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AZ ELMÚLT H U
KIEMELKEDŐEN FONTOS ESEMÉNYNEK TEKIN

TIK Moszkvában Mihail Gorbacsov párizsi látogatását. 
A szovjet hírmagyarázók rám utatnak arra, hogy Fran
ciaország az első tőkésálliam, ahová az SZKP főtitkára 
a  megválasztása óta ellátogat. Az értékelések szerint a 
kapcsolatok töretlen fejlődése. az utóbbi négy évben 
kissé megtorpant, de ez sem változtat azon a tényen, 
hogy a Szovjetunióban a fejlett tőkés országokkal foly
tato tt politika megkülönböztetett, sok szempontból pél
daként szolgáló elemének tekintik a francia kapcsola
tot. A Pravda arra emlékeztetett, hogy jelenleg, am i
kor a Kelet é s a  Nyugat közös erőfeszítésére van szük
ség az enyhülés újjáélesztéséhez, Párizs jelentős befo
lyást gyakorolhat a Világhelyzet alakulására. Pozitív 
tényezőként említi a lap, hogy a Szajna partján  el
u tasítják a fegyverkezési hajsza kiterjesztését a világ
űrre és számos alkalom mal tettek az európai és a nem
zetközi légkör egészségesebbé tételét szorgalmazó ki
jelentésekét.

A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN GORBACSOV LÄ- 
TOGATÄSÄT úgy tekintik, hogy az a kétoldalú csúcs- 
találkozó korábbi rendszerességéhez való visszatérést 
jelzi. A francia fővárosban. a rra  számítanak, hogy a 
megbeszéléseken nagy figyelmet szentelnek m ajd a vi
lágpolitikai helyzet áttekintésére, annak megvizsgálá
sára, hogyan lehetne elejét venni a fegyverkezési haj
sza fokozásának. A L’Express kommentátora azt írta, 
M itterrand elnök „kötéltáncosi m utatványra” készül, 
m,ert bár Párizs fenntartásokkal viseltetik az amerikai 
űrtervekkel szemben, az államfő el akarja kerülni azt, 
hogy „objektív értelem ben a Szovjetunió szövetségese
ként” lépjen fel. Az Elysée-palota egyébként egyelőre 
nem  válaszolt Reagannek a Le Figaróban megjelent 
nyilatkozatára, amelyet például a - Liberation Nyugat- 
Európának szánt „brutális- figyelmeztetésként” értékelt. 
A párizsi válasz késik arra  a washingtoni bejelentésre 
i-s, hogy a Fehér Ház konzultációra hívja össze szövet
ségeseit.

A NYUGATI EGYEZTETÉS' ÉRTELMÉT, VALÓDI 
CÉLJÁT kérdőjelezi meg a TASZSZ kom m entárja is. 
Mit szeretne elérni az Egyesült Államok, am ely a* szov
jet—am erikai csúcstalálkozó küszöbén ennyire felélén
kíti a politikai kapcsolatait partnereivel-? ^  hírügynök
ség szerint a választ a The Washington Post ad ja meg, 
am ikor arról ír, hogy á" Fehér Ház m indenáron bizo
nyítani akiarja az atlanti egységet.. Tudja ugyanis — 
teszi hozzá , a TASZSZ, hogy nem mindegyik nyugati 
ország tám ogatja ,a  földi és az űrfegyverkezési hajszát. 
Valójában nem is annyira a nézetek egyeztetéséről van 
szó — állapítja meg a kommentár —, m int inkább ar
ról, hogy a genfi csúcstalálkozó küszöbén az am erikai 
politika iránti megfelelő m agatartási a oktatják ki a 
partnereket. Nehéz attól az érzéstől szabadulni, misze
rin t bizonyos washingtoni körök mindenképp bizony
talanná szeretnék tenni Nyugat-Európát a szovjet bé
kekezdeményezésekkel szemben. Az Egyesült Államok
ban ezek az erők a szövetségeseket akarják  felhasz
nálni annak érdekében, hogy a novemberi csúcstalál
kozó ügyét eredménytelen úra tereljék — vonja le a 
végkövetkeztetést a hírügvnökség.

BEJRUTBAN KÖZÖLTÉK, A LIBANONI SZOVJET 
NAGYKÖVETSÉG, négy m unkatársa em berrablók fog
ságában van. A szóban forgó személyeket a libanoni 
főváros két pontján tám adták meg és gépkocsijaikból 
ismeretlen helyre hurcolták őket.

A TASZSZ szovjet, hírügynökség az alábbi jelentést 
te tte közzé:

Felháborító bűncselekményt követtek el Bejrutban. 
Az egyik légreakciósabb szélsőjobboldali szervezet ban
ditái elraboltak és túszként ta rtanak  fogva négy szov
jet állampolgárt, akik szovjet intézmények m unkatár
saiként dolgoznak Libanonban. A túszok szabadon en
gedésének feltételéül olyan követelm ényeket tám aszta
nak, amelyek az egymással ellenségeskedő libanoni 
csoportosulások Tripoli térségében folytatott tevékeny
ségével kapcsolatosak. A túszok élete veszélyben forog.

Ez a terrorista akció —  szovjet állampolgárok elrab
lása, — durva megsértése a  nemzetközi jog normáinak. 
M int minden terrorista akciót, ezt is szükségképpen és 
határozottan elítéli a szovjet és a nemzetközi közvé
lemény.

Az illetékes szovjet szervek minden szükséges lépést 
megtesznek a szovjet állampolgárok megmentéséért.

TOVÁBBI ÁLDOZATAI VANNAK A DÉL-AFRIKAI 
zavargásoknak. A fekete bőrű állampolgárok immár ál
landósult. elégedetlenségét Pieter Botha államfő most 
azzal próbálja c.sil:Lapítp.nihogy képviselőiknek helye
ket ígért a tanácsadói testületében.

Eotha a Nemzeti P árt Port Ellzabethben ta rto tt ta r
tományi gyűlésen mondott beszédet. K ijelentette: haj
landó megfontolni, hogy az Elnöki Tanácsnak nevezett 
testületben feketék- is helyet kapjanak olyan esetek
ben, amikor a feketéket közvetlenül érintő kérdések
ben kell vizsgálatot folytatni, illetve az államfőnek ta 
nácsot adni. Az „egy ember egy Szavazat” élvének 
megvalósítása azonban szerinte „a legerősebb fekete 
csoport d ik ta túrájá t” je len tené. Botha a. faji_ elkülöní
téseit alapuló rendszert ért heves bel- és külföldi bí
rálatok hatására megalkotta az „együttműködő egy
más m ellett élés” fogalmát, amelyen azt érti, hogy 
biztosítani kell Dél-Afrika minden etnikai kisebbségé
nek — ley  a fehéreknek is — a jósait:”.

HIVATALOSAN BEJELENTETTÉK, HOGY EDUARD 
SEVARDNADZE az ENSZ székhelyén megállapodott 
Abe Sintaróval; a szovjet diplomácia vezetője^ az évvé
gén vagy a jövő év elején látogatást tesz Tokióban.

Nakaszone Jasszuhiro japán miniszterelnök üdvözöl
te Eduard Sevardnadze szovjet- külügyminiszter, terve
zett tokiói látogatását, éé hangoztatta, hogy a szovjet 
diplomácia vezetőjével meg kívánja vitatni a két or
szág kapcsolatok megjavításának ú tjá t

Havannában az UNESCO 
anyagi támogatásával már 
hozzáláttak a turisztikai lát
ványosságban bővelkedő híres 
óváros renoválásához, de az 
elvizesedett, lerobbant lakó
épületek felújítására nincs 
elég közpénz. Az új lakás- 
törvény, amely lehetőséget 
nyújt az ott lakóknak ottho
nuk megvételére, igyekszik 
levenni a lakások többségében 
esedékes felújításoknak a ter
hét az állam válláról.

Ezekben a hetekben sok 
százezer k u b a i, család tölti ki 
azokat a formanyomtatványo
kat, amelyek alapján kérheti 
a  hatóságoktól, hogy bizonyos 
feltételek teljesítése esetén 
személyi tulajdonná nyilvá
nítsák eddigi bérlakását. Er
re a néhány héttel ezelőtt 
életbe lépett lakástörvény 
nyújt lehetőséget.

Egészen mostanáig az 1959- 
es forradalom győzelmét kö
vetően hozott rendeletek sza
bályozták a lakásgazdálkodást. 
Még 1959-ben felére csökken
tették az addigi lakbéreket, 
az 1960-as városi reform tör
vénnyel pedig államosították 
a  lakóépületeket, és az addi
gi tulajdonosok csak az álta
luk lakott házakat tarthatták  
meg. A törvény , azt is ki
mondta, hogy a lakbér nem 
haladhatja meg a . . családon 
belüli összkereset tíz százalé- 

■ kát. Lehetőség nyílt arra  is, 
hogy a családok válasszanak: 
vagy fizetik ezt a minimális 
összeget vagy a magasabb, 
forradalom  előtti lakbér felét 
és ebben az esetben a tör
lesztés letelte után a  lakás 
tulajdonosává lesznek. Így ke
rü lt több tízezer lakás ma
gánkézbe 1965 és 1968 kö
zött. A többség term észete
sen az előbbi megoldásra sza
vazott.

Kuba nagyvárosaiban, min
denekelőtt Havannában az el
m últ években aggasztó m ér
tékben romlott az épületek 
állaga. A levegő páratarta l
ma, a nedvesség okozta sa
létromosság amúgy is hamar 
kikezdi az épületeket, az ál
lami szervek pedig nem ren
delkeznek megfelelő anyagi 
forrásokkal az épületek fel
újításához. Havanna híres 
óvárosában, az UNESCO ál
tal „az emberiség közkincsé
vé” nyilvánított negyedben 
m ár megkezdődtek a helyre- 
állítási munkálatok, részben a 
nemzetközi szervezet anyagi 
támogatásával. De nemcsak a 
külcsínről van szó: sok épü
letben immár halaszthatatlan
ná váltak a belső korszerűsí
tési munkálatok is, amelye
kért a lakóik, most m ár tu la j
donosokként, a korábbinál 
minden bizonnyal szívesebben 
vállalnak anyagi áldozatokat 
is.

Az új lakástörvény legfőbb 
célja, hogy a bérlők változat
lan lakbérek fizetése mellett 
bizonyos idő után lakásuk tu
lajdonosává válhassanak — 
hangzik, a hivatalos indoklás. 
A törvény arról is rendelke

zik, hogy az újonnan épülő 
lakások immár autom atiku
san személyi tulajdonba ke
rüljenek. Mostantól kezdve 
a rra  is van törvényes lehető
ség, hogy a lakáshiány enyhí
tésére , bérbe lehessen adni 
égy vagy két szobát.

Szabályozzák a lakóházak 
felújításának, bővítésének, va
lam int a  lakosság magánerős 
építkezésének feltételeit is. Az 
elmúlt években csak állami 
vállalatok és szövetkezetek 
építettek lakásokat > Kubában. 
Á szükséges építőanyag meg
szerzése Kubában sem egysze
rű. „Csakis az ország gazda
sági fejlődése teszi lehetővé a 
lakosság szükségleteinek k i
elégítését” — mondta a  közel
múltban Flavid Bravo, a ku
bai törvényhozás elnöke egy 
interjúban, amelyben az  új 
lakástörvénnyel foglalkozott.

A lakások eddigi bérlői 
adásvételi szerződést kötnek a 
kubai takarékpénztárral. A la 
kások árait az 1984 októberé
ben fizetett lakbér 240-szers- 
sében — húszévi lakbérnek 
megfelelő összegben állapít
ják meg. Ebből a Kubában 
„törvénéyes á r”-nak . nevezett 
összegből kalkulálják ki ' a 
ténylegesen kifizetendő össze
get, az átutalási árat. Például 
egy-ikét éve átadott lakások 
esetében 18 évig kell törlesz
tést fizetni.

Sok olyan lakó is van, aki 
egyáltalán nem  fizet lakbért, 
például am iatt, hogy az ere
deti bérlő — .. .mondjuk a. 

■közvetlen családtag —, meg
halt vagy külföldre távozott. 
Az új rendelkezés törvényes 
lakásfoglalóknak hívja őket. 
A törvény ezeknek a csalá
doknak is lehetőséget kínál a 
lakás tulajdonjogának meg
szerzésére. A kifizetendő ősz- 
szeg alapja e lakások eseté
ben az alapterület, a minő
ség, továbbá, hogy hol ta lál
ható a  lakás. Havannában 
például egy átlagos minőségű 
és helyen lévő 50 négyzetmé
teres lakás hivatalos ára kö
rülbelül .7 ezer peso (a kubai 
átlagkereset 200 peso körül 
mozog havonta). A törlesztési 
idő 15 vagy 20 év, attól füg
gően, hogy családi házról vagy 
többszintes épületről van szó.

A. lakástörvény külön feje
zetben foglalkozik az úgyne
vezett illegális lakásfoglalók
kal, vagyis azokkal, akik ha
tósági engedély nélkül fog
lalták el például egy külföld
re távozott személy lakását. 
Ezeknek a családoknak vagy 
vissza kell térniük eredeti la
kóhelyükre, vagy el kell fo
gadniuk a hatóságok által 
felajánlott, a legtöbb esetben 
kisebb komfortfokozatú . la 
kást. Viszont ezáltal lehetőség 
nyílik arra  — hangzik a hi
vatalos indoklás —, hogy le
galizálják helyzetüket. A tör
vény ugyanakkor azt is ki
mondja: a jövőbeni illegális 
lakásfoglalókat ki lehet lakol- 
tatni, de már anélkül, hogy 
az állam kötelességének te
kintené lakóhely kijelölését 
számukra.

K o m á n  a d ó s s á g o k

, „Nem támaszkodunk többé 
hitelekre” — nyilatkozta is
mét Nicolae Ceausescu állam 
elnök, a Román Kommunista 
P árt főtitkára az Október cí
mű egyiptomi lapnak. Romá
niának a nyolcvanas évek 
elejére már 10 milliárd dol
lár körüli adóssága gyűlt ösz- 
sze. Ceausescu szerint Romá
nia két-három éven belül sze
retné visszafizetni összes 
külföldi adósságát, A bécsi 
Összehasonlító Gazdaságkuta
tó Intézet becslése szerint Ro
mánia teljés koriver’fibiiis 
adóssága az 1983-as 8,88 mil
liárd dollárról 7,81 milhárdra 
csökkent a múlt év végére, 
nettó adósságterhe! pedig 8,37 
milliárd dollárról 6,50 „ mü- 
liárdra apadtak.

/ Bolgár nytugdíj- 
és béremelések

Az állami szektorban dol
gozók bérm inim um át Bulgá
riában 1985. október 1-től 110 
leváról 120 levára emelik — 
jelentették be hivatalosan Szó- 
piában, néhány nappal az ár
emelések közzétételét köve
tően. Ezzel egyidejűleg a ko
rábbi 50 leváról . 60 . levára
emelkednek a havi kisebb 
nyugdíjak is. Tavaly Bulgá
riában. a bérből és fizetésből 
élők átlagos havi keresete 
206 leva volt. Mint közölték, 
a minimálbér mostani emelé
séhez szükséges anyagi fede
zetet a gazdálkodó szerveze
teknek saját forrásaikból kell 
előteremteniük.

Az elmúlt években meg
sokasodtak azok a kísérle
tek a szovjet gazdaságban, 
amelyek a gazdaságirányí
tás, a döntéshozatal kor
szerűsítésében irányoztak 
elő továbblépést. Ezek -kö
zött kiemelt helyet foglal 
el a nagyszabású gazda
sági kísérlet,, amely a gaz
dasági mechanizmus több 
lényeges elem ét érinti, s 
kiterjed az irányítás egé
szére. 1984-ben öt ágazat
nál — két össz-szövetségi és 
három  köztársasági minisz
térium nál — indult, és 
1985-ben kiterjesztették az 
ipar term elésének mintegy 
20 százalékát adó 26 mir 
nisztérium  fennhatósága 
alá tartozó vállalatokra, 
egyesülésekre.

Á részt vevő egységek 
szám ára a tervutasítási 
mutatók számát általában 
8-9-re csökkentették, bár 
például az úgynevezett vá
laszték szerinti tervíel.iesí- 
tésnéi a minisztérium több 
száz, főként naturális mu
tató teljesítését követeli 
meg a vállalattól. A nye
reség elosztásában egysé
ges elveket igyekeztek ér
vényesíteni, a dolgozók és 
á vezetők bérét, prém iu
m ait közvetlenebbül össze
kötötték a termelés nö
vekedésének mutatóival. 
Az első' évben a kísérlet 
körülményei között dolgo
zó vállalatoknak elsőbbsé
get tudtak  biztosítani az 
anyagellátásban. A kísér
let szabályainak bírálói 
épp ezt és az előnyösebb 

, bér- és részesedésialap- 
szabályozást kiemelve ál
lítják, hogy a  kísérlet 
1984-es sikere nagyrészt a 
kivételes bánásmódnak 
volt köszönhető, míg a vál
lalati gazdálkodás adm i
nisztratív kontrollja kevés
sé csökkent.

A minisztériumok emel
lett „elszámolási m utató
ként” továbbra is számon 
kérik a  korábbi tervm uta
tókat, s a k iterjed t statisz
tikai adatszolgáltatás kö
vetelményei sem csökken
tek. Sok szovjet közgazdász 
cikkeiben hangsúlyozza, 
hogy' a kísérlet lényegében 
érintetlenül hagyta a fej
lesztések, beruházások te
rületét.

A kísérlet idei kiszélesí
tése során m ár nem  ré 
szesülnek kivételezett 
anyagellátásban az érintett 
gazdálkodó szervezetek. 
Em iatt és a  kemépy tél 
okozta termeléskiesés ha
tására 1985-ben — az elő
zetes felmérések szerint — 
rom lik a szerződéses szál
lítások teljesítése az érin
tett ágazatoknál (ez a k í
sérletben a legfontosabb 
mutató).

Az SZKP .KB és a Szov
jetunió Miniszfertanácsá- ■ 
nafc júliusi közös határo
zatában a  kísérletben 
részt vevő minisztériurriok 
szám ának jelentős bővíté
se mellett foglalt állást: 
bevonnak a ki érletbe az 
össz-szövetségi alapon sz ,'r- 
vezett nehézipari ágakon 
belül további öt gépgyár
tó ágazatot, továbbá lénye
gében az összes — köztár

sasági alapon szervezett — 
könnyűipari, élelmiszeripa
ri, halászati, húsipari és 
tejipari, valam int helyi
ipari és szolgáltatási mi
nisztériumot, összesen _ • 82 
főhatóságot és az alájuk 
tartozó gazdasági szerve
zetekét.

A kísérleteik eddig so
k a t b írált elemének, a tel
jesen kötött árrendszernek 
rugalm asságát és életszerű
ségét javítandó, a .megfe
lelő főhatóság által mű
szakilag haladónak minősí
te tt term ékek á rá t legföl
jebb 30 százalékig lehet 
emelni, az elavultnak mi
nősített cikkeknél pedig 
árcsökkentéseket fognák 
végrehajtani. Különös _ fi
gyelmet érdemel a határo
zatból az a szándék! hogy 
öszönözzék a konvertibilis 
exportot — ez így külön 
most először kapott hang
súlyt. Az exportáló egye
sülések, vállalatok export
cikkeikre 20 százalékig te r
jedő árkiegészítést kapnak. 
A befolyt valuta egy ré 
szét az exportáló vállalat
műszaki felszereltségének 
növelésére, rekonstrukció
ra. az áruk minőségének 
növelésére lehet fordítani. 
A kísérletben — ennek leg
újabb kiszélesítésével — 
m ár az ipari term elésnek 
mintegy felét előállító vál
lalatok vesznek részt.

A fő k ísérleten , kívül 
több más gazdasági kísér
let is folyik a Szovjetunió
ban. Az iparon belül nagy 
figyelmet ' fordítanak az 
úgynevezett, „teljes önfi
nanszírozási k ísérletre” a 
Szúrni gépipari kom binát
ban, valam int a Togliatti
ban működő VAZ-személy- 
autógyárban, Ennek lénye
ge, hogy' e két ipari nagy
üzem nyereségének egy 
meghatározott hányadát — 
30 százalékot, illetve 50 

. százalékát — befizeti az ál
laim! költségvetésbe, a töb
bit előre meghatározott e l
vek szerint osztják szét a 
különböző alapokba. Eb- 

■ ben a form ában m ár a fej
lesztések is decentralizáltak.

Ugyancsak nagy figyel
met fordítanak az a!táji 
mezőgazdasági kísérletre, 
melynek keretében — a 
szovjet tudományos akadé
mia novoszibirszki részle
ge kutatóinak segítségével
— a kolhozok egyénekkel, 
családokkal szerződéses vi
szonyt alakítanak ki. Ä 
munkában részt vevő Zasz- 
lavszkaja professzornő az 
Izvesztyijában kifejtette: a 
gazdaságirányítási rendszer 
mélyreható átalakítását 
szerinte a mezőgazdaság
ban kellene megkezdeni. ■

A kísérletező kedv ezzel 
még nem m erült ki: szá
mos helyi, köztársasági 
szintű részkísérlet folyik, 
amelyek rugalm asabbá, a 
helyi sajátosságokra érzé
kenyebbé teszik az óriási 
méretű szovjet gazdaság 
működését. Az új utak ke
resésében a balti köztársa
ságok, Belorusszia és a 
kaukázusi — grúz, örmény
— köztársaságok különösen 
aktívak.

Épül a Tisza— Palissi- 
csatorna

Jugoszláviában a Bácska 
északkeleti csücskében javá
ban folynak a Tisza-Palicsi- 
csatorna építési munkálatai. A 
mintegy 29 kilométer hos'szú 
és átlagosan 70 méter széles 
csatorna elkészültével több 
mint 10 ezer hektár term ő
föld folyamatos öntözése vá
lik lehetővé. A csatorna épí
tési ködtsóge jelenlegi árakon 
számolva 1,5 milliárd dinár, 
de ez a szám az infláció 
mértékének megfelelően bizo
nyára emelkedik majd. A 
Bácska földje Európa egyik 
legjobb term őtalaja, a term és
hozam azonban jelenleg — 
elegendő csapadék hiányában 
— elmarad a lehetőségektől. A 
Duna—Tisza csatorna három 
szögében elterülő Telecskai- 
hátság humusztalaja, ha ele
gendő csapadékot kapna, 
konyhakert lenne. Most ezt 
szeretnék elérni a Felső-Bács- 
kát átszelő csatorna megépí
tésével, amelynek munkálatai 
tavaly ősszel kezdődtek meg, 
és a terv szerint. 1988 őszén 
fejeződnek be.

Gobonarekord 
az NDK-ban

A kedvezőtlen nyár eh 
időjárás ellenére az NDI 
ban az idén ismét gabonar 
kord született — jelentette 
Erich Honecker, az NDK i 
lam tanácsának elnöke potsd 
mi beszédében. Honecker b 
jelentette, hogy az idén 
már betakarított mennyis: 
elérte a 11,5 millió tonna g, 
ibonát, s '.még néhány körzet: 
ben folyik a munka: az e: 
digi rekord a tavalyi 11 
millió tonnás gabonaterm 
volt. Erwin Neu, mezőgazd; 
sági miniszterhelyettes egy 
nyilatkozatában rám utatott: 
gabonatermelés felfutása i 
1984 januárjában megvalós 
tótt 50 százalékos felvásári; 
si áremelésnek is tulajdoni 
ható. A mezőgazdasági m 
niszí erheiyeítes szerint az o: 
szág gabonaellátásához évi 1 
millió tonnás termés lenn 
elegéndő, s ennek értelmébe 
az ország az idén csak 5C 
ezer tonna gabona bevitelt 
tervezi.
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Utasai' iigiirürremjértyeh
Nem oldható meg a kö

vetkező tervidőszakban az 
a távlati, feladat, hogy 
csökkenjenek az agrárszfé
ra ártámogatásai — mon
dotta Váncsa Jenő mező- 
gazdasági miniszter az Or
szágházban tarto tt sajtótá
jékoztatóján. A belföldi 
felvásárlási árak ugyanis 
— a legfejlettebb tőkés or
szágokkal követett gyakor
lattal ellentétben — Ma
gyarországon átlagosan 50 
százalékkal alacsonyabbak 
a világpiaci áraknál, s így, 
az antiinflációs politika el
sőbbségét figyelembe véve, 
csak ä támogatásokkal le
het a feszültségeket áthi
dalni, állapította meg a  mi
niszter.

A magyar mezőgazdaság 
helyzetét elemezve Váncsa

Az utóbbi óvek nyomott 
agrárárai, a nagyarányú 
cserearányromlás követ
keztében — az 1983-as á r
színvonallal összevetve — 
600 millió dollár az ágazat 
bevételkiesése, jelentette ki 
Váncsa Jenő a sajtótájé
koztatón. A fölösleg biztos 
felvevőpiacát jelentik ma 
is, a szocialista országok, 
így nincs akadálya például 
a gabonatermelés tervezett 
felfuttatásának — a tava
lyi 15,5 millió tonnáról az 
1990-re — előirányzott kö
zel 18 millióra.

A hetedik ötéves terv 
előkészületeiről szólva 
hangsúlyozta, hogy jövőre 
várhatóan — 1979 óta elő
ször — nem csökkennek, 
hanem gyarapodhatnak a 
mezőgazdásági beruházá-

Jenő kifejtette, hogy az. ag- sok. Előtérbe kerülnek az 
rárszektor mostani ötéves infrastrukturális fejleszté- 
tervben. előirányzott évi se k ,s  az egyes vertikumok 
2,5 százalékos növekedési összhangjának javítását 
ütemét eddig teljesítetté, célzó elképzelések. A vi
har az idén némi elmara- lágbanki programokat — 
dáis tapasztalható. Ma a a szóban forgó beruházá- 
mezőgazdaság adja a nem- sok nagyságrendje eddig 9 
zeti jövedelem egyötödét, milliárd forint — a gabo- 
s az ágazat befizetései im- nán kívül más mezőgazda- 
már meghaladják a  költ- sági területekre is kiter- 
ségvetéstől kapott juttató- jesztik. így — vélte a mi-
sokat. Ugyanakkor mind
össze ötszáz nagyüzem szá
m ít a  szaktárca értékelésé 
alapján versenyképesnek, 
további félezer a középme
zőnyhöz tartozik, három
száz gazdaság pedig vég
képp lem aradt a  verseny
ben,

A magyar élelmiszergaz
daság termelésének egy- 
harmada kivitelre kerül: ez 
tavaly 100 milliárd forint 
értékű exportot jelentett.

hiszt-ér — az, 1986-os évet 
pénzügyi oldalról már si
került megalapozni.

Jövőre az ■«agrártermelés 
számára kedvezően alakul
hatnak a belső árviszo
nyok; a  mostani tervek 
szerint a mezőgazdaságban 
használatos ipari anyagok 
döntő többségének ára 
viszont emelkedhet. A tár
ca vezetői, ettől azt várják, 
hogy , nőni fog a vállalkozói 
kedv, leküzdhetők lesznek 
a  jelenlegi nehézségek.

V e g y esv á lla la ío k
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Sajátos kettős játékot fiz a 
fagyasztókkal egy ideje a te j
ipar: sorra örvendezteti meg 
a . közönséget újabb nnSs ú jibb  
termékeivel, majd rövid pre
mier után eltünteti e gyorsan 
közkedveltté tett cikkeket a 
színről. A tartós és a féltar
tós tej után e termékek sorá
ba ; tartozik a Party névre 
hallgató csökkentett zsírtar
talmú, esztétikusán csomagolt 
vajkrámcsalád is. Mi az értel
me az efféle választékbővítés- 
Beksd-rA tettük fel a kérdést 
VozákvXászlónénak, a Tejipa
ri Vállalatok. Trösztje vezető
jének.

— A diétázók, fogyókúrázók 
szívesen látták a zsírszegény, 
vaj megjelenését a piacon. 
Egyáltalán, hol gyártják?

— A Party vajkrémet 1984 
második felében kezdte el 
gyártani kísérleti jelleggel a 
Győr.-Sopron Megyei Tejipari 
Vállalat. Míg a hagyományos 
vaj zsírtartalma 80-82 száza
lékos, a Party-család tagjai
nak zsírtartalma 32-38 szá- 

.zalék között van, s ezért a 
korszerű táplálkozásban fontos 
szerepet kaphat. A speciális 
gyártástechnológia következté
ben az úgynevezett tejszínes 
szerkezetű vaj könnyen 
emészthető és jól szívódik fel 
a , szervezetbe. Jelenleg natúr, 
magyaros és zelleres ízesítés
sel gyártjuk, de tervezzük,

hogy készítünk gyümölccsel 
ízesítettet is.

— Miután ilyen részletes 
TelVHSgoSttóSt3 'ksphätttätik 'ár
tól, íiögy miért előnyös a 
csökkentett energiatartalm ú 
vaj, megtudhatnánk, hogy 
miért nem kapni?

— Tavaly 20 millió forin
tos beruházási költséggel ké
szült el az . első gyártósor, 
amelyen évente 1000 tonna 
ilyen — 25 dekágrammos ki
szerelésű,'^ffiftiozonként 15 fo
rintba kerül© rr- vajkrém ké
szülhet. Ebiről 450 tonna a 
Győr-Soprófí és Veszprém me
gyei • boltokba került. Ez év 
elején a debreceni '«üzemünk
ben is megindult a gyártás — 
mintegy évi 800 tonnás a ka
pacitás —, s így a főváros
ban is megjelent ez a termék. 
Ez persze valóban nagyon ke
vés, ha ahhoz viszonyítjuk, 
hogy az országban évente ösz- 
szesen 22 500 tonna vaj fogy. 
Terveink szerint jövőre Csor
nán egy 3000 tonna kapaci
tású gyártósor kezdi meg mű
ködését, s elkezdi a vajkrém 
gyártását — évi 500 tonnával' 
— pécsi gyárunk is. Debre
cenben és Sopronban pedig 
bővítik a termelést. így 1986- 
ban már előreláthatólag ösz- 
szesen mintegy 700 tonna 
Party-vajat hozunk forgalom
ba. Még nem tudjuk, hogy ez 
sok-e, vagy kevés, de várha
tóan közel já r  majd a keres
lethez.

Bár az utóbbi időben némi
leg felgyorsult a külföldi tőke 
bevonásával megalakuló ve- 
gyesvállalat-alapílási folyamat 
— a jelenlegi mintegy ötven 
ilyen hazai társulásból 15 ta
valy alakult —, ma is számos 
körülmény akadályozza e vál
lalatforma gyorsabb elterjedé
sét. Ezekről a problémákról 
és a szabályozórendszerben 
várható változásokról volt szó 
a Magyar Kereskedelmi Ka
m arában rendezett tanácsko
záson.

Alapvetően nem a kormány 
feladata a külföldi tőke bevo
násával alapított magyarorszá
gi vegyesvállalat létrehozása 
— hangoztatta az államigaz
gatás véleményét Répássy 
Csaba pénrógymtaisztéríumi 
osztályvezető azon a konzul
táción, amelyet a Magyar Ke
reskedelmi Kamara kooperá
ciós tagozata rendezett. A 
központi gazdaságirányítás 
kifejezetten szorgalmazza a 
külföldi részvétellel alapí
tott gazdasági társulások 
elterjedését, mégis úgy vé-' 
11, hogy ez igazából vállalati 
vállalkozási ügy — tette hoz
zá, mintegy ötven, jórészt 
vállalati szakember előtt a PM 
képviselője. „Mindmáig túl 
sok az elméletieskedés, a vál
lalatoknak á magas adókra, a 
bürokratikus engedélyezési el
járásra való hivatkozása — 
ezeket az energiákat inkább 
partnerkeresésre és üzletkötés
re kellene fordítani” — fejtet
te ki a vállalati képviselők ál
tal később élénken kommen
tált álláspontját az előadó.

Hogy a vállalatoknak a sza
bályozást érintő kifogásaiban 
azért mégiscsak van valami 
igazság, azt jelzik — amint 
elhangzott — elvi szinten már 
eldöntött, s most körvonala
zott várható szabályozásbeli 
változások. Az elképzelések 
szerint ugyanis az eddigi 40 
százalékos-nyereségadó helyett 
(amit a pénzügyminiszter 
esetenként módosííhátott),. ~tt' 
termelésben, .és az idegenfor
galomban tevékenykedő kül
földi részvételű vegyesvállála
tok január elsejétől adóked
vezményt kapnak: az alapí
tást követő első öt évben 20 
százalék, a hatodik évtől 30 
százalék adót kell majd fizet
niük, Ezzel a várható intézke
déssel vonzóbbá kívánják ten
ni a külföldi tőke számára a 
társulást a magyar gazdasági 
egységekkel. Bizonyos népgaz- 
daságilag preferált területe
ken, például a elektronikai 
iparágak felfuttatása érdeké
ben esetleg a teljes adómen
tesség is elképzelhető — hang
zott el a Kamarában. Hogy 
pontosan melyek lesznek ezek
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Mintegy 300 ember kapott 
Váratlan — enyhén szólva is 
kellemetlen — távirato t, vagy 
tolexértesítést a Budapest 
Tourist utazási irodától. Azt 
tudatták 'velük, hogy az iro
dánál jó előre lekötött, leelő
legezett nyugati utazások tech
nikai okok miatt meghiúsul
tak. (Főleg ausztriai, NSZK- 
beli, angliai, bolgár—török és 
jugoszláv tengerparti utakról 
volt szó.) Az iroda ezzel pár
huzamosan azt is elmondta 
ügyfeleinek, hogy részükre 
esetleg szocialista országbeli 
utat ajánl fel, vagy közremű
ködik abban, hogy más utazá
si irodánál a lemóndotfhoz kö
zel hasonló utat biztosítsanak 
szamukra 1

Mi is történt valójában? A 
Budapest Tourist elszámít-otta 
magát. Látva azt,. hogy igen 
élénk az érdeklődés útjai iránt, 
a  tavaly decemberben megje
lent programfüzetében sok

nyugati utat hirdetett meg. 
(Szám szerint összesen 237 
utat, amelyből 210 már meg
valósult.) A programfüzet 
szerkesztésekor arra számítot
tak, hogy mindezeket finan
szírozni is tudják, elegendő 
konvertibilis valuta áll majd 
rendelkezésükre. 1985-re azon 
ban összesen végül is 42 mil
lió forintnak megfelelő dollá
rért szervezhettek programo
dat (1984-ben ez az összeg 63 
millió forint, 1983-ban 73 mil
lió forint volt). „Nem volt fe
lelőtlen az a reményünk, hogy 
ezen az összegen felül is tu 
dunk majd új utakat szervez
ni” — állítja az utazási iroda 
kereskedelmi igazgatója.

Mivel az említett utakat az 
iroda az utazás megkezdése 
előtt. 35 napon belül mondta le, 
a rendelkezések értelmében az 
utasok minden jogos kárigé
nyét meg kell térítenie.

a kiemelt ágak, azt iparpoli
tikai szempontok alapján ha
marosan rögzíteni fogják.

A vegyesvállalatokra érvé
nyes eddigi hosszadalmas en
gedélyezési eljárás lerövidíté
sével is ' a működő tőiké be
áram lását akarja a kormány
zat elősegíteni (a korábbi há
rom menet helyett ezentúl két 
alkalommal kell majd a válla
latoknak a Pénzügyminiszté
riumhoz fordulniuk.) A tu laj
doni. részesedés központi sza
bályozása — amely előírja a 
magyar cégek többségi, leg
alább 51 százalékos tőkearányát
— egyelőre változatlan marad, 
jóllehet kivételek már eddig is 
voltak, s lesznek is, mondotta 
a Pénzügyminisztérium osz
tályvezetője.

A konzultáción megjelent 
vállalati szakemberek üdvö
zölték a bejelentett intézkedé
seket. A Hungarotex képvise
lője helytelenítette, hogy az 
adókedvezmény visszamenőle
gesen nem lesz érvényes, s így 
a nehezebb körülmények kö
zött korábban utat .törő cégek 
hátrányba kerülnek a most 
vegyesvállalatot alapítani kí
vánó társaikkal szemben. Nem 
kellene eleve behatárolni a 
preferálandó területeket sem
— javasolta —, hiszen a pénz
ügyminiszter úgyis adhat a 
nem kiemelt körben tevékeny
kedők számára eseti kedvez
ményeket. A népgazdaságilag 
támogatott fejlesztések, prog
ramok listáját viszont gyorsan 
nyilvánosságra kellene liozni, 
vélték a vállalatok.

1980-rá ígérték az új társu
lási törvényt, ami ázóta sem 
született meg. Mint most a 
Kamarában elhangzott, a tör
vényalkotás tovább húzódik, s 
csak 1986 végére várható, hogy 
az új rendelkezések napvilágot 
lássanak — addig a régi (1930- 
ból, illetve 1857-ből származó) 
jogszabályok korszerűsített 
szövegét a Külkereskedelmi 
Bankban szerezhetik be az ér— 
deklődákv-magyarúl^és-'fdegen 
nyelveken egyaránt. ■*

A vállalatok képviselőnek 
több kérdése azt m ulattat hogy 
nemcsak a vegyesvállalat-ala- 
pításra vonatkozó jogszabályo
kat nem ismerik tökéletesen 
az egyes cégek, hanem szám
viteli, vám eljárási kérdések
ben 'sincsenek minden előírás
sal tisztában. A HungarHotels 
vezérigazgató-helyettese arról 
érdeklődött, hogy meglevő 
egységet (szállodát) át lehet-e 
alakítani nemzetközi társulás
sá. Minden további nélkül, 
hangzott a válasz. S elvileg 
nincs akadálya annak sem, 
hogy szocialista országok vál
lalataival együtt hozzanak lét
re a magyar cégek vegyesvál
lalatokat.

Nemzeti Szetahesz: h m les szí ess
Az eredetileg tervezettnél egy évvel később, 1990-ben 

nyílik meg a legutóbbi ütemezés szerint Budapesten az 
új Nemzeti'Színház. Az Állami Tervbizoítság által jó
váhagyott részletes beruházási program alapján az 
építkezés megkezdése is csúszik egy évet: így csak 198b 
közepén indul meg az alapozás. Addig különféle elő
készületi munkák folynak majd.; többek között lebont
ják a Felvonulási téren a dísztribünt, a tér egy másik 
pontján pedig ideiglenes tribünt állítanak fel, továbbá 
áthelyezik a troli vonalát, és a föld alatti postai kábele
ket. A 3 milliárd forintba kerülő beruházás költségeit 
az eredeti elképzelés szerint fele részben közadakozás
ból fedeznék — kétévi gyűjtés után eddig mintegy 150 
millió forint adomány gyűlt össze belföldről és kül
földről a  Nemzeti Színház számláján.
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Nagyszabású esemény szín
tere lesz november 23-án a 
Duna Intercontinental Szálló 
bálterme: a tervek szerint 
akkor és ott, reprezentatív 
külsőségek közepette fogják 
átnyújtani az első Nemzetkö
zi Innovációs Nagydíjat — 
szám szerint félszázat. Az 
egyik szervező a Lapkiadó 
Vállalat Delta Szaklapkiadó 
és Műszaki Szolgáltató Leány- 
vállalata sajtótájékoztatója 
szerint e pályázatra azoknak 
a bel- és külföldi cégeknek, 
vállalatoknak, intézmények
nek — számuk várhatóan el
éri a százat— . a jelentkezé
sét várják, amelyek a 100 
ezer forintos, illetve 2 ezer 
dolláros nevezési díj kifizeté
se mellett, az innováció terü
letén is tudnak eredményeket 
felmutatni. A kezdeményezést 
a rendezők „új eszköznek te
kintik a műszaki-tudományos 
és gazdasági kapcsolatok erő
sítése, a technológiai transz
fer előmozdítása, a magyar 
gazdasági-tudományos élet 
külföldi jóhírének növelése 
érdekében”.

A Delta maga is elöl já r  a 
külföldi ismeretek átvételé
ben, hiszen a Nemzetközi In
novációs Nagydíjat a spanyol 
Edicoin Nemzetközi Kereske
delmi Kiadóvállalattal közö
sen, annak „know-how”-ja se
gítségével alapította.’ Több 
külföldi országban, különösen 
Dél-Európában ugyanis, már
kialakult hagyományai van- [ pasztalatcsere.

nak a szervezői költségek 
megtérítése fejében kiosztott 
nemzetközi kereskedelrry dí
jaknak. Ilyen például a mál
tai Fönícia-díj vagy a szin
tén spanyol Editorial Office 
2 ezer dollárért megszerezhe
tő trófeája — mindkettőből 
az elmúlt években többet is 
elhoztak magyar cégek.

A szeptember 15-től október 
30-ig benyújtható budapesti 
pályázatra Magyarországon és 
a szocialista országokban a 
Delta, a tőkés országokban 
pedig az Edicoin szervez 
résztvevőket. A trófeákat úgy
nevezett önértékelő pálya
munka alapján - r  ebben a 
mintegy ötoldalas leírásban 
a pályázó tetszése szerint bo
csát információt a bírálók 
rendelkezésére — az OMFB, 
a Magyar Kereskedelmi Ka
mara, az MTESZ, az Innofi- 
nance pénzintézet, valamint a 
Licencia külkereskedelmi vál
lalat képviselőiből álló bi
zottság osztja ki. A zsűri el
sősorban nem a pályázók által 
kimutatott gazdasági ered
ményre, hanem a technikai 
újdonságra kíváncsi — hang
zott el a tájékoztatón, ahol 
azt is megerősítették: a kü
lönböző jellegű találmányok, 
újítások összehasonlításának 
módszertana még nem teljesen 
kiforrott.

Valamennyi résztvevő szá
mára hasznot jelenthet az 
esemény kínálta szakmai ta-

K iirn rew lv éd tS o m

H e g y m e n t é n

Megtörtént a megegyezéshez 
vezető első lépés a  Dél-Dunán- 
túl egyik legszebb természeti 
értéke, a  Baranya megyei 
Szársomlyó védelmében: az 
Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi Hivatal (OKTH) 
küldöttsége Abrahám Kálmán 
állam titkár vezetésével meg
látogatta a bányaművelés alatt 
álló mészkőhegyet, és meg
kezdte sorsától a  tárgyaláso
kat az ipar, a tudomány, a 
megyei tanács és a társadalmi 
szervek képvjselőivel.

A Villáftyi-hegység legkele
tibb tagja, a mediterrán ég
hajlatú, 442 méter magas, ma
gányos, Szársomlyó nevű 
mészkődomb 1944 óta term é
szetvédelmi terület. Nemcsak 
természeti szépsége, hanem 
élővilágegyüttese is párjá t r it
kítja. Hétszázötvennégy nö
vényfaj és több száz állatfaj 
él itt, a 40 védett növény kö
zül négy —  a Magyarországon 
csak itt termő magyar kike
rics, a rozsdás gyűszűvirág, a 
sallangvirág, és az Európában 
is a kipusztulással viaskodó 
magyar méreggyilok —, to
vábbá állatfajai közül is há
rom — a haragos sikló, a pan
nongyík és a gyurgyalag — fo
kozottan védett. Ennek ellené

ire ’ -évtizedek"ótarttogy- •»••Hegyi 
a páratlan .flóra és fauna alól: 
a különleges tisztaságú mész
követ a Pannolit bányavállalat 
fejti és adja el a konverteres 
acélgyártás segédanyagaként a 
Dunai Vasműnek, valamint 
létisztításhoz a cukorgyárak
nak.

A mostani tárgyalások előz
ménye az volt, hogy 1963-ban 
az OKTH elődje, az Orszá
gos Természetvédelmi Hivatal 
meghúzta a bányaüzem — ak
kor még Délkőnek hívták — 
és a természetvédelmi terület 
határait, mégpedig a természe
ti kincsek védelme céljából 
úgy, hogy a hegygerinc ne ke
rüljön művelés alá. Mint 
utóbb kiderült, nem volt elég 
előrelátó: a bánya szabályosan 
kirágta a hegy oldalát, a nö
vények, állatok egy részét el
pusztította, más részét a rájuk 
zúdított kőtörmelék révén ítél
te halálra. 1980-ban az OKTH 
Dél-Dunántúli Felügyelő Bi
zottsága a terület kezelési jo
gát átadta a Délkőnek. E lé
pésnek előrelátható következ
ményei lettek: a 'bányavállalat 
további csaknem húsz hektárt 
vont be a termelésbe a koráb
bi természetvédelmi területből, 
(Ma már nyilvánvaló: ( tör
vénytelenül. Természetvédelmi 
területet nem természetvédel
mi területté ugyanis csak jog
szabály tehet!) Az utóbbi öt 
évben nemcsak a bánya terü
lete nőtt meg, hanem kapaci
tása is, berendezései a nemrég 
végrehajtott rekonstrukció ré
vén a korábbi 780 ezer tonna

helyett ma már évi 912 ezer 
tonna mészkő kifejtésére ké
pesek. :

Az BLTE KlSZ-bizottsága 
Természetvédelmi Klub tagjai 
egy évvel ezelőtt hívták fel a 
figyelmet a, szársomlyói term é
szeti kinfisek pusztulására és a 
bányaművelés okozta környe
zeti károkra. Szóvá tették azt 
is, hogy a gyakori robbantá
sok óriási zajjal járnak, porral 
szórják be a közeli Nagyhar- 
sány község belterületét és a 
robbantások idején az óvó
helyre kell vezényelni az isko
lában tanuló gyerekeket.

Tavaly novemberben az 
OKTH képviselői nem fogad
ták el a klub invitálását a 
helyszíni szemlére, de az idén 
nyár elején megkezdték a 
Szársomlyón folyó bányam ű
velés hatásvizsgálatát.

Az OKTH elnöke szeptem
ber elején Szársomlyón kije
lentette: mindenekelőtt a fé 
nyeket kell pontosan tisztáz
ni: hol húzódnak a természet- 
védelem és a bányaművelés 
jogilag is védhető határai, mi
lyen és mennyi növényt, á lla 
tot veszélyeztet a további mű
velés. A tisztázott tények alap
ján novemberre be kell fejez
ni a megkezdett hatásvizsgá
latot (ehhez \ külső :• szakértők: 

• m unkáját ís igényli a hívafal), 
majd az egész vidékre k iteíje- 
dő komplex környezet- és te r
mészetvédelmi tanulm ányt 
kell készíteni. Az OKTH elnö
ke szükségesnek tartotta, hogy 
a Központi Földtani Hivatal 
vizsgálja meg, honnan lehetne 
a szársomlyói mészkövet pó
tolni; a Földtani Hivatal je
len levő képviselői azonban 
nemigen bíztak . abban, hogy 
találnak itthon megfelelő mi
nőségű kifejthető mészkövet, 
(Ami persze nem jelenti, hogy 
ennek hiányában le kellene 
állnia a kohóknak vagy a cu
koriparnak, csupán másféle 
eljárások bevezetésér? lenne 
szükség.). Az állam titkár úgy 
vélte, hogy ésszerű lenne a 
bánya termelését csak a Dunai 
Vasmű szükségleteihez igazí
tani — ehhez évi öt-hatszáz
ezer tonna mészkövet kellene 
kifejteni. Reálisnak látta azt a 
javaslatot is, hogy a 160 mé
ter tengerszint feletti jelenle
gi magasságról a bánya lejjebb 
vigye a művelés szintjét. A 
m ár megkezdett kutatások 
alapján ugyanis a művelési 
szint előreláthatólag 20 mé
terrel is alacsonyabbra tehe
tő a karsztvizek beömlésének 
vészélye nélkül. M int isme
retes, az OKTH jogkörét - a 
közelmúltban kibővítette a 
Minisztertanács, ma . m ár nem
csak összehangolni köteles, a 
gazdaság és a környezetvéde
lem érdekeit, hanem a tárcá
kat is beszámoltathatja a kör
nyezetvédelem érdekében tett 
lépéseikről.

Napilapok ú§ küllemben
Az eddiginél nagyobb formátumban, de változatlan 

áron jelent meg szeptember 30-tól két országos napi
lap, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet. A válto
zás oka: az Athenaeum Nyomda lecserélte 1920—Í930 
közötti évjáratú gépeit, amelyeken eddig ólomszedes 
felhasználásával, óiomsztereóval, magasnyomó rotációs 
gépen készült a napi 100-110 ezres példányszárAban 
megjelenő Magyar Nemzet és az 55-70. ezres példány- 
számú Magyar Hírlap, Az újonnan felszerelt MAN» 
gyártmányú gépsor szintén magas-nyomó (tekeresnyö- 1 
mó) rotációs gép, amelyet az Athenaeum használtan 
vásárolt meg az NSZK-ból. A két lap a jövőben is vál
tozatlanul ólomszedéssel készül majd, melyről műanyag 
(fotopolimer) nyomóforma felhasználásával nyomnak, 
de később lesz lehetőség a fényszedésre történő átté
résre. A nyomda a húszesztendős MAN-gé-pekért 58 
millió forintot fizetett ki. Üj ofszetgépekre való átállás 
1983-as árakon legalább 550 millió forintba került vol
na az Ath-enaeumnak.
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O l v f i s ó i i i l i .  k é r d e z t é k .
Elképzelhető, hogy valakit olyan bűncselekmény miatt 

ttel el a bíróság, amely miatt az ügyész nem emelt vádat?

— A kérdés első hallásra 
meghökkentő, mégis jogos. Ah
hoz, hogy megválaszoljuk, meg 
kell ismernünk a vád, a vád
ira t jelentőségét.
1 A vádemelés lezárja a bün
tetőeljárás nyomozási szaka
szát, és egyben kiváltja a bí
rósági eljárás, kezdetét. A vád 
ilyen módon a híd szerepét 
tölti be. Egyfelől a nyomozás 
eredményét összesíti, ta rta l
mazva az ügyész meggyőződé
sét, másfelől indítvány a bíró
sághoz. hogy a vádban meg
jelölt cselekmény m iatt a 
vádlott bűnösségét állapítsa 
meg. Ezzel meghatározza a 
további igazságszolgáltatás 
menetét, annak irányát és 
kereteit.

A bíróság csak annak a 
személynek á büntető
jogi felelőssegéről dönt
het, aki ellen vádat 
emeltek, ráadásul csak 
olyan cselekmény alap
ján, amelyet a vádirat 
tartalmaz.

A vádemelésnek vannak 
feltételei. A legfontosabb az, 
hogy bűncselekmény történt 
és azt a gyanúsított követte 
el. Az ügyész azonban nem 
csak alapos gyanú alapján te
szi ezt — ez kevés lenne —, 
hanem ő már bizonyos abban, 
hogy a bűncselekmény^ a vád
lo tt követte el. A vád, a vád
ira t tehát m ár egy döntés, 
amely egy értékelő folyamat 
eredménye. A meglevő bizo
nyítékok értékelése után az 
ügyész belső meggyőződését 
fejezi ki arról, hogy a vád
lo tt bűnös. Elenkező esetben 
nem  em elne vádat.

A vádirat sok más mellett 
ezért tartalm azza a vád tá r
gyává tett cselekmény rövid 
leírását, a bizonyítási eszkö
zök megjelölésével, továbbá a 
csélékmány Stk-'beTi minősüé." 
sé t és természetesen minde
nekelőtt a vádlott személyi 
adatait. Ebből következően a . 
törvényes vád tartalm a meg 
is határozza a bírói eljárás 
kereteit. A bíróság kötve van 
a  vádlott személyét illetően, és 
kötve van a vádbeli tényál
láshoz is. Vagyis a  vádat nem 
terjesztheti ki. s ez a válasz 
a  feltett kérdésre is vonatko
zik. A tényállás szerint pél
dául a vádlott ellopta a nála 
vendégeskedő sérte tt arany 
nyakláncát, akkor, am ikor az 
illető letette, m ert fürdött. A 
bírósági tárgyaláson aztán a 
sértett kijelenti: nemcsak ez

történt, hanem a terhelt erő
szakot is elkövetett, csak ezt 
eddig nem akarta mondani. 
Szó nem lehet arról, hogy a 
bíróság ezek. után az erősza
kos közösülésre is kiterjessze 
az eljárást. Legfeljebb az le
het. hogy a sé rte tt kérésere, 
nyomozással kezdve, másik 
büntetőeljárás indul. E rre az 
új cselekményre vonatkozóan 
ugyanis nincs törvényes vád. 
Az is természetes, hogy a bí
róság más személyre sem ter
jesztheti ki a vádat, csak a 
vádban megjelölt személy fe
lelősségéről dönthet.

Mi történik akkor, ha a tá r
gyalás során kiderül: a vád
lo tt mégis más bűncselek
ményben bűnös, vagy más 
bűncselekményben is bűnös? 
Ilyenkor — tehát nem a bí
róság — az ügyész módosít
hatja  a vádat. Ennek két mó
dozata van: a  vád megváltoz
tatása és a vád kiterjesztése.

A vád megváltoztatása ak
kor lehetséges, ha az eredeti 
tényállás csak kisebb m érték
ben változik meg. Például k i
derül, hogy az ellopott dolgok 
a vádlott őrzésére voltak bíz
va, tehát nem lopott, hanem 
sikkasztott. A másik eset, am i
kor meg kell változtatni a 
vádat, ha a vádirat jogi. minő
sítése helytelen. Például a 
tényállás változatlan, de az 
eddigi kifosztás helyett rab 
lás megállapítását kéri vagy 
fordítva. Erre van lehetőség, 
de csak ügyészi javaslatra, 
vagyis változó tartalm ú, de 
törvényes vád alapján.

A vád kiterjesztése akkor 
lehetséges, ha az eredeti bűn- 
cselekmény mellett más bűn
cselekmény is megállapítható,, 
s a vádat m ár a tárgyalás fo
lyamán erre is kiterjeszti az 
Agy észt- -Például' -: kétrendbeli 
betöréses lopás vádja — ha 
újabbak derülnek ki — kiter
jeszthető négyrendbelire vagy 
annyira, ahány történt. Vagy 
például a sikfcasztóról kiderül, 
hogy okiratot ham isított, sőt 
zsarolt is, hogy ne leplezzék 
le. Itt az ügyésznek joga van 
a vádkiterjesztésre; Egy felté
tel azonban köti:

csak akkor lehet vádat 
kiterjeszteni, ha az ere
detileg vád tárgyává tett 
cselekmény megáll. Ha 
például kiderül, hogy a 
sikkasztás nem történt 
meg. a zsarolás miatt 
nem lehet felelősségre

vonni a vádlottat, még 
ha az meg is történt..

Látható, a büntetőeljárás 
szabályai nem teszik lehetővé, 
hogy olyan cselekmény miatt 
ítéljenek el valakit, amely 
m iatt az ügyész nem emelt 
vádat. A megengedett vád- 
megváltoztatás és -kiterjesztés 
viszont törvényes. Ilyenkor ■ is 
vád alapján dönt a bíróság. 
De még e két esetben sem le
hetséges, hogy „csak” olyanért 
ítéljék el a terheltet, ami 
m iatt nem is emeltek vádat.

Amint lá ttuk: ha az eredeti, 
a vád tárgyává tett bűncse
lekmény nem áll -meg, a vád
lo ttat ebben az eljárásban 
m ásért sem ítélhetik el.

Ami a kérdezőt megtéveszt
heti. viszonylag gyakran elő
fordul: az ügyész által leírt 
tényállás jogi minősítése meg
változik — ilyenkor az ügyész 
megváltoztatja a vádat —. de 
ettől a vádlottat még ugyan
azért a cselekményért ítélik 
el, am it elkövetett. Igazságta
lanság. törvénytelenség tehát 
nem éri.

©
— Ha az első fokú ítéletet az ügyész nem fellebbezi meg, 

hozhat-e a fellebbvitelí bíróság súlyosabb ítéletet?
— Büntetőeljárásunk egy

fokú fellebbezési rendszerében 
a másodfokú bíróságnak szé
les körű felülvizsgálati — re 
víziós — jogköre van. Ennek 
keretében megváltoztathatja 
az első fokú döntést, hatályon 
kívül helyezheti az egész el
járást. Ez utóbbira akkor ke
rül sor, ha a tényállás nagy
fokú megalapozatlansága de
rül ki, vagy lényegesen meg
sértettek eljárási szabályokat.

Egyéb esetekben megváltoz
ta thatja  az eredeti ítéletet 
vagy jóváhagyhatja. A , meg
változtatás történhet általában 
a  vádlott terhére vagy javára.

Két korlátozás azonban 
érvényes: a tényállás 
teljes megváltoztatására 
nincs joga, ilyenkor leg
feljebb új eljárást ren
delhet el. A másik kor- 

* lát: a súlyosítási tila
lom.

Ez azt jelenti, hogy a vádlott 
terhére a bűnösség, a bünte
tés kérdésében nem dönthet, 
ha a vádlott terhére nem je
lentettek be fellebbezést. Ha 
tehát az . ügyész megnyugszik 
az ítéletben, a vádlott, illetve 
védője kockázatmentesen fel
lebbezhet, hiszen a másodfokú 
ítélet a legrosszabb esetben is 
csak azonos lehet az első fo
kúval. Enyhébb természetesen 
lehet.

A kérdésre tehát a válasz 
egyértelmű:

ügyészi fellebbezés hí
ján súlyosabb ítéletet 
nem hozhat a másodfo
kú bíróság.

(Annak viszont nincs akadá
lya, hogy törvényességi óvás 
után új eljárást rendeljen el 
a legfőbb bírói fórum. Ilyen
kor a korábbi ítélet nem köti 
az eljáró bíróságot.)

©
— Miért mondjuk, hogy a büntetés célja a megelőzés, 

amikor az megtorlás?

Helyzetek
— Anyádtól hallom, fiam 

hogy kifogásolják a maga
tartásodat . . .

A fiú halkan felnevet.
— Miért?
— Az iskolai tanulm á

nyaidat nem fejezted be, 
állandó munkahelyed sincs. 
Éjszakánként kimaradozol, 
s ahogy tudom, nem a leg
jobb társaságba kevered
t é l . . .  Meglátod, ennek 
nem lesz jó vége . . .

A fiú arcán gúnyos mo
soly fut végig.

— Te csak tudod, papa!
Kínos szünet.
— Különben anyád miért 

nem jö tt el?
— „Műszakban van”.
A férfi meglepődik:
— Nem is mondta, hogy 

dolgozik?
Üjabb szünet.
— Na mutasd, mit kül

dött?
— Semmit, üzeni, hogy 

csókolta!. . .
★

Zolika még nem töltötte 
be a tizennegyedik évét, 
koránál idősebbnek tűnik. 
Magas, erőteljes fiú. Szem
mel láthatóan élvezi a ná
la jóval idősebb társaságát. 
Büszke rá, hogy befogad
ták, viszik szórakozni, 
egyenrangú partnerként 
kezelik. A „barátai” na
gyon jól tudják, hogy Zo
lika szülei jómódú embe

rek, akik bőségesen ellát
ják zsebpénzzel is.

A diszkó, a lányok, az 
ital sokba kerül, ami ha
mar kim eríti az otthoni já 
randóságot. Lop a mamá
tól, lop a papátó l. . .  de ez 
is kevés. A diszkó vezetője 
nagyvonalúan kisegíti pénz
zavarából egy-egy ötszá
zassal. A formaság ked
véért azonban a fiúval alá
íra t minden alkalommal 
egy nyilatkozatot, a felvett 
összegnek a kétszeresé
r ő l . . .

Aztán egy idő után a 
váltó határideje lejár! A 
diszkós potom negyvenezer 
forintot követel. Közli, ha 
nem fizet, megy a  rendőr
ségre. A gyerek megijed. 
Tanácstalan. A történteket 
nem meri elmondani a szü
leinek. Fél barátai bosz- 
szújátói is, hiszen kemény 
fickók. Érzi, csapdába ke
rült.

Egyedül van a lakásban, 
éppen a fellelhető családi 
ékszereket gyűjti össze, 
am ikor a szülei váratlanul 
megjelennek és tetten érik,

A hosszú ideje különvál
tam de egy lakásban élő 
szülők megdöbbennek. Né
hány atyai pofon után Zo
lika mindent elmond. Kö
zösen mennek a rendőrség
re. talán az utolsó pillanat
ban . . .

— ZIMM —

— A Büntető Törvénykönyv 
37. paragrafusa így fogalmaz: 
„A büntetés a  bűncselekmény 
elkövetése m iatt a törvényben 
.meghatározott .joghátrány ., 
büntetés 'Célja a társadalom 
védelm e, érdekében annak 
megelőzése, hogy akár az el
követő, akár más bűncselek
ményt kövessen el.”

A kérdésben . tehát két fo
galom összekeveredik. A bün
tetés egyenlő a joghátránnyal. 
A m egbüntetett embertől el
vonnak jogokat vagy javakat. 
A szabadságvesztés, m int bün
tetés, a személyi szabadság 
korlátozásával jár, míg az el
kobzás anyagi ‘javak elveszté
sével. A joghátrány azonban 
nem célja a büntetésnek, ha
nem tartalm a. (Attól büntetés, 
hogy hátránnyal jár. Ha nem 
így lenne, akkor más lenne, 
például jutalom  stb.)

Ami a célját illeti, a tör
vény az egyéni és az általános 
megelőzést mondja ki. Az 
egyéni megelőzés több mó^.on 
érhető el. A legkívánatosabb 
az elkövető megjavítása. Van
nak, akik a szabadságvesztés 
a la tt belátják, hogy h ibát kö- ' 
vettek el és nem lesznek bűn
ismétlők. Másoknál a büntetés 
úgy szolgálja. a megelőzést, 
hogy az elkövető az újabb 
büntetéstől tartva nem követ 
el másik bűncselekményt. Te
hát a büntetéstől való félelem 
tartja  vissza. Végül kétségte
len, hogy némelyeket csak az 
ta r t vissza, hogy megfosztják 
a bűnözés lehetőségétől. Ilyen

a szabadságvesztés, hiszen az 
elítéltnek egyszerűen nincs 
lehetősége, hogy a bűncselek
mények döntő részét elköves
se. Ilyen eredménnyel já r  még 
a  foglalkozástól való' eltiltás, ’ 
a kiutasítás, esetleg a kitiltás. 
Akit például eltiltanak az or
vosi gyakorlattól, az ezen a 
területen nem tud bűncselek
ményt elkövetni. Legvégül: az 
alkalm azott joghátrány, azaz 
a büntetés — m ert az nem jó 
— másokat is visszatarthat a 
bűnözéstől.

A Btk. tehát a hátrányt, 
a büntetést nem célnak, 
hanem eszköznek tekin
ti. Egy olyan eszköz
nek, amelyet azért al
kalmaznak, hogy az 
újabb bűncselekmények 
elkövetését megelőzzék.

Ha ez nem megy másként, ak 
kor úgy, hogy az elkövetőt fi
zikailag megfosztják a bűnö
zés lehetőségétől. Ennek leg- 
drasztikusabb módja a halál- 
büntetés, vagy az életfogytig 
tartó szabadságvesztés.

Mindezzel egyébként össze
cseng a büntetések és intéz
kedések végrehajtásáról szóló 
'jogszabály ide vágó szakasza 
is. Eszerint: a szabadságvesz
tés végrehajtásának feladata 
az ítéletben és a jogszabály
ban meghatározott joghátrány 
érvényesítésével, és az elítélt 
nevelésével annak elősegítése, 
hogy szabadulása után a tár
sadalomba beilleszkedjék és 
tartózkodjék újabb bűncselek
mény elkövetésétől.

0
— Miként kell kérni a bírósági mentesítést?

— Mint ismeretes, a mente
sítés folytán az elítélt men
tesül azon hátrányos jogkö
vetkezmények alól. amelyeket 
az elítéléshez jogszabály ír 
elő. Vagyis büntetlen előéle
tűnek számít, kaphat erkölcsi 
bizonyítványt stb. A törvényi 
mentesítés .jellege olyan, hogy 
az érintett vagy azonnal, vagy 
bizonyos idő elteltével auto
matikusan mentesül

A bírósági mentesítés vi
szont olyan, hogy bizonyos 
várakozási idő után csak ké
relemre és csak arra  érdeme
set mentesítenek. Mindez fő
leg a . többszörös visszaesőket 
érinti, ők ugyanis törvényi 
mentesítésben nem részesül
hetnek.

Például a többszörös vissza
eső szabadul két évi szabad

ságvesztésből. Öt év elteltével 
jogosult lehet a bírói mente
sítésre. Akkor az a teendője, 
hogy vagy ő vagy a képvise
lője ezt kérelmezi annál a bí
róságnál, amely az ügyében 
első fokon eljárt. A bíróság 
ilyenkor beszerzi az ügyész 
nyilatkozatát, majd ha a tör
vényes feltételek adottak — 
eltelt az öt év — érdemben 
határoz. A kedvező döntés fel
tétele az érdemesség. E kör
ben figyelembe veszik a sza
badulása utáni életmódját, to
vábbá azt, hogy ha erre mód
ja volt, jóvátette-e a cselek
ményével okozott sérelmet?

A lényeg tehát: a bírósági 
mentesítést mindig kérelmez
ni kell.

Dr. L, Gy.

A  házasságok 
a földön köttetnek
Annak ellenére mondom ezt, hogy ma m ár se szeri, 

se száma azoknak az esküvőknek, am elyeket a leve
gőben, a vízben, ejtőernyős ugrás közben, a búvárha- 
ratiig a la tt stb. kötnek meg. Az esküvő, az örök hűség 
kimondása történhet bárhol, de a házasságot a földön 
élik, s így a földi viszonyok határozzák meg, hogy si
kerre avagy- kudarcra ítéltetett.

Ritka kivételtől eltekintve elmondható, hogy minden 
házasság komolyan vett szándék, törekvés eredménye. 
Az aztán már más kérdés, hogyan és miiképpen, kinek 
a hibájából romlik meg. Sajnos, az adatok a rra  valla
nak, hogy egyre több em ber dönt úgy, hogy megsza
kítja addigi életközösségét és új kapcsolat után néz . .  .. 
De ezek a kapcsolatok mégsem olyanok, m int az első, 
az amely akarva-akaratlanul végigkíséri az embert. Fő
leg akkor, ha van gyerek. A feleségtől — érzelmileg és 
testileg — el lehet szakadni, de a gyerektől — soha! 
Hiszen az a gyerek nem tehet arról, hogy a szülők ön
hibájukból — vagy a harm adik „bűnéből” — -elszakad
tak egymástól.

Lehetnek — és m int az alábbiakból kiderül —, van
nak olyan helyzetek, am ikor a  feleségtől sem olyan 
könnyű végleg elszakadni, hiszen az a tény, hogy vala
ha együtt élteik, érzelmi és vagyonközösségben, az — 
ha a szükség úgy hozza —, nem m úlhat el nyomtalanul. 
Azaz a házasságkötés ténye erkölcsileg túléli m agát a 
házasságot is.

Első hallásra ez talán hihetetlennek tűnik, mégis igaz. 
Vegyük sorra a tényeket. Pópity László, aki most 38 
éves, megnősült, a házasságból született egy kislánya, 
ak it az anyja nevel, A férfi mindmáig fizeti a gyerek- 
tartást. Fizette is, ebben nem volt hiba. Mégis tartásdíj- 
elmulasztás m iatt került börtönbe. Az is igaz, hogy ez 
a harm ad;k büntetése. Kisebb ügyek m iatt m ár koráb
ban. megismerte a zárkák világát.

Hogyan is van ez? Megromlott a házasság, s a felek 
úgy gondolták, hogy e rre  egyetlen gyógyír van, a vá
lás . . .  El is döntötték, s az ügyet végig is vitték, annak  
rendje-m ódja szerint. Abban is határoztak — közösen 
— ezt  a bíróság is megerősítette, hogy a gyerek az 
anyjánál marad. A férfi elhagyja a közös lakást, s m in
den a gyerek nevén marad, ami az ő része volt. A 
válás — úgy hitték akkor —, érzelmileg és anyagilag 
is pontot tesz a házasságuk végére, s ezután mindenki 
éli a maga újjáform ált életét. . Ebben az egyben té
vedtek, de minden másban úgy alakult a dolog, ahogy 
remélték.

A nő egyedül maradt, nem ment férjhez, viszont a 
férfi új házasságra lépett. És élt és dolgozott, mint 
ahogy azt eddig is tette.

Eközben szörnyű tragédia történt. A volt feleség gép
kocsival —• ő volt a hibás — karambolozott, és súlyo
san megsérült, kórházba került, hosszabb ideig ápolásra 
szorult, s csak nehezen épült fel, akkor is úgy, hogy 
m aradandó nyomokat hagyott maga után a sérülése. A  
munkaképessége csökkent, azaz anyagilag addigi élet- 
s.zípvQdaláL-nem, tudta egyedül fenntartani, s a külön
bözet m iatt volt férjé t kereste meg, hogy fizessen neki 
tartásdíjat. Ezzel egy időben a bíróság előtt is kere
setet nyújto tt be.

A volt -férj először tréfára vette a dolgot, hiszen mi 
köze neki^ a volt felesége_ karamboljához, a sérüléséhez, 
s ahhoz, hogy ezután már nem él olyan, anyagi viszo
nyok között, am it eladdig megszokott. Főleg az biriz
gálta, hogy látszólag a nőnek semmi baja: él, m int hal 
a vízben, g környezetén sem látszik, hogy nélkülöznie 
kellene vaä^rgit.

S m á ly eh .fé rfie m b e r?  Egyszerűen a rra  gondolt, hegy 
ez a bírósági, cécó nem céloz mást, minthogy térden ő 
észre, s állítsak helyre ú jfent régi házasságukat. Ehhez 
neki — m int most Debrecenben mondja — semmi ked
ve nem volt, az új házasságban remekül érezte magát, 
a gyerekről gondoskodott, semmi nem indokolta, hogy 

,az új helyzeten változtasson.
Mint az közismert, a válási és más bírósági ügyek

nek megvan a maguk menetrendje. Aztán van első fok, 
másodfok, s végül lehet fellebbezni. Aki akarja, az 
sokáig elhúzhatja a döntést. Sőt, úgy is, hogy nem ve
szi komolyan, nem megy el, s távollétében döntenek 
róla. Persze, a könnyelműségnek is megvan a maga 
következménye, hiszen egy döntés után — csak a kap
kodás következhet. Pópity László is akkor ijedt meg, 
am ikor feketén-fehéren megkapta a döntést, hogy fizet
nie kell!!

Még ekkor is rem énykedett ebben-abban, s nem fi
zetett. Ezért ú jra bíróság elé állt, de im m ár más mi
nőségben. A régebben megítélt tartásdíj-elm ulasztás 
m iatt a bíróság egyévi börtönre ítélte. S ezt az időt 
Debrecenben tölti ,le.

Mindez idén január 11-én vált véglegessé, ekkor vo
nu lt be Debrecenbe, a börtönbe. S itit is m arad 1986. 
január 10-ig. Amikor bíróság előtt állt, s látta, hogy 
több kettőnél, akkor m ár ki akarta fizetni a tartozá
sát, volt is annyi pénze, de már nem volt rá lehetőség. 
Előbb kellett volna — mondja rezignálton a börtön
ben. De hat ki a csoda gondolta volna, hogy manap- 
sag ilyen esetek is megeshetnek. Ami neki különös, az 
a_ felesegenek törvényszerű csoda, hiszen anyagilag is 
rászorul erre a segítségre, nem szólva arról hogy bal
esete folytán érzelmi válságba is került.

Miközben ezt az esetet átgondoljuk, nem feledkez- 
hetunk meg arról sem, hogy a bíróság figyelembe vette 
— s főleg ezert ítélte meg a keresetet —, hogy a férfi 
lányát az anya neveli. 'Tehát, ha az anya pénzügyileg 
rossz helyzetbe kerül, abból az is következik, hogy a 
gyermek is. Vagyis ekképp kapcsolódik a volt féri a 
volt asszonyhoz, még válás, után is. Azaz ha egyszer 
a sorsukat összekapcsolták, s főleg,' ha ebből a kapcso
latból gyermek is született, akkor hiába válnak el — a 
gyermek m iatt — felelősséggel, anyagi kötelezettséggel 
is tartoznak egymásnak. s

Mindebből le lehet vonni azt az egyszerű és puszta 
igazságot, hogy a volt feleség jó vagy rossz sorsa a volt 
férjet is érinti, s ha ez a tudomására jut, jól teszi, ha 
komolyan veszi. Mert könnyen úgy járhat, m int Pópity 
László, aki meg tudta volna fizetni azt az összeget 
megis_ úgy döntött, hogy — szerinte — erre nincs 
szükségé a volt feleségnek.

Nem hosszú időről lett volna sző. néhány évről ad 
dig am íg a kislánya el nem éri a tizennyolcadik 'évét 
L l  f ° u m Persze ez az idő ki is tolódhatott

.í13. 9 kislány egyetemre megy. De ez már megint 
közös orom lett volna az elvált felek között hiszen a 
közös gyerek sikerültségét bizonyította volna. A. J,



Amikor megláttam ezt az uj 
lehetőséget, komolyan mon
dom.* így- kiáltottam fel: „es 
már majdnem olyan, m int ott
hon!" Mészáros József

B s t z E s s a a m s m a r I m m m m iim j M E E W

Új könyvtár—az o!vaséfc örömére

A könyvtár csöndes zugában egy-egy sakkpartira is van ifiö
A balassagyarmati börtön könyvtár felépítése. Dubecz 

jellegzetes, körbefutó épülete Zsolt, a könyvtáros, örömmel' 
műemlék. Intézetünk parancs- m utatta be a kulturált olvasó- 
nokságának nagy gondot oko- paradicsomot, 
zott, miként lehetne úgy bő- A

újság. A könyvtárban rende
zik meg a háromnapos őszi 
könyvvásárt, de terveznek 
még író—olvasó találkozót és 
zenés irodalmi délutánokat is.

A helyi szerkesztésű stúdió 
és a  könyvtár közös ötlete az 
úgynevezett irodalmi kávéház. 
Megnyitását október elejére 
tervezzük. A színhely: az ú j
jávarázsolt könyvtár. Az első 
előadások: „Áldozat vagy tig
risasszony?” címmel Maria 
Callas életéről, a „Nem várok 
sem m it sem” című műsor pe
dig Edith P iairól szól. Ezeket 
követi majd Déry Tibor: Kép
zelt riport egy am erikai pop- 
fesztiválról című művének fel
dolgozása, és irodalmi paró
diák K arinthy Frigyes tollá
ból.

Végezetül megkérdeztünk 
néhány szenvedélyes olvasót 
íme a vélemények.

Görgényi Gyula: Ügy ér
zem; a börtönben az ember
nek a legjobb barátja a

vrteni. hogy ne essen csorba 
az épület műemlékjellegén. 
Az ötlet viszonylag egyszerű. 
Az egyébként kihasználatlan 
belső, úgynevezett negyedud
vart kell beépíteni. így való
sulhatott meg a balassagyar
matiak régi álma és vágya: új, 
az eddiginél modernebb

A süppedő szőnyegék a civil könyv. Ez az új, szabadpolcos 
élet hangulatát idézik. A hely rendszer, a  benti olvasás hoz- 
méltóságát hangsúlyozza, hogy záférhetőbbé te tte  számomra 
a teremben Beethoven gondo- legjobb barátaim at, 
latébresztő zenéje csendül fel. Lakatos Gyula: Abból a 
A sarokban sztereó lemezját- tényből szeretnék kiindulni, 
szó. Mellette a polcon a  ko- hogy civil lakhelyem közelé- 
molyzene legrangosabb képvi- ben is van könyvtár, de az 
selőinek lemezei. meg sem közelíti az itteni
. A könyvtár közel* tizenegy- színvonalat.

Nosztrán
történt

Dr. Kárpáti György film 
rendező és bolgár operatő
re a Nemzetközi Vöröske
reszt és az UNESCO meg
bízásából készített kisfil- 
met. A  téma a Vöröske
reszt egész világra kiterje
dő tevékenysége volt. Az 
intézetünkben tartott vetí
tésen hármat láthattunk 
ezek közül a film ek kö
zül. A vetítésre dr., Kár
páti György látogatott el 
hozzánk. Sok olyan infor
mációhoz jutottunk, ame
lyekről eddig sejtelmünk 
sem volt. Most már tud
juk, hogy a két piros ha
sáb által alkotott kereszt 
mögött milyen hatalmas 
szervezet, mennyi segítő
k é s z ig  áll! A vetítést jól 
kapcíplták össze a megyei 
Vöröskereszt által szerve- 
vezett előadássorozattal.

Hogy ez a vetítés milyen 
reakciót váltott ki az itte
ni elítéltekből, azt egyet
len mondattal szeretném  
jellemezni: többen jelent
keztek a kulturális nevelő
nél, hogy szívesen vállal
nának külön műszakot, 
amelynek ellenértékét fe l
ajánlanák a filmen látott 
éhező gyermekeknek . . .

★
Befejeződtek az immár 

harmadik alkalommal 
megrendezett „Börzsöny 
Spartakiád” döntői. A 
spartakiád programjában 
a következő versenyszá
mok szerepeltek: sakk, 
asztalitenisz, lábtenisz, kis
pályás labdarúgás, dekázás 
(labdával), valamint szel
lemi vetélkedő. A verse
nyeken az intézet mind
három körlete tevékenyen 
részt vett. A  sportverse
nyek végén még mindhá
rom csapat fej fej mellett 
küzdött az elsőségért.

A végső döntést a szel
lemi vetélkedő hozta meg. 
Az első helyet a 111. kör
let szerezte meg, s ezzel 
harmadszor és egyben Vég
leg elnyerte a „Börzsöny 
Kupa” elnevezésű vándor
díját. Második lett az I. 
körlet csapata, harmadik 
helyezett pedig a II-es 
körlet.

A  „Börzsöny Kupa” be
fejezésével nem állt meg 
az élet nálunk, már- most 
készülünk a hamarosan 
megrendezésre kerülő 
„Szüreti mulatságok’.’ című 
műsorunkra, amelynek jel
lemzője a játék és a hu
mor lesz.

Liptai István,
a  Hpf.i H írn r ln  TClnh

ezer kötettel rendelkezik, 
amelynek 55%-a szakiroda
lom. A csillagászattól a me
zőgazdaságig minden önkép
zést elősegítő igényt ki tu 
dunk elégíteni.

A kézikönyvtár létrehozásá
val lehetőség nyílt a helyben- 
olvasásra. A lexikonokon kí
vül értékes gyűjteménnyel 
rendelkezünk az 1970 előtt 
megjelent 5 ezer példányszám 
alatti kötetekből. Ritkaságnak 
számít Arany János kéziratai
nak 1884-ben megjelent má-

Fiák Sándor: Régebben 
szenvedélyesen szipóztam, de 
mindez már a  múlté. Verse
ket írok és olvasok, immáron 
kitisztult fejjel. Az új könyv 
tá r  nekem nagy segítség.

Pallai Tibor: Nem tudok se 
írni, se olvasni. Ide örömmel 
jövök, m ert sok színes képes 
újságot nézegethetek és eddig 
erre a régi könyvtárban nem 
volt alkalom.

Polnai Péter: Szeretem hal
mozni a művészetekkel kap
csolatos élvezeteket. Egy jó

solata. • A kényelmes asztalok vers mellé szívesen meghall-
mellett 23 féle sajtótermékek 
legújabb kiadványaiban la
pozgathatnak az, újságolvasók. 

-Megmlóiható'.o - a z  - Interpr ess 
M ágazín.áLüdas Matyi, a Ké
pest Sport és még sok érdekes

gatok néhány operarészletet, 
Amikor megláttam ezt

már 
hon!"

Neves művészek műsora
Jó  hírről mindig szívesen 

ír1, de szívesen olvas is az 
ember. Ilyen meggondolásból 
ragadtam tollat, hogy azt az 
örvendetes ' eseményt, amely a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház el
ítélt közösségét meglepte, köz
hírré tegyem. Hasonló ese
ményekről a Heti Híradó jó
voltából már korábban is ol
vashattunk, de intézetünkben 
most első ízben jöhetett létre 
olyan maradandó emlékű mű
vészi előadás, amelyen nem 
kisebb egyéniségekkel ta lál
kozhattunk, mint Urbán Eri
ka, a Vígszínház előadóművé
sze, Szántó András nótaéne
kes és sokunk kedvenc ko
mikusa, Kabos László. Ami
ről eddig csak olvashattunk, 
most szinte karnyújtásnyi kö
zelségből tapasztalhattuk. 
Többek között azt, hogy 
mennyire közvetlen, mennyi

esemény, ha
Jó hang, kellemes külső

X£SffiíűS53i&ki3  m m  = . p
közel hozzák a felszabadult J^et mmdeni bizonnyal tovab 
civil hangulatot, sőt annak is színvonalas esemenyek ko- 
a naposabb oldalát. Természe- vetnek majd. 
tesen e hangulat az előadás Természetesen egy-egy ren- 
végével sem múlt el- A ta- dezvényen nincs lehetőség ar- 
núlsága sem: majdan, a jnin- hogy min(jenk,i részese le-

életre fessen a látványnak. De a 
lelkiismeretes stúdiósnak és

denki előtt ú jra megnyíló le
hetőségre, a  szabad 
sokkal jobban kell vigyázni, 
m int eddig. Szeretnénk egy 
ki nem  mondott, de megíté
lésem szerint mindenkiben 
naegfogalmázódott mondatot a 
nyilvánosság előtt Is kifejte
ni: köszönjük az intézet pa-

nemkevésbé lelkiismeretes se
gítőtársaiknak köszönhetően 
mindenki meghallgathatta a 
műsort.

★

Még egyetlen gondolat ma-
rancsnokságának, hogy létre- radt, am it szándékosan hagy

tam  a tudósítás végére. Fel
merül a kérdés, milyen meg
gondolásból írhat valak i. egy 
intézet közössége nevében? 
Nekem jutott az a nagyon 
megtisztelő feladat, hogy ä 
műsor végén köszönetét mond
jak művészvendégeinknek. 
Köszönetünket megható sze
retettel fogadták, s érződött, 
hogy ezen az estén egymásra 
talált a szívvel-lélekkel sze
replő színészgárda és a rend
kívül fegyelmezett és hálás 
közönség.

Fazekas Zoltán

Vallomás
'  Kétéves koromban még nem értettem,, 

miért eszi meg a nagyhal a kishalat.
$ |é v e s  koromban még nem értettem, 
miért bántja egyik a másikat.
Ifgéves koromban még nem értettem, 
miért tapossa cl az ember a virágot.
S most, hogy itt állok, felnőtt fejjel, 
még mindig nem értem a világot

Kupék Ottó
Tököl

Kabos a dobogón

VAKABLAK
(2 .)

D elépett a kopott és szűk nek látszott, energikus és ha- 
X irodába. Mint mindig, tározott mozdulataiban volt 

most is elsőnek érkezett. Le- valami férfias Ideiének n am  v<j m « « » »  w»
rakta aktatáskáját, kényelme- részét föIfúj t 'é s  megismétlő- szó' i i n d S  n é l lr if  t a d S Ä  Ä leges fáradság len- í * 1" ” 1 b°§araS> Öreg satrafa

1 kibújt a zakóból, köpenyt dő problémái megoldásának v e t t e a  W z S  ne. § lesf  .. .
vett fel. Kinyitotta a legna- szentelte. A sok dohányzástól kézzel helyreigazította az Harag, indulat nélkül do- A  k° j? r asszony nem ma-
gyobb iratszekrényt, aktákat rekedt hangon beszélt. Kos- ügymenetet, korrigálta a té- hálták egymáshoz a szavak a a \ .  aaos a Ya , s®za:-
és vastag könyveket vett elő, suth cigarettát szívott, általá- védésekét. Nem tett szemre- ártalm atlanul széthulló rögeit. SJ®va*“*sb.? kezűtek,
és az asztalra rakta. Futólag ban ebéd után kezdte a má- hányást helyettesítőjének, Kpi-pIí-w; tM m h fis ín  hnil. ö ai « gesztusaikon eizör

gette, átnézte és egyeztette a —  Mondja, kedves, miféle nyosan hansúlyozta — végre 
beérkezett számlákat. Győr- cigarettát szív? ebben a kócerájban is teret
san, szakszerűen dolgozott. A kövér asszony azonnal enged a nőknek. Vállala-
Ez a munka egyszerűnek lát- visszavágott. . tunknál eddig még véletlenül
szott, kevés fantáziát, igényelt. — Zavarja talán? Nem kel- sem akadt nő rangosabb be-
Mégis, ha szabadságra ment, lemetlenebb, m int a maga osztásban. Mi a véleményed,
vagy néhány napos betegállo- pacsulija, amivel permetezi András? 'Magának, Kékesi
mányba vonult — ez utóbbi magát. kartárs?
ritkán fordult elő —, vissza- — ízlés dolga, kedves. _ e z }s egyike igazgatónk
tértékor mindent összekever- — Modortalan fráter! nyilvánvaló tévedéseinek. Nőt
ve, kaotikus rendetlenségben — Ne oktasson jómodorra, ültet a nyakunkra. Gondolom,

átböngészte jegyzeteit, 
jegyzési naplóját.

elő- sodik csomagot. utálta a felesleges szóváltáso-

szerint válaszolt.

Néhány perccel később tört be a szobába, 
munkatársa, Kékesi nyitotta — Jó napot, kartársak, 
rá az ajtót.

— Szervusz, öreg — köszönt 
harsányan.

— Szervusz. Jól vagy?
— Elmegy — válaszolt fa

nyar mosollyal a másik.
A magas, sovány és hajlott 

hátú férfi kesernyés, volt, mint 
a vackor. Munkája alig érdé-

Sietéstől fújtatva, döcögősen kat- Ha tehette, kitért minden

Kerekes közömbösen hall- ..... , ■ , ... ,
IM I- .  » > P » f  megismétlő- Ä Ä . S 5 S K S S  * 2 !

vita, összeszólalkozás elől.
A három m unkatárs külön- 

kpt ftVf’i böző munkatempóban kezdte , ~  Elviselhetetlen alak, ki
k vérmersékiete ; ürke robotot. b irhatatlan — panaszkodott.

dő szócsatát.
Kabainé hüvelykujjával Ké

kesi felé bökött.
Elviselhetetlen alak, ki-

meg a napi szürke robotot.
_ , . ........... Kerekes a számlákat rendezte,

7 * ? , .  “ozta> tűndérke — Kabainé kattogott az írógépen,
K ékesi' golyóstollal babrált.így Kékesi.

— Szervusz, Tériké. Jól 
vagy? — Kerekes hangjában 
barátságos mellékzönge érző
dött.

Az asszony kedvtelenül, mo
delte. Életét megkeserítette g?5Yfn ,Yfla.sz°lt- Nebéz szaty- szo’lt a hívásra, vagy szó néí-
hisztériás felesége, s négy, ír- raöol _ eloxotorta a hatalmas, kü] átnyújtotta annak akit
galmatlanul rossz gyereke, kalória dús tízórait tartalmazó emél szerint keresték
Munkahelyén találta meg azt csomagot, mellette ismeretlen szemely szerint kerestek.
a nyugalmat, amire szüksége ” n? el^ s'® hobnik és ta í> . T ’iz óra körül, amikor Ka- 
volt. Kikapcsolódni itt tudott gYak tömeget Ilyenkor mm- 1  bainé b e f e j e z t e  a hosszú

Sr*SS? Ä S ,  "SR b? Ä Ä  S í  ™
mindig, Kabainé, a termetes akko„r. élénk, amikor ba-
középkorú özvegy viharzott ra tnojenél megivott két csé-
be. Pontosan ég kiszórnitottan sze kávét, 
öt perccel a munkakezdés Kerekes tízévi rutinnal vé- 
előtt érkezett. Reggelente mo- gezte munkáját. Az előző nap jegyzést 
górva és szófukar teremtés- előkészített iratokat böngész- felé.

— Kis hízelgő. Nem gondo^ 
lód, Kerekes kolléga?

Az erőszakosan berregő te-

maguk módján élvezik a vi
tát. Naponta többször össze
kaptak, személyeskedtek, sér
tegették egymást. Aztán, m int
ha mi sem történt volna, á 
'munkaidő végén barátságosan 
elköszöntek egymástól.

Ritkán szóltak egymáshoz, lefonkészülék felm entette Ke
nem érezték szükségét a be- rekest a nyílt állásfoglalástól, 
szédnek. Néha csörrent a te- Füléhez szorította a kagylót, 
lefon. Amelyikük jobban rá- — Igen. Értem. Tizenegy
ért, felvette a kagylót, vála- kor? Jó, közlöm a kartársak

kal. Köszönöm. Szervusz.
A beállott csendben észre

vette a rászegeződő és kérdő 
tekinteteket. Halkan közölte.

Tk erekes 
sította

cigarettára. A szoba egyszeri
ben megtelt fojtogató, nehéz 
füsttel.

Kékesi kihegyezett meg
röpített az asszony

ezalatt meggyőz 
a munkatempót. 

Ellenőrizte a belégeket, el
könyvelte a számlákat, össze
fűzte az iratokat. A bem utat
kozó összejövetelig végezni 
akart a legsürgősebb mun
kákkal. k i  tudja, meddig 
húzódik el a ceremónia? Nő 
vagy férfi lesz az új főnök, 

—" Tizen egykor”*! elenésünk «eki r i e t e n  mindegy, ez a 
van a főnökségen. Bemutat- kerdes hldegen hagyta, 
kozik az új osztályvezető, pon- Az osztály tucatnyi beosz- 
tosabban az új osztályvezető- tottja pár perccel a kitűzött

időpont előtt szállingózni, 
gyülekezni kezdett. Egyéb
ként párosával jelentek meg 
a félemeleti tanácsteremben. 
Unalmukban tereferéltek, des

A kövér özvegy elégedetten 
bólirtott.

— Végre, ezt is megértük. 
Az erősebb nem — jelzőt gú-
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F e l ú j í t á s  k ö z b e n
Nem Is oly rég Jelentős változások történtek a nyíregy

házi bv. intézetében.
Nagyarányú átalakítási, felújítási m unkák kezdődtek, me

lyek a nevelésfejlesztési koncepció iránym utatásainak megfe
lelően a nevelés tárgyi feltételeinek javítását, korszerűsítését 
szolgálják. Nézzünk közülük néhányat!

Jliolakításolc
Hamarosan befejezik az új 

gázkazán szerelését, az új 
mosoda építését és a tervek
nek megfelelő ütemben épül, 
szépül az új konyha. A k i
szolgálóhelyiségek (zöldsé
ges, nyers áru-előkészítő, ke
nyeres stb.) színes csempét 
kap, s a tiszta,, fehér falak 
m ár előre sejtetik, hogy rövi
desen esztétikus környezetben, 
korszerűen felszerelt konyhán 
dolgozhatnak a szakácsok.

A határidő-módosítás inté
zetünket sem kerülte el. Még
is reális esélyünk vari- arra, 
hogy a vállalkozási szerződés
ben kitűzött határidőre meg
történ ik vala mennyi19 létesí t- 
mény átadása.

Sok kényelmetlenségben 
volt tehát részünk., az utóbbi 
időben, s ami nagyon fontos, 
rendkívüli esemény nem tör
tént. Pedig volt időszak, am i
kor visszatértünk a hagyomá
nyos, de az itteni körülmé
nyek között rom antikusnak 
korántsem nevezhető főzési 
módszerhez, a „gülyáságyú- 
hoz”. Dicséret illeti a szaká
csokat, akik ez idő alatt a 
szokásosnál is nagyobb gondot 
fordítottak a konyhatechnoló
giai és higiéniai követelmé
nyek betartására, s akik e 
kényszerű helyzetben bebizo
nyították, hogy nem csupán 
szakácsként, de fűtőként is 
megállnák a helyüket.

A mosodát — a  konyha
blokk felújítása, átalakítása 
m iatt —, átmenetileg felszá
moltuk. A ruhacsere és ágy
neműcsere néha bizony aka
dozott, az alapellátását azon-

dicséretesen dolgoztak e ne
héz időszak nevelési felada
tainak megvalósításában. A 
zsúfoltság intézetünkben sem 
ismeretlen fogalom. Arra tö
rekedtünk, hogy az emberek 
lehetőleg minél több időt tölt-

jól szolgálta a családi kap
csolatok erősítését. A köny
veket, hanglemezeket, kazet
tákat azóta m á r ' megkapták 
a hozzátartozók.

Az öntevékeny szervezet 
nemrégiben játékos ügyességi 
vetélkedőt, Ki mit tud?-ot 
szervezett. Szavalatok, népda
lok, am atőr alkalmi együtte
sek és sok-sok szép cigánynó
ta  tette színessé, érdekessé a 
programot. A kategóriák győz
tesei jutalomból könyvet kap-

Gyepes pályán pattog a labda

senek a szabad levegőn. A tak. Nehéz lenne felsorolni 
hétvégeken sportversenyeket valamennyi győztest, az 
rendeztünk. Ezek közül nagy „egyéb” kategóriában azon-
n épszerűségnek örvend a 
kispályás labdarúgás. Az Idő
járástól függően vasárnapon
ként 3—4 mérkőzést bonyolí
tunk le a  füves sportpályán. 
A kétszer tizenöt perces mér
kőzés lehetővé teszi, hogy 
minél több elítélt mozogjon, 
futkározzon egy-egy alkalom
mal. Nemcsak hasznos a test
mozgás, hanem időnként kife
jezetten élvezetes mérkőzéseket 
láthattunk, s ha néha be is 
csúszott egy-egy kisebb sza
bálytalanság, valamennyi el

bán különösen emlékezetes 
produkciónak lehettünk tanúi. 
Taskó Attila „bűvész” bemu-' 
tatta, hogyan lehet a terem

tott. Általános vélemény sze
rin t az előadói est m aradan
dó élményt nyújtott.

Tovább gyarapítottuk a 
könyvtár lemezkészletét. A 
kölcsönzésben nincs fennaka
dás. Annak ellenére, hogy na
ponta jelentős forgalmat bo
nyolítunk le, rongálás eddig 
nem történt, s reméljük, a 
jövőben sem történik.

Bővítettük tömegkommu
nikációs eszköztárunkat.
Űjabb tévékészülékeket vásá
roltunk, s . megrendeltünk egy 
VHS rendszerű , képmagneto
font. Ez utóbbit elsősorban az 
elítéltek általános iskolai ok
tatásában, valam int a betaní- 
tottmunkás-képzésben kíván
juk hasznosítani..

Szórakoztató programok 
felvételét és lejátszását is ter
vezzük azoknak, akik a mű
szakbeosztás m iatt nem  lehet
nek részesei az eredeti prog
ramnak. (így például megnéz
hetik majd a bajnoki labda
rúgó-mérkőzéseket, válogatott 
találkozókat, s a  televízió egy- 
egy érdekes műsorát).

Oktatás
Októberben — m int minden 

bv. intézetben — intézetünk
ben is megkezdődik az álta
lános Iskolai oktatás. Ez év
ben — várhatóan 360 órás ok
tatási rendszerben —, az 
„alapismeret I—II”, az általá
nos iskola V—VI., VII. és 
VIII. osztályát indítjuk. Az 
előkészítés jelenleg is folyik. 
A beérkező bizonyítványok 
arról tanúskodnak, hogy 1—2 
elítélt — fiatal kora ellenére 
•—, ham ar elfelejtette az isko
lai végzettségét. A bemon-

»  m

, ,, ,. ítélt komolyan vette (és ve- w
ban megoldottak a sá to ra i» - ß2j) társa testi épségének |

rezet segítségévéi. sehykiífás nem  .készült, az el- •■§!
ítéltközösségek számon tart
ják az eredményeket. Ebből a 
szempontból említést érdemel . 
a  „vegyes” nevelési csoport.
A csapat eddig valamennyi 
mérkőzését megnyerte.

tézef segítségével.
Hamarosan felszámoljuk az 

Utolsó széntüzelésű kazánt is, 
hiszen a fűtési idénytől már 
az új gázkazánház biztosítja 
a  gőzt és a meleg vizet.

A rra törekedtünk — meg
ítélésünk szerint sikerrel —, 
hogy az intézetben folyó 
m unkák ne befolyásolják ked
vezőtlenül az elítélteit életét, 
mindennapi tevékenységét. 
Sokat segített ebben oz elítél
tek öntevékeny szervezete, 
m ert tartalm as, „tömegeket” 
érintő szabadidős programo
kat szervezett. A szervezet 
tagjai szinte kivétel nélkül

BESZÉLJÜK MEG!

Öngyilkosok, 
egészség rombolók

xmst WA

Közművelődés Szurkolók napfényben

Az elítéltek közművelődési másik végében álló nevelési
tevékenysége színes, változa- szolgálatvezető zsebébe gom- 
tos. A művelődési körlet va- bot „varázsolni”.
lamennyi helyiségét (kultúr
terem, kondicionálóterem, 
klubszoba) állandóan használ
ják. A közelmúltban meg
rendezett könyvvásár például

A közművelődési könyvtár 
éves programjához igazodva 
Berki Antal, a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színházm ű
vésze önálló előadói estet tar-

dott 7, 6, 5 osztállyal ellen
tétben gyakran alacsonyabb 
iskolai végzettségről kapunk 
bizonyítványt, s ez bizony ne
hezíti munkánkat.

1>. J.
nevelő,

Nyíregyháza

Az első félévben m ár vi
táztunk e kérdésről „Fe
lelősség egym ásért” cím
mel. A vitazáró után is ér
keznék még levelek, am e
lyek a korábbiakkal azonos 
véleményen vannak. Ám 
más dolog valam iről be
szélni, és más az élet. Bi
zony tudnék felsorolni in
tézeteket, ahol az elmúlt 
hetekben ugyancsak- elő
fordultak öngyilkossági kí
sérletek, falcolások, sőt 
más is. Ez utóbbit csak 
azért írom le, hogy lássák: 
az önrombolásnak az  öt
lettára kimeríthetetlen.. 
M ert mi történt? Az egyik 
előzetes letartóztatott tele
rak ta  ingét papírral, majd 
meggyújtotta. Könnyebb 
égési sérülésekkel megúsz
ta. Hogy m iért csinálta? 
Kapaszkodjanak meg: ű r
rakétának képzelte magát, 
aki ilyen módon „kilőve” 
egy másik bolygóra akart 
utazni.

Tudom, hogy a  többség 
elintézi az esetet kézlegyin
téssel: nevetséges balhé, az 
illető nem  teljesen norm á
lis vagy ezt akarja  elhi
tetni. Mindebben lehet 
Igazság is, bár azért meg
kérdem : hol voltak a tá r
sai?

Túllépve az eseten, sa j
nos a téma változatlanul 
aktuális. Hiszen, az em ber 
egyszerűen nem nyugodhat 
bele a  gondolatba, hogy a 
szabadságvesztésnek 1 vele
járója az egészségrombolás, 
az öngyilkosság, illetve an- 
itak kísérlete.

Aligha szükséges az oko
ka t Sorra venni, megtet
tü k  ezt korábban. Van 
azonban valami, amivel 
talán kevesebbet foglalkoz
tunk: ez pedig a  dolog köz
vetlen lélektani oldala. 
NxílyánVfdó,, gőgjei»'. ok, — , 
legyen az családi ügy vagy 
bárm i — általában huza
mosabb ideig fennáll, Hét- 
közben is tudja az illető, 
hogy az. asszony „bedobta” 
a  törülközőt, mégis a  hét
végekre esik a történések 
többsége. Ilyenkor ugyanis 
van idő a gondolkodásra, 
kevesebb a ''lekötöttség. 
Vagyis a  té tlenS í^és a  kí- 
látástalanság érmése ta lá l
kozik. Ezzel nefh°azt aka
rom mondani, hogy az una. 
lom szüli az ilyen eseteket, 
de azt igen, hogy közreját
szik ebben. Az embernek

ugyanis rövid távon is 
szüksége van sikerélmény
re. Ezek apró  dolgok: meg
dicsérik a m unkáját, élve
zetet-nyújtott egy film, jól
es ően elfáradt csupán, le
velet kapott, kellemes volt 
a fü rdés’ stb. A bezártság, 
az unalom,' ha lényeges lel
ki problém ák idején éri az 
embert, könnyen „kitörés
hez” vezethet, Eseményre 
vágyik, arra, hogy valami 
történjen. S ha nem. hát 
olyat tesz, am i ezt elősegí
ti. Falcolás, kézvagdalás 
stb., foglalkoznak velem, 
sőt kivisznék a kórházba, s 
ha még aznap vissza is jö
vök, tényleg történt valami. 
Vagyis önmagában az ok 
még nem  feltétlenül váltja 
ki az önrombolást, ahhoz 
egyéb körülmények is já 
rulnak.

Sajnos, megint elő kell 
jönnöm a társakkal, az o 
felelősségükkel. Ha más
k én t jobban hangzik: az ő 
közrehatásukkal. Senki 
Sincs egyedül — hacsak 
nin.cs m agánelzárásra fe- 
nyítve —, hacsak azért 
nem , m ert a többiek kikö
zösítik, többnyire lényeg? 
télén  okokból. Lehet, hogy 
■csak azért, m ert nem  do
hányzik, ezért neki soha 
sincs bagója, vagy azért, 
m ert jutalm at kapott, te
hát. „biztos” a felügyelet 
em bere stb. De az is lehet, 
hogy egyszerűen zárkózott, 
nehezen oldódó típus.

Sióval egyszerűen nem 
hiszem el, hogy a zárka
társak  ne észlelnék, ha va
lam ire készül. Hogyan le
het az, ho'gy valaki f e l- . 
akasztja magát, aztán a 
.társai „leemelik” ?

Ilyenkor szokás a rra  hi
vatkozni: mindenkinek
megvan a maga baja, elég 

;ha gz'zal.tÖrŐdik. De ez íél- 
:Tjogósft“ árra!' hogy 'végig

nézzem társam  öngyilkos- 
sági előkészületét, s csak a 
végén avatkozzak közbe? 
^Egyáltalán :* hol lehet egy 
bv. intézetben úgy „elbúj
n i”, hogy az egyébként 
nem  is egyszerű önakaszA 
tást végre lehessen hajta- | 
n i?  j

Hibás tehát szerintem Sä™] 
a nézet, am ely az öngy |-ír ! 
kossági kísérleteket, az ön-0 ' 
csonkítások megtörténtet : 
csupán a kiváltó okkal ma
gyarázza.

hány óztak. Ráérősen várakoz
tak, remélték, ebédig elhúzó
dik a megbeszélés, addig lazí
tani akartak. Meglátszott az 
ünnepélyesre igazított arco
kon, merev lárvamosolyokon, 
hogy kedvező benyomást akar
nak nyújtani az új főnöknek. 
Tudták, az első benyomások 
sokszor maradandók, hatásuk 
sokáig nem halványodik el. 
Találgatták, az új vezető mek
kora változást hoz az osztály 
életében. Az igazat megvall
va nem szerettek volna gyö
keres változást, új reformo
kat. A megszokott m unka
renddel elégedettek voltak, s 
a szokás hatalm a erősebb 
Volt újdonságokra törekvő tit
kos igényüknél. Az emberek 

többsége kényelemszerető, rab 
ja  a megszokásnak. Tudják, a 
langyos állóvizet, amelyben 
tapicskolnak, felkavarhatja 
egyetlen behajított kődarab.

Kerekes nem ült le. H átá
val a barnára pácolt, üveges 
iratszekrénynek támaszkodott. 
Nem vett tudomást a többiek- 
ről, lekötötték sa ját gondola
tai, , kim aradt az általános, 
élénk, semmitmondó társal
gásból. K ibám ult az ablakon, 
nczje a . szemközti ház himlő
helyes, töredezett vakolatú 
homlokzatát. Az elhanyagolt, 
visszataszító épület kopott 
ablakkeretei vaksin bámultak 
a semmibe. Feleszmélt,, abba
m aradt körülötte a beszéd, 
tapintható csend vette körül. 
Ebben a pillanatnyi némaság
ban benne ifolt a felfokozott 
várakozás minden izgalma.

Utolsónak vette észre az érke
zőket.

Elsőnek a köpcös, szemüve
ges, jovális külsejű igazgató 
lépett a terembe. A közel hat
vanéves férfi fiatalosan öltö
zött, kedvelte a rikító színe
ket. Lassan, apró léptekkel 
közeledett az asztalhoz, gon
dosan megtervezett mozdula
tokkal tolta előre kövér tes
tét. Karcsú, jó alakú, harminc 
év körüli asszony kísérte. A 
hölgy elegáns szürke kosztü
möt viselt, hozzáillő bordó 
blúzt. Megjelenése öntudatos, 
határozott egyéniségre vallott.

Tucatnyi kíváncsi, érdeklő
dő szempár kísérte az érke
zőt. A ködszerűen áttetsző 
találgatások képlékeny, hatá
rozott, kedvező benyomássá 
álltak össze. Kerekes csak 
hosszú másodpercek után is
merte fel a hölgyet. Időbe tel
lett, amíg a felismerés alakot 
öltött benne: Éva!

Aiig akart hinni a szemé
nek. Érzékek csalóka játéká
nak tűnt az egész. Erre a ta 
lálkozásra egyáltalán nem 
számított. Ha valaha megfor
dult volna hasonló a fejében, 
elhessegette volna, m int kép
telen, abszurd ötletet." ö t  éve 
találkoztak utoljára, a váló
per napján, amikor kimérten, 
elidegenedett emberként vál
tak el egymástól. Most újra 
felbukkant életében, mint a 
főnöke és hivatali elöljárója.

|Vem figyelt oda, dobhár- 
tyájának rugalmas falá

ról lepattogtak az igazgató 
monoton szavai. Csak a be

szélő szájüregét, szájának 
hangtalan mozgását látta. 
Egyedül lebegett a légüres 
térben, amíg a hangok sima 
áradatában föloídódott a hall
gatók feszültsége. Közös hul
lámok hátán hajókázott a tá r
saság. Kerekes elkülönülve 
lrivüirekedt a parton. Egyet
len gondolat motoszkált a fe
jében: hogyan lesz tovább? 
Szerencséjére senki nem fi
gyelt rá, külsőleg nem árulta 
el semmi a benne keringő in
dulatot, csak szemhéja reb
bent meg alig észrevehetően.

A hőségben fújtató, homlo
kát törölgető igazgató néhány 
szóval bem utatta az új veze
tőt, u talt képzettségére, eddi
gi tevékenységére, s a régi 
m unkatársak figyelmébe a ján 
lotta. Az új vezető természe
tesen viselkedett, nem mo
solygott,. figyelmesen tanul-, 
mányozta azoknak az arcát, 
akik látószögébe estek. Ami
kor elhangzottak az utolsó 
szavak, a karcsú asszony kör
bejárt új m unkatársai között. 
Kezét nyújtotta, s tagoltan, 
minden szótagot érthetően 
kimondva, bemutatkozott.

— Kerekesné, doktor Kiss. 
Éva.

Hangja kissé rekedtes volt, 
határozott.

Kerekes m aradt utoljára.
Tudta, a következő másod

percek eldöntik további vi
szonyukat, meghatározzák em
beri kapcsolatukat egymás 
között és a többiek előtt. Kí
váncsi volt, Éva hogyan rea
gál a viszontlátásra, mennyit

kíván feleleveníteni közös 
múltjukból. Sejtette, túlteszi 
m agát a zavaró tényezőkön, 
föltalálja és kivágja magát 
ebből a furcsa, felemás hely
zetből. Bíráló, egyben elisme
rő szemekkel nézte a feléje 
közeledő alakot, akibe vala
mikor nagyon szerelmes volt, 
elvesztését nehezen viselte, el. 
Vonzóbbnak, érettebbnek ta 
lálta, m int régen. Lám, válá
suk után befejezte az egyete
met, ledoktorált. Egy pilla
natig sem hitte, hogy az új 
főnökasszony a beosztottak 
előtt elvállalja volt férjének 
Kerekes Andrást, a szimpla 
és jelentéktelen embert. Éva 
sohase szerette, hozzáment fe
leségül, m ert ebben a házas
ságban biztonságot kapott, 
hogy vidéki lány létére nem 
kellett a zsúfolt kollégiumban 
laknia, s nem voltak filléres, 
bosszantó gondjai, m int sok 
évfolyamtársnőjének. Amikor 
terhessé vált a házasság, be
jelentető. hogy elválik. Kere
kes nem marasztalta, ismerte 
Évát, aki soha nem titkolta, 
hogy karriert akar csinálni. 
Csak hallomásból tudta, válá
suk után az  asszony hozzá
költözött a tanszék idős do
censéhez.

|V |cst ott álltak egymással 
szemben. Egyikük sem 

te tt áruló mozdulatot, pillan
tásuk szorosan összekapcsoló
dott. Az asszony szabályos 
vonásain nem látszott zavar, 
idegesség. Kezét nyújtotta. 
Szavai, ezt csak ketten értet
ték, azonnal meghatározták,

végleges helyére rak ták  vi
szonyukat. Félreérthetetlenül 
és megfellebbezhetetlenül.

— Doktor Kiss Éva — 
mondta az asszony.

— Kerekes András — vá
laszolta a férfi.

A rövid közjáték ezzel vé
get ért.

Rövid beszélgetés követke
zett, amiből a szekrénynek 
támaszkodó Kerekes nem so
kat hallott.

★
Gondolkodott. Latolgatta, 

mit tegyen. Elfogadta, megér
tette az elhagyott asszony
név kihangsúlyozott jelentő
ségét. Nem lepte meg a do
log, jól ismerte Évát, nem várt 
mást. A ki nem mondott sza
vak a közös m últ teljes taga
dását jelentették. Ahogy néz
te  az elforduló asszony egye
nes hátát, ringó csípőjét, sza
bályos lépteit, már tudta, 
hogy mit kell tennie. Távozik 
innen, itthagyja munkahelyét. 
Önérzetének, büszkeségének 
tartozott ezzel a gesztussal. 
Amikor megszületett benne, a 
döntés, formálni kezdte a sza
vakat, kereste a logikus indo
kokat, amivel megindokolja 
felmondását, kilépését a vál
lalattól. Nem szívesen tette, 
nehezen szánta ei magát erre 
a lépésre, mert szerette mun
káját, kollégáit, a megszokott 
környezetet. Mégis megteszi, 
gondolta, mert tudta, hogy 
együtt nern dolgozhat sem 
Kerekesnével, sem doktor Kiss 

Évával.
Bordács László 

Vác

isti mese
Megy a műsor a  televí

zióban, a tévétorna szerep
lői hajladoznak, a zene be
tölti a helyiséget, de akár 
ne is szólna, hiszen akko
ra  a hangzavar, hogy 
csak egy-egy hangfoszlány 
éri el a figyelmesebb néző 
fülét. Mondanom sem kell, 
hogy itt sem követik a 
tévétorna „műsorvezető
jé t”, ugyanis senki nem 
tornázik.

Mint mindennek, ennek 
is vége van. Felhangzik az 
„Esti mese” ismert dalla
ma, s akik addig hangos
kodtak, kiáltoztak, egymás 
szavába vágtak, egy pilla
nat alatt csendet paran
csolnak. És csend is lesz. 
A zárka tagjai bűvölten 
néznek a képernyőre, s 
áhítattal követik a  mese 
fordulatait. Ez alatt a tíz 
perc alatt egy légy züm
mögését is meg lehet hal
lani.

Nem a csend, nem az 
áhítat m iatt szólunk, en
nek örülünk, de jó lenne, 
ha mások ízlését is figye
lembe vennék az „Esti me
se” hallgatói, azaz ha va
laki a Hétre, a Panorám á
ra kíváncsi, az is hall
hasson kedvenc műsorából 
valamit.

— á j . —
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Kevés olyan nap van az em
ber életében, amelynek — ha 
felidézi — emléke megdobog
tatja a szívét, lelkét melegség
gel tölti el. Ezek egyike az el
ső nap az iskolában! Kisgyer
mekkorunkat lezáró nap volt 
ez. amikor hatodik életévünk 
betöltése után valaki — édes
anyánk, édesapánk vagy ép
pen más — megfelelő előkészí
tés után, kezünket megfogta 
és elvezetett bennünket, hogy 
egy ismeretlen épület küszö
bét átlépve, benne találjuk 
magunkat abban a számunk
ra ismeretlen világban, ame
lyet úgy hívnak: diákélet.

Volt, alti szívesen, bátran, 
volt, aki félénken, félszegen 
lépte át az iskola küszöbét. 
Volt, aki megszerette a szép 
diákéletet, volt, aki tökéletesen 
sohasem, aki inkább tehernek 
érezte az iskolai munkát, és 
nem látta — mert nem lát
hatta —, meg a benne rejlő 
korlátlan emberfejlesztő lehe
tőségeket. Ez utóbbi jelenség 
okaira szeretném valameny- 
nyire felhívni a figyelmet.

Azoknál a családoknál, ahol 
a szülők részére fontosabb 
volt a kicsapongó életmód, az 
ital, a  csavargás, mint a gyer
mekek nevelése, gondozása, 
törvényszerűen következett be 
a kiskorúak iskolázatlansága. 
Más eset, amikor maga a szü
lő is iskolázatlan, vagy olyan 
emlékei fűződnek az egy-két 
évi „iskolalátogatáshoz” hogy 
saját szomorú tapasztalataiból 
kiindulva nem is akarja kez
deményezni gyermekei iskolá
ba járatását. Az ilyen emlé
kek, szomorú tapasztalatok 
megértéséhez idézem Gál 
György Sándor: Honthy Han
na (Egy diadalmas élet regé
nye) című művének egyik 
részletét, amelyben a híres 
művésznő szavai nyomán 
mondja el, milyen gyötrelem 
lehetett a kisgyermek számá
ra  á  nagyon rövid kisdiák
élet, és miért később, felnőtt 
fejjel kellett pótolnia az el
m aradt tanulóéveket. Idézem 
a ma is sok mindenre magyar 
rázatot adó szövegrészt: 
„ . . .  Akkoriban a Nefelejts u t

cában még Hajnalkának hív
ták, s így is szólították ki a 
táblához az iskolában is: — 
Hügel Hajnalka! Ezek voltak 
élete legkegyetlenebb pillana
tai. Félt, rettenetesen félt at
tól a néhány lépésnyi úttól, 
mely a pádtól az iskolatábláig 
vezetett. Mert a többiek lát
ják majd rossz, vásott cipőjét. 
És a harisnyát, amit száz var
rás tart össze, s amely inkább 
pókhálóhoz hasonlít, m int ah
hoz a csodához, amit az első 
padban ülő Spitzer-kislány v i
selt. Félt. Mert látják majd a 
rossz szoknyát, amit a nagyma
ma varrt. És nagymama na
gyon rosszul lát. És nagyma
mának olyan csomósak, ügyet
lenek a 'kezei, hogy a gyűszűt 
rá se tudja illeszteni az ujja 
Végére. Hát nagyon csúnya a 
szoknya. A  blúz se különb. 
Távoli rokontól kapták aján
dékba. És mégis ki kell men
nie a táblához. Nem tudja, 
mit beszél. Abban sem biztos, 
hogy beszél-e egyáltalán. Mert 
égeti a szégyen. És arcul üti 
a vihogás, mely végigkíséri a 
padok között. Akkor még nem  
ismerte a szót, de az ütéseket 
végigszenvedte már — vessző
futás! Igen: vérző, gyötrel- 
mes vesszőfutás! ...H a jna lka  
rongyos harisnyáját látták 
csupán és a vásott szoknyát, a 
rossz, szinehagyott blúzt és a 
riadt, űzött tekintetet, amivel 
Hajnalka az iskolatábla köze
léből menekült.”

Ez az önmagában is kerek 
történet megvilágítja azoknak 
az emlékeknek a sorát, me
lyek m iatt nagyon sok kisdi
áknak derékba tört „iskolai 
pályafutása”. Ez ugyan a szá
zad elejéről származó emléket 
idéz, de ez a jelenség kísérője 
volt történelmünknek hosszú 
időn keresztül. Napjainkban 
sem sokan mernének arra  es-* 
küdni, hogy nem találkozunk 
hasonló jelenséggel. Akkor 
még mindenesetre találkozhat
tunk, amikor a ma alig „hu
szonéves” hiányos iskolai vég
zettséggel rendelkező" elítélt je- 

. .inknek-^kellett- volna elvégez
niük az iskolát. És ez az idé
zet adja magyarázatát jórészt

Az önnevelésről
A nevelés —• a tanítás 

m ellett — fontos része a 
pedagógiai munkának. Ne

dveim sohasem volt köny- 
nyű feladat, ma sem az. 
Nemcsak a pedagógus lát 
el nevelő feladatot. Egész 
sor olyan munkakör van, 
ahol — kimondva vagy k i
mondatlanul — bőven 
akadt nevelői tennivaló. 
Ilyen például a m unkave
zetőké, művezetőké, m un
kaügyi, személyzeti munkát 
végzőké, és ilyen a hiva
tásos pártfogóké is.

Bárhol és bármilyen te
rületen vizsgáljuk a neve
lés kérdését, annak haté
konyságát, az a legjobb pe
dagógia elvek és munka 
mellett sem lehet kielégí
tő, ha a nevelés alanya 
nem vesz részt az ö sorsát 
érintő nevelési folyamat
ban. Ha önmaga nem k í
ván, nem akar megváltoz
ni, s a kívánt irányban 
fejlődni, akkor baj van. A 
nevelés ugyanis csak ak
kor hatásos, ha az egyén 
teljes aktivitással ráhango
lódik a nevelő törekvésé
re, célja elérésére. S innen 
már csak egy lépés az 
úgynevezett önnevelés kér
dése. A nevelés kívánt ha
tékonysága el sem képzel
hető anélkül, hogy ne sze
repelne a tényezők között 
valamilyen formában az 
önnevelés. Vagyis az. hogy 
önfegyelemmel, önakarat
tal magunk is aktívan elő
segítjük személyiségünk 
formálódását.

A z önnevelés folyamata 
sokszor függetlenné is vá
lik a hivatásszerű nevelés
től. A ma negyvenes, ötve
nes éveikben járók jól em
lékezhetnek. arra, hogy is
kolai éveik alatt a peda
gógusok milyen gyakran 
buzdították tanítványaikat 
önmérsékletre, önuralom
ra, az önnevelés módsze
reire, mintegy hangoztatva 
azt az elvet, hogy önma

gunk, akaratunk legyőzése 
a legnehezebb. Nem köny- 
nyű ugiMnis úrrá lenni 
rossz haffitmainkon, szoká
sainkon, stb. Ez irányban 
nagy ösztönzést kaptak a 
tanítványok.

A.Z önnevelés tehát önfe
gyelmet, önuralmat jelent, 
azt a törekvésünket, hogy 
saját magunkat szabályoz
zuk napról napra a jó, he
lyes, kívánt irányban. Azt 
is jelenti, hogy két vagy 
több lehetőség közül a job
bat, a célravezetőbbet, ha 
úgy tetszik, az erkölcsöset 
válasszuk. S egyben az eh
hez szükséges képességein
ket is fejlesszük. Amikor 
pedig megtörténik a vá
lasztás, minden erőnkkel a 
választott cél megvalósítá
sára törekedjünk.

Mint pedagógus, tapasz
talom, hogy az ' utóbbi 
években vajm i kevés szó 
esik az önnevelés fontos
ságáról. Az a múltbeli ta
pasztalat, amire utaltam,
— akkoriban ezt főleg az 
egyházi nevelésben han
goztatták — s az önneve
lés, önuralom elsősorban 
valláserkölcsi, bűnmegelő
zési célokat szolgált.

Van-e. lehet-e ma önne
velés■? Lehet-e ma ilyesmi, 
ről beszélni. A jelenleginél 
sokkal nagyobb szerepet 
kellene kapnia. Sokkal job
ban be kellene oltani a 
nevelés során az ifjúságba 
annak tudatát, egyszers
mind képességét is, hogy 
önnön tetteinek szabályo
zója lehet. Hosszabb elem
zés nélkül, summázva is 
kimutatható, hogy jóval 
kevesebb bűncselekmény, 
házasságon belüli, testvé
rek közötti konfliktus len
ne, ha az ifjúságot az ön
nevelésre biztatnák, bátorí
tanánk — s tegyük hozzá
— nevelnénk . . .

G. I.
hivatásos pártfogó

annak is, hogy miért hátrál
tak meg annyian néhány évi 
iskolába járás után a folyta
tástól.

Mivel a büntetésvégrehaj
tási intézetek tanulóinak nagy 
része cigány származású, ve
lük kapcsolatban külön is fel 
keli figyelnünk egy dologra. 
Sok esetben nem az idézetben 
em lített „rossz, vásott cipő és 
harisnya” volt, ami m ia tt'v é
gig kellett élnie néhány kis
gyereknek a „vérző, gyötrel- 
mes vesszőfutást”. Még a kö
zeli múltból is vannak olyan 
emlékeim, amikor az iskolai 
nevelőknél tiltakoztak a szü
lők amiatt, hogy gyermekük 
cigány tanuló mellé került az 
ülésrendben. (A régebbi múlt
ban ugyanezt megtették a sze
gényebb sorsú gyerek mellé 
ültetés miatt is!) Számtalan 
példa bizonyítja, hogy a ci
gánygyerek . az iskolai közös
ség egyenrangú tagjává vált, 
s ma sókan .nyolc osztállyal, 
sőt szakmával rendelkeznek. 
Ennek ellenére a hiányos is
kolai végzettségű felnőttek 
esetében elsősorban az iskolai 
kiközösítéssel találkoztam, 
m int a befejezetlen általános 
iskolai tanulmányok okával, 
amikor „riadt, űzött tekintet
tel menekültek az iskolatábla 
közeléből”. Menekültek, és ez
zel elszalasztottak egy soha 
vissza nem térő lehetőséget. 
Az „eredményt” az mutatja 
leginkább, hogy a büntetés- 
végrehajtási intézetekben sok
kal nagyobb a hiányos iskolai 
végzettségűek összlétszámú oz 
viszonyuló aránya, mint a tár- 
sadalom egészében.

Nagyra kell értékelnünk azt 
a lehetőséget, am it a tanulás 
terén az elítélteknek nyújta
nak a büntetésvégrehajtási 
intézetek. Figyelembe kell 
azonban venni mindenkor azt, 
hogy amilyen nehézséget je
lentenek a kiskorú tanulóknak 
az első napok az iskolában, 
ugyanolyan — gyakran talán 
nagyobb — nehézséggel jár a 
beilleszkedés a .felnőtteknek. 
Mindenesetre többletgonddal 
jár a dolgozók iskolájában va
ló részvétel. A bekapcsolódá
sukat azonban nagyon, déTíá- 
gyon pozitívan kel1 értékel
nünk. Nem szabad megmoso
lyogni — netán gúny tárgyává 
tenni — a tanulásban részt 
veyő, annak nehézségeivel 
küzdő elítélteket. Nem ők te
hetnek arról, hogy hatéves ko
rukban nem volt, aki kezüket 
megfogva elvezette volna őket 
oda, ahol ezekkel a nehézsé
gekkel idejében megküzdhet- 
tek volna. Arról sem tehetnek, 
ha mégis elindultak, s olyan 
környezetben találták magu
kat, ahonnan a meg nem ér
tés, a lenézés folytán — így 
vagy úgy — kiutat kerestek. 
Nem őket kell okolni hát, ha
nem azokat az adottságokat, 
amelyekből törvényszerűen 
következett jelenlegi helyze
tük, azaz iskolázatlanságuk.

Mindenkori emberi köteles
ségünk, hogy segítsük azokat, 
akik valamilyen oknál fogva 
hátrányba kerültek. Akkor is 
az, ha ezt az emberi köteles
séget nem mindenki tekinti 
fontosnak. Mindazok számára, 
akik rendelkeznek a megfele
lő ’ műveltséggel, adódik a 
nagyon nemes feladat.: lenézés, 
kedvszegés helyett segítsük a 
dolgozók iskolájában tanuló 
elítélteiket! (Ha kellő önkri
tikával nézzük magunkat, va
lamennyiünknek van pótolni
valója!)

Varga József
Márianosztra

T O K O L

A tanévnyitó után hozzátartozóikkal találkoznak a fiatalok

Tökölön a hagyományokhoz 
híven, szeptember 28-án, ün
nepélyes keretek között, szülők 
és hozzátartozók részvételével 
megnyitották az új tanévet.

A' nyári szünetben felújítot
ták, tatarozták az‘ iskola épü
letét. Növelték a tanterm ek 
szániát, bevezették . minden 
tanterem be a zárt láncú televí
ziót, amely nemcsak meg
könnyíti a tananyag jobb,

törvénnyel. Kívánom és sze
retném, hogy szebb és köny- 
nyebb élete legyen, mint az 
enyém volt, amelyet szorgal
mával, jobb munkájával el
érhet.

Először jöttem el a fiamhoz 
Tökölne, látogatóba. Súlyos 
szívbeteg vagyok, a  hosszú 
utazást nehezen viselem el. 
Tegnap délután kellett indulni, 
hogy reggelre ideérjek. Ai  éj-

Hazai falatok — hazai intelmek
gyorsabb megismerését, ha
nem színessé, élvezetesebbé 
teszi az órákat is. Az iskola 
vezetői elmondták, hogy nem
csak az iskolatelevízió műso
rait sugározzák majd, hanem 
egy-egy témakörhöz kapcso
lódva videofilmeket is bemu
tatnak.

Előzetes számítások szerint 
312-en kezdik meg, illetve 
folytatják félbeszakadt tanul
mányaikat. Ez a szám, év köz
ben még bővülhet. Újdonság 
az úgynevezett korrekciós osz
tályok létrehozása. Ide a gyen
gébb szellemi képességűek ke
rülnek. A kiválasztást, a beso
rolást a nyári hónapokban 
hosszas egyéni beszélgetések 
előzték meg. Ezeken részt vet
tek az intézet pszichológusai 
is.

Az ünnepélyes ' tanévnyitón 
megkérdeztünk több pedagó
gust, szülőt és hozzátartozót.

Kótai Antal nyugdíjas Ede- 
lényből érkezett.

— Azt szeretném, ha tanult 
ember válna a fiamból. Szé
gyellem, de tény, hogy én még 
a nevemet is alig tudom leírni. 
Hat gyereket neveltem fel, 
egyedül Anti került szembe a

szakát a  pályaudvaron töltöt
tük.

Jó érzés volt, hogy erre a 
szép ünnepélyre meghívtak. 
Kicsordult a könnyem, am i
kor Anti fiamról a nevelők 
elismerőleg szóltak. Kérem őt, 
tanuljon továbbra is ilyen 
szorgalmasan, viselkedjen tisz
tességesen . . .  Szabadulása 
napján a kapuban v á r ju k . ..

Kanalas Károly három éve 
van Tökölön. Nős, egy kisgyer
meke van. Fiatal, szép felesé

ge kérésié fel. Kora hajnalban 
sütötte férje kedvenc ételét, 
a rántott csirkét. Hozott gyü
mölcsöt, paprikát, édességet.

Kanalas Károly a Csepel 
Autógyárban dolgozik, család
já t anyagilag rendszeresen se
gíti. Havonta hozzávetőleg 
ötszáz forintot küld haza, 
amelyre feleslegének és a gyer
meknek nagy szüksége van.

Ha befejezi tanulmányait, 
szakmát is ta n u lh a t. . .

Bíró Vince tanár u rat nem 
kell bem utatni a fiatalkorú e l
ítélteknek. Mindenki ismeri, 
tiszteli. Tizennyolc éve áll a 
katedrán. Részt vesz minden 
tanévnyitón és tanévzárón. Ki 
tudná megmondani, hány ezer 
tanítványát tanította meg 
nemcsak az ábc-re, egyszer
egyre, hanem a józan és dol
gos "eíéíre"'is!'' Nem irigylésre 
méltó a dolga, holott élvezhet
né megérdemelt ' nyugdíját, 
mégis tanít, oktat, nevel.

Hitvallása szerint a mai kor
ban az általános iskola elvég
zése alapvető követelmény. A 
tanulm ányaikat félbehagyó 
gyerekek társaiktól lemarad
nak és könnyen elvesznek. 
Igazát bizonyítja, hogy a  bűn
elkövető fiatalok többségé nem 
fejezte be az általános isko
lát.

Tanulni kell! — mondta -a 
mostani tanévnyitón is, Na
gyon dicséretes és kedvező je
lenség, hogy ennek a szüksé
gességét. a fiatalok • is egyre 
jobban átérzik.

ZIMM

Tanulj jól, fiami A Kanalas házaspár
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EZ SS, MZ IS... é. EZ MS, MZ SS... E Z  SS, M Z SS..
Antinikotinista kampány az USA-baii

Kiszűrt füstölők
Az amerikai polgárokat ma 

már nemcsak- hirdetésekben 
tigyelmeztetik a dohányzás 
egészségkárosító hatására, ha
nem pénztárcájukon keresztül 
is' különféle módon igyekez
nek hatni értelmükre. Nem 
Íehetetlen az sóm, hogy né
hány év múlva már egyetlen 
munkahelyen sem engedik 
meg a bagózást,

„Az öirszágos tisztifőorvos 
megállapította, hogy a do
hányzás k á ro s ; az egészségre. 
Ég? évtizede olvas-ha-íp ez a 

> ííjiirát mindén am erikai ciga- 
- fettásdobozon, sőt mi több, 

minden am erikai újságban, 
folyóiratban megjeleftő®' ciga- 
fettahirdetésben. Egyébként a 
rádióban és a televízióban ele- 
ve tilos a dohányn^nűek rek
lámozása.

Az Egyesült Államok tiszti
főorvosa, ahogy itt nevezik, a 
Surgeon General, több évig 
tartó  vizsgálat után 1964-ben 
te tte  ezt a hivatalos megálla
pítást, s azóta ta rt Ameriká
ban — csaknem lankadatlanul 
— a dohányzás elleni hadjá
rat. Bár élharcosai között 
akadnak olyanok is, akiket az 
anyagiak vezetnek a nikotin
szívás visszaszorításáért ví
vott küzdelemben (elsősorban 
a biztosítóintézetek), alapve
tően mégis önzetlen, valóban 
az am erikai lakosság egészsé
gét szem előtt tartó  kam pány 
ez. Vannak azonban dühös 
ellenzői is: a  dohánybiznisz
ben — a termelésben, a fel
dolgozásban, a  forgalmazás
ban — érdekelt üzletemberek. 
Jellemző, ho.^y am ikor tavaly 
élrdasztóbbá akarták  tenni a 
cigarettásdobozok figyelmez
tető feliratát („A dohányzás 
káros az ön és a még meg 
sem született csecsemők egész
ségére”), a szenátusban a do- 
'hany-lobby, Észak-Karolina, 
Kentucky és más dohányter
mesztő államok szenátorainak 
csoportja, elutasította a kép
viselőház által m ár jóváha
gyott javaslatot. Végül is 
kompromisszum született, ám 
ez ennek eredményeképpen ki- 

-dolgozott törvény azóta sem 
lépett hatályba.

A dohánytermesztés és 
-gyártás ugyanis óriási üzlet.. 
Ezt. mi sem m utatja jobban, 
m int az, hogy egy „átlag 
am erikai” személyes fogyasz
tásra fordított kiadásainak 
1,25 százalékát költi cigarettá
ra, szivarra, pipadohányra. 
Áz ■ am erikai dohánygyárak 
évi nyeresége meghaladja az 

■. 5 milliárd dollárt. Ám a szö
vetségi kincstárnak is nagy 
üzlet a dohány, hiszen — 
akárcsak a szeszesitalokat — 
a füstölnivalókat is különle
gesen magas adóval terheli 
meg. Ügy tűnik, a dohány
zók száma, ha lassan is, de 
csökken az Egyesült Államok
ban. Egyes felmérések szerint 
1964-ben/ az am erikai felnőt
tek 40 százaléka dohányzott, 
ma mintegy 32 százalékuk. 
Ennek a becslésnek qsak rész
ben látszik ellentmondani az 
£■ statisztikai adat, hogy az 
egy lakosra jutó akkori évi . 
4100 eladott cigaretta mennyi
sége, alig néhány százalékkal 
csökkeni, igaz, a. ■ szivarok 
forgalmazása ez a latt az idő 
a la tt az egyharm adára zuhant.

Mindebben jelentős szerepe 
van  a dohányzás elleni pro
pagandának, amelynek egyik 
fő ; 'irányítója az- Amerikai 
Rák (tulajdonképpen rákelle
nes) ■ Társaság. Rendszeresen 
látnak: napvilágot, újabb és 
újabb feihíérései, amelyek 
csaknem mindig azt m utatják 
ki,: mennyivel rövidebb ideig 
élnek,;- mennyivel - gyakrabban 
betegszenek meg a dohányo
sok, m int a nem dohányzók. 
Ennek ellenkezőjét csak a 
d'o'jány-lobby á lta l pénzeli 
Amerikai Dohány Intézet 
vizsgálata!; állítják. A  párta t
lannak ítélhető szakemberek 
azonban újabban azt is állít
ják, hogy' különösen az káros, 
ha a dohányzás' iszákossággal 
párosul. Dávid Schottenfeld 
New York-i' .tudós felmérései' 
szerint á 'szálban, a torokban, 
a  gégében és a nyelőcsőben 
keletkező rosszindulatú daga

natok 75 százaléka vezethető 
vissza a cigaretta-alkohol 
kombinációjára. Ugyanakkor 
sokatmondó adat egy utahi 
statisztika is; amely szerint 
ebben a szövetségi állam ban 
100 ezer nem .mormon férfira 
évente 345, ugyanennyi mor
monra azonban csak 253 rá 
kos megbetegedés jut. A .do
log magyarázatát abban lát
ják, hogy a mormon egyház 
tiltja híveinek mind az a l
koholfogyasztást. mind a do
hányzást.

A különféle statisztikái 
publikációkat persze m anipu
lálhatják is. Am semmiképpen 
■nincs okunk feltételezni, hogy 
a legnagyobb am erikai bizto
sítóintézet, a Mutual Life 
Assurance Co. m agát becsap
va, meghamisította volna a 
tulajdon üzletpolitikáját be
folyásoló felméréseit. M ár
pedig, az intézet ezek alapján 
kínál életbiztosítást kötő, nem 
dohányzó ügyfeleinek sokkal 
kedvezőbb fizetési feltétele
ket, mint a 'n iko tin  rabjainak.

Az egészségügyi felvilágo
sító propaganda minden év
ben november 15-én éri el 
csúcspontját, am ikor is az 
Egyesült Államokban a tele
vízió, a rádió, a sajtó széles 
körben beharangozza a Füst
mentes Napot. Ilyenkor a rra  
kérik  a dohányosokat, hogy 
próbáljanak leszokni a do
hányzásról, vagy legalábbis 
ezen a napon ne gyújtsa
nak rá..

Annyi bizonyos, hogy az el
m últ évtizedekben nem csak 
a dohányosok száma, hanem 
a dohányosok megítélése is 
változott az Egyesült Á lla
mokban. A füsttől irtózok 
egyre erélyesebben követelik 
jogaikat, míg ..a bagósefe^dte 
fenzivába szorulnak. ,

Jó néhány esztendeje pél
dául törvény mondja ki, hogy 
a repülőterek utasainak joguk 
van nem dohányzó szakasz
ban utazni, és ha a légitársa
ságok nem biztosítják ezt, 
kártérítésért perelhetők. A 
munkahelyeken is mind á lta
lánosabbá válik, hogy az ér
tekezleteken nem tűrik  meg 
a dohányzást, hasonlóképpen 
azokban a szobákban, ahol 
akár egyetlen ott dolgozó sze
mély, tehát nem az ott dol
gozók nagyobbik fele, is kéri 
ezt.

A ^munkahelyi cigarettázás 
egyelőként a legutóbbi idők
ben annyira fontos kérdéssé 
vált, hogy külön konzultációs 
cégek foglalkoznak a válla
latok „dohányzási politikájá
nak” kialakításával. Az am e
rikai vállalatok nagy része 
ma már külön dohámyzősarkot 
jelöl ki dolgozóinak, ahol 
füstelszívó berendezéseket is 
felszerelnek. Ez azonban na
gyon költséges. A Robert Ros- 
ner vezette washingtoni kon
zultációs cég kim utatása sze
rint, a dohányosok alkalm a
zottanként évi 4600 dollárra 
növelik a vállalatok kiadá
sait. Ez az egészségügyi és az 
életbiztosítási tételekből, a 
munkahelyi hiányzásból, a ta 
karítási, fenntartási költségek
ből, valam int a* dohányzás 
miatti termeléskiesésből tevő
dik ,össze. :..............

E kimutatás alapján h a tá
rozta eí az em lített konzultá
ciós cég legnagyobb ügyfele, a 
l|5 ezer dolgozót ’ foglalkoztató 
Pacific .Northwest Bell, hogy 
Október 15-től a vállalat egész 
területén, megtiltja a dohány
zást. De még a dohány inté
zet kimutatásaiban is Szerepel 
négy olyan vállalat, amely 
eleve nem alkalmaz dohányo
sokat. A doháhy-lobby azért 
tartja  számon áz ilyen cége
ket, mert bíróságon akarja 
megtámadni ezt a — szerinte 
-f- diszkriminációs foglalkoz
tatási politikát.
I Ám Valószínűleg hiába lesz 

minden füstölgés,, hozzáértők 
azt jósolják, öt éven. belül 
az ameri ka i válla 'a to knak .1 eg- 
aiább a fele teljesen be fogja 
tiltani területén a dohányzást 
— ha nem egészségi, hát taka
rékossági okokból.

Felemelt szeszesital-árak 
a Szovjetunióban

Felemelték Szovjetunióban a 
szeszes italok kiskereskedelmi 
árát. A túlzott mértékű alko
holfogyasztás visszaszorítását 
■célzó legújabb minisztertaná
csi rendelet értelmében a sze
szes italok ára fajtától függően 
15-30 százalékkal emelkedik. 
(A fél literes vodka, konyak 
és likőrök ára .például palac
konként átlagosan másfél ru 
bellel nő.) Ezzel párhuzamo
san az élelmiszeripari minisz- 
térum úgy döntött, hogy a 
szeszgyárak többségében le
állítja a termelést. Az Izvesz
tyija című lápban megjelent 
nyilatkozatában Belicséhko 
élelmiszer-ipari miniszterhe
lyettes elmondta, hogy eddig 
szeszes ital gyártásával foglal
kozó 649 üzem a jövőben kü
lönböző élelmiszer-ipari te r
mékeket fog előállítani. Növe
lik az alkoholmentes üdítő 
italok gyártását: a termelést

az idéi mintegy 3,5 millárd 
literről öt év alatt 10 milliárd 
literre kell felfuttatni. A mi
niszterhelyettes szerint júnus 
óta kevesebb vodkát, pezsgőt, 
szőlőből készült bort. és sört 
gyártottak. \ .A  kiskereskede
lembe eljuttatott sör meny- 
nyisége például 25 százalék
kal esett vissza. Mint elmon
dotta, az italozás problémája 
az eddigi intézkedésekkel nem 
tekinthető egy csapásra meg
oldottnak. Az Izvesztyija rá
m utatott arra is, hogy miköz
ben a kereskedelem csökken
tette a szeszes italok megren
delését, egyidejűleg nőtt a 
kereslet a kozmetikai cikkek 
iránt; a vodkához ’és a rossz 
minőségű borokhoz szokott al
koholisták ugyanis „áttértek” 
az alkoholtartalmú kozmeti
kumok, Valamint az alkohol- 
tartalm ú ipari célú folyadé
kok fogyasztására.

Mi van a levegőben?
Lengyelországban a környe

zeti károk évente meghalad
ják az 500 milliárd zlotyt. Ez 
az összeg megfelel a nemzeti 
jövedelem tíz százalékának — 
ez derül ki a Lengyel Tudo
mányos Akadémia közelmúlt
ban készült, tudományos je
lentéséből.

Drámai hangú jelentést tett 
közzé a Lengyei Tudományos 
Akadémia kémiai tuctomá- 
nyobkal foglalkozó bizottsága 
a lengyelországi: ökológiai 
pusztításról. A z . ökológiai ka
tasztrófa 'a  felső-sziléziai ipar
vidéket a iegn icai -giogowi
rézipari, .körzetét.■ a . gdanski- 
öblói * '' **• 
ti elsűsoj 
lets 
bér,
körülbelül 
Amint

összefüggésbe 
hozható .azzal, hogy az élel
miszerekbe;!, a levegőben, a 
vízben igen sok a nehézfém, 
különösen az ólom.

Az élelmiszerek szennyezett
sége óriási m értékű: a vizs
gált m intákban a kadmium 
esetenként a 220-szorosa, a 
cink 165-szöröse, az ólom 134- 
szerese, a . fluor 34-szerese, 
az urán pedig 2,5-szerese volt 
a természetesnek. A Boleslaw- 
kohó közelében term elt saláta 
kilogrammonként 230 milli
gramm ólmot tartalm azott, 
míg egy ember egy hét alatt 
összesen három milligrammnyi 
ólmot fogyaszthat el nagyobb 
károsodás nélkül. Egy kiló 
káposztában 30 milligramm, 
a.hagym ában 42, a  zöldségben 
113 milligramm ólom volt k i
logrammonként, A Polytika 
című hetilap megállapítja, 
hogy a Lengyelországban elő
állított élelmiszerek mintegy 
20 százaléka káros az egész
ségre.

Az akadémiai jelentés em
lékeztet arra, hogy Lengyel- 
ország — az Európai Környe
zetvédelmi Bizottság vizsgá
lata szerint — az első helyet 
foglalja el a kontinensen a 
környezetpusztításban. Az 
akadémia szerint az 1973-ban 
kidolgozott környezetvédelmi 
programot nem hajtották 
végre, egyébként is mára már 
aktualitását is vesztette e 
program. Például: az 1066 
legszennyező bb lengyel üzem 
közül 304-nek egyáltalán nincs 
tisztítóberendezése. Becslések 
szerint a lengyelországi kör
nyezeti károk évente megha
ladják az 500 milliárd zlotyt, 
ami a nemzeti jövedelem 10 
százaléka.

Katasztrofális a vizek vegyi 
szennyeződésé is: a folyókba 
és tavakba a szennyvizek 80 
százaléka tisztítás nélkül ke-

Andrásfalvy Bertalan—Németh Pálné: SÁRKÖZI 
HÍMZÉSEK RÉGEN' ÉS MA

Népművelési Propaganda Iroda \Fűzve: 42,— Ft
A magyar nép művészete néhány kisebb népcsopor

tunknál csodálatra méltó gazdagsággal virágzott fel. 
Ezek közé tartozik a Sárköz. régi magyar népe is. A 
Sárköz Szekszárd alatt a Sárvíz és a Duna közében 

■. található. A könyv a legrégibb rétéghez tartozó három 
m intát, a bíborvég, a jegykendő és a párnavég m intát 
ismerteti, modern környezetünket díszítő használati 
tárgyakká formálva.

Fügedi Márta MEZŐKÖVESD ÉS VIDÉKE HÍMZÉ
SEI, I—II.

Népművelési Propaganda Iroda Fűzve: 62,—- Ft
A matyó hímzés mintái a legismertebbek, A könyv 

az első részben a szálonvarrott vászonhímzésekkel is
mertet' meg, a második részben pedig a  szabadra jzú 
hímzésekkel foglalkozik. Az első kötet anyagát a ke
resztszemes m inták adják, így ez a kezdő kézim unká
zok szám ára is haszonnal forgatható. A szabadrajzú 
hímzések már több türelm et igényelnek, de a  szép 
m inták megérik a fáradságot. Y

Szabó Magda: RÉGIMÓDI TÖRTÉNET
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 63,— Ft
Szabó Magda ebben a regényében sa já t családja tör-' 

ténetét írta meg. Jablonczay Lenke, az írónő anyjának, 
a minden szépre és jóra fogékony, a művészetekre és 
értelmes életre született asszonynak a sorsán keresztül 
bontakozik ki a cívis város, Debrecen világa. Lenke a 
mostoha körülmények következtében nem teljesítheti 
ki nagyszerű tehetségét, s a hideg, zsugori nagymama 
és a magyar dzsentri hullását megtestesítő Jablon- 
czaiak között vergődik.

Kosztolányi Dezső PACSIRTA (Ólcsó Könyvtár)
Szépirodalmi Kiadó Fűzve: 7 Ft.
Vajkayék Szabadkán- élnek csúnya lányukkal, Pacsir

tával, „csendeskén” és látszólag boldogan. Egy nap Pa
csirta elutazik, és ők kizökkennek mindennapos egyhan
gúságukból. Félénken, de egyre felszabadultabban kós
tolgatják az „életet”,, a  bezártság szétnyílik.

rül, Amint egy varsói képvi
selő a széjmtoen mondta: a  
fővárosban a csapvíz emberi 
fogyasztásra tulajdonképpen 
alkalm atlan, sőt, lassan már 
egyes ipari célokra sem hasz
nálható! Az egyik legjobb bal
ti-tengeri üdülőhely, Swinouj
scie tanácsa a múlt hónapban , 
döntött úgy, hogy a jövő nyá
ron ivóvízhiány m iatt bezár
ják az üdülők és idegenfor
galmi szálláshelyek mintegy 
felét. Egyébként egy sor balti- 
tenigeri település strandjait 
bezárták nemrégiben a fertő
zés veszélye miatt.

- M o s o l y  

a  c s a l á d b a n

gott. 50. Szétszórt, rendezet- második vicc poénjának vé- ^

Zsuzsi először fürdeti ön
állóan a kisöccsét. A végén 
büszkeségtől ragyogó arccal 
kérdezi:

— Ugye, Pétiké, én is 
ugyanolyan ügyesen fürdet
telek, m int ahogv a 
szokott?

— Mire Pétiké: — Vízsz, 
1. és 77.

*
—, Apu! Tudod-e, hogy 

melyik közlekedési eszköz 
késik a -legtöbbet?

Nem.
— Vízsz. 22., függ. 4L!
Vízszintes:. í. Az első vicc 

poénjának kezdete (Zárt be
tűk: G, G). 2Ö, Ősi hegység- 
rendszer. 21. Lustaságból 
nem tesz meg, tájszóval. 22, 
A  második vicc poénjának 
kezdete. 23. Épületszárny. 25. 
Becenév. 26. Srí Lanka-i és 
spanyol autók jelzésé. 27. 
Hármótok közül nem ők. 28. 
Ady egyik álneve. 30. Északi

ban. 56. Szép női név, becéz
ve. 57. Csendben átad! 60. 
Bálokon játszó együttes. 63. 
Hegyaljai, község. 67. E napi. 
68. Rendben van! 69. Dirib- 
darab! 72. Elme. 73. Pécshez 

mama közeli falu lakója. 75. Kont
rával együtt, emlegetik. 77. 
Az első Ticc poénjának vége. 
80. Ilyen gázdaságtan is van. 
83. Praktikus bútor (két szó).

Függőleges: 1. . . .  Lendl,
teniszező. 2. Elcsúfítja a ke
retet! 3. Sic . . .  in fatis; a. 
m.: így rendelte a sors 
(ERAT). 4. Buborékos víz
szintező. 5. Félig csobog.. 6. 
Előkglősködő. 7. „Ág . . .  a r
cán, bojtorján beleköt” 
(Arany János). 8. Vízlelő 
hely. 9. Előd. 10. „ . . .  kérdés, 
válasszatok!” (Petőfi). 11. 
Lilla becézése. 12. Testrész! 
13. A tallium  és az oxigén 
vegyjele. 14. A budapesti út
törővasút tervezője (Róbert). 
15. Idegen szavakban időjá
rással való kapcsolatot je-

rogén vegyjele. 49. Lételem. < 
51. Kádvíz-iilhtósító, 54. Vá-  ̂
lógatott olasz labdarúgó. 55.  ̂
Hangot ad a gyufa. 58. For-  ̂
dított kettős betű. 59. Gyű- í  
möl-csital. 61. Időegység. 62. í  
Nemzetközi Lenin-békedíjas 
mali politikus (Modibo). 64. íjj 
Középkori angol író, költő í  
(John). 65. Illat. 66. Óhajt. 70. 3 
Mohamedán egyházi vezető. '/ 
71. Apa. 74. Helyhatározó  ̂
szó. 76. Az oxigén és a man-  ̂
gán vegyjele. 77. Kezd al-  ̂
vadn i! 78. Peru és Portúgá- |  
lia betűjele gépjárműveken. ÍJ 
79.. Spanyol és görög autók  ̂
jelzése. 81. Kiállítási darabig  
82. Dossziéban van! 8á. M a-^ 
gánhangzópár. 4

Beküldési határidő: 1985,5 
október 18. v,

%

férfinév. 32. Szovjet lírai te- löl. 16. Petropavlovszk folyó- 
nor volt (Szergej Jakovle- 
vics). 35. Világítatlán pincé
be menő. 40. Mesélni kezd!
41. Övön . . . ütés. 43. A néma 
levente hölgye, 44, Robbanó
anyag. 46, Páratlan  hatású!
47. Mitikus frígíaí király, 48.
Tisztítószérmárka. 49. Elag-

ja. 17. Némán intő! 18. Köz
ség a Sárközben. 19. Jól ne
velt. 24. Fölé ellentéte. 29. 
Többnejű. 31. Nem talál ki. 
33. Az itteni. 34. Kortyolgat. 
38. Zenei félhang. 37. Vadon 
is él itt a jak. 33. . . .  van
Winkle. 39. A távolból. 41. A

A Heti Híradó XXIX. év-  ̂
folyam 37. számában megje-  ̂
le n t. keresztrejtvény helyes í  
megfejtése a következő:

Hogy a vendégek otthon í  
ebédeljenek, a borravalót |  
pedig küldjék el postán. 
Könyvjutalmat nyertek:^ 

Varga Gábor, Szombathely;^ 
Fonti József, Sopronkőhida;^ 
Sipos Viktor, Nyíregyháza;  ̂
Kelemen Csongor. Budapesti á
Fegyház és Börtön; 
Szilveszter,-, Tököl.

Király s
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NB I

Széleik a  Honvéd és a Pécs
Az első osztály 11. fordulója 

nem hozott meglepetéseket. A 
két vezető együttes biztosan 
hozta a két pontot, talán a 
Pécs -siófoki iskolajátéka meg
lepő. Nagyszerű csatában nyert 
a Dózsa ellen a Vasas, míg az 
MTK-VM 0-2-ről fordított és 
így született papírforma-ered
mény. A két vidéki kupacsa
pat a Videoton és a Rába ott
honi pontvesztése nem megle
petés, csak abban reményked
hetünk, hogy a kupamecssre 
tartalékoltak. A Tatabánya 
hazai döntetlenje csak annyi
ban érdekes, hogy a Rapid el
len legalább győznie illene, s a 
formája nem utal arra, hogy 
jogos e remény. Győzött hosz- 
szú idő után a Volán, igaz ha
zai . mérkőzései többségét ed
dig is megnyerte. E mostani 
azért értékes, mert a mérkő
zés felét 10 emberrel játszot
ta. Ami á színvonalat illeti: a 
Népstadionban nem csalódtak 
a nézők, de másutt inkább a 
küzdelem volt a jellemző. Vé
gül is a bajnokság milyensége 
szerdán eldől (eldőlt), a nem
zetközi megméretés az igazi 
mérce.

Eredmények:
Honvéd—FTC 2-0
Vasas—Dózsa 6-3
Siófok—Pécs 0-3
Tatabánya—Haladás 1-1
Rába—ZTE 1-1
Videoton—Debrecen 1-1
MTK-VM—Csepel 3-0
Volán—Békéscsaba 2-0
FTC—Békéscsaba 1-1

a  b a j n o k s á g  Á l l a s a

1. H o n v é d
2. P é c s
3. R á b a
4. M T K -V M
5. H a la d á s
6. F T C
7. T a ta b á n y a
8. Z a la e g e rs z e g
9. V a s a s

10. V id e o to n
11. B é k é s c s a b a
12. Ü . D ó z s a
13. V o lá n
14. D e b re c e n  
13. S ió fo k  
16. C sep e l

11 7 3 
11 7 2 
11 3 6 
11 5 2 
11 5 2 
11 5 2 
11 3 6 
11 2 7 
11 4 3 
11 3 5 
11 3 3 
11 3 3 
11 3 3 
11 2 5 
11 3 2 
11 3 -

1 18- 6 17
2 21- 7 16 
2 22-17 12 
4 16-14 12 
4 16-15 12 
4 15-15 12 
2 11-11 12
2 16-15 11
4 17-18 11
3 12-13 11
5 14-16 9 
5 13-18 9
5 15-21 9
4 10-16 9
6 13-17 8 
8 8-18 6

K U P A S Z E R D A

Mernéd, Videóim folytatja

Következik: (október 5—6.) 
Békéscsaba—Vasas, Debrecen 
—Siófok, Haladás—Volán, Pécs 
—ZTE, Dózsa—Videoton, FTC 
—MTK-VM, Csepel—Honvéd, 
Tatabánya—Rába.

NB II

Négy pent az Eger előnye
Az egriek fordulója volt a 

’ 10. a labdarúgó NB II-ben. Az 
előző idényben még NB I-es 
csapat rangadót nyert a Vác 
e^len. A korábbi második Sal
gótarján és a harmadik, Keszt
hely, egyaránt vereséget szen
vedett, így egy csapásra igen 
tekintélyes lett az. Eger előnyé. 
Meglepő a Vác visszaesése, a 
Metripond és a Baja kínlódá
sa, valamint a Kazincbarcika 
nyeretlensége.

Eger—Vác 1-0 (0-0). Eger, 
4000 néző. Vezette: Divinyi. 
Gdllövő: Varga (lí-esből).

Diósgyőr—Dunaújváros 0-0.
Diósgyőr, 3000 néző, vezette: 
Juhász I.

SZEOL-DÉLÉP—Baja 3-1, 
(1-0). Baja, 2000 néző, vezette: 
Nagy L. Góllövők: Kőhalmi, 
Kun, Takó.

GANZ-MÁVAG—Keszthely 
3-1 (0-0). Keszthely, 2500 néző, 
vezette: Kiss G. Góllövők: 
Bodnár, Bősz, Farkas, illetve 
Kiss.

Debreceni Kinizsi—Komló 
0-0. Debrecen, 500 néző, vezet
te: Szekeres.
Veszprém—Kazincbarcika 0-0. 

Veszprém, 1000 néző, vezette: 
Horváth Gy.

H. Szabó L. SE—METRIPOND 
3-1 *(1-0). Hódmezővásárhely, 
1800 néző, vezette: Kovács IX. 
L. Góllövők; Lehota (3), illetve 
Kovács G.

Szolnok—Nagykanizsa 3-1
(1-1). Szolnok, 2000 néző, ve
zette: Lója. Góllövők: Hege
dűs (2), Zavadszki, illetve 
Martinkovics.

Nyíregyháza—Salgótarján 4-0
(2-0). Nyíregyháza, 2500 néző, 
Vezette: Szilágyi S. Góllövők: 
Eszenyi (2), Giron, Csehi.

Sopron—Szekszárd 4-0 (3-0).
Sopron, 1800 néző, vezette: 
Vankó. Góllövők: Bogáti, 
Gosztola, Halász, Vámos.

A Z  N B  I I  A L L Ä S A

Az európai kupák első for
dulója lezajlott. A négy ma
gyar együttesből kettő foly
tatja, míg a Tatabánya és a 
Rába, ez különösen fájó, ki
esett. Ennek ellenére az öt
venszázalékos siker megfe
lel az előzetes várakozások
nak.

BEK: Shamrock Rovers— 
Honvéd 1-3 (A lelkes írek a 
hajrára elfáradtak és a Hon
véd valóságos bemutatót ta r
tott. 5-1-es különbséggel, ju 
tott a legjobb 16 közé a 
Honvéd.) Ami a leendő ellen
feleket illeti: Göteborg, Aust
ria Wien, Fenerbahcse, Ba
yern M., Porto, Barcelona, 
Juventus, Aberdeen, Servetta, 
Zenit, Stenaua, Omonia (cip
rusi), Lahti (finn), Verona és 
Anderlecht közül kerül ki. A 
ciprusi csapatot kivéve mind
egyik komoly erőt képvisel, 
így a második fordulóban 
már nem lesz könnyű dolga 
a magyar bajnoknak.

KEK: Tatabánya—Rapid 1-1 
(A 0-5 után mindenki azt 
várta, még a tatabányai kö
zönség iá, hogy csapatuk koc
káztat, a minden mindegy el
vet követve kitámad. Sajnos, 
a bányászegyüttes tagjai 
enerváit, gyenge teljesítményt 
nyújtottak, leszerepeltek, nem 
képviselték .méltóan a magyar 
labdarúgást.)

Néhány érdekesebb ered
mény: Craiova—Monaco 3-0 
(0-2-rői indult a román csa
pat), A. Madrid—Celtic 2-1 
(3-2-vel a spanyolok mentek 
tovább), D. Dresden—Bruges 
2-1 (4-4-es összesítéssel, az 
idegenben lőtt több góllal az 
NDK-kupagyőztes a továbbju

tó), Widzew Lodz—Galatasary 
2-1 (meglepetésre 2-2-es ösz- 
szesítéssel, idegenben lőtt gól
lal a törökök mentek tovább).

UEFA-KUPA
Bohemians—Rába 4-1 (Hiá

ba volt otthon a Rába, a kö
zönség fergeteges biztatása el
lenére megilletődve kezdett. 
Még húsz perc sem telt el, 
amikor a prágai csapat két 
góllal vezetett. A félidő haj
rájában remek Hajszán-gól 
következett. Sajnos, a máso
dik félidőben a Rába nem tu
dott igazán kontrázni — H aj
szán előtt volt egy nagy le
hetőség — és végül a rendes 
játékidő befejezése előtt két 
perccel az olasz bíró a har
madik 11-es gyanús esetet 
már nem nézte él. A hosz- 
szabbításban a Rába fáradt 
el, a zöldben játszó hazaiak 
megérdemelten nyertek és ju 
tottak tovább. Az akaraterő 
és a lelkesedés diadalaként.)

Malmö—Videoton 3-2 (Ezen 
a mérkőzésen éppen a fordí
tottja történt, mint a pozso
nyin. A félidőben még vezető 
Videoton leült és a Malmö 
jó húsz perc alatt 3-1-re el
húzott. De nem sokkal a be
fejezés előtt, Kurucz kiugrá
sát követően a szovjet bíró 
büntetőt ítélt a javunkra, amit 
Szabó értékesített. így némi 
szerencsével, de a magyar ku
paspecialista jutott a legjobb 
32 közé és várja a sorsolást.)

E kupában meglepetés, hogy 
kiesett a Bremen és a Ham
burg, a Feyernoord, de szá
mos remek csapat versenyben 
maradt.

M U N D I A L  '8 6

Még tizenhárom hely kiadó

1. E g e r 10 7 3 — 1 9 -7  17
2. D ió s g y ő r 10 5 3 2 19-12 13
3. K o m ló 10 6 1 3 19-13 13
4. S a lg ó ta r já n 10 6 1 3 13- 8 13
5. K e s z th e ly  10
6. S Z E O ii-D É L É P

6 1 3 13-11 13

7. D u n a ú jv á ro s
10 5 2 3 21-10 12
10 4 4 2 14- 8 12

8. G .-M Á V A G 10 5 1 4 17-14 11
9. S z a b ó  L . S E 10 4 2 4 14-13 10

10. S o p ro n 10 3 .4 3 13-12 10
11. S z e k s z á rd 10 3 4 3 9-14 10
12, N y íre g y h á z a 10 4 1 5 14-14 9
13. S z o ln o k 10 4 1 5 15-16 9
14. N a g y k a n iz s a 10 3 3 4 15-19 9
15. V ác 10 4 1 5 8-12 9
16. V e s z p ré m 10 3 2 5 12-16 8
17, D e b r . K in iz s i 10 2 3 5 12-16 7
18. M e tr ip o n d 10 3 — 7 16-24 6
19. B a ja 10 2 2 6 12-24 6
20. K a z in c b a rc . 10 — 3 7 7-19 3

Hokinyitány FTC-lí. Dózsa örökrangadóval

Szuper jéghét a BS-ben
Szokatlanul korán, szokat

lanul sűrű programmal nyit 
az idei jégszezon. A Danu
bius Thermal Kupa műkor
csolyaverseny immár máso
dik alkalommal kerül meg
rendezésre, október 31. és 
november 3. között. Az 1988-. 
as világbajnokság közeledtét 
jelzi, hogy három kontinens
ről 14 országból 60 versenyző 
jelezte részvételét a legrango
sabb magyarországi viadalon. 
A legnépesebb a jágtán'cdsok 
mezőnye lesz; az előzetes ne
vezések szerint 15 pár lép 
jégre. A magyarok közül in
dul Engi. Tóth, valamint a 
Vertán, Demeter jégtáncket
tős. A nő!; mezőnyében Tég- 
lássy, Barát és Szalay szemé
lyében három magyar kis
lányért is szoríthatunk. A fér
fiak között Raábe és Száraz 
indul rn-id. November 3-án 
amoly -V ki*g$fa zátTa'rtVújd a 
viadalt, már amennyire kicsi
nek lehet nevezni a bem uta
tót,. amelyen jégre lép a ta 
valyi EB- és vb-ezüstérmes,

Klimova, Ponomarenko szov
jet jégpúrtáneós.

Az igazi show azonban no
vember 7-éré marad. Az In
ternational Management és 
Group, valamint egy ameri
kai tévétársaság finanszíro
zása m elle tt' valóságos sztár
gála színhelye lesz a Buda
pest Sportcsarnok. Jelen pil
lanatban még folynak a tá r
gyalások és a szerződésköté
sek. Ami azonban már végle
ges, hogy a hivatalos világ
bajnok, Scott Hamilton, va
lamint az NDK világbajnok- 
nőié. Katerina W itt is itt lesz 
Budapesten. Ezenkívül a 
mintegy két és fél órás prog
ram résztvevői között szeret
nék köszönteni majd a renr 
dezők a legjobb szovjet és 
NDK-beli korcsolyázókat is..

A két nagyszabású műkor- 
csőivn-esemény között ponto 
sah fél időbér), november 5- 
én rajtol az immár hétcsapa 
tos. hazai jégkórongbajn.ok 
ság. Ráadásul m indjárt a 
Fradi—Dózsa örökrangadóval.

A múlt heti selejtezők után 
az NSZK, Bulgária és Spa
nyolország csatlakozott Mexi
kóhoz, Olaszországhoz, Uru- 
guayhoz, Magyarországhoz, 
Brazíliához, Argentínához, 
Lengyelországhoz és Kanadá
hoz, így m ár tizenegy válo
gatott helye biztos a jövő évi 
labdarúgó vb huszonnégyes 
mezőnyében. Belgium Hollan
diával, Skócia pedig az óceá
niai csoport győztesével vív 
selejtezőt.

A csoportokban a követke
ző a helyzet:

2. csoport; Az NSZK már
továbbjutott. Svédországnak 
hét, Portugáliának hat pont
ja van.

Hátralévő mérkőzések. 
Svédország; Csehszlovákia, 
Málta (mindkettő idegenben). 
Portugália; Málta (otthon), 
NSZK (i).

3. csoport: Anglia áll az 
élen, kilenc pontja, van. Ro
mánia és Észaik-írország egy
aránt hétpontos.

Hátralévő mérkőzések. 
Anglia: Törökország (o),
Észak-írország (o). Románia: 
Észak-írország (o), Törökor
szág (i). Észak-írország: Ro
mánia (i), Anglia (i).

4. csoport: Bulgáriának 11 
pontja, van, már mindenkép
pen továbbjutó, a kérdés csak 
az, hogy az első vagy a máso
dik helyen. Az NDK-nak és 
Jugoszláviának nyolc, F ran
ciaországnak hét pontja van.

Hátralévő mérkőzések: Ju 
goszlávia: Franciaország (i), 
Franciaország: Luxemburg
(o), Jugoszlávia (o).

6. csoport: Elképzelhető, 
hogy a továbbjutáshoz szük- 

. séges első, és második helyen 
a gólkülönbség dönt majd, je
lenleg ugyanis négy csapat
nak van hat. pontja, ám még 
a nésvpontos Norvégia is re-' 
ménvhedhet, különös tekin
tettel arra, hogy szerdán ide
genben győzte le a világbaj
nok Olaszországot.

Dánia: hat pont, a gólkü
lönbség: 8-4. Ellenfelei:
Svájc (o). Norvégia (i), Íror
szág (i).

Szovjetunió: hat pont, 10-8. 
Ellenfelei: Írország (o), Nor
végia (o).

Írország: hat pont, 4-4. El
lenfelei: Szovjetunió (i), Dá
nia (o).

Svájc: hat pont, 4-9. Ellen
felei: Dánia (i), Norvégia (o).

Norvégia: négy pont, 2-3. 
Ellenfelei: Dánia (o), Svájc 
(i), Szovjetunió (i).

Dél-Amerikai: a csoportmá- 
sodikok, illetve harmadikok, 
Peru, Kolumbia, Chile és Pa
raguay körmérkőzés alapján 
dönti el, hogy melyikük lehet 
ott a Mundiaion.

Afrika: Marokkó Líbiával, 
Tunézia pedig Algériával já t
szik oda-vissza alapon, a 
győztesek jutnak tovább.

Ázsia: Dél-Korea Japánnal, 
Szíria pedig az Egyesült Arab 
Emírségek—Irak mérkőzés 
győztesével (azj első találko
zón Irak nyert 3-2-re) játszik 
a világbajnoki részvételért.

Oceania: Izrael, Tajvan,
Ausztrália, és Üj-Zéland kör
mérkőzésen dönti el, hogy 
melyikük vívhat selejtezőt 
Skóciával Mexikóért.

F a ir  E 'SayiIíjasok

M i g l é c z i  ( d § í  l e v e l e s

Párizsban kiosztották a 
nemzetközi Fair Play-díja- 
kat. A  lengyel Zawadzki 
azért érdemelte ki az elis
merést, mert a lignanpi if
júsági súlyemelő-világbaj
nokságon könnyebb testsú
lyával 3. lett volna, de ér
mét visszaadta, mivel sze
rinte a mérleg hibás volt. 
így a bronzot egy olasz 
versenyző vehette át.

Oklevelet kapott az 
egyiptomi Mohamed el 
Rashivan sportszerű maga
tartásáért, Rüdiger Helm  
sokszoros NDK-beli kaja
kozó világbajnok és a dán 
labdarúgó-válogatott szur
kolói1 a franciaországi EB-n 
tanúsított sportszerű, pél
dás viselkedésükért.

Eismerő oklevelet érde
melt ki Migléczi János, a 
Diósgyőri VTK szabadfo
gású birkózója is. A vidé
ki sportem ber a magyar

bajnoki döntőben kevéssel 
a találkozó vége előtt be
hozhatatlan hátrányban 
volt riválisával, a ferenc
városi Nagy Bélával szem
ben. Egy rosszul kivitele
zett akciónál azonban — 
Nagy önmagát okolhatta 
balszerencséjéért — a 
zöld-fehér birkózó súlyo
san megsérült, nem foly
ta thatta  a találkozót. A 
szabályok értelmében
Nagyra sérülés m iatt a le
léptetés várt. így a jelen
tős ponthátrányban lévő 
Migléczi érdemelte volna ki 
a bajnoki címet. Ebben* a 
helyzetben Rusznyák Jó
zsef, a DVTK egyik edző
je és Migléczi is a rra  az 
álláspontra helyezkedett, 
hogy csakis Nagy Bélát il
letheti meg az elsőség. 
Ezért a diósgyőri birkózó 
lépett vissza, lemondott az 
aranyéremről, s második
ként zárt.

Szabadfogású vb Budapesten

Birkózókon a sor
Megkezdődött a visszaszám

lálás, már csak néhány nap 
van hátra és felhangzik a 23. 
szabadfogású birkózó világ- 
bajnokság szignálja a Buda
pest Sportcsarnokban. Ahogy 
közeledik ez a rangos ese
mény, úgy sűrűsödnek a fel
adatok.

— Valóban nem panasz
kodhatunk, munkánk van bő
ven — mondja Pintér László, 
a szövetség főtitkára. — Hi
szen ezt a vb-t- soron kívül 
vállaltuk a spanyolok Vissza
lépése után. A Nemzetközi 
Szövetség februárban döntött 
a  javunkra.

— Mikor kezdődik a vb és 
milyen az érdeklődés?

— A héten megérkezett a 
38. nemzet nevezése, ez azt 
jelzi, minden olyan ország 
képviselteti magát, amely 
számít ebben a sportágban. 
Nagyobb a részvételi arány, 
m int a Los Angeles-i olim
pián . — több m int 200 ver
senyző jelezte indulását. A 
verseny október 10-én öt 
súlycsoport előcsatárözásá- 
wal kezdődik, majd másnap a 
második öt súlycsoport ver
senyzői is bemutatkoznak. A 
döntőket 12-én és 13-án dél
után rendezzük.

— A z elmúlt időszak verse
nyeit látva, nem lesz túl tá
gas a BS?

— Remélem nem. Komoly 
szervező- és propagandam un
kát végeztünk és végzünk. A 
diákok, a katonák és a 
nyugdíjasok ingyen nézhe
tik végig a viadalt. Délelőtti 
és délutáni jegyeket hozunk 
forgalomba, 40 forintos áron, 
A döntők belépője 80 forint
ba kerül.

— Az erőviszonyok?

JPecieeli búcsúzik
'Nem  gondolta meg magát Janus Peciak, az egyik 

legnépszerűbb lengyel sportoló, az , öttusázás 1976. évi 
olimpiai bajnoka, kétszeres világbajnoki aranyérm e
se, s korábbi nyilatkozataihoz híven idén lezárja ver
senyzői pályafutását,

— Búcsúzom a versenyektől, az ellenfelektől, az öt
tusától viszont nem — nyilatkozta a PAP lengyel hír- 
ügynökség munkatársának a világhírű sportoló —, ha
marosan az Egyesült Államokba utazom, ahol a San 
Antonió-i edzőtábor vezetője leszek. Abban a város
ban dolgozom majd, ahol öttusázóként a legszebb sike
reimet értem el: 1977-ben itt .nyertem az egyéniben és 
a csapatban is világbajnoki aranyérmet. Azok a győ
zelmek többek között azt is bizonyították, hogy nem 
volt véletlen a montreali olimpiai bajnokságom ..,
. A búcsúzó sportoló a következőket ajánlja utódainak;
—. Számtalanszor tapasztaltam, hogy .miként a többi 

sportágban, úgy áz öttusában is a tehetség önmagában 
nem sokat ér, csak akkor, ha kellő mennyiségű és mi
nőségű munkával és akarattal párosul. A m i sport
águnkban azok a versenyzők vitték a legtöbbre, akik 
nemcsak az ellenfeleiket tudták legyőzni, hanem  — ön
magukat is.

— Teljes csapattal Indul ® 
Szovjetunió, az USA, Kana
da, Kuba, az NSZK, Török
ország, Irán, a Koreai NDK, 
Dél-Korea, Japán, Bulgária 
és természetesen a magyar 
együttes.

— Úgy hírlik, a birkózó
sportban teljes az emancipá
ció. Hiszen ezen a vb-n sző
nyegre lépnek a gyengébb 
nem képviselői is.

— Valóban, női birkózó- 
verseny Is lesz Világfesztivál 
elnevezéssel, amelyen a ma
gyar lányokon kívül svéd, 
norvég és francia amazonok 
küzdenek egymással. Egyelő
re kísérletről van szó. A lá 
nyok lelkesek és komolyan 
készülnek. A szabályok azo
nosak a férfiakéval.

— Kikből verbuválódott a 
magyar csapat és milyen a 
lányok „toaelettje”?

— Érdekességképpen, meg
említem, hogy a legszorgal
masabb versenyzők egyike 
nem más, m int Varga János
áé, az olimpiai birkózóbajnok 
felesége, .és hasonló elszánt
sággal készül a Birkózó Szö
vetség titkárnője, Dobor Ka
talin. És hogy milyen ruhát 
viselnek a lányok, az legyen 
titok a verseny nézőinek.

LABDARÚGÁS

M a a z - P a l k o i í c s
c s e r e

Meglepő klubcseréből ka 
tunk hírt, amely a Ferencv 
ros és az Újpesti Dózsa köze 
jön létre. A sokszoros ifjusá 
válogatott Fradi-hátvéd Ha 
Ferenc (19 éves) a lila-feh 
reknél folytatja pályafutás; 
míg a nyáron a Fehérvárról 
Megyeri útra került középp 
lyás, Palkovics István  ( 
éves) az FTC játékosa le; 
Göröcs János ily módon a 1 
lekben és tudásban megf 
gyatkozott védelmét kíván 
erősíteni, míg Dalnoki Jei 
egy rutinos — a Videotonb; 
kupameccseken edződött 
labdarúgóval egészíti ki a s 
rülések m iatt mindössze t  
catnyi játékosra apad kereti 
Ezt nevezik ésszerű csereber 
nek.
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