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AZ ELMÚL? HÉT
MIND TÖBB TEKINTÉLYES SZAKÉRTŐ ÉS PO

LITIKUS foglal állást a genfi csúcs közeledtével. 
Georgij Arbatov, az ism ert szovjet Am erika-kutctó  az 

. ABC  televízióhálózatnak nyilatkozva hangoztatta, ha
zája azt szeretné, ha a svájci konferenciaváró'sban 
tartandó legfelső szintű eszmecsere fordulópontot je
lentene. Mint kifejtette, Mihail Gorbacsov és Ronald 
Reagan ' találkozójának az elm últ évek hidegháborús 
tendenciájától, a fegyverkezési ' versenytől kellene el
fordítania a  ké t ország kapcsolatát, a normális állam 
közi viszony, a  leszerelés és a békés egymás mellett 
élés felé. Arbatov egyébként határozottan cáfolta azo
kat a washingtoni állításokat, hogy a Szovjetunió  a 
genfi megbeszélések küszöbén m egváltoztatta volna ál
láspontját az űrfegyverkezésről. Közölte, továbbra is 
érvényes Gorbacsovnak az a megállapítása, amelyet 
korábban a Time hasábjain, fejtett ki arról, hogy 
Moszkva elképzelhetőnek ta rt laboratórium i kísérlete
ket. de a  leghatározottabban ellenzi a kozmikus esz
köz 5k kipróbálását és telepítését.

AZ UTÓBBI KÉRDÉSKÖRRŐL NYILATKOZOTT 
MARGARET THATCHER brit kormányfő. A minisz
terelnök védelmébe vette az am erikai csillagháborús 
terveket, s egyszersmind „óva in te tt’ attól, hogy túl
zott rem ényeket fűzzenek a csúcshoz. Érvelése sze
rin t W ashington elképzeléseinek a megvalósítása, nem 
akadályozná azt, hogy kedvezően végződjék a talál
kozó, s ,,.a műszaki-tud.ományo.s haladás befagyasztá
sára tett k ísérletnek” minősítette azt a követelést: az 
Egyesült Á llam ok  hagyjon fel a világűr m ilitarizálásá- 
lioz vezető kutatása,ivall. Thatcher a londoni polgár- 
mester szokásos évi fogadásán elmondott beszédében 
azt állította, hogy a Szovjetunió  „m ár évek óta nagy 
erőfeszítéseket tesz” rakétavédelm i rendszerének a ki
építésére.

HASONLÓ VÁDASKODÁSOKAT TARTALMAZ AZ 
A HETVENOLDÄLAS jelentés, am elyet a Pentagon 
készített Reagan elnöknek a csúcstalálkozó előtt. A-z 
állítólagos szovjet „szerződéss28gés©kfcel” az am erikai 
hadügym inisztérium azt ak a rja  bizonyítani, hogy 
Moszkva nem  ta rtja  meg a két ország által megkö
tött fegyverzetkorlátozási és leszerelési megállapodá
sokat, A dokumentum szerzője a The Washington 
Post szerint Richard Perlő hadügyi állam titkár, la Pen
tagon egyik vezető héjája, ak i különben még egy je
lentést készít arról, .hogy mi legyen Washington vála
sza. Olyan értesülések is szárnyra keltek, hogy ebben 
javasolni fogja, W ashington növelje hadászati raké tá i
nak számát, lépje túl a SA LT —2 szerződésben engedé
lyezett kereteket.

A FEHÉR HÁZ NEM SZÁNDÉKOZIK KÖZZÉTEN
NI A PENTAGON jelentését a csúcs előtt, s am int a 
lap írja, a „válaszlépések” tervezetét is csupán a genfi . 
megbeszélések után kapja meg. Az am erikai hadügy
minisztérium vezetése a  beszámolót szándékosan. idő
zítette közvetlenül az esemény elé, hogy megakadá
lyozza annak  felülvizsgálatát ’ más korm ányzati szer
vek részéről, s a vádakkal is megkísérelje befolyá
solni Reagan elnök m agatartását a svájci konferen
cia városban.

FEHÉR HÁZI FORRÁSOKRA HIVATKOZVA AZ
ABC am erikai televíziós hálózat azt jelentette, hogy el
készült Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan találko
zójának menetrendje.

November 19-én délelőtt a két vezető négyszemközt, 
pontosabban csupán a tolmácsok jelenlétében folytat
na megbeszélést. Ez alkalm at adna arra , hogy olyan 
kérdéseket is felvessenek, am elyeket nem kívánnak 
a szélesebb körű megbeszélések napirendjére tűzni.

Az ezt követő üléseken már a legfontosabb tanács
adók bevonásával folytatnák a tárgyalásokat. 19-én 
délután a leszerelési és fegyverzetkorláfoizási kérdések, 
november 20-án délelőtt a regionális kérdések, dél
után a kétoldalú kapcsolatok kérdései lesznek a jelen
tés szerint a napirenden.

A Fehér Ház képviselői szerint „nem várható, hogy 
a mostani csúcstalálkozón nagyszabású megállapodások 
jönnek lé tre”, de lehetséges, hogy Gorbacsov és Rea
gan megegyezik a hasonló megbeszélések rendszeresí
tésében. A televízióban idézett, de meg nem  nevezett 
magas állású am erikai tisztviselők szerint nem kizárt, 
hogy egy ilyen megállapodás esetén a következő 
csúcstalálkozót már a jövő évben mégíjartjálk.

A „NEMZETKÖZI ORVOSMOZGALOM A NUKLEÄ- 
■ PGS HÁBORÚ MEGELŐZÉSÉÉRT”, az idén Nobel- 

békédíjjial k itüntetett szervezet am erikai tagozata, az 
„Orvosok a társadalmi felelősségért” nevű szervezet 
képviseletében 367 orvos, köztük több világhírű tudós 
nyílt levélben fordult a genfi csúcstalálkozó résztve
vőihez, a rra  szólítva fel a két ország vezetőit, hogy 
ragadják meg az alkalm at az emberi történelem me
netének megfordítására. _

Az orvosok azt sürgetik, hogy a. Szovjetunió és az 
Egyesült Államok állapodjék meg a nukleáris fegy
vertár nagyarányú csökkentéséről, a nukleáris fegy
verkísérletek. felfüggesztéséről és a világűr fegyver- 
mentesítéséről. A csoport képviselői személyesen kí
vánják átadni felhívásukat Reagan elnöknek.

AZ AMERIKAI JOBBOLDAL IS MEGPRÓBÁLJA 
MAGA MELLÉ állítani, a közhangulatát,- hogy Reagant 
a „kemény politika” folytatására ösztönözze. Az^ el
múlt hetekben külön társaság alakult a „osillaghábó- 
rús” tervek tám ogatására és nagy , költséggel az ország 
szinte mmden helyi televíziós adójában igyekeztek 
hirdetések form ájában népszerűsíteni az űrfegyverke
zést. A szervezet külön konferenciákat, előadásokat-is 
rendez, hogy az am erikaiakat megnyerje az új fegy
verkezési program támogatásának.

Lengyelország,

A  visszarendeződés 
veszélyei

Vajon igazak-e azok a talál
gatások, bogy a gazdasági re
form híveire és személy sze
rin t Wladyslaw Bakára, a kor
mány melleit működő reform 
ügyi biztosra nagy nyomás ne
hezedik, s hogy egyes minisz
tériumok a rra  törekednek, 
hogy a vállalati önállóságot 
megcscrbííva, visszahozzák a 
régi irányítási módszereket? 
Többek között e kérdésre vá
laszol maga az illetékes, a re
formügyi „miniszter”, Wladys- 
law Baka.

— Mi a lényegük az 1986— 
1990-ra szóló lengyel gazdasá
gi reformintézkedéseknek?

W. B.: Egyrészt bővítjük a 
vállalati önállóságot, m inde
nekelőtt rugalm asan növeljük 
a tavaly kísérletként lehetővé 
tett vállalati gazdasági mun
kaközösségek mozgásterét. Az 
újabb rendelkezés már életbe 
is lépett, és nagyon pozitív a 
visszhangja. Várhatóan még az 
év végéig megduplázódik a 
vgmk-k száma és eléri majd 
a 450—500-at, jövőre pedig 
m ár több ezer lesz e munka- 
közösségekből. A másik in-táz- 
kodéscsoporíl'd lehetővé tesz- 
szük a vállalatok közötti nagy
arányú tőkeáramlást. Január 
1-től engedélyezzük a köt
vénykibocsátást az állami 
szektorban.

. — Magánszemélyek is vásá
rolhatnák majd kötvényeket?

W, B.: Nem, csak az állami 
szektorhoz tartozó vállalatok. 
Ez egy fél lépéssel elmarad a 
korábbi elképzeléseinktől, és 
az önök gyakorlatától Üj szer
vezeti struktúrák is létrejö
hetnek január 1-től. A közös 
vállalatok mellett, amelyeket 
azonos szektorokhoz tartozó 
gazdasági egységek hozhattak 
létre, most már a különböző 
szektorokhoz tartozó egységek 
is alapíthatnak vegyes vállala- 

, tokát. Például társulhatnak ál
lami vállalatok a szövetkeze
tekkel vagy akár a társadal
mi szervezetekkel is. A vál
lalatok adómentes fejlesztési 
alapot hozhatnak majd létre 
az új technológiák kidolgozá
sának és bevezetésének ösz
tönzésére.

— Mostanában sokan mond
ják, hogy a lengyel gazdasá
gi reform hívei offenzívát in
dítottak a reform ellenfeleivel 
szemben. K ik ma a reform  
ellenzői Lengyelországban?

W. B.: Nem lehet merev ha- 
tárvonala-t húzni a reform hí
vei és ellenzői közé. Nem le
het azt mondani, hogy ez vagy 
az az osztály, réteg "támogat
ja a reformot, amaz meg nem. 
Kétségkívül nagy a  tehetetlen
ségi erő, nehezen változik a 
mentalitás. Nagyon fontos len
ne a káderkiválasztás rend
szerének fejlesztése. Sok olyan 
vállalati vezető van, aki nap
raforgóként fordul a nap fe
lé — mindig odáfönt keres 
valakit, akitől útm utatást le
het kapni. Fönt a . miniszté
riumokban pedig mindig 

, akadnak olyanok, akik szívesen 
veszik pártfogásba az ilyene
ket, m ért ez sokkal könnyebb 
formája az irányításnak, mint 
a megfelelő mutatókat, irány
vonalakat kidolgozni. /

.— Ezek után mi a vélemé
nye arról a tervezetről, ame
lyet a kohászati és gépipa
ri m inisztérium  dolgozott 
ki a meglevő 101 önálló ko
hászati vállalat egyetlen óri- 

. áskonszernné való összevoná
sáról? Más ágazatokban is 
punnak hasonló elképzelések?

W. B.: Ennek a tervezetnek 
nincs esélye arra, hogy elfo
gadják,' l  ■. ,

— Tehát nem lesz kohá
szati . konszern?

W. B.: önm agában nincs 
abban, semmi rossz, ha . kon
szernek jönnek létre, feltéve, 
ha ez kizárólag gazdasági és 
nem adm inisztratív alapon 
történik. A kohászat például

olyan iparág, amelyet nehéz 
elképzelni valamilyen integ
ráció nélkül. De ismétlem: 
csak gazdaságossági számítá
sok alapján, a. hatékonyság 
érdekében lehet létrehozni va
lamilyen vállalati integrációt.

— A készülő monopolellenes 
törvénynek nem  lesz-e fe l
adata megakadályozni az óriás
konszernek létrejöttét?

W. B.: Ez a törvény nem a 
'monopóliumok,'. liánení a mo
nopolista gyakorlat ellen fog 
irányulni. Nem fogja bántani 
a nagy, esetleg ténylegesen 
monopolhelyzetben levő vál- 
ialatót, mindaddig, dinig az 
nem folytat monopolista gya
korlatot. A monopolista gya
korlaton azt értem, ha visz- 
szafogják termelésüket, hogy 
felhajthassák az áraikat, k i
használva a piaci egyensúly 
hiányát. Az ilyen vállalatokat 
az adózás után megmaradó 
nyereségük rovására fogjuk 
büntetni. A monopolista gya
korlat elleni fellépés szerve az 
árhivátal lesz, amelynél bár
melyik vállalat, magánszemély 
vagy állami ellenőrző szerv 
panaszt tehet.

— A  következő öt évre szó
ló intézkedéseket ismertetve 
egyetlen szóval sem említette 
a központi gazdaságirányítási 
szervek esetleges megreformá
lását. Miért?

W. B.: A  szervezeti struktú
rának  a centrum m al,. á gazda
ságirányítással együtt á t kell 
alakulnia, ez a reform  egyik 
legfontosabb pillére. Táviatok
ban a reform  a centrumot is 
érinteni fogja. Van egy 
munkacsoportunk, amely két 
éve dolgozik a központi irá
nyítás reform jának tervén, de 
még egyetlen konkrét javas
lattal sem tudott előállni. A 
központi irányítás gyökeres á t
alakítására még nem értek 
meg a feltételek. De azért 
lesznek . kisebb retusálások. 
Szerintem egyelőre az a leg
fontosabb, am it én „a szer
vek funkcionálizálásaként” 
szoktam emlegetni. Arról van 
szó, hogy a minisztériumok ne 
a vállalatok protezsálását te- 
kintsék.feladatuknak, a válla
latok pedig ne gondolhassák 
azt, hogy a miniszterek révén 
egy képviselőjük ül a kor
mányban.

— A júniusi poznani orszá
gos gazdasági értekezleten 
Zbigniew Messner m iniszter
elnök-helyettes — azóta már 
miniszterelnök —- a központi 
irányítás erősítését sürgette. 
Ezt egyes nyugati elemzők úgy 
értékelték, hogy megkezdődött 
a reform temetése.

W. £\: Erős központi irá- 
nyítás kell a helyes stratégiai, 
fejlődési arányok meghatáro
zásához — ez nélkülözhetetlen 
a reformunkhoz.

— Egyesek szerint a reform  
sorsa a következő egy-két év
ben dől e l . . .

IV. B.: . . .  igen, igen, isme
rem  ezeket a vélem ényeket. . .

— Mert ebben az időszak
ban Lengyelország várhatóan 
olyan gazdasági nehézségek 
elé kerül, amelyeket vagy 
megold, és akkor folytatódik 
a reform, vagy nem  old rríeg, 
és. akkor , visszatérhet a régi 
ütasításos módszer. 1

IV. B.: Szerintem az esemé
nyeknek három elméleti forga
tókönyve lehetséges. Az egyik: 
a „Blitzkrieg”, vagyis, hogy a 
reform villámgyorsan győz. 
Nos, ez nem lesz. A másik: a 
reformvohal megtörése; a re
form megszűnése. Az esemé
nyek szerintem a harmadik 
forgatókönyvet fogják követni: 
vggyis küszködni fogunk, ap
ránként fogunk csak teret hó
dítani, idődként ilyeh vagy 
óíyán kérdésekben ' lesznek 
visszalépések, meghátrálások, 
de végső soron. az. egész re
form folytatódni fog.

le n g y e l  Mi®Sáiisi®mozés
Lengyelország és az NSZK megállapodást írt alá^ kö

zel 3 m illiárd m árka lengyel tartozás átütemezéséről — 
jelentették be a bonni külügyminisztériumban. Az 
egyezmény értelmében az eredetileg 1982—1984 között 
esedékes, a nyugatnémet kormány által garantált köl
csönöket 1990—1995 között kell törleszteni. Ez az eddigi 
legnagyobb átütemezési megállapodás, amelyet az NSZK 
valaha is kötött — mondotta a külügyminisztérium 
szóvivője.

K m s s  m ű  h o l  d  t e r v é k
Kína belép a kereskedelmi 

célú műholdak felbocsátásá
val foglalkozó országok tábo
rába — jelentette be a na
pokban Li Hszü-o űrkutatási 
miniszter. A Kínában kifej
lesztett „Hosszú menetelés—2” 
és a „Hosszú menetelés—3
nevű rakéták  alkalm asak mű
holdak fellövésére — mondot
tá a miniszter, hozzátéve: 
„Hétszer egymás Után sikere
sén lőttünk fel műholdakat, 
ami azt bizonyítja, hogy e 
rakéták megbízhatóak.” K íná
ban nemrégiben bocsátottak 
fel és helyeztek üzembe egy 
kísérleti mesterséges holdat az 
ország természeti kincseinek 
feltérképezésére, ezt megelőző
en pedig egy kísérleti távköz
lési műholdat lőttek fel. A 
Zsenmin Zsipao pekingi lap 
szerint Kína m indkét hordozó 
fakétatfpusávai meg kíván je

lenni a világpiacon és olyan 
árakat fognak ajánlani, am e
lyek versenyképesek lesznek 
az am erikai űrrepülőgéppel és 
a nyugat-európai Ariane raké^ 
tavai. Kínában egyébként a 
műholdas televíziózás is te r
jed: eddig már 53 földi sza
tellit-vevőállomást helyeztek 
üzembe, hogy az ország távoli 
vidékeire is eljusson a köz
ponti televízióadás. Az elkö
vetkező két' évben több mint 
ezer . földi vevőállomást akar
nak üzembe helyezni, 1987 
elején pedig három távközlési 
műholdat is fel kívánnak lő
ni, amelyek segítségével a 
.központi tévéműsor az ország 
64 százalékára ju that majd el 
a jelenlegi 30 százalék helyett. 
Jelenleg a kínai műholdas té
véadásokhoz az .INTELSAT 
nemzetközi távközlési szerve
zettől bérlik a szatellitet.

D r á g u l  a  L a  M m t c h a - a i a g ú t

Még el sem kezdődött a La 
Manche csatorna két partja 
közötti szárazföldi összekötte
tés építése, de a tervezett költ
ségek. máris emelkednek. A 
beruházás megvalósítására po
tyázó, egyik konzorcium, az 
Euroroute bejelentette, hogy 
az általa javasolt vasúti és 
közúti híd- és alagútkombiná- 
ció építési költségei legkeve
sebb 100 m illiárd francia 
frankra rúgnának, vagyis két
szer annyira, m int amennyire 
eredetileg, jó egy esztendeje 
becsü lte . . .  Az emelkedő költ
ségek jelentősen befolyásol
hatják  a beruházás megvaló
sítását, noha a két ország kor
mányfője zöld u ta t adott a 
vállalkozásnak. A két kor
mány megegyezése értelmében 
ugyanis^ a létesítm ényt a m a
gántőkének kell teljés egészé
ben finanszíroznia. A kivitele

zésre pályázó cégeknek egyéb
ként november elejéig kellett 
előterjeszteni ajánlataikat. Ed
dig az Euroroute koncepcióján 
kívül csak egyetlen esélyes 
ellenj.avaslat érkezett, a Chan
nel Tűnél társaságtól: az ál
tala javasolt egyszerűbb vas
úti alagút negyedannyiba ke
rülne, m int az Euroroute ter
ve, ellene szól viszont, hogy 
az üzemeltetésből származó 
bevételek is kisebbek lenné
nek. A 'b r it  és a francia kor
mány — egyes hírek szerint 
— január végéig dönt, hogy 
melyik változatot rendeli meg. 
A Channel Tunnel nem régi
ben benyújtott terve alapján 
a hídról az autók spirális 
úton ju tnának be az alagútba, 
s mintegy fél óra alatt tehet
nék meg az észak-franeiaor- 
szági Sangatte és az angliai 
Dover közötti távolságot.

Szovjet hirdetés 
Washingtoniban

A washingtoni szovjet nagy- 
követség megrendelésére a 
The Washington Post című 
lap egész oldalas fizetett hir
detésként közölte Ahromejev 
marsallnak, a szovjet fegyve
res erők vezérkari főnökének 
a cikkét, amelyben ismerteti a 
Szovjetunió álláspontját a 
fegyverkorlátozási tárgyalá
sokkal kapcsolatban. Ä meg
jelent hirdetésért a szovjet 
nagykövetség 27 984 dollárt 
fizetett. A  The Washington 
Post az USA egyik legbefolyá
sosabb napilapja, hétközna
ponként m integy 770 ezer, hét
végeken pedig több m int egy
millió példányban nyomják.

Meghiúsult terv 
Jugoszláviában

Az ipari termelés legfeljebb 
másfél százalékkal bővül az 
idén Jugoszláviában, az elő
irányzott négy százalékkal 
szemben — ez derül ki a szö
vetségi statisztikai hivatal 
legutóbbi jelentéséből. A me
zőgazdaság telje'sítménye — 
nem ■ utolsósorban az évek óta 
tartó  szárazság következtében 
— az idén 12 százalékkal ma
rad el az előző évtől, elsősor
ban a gabonatermelés kataszt
rofális. Jelenleg ‘ több mint 
egymillió, zömmel fiatal van 
munka nélkül az országban, 
holott számos ágazatban — el
sősorban alapanyaggyártó 
iparágakról van szó — 45-69 
százalékban használják ki a 
termelőkapacitásokat. Tovább
ra is a legégetőbb gond azon
ban az infláció, amelyet — az 
idén a tervezett 10 százalék 
helyett nem sikerült 77-80 szá
zalék alá szorítani. A közel 20 
milliárd dolláros adósságállo
mánnyal küszködő Jugoszlávi
ában a nemzeti valutát is 
többször leértékelték: a dinár 
az év első tíz hónapjában 53,9 
százalékot veszített értékéből 
a tíz vezető tőkés valutához 
képest.

Bolgár hitelfelvételek
Mintegy 120 millió dollár 

összegű hiteit nyújt Bulgáriá
nak a japán Sumitomo  bank 
vezette konzorcium — jelen
tette be a pénzintézet képvi
selője. A kölcsönt öt év türel
mi idő után három év alatt 
kell visszafizetni. A bolgár 
külkereskedelmi bank a na
pokban egy másik 100 millió 
dolláros eurohitelről is meg
állapodott, amelyet a nyugat
német Deutsche Bank luxem 
burgi leányvállalata szervezett. 
Ennek a hitelnek a futam ide
je nyolc év, s a törlesztést 
négyéves türelmi idő után kell 
megkezdeni. Bulgária nyugati 
bankoktól legutóbb júliusban 
vett fel 200 millió dolláros hi
telt. Az összegeket az ország 
exportkapacitásainak fejlesz
téséhez, valam int terven fe
lüli energiahordozó- és élel
miszer-behozatal biztosítására 
kívánják felhasználni.

S a o v je fc — f i n n  

k e r e s k e d e l e m

A Szovjetunió  várhatóan 
növelni fogja a nem ölaj jel
legű termékek eladását Finn
országnak, hogy ily módon el
lensúlyozza csökkenő mennyi
ségű olajszállításait — jelen
tettek be Helsinkiben Alek- 
szej Manzsuro szóvjet külke
reskedelmi miniszterhelyettes 
ottani tárgyalásait követően. 
A két ország között klíring
elszámolás van érvényben, en
nek érteimében a kereskede
lemnek kiegyenlítettnek keil 
lennie. Ha tehát a szovjet 
olajszállítások csökkenésé 
vagy az árak mérséklődése 
m iatt visszaesik a szovjet ki
vitel értéke, akkor a Szovjet- 
uniónak új exportterm ékeket 
kell találnia, hogy ne csök
kenjenek finnországi vásárlá
si lehetőségei. A két ország 
közötti kereskedelmi forgalom 
értéke évente mintegy 5 mil
liárd rubel, a szovjet szállí
tások legnagyobb tétele a kő
olaj.
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új repülőterünk van. Pon- szerződés feltételül szabta 
tosabban a most átadott meg, hogy a beruházás ösz- 
utasforgalmi épület került szege 15 százalékának ere- 
ennyibe, hiszen a két éve jéig magyar cégek is részt 
elkészült új leszállópályára vehessenek az építkezés- 
és irányítótoronyra már ben, valamint kikötötték 
elköltöttünk hat és fél mii- az osztrák fél 35 százalé- 
liárd forintot. Ha az oszt- kos . ellenvásárlási kötél e- 
rák hitelből épült, lenyű- zettségét is. Ez a szerző- 
gözően szép épület árát is dés mindkét fél számára 
„forintosítjuk”, akkor cl- előnyösnek bizonyult, k i
mondhatjuk, hogy az utób- szén mi viszonylag elío- 
bi tíz évben mintegy tíz- gadható áron és garantál- 
milliárdot költöttünk egy- tan jó minőségben egy vi
szem nemzetközi repülőié- lágszínvonalú repülőtérhez 
riink fejlesztésére. jutottunk, a konzorcium

pedig létrehozta első ilyen 
Mini, ismeretes, 1981-ben j en egű referenciamunkáját, 

Ausztriától háromszáznál- amely a továbbiakban szá- 
lió dolláros hitelt kapott az 1T10S megbízatást ered- 
ország a turizmus fejlesz- ménvezhpt 
tésével kapcsolatos beruhá
zásokra, Ebbe a koncepció
ba nagyszerűen „belefért’

Az osztrák és magyar 
partnerek között jó mun- 

. . .  . . . .  kakapcsolat alakult ld, - az
az uj forgalmi épület.. Meg- épület menet közben — a 
született a megállapodás, külsejétől eltekintve — szín
es Magyarország pályáza- te teljesen átalakult az 
tot írt ki a munka elvég- TJvaterv eredeti alaptervei- 
zésére, 21 ország jelentke- kéz képest; az átadást meg- 
zett, de végül csak öt or- előző napokban valahol a 
szág 13 vállalkozója ma- 280. módosító jegyzőkönyv
rad t „talpon”., Az 1983. jú
lius 15-én megkötött szer
ződés szerint az osztrák

táján jártak  az építők és. 
építtetők.

1985. augusztus 31-én a
ARGE  konzorcium (tagjai megbízók átvették az épü- 
a Porr, a Hinteregger, a 
Warimpex és a Hochtief-

letet, és a hipermodern 
cateri-ng-konyhát, a nyitá- 

An , ,  sig hátralévő két hónapra
Í Z  Ä Ä kÄ  már csak az apróbb hiányzást, hogy 654 millió schil- pótlások, 
lingből, két év alatt épít- m arad t.’

a „beüzemelés”

K á d á r Ján o s  
Nagy-H vitásul iáin® n

„Magyarország sohasem az 
elzárkózás, hanem mindig a 
nemzetközi munkamegosztásba 
történő aktívabb bekapcsoló
dás lehetőségeit kereste” — 
hangsúlyozta Kádár János, az 
MSZMP főtitkára háromnapos 
angliai útján. Ami a látogatás 
gazdasági oldalát illeti: a 
Brit Gyáriparosok Szövetségéi 
felkeresve az MSZMP főtit
kára kitért a két ország áru
forgalmának bővítési lehetősé
geire is. Mint rámutatott: az 
együttműködésre jó esélyek 
vannak a vegyiparban, a 
gyógyszeriparban, az energeti
kában és a közlekedési eszkö
zök gyártásában. Londonban 
tartott sajtókonferenciáján .a  
KGST és a Közös Piac között 
létrehozandó együttműködési 
megállapodással kapcsolatban 
feltett kérdésre válaszolva le
szögezte: a két szervezet kö
zötti jövőbeni esetleges meg
egyezés nem zárja ki, hogy 
egyes KGST-országok és az

EGK között kétoldalú megál
lapodások jöjjenek létre, sőt 
az ilyenek hasznosan kiegészít 
tenék az előbbit. Ami Ma
gyarországot illeti, az EGK-val 
megszakadt tárgyalásai foly
tatódhatnak, s ha Brüsszel ré
széről megfelelő javaslatok 
érkeznek, a magyar kormány 
kész e tárgyalások folytatásá
ra — jelentétté ki az MSZMP 
főtitkára Londonban.

Nagy-Britanniai tartózkodá
sának utolsó napján Kádár 
János Skóciába utazott, ahol 
felkeresett egy bányagépgyár
tó vállalatot is. A cégnek — 
derült ki a helyszínen — a 
század elején már volt kap
csolata magyar vállalatokkal. 
Kádár János az üzem vezetői
nek kifejtette: Magyarország 
ösztönözni, segíteni szándéko
zik a két ország vállalatai 
közötti kapcsolatok fejleszté
sét, a feltételek tehát adottak 
arra, hogy mind több brit cég 
bekapcsolódjon e folyamatba.

IdcgeiaSoi'galiiii m érleg

„A  pénzt eldugják a krum pli alá’

Betörőt fog a Iiasöeszélő
Van aki kutyát tart, mások 

a redőnyt biztosítják, de akad 
olyan is, aki áramot vezet a 
kilincsbe. Azaz jobban bízik 
saját biztonsági „berendezésé
ben”, minthogy többezer forin
tot fizessen egy profi mű
szerért.

',1 Anekdotának is beillő tor
i' tenet: a.szemfüles betörő egy- 
" millió forintot vitt el egy 

kisiparos lakásáról. A tulajdo
nos okulva a történteken, be
szereltetett egy riasztóberende
zést. Ám a tolvaj újra jelent
kezett, de már jóval nagyobb 
zsákmánnyal távozott. Még 
hárommillió forintot „m entett” 
ki feltűnés nélkül. A berende
zés ugyanis meg sem szólalt.

— Mi is hallottuk ezt a 
sztorit — mondja Endrédi 
Marcell, az Anti-loop vagyon
védelmi gm vezetője —, ám 
az a berendezés „olyan” is 
volt. Olcsó, könnyen hatásta
lanítható. Ezek a kis műsze
rek legfeljebb csak arra jók, 
hogy megnyugtassák vevőik 
lelkiismeretét. Akkor m ár az 
Állami Biztosító többet ér, 
vagy inkább tartson kutyát 
az ille tő—  Megkeresett min
ket egy népszerű színművész, 
s amikor mondtuk, hogy négy
ezer forint körül van a leg
olcsóbb berendezés, ször- 
nyülködött. Pedig ha sajnálja 
rá a pénzt, akkor ne csodál
kozzon, amikor a tolvaj meg
szabadítja az ékszereitől.

— Szóval, akinek van mit 
féltenie, ne legyen zsugori?

— így igaz. Ám ha rászán 
egy kis pénzt vagyonának vé
delmére, akkor felszerelhetünk 
olyan műszereket, amelynek 
érzékelőjén még a legképzet
tebb betörő — akad közöttük 
villamosmérnök is! — sem 
tud kifogni.

— Ezek szerint nem jó üz
let a vagyonvédelem...

— Nem nagyon — válaszol
ja  lehangoltan a gm vezető
je. — A felszerelés még jőve 
delmező, de a műszerek gyár 
tása már nem. Alkatrészt sze
rezni ugyanis nem egyszerű 
feladat, itthon mindössze tíz 
ezer darab érzékelőt gyárta 
nak egy évben. Tehát a gyár 
tással is foglalkozunk, hiszen 
egyébként nem lenne mit fel 
szerelnünk. Ráadásul a kisipa 
rosok saját gyártmányukat 
sokkal olcsóbban kínálják, 
mint mi, a berendezéseinket 
Viszont tény, hogy azok a mű
szerek kevesebbet tudnak a 
mienkénél.

— Milyen egy jó riasztó?
— Ha „isten bizony” jelez, 

azaz: ok nélkül nem szólal 
Sjieg. Mert egyébként elég

gyakori a vakriasztás. Sokan 
nem tudják megfelelően hasz
nálni a berendezéseket. Hozzá
nyúl a nagymama, a gyerek, 
s máris kész a baj. Persze ez 
előfordulhat intézménynél is. 
Az egyik elegáns szállodában 
ékszereket loptak, a berende-^ 
-zés viszont nem jelzett. Azon-' 
nal reklámáltáííÁ K ih in tünk , 
s kiderült, hogy elfelejtették 
bekapcsolni a készüléket..:. S 
egy másik véglet: egyik gyár 
éjjeli őre szirénára ébredt. 
Beírta a naplóba, hogy a ké
szülék jelzett, m ajd ki jól vé
gezte dolgát aludt regge lig ...

—- Milyen műszerekkel dol
gozik a gm?

— Többféle érzékelő van: 
mozgásra jelző, taposószőnyeg, 
inírasugár, lángjelző, üvegtö
résjelző, sót: hasbeszélő, amely 
azt is bemondja, hogy „vi
gyázz, betörő van”. Ezek közül 
a legelterjedtebb a mozgásér
zékelő. Ennek 5-16 ezer forint 
között mozog az ára, attól 
függően, mennyire tagolt az 
épület. Ezekkel az érzékelők
kel háromféle védelmi rend
szert alakíthatumc ki. A be
hatolás elleni, azaz minél ki
sebb legyen a kár, a másik: a 
támadás elleni, tehát a sze
mély védelme ezeket főleg 
pénztárakban szereljük il
letve a rablás elleni, amelynél 
a személyt és az értéket is 
védi a berendezés.

— Hova jeleznek a készü
lékek?

— Az utcára, a szomszédok
nak. A Rávisznak van egy tí
pusa, amely telefonon is be
mondja a betörést. De ahhoz 
kell vonal i s . . .  S ha mindezt 
a rendőrségre is be akarják 
vezettetni, akkor bizony 
nyolcvanezer forint fölé megy 
a végösszeg. S ezt természete
sen csak az intézmények, - a 
nagy cégek engedhetnék meg 
maguknak.

A gm vezetői panaszkodnak. 
Ugyan elég magas az árbevé
telük, de az adók is sokat el
visznek. S a megrendelők, a 
komolyabb riasztók helyett az 
olcsóbb kis készülékeket vá
lasztják. Vagy még azt sem: 
a pénzt eldugják a krumpli 
alá. A lelkiism eretet. ezzel is 
meg lehet nyugtatni, s egy 
fillérbe sem k e rü l. . .

Epilógus.
A gm egyik mérnöke mond

ja: ö már több berendezést 
kifundált, de egyet sem hasz
nál. Mert, hogy minek . . .  
Vagy be- vagy kikapcsolni 
fe lejti el. Ezért ő inkább ku
tyát vesz, az legalább m in
den idegent megugat.

Szeptember végéig 12,7 mil
lió külföldi járt Magyarorszá
gon, 12 százalékkal több a 
tavalyi első kilenc havinál. 
Az idegenforgalomból 16,6 
milliárd forint bevétel kelet
kezett, 5 százalékkal több, 
m int 1984 első kilenc hónap
jában. A KGST-országokból 
8,9 millió utas érkezett, 1,1 
millióval több,-m int 1984 azo
nos időszakában (ezen belül a 
Csehszlovákiából érkezők szá
ma 840 ezerrel nőtt). A szocia
lista országokból jö tt turisták 
a tavalyinál 9 százalékkal több 
időt töltöttek Magyarországon, 
de a kereskedelmi szálláshe
lyeket 7 százalékkal rövidebb 
időre vették igénybe. Ez a 
visszaesés elsődlegesen a len
gyelországi csoportos beutazá
sok — pénzügyi okokból köl
csönösen kezdeményezett — 
'mérséklődésének a; követkéz-, 
'rtiényő. 'A‘ ru b ef ' elszámolású 
devizákban keletkezett 6,3 mil
liárd forint magyar idegenfor
galmi bevétel azonos volt a 
tavalyival, így az egy érke
zőre, mind az egy. tartózkodá
si napra számított átlagos ru 
belbevétel jelentősen elmaradt 
a tavalyitól.

A tőkés országokból kereken 
3 millió vendég érkezett, 6 
százalékkal több a tavalyi el
ső kilenc havinál. A tőkés or
szágokból jött turisták össze
sen 16 százalékkal, ezen belül 
kereskedelmi szálláshelyeken 
8 százalékkal több időt töl
töttek Magyarországon. Az 
NSZK-ból 75 ezerrel, AuszP

riából 30 ezerrel, áz USA-ból 
20 ezerrel, a skandináv álla
mokból 10 ezerrel nőtt a lá
togatók száma. A konvertibi
lis elszámolású bevételek az 
év első kilenc hónapjában 10,3 
milliárd forintra rúgtak, ez 8 
százalékos emelkedés 1984 el
ső háromnegyed évéhez ké
jest. Az év első felében még 
kisebb volt a dollárban számí
tott bevétel a m últ évinél, jú 
liustól azonban folyamatos nö
vekedés indult meg: augusz
tusban 19 százalékkal, szep
tember végéig már a múlt 
évi első kilenc hónapot 4 szá
zalékkal meghaladó, 206 millió 
dolláros tőkés bevétel kelet
kezett.

Szeptember végéig 4,1 millió 
magyar utazott külföldre, lé
nyegében azonos számú a 
múlt évivel. Ezen belül a 
KGST.-o.rszágakba rrr elsősor
ban, Csehszlovákiába -—  288 
ezerrel kevesebb; Jugoszláviá
ba 100 ezerrel, a nyugati or
szágokba pedig 110 ezerrel 
többen utaztak. A magyar ki
utazásokra 7,9 milliárd forint 
devizát fordítottak. Ez 1984 
első kilenc hónapjához képest 
csaknem 1,5 milliárd forint 
többletkiadást jelentett, amely
nek háromnegyed része kon
vertibilis deviza volt. A ma
gyar idegenforgalmi bevételi 
többlet összege így kilenc hó
nap alatt 124 millió transzfe
rábilis rubel és 102 millió dol
lár volt, ez 19 millió rubellel, 
illetve 14 millió dollárral ke
vesebb a tavalyi hasonló idő
szakénál.

M e S ’t j c h t í e S i  i s m é t l i

A MÁLÉV-nek az új ter
minál belépése miatt nem
csak újabb dolgozókat kel
lett felvennie, de 250-300 
munkatársát át is kellett 
képeznie, hogy kezelni tud
ják az új számítógépes 
rendszert, a Loadstar-t.

A repülőtéren 1978 óta 
működött a Ray check elne
vezésű szisztéma, amelynek 
az volt. a funkciója, hogy 
az indulásokra vonatkozó 
különféle adatokat tárolja 
és . kontrolálja. Ez a szá
mítógép gondoskodott ar
ról. hogy a Gábriel hely
foglalási rendszer adatai el
jussanak a megfelelő hely
re, ‘és tó'ég csalt véletlenül 
se fűMulhasson elő olyan 
esét, hogy egy gépre eset
leg: nem azt az utast ve
szik fél akinek helyfoglalá
sa van.

Mivel ez a rendszer nem 
alkalmas a két terminál 
kiszolgálására; a MALÉV 
elsőként veszi igénybe a S. 
1. T. A. (Société Internaio- 
nale de Telecommunica
tions Aéronautiques), a lé
gitársaságok távközlési igé

nyeit kielégítő nemzetközi 
szervezet vadonatúj szol
gáltatását, a Loadstar-t. 
Ennek az a lényege, hogy 
az egyesüli államokbeli. 
A talantában található az a 
számítógép, amelybe a bu-. 
dapesti billentyűzetekről az. 
információt „átlövik”. A 
gép pillanatok alatt egyez
tet és válaszol a kérdésre. 
Ez a rendszer alapvetően 
ugyanazt tudja, m int. a 
Raycheck, de elektronikája 
sokkal bonyolultabb, így 
több feladat elvégzésére al
kalmas és segítségével az. 
utasfelvétel is felgyorsul.

Idén áprilisban tíz MA
LÉ V-os utazott ki Atalan- 
tába három hétre egy tan
folyamra, és hazaérkezésük 
után ők adták tovább szá
mítógépkezelői tudományu
kat . a többieknek. A kép
zés tízfős csoportokban 
folyt 1—2—3 hétig, attól 
függően, hogy ki melyik ré
szét használja a rendszer
nek. A Loadstar szolgálta
tás díja 6 cent utasonként, 
a gép a S. I: T. A .' tu laj
dona.

H azai részvén yelad ás
Nem mindennapi eseményre 

került sor október végén az 
utóbbi évtizedek gazdaságtör
ténetében először gazdát cse
rélt egy hazai vállalat részvé
nye. A Veience-tavi Víz- és 
Csatornamű Társulás adta el 
két darab, egyenként 250 
ezer forint névértékű Novot- 
rade-részvényét a Nyugat- 
magyarországi Fagazdasági 
Kombinátnak. A résztvényel- 
adó cég a szóban forgó ér
tékpapírokat másfél évvel ez
előtt a kibocsátáskor vásárol
ta és most 3 százalékos árfo
lyamnyereséggel adott túl ra j
tuk. Az így szerzett-jövedelem 
adómentes. A részvényt meg
vásárló vállalat a névérték 125 
százalékáért, ju to tt ;azféchéjtpa-. 
pírokhoz, a 2 .'százalékos kü
lönbözetit az Állami Fejlesz
tési Bank számította fel köz

vetítői díjként. A Novotrade- 
részvényeken szerezhető tete
mes haszon annak tulajdonít
ható, hogy az 1983-ban m int
egy 120 részvényessel 124 mil
lió forintos alaptőkével létre
hozott részvénytársaság 1984- 
ben 20 százaléknál nagyobb 
eszközarányos nyereségre' tett 
szert. A részvényesek közgyű
lésének döntése alapján ebből 
14 százalékos osztalékot fizet
tek, a megmaradt pénzt pe
dig tőkésítették. Az Aliami 
Fejlesztési Bankban remélik, 
hogy a közeljövőben szapo
rodnak a hasonló részvény- 
ügyletek, annál is inkább, m i
vel ■ a részvények forgatásához 
szükséges valamennyi infor-
.JPiáciétiIüsiVáJlatefi,-nyereséget,
mérleget,., alapítólevelet stb. — 
ni érdeklődők rendelkezésére 
tudják bocsátani.

k e v e r é k

Nem vagyok jó fejszá- 
moló, ezért kétszer is meg
álltam a Felszabadulás té
ri csemegebolt előtt. A ki
rakatban a kávéivók — 
immár itthon is megvehe
tő —• álma, az osztrák 
Meinl cég „Weiner Mi
schung” elnevezésű doboz
kái sorakoztak. Az ismé
telt megállásra nem a szép 
doboz, az aromatartó cso
magolás vagy a szép kira
kat késztetett, hanem az 
üveg mögött elhelyezett 
árcédula.

Nem hittem a szemem
nek. Az Ausztria-szerte 
30— 10 schillingbe kerülő 
negyedkilós doboz a Cse
megénél 227 forintért vá
sárolható meg. Egy pil
lantás a napi devizaárfo
lyamra, néhány tétova kér
dés a közelben őgyelgő va- 
lutaűzé,rekhez, és kiderül, 
ez az átváltási kulcs sem
milyen devizázárba nem  
illik. A cserearányokat és 
az úgynevezett fogyasztói 
kosarat is latolgattam, de 
így sem lettem magyará
zatot az árképzésre. Már- 
már lemondtam arról, 
hogy valódi Meinl-kávét 
iszom, mikor szemem az 
üvegre ragasztott reklámra 
tévedt. Itt az állt: 1 dupla 
valódi Meinl-kávéból 9 fo 
rint 50 fillér.

No, itt végleg megakadt 
a tudományom. Ha doboz
ban, por alakjában veszem

meg az üdítő ,,fekete le
vest”, akkor közel 100 szá
zalékkal többet fizetek az 
osztrák kiskereskedelmi 
árnál, és még ennél is 
többet, ha a hazai kávék
kal hasonlítom össze a bé
csi keveréket. No, de ha 
állva, pohárból hörpintem  
fel, akkor 40-50 százalék
ra csökken az árkülönbö
zet. Két eset lehetséges. 
Vagy keverik az eredetit 
magyar kávéval — s akkor 
ez már nem Meinl-kávé, 
vagy olcsóbban adják a 
m unka- és energiaigényes 
presszókávét, ez pedig a 
boltnak kész ráfizetés.

Kedves kávékedvelők! 
Azt hiszem, rájöttem a 
dolog nyitjára. A  híres 
osztrák cég és magyar 
partnere rafinált módon 
az egészséges életre neve
lést akarja összekötni a 
kávézással. Ha megszom
jaznak és igazi, erős 
Meinl-kávéra van gusztu
suk, úgyis kabátot, sálat 
kapnak, s lerohannak a 
legközelebbi boltba ' — te
hát sportolnak. Ha pedig 
lusták, kényelmesek vagy 
nagyzolni akarnak vendé
geik előtt, akkor fizessék 
meg a dobozos kávé „lu
xus” árát. Kávézást szoká
sainkat ismerve az egyévi 
árkülönbözetbe egy edző
cipő és egy tréninqgarni- 
túra is belefér. Nem vitás, 
hogy nekünk ez utóbbi a 
jobb üzlet.

É p í t ő ip a r i  k i s b a n k
Az Építőipari Innovációs 

Bank Rt. október 28-án tarto t
ta meg alakuló közgyűlését. Az 
1983-ban létrehozott Építőipa
ri Innovációs Alap jogutódja
ként működő részvénytársaság 
közel háromnegyed milliárd 
forin tra növelte elődje 314 
millió forintos alaptőkéjét. 
Összesen ,744 millió forint név
értékben bocsátott ki rész
vényt, hogy bővíthesse . lehe
tőségeit. Ezt az összeget a 23 
tagú részvénytársaság tulajdo
nosai, jórészt vállalatok, vala
mint az öt főrészvényes, az 
Építési . és . ,Városfejlesztési 
M inisztérium , Pénzügyminisz
térium, az Állami Fejlesztési 
Bank, a Kisiparosok Országos 
Szövetsége és a Központi Fi
zikai Kutatóintézel jegyezte le. 
Akárcsak elődje, az új rész
vénytársaság is az építőipar, 
az építőanyagipar és e2ek 
háttériparába tartozó innová
ciók teljes folyamatának fi
nanszírozásával foglalkozik, dg 
a részvényesek igényeinek és 
az üzleti érdekeknek a figye
lembevételével továbbra is 
részt vesz ágazaton, kívüli ügy
letekben is.

S z a b o lc s i
b u szfe tö lvé íjy

összesen 40 millió forint ér
tékben, öt- és tízezer forintos 
címletekben 11 százalékos' ka
matozású lakossági kötvénye
ket Bocsát ki a szabolcsi 5. 
számú Volán Vállalat a Ma
gyar Nemzeti Bank közremű
ködésével. A három év türelmi 
idő után négy év alatt törlesz
tendő kölcsön révén a vállalat 
húsz új Ikarus autóbuszt kí
ván vásárolni. A vállalat több 
mint 300 autóbuszt számláló 
járm űparkjából közel 40 szá
zalék selejtezésre ére tt,' s a 
mostani avulási, tempót figye
lembe véve ez az arány 1990- 
re a számítások szerint eléri 
az 50 százalékot. A teljesen 
amortizálódott, de a közleke
dés fenntartásához szükséges 
járm űvek karbantartási, fel
újítási költsége igen nagy. Ha 
új buszok vásárlásával a vál
lalat csökkenteni tudja ezeket 
a költségeket, 8-10 évnél to
vább nem kell üzemben ta r
tani a járműveket. Az MNB 
budapesti főpénztárában és vi
déki fiókjaiban noverrtber 20- 
tól jegyezhető buszkötvények 
szabolcsi tulajdonosai között 
egyéves utazási bérleteket sor
sol ki a Volán.

K o n f e r e n c ia
a x  ú j  v á l la l a t i  f o r m á k r ó l

A z ' új: vállalatvezetési for
mák szervezésének és műkö
désének első tapasztalatait 
vitatja meg az a várhatóan 
közel 800 szakember, aki 
részt vesz az Országos Veze
tőképző . Központ, a SZOT. 
több minisztérium, valam int 
a Szervezési és Vezetési Tu
dományos Társaság által no
vember 22.-én rendezendő III. 
Országos Szervezéstudományi 
Tanácskozáson. A hazai vál
lalatoknál 1986 végéig kell 
befejezni az új vezetési for
mákra való átállást. A „fél

időben” rendezett találkozó 
egyebek között az előkészít 
bizottságok tevékenységéről, 
vállalatok előzetes besorol* 
sáról, a belső szervezeti egy 
ségek önállósulásának felt« 
teleiről, a vállalati vezei 
testületek, választásának ele 
készítéséről és lebonyolítás* 
ról, az új szervezeti és mi 
ködési szabályzatról, a  titke 
.szavazásról, a  pályázatok k: 
írásáról, az áliamigazg tás< 
a vállalatok kapcsolatai na 
változásáról, az új vezetőtes 
tü letek és a szakszerveze 
kapcsolatairól iesz szó.
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A  g y e r m e k e i b e !  y e * é §  
szabályai

A válások terén hazánk közismerten az 
európai élmezőnyhöz tartozik. A házasságkö
tések száma évről évre csökkenő tendenciát 
mutat, ugyanakkor a válások száma évente 
27-39 ezres nagyságrend között állandósult. 
Az 1983. évi statisztikai adatok szerint példá
ul 75 989 házasságkkötéssel szemben a bíró
ságok 29 337 esetben mondták ki a házasság 
tel bontását. Egy-egy házasság megromlása, 
felbomlása magánügy, mondhatnánk, tömegé- ' 
ben azonban semmiképpen nem tekinthető 
annak, hiszen a házasság intézménye társa
dalmunk elismert alapegysége, s a családi 
kapcsolatok meglazulásán, s felbomlásán nem

csak az egyén, hanem az égész társadalom 
veszít. Az említett 1983. évi 29 337 felbontott 
házasságból 21 000-ből származott gyermek. 
(10 856 esetben egy gyermek, 8268 esetben két 
gyermek, 1520 esetben három gyermek, 588 
esetben pedig négy vagy több gyermek). Nem 
lehelünk közömbösek a felnövekvő nemzedék, 
a gyermekek sorsa iránt sem. Nem arról van 
itt szó, hogy olyan esetben is fenntartsák for
mailag a házasságot, amikor az már nem ké
pes rendeltetését betölteni, hanem arról, hogy 
mentsék meg azt a házasságot, ami még meg
menthető.

Könnyű lenne nálunk el
válni? Aki m ár átélt ilyen vá
lópert (s nem közös megegye
zéssel vált el), az .bizonyára 
úgy nyilatkozik, hogy nem is 
olyan könnyű. A közös meg
egyezéses válás viszont lehe
tővé teszi, hogy a házasfelek 
viszonylag egyszerűbben, ko
molyabb tortúra nélkül elvál
hassanak, ha minden lényeges 
kérdésben meg tudtak  egyezni, 
s ezt a megegyezést a bíróság 
jóváhagyta. Mi történik azon
ban akkor, ha a  bíróság a 
felek megegyezését nem hagy
ja  jóvá, vagy eleve nem tud
nak megyegyezni a házastár
sak? Jön a vita, a m esterke
dés, az ügyeskedés, a rájátszás, 
s ahol gyermek van — nem 
minden hátsó gondolat nélkül 
— roham a gyermekért. Az a 
szülő is, aki eddig alig tö
rődött gyermekével, igyekszik 
a legpéldásabb gondviselő sze
repét eljátszani, hogy a bíró
ság a gyermekelhelyezés kér
désében a javára döntsön.

Milyen szempontok alapján 
dönti el a bíróság — ha már 
a házasságot nem lehet, mert 
nem indokolt tovább fenntar
tani —, hogy kinél helyezi el 
a gyermeket, vagy a gyerme
keket?

A családjogi törvény sze
rint a gyermekelhelyezés 
tekintetében a főszabály 
szerint a szülők hatá
roznak. Ha nem tudnak 
megegyezni, a bíróság 
dönt ebben a kérdésben. 
A fő szempont az, hogy 
a gyermeket annál a 
szülőnél kell elhelyezni, 
akinél a kedvezőbb tes
ti-értelmi és erkölcsi 
fejlődése biztosítva van.

A közös megegyezéssel történő 
válásnál elképzelhető, hogy 
(kényszerűségből) olyan meg
állapodást kötnek a felek, ami 
a gyermek számára nem jó, 
hanem éppen hátrányos. Pél
dául az apa kijelenti: „csak 
akkor vagyok hajlandó válni, 
ha nálam lesz a  gyermek el
helyezve”. Ugyanakkor a 
gyermek szempontjából . az 
lenne előnyös, ha az anyánál, 
m aradna. Mit tehet ilyenkor 
a bíróság? Amikor a gyermek 
elhelyezéséről tárgyalnak, 
egyezkednek a szülők, nem a 
maguk sorsáról döntenek, ha
nem a gyermekéről. Nem tel
jesen szabadon döntik el, ho
gyan alakuljon a gyermek sor
sa a továbbiakban, hanern fi
gyelembe kell venniük a jog
szabály rendelkezéseit is. Ez 
pedig egyértelműen a gyer
mek számára legjobb megol
dást részesíti előnyben. Ha 
kettőjük megállapodása tehát 
ellentétes a gyermek érdeké
vel, a bíróság ezt az egyezsé
get nem hagyja jóvá, hiába 
közös megegyezéses a válás, s 
hiába határoztak a szülők a 
gyermek sorsáról. A bíróság 
tehát ellenőrzést gyakorol a 
felek megállapodása felett.

Sokszor olyan vád éri a 
bíróságokat, hogy „anyapárti
ak”, általában az anyánál he
lyezik el a gyermeket. Ez leg
feljebb annyiban igaz, hogy 
az anyák az esetek többségé
ben alkalm asak a gyermekne
velésre, kötelezettségeiket
gyermekük irányában kifogás
talanul teljesítették, s nincs ok, 
ami m iatt az apa alkalmasabb 
lenne ezekre a feladatokra. 
Ha azonban az apa mindezek
nek a feltételeknek megfelel, 
gyakorlatilag ugyanolyan
eséllyel pályázhat arra, hogy a 
gyermeket nála helyezzék el.

Nem lehet kategorikusan 
kijelenteni, hogy a ki
sebb gyermeket, illetve 
a lánygyermeket az 
anya kapja, a nagyobb

gyermeket, különösen ha 
fiú, az apa. A bíróság 
mindig aszerint dönt,

. hogy a gyermek szem
pontjából melyik szülő
nél való elhelyezése az 
előnyösebb.

‘Elképzelhető például, hogy az 
anya a szülést követően a 
gyermeket nem szoptatja, nem 
sokat törődik vele, A gyer
mek etetését (tápszerrel), gon
dozását, ápolását az apa látja 
el. M ondhatjuk-e ezután, ha 
válásra kerül a sor, hogy a 
négyhónapos csecsemő testi és 
szellemi fejlődése az anyánál 
van jobban biztosítva? Nyil
vánvaló, hogy nem. A bírósá
gok az anya m agatartását a 
korábbiaknál szigorúbban 
vizsgálják, s egyáltalán nem 
valószínű, hogy nála helyezik 
el a gyermeket.

A házasság megromlásának 
okait vizsgálva a bíróság fel
tárja, hogy melyik fél felróha
tó m agatartása idézte elő ezt 
a helyzetet, milyen jellembeli 
hibák játszottak — játszanak 
— ebben szerepet, rendelke
zik-e a szülő azokkal a képes
ségékkel amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a gyermek a he
lyes irányban fejlődjön. A bí
róság gondosan vizsgálja a 
szülők életmódját, a családi 
életben, a m unkahelyen és az 
élet; egyéb területén tanúsított: 
m agatartásukat, a gyermekhez 
való ragaszkodás őszinteségét, 
a gyermek sorsa iránti érdek
lődésüket és vele szemben ta 
núsított m agatartásukat, a 
gyermeknek a  szülők iránt 
táplált érzelmeit, a szülők ne
velési képességeit, a gyermek 
iskoláztatásának lehetőségeit 
stb.

A gyermekelhelyezésnél 
az anyagiak legfeljebb 
csak az egyik szempon
tot jelentik, de ez nem 
feltétlenül meghatározó.

Nem az a döntő, hogy a 
gyermek az apánál vagy 
az anyánál kerül-e jobb 
lakásviszonyok és anya
gi körülmények közé.

Nem közömbös viszont az el
helyezés szempontjából — ha 
több gyermek van —, hogy 
azok szétválasztása nem okoz-e 
további szakadást a család 
tagjai között, nem zavarja-e 
meg még jobban a gyermekek 
lelki egyensúlyát. Az elhelye
zésnél törekedni kell arra, 
hogy a gyermek lehetőleg ad 
digi környezetében maradjon, 
hiszen oda köti őt az iskola, 
a baráti kör stb. Ez az a 
pont, amelyen megindul a harc 
a gyermekért, pontosabban a 
közös lakás használatáért. Aki
nek a bíróság biztosítja, hogy 
továbbra is a lakásban m arad
jon, gz több eséllyel pályázhat 
arra, hogy a gyermek nála le
gyen elhelyezve. Fordítva, aki
nél a gyermek marad, az ma
radhat továbbra is a lakásban, 
a másik felet pedig — ha a 
lakás nem osztható meg — 
a bíróság kötelezi a lakás el
hagyására.

Miként veszi figyelembe a 
bíróság, ha az egyik szülő a 
közös lakást, a gyerekeket el
hagyja? Nyilvánvaló, hogy ha 
pl. más párkapcsolat m iatt 
következik be (az egyik há
zastársinak van valakije, $ 
hozzá költözik), ez Őzt erősíti, 
hogy a korábbi család, bele
értve a gyermekeket, m ár nem 
fontos számára, nem törődik 
megfelelően sorsukkal, m in
dennapi apró gondjaikkal, stb. 
Ha azonban a házastárs azért 
megy el a lakásból, m ert a 
másik fél kiüldözte, ez éppen 
a m ásik félnek róható fel, jól
lehet a gyermekek esetiig 
kényszerűségből nem tarto ttak  
vele.

Előfordulhat, hogy valakit 
szabadságvesztésre ítélnek, s

Vásár — minden mennyiségben
Lassan közeledik az év 

végi hajrá. Nemcsak a ter
melésben, hanem a külön
böző intézeti vásárok szer
vezésében is. Sopronkőhi
dán például ebben a hó
napban tartjuk a cipő-, pa
pucs- és zoknivásárt. Ezen 
a vásáron több m int há
romszáz elítélt vesz részt, 
azok, akiknek a pénzügyi 
szolgálat letéti pénzüktől 
függően engedélyezte a vá
sárlást. Persze az elítéltek 
nagyobb részének nincs 
szüksége cipőre, így ők 
egyéb kedves ajándékkal 
lepik majd meg hozzátarto
zóikat a közelgő könyv-, 
játék- és lemezvásáron.

Igen nagy az érdeklődés 
a különböző lexikonok és 
műszaki könyvek iránt. ígé
retet kaptunk a könyvtár
ellátó vállalattól, hogy m in
den tőlük telhetőt megtesz
nek a keresett könyvek be
szerzése érdekében. Nem 
csak a vállalatnak, hanem  
nekünk is érdekünk, hogy 
minél jobb és több köny
vet tudjunk eladni, hiszen 
a könyvek utáni jutalékból 
gyarapítani tud juk a mi 
könyvtárunkat. A  tavalyi 
könyvvásár jutalékából 
több m int tízezer forint ér
tékű könyvet vettünk. Jó 
lenne idén ezt az összeget 
felülmúlni.

A  lemezvásár újdonság 
lesz intézetünkben, mert 
eddig nem tudtuk megol
dani a lemezek hazaszállí
tását, illetve törésmentes 
csomagolását. Az idén ezt

megszerveztük, így nagyon 
bízunk abban, hogy e vá
sár is nagy népszerűségnek 
örvend majd.

Nem szabad megfeled
kezni az évkönyvek vásár
lásáról sem. Intézetünkben  
ebben az évben sokféle év
könyvből válogathatunk. 
A különböző lapok, így a 
Ludas Matyi, a Füles és a 
reprezentatív kiadású Ez 
a Divat évkönyvei kerül
nek a ■ pultra. A k i valami 
különleges, szép ajándék
kal szeretné meglepni a fe 
leségét, menyasszonyát, ba
rátnőjét vagy nőismerősét, 
annak bátran ajánlom az 
utóbbi évkönyvet.

Intézetünkben hagyomá
nya van annak, hogy az év 
közben megjelenő könyv- 
ritkaságokból is lehet vá
sárolni. Ezeket a vásárokat 
a jövőben még sűrűbben 
megrendezzük. ígéretet 
kaptunk a legújabb kiadá
sú pop-zsebkönyv beszerzé
sére is.

A  vásárok terv szerinti 
forgalma meghaladja majd 
a félmillió forintot. Nem  
tartozik szorosan a vásá
rokhoz, de örömmel újsá
goljuk, hogy a közelmúlt
ban az intézet vásárolt egy 
színes tv-készüléket, videó
lejátszóval és filmekkel. Le
hetőségünk lesz egy-egy 
késő éjszakai sport- vagy 
egyéb esemény másnapi 
megtekintésére is.

Brichta Ferenc 
Sopronkőhida,

míg büntetését tölti, a házas
társ válópert indít. Van-e 
egyáltalán reménye a bentlé- 
vőilek ilyen helyzetben arra, 
hogy a gyermekelhelyezés kér
désében a javára döntsenek? 
Kétségtelen tény, hogy a gyer
mek nevelését, gondozását 
ilyen helyzetben nem tudja 
ellátni. Ettől azonban még 
dönthet úgy a bíróság, hogy a 
gyermeket nála helyezzék el. 
Nem mindegy ugyanis, hogy 
miért ítélték el. Például ha 
gondatlan bűncselekményt kö
vetett. el, például balesetet 
okozott, attól még lehet kiváló 
családapa, vagy édesanya.

Ha a gyermekek már 
nagyobbak, vagy kiseb
bek ugyan, de a nagy
szülőkkel, rokonokkal 
éltek eddig is együtt, te
hát a gyermek ellátása, 
gondozása addigi kör
nyezetében megvalósít
ható, a szülő átmeneti 
távolléte, szabadságvesz
tés-büntetése nem lehet 
akadálya annak, hogy a 
gyermek nála maradjon.

Ha azonban szándékos bűn- 
cselekményért ítélték el, ez 
egyrészt erkölcsi okok miatt, 
másrészt a hosszabb időtarta
mú szabadságvesztés-büntetés 
miatt akadályozhatja, hogy a 
gyermeket nála helyezzék el.

Mi a helyzet akkor, ha az 
egyik fél szabadságvesztés
büntetését tölti, a  másik vi
szont alkalm atlan a  gyermek 
nevelésére? Ilyenkor a bíróság 
— éppen a gyermek érdekét 
tekintve — úgy határozhat, 
hogy a gyermeket egyiküknél 
sem, hanem egy harmadik 
személynél helyezi el. Ez a  
harm adik személy lehet példá
ul nagyszülő, valamelyikük 
testvére, rokona, stb. Nem 
feltétlenül az apa és az anya 
közül kell-lehet csak válasz
tani. Ha ilyen harm adik sze
mély nem lenne, a bíróság a 
gyermek elhelyezésére irá
nyuló keresetet elutasítja, s 
megkeresi a gyámhatóságot, 
hogy a gyermek érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye., 
meg. I t t  em lítjük meg, hogy 

, kiskorú gyerrnek érdekében az 
ügyész és a gyámhatóság egy
arán t indíthat pert.

A gyermek elhelyezésénél 
állandóságra, (végleges meg
oldásra) kell törekedni, hiszen 
az elhelyezés többszöri meg
változtatása a  gyermek fejlő
dését hátrányosan befolyásol
hatja. Ez persze nem jelent
heti azt, hogy indokolt esetben, 
ha a körülmények változtak, 
ne lehetne kérni és teljesíteni 
a szülő elhelyezés megváltoz
tatása iránti kérelmét.

A bíróság a válóper során 
tehát m indenképpen __ dönt a 
gyermek elhelyezéséről.

Ha a válóper elhúzódá
sára lehet számítani, a 
gyermekelhelyezés kér
désében soron kívül, 
végzéssel határoz, hogy 
addig se legyen függő
ben a gyermek helyze
te.

Mi történik akkor, ha a bírói 
döntés ellenére a másik fél
nél marad á gyermek, s az 
nem hajlandó á jogosult szülő
nek kiadni? Például az egyik 
láthatási nap leteltével nem 
hajlandó visszavinni a gyer
meket? Ibsenkor akár karha
talom útján is kényszeríteni 
lehet az illetőt arra, hogy a 
gyermeket adja át annak, akit 
a bíróság a gyermek nevelé
sére, felügyeletére felhatalm a
zott. Hivatkozhat-e ilyenkor a 
másik fél arra, hogy ő kiadná, 
de a gyermek nem akar a m á
sik szülőhöz menni? Nem! A 
bíróság jogerős döntése a gyer
mek érdekeinek figyelembe
vételével született. Az ezzel el
lentétes állapot pedig a gyer
mek érdekeit sérti. így tehát 
még ha a gyermek vonakodna 
is "a szülőhöz visszamenni, a 
bíróság döntésének érvényt 
kell szerezni. Egy kivételes 
eset van, A tizenhatodik élet
évet betöltött gyermek a szü
lői házat, vagy a szülők által 
kijelölt más tartózkodási he
lyet a gyámhatóság engedélyé
vel, a szülők beleegyezése nél
kül is elhagyhatja, ha az 
fontos okból érdekében áll. Ha 
a gyermek tehát 16 éves kora 
után a másik szülőjéhez kí
ván távozni, az bírói ítélet 
nélkül, a gyámhatóság enge
délyével megtörténhet.

Dr. L. Gy.

3

A KÉS MIM HIBÁS
A történet dióhéjban a következő: a férfi közelebb 

já rt már a hatvanhoz, m int az ötvenhez, özvegyen élt, 
gyerekei m ár felnőttek, egyedül nem ízlett neki, de 
újranősülni sem akaródzott. Pénze volt, nem sokat 
költött, inkább gyűjtött. Bányászként dolgozott regeb
ben, nyugdíjasként pedig kerttel, gyümölccsel, a.la ttal 
foglalkozott, s így szépen gyarapodott, olyannyira, hogy 
egy fiatal menyecskének fizetett azért, hogy hetente 
mosson, takarítson rá.

Ahogy arra számítani lehetett, a menyecske es a 
gazda szépen összemelegedett. Az idősödő férfi azt 
hitte, hogy csak magáért kedveli, az asszonyka viszont 
m indent meg is tett azért, hogy a férfi hiedelme meg- 
ingathatatlanná váljék. És ez sikerült is neki. A férfi 
vakon bízott benne, olyannyira, hogy a menyecske ak
kor ment hozzá, amikor akart, és úgy já rt-kelt a lakás
ban, m intha az övé lenne.

Természetes, hogy a nő gyakran duruzsolt a férfinak, 
hogy ilyen és olyan helyzetben van, panaszkodott a 
férjére, s mondogatta, hogy alig várja azt a pillanatot, 
amikor elválhat-tőle. De ehhez pénz kellene, no, meg 
olyan ember, akire számíthatna. Persze, ez az idő még 
messze van, hiszen neki senkije sincs, ő nem számíthat 
senkire csak magára, és így tovább. A férfi kapott az 
alkalmon, s felajánlotta, hogy csak nyugodtan váljon 
el, majd ő gondoskodik róla, s ha úgy gondolja, felesé
gül is veszi, vagy ha erre nem hajlandó, m aradhat 
m inden a régiben, ő szeretőként is mindig támasza 
lesz. S nyomatékül átnyújtott neki egy nagyobb pénz- 
összeget.

Ez a jelenet később is gyakran megismétlődött, azzal 
a különbséggel, hogy a pénz mellé még ékszerek is 
társultak. Nem telt bele egy év, a férfi _ szép lassan 
minden jövedelmét a nőre költötte, s a válás még se
hol. Kezdett nyugtalankodni, s időnként szemrehányáso
kat tett. De most már a nő volt nyeregben, a férfi 
meg futott a pénze után. Mert azzal legyünk tisztában, 
a férfi azért volt olyan gavallér, ami az ékszereket 
illeti, m ert biztos volt benne, hogy az ékszer visszake
rül még hozzá az asszonnyal együtt.

Az elvakított ember, nem tudván, hogy a legkisebb 
veszteség a legkorábban felismert veszteség, nem nézett 
szembe azzal a ténnyel, hogy ő itt a balek szerepét 
játssza. A hiúsága sem engedte, hanem hozzányúlt a 
betétkönyvéhez, s onnan vett ki — elképesztő össze
geket. Volt olyan hét, hogy húsz, ötven, hetvenezer 
forintokat is átadott a nőnek, aki mestere volt a mese
fűzésnek, Elég az hozzá, hogy a nő annyira érezte, 
hogy u ra  a  helyzetnek:, hogy a férfi távollétében a 
szőnyeg alól kivette a takarékbetétkönyvet, s éppen 
azt nézegette, amikor a férfi betoppant.

Ami évekig nem következett be, az most egy szem- 
pillantás alatt kirobbant. Harminckét hályog esett le 
a férfi szeméről, .am ikor néhány dühös szó nyomán 
felismerte, hogy mit tettek vele . . .

Szeme felfedezte a hűtőszekrény tetején a kést, s bár 
hihetetlen, de egy vágással elmetszette a nő fejét a 
nyakától, alá azonnyomban meghalt. A férfi komoly, 
súlyos büntetést kapott.

Mindezt a következőként idéztem fel, m ert jellemző
nek tartom : „Uram, mondta, higgye el. a kés volt a 
hibás, ha nincs ott, ma én nem vagyok itt!”

Pedig a kés dehogy volt hibás, ha nem történik az 
idő- és aránytévesztés a férfinál, akkor sohasem kezd 
ki egy nálánál harmincöt évvel fiatalabb nővel, vagy 
ha igen, nem olyan helyzetben, m int amilyenben ő 
volt. Tehát nem a kés, hanem a helyzet a hibás, s a 
helyzetet mindig két ember alakítja ki.

★
Hogy a késnek ez a jelensége, m ár-m ár misztikus 

jele ismétlődik, arra a legjobb példa az a frissiben tör
tént eset, amely majdnem  egy fiatalasszony halálát 
okozta.

Egy Pest környéki faluban összeházasodott két fia
tal. Eleinte az anyóséknál laktak, a férfi szüleinél. De 
szépen gyarapodtak, takarékoskodtak, s hozzákezdhet
tek a saját fészkük rakásához. Annál is inkább, m ert 
m ár megszületett a két gyerek, s nehezen fértek el az 
apai házban.

A férj három műszakban dolgozott, a nő szerződéses 
m unkát végzett. A férj, ahogy letelt a műszak, sietett 
az építkezéshez, s dolgozott ameddig csak látott. A ház, 
ha lassan is, de felépült, annak ellenére, hogy a férfit 
üzemi baleset érte, s a feje em iatt állandóan kínzóan, 
görcsösen fájt, erős csillapítókat szedett.

Temérdek pénz kelj egy ház, főleg emeletes, felépíté
séhez. Nem csoda, hogy elfogyott az övéké. Üjabb hitel 
kellett volna, tehát a feleségen a sor, kérjen a vállala
tától. Igen ám, de az asszonyka nem m erte megmonda
ni, hogy nem hosszabbították meg a szerződését. Ehe
lyett mindennap elment otthonról, s késő este érkezett 
haza, s otthon mesélt, mesélt, géemkáról, túlmunkáról, 
nagy pénzeltről, holott tudta, hogy ebből egy szó sem 
igaz!

Egyre többször tám adt ingerült veszekedés, hiszen 
kellett volna a kölcsön, s ehelyett csak mesét hordott 

. haza a menyecske. S végül vége lett a mesének: az 
OTP felszólítja őket, hogy fizessék be az esedékes rész
letet, amit a nő korábban megígért, de nem teljesített. 
A konyhában veszekednek, a levél mellett ott a kés, 
am it a férfi dühében felragad, s hasba szúrja a  fele
ségét. Egy ideig nem történik semmi, majd a nő rosz- 
szul lesz, görcsöl, erősen vérzik, s a férfi kocsijába 
rakja és berobog vele a legközelebbi kórházba, ahol 
orvosi bravúrral megmentik az életét. A férfit az első 
fokú bíróság három-, a Legfelsőbb Bíróság kétévi sza
badságvesztésre ítéli.

★
Ennyi a történet, amiből kitetszik, hogy itt is a ha

zug, a természetellenes, őszintétlen helyzet a tragédia 
kiváltó oka.

Nem lett volna tisztességesebb ebben az esetben is 
az őszinteség? Az asszony, ahelyett, hogy kivette volna 
a munkából a részét, miért hazudott felelőtlenül?

Miben reménykedett? Miért nem ment el újra más
hová dolgozni? Csaknem egy esztendeig hitegette a 
férjét, holott egy év alatt annyi munkahelyet talált 
volna, amennyit csak akar! El lehet képzelni azt a 
becsapottságot, amit a férje érzett, amikor minden 
hazugság kiderült.

ic
Két eltérő élethelyzet, mégis mennyi hasonlóság! 

Mert a hazugság, az őszmtétlenség, a másik becsapása 
ugyanazt a helyzetet hozza létre, történjék bárhol, bár
mely időben. „ A. T,



1985. NOVEMBER 16.

TALÁLKOZÁSOK

„Aki már átúszta a Dunát...
megpróbáltatások, nos.' ezek

Alig telik el egy óra, vi.sz-

megpróbál tatások, nos.' ezek 
együtt sem „takarják” el von-

Az élet hasonlít egy nagy zó külsejét. Sikerült megőriz- -  , ,, szó_
színpadhoz, ahol mindenki ei- nie belső békéjét, derujet. szahozzak. M'-g s „ 
játssza a neki kiosztott szere- Vagy inkább visszaszereznie, lalnia, látszik az arcan az 
p,et. Azt is, amit mások szán- hiszen amikor megkapta jog* eredmény. Legszívesebben a 
nak neki, és azt is. amit inda- erős> majdnem négy évre szó- nyakamba ugrana, de fegyel - 
tosan vagy ösztönösen felvál- ^  büntetését, az bizony idegi- mezi magát. Szerencsét hozott 
lalt. A  szerep es az ember — a megviselte. Valamikor sí- nekem — mondja udvariasan, 
sz ínész .— némelykor tokele- 6 . . .  ............. •• ......-  — »i
tesen találkozik, ilyenkor ..jó”

Iskddsok, gimnazisták
„Én nem akarok iskolába Kétségtelenül sok nehézséggel Az intézet vezetői a tanulni 

já r n i . . . ” — gyakran elhang- kell megküzdeniük. Munka akaró többség érdekét .tartót
jaik ez a mondat az új tanév után vállalkoznak a tanulásra, ták szem előtt, amikor arra  
kezdeten. A kérdésre, hogy kaPtafa heW  (így stílszerű, törekedtek hogy mukodoke-
m iért nem, szokványos a vá
lasz: „Semmi érteimé annak,

hiszen az e!Ítélték többsége az pes, fegyelmezett osztályokat 
Ipoly Cipőgyárban dolgozik) hozzanak létre, 
tankönyvet vesznék a kezük- A tanárok jó m unkájának 

hogy tanuljak. Ha eddig nem be, leküzdve azt a fáradságot köszönhető, hogy az osztályok 
tudtam  elvégezni az általános és idegességet, amelyre az „is- egyre jobban „összerázódnak”, 
iskolát, akkor már mindegy, kólát kerülők” oly gyakran Sok kételkedőt sikerült meg- 
enélkül is megleszek valahogy, hivatkoznak (leginkább azért, győzniük a tanulás íontossá- 
A körülmények sem alkalm a- hogy valamilyen kibúvót ke- gáról, é s  aki eljutott a felis- 
safc a tanulásra, munka után ressenek). Iskolába járnak, és mérésig, hogy önmagának ta- 
fáradt vagyok és ideges.” nem érdekli őket, hogy em iatt nul, megkap minden se- 

Van aki másképpen látja: „A néhány elítélttársuk ferde gítséget. 
börtönben eltöltött időt értei- szemmel néz rájuk. Vállalják Három kitűnően felszerelt 
mes célokra kell felhasználni, a  tanulást, mert_ érzik, hogy tanterem ben folyik a tanítás,
meg kell ragadni minden le- szükségük van rá. A tanszerraktárakban van
hetőséget a továbbtanulásra. Megkérdezhető _ ismerve a minden, ami kell. Részben
Mert a lehetőségek adottak, ta n kötél ezettsésről szóló tör— a városi iskolák segítségének 
Igaz, hogy ez áldozatot és ne- vényt —, hogy miért írok a köszönhetően. A hagyományos 
héz munkát követel, de meg- tanulás önkéntes vállalása- szemléltető eszközök mellett 
éri.” rői, amikor „muszáj” iskola- írás- és diavetítők, magnók

A balassagyarmati börtön- ha járni. Akarata ellenére sorakoznak, használhatók fil-
................... - ■ ■ ■ • - mek és kazetták,; sőt; meg

mozgóképes oktatófilmek ve
títésére is lehetőség van. Sír
kő József szívesen működik 
közre az órák színesebbé téte
lében.

Megvalósult egy régi elkép
zelés is: megkezdődött a gim
náziumi oktatás a városi dol
gozók gimnáziuma közremű
ködésével. A gimnázium első 
osztályába 22 ‘ tanuló jár, ők 
jelentik a balassagyarmati is
kola élcsapatát.

Még alig telt el két hónap 
a tanév kezdete óta, de máris 
kedvező jelek mutatkoznak. 
Egyre gyakrabban hangzik el 
a  tanulók szájából: „Én sze 
retek iskolába járn i!”

Gyertyánági Endre 
korrepetitor

bén délutánonként nyolcva- azonban Senkit sein lehet 
nan ülnek az iskolapadban, tanulásra kényszeríteni.

A z ifjak tánca
Eleinte zavart, hogy a Nem is csoda, hiszen olyan 

tereken, aluljárókban zene ördögi mutatványokat csi
szol. Valahogy furcsának, nálnak, hogy az ember
idegennek éreztem, hogy nek eláll szeme-szája. 
a korábbi természetes za- De miért csinálják? Mi 
jók helyett, azokat elnyom- a jó ebben? És kik ezek a 
va, édeskés-borongás vagy fiatalok? Szép lassan be- 
harsány dallamokat hal- szereztem a szükséges is
iok. De m in t mindent, ezt mereteket, amelyekből kí- 
is megszoktam. Olyannyi- derül, hogy nem mindenki 
ra, hogy már észre sem alkalmas erre a táncra, 
veszem. Az ember annyit Csak azok, akik eleve ed
rohan, hogy már a füle is zettek, azaz előtte sportol- 
majdani, újabb munkájá- tak, s minden fellépés előtt 
val foglalkozik, azzal van edzenek. Nemcsak fizikai, 
tele. Tehát nem  ér rá hanem szellemi-idegi álla- 
ácsorogni, hogy végighall- potuknak is kifogástalan- 
gassa a dalt, a nótát. Per- nak kell lennie. És ekkor 
sze, nem vagyunk egyfor- felsóhajtottam: ez igen, 
mák, ami nekem kezdet- így már rendben van! 
ben idegen volt, az má- Ezek után más szemmel 
soknak egyből tetszett, s néztem  rájuk, örültem ne- 
körbeállták a zenészt, kik, hiszen azelőtt az alul- 
pénzt dobáltak a kalapjá- járókban, tereken, olyan 
ba vagy a hegedűtokba, gyerekek ácsorogtak, akik 
Sőt, olyanról is tudok, aki nem tanultak, nem dol- 
útba ejti kedvenc zenészét, goztak, nem sportoltak, 
s ha végighallgatja egy- hanem lebegtek ég és föld 
egy dalát, jobb kedvvel között, m int Mohamed ko
siét dolgai után. Ez az porsója. 
élet természetes rendje. A  breakelő gyerekek pe-

Ugyanúgy néztem a dig tanulnak, általában 
b r e a k e l ő  gyerekekre, diákok, szakmunkásképzős 
Magnóból szól a zene, s tanulók, vagy fiatal mun- 
körülötte, mintha dzsun- kások, sportolnak, tehát 
gelben lennénk, táncoló, élik a normális, hétközna- 
ugrabugráló bennszülöt- pi életét, s ha „leteszik a 
tek . . .  Vadnak, szokatlan- lantot”, elő a szerkó, irány 
nak, idegennek éreztem a tér, az aluljáró, hogy el- 
ezt a táncot, ami nem meg- kápráztassák új és új bra- 
lepő hiszen amerikai né- vúrjaikkal a kandi néző- 
ger, városi gyerekek ta- két.
látták ki, hogy unalmu- Ezenkívül van ennek a 
kát elűzzék, arról végképp táncnak egy új, előnyös 
nem álmodva, hogy a tánc, tulajdonsága, 'az, hogy az 
épp szokatlan volta, bra- addig unatkozó gyerekek 
vúros ugrásai m iatt végig- fizikailag-szellemileg fel
söpör az országon és átjut frissülnek, s 'miután állan- 
diadalmasan az öreg kon- dóan formában kell len- 
tinensre is, s miután meg- niük, eszükbe sem jut, 
hódította nyugati felél, hogy holmi szipózással, 
Közép-Európában is hódít, gyógyszerekkel, netán ká- 

Idegenkedésemhez hoz- bitószerrel tönkrelegyék 
zájárult a szokatlan sze- azt a szellemet-ideget-fizi- 
relés. a ruha. a sötét szem- kumot, amely estéről esté
üveg, és így tovább. Ké- re tapsra ragadtatja a né- 
sőbb aztán megtudtam, zők százait, kielégítve ez- 
hogy külön szerelés nélkül zel azt a fiatalos becsvá- 
nem lehet táncolni, hiszen gyat, hogy rá, csakis rá fi- 
nagy a sérülésveszély . . .  gyeljenek. Á. 3.

Minden ember az akar len 
ni, ami. Tökéletes ember

keres üzletasszony, az élet „M egszüntették ellenem az el- 
az előadás, elégedett, boldog örömeit meg nem vető, köny- já rást m ivel annak ide jen az 
ember az ..előadó”, de a kö- nyelmű, ugyanakkor öntuda- idegállapotom korosán oejo- 
zönség, a környezet nem biz- tos, büszke nő volt, két gyér- lyásolta az Ítélőképességemet. 
fos. Ha a szerep idegen attól, mek anyja. De most nem a  Aztán még hozzáteszi, nhgyot 
aki játssza, eiöbb-utóbb ki- A l t r ó l  ]esz szó, hanem a je- sóhajtva: „Ezt megúsztam. Ír- 
utat keres belőie, jobb híján jeni.yj és a jövőről. ja meg feltétlenül, hogy a lőb-
p ót cselekvések sorozatával. ^  ^  nyaráh m ár készült biek 'tanuljanak belőle: nem

haza, várta a kedvezménytár- érdemes meggondolatlan be-

—  ■ * " *  " f s s t ä s t ä S S :
£ ™ U » S l io “  normáitól, de to n y itá  M M ,  * «»• »■>»» voli!
azzal nem is feltétlenül az9- s“ ve§. v ise le tn ek  megta- Most mér valójában közeli 
nos Ez többnyire életre szóló «adasa m iatt kapott, o ugyan- és reáMs a sza.badság remenye.
cél, amely elérhetetlen. Való- IS kontaktlencsét hajlandó Egy 6rával korábban ketes
jában teljességre való törek- viselni am eveskel ezelo t, kim enete]ű harc előtt állt, akar 
vés, az önmegvalósítás vágya m«g a büntetésé eleien elko- újabb(éveket kaphatott volna, 
vezérli az embereket attól a vetett egy hibát. Ennek előz- De sorsa jó irányba fordult, 
pillanattól kezdve, hogy gon- menye> h°Sy eppen km a m integy igazolva a teteit: 

egészen sorsa> életvitele, isméietsegu n ;,ncs reménytelen helyzet,
és ismertsége m iatt úgy kép- egyszer íönM> egySzer lenn. Va-
zelte: őt nem ítélhetik el sza- ugyanazt gondolja most
badságvesztésre. Amikor ra-

dolkodni kezdenek, 
halálukig.

Adva van tehát a nagy . szín 
pad, az élet, ahpl megjelen- éb red t,''hőgy lo í vám m ár ké- is?

Én nagyon sokat tanul- 
az bentről re- fám  a börtönben, rengeteget

nek az egyenek es „előadják L Ami kirllt elintézhető-
magukat úgy ahogy ok sze- ^  ^  az bentr&] re_
rétnek. De ebből csak káosz mé)nytelep. Néhány zárkatár- olvastam és megismertem az
lenne, így szükség van a ren- ^  megismerkedve> egyikük életnek egy olyan oldalát,

.............................. olyan „titokba” avatta be, amelyről kint fogalmam semdezőre — szabályokra, erköl
csi, jogi norm ákra - ,  áfa azt amelyről úgy érezte! jó tehe_ volt. Em iatt nem bánom azt, 
akarja, hogy rendezett legyen t a visszavágásra. Bead- ami történt. Még azt is mond- 
az előadás. Meg azon az áron ványok> feljeien tések, g tény- hatnám : semmit sem mulasz-
is, hogy némelyeknek főszerep lgg sikerült elindítania égy tottam  el, minden előttem all.
jut, masok csak statisztálnak, újabb büntetőeljárást, maga De hazudnék, ha ezt mondá
mé,gint mások csak néznék. ellelu Többrendbeli hamis nám. Soha nem bocsátom meg 

így hát vannak, akik élik vdd> hivatalos személyek el- magamnak, hogy a fiam balla-
az életet, s vannak, akik csak jen_ j gy aa^ n a kedvezmény gásán nem lehettem  ott és
vegetálnak. 'S a két szélsőség j^ iye tt tárgyalásra vár. csak fényképről láttam . Majd
között ott a többség, akik a g  bizakodik. Az a tény, megpróbálom valahogy pótol- 
mókuskerék elve alapján hol hogy két hónapja m ár k int le- ni. Anyagi gondjaim nem lesz- 

hol lent vannak. Tálán egysz.erűen mámorossá nek, egyetlen gyerek vagyok.
teszi. „Most már végigcsiná- csak apám  él, s talán találok
lom, nem tehetek mást, de a egy társat is, akinek gyereke-
nehezén akkor is túl vagyok, két szülhetek. Nem az a fon-
Valahogy úgy érzem, még az tos, hogy ki ő, az sem baj, ha
idén szabadulok. Megyek a börtönben volt, csak legyen
gyerekeimhez, s m ivel elvál- köztünk bizalom. Hazugság

fönt,
csak életük alkonyán lehet el
dönteni, hogy végül is az össz
kép m it ad ki? A kérdés csak 
az: az egyes ember miként 
képes elviselni az örömöt, a 
boldogságot, a kudarcot, a si
kertelenséget, a boldogtalan  ̂ vágyom egy szép, tiszta  nélküli, tiszta kapcsolatra vá- 
sago . Vagyis sohasem szabad ;  ^  ^ iöU -  gyom. Mondjam azt, hogy bal-

t  f  ?eim. Kettő közülük börtön- dog akarok lenni? De egyet
mege ege ni. i e  ‘ a . van  ̂ de nem felejtem  el, biztosan tudok: soha nem fe-
a Lapjarasá, az holnap nyerő hQgy nekéz pillanatokban ie|tém  el ezt a közel négy
lehet es fordítva. Ez a hét- ü ---- *----- ,i, J
köznapok játékszabálya.

©
A harmincéves S. M. nem 

éppen divatos öltözéke, a már 
mögötte tudott három és fél 
év börtön, s az ezzel járó lelki gyalásra . . .

m ellettem  voltak. E partnerek
nek tartozom. Talán börtön
ben esküszötn meg, még nem  
tudom. De olyan ember kell 
nekem  társnak, aki már át
úszta a Dunát, akárcsak 
é n . '. .”

évet. Ennyivel többet tudok 
másoknál, ezért a tudásért 
megszenvedtem. Ügy látszik, 
benne volt az életemben . ez a 
„kirándulás”. : Hiszen ismeri a 
mondást: mindenkinek van itt

Hívják, mennie kell a tár- egy téglája----
—f—

KI ÉRTI EZT? «
érdekeltek a figyelmeztetések. 
Bíztam Laciban és a kapcsola
tunk szilárdságában! A fél 
falu beszélte már a viszonyun
kat, s én még mindig ma
gunkban hittem, a kapcsola-

’T'éien, 1973 februárjában még Laci is, hiszen a fáradt különleges óhaját kellett elin- tunkban. Anyám keresett meg, 
-1 érkezett Dóczi a faluba, csizmanadrágos alakok között téznem . . .  Igyekeztem min- soha nem felejtem el, sírva 

Ö lett a téesz új agronómusa. olyan volt, mint egy mázsa dent megoldani, pedig nagyon kért: hagyjam ott a téeszt, 
Az elnök .közgyűlést hívott fekete szén között a hófehér is jól tudtam  a hátam  mögöt- tudja, hogy nem igaz, amit 
össze, ahol bemutatta. A tag- habcsók. . :  Hát megnéztem, ti megjegyzéseikről. Soha nem beszélnek rólam és Dócziról, 
ság megszavazta és hosszan- kezet lógtam vele, hagytam mondták szemtől szembe, csak de féltett, féltette a szinte 
tartó ünnepség követte az is- hadd mutasson be az elnök, úgy alattomosan, félvállról, a kézzel fogható boldogságun- 
m erkedést..Dóczi velem is ke- tudomásul vettem; ezentúl ő hátam  mögött: „Edit kévéért kát! Nem lehet baj, semmi- 
zet fogott. Elegáns volt. Fel- lesz a főnököm. És ez volt köt nyakkendőt. . . ,  a cipőjét képpen sem lehet baj, amíg 
tűnőén elegáns! Igén, észre- minden! Lezártam magamban! is. naponta háromszor tisztít- anyám és Laci bízik bennem, 
vettem. De ki ne vette volna Mégis, attól a naptól kezdve j a . . .  ”, ezeket mondogatták, amíg ők az enyémek, hát hadd 
észre azt a városias, „steril” elindult valami. Kezdetben meg hasonlókat. És én forrtam  beszéljenek, gondoltam. És be
csomagolást, amelyben közénk nem adtam rá, nem figyeltem az indulattól, de nem szóltam, széltek, nem kímélve időt, 
jött? Mikor lát az ember oda. Hiba volt, ma már tu- mit is mondhattam volna? energiá.t.
Arancson öltönyös, nyakken- dóm. Az árát most fizetem, Miképp bizonyíthattam volna,
dós, vékonytalpú olasz cipőben amikor tolvaj módjára szököm hogy én már észre sem ve- |> gyszer aztán rádöbben-
feszítő férfit? Nagyritkán, ha a falumból! Alattomosan in- szem rajta a vasalt inget, a H í tem: baj lehet belőle!
az elnökön feltűnik ,néha a dúlt, észrevétlenül, még csak széles nyakkendőt, a mindig Laci kezdett később hazajárni, 
fehér ing, de az is nyakkendő nem is Lacitól, talán azok kö- fényes cipőt, pedig naponta kezdett inni, és a legrosszabb 
nélkül, kigombolt gallérja rá- zül, akikért a legtöbbet tettem, valóban a munkaidőm felét az volt, hogy semmit sem szólt! 
hajtva az erősen kopott barna mert igenis, féltékenyek vol- nála töltöttem. Érdekelt és le- Borzasztó volt, hogy nem be- 
bőrdzsekire. Nem mintha nem tak! Láttam a tekintetükön, kötött a munkám, kellett hogy szélt! Tudtam, miért hallgat, 
lenne az itt élő embereknek a szemükkel ölni tudtak vol- találkozzunk, ő volt a főnö- de én akartam, hogy beszél- 
pénze, igenis futja nekik, ta- na minden alkalommal, ami- köm, szenvedélyesen dolgoz- jen! Mit bántam volna, ha 
ián több is mint kéne, de nem kor kiléptem Dóczi irodájából! tunk, és ki az a dohányos, aki megvádol, csak beszélt volna, 
törődnek vele! Évente tiz-ti- De hiszen m iért?! Miért? ! A minden egyes rágyújtásnál mondott volna valamit! Akkor 
zenkét munkásruhát elnyűnek. munkám jellege megkívánta, szemügyre veszi a gyufásdo- talán minden másképpen ala- 
Lacin is egy tucatot megeszik hogy együtt dolgozzak Dóczi- boz címkéjét? ! ,Dóczi nekem kul, könnyebb lett volna min- 
évente az olaj, a sár. Van- val, hiszen ő volt a 'téész ag- régóta csak egyszerű „gyuíás- den, megbeszéltünk volna idő- 
nak pedig olyan szövetruhái, ronómusa! ő  adta a feladató- doboz” volt már, kellékeszen- ben mindent! De az ő szótlan- 
amelyek csak akkor voltak kát, neki kellett beszámolnom vedélyemnek, a munkámnak! ságától én még jobban meg
rakta, amikor az áruházban naprakészen az elvégzett ten- Órákat töltöttem — ha szűk- dermedtem. Lehet, hogy ne- 
felpróbálta őket. Hát ilyen nivalókról, a jutalm akat is ő séges volt — az irodában, és . ®m vo n̂a beszélnem
körülmények között tehettem írta a l á . . .  ! Nem szeretkezni sohasem hittem ennek az ár- kgẐ je^ n  ezern*" beszélgetést 
én arról, hogy megnéztem azt mentem be hozzá, ha valame- tál másságában. Sohasem ju- hiszen nagym™ is jóT^udtam  
az embert a közgyűlésen? De lyik asszonynak szabadságot, tött eszembe, hogy esetleg sa- az okát mindennek. De nem 
hiszen mindenki megnézte, jutalm at, vagy éppen valami ját magamnak is ártok. Nem ment sehogyan sem.



1985. NOVEMBER 16,

Dunaújváros — Sándorkáza

A hétköznapok adatai
Lapunk előző számában ta 

lán kissé hevült hangú beszá
molót írtam  a Dunai Vasmű
ben tett látogatókörútról. A 
tájékozatlan olvasók esetleg 
csodálkoztak: ugyan miért 
közöl ilyen cikket a Heti H ír
adó, mi köze van a gyár
óriásnak a börtönök világá
hoz? A jártasabbak már 
tud ják : nagyon is sok. Nem
csak a földrajzi közelség, ha
nem az együtt, egymás e lő - ' 
nyére végzett munka is ösz- 
szekapcsolja a Dunai Vasmű
vet és Pálhalm a egyik egysé
gét, Sándorházát. Áz együtt
működés nem újkeletű; sok 
esztendőre nyúlik már vissza

Jtt város üsgyen
Mielőtt kiérnénk Sándorhá- 

zára, barangoljunk egy kicsit 
a hajdani Dunapenteléből 
„kinőtt”, ma m ár több mint 
hatvanezer lakosú városban! 
A hazai rangsorban — ame
lyet a lakosok száma szerint 
állapítanak meg — ez a hely
ség a tizenhetedik helyet fog
lalja el. Az' egykori Óváros 
ma inkább külterületnek szá
m ít; szűk utcáival, földszin
tes, régi házaival szerényen 
húzódik meg a „nagy” test
vér mellett, ahonnan a szél 
időnként átsodorja a levegő
ben úszó apró részecskék mii- 
liárd jait a Vasmű kéménye 
fe lő l. . .  .

Dunaújváros minden elő
nyét és hátrányát élvezi an
nak, hogy nem fokozatos fej
lődés következtében alakult 
ki,- hanem  egyszer hoztak egy 
döntést: „itt város legyen!” — 
és hipp-hopp, az lett. Az utak-

m indent tud, am it egy tévé- 
készüléknek tudnia lehet, ép
pen csak műsort nem készít 
önállóan . ..

Sajátságos ritmusban, áz u t
cák naponta többször is meg
telnek, majd kiürülnek, attól 
függően, hogy pl. a Vasmű
ben vagy a papírgyárban mi-

a kapcsolat." Valamikor a Du- például olyan gyorsmásolót lcoi van műszak v<-»e- 
nai Vasmű „segített” az első találtam, amelyet hiába ke- Az emberek itt is sietnek 
üzemcsarnok létrehozásában, restem a Központi Stúdió szá- mindig, de arra  azért mindig 
amelyet követtek a többiek; mára az ország más boltjai- van idejük, ha egy idegen 
innen érkezett berendezés és ban; jó minőségű szalagos kér tájékoztatást, útbaigazí- 
szakértelem, nyersanyag és magnetofont szinte sehol nem tást. Nemcsak készségesen el- 
megrendelés. Mindezen túl- lehet kapni — Dunaújvároson magyarázzák, merre van a ke- 
menően a Vasmű azelőtt is kívül; olyan televíziókészülé- resett célpont, hanem akar el 
kínált és ma is kínál nemcsak két Vásárolhattam volna, is kísérik a másikat, hogy 
elhelyezkedési, hanem letele- amely 95 csatornával rendel- egészen biztosan odataláljon, 
pedési lehetőséget azoknak, kezik (azaz ennyiféle tévémű- Ham ar szóba elegyednek az 
akik megkedvelték vagy kita- sört foghatna, ha lenne még érdeklődővel, s büszkélked-
nulták a vasas szakmát. Bent, kilencvenhárom a hazai két- nek azzal, hogy ők idevaló-
a városban közismerten ha- tőn kívül), ezenkívül alkalmas _'siak, s nem költöznének el 
mar lehet lakáshoz jutni, s a műholdas programok vételé- innen semmi pénzért. Igaz, az 
ezt a rövid várakozási időt re, ki-be kapcsolja sa ját ma- itt születettek, a fiatal gene-
még inkább m egkurtítja, ha gát a betáplált program sze- ráció m ár nem meghatott sze

rint, természetesen sztereó a retettel gondol vissza a rég- 
hangvisszaadö része (nálunk m últ időkre, hanem — a hely- 
még nem, de több helyen su- béli jogán — kritikusabb han- 
gározzák már sztereó hanggal got is használ olykor, de azért 
a tévéműsort), vagyis: szinte ők is szeretik városukat.

A z  idevalósiak tenni is hajtandók

az „ajánlók” között ott a Vas
mű. is .

Utcák szélesek, rendezettek, 
m indenütt van zöldterület — 
ily módon egyáltalán nem ha
sonlít egy nagyra nőtt lakóte- S még 'valami, ami eltér a rokonszenves ebben az uszo- 
lephez —, a paneles _ házak másutt tapasztalhatóktól. Az clában: reggel hattól este ki- 
(van, amelyik csak négyemé- idevalósiak nemcsak szeretik lencig> bárki bemehet, úszni 
letes, de van tízszintes is) a várost — hanem tenni is egyet (bár lenne akár csak 
azonban vigasztalanul egyfor- hajlandók érte. Az itteni fe- egy, korlátlanul igénybe vehe- 
mák — így viszont nagyon is szítéit víztükrű uszoda falán tő uszoda a fővárosban ...), 
hatalm as lakótelepformájú a külön tábla is hirdeti, hogy Nem küszködnek m unkaerő
település. a városlakók összefogásának gondokkal, mindig van elegen-

Ha a „belvárosban”, a köz- eredményeképpen jött létre, dő úszómester, kabinos és ta- 
pontban sétál a látogató, el- azaz a gyárak-üzemek és az karító  — nemcsak úszni jön- 
gyönyörködhet a sokféle üz- emberek úsv iárultak hozzá nek ide szívesen az emberek, 
letben, a kirakatok kínál ta tudtak: hanem -  többségükben „yug-
gazdag választékban. Nem 1 anvaeot adott a má- díjasként -  dolgozni is.
túlzás: aki — m unkája m iatt - ep / K an*ag01: aaott> a ma _
_ oyakran iária  az országot S1̂  kétkezi m u n k á já t. . .  Kü- Az egyforma, modern hazak

ic műszaki lehetőségei a rra  is

A bizonyítvánnyal rendelkező hegesztők jól keresnek

megyei lapok kaphatók a két,, s letelepedtek a városban, 
központi, országos lapokon Hamar sikerült megfelelő kör- 
kívül). nyezetet kialakítani rnagük-

Ha n em ' is tú l sokan, de jó nak, s éppolyan dunaújváro- 
néhányan m ár felm érték Sán- si polgárrá váltak rövid idő 
dorházán az itteni lehetősége- alatt, m int a  többiek.

Erőteljesen gépesítenek

módot adtak, hogy a helyi te
levízióhálózat ta lán  az ország
ban a  legnagyobb hatásfokkal

szívesen ejti útba Du.naújvá- lönleges megoldásokkal is 
rost egy kis bevásárlás ked- büszkélkedhet az uszoda: a 
véért, legyen az öltöny, vala- nagymedencét például moz- 
milyen élelmiszer vagy éppen gatható válaszfalakkal két ki- ftT m űkS jöm  Ä z  úgynevezett 
műszaki cikk. Valami külön- sebbre lelhet osztani, a víz- kábeltelevíziózás megteremté- 
legességet, sehol máshol nem mélység úgy változtatható, s ére m ásutt is tesznek erőfe- 
kaphatót mindig találni vala- hogy a medence alja felemel- szítéseket, ám ezek „hatósu- 

Legutóbb kedik. S még valami nagyonmelyik áruházban.
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A  Sándorházán készült acélszerkezetek eljutnak a világ különböző pontjaira

gara” jobbára csak egy-egy 
lakótelepre vagy városrészre, 
terjed ki. Dunaújvárosban 
gyakorlatilag minden lakás
ban fogható; a kábeltévé adá- 
say-s ézenkív-ül összesen hat 
programot (a két magyaron 
kívül a környező országokból 
négyet) a megszokottnál sok
kal jobb minőségben nézhet
nek a lakásokban. A központi 
stúdió ugyanis mintegy fel
erősíti, megtisztítja a zava
roktól az egyes adásokat, s 
ez a  jó minőségű jel ju t el az 
egész várost behálózó kábele
ken keresztül az egyes tévé- 
készülékekig. S hogy az itte
nieket mennyire érdekli min
den, ami szűkebb hazájukban 
történik, azt az is bizonyítja, 
hogy Dunaújváros azon b á
rom. magyarországi város 
egyike, amelynek saját lapja 
is van (másutt általában a

A várostól nem messze, a 
Székesfehérvár felé vezető út 
m ellett már messziről látszik 
a  Dunai Vasmű egyik gyár
egységének, Sándorházának a 
legnagyobb üzemcsarnoka. Az 
üzem vezetője nem kis büsz
keséggel jegyezte meg, mind
já rt a látogatás-elején, hogy a 
rendszeres együttműködésnek 
s nem  utolsósorban, a jó minő
ségű m unkának köszönhetően 
ez az üzem im m ár a gyáregy
ség rangjára emelkedett.

Jó néhány esztendőn ke
resztül többször is beszámol
tunk róla, hogy itt  gyártották 
a KGST nagyfeszültségű 
elektromos energiarendsze
rének  tartóoszlopait. Mára 
m ár „lefutott” ez a  nagy prog
ram, ám  közben olyan gya
korlatot szereztek az itteni 
dolgozók s olyan korszerű 
technikai géppark terem tő
d ö tt meg, hogy semmi- gond
juk sincs az értékesítéssé!. Va
lamelyest csökkent a létszám 
a korábbi esztendőkéhez ké
pest, de ez nem  a termelés 
csökkenéséből, hanem az erő
teljes gépesítésből adódott.

Az üzem gyártm ányai há
rom  fő csoportba sorolhatók: 
ipari-mezőgazdasági épül-et- 
acél-szerkezetek, kommunális 
épületacél-szerkezetek, vala
m int egyedi acélszerkezetek. 
Az első azért lényeges, m ert 
külföldre is szállítanak belő
le: Egyiptom, Líbia, Ausztria 
szerepel a megrendelők kö
zött. A második csoportba ta r
tozó szerkezeteket inkább bel
földön használják fel; óvodák, 
bölcsődék, iskolák készülnek 
segítségükkel. Az egyedi szer-

Akkoriban készült el a 
presszó, a téesz támogatásával. 
Szegedről zenekart szerződte
tett a vezetőség. Az lett a köz
ség egyetlen táncos-zenés szó
rakozóhelye. Március nyolca
dikéra terveztük az átadást, 
amolyan nőnapi ajándék volt 
ez a vezetőség részéről. A 
téesz tagságának nyolcvan 
százaléka nő, a szervezés való
ban lekötötte minden időmet. 
Örömömet leltem benne. Az 
asszonyok is megnyugodtak, 
lázasan várták  a megnyitót. 
Ügy reméltélí, hogy Dóczi is 
ott lesz a presszó átadásánál, 
így alkalm uk lesz a közelébe 
jutni. T^alán nevetséges, de én 
is a presszó átadását követő 
ünnepségtől vártam  a megol
dást. Tisztában voltam azzal, 
hogy hány asszony és lány ra 
jong Dócziért. így majd bebi
zonyosodik, hogy semmi kö
zünk a munkán kívül egymás
hoz. Még időnként kawingni is 
volt kedvem, annyira bíztam 
annak a valószínűségében, 
hogy valamelyik lánynak si
kerül elkapnia a főnökömet. 
Dóczi ott kapott szolgálati la
kást a községben. Egyedül élt. 
Sohasem láttam  nővel. Csak 
nagyon ritkán utazott be Sze
gedre. Amikor csak tehette, 
do! gozott, gyakran éjszakába 
nyúlóan. Mivel én voltam a 
legközelebbi munkatársa, hát 
engem kiáltottak ki ágyasá
v á . . .  Hát akkor, a presszó 
átadásakor, valóban reméltem, 
hogy megoldódik, megmagyn- 
tázódik minden! Kacagva kép

zeltem el az elszánt rohamo
kat.

Nos, akkor is én vesztettem. 
Laci nem tudott részt venni 
a megnyitón, talán nem is 
akart, nem tudom. A tavaszi 
előkészítő m unkákat végezték, 
kint a földeken. Én bíztam, 
hogy valamelyik lánynak vé
gül is sikerül Dóczihoz férkőz
nie, hiszen voltak közöttük 
igazán szépek. Csak úgy tü
zelt némelyikről az . érettség.

. És hát Dóczi sem lehet fából. 
Az emberek általában ilyen 
alkalm akkor feloldódnak.

Nekem ott kellett lennem 
hivatalból. Ki is öltöztem, de 
azt hiszem, ez kötelességem is 
volt. Biztos, hogy csinos vol
tam. Laci nélkül kissé kedvet
lenül mentem el,' ugyanakkor 
bennem volt a büszkeség is; 
a presszóért én is tettem v a la 
mit. Az egész brigád ott volt. 
Ragyogtak a széltől-naptól 
cserzett arcok. Foglalt volt 
minden asztal, még az ajtóban 
is tolongtak. Látni akarta 
mindenki az új szórakozóhe
lyet.

Dóczi az elnök mellett fog
lalt: helyet. A lányok mind 

őt falták a szemükkel. A meg
nyitó után következett a tánc. 
Hallottam, amint az elnök 
odaszólt Dóczinak: ..Iván, ne
ked illene kezdeni a táncot, 
én már öreg. vagyok, táncol
tasd meg a lányokat!” És 
Dóczi megfogadta a tanácsát. 
Felállt, elindult, majd megál
lapodott előttem. Hallottam

összesúgni a lányokat, arco
mon kegyetlen tűz gyúlt. A 
szégyen égette .' az arcomat. 
Már tudtam, hogy minden el
veszett, elveszett minden ment
hetetlenül! Már nincs mit 
magyaráznom! Á tvillánt ben
nem, hogy megtagadom a 
táncot, mégsem tettem. Nem 
sérthettem meg Dóczit.

Felálltam, vállaltam, hogy 
velem kezdje a táncot. Csak 
ketten táncoltunk. Láttam, 
hogy minden szem minket fi
gyel, és tekintetükben lángol 
az indulat. M egpróbáltam1 mo
solyogni, nem tudom, meny
nyire sikerült. Aztán meg
pillantottam  Lacit az ajtóban. 
Nem lépett be, csak nézett, 
arca olyan volt, mint egy lilá
ra  festett maja maszk. Aztán 
váratlanul sarkon . fordult,\el- 
tűol az utcán.

Nag\ on megrémültem. Pró
báltam  uralkodni magamon, 
de nem bírtam  az indulataim 
mal. Rosszullétre hivatkozva 
kértem Dóczit, hadd üljek le. 
A lapjában véve nem is ha
zudtam neki. Reszketett az 
egész testem. Rázott a hideg, 
és közben verejtékeztem. Dóczi 
már másik lánnyal táncolt. K i
mentem, hogy levegőzzek. 
Nem akartam  semmiképpen 
sem hazamenni, azt hiszem, 
nagyon féltem találkozni Laci
val. Egyszer csak mégis elin
dultam hazafelé. Anélkül, hogy 
akarattal tettem volna, rohan
tam hazáig. Azt sem tudom, 
merre és kikkel találkoztam, 
csak futottam, hogy mielőbb

láthassam  Lacit, hogy karjába 
zuhanjak!

Szinte eszméletlenül estem 
be az ajtón. Ött ült az asztal
nál és pálinkát ivott. A felis
merő etetlenségig torz volt az 
arca. A szeme tele volt fájda
lommal. Megijedtem, nem 
tudtam, hogy magamat vagy 
őt sajnáljam  jobban?

Félelem lett ú rrá  rajtam , el 
akartam  szaladni. Elkapott, 
■ tépni kezdte rólam a ruhát. 
Ütött, szétszaggatott rajtam  
mindent. Nem szólt egyetlen 
szót sem, csak az ütések csat
togták, záporoztak egyre. Nem 
éreztem fájdalm at, csak az 
ütések csattogását hallottam, 
egyre távolodva, míg el nem 
ájultam.

•k
Sűrű könny borította az ar

cát, ráborult a kormányra és 
zokogott. Az emlékek felkavar
ták: anyám ült mellettem, 
amikor másnap magamhoz 
tértem. Istenem, milyen sze
rencsétlennek, tehetetlennek 
éreztem magamat. Csupa fá j
dalom volt az egész testem, 
akkor az is megfordult a fe 
jemben: „talán nincs értelme 
élni sem . . . ” Anyám minden
áron haza akart vinni magá
val, de nem mentem. Lacit 
kezdtem keresni, de nem volt 
sehol. Azt sem tudtam, mi van 
vele. Napok teltek el, és én 
nem láttam  őt. Anyámmal 
üzentem a téeszbe, hogy írja
nak ki szabadságra. Fáradt 
voltam és kimerült, bár a fáj
dalmak lassan megszűntek.

Főleg a nemalvástól szenved
tem. Minden percben vártam , 
hogy belép Laci és megoldó
dik minden. Még mindig na
gyon szerettem, csakis ő léte
zett számomra, senki más!

Anyám egyre csak könyör- 
gött, kért, menjek vele haza, 
de nem tudott meggyőzni. 
Együtt sírtuk  végiga napokat, 
ő értem, én L ac iért. . .  Nem 
tudtam  haragudni rá. Soha
sem tudtam  haragudni rá. Va
lahogy mindig bíztam, mindig 
a tra  gondoltam; betoppan, á t
ölel, és anélkül, hogy monda
na valamit, a puszta ölelésé
vel megmagyaráz mindent, 
hogy csakis az övé vagyok!

Ma m ár a félelem erősebb 
bennem, mint a szeretet. Szét
töredeztem, a színek összemo
sódtak, nem látom a zöldet, a 
sárgát, a pirosat. Összefüggő 
szürke lett minden! Talán az 
életet sem akarom, csak az 
ösztönöm űz, hogy elhagyjam 
Arancsot, ahol halálra lettem 
ítélve Még mielőtt az ítéletet 
végrehajtanák, el kell mene
külnöm innen.

Az eső egyre erősödve verte 
a kocsi ablakát. Hatalmas 
kamion zúgott el az ország
úton. A kerekek végigszórták 
latyakkal az álló személyautót, 
Szinte a testén érezte a csa
pódó sárrögöket. Kezét végig
sim ította a ruháján. Még min
dig könnyezett, amikor újra 
indította a motort.

Rónaszéki Róbert
(Folytatjuk)

kezetek közül néhány: itt ké
szült a Honvéd-pálya világító
berendezéseinek összes ta rtó 
oszlopa, a dunaújvárosi kézi- 
labdacsarnok oszlopai, a szé
kesfehérvári fedett uszoda vas- 
szérkezete.

Az üzemcsarnok hasonló a 
Dunai Vasmű bármelyik fel
dolgozó egységéhez, csak per
sze — kisebb. Az egyes mun
kadarabokat itt is daru teszi 
tovább, sok az okos kisgép, 
itt  is nagy a z a j . . .  Egyálta
lán nem könnyű a munka. 
Igaz, kézzel, tehát nem gépek 
közreműködésével csak az 
utolsó fázisban, az összeszere
lésnél kel! dolgozni, s ezt is 
szeretnék megváltoztatni — <Je 
azért alaposan ki kell tennie 
magának mindazoikriak, akik 
azt szeretnék, hogy minél több 
legyen a borítékban. Az átlag- 
kereset három ezer-három ezer- 
öjszáz. forin t között, .mozog,, ez 
tizenegy-tizennégy forin t kö
zötti órabérnek felel meg. 
A kadnak kiugró keresetek is: 
k i-k i kiszám olhatja, mennyi 
jön össze akkor, ha az órabér 
21 fo r in to s .. .  Persze, ilyen 
csak elvétve akad a megfelelő 
minősítésű, kiem elt szakm un
kások esetében. Egy minden 
szükséges bizonyítvánnyal ren
delkező hegesztő kereshet pél
dául ennyit.

Különféle tanfolyamokat 
szinte állandóan szerveznek. 
Darukötöző, hegesztő képesí
tést szerezhet például az, aki 
később, a szabadulás után ha
sonló munkakörben gondolja, 
hogy elhelyezkedik. Sándorha- 
zán persze még nem szakm un
kás-bizonyítványt adnak, de az 
i t t  kapott bizonyítvány az o r
szág bárm elyik vasasüzemé
ben jól hasznosítható, s ko
moly alapot jelent a továb
biakhoz.

A meglevő épületekben igye
keztek megteremteni minden 
módon a feltételeket a  minél 
jobb minőségű munka (ez 
nemcsak a dolgozó érdeke, ha
nem az üzemé is!) végzéséhez. 
Bár folyamatos a tevékenység, 
szünet azért van: úgynevezett 
tartózkodókat alakíto ttak  ki, 
o tt lehet elfogyasztani a tíz
órait, uzsonnát, vagy lehet pi
henni egy kicsit. Már vol t szá 
az állandó, erős zajról: min
denkinek kötelező a — hivata
los nevén — „zajvédő fültok” 
használata —. szigorúan meg
követelik. hogy — bárm eny
nyire kényelmetlen is — 
mindenki viselje.

Kijelölték már a területet, 
am erre bővül Sándorháza: új 
üzemcsarnokot terveznek épí
teni a meglévők mellé. Űj 
festöde is lesz — m indkét be
ruházás azt 'a célt szolgálja, 
hogy a gépesítés arányát még 
nagyobbra tudják emelni az 
össztevékenvségen belül. Vár
hatóan 1986 közepére készül
nek el az új létesítmények.

„Ismerem a szakmát, ezért 
nyugodtan kijelenthetem : S m -  
dorháza műszaki-technikai 
felszereltsége jobb, m int a ha
sonló jellegű üzem eké” — 
összegzi a beszélgetés végén a 
vezető. — „Az országban má
sutt jelentkező kapacitásgon
dok, az időnkénti anyaghiány 
bennünket elkerült. Reméljük, 
így lesz ez a jövőben is ..

H. A.
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Együtt a polgári cbipiékkii
Személyi igazolványuk, gyá

ri belépőjük van. Polgári öltö
zetet viselnek. Dolgoznak bá
nyában, brikettüzemben, bőr
gyárban. Tisztességes fizetést 
kapnak. Szabad idejükkel sza
badon rendelkeznek. Hétvége
ken hazautaznatnak a család
jukhoz. Munka után tetszé
sük szerint pihenhetnek, ki
kapcsolódhatnak, szórakozhat
nak. Nemcsak a társalgóban, 
hanem a szobákban is nézhe
tik  a televíziót,' hallgathatják 
a rádiót, olvashatják a külön
böző újságokat, folyóiratokat, 
könyveket.

V alam ennyiket közveszé
lyes munkakerülés miatt ítél
te  a bíróság szigorított javító
nevelő munkára. Ápoltak, ru 
hájuk tiszta, vasalt, ahogy 
mondani szokták, adnak ma
gukra.

Elmondásuk szerint ők le
pődtek meg a legjobban; ami
kor meglátták mindén igényt 
kielégítő elhelyezésüket. Nem 
szólva arról, hogy a polgári 
dolgozók megértőek és segítő
készek velük szemben.

A szigorított javító-nevelő 
munka alsó ítéleti határa egy 
év, összbüntetés esetén azon
ban; elérheti a három eszten
dőt. Ha magatartásuk, munká
juk nem felel meg a követel
ményeknek, úgy a bíróság a 
hátralévő időt szabadságvesz
tésre változtatja át. Ügy vé
lem, felesleges részletezni, 
hogy ez az intézkedés, ha 
szükség van rá, súlyosbítja 
életkörülményeiket.

Tévedések elkerülése végett 
*enki ne gondolja, hogy a szi
gorított javító-nevelő munká
ra  ítéltek helyzete rózsás. Nem 
szanatórium vagy gyógyüdülő, 
ahol élnek, de tegyük hozzá, 
nem is börtön. Munkásszálló, 
amelyet a foglalkoztató üzem 
ta rt fent, a felügyeletet azon
ban a bühtetésvégrehajtás 
gyakorolja.

Az itt élőknek rendszeresen 
és, folyamatosan k e l l , dolgoz
niuk. Kimaradásuk, távollé
tük, hanyagságuk nemcsak rá
ju k  nézve káros, hanem befő-, 
lyásolja azoknak a polgári 
dolgozóknak a keresetét is, 
akikkel közös brigádban vég
eik munkájukat. Joggal el
várják hát, hogy képességük
nek megfelelően végezzék 
teendőiket. — ZIMM —

Nemcsak együtt dolgoznak a polgáriakkal, hanem az érde
kek is közösek
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Munka után a szálló konyhájában

Nem élhetnek sikerélmény nélkül

A brikett üzemben . . .

Gyönyörű, őszies vasárnap 
volt. Szabadtéri bemutatót 
tartott az intézet öntevékeny 
kultúrcsoportja. „Az elvará
zsolt esztrád” című vidám ösz- 
szeállításnak tapsolhattak tár
saink.

A  két gitáros, Nagyhajú Bé
la és Németh Miklós saját 
szerzeményével aratott sikert. 
Vidák Kálmán ördöngős dob
szólóit mindaddig megújrázta 
a közönség, amíg el nem tört 
a dobverője. A  rutinos zenész 
így sem jö tt zavarba, kézzel 
ütötte a ritmust. A z énekesek 
a könnyűzene valamennyi ágá
ból merítettek. A  népes m e
zőnyből kiem elkedett kultúrált 
hangjával, igényes műsorvá
lasztásával Horváth József és 
Csorba Ignác. Hermann Antal 
paródiákkal és a „Házibuli’’ 
című film  kedvelt dalával bi
zonyította színpadra termett 
egyéniségét. Vastapsot kapott.

A  helyi szerkesztésű stúdió 
a szipózás rabjai elé tett görbe 
tükröt.

A  Hermann—Mészáros duó 
„Hacsek és Sajó jelenetében 
aktuális tém át boncolgatott 
ironikusan: poénjaik villámai 
a nemrégen lezajlott szépség- 
királynő választás körül csap
kodtak.

A z egyébként nem  kifogás
talan akusztikájú udvart Gör- 
gényí Gyula ügyesen „béhan- 
gositotta”, méltó technikai kö
rítést adván az együttes sze
repléséhez.

A  látványos délelőtt szenzá
ciója Szilárdi Géza bűvész 
attrakciója volt. Varázslatos 
ügyességgel megkomponált 
számai rangosabb cirkuszok 
műsoraiban is megállnák a 
helyüket. A  kelet misztikus 
világát idéző japán m utatvá
nyoktól kezdve az európai, 
bűvészhágyom'ánjf Icí'dsSZiküs 
fogásait felvonultató műsorát 
elbűvölten szemlélte a lelkes 
közönség. Szilárdi Géza hat 
hónapig gyakorolta ezeket a 
látványosságokat.

M egkérdeztünk néhány sze
replőt arról, érdemes volt-e 
oly sokat és kitartóan gyaka, 
rolni. Íme, a válaszok:

Szilárdi Géza (bűvész):

— Hogy miért veszünk le
vegőt, senki sem kérdezi. Ter
mészetes. A  létünkhöz, a lét- 
fenntartásunkhoz szükséges. 
Viszonylag hosszú az ítéletem. 
A  szabadidőmet nemcsak 
hasznosan szeretném eltölte
ni, a ‘szellemi színvonalam  
megóvása úgy érzem, csakis 
így lehetséges.

Hermán Antal (énekes pa
rodist a):

— A civil életben amatőr 
zenekarban énekeltem. Az 
itteni csoportnak alapító tag
ja vagyok. Egyszerűen nem

Munkában a zenekar

.. <■ v •• . , . ..a......  . . .  > ... /£
„önkéntesek” a túlsó oldalon

tudok sikerélmény nélkül él- Ion a háziműhelyesek önkén- 
ni. A z öntevékeny csoportban tes brigádja ■—, kihasználva az 
m indent megtalálok, ami eh- őszi kedvező időjárást —, fű
hez a nagyszerű érzéshez szűk- lajegyengetéssel és parkosítás- 
séges. sál foglalkozott. A  „lapát alá

■fa valót’’ a néhány méterrel ar
rébb játszó zenekar szolgál-- Am íg az ud'var egyik réáöé'n 

az öntevékeny csoport tartot
ta a bemutatót, a másik olda

ta it á.
Mészáros József 
Balassagyarmat
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A napsütésben még a poénok is fényesebbek. . .

 ̂ H iába gyönyörű az idő, az 
ősznek is. vége szakad egy
szer. És szigorú következe
tességgel eljön a tél, s -vele 
együtt a hideg, a fagy. Éve
ken keresztül olyan volt a 
tél, hogy — főleg városban 
— észre sem. vettük. Mire 
felébredtünk, vagy a langyos 
idő olvasztotta el, vagy az u t
caseprők takarították el a ha
vat. A hideg pedig fel sem 
tűnt, őszi kabátban, felöltő
ben, félcipőben lehetett ki
bírni e hónapokat

Ám minden jónak vége 
lesz egyszer. Ezzel is így jár-, 
tünk. Tavaly ránk szakadt 
az „évszázad tele”, ami nem 
is csupán hidegével — azzal 
is! — hanem tartósságával 
tűnt ki. Azzal, hogy hetekig 
időzött nálunk, felborítva
megszokott, kényelmes, lany
ha életünket.

Ekkor derült lei, hogy
számtalan re jte tt gondja. 
baja van megszervezett éle
tünknek, olyanok, amelyek
ről sejtelmünk sem volt.

Többek között az, hogy ke
vés fűtőanyagot tartaiékol-

T é len
n e h e ze b b

tunk. Nemcsak az állampol
gárok, hanem az illetékesek 
is megfeledkeztek arról, hogy 
az őszre tél jön. Még akkor 
is, ha enyhe, de t é l . . .

Persze nemcsak az illeté
kesek mulasztására derült 
fény, hanem a köznapi em
berekére is. Sajnos közis
mert, hogy' gyerekek, csecse
mőik estek áldozatul a fagy
nak és az anyai felelőtlen
ségnek. Csekély vigasz, hogy 
az anyát és az apát elítél
ték, ez már nem támasztja 
fel a kisgyereket, sem pedig
len azokat az idős em bere
ket, akik városi gázzal tűr
vén lomhájukat, hogy takaré
koskodjanak a tüzelővel, 
meghaltak.

Hogy ilyen esetek ne is
métlődjenek meg, a kormány 
elnökhelyettese arról nyilat
kozott, hogy több pénz és fi
gyelem szükséges azok tá
mogatására, akik gyámolífás
ra, segítségre szorulnak.

Tehát arról van szó, hogy 
elsősorban azokon.segítsünk, 
akik  már most bajban van- 
nelc, mégrokkantak, idősek, 
egzisztenciális gondokkal 
küszködnek. A kormány a r 
ra az elhatározásra jutott, 
hogy a meglévő pénzt átad
ja a tanácsoknak, hiszen a 
tanácsok egy-egy kisebb kö
zösség tagjait jobban isme
rik, m int az országos szer
vezetek képviselői. Jogos te
hát, hogy a tanács ossza el 
a pénzt. így biztosabb, hogy 
azok kapják, akik valóban 
rászorulnak.

A kormány tehát tisztában 
van azzal, hogy heroikus fel
adatok várnak az országra, s 
ehhez az is kell, hogy az ál
lampolgárok szemlélete meg
változzék, m ert azt tudni 
kell, hogy a nyugdíj az évi 
nemzeti jövedelemből szár
mazik, s a dolgozó csak holt 
tőkét „örököl”, amelyet a 
mindenkori új dolgozóknak 
kell megeleveníteni üli, hogy 
értéke legyen.

A. J.
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„Több mint 80 ezer japán nyújtotta be igényét egy üstökösné
ző kirándulásra.”

a  m e n n y e i  c s a v a r g ó

Volt idő, amikor a csillagá
szat kizárólag a bölcsek kedv
telésének, s mellesleg: haszon
talannak minősített elfoglalt
ság volt. A milétoszi Thalészt 
megmosolyogták, amikor eget 
kémlelő buzgóságában •bele
esett' az előtte éktelenkedő gö
dörbe, és szemrehányásokkal 
illették e hasznot nem hozó, 
naplopó bölcselkedésért. Bez
zeg nem botránkozik meg sen
ki, hogy néhány „mai bölcs
nek” nemcsak hogy nem ko
pik fel az álla az üstökös váró 
lelkesedéstől, de akad, aki 
HaHéy-hívőségébcn már ,500 
millió dollárt profitált a csil
lagos, égből.

Egyszerre három kontinens
ről tolong az utazóközönség a 
déltengerekre induló hajókra, 
repülőkre'. Soha ilyen zarán- 
dokjárás nem volt a Paciíi- 
con. Akár teljes kontinensek
re ráírhatnák: minden hely 
foglalt. Hiába, sokan nem: 
szeretnének lem aradni e kivé
telesén nem' földi, hanem égi 
örömről, a  Halley üstökös ér
kezéséről.

Az emberöltőként egyszer 
látható vendég ez idő tá jt 
többször földközelbe kerül, 
leginkább 1985. november 
27-én, 1986. február 9-én és 
1986. április 11-én. Ä 80-100 
éves nagymamák és nagypa
pák közül még. többen emlé
keznek az 1912-és pompás, az 
égbolt egynegyedét betöltő 
Hklléy-re, amely mindössze 24 
millió kilométerre haladt el 
a Földtől. Ez a mostani, amely 
már csalj azé;;t is szerényebb 
lesz, m ert. , legközelebbi , ta r
tózkodásakor (1986. április ,11.) 
is, csak 63 millió kilométerre 
közelíti meg á Földet, látvá
nyosságával ráadásul a déli fél
tekét részesíti m ajd előnyben. 
Így az itthon várakozók, még
ha. a téli és tavaszi hónapok . 
derült égbolttal kecsegtetné-, 
nek, nem remélhetnek túl sok. 
látnivalót. . . •,

Mindez persze m it sem, csök
kent a kereskedelmi világ iz
gatottságán. A „Halley-ószeres-. 
ség” terjeszkedése elkerülhe- 

, tétlenné vált. Legtöbb üzletelő,, 
azonnal kiíundálta, hogyan, 
kapcsolódhat saját produkció
jával a Halley érkezéséhez. Éz- 
a, piaci kam pány tucatnyi Hal-: 
1 ey- c ókm ókot eredményezett. 
Ingekre,: sapkákra, táskákra, 
poharakra mázolt „Halley- 
képmások” éktelenkednek a. 
boltokban, de kapható meda
lion, kitűző, kalendárium,-, 
csomagolópapír, gyérekpizsa-j 
ma,, postabélyeg, Haliey-játék 
(Pin. te, tail) és sók minden 
egyéb. Oív.en Riahnak, az ál
talános. üstökösipar megterem
tőjének (General Comet In
dustries), aki korábban tehe
nészfarm erként dolgozott, új 
vállalkozása már 10 millió 
dollárt hozott a konyhára. E 
kiterjedt üzlethálózat kilenc 
más országgal, köztük Angliá
val ta rt fenn kereskedelmi 
kapcsolatot.

A valódi csillagászok köré
ben megoszlanak a vélemé
nyek az üstökösiparról bár ál
talános az egyezés, hogy vala
kinek úgyis hasznot kell húzni 
a Haliey-ből.

— Sok ember fogja élvezni 
a régi ismerős érkezését — 
mondja Andrew Fraknoi, a 
Csendes-óceán Asztronómiai 
H ivatalának egyik igazgatója.
■— De az is fontos, hogy az ir
reális várakozást követő csa
lódásnak ne tegyük ki az em
bereket. Tudniuk kell, hogy az 
üstökös olykor nagyon homá
lyos lesz. Urbanizált területe
ken puszta szemmel aligha 
észlelhetik az érdeklődők. 
Ezért döntöttem úgy, hogy 80 
fős lelkes csoporttal 1986. áp
rilis 1 -tő i, ellátogatunk Auszt
ráliába.

Fraknoi és társai az Alice 
Springsről szemlélik majd az 
égi jelenséget. Ennek érdeké
ben már hónapokkal koráb-

RUHA TESZI AZ EMBERT

ban lefoglalták a közeli kis
város legutolsó hotelszobáját 
is. Turnéjukat egyúttal az 
asztronómia népszerűsítésére 
is szeretnék felhasználni.

De hol találnak , szállást a 
többiek? Eddig több mint 80 
ezer japán nyújtotta be igé
nyét egy üstökösnéző kirán
dulásra. Nem mariad, más- hát
ra, mint egy ideiglenes sá- 
torváros összeállítása a külte
rületen. Jövő év márciusában, 
áprilisában Ausztrália és Új- 
Zéland bármely birkafarm ja 
alkalmassá válhat e külön
szolgáltatásra, s ha úgy adó
dik, hogy olykor homályos 
lesz a csillagászati jelenség az 
égen, még mindig meg lehet, 
tekinteni a birkákat, itt lenn 
a földön. S akik ,a környezet
re külön is ügyelnek, potom 
10 ezer dollárért; felszánhat
nak a. RoyaJ Viking Líne-ra, 
s egy Aupkla.ndtól , Sydnéyig 
tartó hajókirándulás során is
merkedhetnek a:-: ég titkaivá!, 
a nagyszerű csillagász Carl 
Sagan előadásában. Feltehető
en,' az Andok hegycsúcsai,' a 
Pacifioszigetvilági' de még 
talán Dél-Afrika egyes orszá
gai sem kerülik el az utazási 
irodák figyelmét.

Hogy a szórakoztatóipar se 
maradjon le, film is készült 
az üstökösről, .amely a kelle
metlenségek minden fajtájával 
bővelkedik. A cselekmény — 
amelyben néhány asztronauta 
földet ér az üstökösön — ép
pen csak túllép egy psziché
sen sokkoló vámpírdarabon.

Több űrhajós társaság ké
szül árra, ho g y . űrhajóval 
megközelítse az üstököst, bízva 
•abban,ahogy .ily»-• módon érté
kes információkhoz juthat. 
És ha nem is tud felm utatni 
akkora eredményt, m int a pi
ac, megnyugtató, hogy ' az 
univerzum továbbra is mű
ködni fóg, saját belső tö rvé
nyeinek megfelelően.

Ryán, aki szerint a Halley 
egy olyan, mennyei csavargó, 
amely" az emberek számára a 
jövőt s egyben az elmúlást 
jelképezi, az elkövetkező idők
re is tartögat nehány meglepe
tést. Hogy terveihez tőkét te
rem tsen, 100 ezer Hsüley-rész- 
vény kibocsátását határozta el. 
A mindenki számára elérhető 
társulásban 100 részvény után 
egy bizonyítvány jár — mely
nek költsége .9,95 dollár. En
nek hátoldalán olvasható a 
garancia, mely 'szerint a rész
vényes ■ illetve annak örököse
— 2061. április 29-én v i s 
szakapja a pénzét. A Gene
ral Comes Industries 20 szá
zalékos haszonkulccsal kíván 
dolgozni, hogy olyan nem, pro
fitáló szervezeteken segítsen, 
melyek célja az asztronómia 
népszerűsítése, valam int a 
belvárosi gyerekek megismer
tetése az éggel. Ez utóbbiak 
egy jövőrajzpáiyázaton me
sélhetnek arról, milyennek 
képzelik , el a jövőjüket. Az 
elkészülő művek közül a leg
jelesebbeket publikálják, és 
2061.. április 11-én, a Halley 
újbóli visszatérése alkalmával 
visszapostázzák a feladónak. 
A felnőtt érdeklődőknek a 
„Hit a jövőben” elnevezésű 
klub nyújt szórakozási és mű
velődési tehetőséget.

Ryan  tele van ötlettel, és ez 
kétségtelenül hat az am eri
kaiakra. Előző üzleti partne
rével, Burton Ruebennel, aki
— szerencséjét a szélesebb 
E-z cigarettapapírral alapozta 
meg — egy cserélhetőlencsés 
teleszkópot készítettek, ami 
200 dollárért megvásárolható.

Nem kétséges, nagyot lépett 
előre a  világ. Míg 1912-ben 
hirdetések segélydekorációja, 
pezsgő, szappan és más koz
metikai terméknevek; a képes
lap és sanzonipar csinált 
missziót a Halleynek, addig 
ma a tudomány , jelesebb ter
mékei mellett szinte bármely 
ötlet megállja a helyét, és ami 
a legdöntőbb: a Halley ki- 
nek-kinek megfizeti saját pub
likációját.

A nyugatnémet gazdasági 
szaklap érdekes eszmefuttatást 
közöl arról, hogy az am erikai 
gazdaságban miként alakul a 
két nem előnyös ismérveiről 
vallott nézet,

A szépség köztudomású
lag a nők egyik leghatéko
nyabb fegyvere. Igaz, a gazda
sági életben kevésbé, kivéve 
talán a színpadot vagy más 
olyan helyeket, amelyeken a 
női: sziluett keresett cikk. Ezt 
tapasztaljuk mindazon foglal
kozási ágakban, ahol „jelleg
zetesen női” foglalkozási is
mérvek dominálnak. A két 
nem szempontjából „semleges” 
tevékenységi területeken is el
fogadja még a férfiak ízlése a 
nőies vonalakat, s így a nők 
előnyös megjelenése egyenget
heti szám ukra a siker útjait.

Más a helyzet az egyértel
műen „férfias területeken” : 
ilyen pályákról és foglalkozá
sokból szinte kirekesztik azo
kat a nőket, akik női vonz
erejüket, legalábbis öltözkö
désükben és megjelenésükben, 
túlságosan hangsúlyozzák. A 
legérzékenyebben reagálnak e 
tekintetben a gazdasági, poli
tikai és, közigazgatási; hierar
chiák csúcsain, vagyis m ind
azon területeken, ahol abszo
lút prioritása van a logikának, 
a higgadt vállalati és politikai 
stratégiának és az érzelmek
től nem befolyásolt, kritikus 
döntési képességnek.

A férfiak ilyen foglalkozá
sokban Hagyományosan inkább 
egymás között szeretnének ma
radni, s nem sokra becsülik 
ezeken a pályákon a női tu 
lajdonságokat. Azok a nők, 
akiknek pozíciója és képzett
sége megköveteli a férflnavi- 
gáció tökéletes elsajátítását, 
okosabban cselekednek, ha 
ezen, képességeiket -nem 'teszik: 
kérdéseséé apai*  ..ijtjgy szei.a- j 
beszökően hangsúlyozzák női" 
mivoltukat. Erre leginkább 
persze akkor van szükség, 
amikor az adott állás elnye
réséről van szó.

S hogy mindezek a közhe
lyek nem légből kapottak, ha
nem tudományosan is megala-

v e k
pozottak, bizonyítja amerikai 
pszichológiatanárok széles kö
rű vizsgálatának áz eredmé
nye. Felméréseik során 70 sze
mélyzeti tanácsadónak, sok 
száz m indkét-nem beli egyete
mistának és több m int 200 cég 
igazgatóinak a véleményét * 
kérték ki. a legkülönfélébb 
kérdőívek és tesztmódszerek 
segítségével. Az eredmények.- 
egyértelműen a fenti rnegálla- 
pításokat támasztják alá. ,

Nem felelne azonban m ega 
valóságnak, ha mindebből a r
ra következtetnénk, hogy' á 
férfias megjelenésnek „a ha
talom folyosóin” semmiféle 
jelentőséget.' nem tulajdoníta
nak. Ellenkezőleg, a mai Ame- " 
rikában a jó megjelenés,' vagy
is a férfiasság kritériuma, -s 
természetesen az ezzel együtt- 
júró „úri” öltözködés legalább
is a vállalati Hierarchia közép- 
és felsővezetői szintjén nem
csak. hogy nem akadály* ha
nem egyenesen előmozdítója, a 
pályafutásnak. Az viszont, m ár 
nagyon is kérdéses, vajon 
ugyanez vonatkozik-e a kife
jezetten „szépíiú” típusra isi A 
felmérés értékelése sze rin t. 
ugyanis az ilyen férfiaknak ál
talában olyan nemkívánatos 
vonásokat tulajdonítanák, 
m int az egocentrizmús és a 
hiúság. A szép nőknél a m un
kahelyen viszont inkább attól 
tartanak, írják  a felmér,és ér
tékelői, hogy erotikus zavar- 
keltő hatást gyakorolnak á fór- 
fikörnyezetükre. ;

Végkövetkezetés: a fenti íté
letek, pontosabban előítéletek 
alapján nagy általánosságban 
megállapítható, hogy . bizony 
beletelhet még egy időbe, 
amíg a gazdasági és közéletben 
vezető pozíciókat betöltő te
hetséges nők megengedhetik 
htágükhak, hogy "hé törődje
nek „image”-üikkel és külsőleg 
is női stílust valósíthassanak 
meg.
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Malonyay Dezső: A MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE
II. kötet

Helikon Kiadó Kötve: 790, f t
Az ötkötetes sorozat II. kötete a székelyföldi, csángó 

és tofockói magyar nép művészetét m utatja be. A sok 
színes képpel illusztrált reprinlkiadású könyv a népi 
építészettel, a tárgyi emlékekkel, a szokásokhoz kapcso
lódó népi alkotásokkal ismerteti meg az olvasót.

Ráth-Végh István: A SÉTÁLÓ FALEVÉL 
(Delfin könyvek)

Móra Kiadó Fűzve: 20,— Ft
Ráth-Végh István jó érzékkel válogatta ki az em beri 

hiszékenység, babonaság, kapzsiság, esztelenség, .ál
tudományosság mérhetetlen tárházából azokat a külön
legességekét, amelyeken a mai kor embere elcsodálkoz
hat, mosolyoghat, vagy éppen elgondolkodhat. Mai 
szemmel különösen szórakoztató emberi közelségben 
látni az elmúlt korok világát.
Teknős Péter: A VASFEJÜ 
(Delfin könyvek)

Móra Kiadó Fűzve: 20,— Ft
Kobak elszántság, mindent legyőző akaraterő, puri

tán  életmód, ugyanakkor féktelen hatalomvágy, világ
uralmi tervek, nagyhatalmi álmok jellemzik XII. 
Károly svéd királyt, a 18. század elejének zseniális 
hadvezérét. Teknős Péter könyve hiteles és nagyon 
izgálmas képet rajzol XII. Károlyról és az őt végül is 
legyőző ellenfeléről, Nagy Péter cárról.

Kedvezmény svédországi turistáknak
A Svédországba érkező tu risták  a jövő évtől kezdve 

számos,'főleg-,idegenforgalmi szempontból fontos árut 
10—15 százalék közötti kedvezménnyel vásárolhatnak 
rheg á  kiskereskedelemben. (A vételárat • tovább csök
kenti a 19 százalékos értéknövekedésiadó-visszatérítés.) 
A kedvezményben az a. külföldi- turista részesülhet, aki 
100 svéd koronáért megveszi az egész évre érvényes 
„Svédország” elnevezésű turistakártyát. A „Travellers”

- névre keresztelt akció fő szervezője a W in-w in Travel
lers System  AB-cé'g, de csatlakozott hozzá a svéd szál
lodai és éttermi ágazat, a Volvo, a  Pripps sörkonszern 
és az Ahlers áruházláncolat is. A program ban részt vevő 
.vállalatok: összesen, ,évi ,20 millió: svéd koronát szánnak 
a terv megvalósítására, s hasonló hozzájárulást kérnek; 
a kormánytól is. • inanen -v .-ne-re..-

T R É F Á K
Tem etik egy kis helység 

polgármesterét. Sírjánál az 
új polgármester mond bú
csúbeszédet:

— Drága halottunk egész 
életében ragyogó példával 
járt elöl. Amikor, közsé
günkben k itö r t . a tűzvész, 
az elsők között volt, akik  
segítettek eloltani. És ami
kor kitört az influenzajár
vány, ő volt az első, akit 
elragadott!

★
Két begipszelt lábú férfi 

áll a pultnál és sört iszik.
— Szintén síelés? — kér

di az egyik.
— Nem, bár szék! — fe 

leli a másik,
★

— Éppen a szemén ta
láltam el a papát a hó lab
dával.

— Ezért még nem kell 
mindjárt sírni!

— Először én is nevet
tem.

■ár
— Hallom, balesete volt 

a síelésnél?
— Igen, lábtörés —, de 

szerencsére nem  az enyém  
tört el.

★
— Papa, ma valami 

hasznosat tudtam meg az 
iskolában.

— Igen? És mit?
— Hogy már az összes 

többi gyerek kap otthon 
zsebpénzt.

ir
— Doktor úr, megcsal a 

feleségem!
— És miért hozzám jön 

emiatt? Hiszen én orvot 
vagyok, inkább ügyvédhez 
forduljon.

— De amikor nekem ez 
annyira fáj!

H3 4- 5 6 7 8 |9 1-t 12 !7T” 14 15 16 17 18 ■
V -

19 20 ■
24

21 22 □
8

-

23” KH S 3 i 28

29“ 30

36
■ 3l”

É l
32 rmífi

M34

35” jBFH V 39 40

4T~ 42 43 44 d□EL B 46 ■ 47 Bflm~ ■ 49

56

65

71

75

I ÍT 160

972

67

177

81 Í82

68 69

7T

70

89

594

184

90 91

Í95

86

|74

87

80

588

92 193

3Mos5tgá kép
A lig  á llta m  a lá b a m o n ,
É s id ő n k é n t n a g y o t n y ö g te m , 
M ozgás, m o zg ás  

m o n d o g a ttá k  
H ol e lő ttem , ho l 

m ö g ö ttem .

em el. 72. B ec su k a tő . 73. B o lza- 
n ó b an  v a n !  74. R o ck o p e ra . 75. 
O lasz  nő i név . 77. H á z isz á rn y as . 
78.v F é ltv e  ő rző . 80. M ó kus. 81. 
A k a r á t  rö v id í té s e .  82. . . .  L a n k a  
(C ey lon ). 84. A ta n tá l  v eg y je le . 
85. N ag y  g é p g y á r  a  S z o v je tu n ió 
b an . 88. R om án  te re p já ró a u tó . 
93. V ilág rész ! 94. ö n tö z ő c sö v e t 
c s a tla k o z ta t  rá .  95. In d o n é z  sz i- 

H ídvégfry  F e re n c  d e re ik é  je n e k  g e t jm ű k ö d ő  v u lk á n n a l,  
fo ly ta tá s a  a  re jtv é n y  n égy  h o sá r F ü g g ő le g e s : 1. É p ítm én y e k  
szú  so rá b a n  o lv a sh a tó . e g y en sú ly i v iszo n y a . 3. F é le lem !

4. A h a jó  szél fe lő li o ld a la . 5. 
V íz sz in te s : 2. U d v a r t ta k a r í t .  A lé lek  tü k re !  6. E u ró p a i G az- 

10. T e tő sz e rk ez e t ö s sz e á ll ítá sá h o z  d a sá g i K özösség . 7. G y e rm e k re  
h a sz n á lt eszköz . 19. K ö té ld a ra b !  a lk a lm ila g  fe lü g y e lő  szem ély . 8. 
21. A fo ly ta tá s  e lső  so ra  . (zAft . A fö ld ré  h u l la j tá .  9. A n a g y b á -  
be ltűk : K, E ). 23. M űködő  v u lk á n  n y a i m p v é sz te le p  e g y ik  a la p ító -_Tr ___  ___^  ^ , . ■ ■ ( 1  ____mm.......... ö trilő fo ly ó . 85
M in d an a ó  sz ig e ten . 25. A. k iá so t t  ja  (Is tv á n ) . 10. E gy  m o rz s á n y i 86. M ag y a r É p ítő ip a r i K atalógus;
» 1. .. 1  : n  1 - X  ,  1 j. nr» A  „  I n  1 — rx 1 r í /x í— Vx A 1 I 1 1 A c  1 *) 0*7 TK /-I— X—7 , 1— n  *A4-ix t n n  r —I n  —I

52. V áro s  In d o n éz iáb an *  J á v a  
sz ig e té n . 53. Az u rá n  és az. a lu 
m ín iu m  v e g y je le . 54. N ői név , 
55. H a tv an  h ó n a p ja .  56. A íő iy*  
ta tá s  m á so d ik  s o ra  (z á r t b e tű :  
S). 57. N y u g a t-S z a m o s  fő v á ro sa . 
58. E lőd . 59. A te k e g o ly ó  ú t já r a  
in d ítá s a .  61. H iv a ta lse g é d  rég i 
n ev e , n év e lő v e l. 62. Ó k o ri tó m a i 
ü d v ö z lé s . 63. L ö v ed ék ek  o r r g ö r 
b é je .  64. Az író  F r a n c é  sze m é ly 
n ev e . 66. A c s a t  szé le i! 67. A l
sz ik  v a la h o l. 68. N é m e t női név . 
69. S z á la t ö lté sse l az  an y ag h o z  
e rő s ít.  70. L ég ies. 76. . . . eg ész 
ség e t!  78. Id ő m é rő  e szk ö zö k . 79. 
Ó iz land i p ró za i e lb e szé lés . 82; 
N é m e t ú t 'r ö v .  83, A B alhas-tób .a  

A g u m ó  k ö z ep e i

87. K ezd ő d ik  a s é ta !  89, K ic s i
n y ítő  k épző ., 90.. . . .K ö ln ;  spprt«; 
k lu b ; 91. T e lep  rö v . 92. E zen a 
n ap o n .

B ek ü ld és i h a tá r id ő :  1985. nof 
v e m b e r  29. ;

A Ö eíi H írad ó  X X IX . év fo ly am i3 ct7ámáhan Lror-cô fi
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SAKK

V ilágb ajn o k : G ari K a s z p a ío v
A hónapok óta tartó és megismételt Karpov—Kasz

parov páros mérkőzés végül is az utolsó, a 24, játszmá
ban dóit el a kihívó javára. A 16. játszma óta vfezető 
és jól játszó Kaszparov a 22.' mérkőzés elvesztése után 
nehéz helyzetbe került, hiszen biztosnak látszó győzelem 
helyett, az utolsó mérkőzésre m aradt a döntés. Ha Kar
pov nyert, ő marad a világbajnok, döntetlennél azonban 
már a kihívó lesz a győztes.. Karpov ..ennek megfele
lően kockáztatott, de Kaszparov sötéttel i  is ellentáma
dásba ment át és remek játszmában ■ győzött. Ezzel ő 
lett a  sakkozás történetének 13. világbajnoka. Ilyen fia
talon még soha — senki nem került a sakkviiág -trónu
sára. Karpovnak lehetősége van arra, hogy fél éven 
belül revansra hívja ki az új világbajnokot.

Interjú az új vízilabda szövetségi kapitánnyal

M ilyen  m ély a

Februárban csomagol Bicskei

M ölni jutalom
Bicskei Bertalan (41 éves), 

az MLSZ utánpótlás-kapitá
nya ritka lehetőséget kapott: 
februártól a kölni Testnevelé
si Főiskolán tanulhat. Ez a 
megtiszteltetés először ér ma
gyar labdarúgó-szakembert. 
Hogy miért éppen Bicskei 
kapta a meghívást? Erről fag
gattuk a fiatal edzőt.

— Az MLSZ pontosabban 
Szepesi György m ár évekkel 
ezelőtt ígéretet kapott az 
NSZK labdarúgó-szövetségtől, 
hogy egy későbbi időpontban, 
szívesen vendégül . látnának 
Kölnben egy magyar edzőt. 
Egyetlen kérésük volt csupán: 
az illető feleljen meg az otta
ni TF követelményeinek.

— Melyek esek a kritériu
m ok?

— Legalább középfokú né
met nyelvtudás, szakedzői ké
pesítés. Kikötés továbbá, hogy 
az illető ismert szakember 
legyen.

.gr Mennyi ideig tart a tan
folyam?

— Hét hónapig.

— Milyen . körülmények kö
zött tanulnak a tanfolyam  
hallgatói?

— A jövő hónapban kapunk 
egy tájékoztatót, amelyből a  
házigazdák: ígérete szerint 
mindent meg fogunk, tudni. 
Az már bizonyos, hogy bent
lakásos. rendszerben tanulunk. 
Jómagam az NSZK Iabdarú- 
szövetségnek leszek a vendé
ge, azaz költségeimet meghí
vóim állják. Tanáraink a köl
ni TF professzorai lesznek, ez 
garantálja a megfelelő szín
vonalat is.

— ö n  szakedző, tehát ma
gasan kvalifikált szakember. 
Mi szükség van erre a tanfo
lyamra?

— Ez a világ legjobban el
ismert edzőtovábbképző kur
zusa, itt diáknak lenni nagy 
megtiszteltetés.

— Távolléte idején kik fog
lalkoznak majd tanítványai
val?

—- Az utánpótlás korosztály- 
lyal. T a jtí: József, az ifjúsági 
A-csapóttaí fiókost Gyula, a 
B-vel Piski Elemér, a C-vel 
Cziegler . János. Jó kezekben 
lesznek tehát a fiatalok.

A hír, amely hóközben ér
kezett, csak a bennfentesek 
számára pem meglepetés: az 
OTSH elnöke Gyarmati De
zsőt nevezte ki a vízilabdázók 
szövetségi kapitányának. Ami 
azt illeti, az egykori három
szoros olimpiai bajnok, későb
bi sikeredző „tétlenkedése” 
nem tartott sokáig: a legutób
bi bajnokságban még az 
aranyéremig vezette a BVSC 
gárdáját, s ezután — bárm i
lyen hihetetlen is — nyugdíj
ba vonult.

— Miért ez a váratlan visz- 
szatérés? — kérdeztük az .5.8 
éves szakembert.

— Hogy egyszerűen fogal
mazzak: hívtak, elvállaltam.

— Elég érdekes időpontban 
váltja kollégáját. Rusorán Pé
tert. Sikertelen a válogatott, 
ráadásul a régi nagyok szinte 
egyiöl-egyig külföldön játsza
nak. Mit tart legfontosabb fe l
adatának?

— Nekem az a dolgom, 
hogy a nemzeti csapat régi te
kintélyének megfelelő eredmé
nyeket érjen el. Ezért azon 
leszek, hogy mielőbb kialakít
sak egy gárdát, amely ismét 
számottevő lehet a  nemzetközi 
vízilabda életben.

— Számít a külföldön já t
szókra?

NB I
Harc a bronzéremért

Még két játéknap lesz az 
első osztályban. A legutóbbi 
fordulóban — az eredménye
ket közöltük, kivéve a Video
ton—Csepel 1-0-ás mérkőzését 
— a vezető kettős mögé három 
csapat zárkózott fel — öt pont 
hátránnyal — a Rába, az 
FTC és a Videoton, s őket kö
veti egy ponttal lemaradva a 
ZTE. Az alsóházban lényeges 
változás, hogy a Siófok két 
győzelmével elkerült a kieső 
helyről, helyét a Volán vette 
át, míg a Csepel hátránya négy 
poni a Siófokkal szemben.

Ügy tűnik az első két hely 
sorsa eldőlt — bár merészség 
ilyet mondani a bajnokság fe
lénél —, míg a bronzéremért 
sok csapat van versenyben, 
köztük az UEFA-kupától bú
csúzó Videoton is. A kiesés el
kerüléséért három együttes 
harcol, a Csepel helyzete egyre 
nehezebb.

Következik: (november 16 
—17.) ZTE—Békéscsaba, Dózsa 
—Pécs, Honvéd—Siófok, Cse
pel—Debrecen, Volán—FTC.
Vasas—Tatabánya, Videoton— 
Haladás, Rába—MTK-VM.

NB II
A  hajrá következik

A második vonalban a h a j-1 
rához érkezett az őszi idény,' 
még három fordulót játszanak 
a csapatok. Élesedik a küzde
lem fent és lent. A két veze
tő csapat — egykori NB I- 
esek — az Eger és a Diósgyőr 
nyilvánvaló favoritnak tekint
hető a feljutásra, de a SZEOL- 
Délép sem mondott le e lehe
tőségről. A Ganz-MÁVAG ve
zeti a középmezőnyt, a  vasgyá
riak a Keszthelyhez hasonlóan 
várakozáson felül szerepelnek 
eddig. Csalódás viszont a 
Nyíregyháza, a Salgótarján és 
a Vác teljesítménye. A kezde
ti bukdácsolás után magára 
talált a Metripond és a jelek 
szerint feljövőben van a Ka

zincbarcika is. A hajrában 
m egváltozhat a kép, s tavasz- 
szal bizonyosan nagy küzde 
lem várható a második vonal 
ban. ♦

A 16. forduló eredményei:
Debr. Kinizsi—K.-barcika 2-2 
Ganz-MAVAG—SZEOL-D. 3-2 
Komló—H. Szabó L. SE 2-1 
Dunaújváros—Salgótarján 0-0 
Diósgyőr—Váci Izzó 2
Keszthely—Szekszárd 1-1 
Metripond—Sopron 3-3
Baja—Nagykanizsa 3-1
Szolnok—Eger 2-2
Nyíregyháza—Veszprém 2-Ó

A b a j n o k s á g  Ál l a s a

— Mindenkire számítok, aki 
vállalja a kémény munkát, és 
akinék tudása, formája alap
ján a válogatottban van he
lye.

— Elképzelhető generáció- 
váltás a legjobbak között?

— Azt hiszem, igen.
— Nyakunkon a Szovjetunió 

elleni kettős presztízsmérkő
zés, amelyre Moszkvában ke
rül sor november 16—17-én, 
már Ön ül a kispadon?

— Az idő rövidsége miatt 
ezt a feladatot még nem vál
lalhattam el. Dömötör Zoltán 
és dr. Martin György készíti 
fel és vezeti Moszkvában a 
válogatottat.

— Sok sikert a munkájához!
— Köszönöm. Egészséget is 

kívánhatna, mert jelenleg 
olyan influenzás vagyok, hogy 
beszélni is alig tudok. Ezért 
voltam ezúttal kissé szófukar. 
Elnézést.

Semmi baj. S végül csupán 
emlékeztetőül Gyarmati Dezső 
eredménylistája, amelyet 
1973—1980 között ért el a ví
zilabda-válogatottal.

Olimpiai bajnoki 
(1976), világbajnoki 
(1973), EB-győzelem 
1977), Világ Kupa 
(1979).

Valami hasonlóval 
is kiegyeznénk.

cím
arany
(1974,

elsőség

ezúttal

B U B K A :

Hat méter — nem akadály'

^HijRADÓ
SAJTÓSZEM LE 

S z e rk e sz ti: 
a  sze rkesztőb izo ttság  

B udapest
V., S tein dl u tca  8, sz. 1054. 

K iad ja :
az Igazságügy i M inisztérium  
Bv. O rszágos P a ran csn o k ság a  

85—9064. S z ik ra  L apnyom da, 
B u d ap es t

1. Eger. .• . , ?..
2. Diósgyőr
3. SZEOL-Délép
4. Ganz-MAVAG
5. K eszthely
6. Dunaújváros
7. Szolnok
8. Komló
9. N yíregyháza

10. Salgótarján

lfc 8 7 3 80-14 23 
16 9 5 2  33-18 23 
16 9 3 4 33-18 21 
16 8 4 4 30-19 20 
16 7 5 4 20-33 19 
16 6 6 4 21-15 18
16 8 2 6 2 6 -a  18 
16 7-2 7 28-26 lV 
16 7 2 7  19-18 16 
16 S 4 6 15-14,4«

11. H. Szabó L. SE TG 6 3 7 22-23 1.1
12. M etripond
13. Szekszárd
14. Sopron
15. Baja
16. Vác
17. Debr. Kinizsi
18. Veszprém
19. N agykanizsa
20. K azincbarcika

16 6 3 7 23-27 -J# 
16 5 5  6 15-24 £3
16 4 6 6 l? -2i Ä  
16 6 ? 8 .24-at; 1& 
16 5 3 8 12-20 13 

46 ,3 .6 ,7  18-25 \ 3 . 
16 5 2 9 14-23 12 
16 3 3 8 19-29 11 
16 2 S 9 15-29 S

— Nem tudom, ki hogyan 
van vele, a hatméteres ma
gasság természetesen egy bi
zonyos határt jelent, számom
ra azonban már régén nem 
tűnik elérhetetlennek — mond
ja Szernej Bubka, á  rúdugrás 
csúcstartója. Huszonegy éves, 
a donyecki egyetem hallgató
ja. Július 13-án Párizsban vi
lágcsúcsot állított fel. — Vi- 
talij P etrow al, az edzőmmel, 
tudjuk, hogy már az elmúlt 
idényben is csúcsot ugorhat- 
tam  volna, idén még inkább.

«— Ilyenkor szoktak a pszi
chológiai gátakra hivatkozni. 
Nem valami ilyesmi játszott 
közre az elmúlt nyáron?

— Számomra ilyesmi nem 
létezik, csupán az adott pilla
natban nem mindig jön be 
mindaz, amire egyébként ké
pes lennénk. Különleges han
gulatban kell lenni a jó ug
ráshoz és persze egy kis sze
rencse sem árt.

— Láttam, ahogy az őszi 
edzéseken a 6,40-es magasság
ra csiszolták a technikát, a 
mércére, léc helyett gumi
szalagot tettek. Komolyan fel 
akarja állítani a 6,40-es új 
csúcsot?

— Edzőm bizonygatta — de 
én is így érzem —, hogy a 
6,10 és a 6,30 nem is olyan 
fantasztikus magasság, mint 
amilyennek kívülről látszik,

— A  rúdugrás rekordja 
mégis — főleg önnek köszön
hetően hihetetlen gyorsa 
sággal emelkedik, eddig pedig 
csigaléptekkel haladt előre. 
Mivel magyarázható ez?

— A könnyűatlétikában 
van még néhány kiaknázatlan 
terület. Ez nem áll a magas
ugrásra vagy a rövidtávfutás
ra például, de felettébb igaz a 
rúdugrásra, s talán még in
kább a hármasugrásra. Nem 
véletlen, ez az érezhető minő
ségi fejlődés, az eredmények 
javulása. Ugyanígy van ná
lunk is, rúdugróknál. Edd’g 
erőt gyűjtöttünk, most eljött 
a nagy ugrások ideje.

— Gyanítom, hogy ehhez az 
ugráshoz egy olyan sportoló is 
Kellett, akiben ' szerencsesén 
párosulnak', a jó rúdugró tu
lajdonságai: az erő, a merész
ség. a hajlékonyság, és a gyor
saság. Tényleg, mennyit is fu t 
százon?

— 10,2-10,3 az eredményem.
— Minden 'felkészülés nél

kül?

— Igen, sőt idén még keve
sebbet foglalkoztunk a gyor
sasági felkészítéssel.

— Van-e valamilyen külön
leges edzési módszere?

— Érre nehéz válaszolnom, 
mivel nem tudom, hogyan ed
zenek a többiek, nincs össze
hasonlítási alapom. Gyanítom, 
■hogy vannak azért sajátossá
gok az én stílusaimban is. Ed
zőm, Vitalij Afanaszjevics 
Petrov, akiért rajongok — ke
reső, kutató, szüntelenül gon
dolkodó, nem mindennapi em 
ber. Eredményeim társszerző
je, sőt talán ő rekordjaim  
■tényleges felállítója. Ha már 
az edzésre és az edzőre tere
lődött a szó, szeretném, ha a 
rúdugrás hívei nemcsak a nö
vekvő eredményeket ismernék 
meg, hanem Alekszandr Sza- 
mohvalov nevét is. Gimnasz
tikaedző. Már három éve fog
lalkozik velünk, Petrov tan ít
ványaival. A krobatikát és 
gimnasztikát tanít, vagyis azo
ka t a tárgyakat, melyek nél
kül senkiből sem lesz rúdug
ró. Sajátos módszertant dol
gozott ki, de ez m ár egy hosz- 
szabb beszélgetést kíván.

— Hogyan, m ivel tölti az 
időt, közvetlenül az ugrás 
előtt? ■

— A legfontosabb, hogy el
feledtessem magammal, meny
nyire fontos az ugrás. Ki kell 
tudni kapcsolni. Az idegi 
energiatartalék hihetetlenül 
nagy értéket képvisel, nem sza
bad feleslegesen pazarolni. 
Van egy sajátos törvényem is, 
amit a következőképpen fo
galmazhatnék meg: a küzde
lem mindig csak az ugrógö
dörnél kezdődik, de sohasem 
a versenyről való gondosko
dással. Ugrás előtt a legjobb 
olvasni. Valamilyen szórakoz
tató könyvet, történelmi tár
gyút például, az a kedvenc ol
vasmányom.

— Feltétlezhetjük-e, hogy 
most, miután elérte és túllép
te a hatméteres magasságot, s 
a kommentárok szerint ezzel 
a X XL századba lépett, bizo
nyos visszaesés tapasztalható 
majd az eredményekben?

— Ez nem lenne jó. Remé
lem, nem is következik be 
ilyesmi. Éppen az ellenkezőjé
re törekszem, igyekszem javí
tani a formámo..,-

A gyengébb nem védelmében
Részlet az országos súly- - talanságok nem a vízilab- 

emelő-bajnokság utáni nyi- da sajátosságai, s a tiszta 
iatkozatból. „A Nemzetied- eszközökkel megvívott csa- 
zi Súlyemelő Szövetség iáknak akár nők is le-het-
úgy határozott, hogy jövő- nek részesei, ezek a mécs
re á Pannónia Kupa ke- esek még 0 K ”«i4iiAVnai 
rétében Zalaegerszegen bo
nyolítja le a szövetség első 
hivatalos női versenyét, 
amely világbajnoki főpró
bának is számít. A tapasz- tak, úsztak, lőttek és fu- 
talatok alapján döntünk tottak, de az öt különböző
majd az első női világbaj- sp,0rtág küzdelmeit évekig 
nokság kiírásáról és szín- c sa k ‘a férfiaknak readez- 
helyéröl.” ■ ték meg együtt. Ma már

Mindig jóleső érzés, ha n«m eretnek gondolat a 
Magyarország valamilyen nöi pantallón sem. S hogy 
nagy világverseny rendezői nálunk is milyen komo- 
tteztétokapja meg. A hazai ]yan kézaülk, arra egy jó 
környezetben m egtartott példa: a közelmúlt egyik 
vb vagy EB többnyire jo legkiválóbb versenyzőjét, 
hatással van az adott az olimpiai ezüstérmes, 
sportág további fejlődésé- Szombathelyi Tamást bíz- 
re. s az sem utolsó szem- táfc meg a női válogatott

a kívülállóknak 
is érdekesek lehetnek.

Egyre népszerűbb a női 
öttusa is. A nők már ko
rábban is lovagoltak, vív-

pont, thogy . ilyenkor az irányításával. A szövetségi
eredmények is _ általában kapitány, dr. Török Ferenc 
jobbak ^az egyébként _ el- Szombathelyi kinevezését

az
„ _____„ J P ____ m arad

v á n y  a sztárokat testkö- hatunk el a világtól, a 
zelből figyelni, közelről felnőtteknél, a junioroknál

várhatótól. Jó ez a nézők- azzal indokolta, hogy 
nek is, mindig nagy él- új szakágban sem mars

lá tn i. a legjobbak vetélke
dését. Ezúttal azonban a 
bejelentése az első hivata
los női súlyemelőverseny 
magyarországi megrende
zéséről — nekem legalább-

és az ifjúságiaknál kihar
colt pozícióink itt is jó 
eredményekre köteleznek.

A nők sportjára nem
csak az jellemző, hogy 
újabb és újabb területeket

is — teljesen váratlan volt hódít meg, de változnak a 
és nem okozta a szokásos hagyományosan űzött

sportágak szabályai is. Az 
idén m ár a női evezősök
nek  is 2000 m éterre emel-

örömet sem. Dicséretre 
méltó a nemzetközi súly
emelőéletben kivívott po
zíciónk, hiszen ezt a veze- ték a távot, s ez megegye- 
tők minden bizonnyal nagy zik  a férfipálya hosszá- 
munkával értek el, s fi- val. A mostani edzések 
gy elemre méltó, hogy nem m ellett m ár a  két kilo.mé- 
egy nálunk jobb^ verseny- teres lapátolás sem jelent 
zőkkel. rendelkező ország problémát. Vagy egy m á
d é i t  járnak a sportág sík példa, az atlétika: a 
magyar „diplomatái”.: Va- Los émgeles-i olimpián
rattan  volt az információ 
azért, m ert ezt mégelőző-

íná'r a nőknek is rendeztek 
maratoni versenyt, s elő

leg nem hallottam a  női ször te r e p e i t  az ötkarikás
súlyemelőversenyekről, 

Rossz érzéseim pedig azért
játékok program ján a nöi 
3000 méteres síkfutás, va-

íámadtak, m ert meggyőző- iamin t a  400 m éteres’ gát- 
desem, a női nem egyen- futás. Pedig hosszú évekig 
Ínséget nem ezen a terű- az olimpiákon a hölgyek 
laten kellene bizonyítani, leghosszabb távja 800 mé- 
van erre jó néhány egyéb té r  volt, az 1500 m éter is 
lehetőség. csak 1972-ben, München-

Félreértés ne essék, ez ben került be a műsorba, 
az írás nem azért szüle- S nemcsak a  számok bő
telt. hogy bizonyítsa, a  vülnek; .az eredmények is 
nőknek nincs helye a  m ind nagyobb tiszteletet 
sportpályákon, hiszen ezt parancsolnak. Az idén a  
állítani kissé idejétm últ norvég Kristiansen 2:21:06 
gondolat lenne. Igaz, évek- órával é r t el m aratoni vi- 
kel ezelőtt még' kétkedve lágrekordot; ilyen teljesít- 
íigyeltem a női labdarű- ménnyel a férfiak között 
fiók hazai szárnypróbálga- sem m aradna le nagyon, 
tás-ait, s ta lán  nem egye- Az em lített sportágakon 
dűl voltam, aki a miskolci túl is lehetne sorolni a  
Foci-farsang televíziós jeleket, amelyek a  női 
közvetítései a la tt olykor sport nagykorúságára uta.1- 
mosolygott is. Aztán az n,ak. J
akarat legyőzte a kezdeti A természetes és elis-
nshézsegeket és ma m ár ,a mérésre méltó em arcipá- 
legjob'b magyar női fo- ciós jetek m ellett sajnos
cistak. Europa-bajnoki ta- akadnak vadhajtások  is. 
lalkozon képviselik szí- id e sorolnám én a nem ré- 
neinket. Folyik a  lányok, giben ^ za jlo tt budapesti 
asszonyok bajnoksága, s birkózó-világbajnokságon a 
ma m ar nem tetszik kulo- közönségszórakoztatónak, 
nősnek a,hölgyek jelenlete .meghirdetett női birkózást 
? ' j^lrá^uSopalyakon. _ Az js_ Eléggé szánalmasnak 
érdeklődés v.agy a szmvo- tűntek a szőnyegen egy- 
nai nem _ merhető például m ást róncigáió lökdös5

Lahnn/'nir v.adv a k-n_ u mkézilabdázók, vagy a ko
sárlabdázók bajnoki vetél
kedéséhez, de hát az utób
biak, jóval régebben kezd-

hölgyek. Ez még a gyen 
gébb férfi mérkőzéseken 
sem szép, hát még a  nők
nél. A z'ízlések rendkívül

tek sportáguk fortélyainak különbözőek, de nálam  a 
elsa játítását, s a hagyoma- jó alakú, sportos nő fogai- 
nyok rendszerint nagy ma  nem esik egybe a bo- 
erovel bírnak. _ dy building-bemutatón lát-

A labdarúgók kezdték a hatókkal. Nem tartozik 
bizonyítást, s jelenleg m ár kedvenceim közé — bár 
olyan sportágakat is űznek m int említettem, még nem 
nők, amelyekről régebben is láttam  — a női súly- 
senki sem hitte volna, emelőverseny sem. Ta- 
hogyt nekik való. M ert gadhatatlan, hogy az ed- 
ugyah 4Ri- jósolhatta volna, zésekhez a legtöbb sport- 
még, hogy 1385-ben az or- ágban hozzátartozik a
szág sportszerető közvéle
ményé aggódva várja a 
női vízilabda Eúrópa-baj-

sulyzózás is. de ez az ed
zőtermekben. kisebb te r
hekkel egészen más, mint

noksagrol erkezo hírekét, közönség előtt. Talán nem 
■_s hogy milyen nagy örö- vagyok egyedül, aki nem 

met szerez az Oslóban el- szívesen nézi a súlyok 
ért második hely, Pedig alatt görnyedő ifjú

. a latti; 'rúgásokat, ütéseket,
látván a pólóban a v íi kát es asszonyokat. A fu-

<a kisebb-nagyobb pofono- a z . úszás, a torna' 
kát. óva intették a gyen- va§F éppen a labdázás 
gébb nemet ,a .vízbe ug- sokkal jobban illik a nők- 
rástól ts Ázfán HsWí^: ' höz. mint a birkózás, a'fástol '1$; Aztán bebizo, 
nyosodott, hogy a szabály. súlyemelés .


