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AZ ELMÚLT HÉT
AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÉLI ÜLÉSSZAKÁRÓL sóban 

állítják: az utóbbi évek legtartalmasabb tanácskozásá
nak voltak résztvevői a képviselők, s tanúi a méglií- 

. vottak, a : rádióhallgatók és a televíziónézők.
A legtartalmasabb jelző azért is helyénvaló, mert az 

alkotmány -és a .választójogi törvény módosítása mel
lét,t .a VII. ötéves tervét, áz 1986. évi költségvetést, va
lamint a tanácsok 1986—90. közötti pénzügyi tervét 
szintén megtárgyalta s elfogadta az országgyűlés. Tehát 
nagy horderejű, a jövőt meghatározó témák szerepel
tek' a napirenden.

Különösen a  VII. ötéves, terv váltott ki élénk vitát. 
Talán azért, mert a jövő évi költségvetést legfeljebb 
részletekben lehet módosítani, az alapösszefüggéseket 
már az idei év teljesítményei meghatározták. Ezt nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Ám öt év — az mégis
csak öt .év! Fél évtized sokféle lehetőséget, változatot 
kínál. Ennyi idő rengeteg munkára elég, sók eredmény 
— s kudarc.^— születhet.

Nem., véletlen tehát, ha a képviselők szinte csak er
ről vitatkoztak. Azt senki sem tagadta, hogy reális sz 
előterjesztett terv. Ám sokan hozzátették, ha nem si.ke- 
rüi az-eihatározottnál nagyobb növekedési ütemet el
érni, akkor gazdaságunk visszaesik a nemzetközi rang
listán.

A NAGY KÉRDÉS AZ VOLT: ki. hol latja az előre
törés lehetőségét? Így vágy úgy, sokan.az ipart emle
gették ezzel kapcsolatban. Szóba jött még természete
sen, hogy á jól dolgozók lehetőségét nem szabad kor
látozni, a munka becsületét vissza kell állítani, s a tel
jesítmények és a bérek összhangját meg kell teremte
ni . . .  és így tovább.

Csupa ismert törekvés, ám a gazdaság eredményes 
működéséhez feltétlenül szükség van ezek gyakorlati 
érvényesítésére. Már csak azért is, mert a hetedik öt
éves terv számai azt jelzik: a gazdaságpolitikusok nö
vekedéssel számolnak, s . köztudott, hogy a gazdaság 
élénkülése nem marad hatás nélkül az életszínvonalra 
sem.

De addig sokat kell tenni. Mert még a szerénynek 
minősített terv megvalósításához is komoly erőfeszítés, 
összehangolt; hatékony munka kell. És ha  elfogadjuk 
azt a véleményt — s' miért ive -tennénk? —, hogy a  
magyar gazdaság nemzetközi pozícióinak megőrzéséhez 
ennél többre van szükség, akkor világosan látszik, sok 
erőfeszítést követelő öt év áll előttük: az irányítók, a 
vállalatvezetők, az értelmiség és a kétkezi munkások 
előtt. /

A KÉTNAPOS ÜLÉSSZAK több újszerű vonást tar
talmazott. Szokatlan volt a- hetedik ötéves tervről el
hangzott fcriitikatömeg. Ez persze, kedvező jelenségként 
értékelendő: - a  képviselőknek nem mindegy, milyen 
program mellé adják voksuteat. Az edelényi ügyben el
hangzott interpellációra hallott választ hetvenötén nem 
fogadták el. Igaz, a többség nem volt ennyire kritikus, 
mégis figyelemre méltó ez a magatartás. Azt jelzi, 
hogy a honatyák komolyan veszik megbízatásukat, nem 
formálisan akarnak az ország ügyeiben részt venni. 
Remélhetőleg, ez az ájklávitás jellemzi majd egész tény
kedésüket , í

BEFEJEZŐDÖTT az ENSZ-KÖZGYÜLÉS jubileumi, 
negyvenedik ülésszaka, Rém csupán az ünneplések je
gyében, bár minden felszólaló talált elismerő szavakat 
a világszervezet tevékenységére, a béke ügyének^ az 
előmozdítására tett erőfeszítéseire. A mostani tanács
kozáson csaknem 150 napirendi pontot vitattak meg a 
delegátusok. Ezúttal is’a béke és a  nemzetközi biztonság 
megszilárdításával kapcsolatos kérdések uralkodtak a 
vitákban,: Jelentős — és kedvező — hatást gyakorolt az 
ülésszak munkájára Mihail Gorbacsov és Ronald Rea
gan, genfi találkozója, elsősorban azzal, hogy a két nagy
hatalom vezetői megerősítették: atomháborúnak soha 
nem .szabad kirobbannia. ,

HAZÁNK ÁLLÁSPONTJÁT FEJTETTE KI a köz
gyűlésén felszólaló Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el
nöke, aki a résztvevők' többségének a helyeslését is 
érezhette maga mögött, amikor megállapította: „Az 
egyetlen járható útnak az enyhülési irányzat minden 
lehetséges elemének erősítését, válsággócok felszámo
lását, újabb konfliktusok kialakulásának megelőzését, 
a nemzetközi légkör megtisztítását,, a . bizalomra épülő 
alkotó együttműködést tekintjük a világ számára. Erre 
kell felhasználni az ENSZ; testületéit és minden lehet
séges nemzetközi fórumot is.”

A küldöttek döntő többsége — s egyetértett velük 
Javier Perez de Cuéllar, az ENSZ főtitkára is — kife
jezte ama meggyőződését, hogy nem szabad megenged
ni a nukleáris fegyvereknek a világűrben való megje
lenését. A főtitkár bírálta az Egyesült Államokat, 
amiért csökkentette a' világszervezet költségvetéséhez 
való amerikai hozzájárulást. Megállapította: ez a lépés 
ellentétes az ENSZ alapokmányával^ s célja az, hogy 
politikai nyomásit gyakoroljanak a világszervezetre.

AZ ÜLÉSSZAKON ÁTTEKINTETTÉK ja_ legégetőbb 
regionális kérdéseket: a közel-keleti, a közép-amerikai 
és a dél-afrikai helyzetet. A legfontosabb politikai-gaz
dasági kérdésekben ezúttal sem sikerült áttörést elemi,
de pozitívumnak, tekinthetjük, , hogy a felszólalók több
sége kellő önmérsékletet tanúsított, ezáltal javult a vi
ták légköre, Történt pedig ez utóbbi egy feszültségek
kel terhes időszak után, amelyből — Genien kívül — 
talán ezáltal is kezd kilábalni a világ, Belépvén egy
úttal az 1986-os esztendőbe, amelyet az ENSZ a nem
zetközi béke évévé nyilvánított. így legyen — hazánk 
biztos partner, ehhez.

' A  Központi
a jövő évi tervről

t f * *  ' ~  K )  „

Az MSZMP Központi Bi
zottságának legutóbbi ülésén 
megállapították: a népgazda
ság idei fejlődése elmarad a 
terv céljaitól, a termelés és 
a nemzeti jövedelem növeke
dése kisebb az előirányzottnál. 
Ebben szerepet játszik, hogy 
a gazdálkodás és az irányítás 
nem javult kellő mértékben, a 
szokásosnál hidegebb tél. je
lentős termelésűi esést és • .több
letkiadást okozott, az1 értékesí
tési lehetőségek a külpiacokon 
romlottak. A külíkeréskedelmi 
áruforgalom aktívuma a ter
vezettnél kisebb, a belföldi fel- 
használás viszont a tervnek 
megfelelően alakiul. . . . . .

1885-ben a nemzeti jövede
lem várhatóan 0,5. százalékkal 
haladja meg az 1934,'éyit. Az 
ipari termelés 1,5-2 százalék-* 
kai emelkedik, .A? építőipar 
termelése kistehb a tavalyinál. 
A mezőgazdasági termékei; 
termelése 1 százalékkal.' elma
rad a tervhez képest. Gaboná
ból 15 millió tonna termett. 
Az á Hat tenyésztés teljesítmé
nye az állatállomány csökke
nése miatt kisebb a számított
nál, a-zöldség- és gyümölcs
termelés is elmarad a tervek
től. .

A KB üléséről kiadott, köz
lemény többek közt leszögezi: 
a lakosság reáljövedelme ős 
fogyasztása az előirányzottnak 
megfelelőén, 1 százalékkal nö
vekszik az ■ idén, a nominal jö
vedelem 8 százalékkeí,. az ár
színvonal intutegy 7 százalék
kal emélkedilk. Áz (^ämis^ir-; 
elláítás kiegyensúlyozott, 'meg
felelő. Az építőanyag-ellátá-s 
javul, -ugyanakkor ' tüzelő
anyagokból és teljes ipari fo
gyasztási. mfcfcd.aből a kínálat 
nem kielégítő.

1986-ban — teszi hozzá a 
iközlaméiny — élénkíteni kelj a 
gazdasági növekedés ütemiát 
óá tovább javítani a külgazda
sági egyensúlyt. A szocialis
ta szektorban beruházásokra 
201-204 milliárd forintot lehet 
fordítani. Az exportnak .az 
1985. évinél dinamikusabb nö
velésével nagyobb kiviteli 
többletét kell elérni.

Az iparnak nagyobb mér
tékben ‘kell hozzájárulnia a 
nemzeti jövedelemhez, jelen
tősen növelnie kell kiviteléi. 
Ehhez cl enged hetet’ en a szer - 
kezeli változások feüigyorsítása,

a kereslethez való alkalmaz
kodás, a gazdaságosan előál
lítható, magais feldoigozottságú 
termékek arányának növelése, 
a fajlagos anyag- és energia
felhasználást mérséklő, a mi
nőségeit javító technológiai 
eljárásaik elterjesztése, az ala
csony hatékonyságú vállalatok 
gazdálkodásának javítása.

A mezőgazdaságban, gaboná
ból 16 millió tonna termést 
kell elérni, számottevően nö
velni kell a kukorica vetéste
rületét, meg kell állítani az 
állatállomány csökkenését.

Az életszínvonallal kapcso
latban a közlemény úgy fogal
maz, hogy a lakosság reáljö
vedelme és fogyasztása 1 szá
zalékkal emelkedjen 1986-ban, 
a pénzbeli jövedelmek pedig 
6 százalékkal, a társadalmi 
juttatások mintegy 7 százalék
kal, az átlagkeresetek 5-5,5 
százalékkal. Szükebb körben 
központi bérintézkedésekre is 
sor kerül: 1986. január 1-től 
soron kívüli béremelésben ré
szesülnék a szénbányászatban 
a szénfalon dolgozóik, a köz
vetlen termelésirányítók és ki
segítők. A fogyasztói' árszín
vonal 1986-ban 5 százalékkal 
émeljkiad'h'Cit, új központi- árin
tézkedésre csak- szűk körben 
kerülhet sor.

A Központi Bizottság a kis- 
gyere-kasak és az idős korúak 
szociális biztonságának javítá
sa érdekében ajánlja a gyer
mekgondozási díj igénybevé
teli idejének a maghosszabbí
tását a gyermek másfél; éves 
Koráig, valamint 1986. január' 
1-től a 70 éven felülijeik nyug
díjának 5 százalékos, minimá
lisain 150 forintos emelését.

Az 1986-ban 63-65 ezer la
kás felépítése a cél. A költség
növekedés ellensúlyozására 
emelni kell a szociálpolitikai 
támoigatást, valamint az épí
téshez és vásárláshoz nyújtott 
hitelek felső határát.

A gazdaságpolitikai felada
tok teljesítése érdekében a 
KB szükségesnek tartja a 
munkafegyelem lazaságainak 
rnagszün tatásét, Megfelelő 
munka szervezéssel, jogi sza
bályozással, szemléletformá
lással biztosítani keil a mun
kaidőalap teljes1 kihasználá
sát, és növelni kell e téren a 
vezetők és a dolgozók felelős
ségét.

Vizsgálat a Merkúrnál
Nem elég, hogy négy-öt évet 

kellett várnom az új kocsira, 
amiért horribilis összeget fi
zettem, mégis hiányosan, bosz- 
szúságok közepette kapom 
meg, s ráadásul még azt sem 
tudom, hogyan reklamáljak? 
— háborog gyakorta az újdon
sült autótulajdonos. Milyen 
visszásságokat derített löl a 
Központi Népi Ellenőrzési Bi
zottság az új személygépkocsik 
átadásánál? — kérdeztük 
Salyi Ferencet, a KNEB osz
tályvezetőjét egy nemrégiben 
lezárult vizsgálat kapcsán.

— Mire terjedt ki a vizsgá
lat?

— A Merkur Védaát utcai 
és Áfor utcai átadótelepén 
vizsgáltuk, hogy milyen körül
mények között kapják meg a 
tulajdonosok a' kocsikat. Min
denféle ' típusból összesen 42 
gépkocsi tételes vizsgálatát 
végeztük el.

— Konkrétan milyen hiá
nyosságokat tapasztaltak?

— Meglehetősen sokfélét. A 
gumiabroncsok levegőnyomása 
például az .átadáskor minden 
vizsgált kocsinál- eltért a gyá
ri előírásoktól. Előfordult, 
hogy ugyanabban a kocsiban 
az egyik abroncsban 0,8 at
moszféra nyomás volt. a má
sikban viszont 2,7. Tizenhét 
kocsinál észrevettük, hogy nem 
volt meg a járműhöz gyárilag, 
szükségesnek ítélt valamennyi 
szerszám, Esetenként az adat
lapon nem tüntették fel, hogy 
a kocsi sérült. Több autónál 
az ablakmosó tartályt nem töl
tötték fel, vagy az ablaktörlő 
motor nem működött, vagy a 
fényszóró nem volt jó beállít-

EEektrosiikai kormányprogram
Központi fejlesztési és szer

vezési programot hagyott jó
vá a Minisztertanács az elekt
ronika hazai alkalmazásának 
elterjesztésére. Az Ipari Mi
nisztérium, az OMFB, a KSH, 
a Magyar Tudományos Aka
démia és a Magyar Posta köz
reműködés-évei kidolgozott 
program legfontosabb célja az 
elektronika elterjesztésének 
gyorsítása, s ily módon hozzá
járulás a gazdasági fejlődés 
élénkítéséhez, a műszaki szín
vonal emelkedéséhez. Magyar- 
országon az elektronika alkal
mazása jelentősen elmarad az 
iparilag legfejlettebb országo
kétól; az egy főre jutó elekt
ronikai termékfelhasználás 
értéke például 1983-ban a fej
lett tőkés országokban 400- 
500 dollár volt. Magyarorszá
gon viszont csupán 50 dollár
nak megfelelő összeg. Magyar- 
ország részesedése a világ né
pességéből ugyanebben az év
ben 2,6 ezrelék, a teljes világ- 
termelésből való részesedése 
5 ezrelék, a világ elektronikai 
termeléséből 2,5 ezrelék, az 
elektronikai termékek felhasz
nálásából eddig csak 1,25 ez
relék volt,a magyar részarány. 
Az újonnan elfogadott kor
mányprogram központi, jóénz- 
eszközöket csak a már, eddig 
is kiemelt területek; fejleszté

sére biztosít, így a program 
teljes .megvalósulásához jelen
tős vállalati fejlesztési forrá
sokra lesz szükség. A . prog
ram új ár- és vámszabályokat 
helyez kilátásba a jelenlegi túl 
•magas árak mérséklésére. A 
műszaki fejlesztési alapok fel
használási lehetőségeinek mó
dosításával, adókedvezmé
nyekkel és hitelpolitikai .támo
gatásokkal a legfejlettebb 
technológiák beszerzését is 
igyekszik ösztönözni a grog
ra,m.-

va. Mindezek arra vallanak, 
hogy a kötelező nuilrevíziót a 
Merkúrnál pontatlanul végez
ték, el. Az érem másik oldala 
— ez persze a vásárló szem
pontjából közömbös —, hogy a 
Merkur sincs könnyű helyzet
ben. Csepeli üzemükben pél
dául szeptemberben 4626 sze
mélygépkocsi nullrevízióját 
végezték el, ebből 2363 darab
nál, vagyis 51 százaléknál 
kellett a telepnek különböző 
javításokat elvégezni, amelyek 
többségére a .gyártók nem, elő
írásszerűén végzett munkája 
miatt volt szükség.

— Honnan tudhatja meg a 
vevő, mire tarthat igényt, és 
hogy érvényesítheti jogait?

— Átadáskor a Merkúr 
munkatársának az átadólapon 
fel kell tüntetnie a szükséges 
szerszámok és tartozékok 
jegyzékét, ennek alapján kell 
az átadást elvégezni, majd a 
lápot az átadónak és a vásár
lónak alá kell írnia. Hibának 
tartjuk azt is, hogy az átadók
n a k  a, köpenyükön eddig nem 
volt feltüntetve a nevük, így 
reklemáció esetén a vásárló 
később nem tudta megnevez
ni, hogy kitől vette át a ko
csit. Megesik, hogy a kocsi
ban annyi benzin sincs átvé
telkor, amennyivel a legköze
lebbi kútig eh lehet jutni. A 
Merkur előírásai szerint most 
5 liter üzemanyag jár, de ez 
egyes kocsitípusoknál a ben
zintank elhelyezése miatt nem 
elegendő. Megállapításainkat 
közöltük a vállalattal, s a ki
javítás módjára is javaslatot 
tettünk, i

Vasmű-elképzelések
„Nem különleges elbírálást 

kérünk: az árak rendezését, é's 
hogy a fejlesztéseinket állami 
tőkejuttatás formájában, já
radékfizetés ellenében való
síthassuk meg” — jelentette ki 
Szabó Ferenc, a Dunai Vasmű 
vezérigazgatója a Népszabad
ság november 16-i számában. 
Á vezérigazgatótól most a vál
lalat elképzeléseinek részle
tesebb ismertetését kértük.

© Miért vetődött fel, hogy 
a Dunai Vasmű hitel helyett 
állami alapjuttatást kérjen?

— Két jelentősebb beruhá
zást hajtottunk végre az el
múlt években a Dunai Vasmű
nél. A konvertere® acélmű fel
építése 1981-ben fejeződött be, 
a kobszolómű pedig várhatóan 
a jövő év végén kezd el ter
melni. A 80 százaléikban ál
lami kölcsönből megvalósult 
konverter után — 13 százalé
kos kamatláb mellett — már 
eddig is évi 700-800 millió fo
rint a kaimat — amit költsé
geink terhére tudunk elszámol
ni —, míg magát a kölcsönt 
fejlesztési alapunkból fizetjük 
vissza. Eredetileg arról volt 
szó- ho.gy újabb beruházá-

Anglía kilép a z  UNESCO-ból
Nagy-Britannia kilép az 

ENSZ Nevelésügyi, Tudomá
nyos és Kulturális Szervezeté
ből, az UNESCO-ból — je
lentette be hivatalosan a kor
mány képviselője. A britek ki
vonulásával az UNESCO évi 
költségvetési összegének 4,6 
százalékát veszíti el, ami az 
1986-os költségvetésben 6,4 
millió fontot tett volna ki. Az 
.USA tavalyi’ kilépése a 382 
millió dolláros költségvetés 
.negyedétől- fosztotta, meg a 
szervezetet, vagyis a két 
ország távozása miatt egy 
év alatt összesén csaknem 
30: százalékkal apadtak az 
UNESCO pénzforrásai. A ki
lépést követően, az UNESCO-

nak várhatóan csökkentenie 
kell mintegy 2000 fős alkal
mazotti létszámát, A Tha- 
tcher-kormány döntését bel
földön és külföldön sokan el
lenezték, a brit Munkáspárt 
szóvivője például kijelentette: 
„a döntés egyrészt a harma
dik világ arculcsapása, más
részt lépés Nagy-Britannia 
elszigetelődése felé”. Nagy- 
Britannia kiválásával ráadá
sul szokatlan diplomáciai 
helyzet alakul ki, mert az 
UNESCO alapokmányát Lon
donban őrzik, s az új tag
államok általában a brit kül
ügyminisztériumban helyezik 
el a csatlakozásról szóló ok
mányokat.

sunk, a kokszolómű fedezete 
100 százalékig állami kölcsön 
lesz. így azonban az a veszély 
fenyegetett volna bennünket, 
hogy 1987-től — amikor az er
re a fejlesztésre felvett kölcsön 
törlesztését is megkezdjük — 
együttes adósságállományunk 
elviselhetetlen mértékűvé duz
zad. Az Állami Terv-bizottság 
azonban 1984-ben, amikor _ a 
Dunai Vasmű — s az egész 
hazai kohászát veszteséges 
évet zárt, újraértékelte hely
zetünket., s állami alapjutía- 
tássá változtatta át a kokszo
lóim! hitelkonstrukcióját. Az 
utóbbi három évben ráadásm 
a konverteres acélmű után se 
tudtuk a kölcsönt törleszteni, 
csak a -kamatokat fizettük. így 
most azt tervezzük — s erről 
tárgyalunk -egy ideje —, hogy 
az erre a beruházásra felvett 
hitel maradékát — 6 milliárd 
200 millió forintot — is alap- 
juttatássá alakíttatjuk át.

® Csak a kisebb kamatláb 
miatt lenne kedvezőbb a Du
nai Vasmű számára a járadék- 
fizetés?

— Nemcsak ezért, hanem 
azért is, mivel 'a teljes jára
dék összegét költségeink ter
hére számolhatnánk el. A ki
sebb összeg következtében pe
dig nőhetne a vállalat nyere
sége; amely tavaly, minimális 
volt: a termelési érték keve
sebb, mint 1 százalék alatt 
maradt.

© Az így megnövekedett 
költségeket pedig az árakban 
gyűrűztetnék tovább...

— A Dunai Vasmű árkép
zése— a többi "kohászati vál
lalatéhoz hasonlóan — a fő- 
-piaci árelven alapul: bázisuk 
.a vaskohászati termékeik kö
zös piaci ára, .amihez, a Bene
lux országok s fejárrend,szere 
jön még hozzá. A vállalat .árai 
ma több mint tíz százalékkal 
elmaradnak a lehetőségektől 
— így termelői áraink, eme
lését tervezzük, de ez az alap
iul tatástól teljésen független 
kérdés. ‘ -



A  pihenés alanyi jog

1985. DECEMBER 28.

Mostani, új évi jogi cikkünk témája olyan, amely össze
függ az év végi ünnepekkel. Abból indulunk ki, hogy olva
sóink előbb vagy utóbb szabadulnak és kint munkát vállal
nak. Az élet azonban nemcsak dolgos hétköznapokból áll, ha
nem pihenésből is.

(A szabadnap és a pihenőnap 
két fogalom, ezt nfe feledjük.)

Pihenőidőnek azt az idő
tartamot nevezzük, amely alaiW 
a dolgozó mentesül a munka
végzési kötelezettség alól, pi
henése céljából. Azt mindenki 
tudja, hogy a magas színvo
nalú munkavégzés feltétele 
— függetlenül a muiükaiköiíő) 
—, hogy a dolgozó rövidebb', 
illetve hosszabb távon képes 
legyen regenerálódni. meg- 
újhódmi, idegileg, fizikailag és 
szellemileg kipihenhesse ma
gát. A pihenőidő tehát nem 
tévesztendő össze azokkal az 
eseteikkel, ami,kor más miatt 
nem dolgozik valaki, például 
azért, mert beteg, vagy állam- 
polgári kötelességét teljesíti 
stb. A Munka Törvényikönyve 
a pihenőidőinek a következő 
fajtáit biztosítja:

— a munkaközi szünetet a 
napi munkaidő közben,

— a napi pihenőidőt két 
munkanap között,

— a heti pihenőnapot két 
munkahét között,

— a szabadnapot, hatna
posnál rövidebb munkahét 
esetén,

— a munkaszüneti napokat,
— s az évi rendes szabad

ságot.
A fentiek közös jellemzője: 

feltételeit és mértékét a jog
szabályok mellőzhgtetlen erő
vel állapítják '„meg, erre a 
dolgozónak alanyi joga van, 
azaz nem is mondhat le róla, 
s a szabályok betartása a 
munkáltató kötelessége, elté
rés esetén övé a felelősség. 
Nézzük meg ezután mindegyi
ket részfetesiebben!

A MUNKAKÖZI SZÜNET
étkezés végett illeti meg 'á 
dolgozót, azaz; nem 'cigaretta- 
szünet. KiidtTasának módját a 
munka jellege és a munkaidő 
beosztása lényegesen befolyá
solja, így kíaidtoeitó a munka
idő megszakításával — déli 
ebédidő a hivatalokban —, da 
munkaidőn kívül is, amikor a 
technológia folyamatossága 
miatt műszakidőn belül a 
munka nem szakítható meg. 
Ha valakinek a napi munka
ideje nyolc óna, akkor ez a 
munkaközi szünettel, ■ áltálá
ban napi húsz perccel meg
növekszik. Amikor csak a 
munkaidő után adható ki, ak
kor természetesen csak _ nyolc 
óra a munkaidő, s utána te 
rül sor a főétkezésre. Még 
azt is tudni kell, minden há
rom és fél óra egybefüggő 
túlmunka után fél óra mun
kaközi szünet jár. Számos he
lyen a munkavégzést bizonyos 
szünetek megszakítják. Ezen 
Idő alatt a dolgozók piheinibet-

pihenőidőt nem biztosította, a 
dolgozó másnap csak olyan 
időponttól kötelezhető mun
kára, hogy az előírt idő meg
legyen. Ha emiatt a munka
kezdése eltolódik,- az a mun
kabérét nem érinti, azaz a 
vállalatnak átlagbért kell fi
zetnie. (Egyébként a lakáson 
töltött készenlét, illetve ügye
let itt nem jön számításba, 
figyelmen kívül kell hagyni.)

A HETI PIHENŐNAP. A
dolgozónak hetenként egy pi
henőnap jár! Ez .24 óránál rö
videbb nem lehet és össze
függően, egyben kell kiadni.
Általában a hétnek előre meg
határozott, azonos' nap jäh jár, 
s ez általában vasárnapra 
esik. De a kollektív szerződés 
vagy más szabályzat kijelöl
het másik napot is.

Ha a dolgozó heti pihe
nőnapja rendszeresen 
nem vasárnapra esik — 
gondoljunk például a 
tömegközlekedési esz
közök vezetőire —, ha
vonta egy napot ilyen
kor is vasárnap kell ki
adni.

Kivételesen ettől is el lehet 
. térni, például a kohászati 
üzemekben vagy az említett 
közlekedési vállalatoknál,
ahol ezt a munka sajátosságai 
igénylik.

Ugyancsak kivételesen meg
engedett — például az épí
tőiparban stb. —, hogy a heti 
pihenőnapot összevontan ad
ják ki, mert például a dol
gozók egy- része vagy több
sége távol lakik a munkahely
től és ezért a két hetet egy
befüggően ledolgozzák és a 
hosszadalmas utazás kevesebb, 
idő vesz el a pihenőidejük
ből. Többnyire csak két pihe
nőnapot szabad összevonni, de 
idényjellegű _ iparágakban, 
munkakörökben ennél többet 
is. Egy tiltás itt is van: nem 
szabad a heti pihenőnapot 
összevonni azoknál a munkál
tatóknál, ahol a törvényes 
munkaidő 42 óra vagy ennél 
kevesebb, tekintettel az egész
ségügyi ártalomra.

Igénybe vehető-e a dolgozó 
a heti pihenőnapján? Kivéte
lesen igen, a túlmunka elren
delésére vonatkozó szabályok napos munkahétre, három he- 
szerint. Ennek azonban kö- ti szabadságot jelent. Ez az 
vetkezményei vannak: úgynevezett rendes szabadság,

1. helyette elsősorban másik amely két részből állhat: a 15 
pihenőnapot kell biztosítani, nap alapszabadságból — eh- 
amit általában a hónap végé
ig / idénymunkánál, az

hez egy évi munkaviszony 
kell — és a pótszabadságból, 
amely több jogcímen is járhat.

A munkaviszony alap
ján, a munkában töltött 
idő után, hároméven
ként egy munkanap pót
szabadság jár, de ez nem 
lehet több évi kilenc 
napnál.

A MUNKASZÜNETI NA
POK. Azokat a napokat ne
vezik így, amelyeken a mun
ka — a vasárnapon felül — 
valamely ünnepre való tekin
tettel szünetel. Ilyenek a nem
zeti, társadalmi ünnepek, a 
húsvet, a karácsony, stb. E 
napokat a Minisztertanács ál
lapítja meg. A munkaszüneti. (Aki 27. évig dolgozik folya- 
nap időtartama ugyanúgy 24 matosan, azt 24 nap — négy
óra, mint a pihenőnapé. Ami
ben lényegesen eltér az előb
bitől: a kiesett munkaidőre 
átlagkereset illeti meg a dol
gozót. Vagyis ezek fizetett ün
nepek, míg a vasárnap — a 
pihenőnap — és a szabadnap
— például a szabad szombat
— nem az. Két esetben azon
ban értelemszerűen nem jár 
külön díjazás — átlagkereset 
—: Egyrészt a hayídíjas dol
gozóknál, mert a bérük a 
munkaszüneti nap díjazását is 
magában foglalja, másrészt 
akkor, ha heti pihenőnapra- 
Vagy heti szabadnapra esik, 
mivel ilyenkor nincs kereset- 
kiesés. (Például aki órabérben 
dolgozik, az csak a ténylege
sen ledolgozott idő után kap 
bért. Amikor a karácsonyi ün
nepek szerdára-csütörtökre es
nek, nem dolgozik, tehát ke
vesebb órát teljesít, s ha nem 
kapna e két napra átlagkere
setet, akkor ezt észrevenné . a 
borítékon. Viszont, ha szom
batra vagy vasárnapra esik az 
ünnep, ilyen probléma nincs, 
hiszen akkor egyéhként sem 
dolgozott volna. Ezért örü
lünk, amikor az ünnepek hét
köznapra esnék.)

Munkaszüneti napon csak a 
folytonos üzemű vállalatoknál 
lehet dolgozni, illetve kivéte
lesen túlmunkát végezni. 
Ilyenkor a dolgozó megkapja 
az adott napra járó bérét — 
ha túlmunkát végez a szoká
sosnál többet —, de ezen fe
lül egy napi átlagkeresetét is. 
Ha az ünnep a heti pihenő
napra vagy szabadnapra esik 
és ekkor réndéíik Ke dolgoz
ni, a túlmunkára vonatkozó 
szabályok szerint fizetik és 
még megilleti a százszázalékos 
pótlék is. (Ilyesmi akkor for-

hét és négy nap — rendes 
szabadság illeti meg, ebből 15 
nap az alap- és kilenc a pót- 
szabadság.) Ha a munkavi
szonyban töltött idő számítá
sánál ■ töredékév keletkezik és 
az legalább fél évet tesz ki, 
egész évnek kell számítani.

Természetesen más címe
ken és okokból is járhat pót- 
szabadság — munkakör alap
ján pl. vezető állásúaknak, 
fiatalkorúnknak, dolgozó
anyáknak, egészségi ártalom 
miatt, pl. bányászok stb. Ál
talános szabály: ha a dolgo
zó többféle pótszabadság fel
tételeinek is megfelel, a pót- 
szabadság valamennyi címen 
és korlátozás nélkül megilleti. 
Például a bányában 12 éve 
dolgozó vájárt a 15 nap alap
szabadságon felül, az eltöltött 
idő alapján 4 nap, illetve az 
egészségi ártalom miatt plusz 
10 nap, azaz összesen 14 nap 
pótszabadság illeti meg.

Ez alól két kivétel van: 
egyik esetben a pótszabadsá
gok összeszámítására csak 
meghatározott mértéken belül 
kerülhet sor.

A vezető" állású dolgo
zók munkaviszonya és a 
munkaköre alapján járó 
pótszabadság évi kilenc 
nap mértékéig számítan
dó össze. Másik esetben 
a dolgozó csak a részé
re kedvezőbb pótszabad
ságot veheti igénybe.

Például ez a helyzet akkor, ha 
a pótszabadság a munkában 
töltött 'idő4 álapjá'n is ' já'r és 
a munkakör miatt is. Például 
az újságíróknál, bíróknál, 
ügyészeknél stb.

A szabadságot az esedékes
éül elő, ha például csőtörés ség évében, legkésőbb a nap-

/ van, zavarok keletkeznek a 
távfűtésben stb. Ezt azonban 
duplán meg kell fizetnie a 
munkáltatónak.)

A SZABADSÁG. Mint is- 
‘ menetes, 1982. január 1-től a 

korábbi évi, 12 munkanap 
alapszabadság 15 napra emel
kedett. Ez,i figyelemmel az öt

tári év végéig kell kiadni és 
időpontját — a dolgozó kí
vánságainak , figyelembevételé
vel — a munkáltató határoz
za meg. Ez kiadható az év 
bármely időszakában, akár 
már januárban is. Egy kivé
tellel: a dolgozó munkaviszo
nya első hat hónapjában a 
szabadság kiadását nem igé
nyelheti. Egyébként a szabad
ság T- a rendes szabadság — 
idejére a dolgozót átlagkere
set illeti meg.

Dr. L. Gy.

Magazinelőze tes

István, a király
Az idei utolsó magazinműsor a nagy sikerű rockopera, 

az István, a király létrejöttének történetét, magát a cse
lekményt s természetesein a hamar népszerűvé vált zenei 
anyagot mutatja be, a közelmúltban megjelent nagyle
mez anyagára támaszkodva.

Kevés olyan darab akad a hazai színháztörténetben, 
amely olyan szélsőséges fogadtatásban részesült, mint ez 
a rockopera. A bemutatón egyfelől tojással dobálták 
meg Szörényi Leventét, másfelől sárga írólapokból je
gyeket hamisítottak (és jó néhányat sikerrel el is adtak).
A tévéhíradóban annak idején még azt us szóvá tették: 
egyáltalán miért kellett létrehozni ezt a darabot, s ha 
már így történt, miinek kellett bemutatni?!

Kezdjük az elején! Boldizsár Miklós: Ezredforduló Cí
mű drámájának felhasználásával készült a szövegkönyv, 
a Szörényi—Bródy páros tehetségét dicséri a zenei anyag, 
az egészet pedig Koltay Gábor rendező ötvözte sikeres 
darabbá.

1983. augusztus 20-án mutatták be a Városligetben. 
Három előadást terveztek ezen a helyszínen — tíz alka
lommal játszották, el, már itt is olyan nagy volt az ér
deklődés. Még az év elején megjelent a dupla album, 
amely ezen alkalmakkor készült, 1984 tavaszán pedig a 
televízió is bemutatta a Királydombon felvett filmet. 
Ez év ínyarán a Szegedi Szabadtéri Játékokon ötször ad
ták elő, szintén Koltay Gábor rendezésében. Legutóbb a 
Nemzeti Színház tűzte műsorára, mégpedig kettős sze
reposztásban. (Ismét fellángoltak a kedélyek: a korábbi 
ellenzők egyöntetűen fölhördültek; az ország első szín
házában játszani holmi musicalt, az előtt a közönség 
előtt, amely olyan klasszikusokhoz szokott, mint Shakes
peare; Madách, Katona? Hová züllik még a magyar szí
ni ólet?)

Szeptember végén fantasztikus sikere volt a Nemzeti
ben bemutatónak. Herényi Imre, a rendező szavai sze
rint „a darab korszerű, fontos eszmei mondanivalót hor
doz, szeretnénk, ha évekig menne nálunk. Nagyon sok 
fiatal megnézné, és az istváni pqlitika megismerése segí
tené a nemzeti tudat formálódását.” Nem beszélve arról, 
hogy bizonyéra olyanok is akadnának szép számmal, 
akik az István, a király megtekintése után más darabo
kat is megnéznének úgy a Nemzetiben, mint más szín
házakban . . .

Nyolc héten keresztül napi tizennégy órát próbált a 
társulat. Az előadások — ä hagyományostól eltérően — 
úgynevezett turnusrendszerben mennek, vagyis minden 
hónapban hat, egymást követő alkalommal adják elő a 
darabot. Erre részben azért is nagy szükség van, mert 
egészen más színpad- és hangtechnikai igénye van a 
prózai — tehát általában játszott — és a zenés, a Nemze
tiben szokatlan daraboknak. A turnusrendszernek kö
szönhetően a szakszemélyzet el tudja végezni a szüksé
ges átalakításokat, majd — a sorozat végeztével „vissza
alakítják” a színházat.

A rockopera kiindulópontja a Géza fejedelem halála 
után kialakult történelmi helyzet. István és Koppány 
összecsapása. Míg Koppány az ősi hagyományokat kíván
ja megvédeni, addig István felismeri: az országnak a 
keresztény vallásra, mint államformáié erőre és szövet
ségesekre van szüksége ahhoz, hogy az önálló lét alap
jait megteremthesse. Maguk a szerzők, Szörényi Leven
te és Bródy János úgy fogalmaztak a kezdet kezdetén, 
hogy olyan Istvánt jelenítenek meg, amilyennek ők lát
ják, illetve látni szeretnék. A rockopera esendőbb, gyöt- 
rődőbb, emberibb királyt rajzol, mint amilyennek az ed
digi történelem ábrázolja. Zeneileg Istvánnal egy rang
ra emelik Koppányi, a szabadságvágy lázongó eszmény
képét.

Hogyan sikerült mindez? Megmutatja a muzsika...
MusUát László 

Központi Stúdió

idény■
______ _ _ végéig kell kiadni. (Termásze-
ngk _ dohányozhatnak, tor- tesen a túlmunkán^ vonatkozó
názhatnaik — tízóraizhatnak, bérezést kapja.) 
uzsonnázhatnak stb. Ezek sza- 2. Ha másik pihenőnapot s 
bátyait mindig a helyi előírá- munkáltató nem tud biztosítá
sok szabják meg — például a ni vagy a hónap végéig nem 
kollektív szerződés —, de egy adott, illetve a dolgozó mun- 
valamiben hasonlóak: a mun- kaviszonya megszűnt, ezekben 
lsaidő részét képezik — tehát az esetekben a heti pihenő
fizetik —■ és nem minősülhet- napon végzett munka idejére 
nek munkaközi szünetnek.

A NAPI PIHENŐIDŐ. Az
egymást követő munkaireapok 
közötti pihenést szolgálja. A 
fő szabály az, hogy

a dolgozó részére napi 
munkájának befejezése 
és a másnapi munka
kezdés között egybefüg
gő, legalább 11 óra pi
henőidőt kell biztosítani. 
Kollektív szerződés, 
vagy munkaügyi sza
bályzat bizonyos mun
kakörökben, munkahe
lyeken ennél rövidebb, 
de legalább nyolc óra 
pihenőidőt is megálla
píthat.

Természetesen a jogszabály 
nem köti ki, hogy ebből s 
dolgozó mennyit szórakozzon, 
maszekoljon vagy éppen alud
jon. A lényeg, s ez a vállala
tok kötelessége, hogy a mun
ka vége és a másnapi kezdés 
között 11, illetve 8 óra egy
befüggő idő legyen.

A Legfelsőbb Bíróság egyik 
kollégiumi állásfoglalása ezzel 
kapcsolatban kimondj'a: ha a 
munkáltató a 11, illetve 8 órai

járó munkabéren felül száz
százalékos pótlék jár. (Itt meg 
kell jegyezni: nem jár a heti 
pihenőnapon végzett munká
ért ellenérték a vezető állású 
dolgozóknak, illetve azoknak, 
akik úgynevezett kötetlen 
munkaidő-beosztásban dolgoz
nak, de ettől a fő szabálytól 
lehet eltérés.)

A SZABADNAP. Azoknál a 
munkáltatóknál, ahol a mun
kahetet hat napnál kevesebb 
munkanap alatt dolgozzák le, 
a dolgozóknak a heti pihenő
napjukon felül szabadnapjuk 
keletkezik. Ez az úgynevezett 
szabad szombat, de a folya
matos munkarendben dolgo
zóknál természetesen más-más 
napokra esik. Itt egy dologra 
kell a figyelmet felhívni:

a szabadnapon történő 
munkavégzés, munkana
pon való munkavégzés 
nek minősül, tehát azok 
a szabályok nem érvé
nyesek rá, mint a heti 
pihenőnapnál. Ilyenkor 
a túlmunka szabályai 
szerint bérezik azt, aki 
a heti szabadnapján vé
gez munkát,

AZORVVADASZ
( i )

Á Pilisi Parkerdő még min- lettan a sebtében odavetett, 
■“ * dig a nyárutó hangulatát olajos csillogású színek, 

őrzi, pedlg__ már lombhuUás- A Szentendrétől a Duna vo- 
hoz készülődik az avarszagű naláig húzódó hegyek karéjá

ban országút kanyarog, átvág
ja az összefüggő erdőtakarót,

táj.
A napfény szétterített le

gyezőjében aranyos izzásban 
ragyognak a hegycsúcsok. A 
zöld erdőtakaró százados, 
rücskös törzsű fáinak égre tö
rő lombjai égnek,. tobzódnak 
a dús színek csipkézett láng
jaiban.

A távozó nyár vonakodva 
vesz búcsút a Dunakanyar 
marasztaló szépségétől, apró 
lépteit nem előre, inkább 
visszafelé igazítaná. Még nem 
hullottak le az első faleve
lek, a közelgő téli álom l'ehe- 
lete még nem juthatott el 
idáig,, nem foszthatta meg dí
szeitől a burjánzó vegetációt. 
A hűvösödő éjszakák nem te
rítették le dérleplüket, a jég
kristályok apró fehér szemcséi 
elolvadtak a talaj meleg kisu
gárzásától. A burjánzó nö
vényzet uralkodó zöldjében 
rozsdavörös fáklyák lobognak 
az elsárguló lombok barna és 
lila foltjai között, meleg tó
nusaik lágy harmóniába öl
töznek. Szétválaszthatatlanul 

, egybeolvadnak, mint festőpa-

megfel-ezi, apróbb testekre ta
golja. Az erdő ellenáll, nehe
zen adja meg magát, megpró
bálja kivetni magából az ide
gen testet, a vastag törzsű fák 
tömör erdőfalat vonnak köré
je, egészen szorosan megköze
lítik, elkísérik az aszfalt kes
keny szalagját.

Az újonnan épített, alig pár 
hónapja elkészült országút ki
indulópontja Szentendre köz
pontja. Sokáig bukdácsol a ré
gi utcák között, északi irány
ban elhagyja az utolsó ház
csoportokat, elhárítja a visz- 
szahúzó polipkarokat, meg
mássza a lágy ívelésű emel
kedőt, kijut a tágas, szabad 
térségre. Odafönt megül, meg
pihen: hunyorogva szembenéz 
a messzeséggel, a kitáruló lát
határral. Egy szakaszon még 
egyenes vonalban követi a ka
tonai lőtér rozsdás drótsövé
nyét, a magas földhányás te- 
rejő hatására kitérőt tesz, mi
előtt behatolna „ az összeszű
külő völgyszorosba. Utoljára 
még _ üdvözletét int néhány 
magányos épületnek, merész

lendülettel * belevág a sűrű
ségbe. Többé nem hagyja el, 
egészen a nagy folyó kifeszí
tett íjhúrjához hasonló ívéig 
az erdőrengeteg foglya marad. 
A kanyargó, hullámos terep
hez alkalmazkodó erdei út 
átjut a buktatókon, szeszélyes 
hurkokat rajzolva kikerüli a 
természetes akadályokat, át
szeli a lejtős hegyoldalakat.

Az új országút burkolata 
még teljesen ép és töretlen. A 
felezővonal fehér csíkjai sem 
koptak el. épségben kirajzo
lódnak. A beton szivacsos 
anyagát nem kezdték ki az 
elemek, nem koptatták el, 
nem törték darabokra a ne
héz erőgépek lánctalpai. Nin
csenek alattomos gödrök, bal
esetveszélyes kátyúk. Az út
pálya szegélye végig csorbí
tatlan, a sok levezető esőcsa
torna, a mélybe bukó beton 
víznyelők sikeresen megvé
dik, óvják. Eddig még keve
sen fedezték fel ezt az erdei 
útvonalat. A véletlenül erre 
tévedő autóst megejti a táj 
pihentető nyugalma, sajátos 
varázsa. Itt, alig huszonöt ki
lométerre a mozgalmas világ
város peremétől, mint megfa
gyott, mozdulatlanságba der
medt hullámok, pihennek az 
erdős hegy vonulatok.

A gyönyörködés nem elég, 
kevés felületesen szemlélni a 
környezetet. Aki megelégszik 
a külső szépséggel, az nem 
fedez fel mindent. Az értő és 
avatott ember megérti az er
dőtakaró alatt lappangó és 
mozgalmas életet, a természet 
örökös körforgásának lénye

gét, észrevehető jeleit, a bur
jánzó vegetáció szín- és for
magazdagságát.
T í a a gépkocsi végigrobog 

_ _ a kanyargós úton, egy
két kilométerenként különös 
útjelzőkkel találkozik. Az út
test kövén színes tollú, élet
telen és szétmázolt, madárte
temekkel, állattragédiák áldo
zataival. Vesztesekkel, mert 
nem maradt idejük alkalmaz
kodni az új rendhez, a kör
nyezet gyors átalakulásához. 
Nem ismerték föl a ■ madár
szárnyaknál sokkalta gyor
sabb, fémtestű, gördülő vesze
delmet, s a mozgásvi.szonyok 
megváltozása értelmetlen 
pusztulásukat követelte.
Szárnjicsapásaik erőtlenek 
voltak, nem tudták elkerülni 
a halálos ütközést. A tollas, 
lüktető élet szétroncsolódott 
egy autó átlátszó szélvédő
jén. Összezúzva lesodródott a 
földre, sok recézett gumiab
roncs futott át rajta., tollpi- 
hés, vöröslő foltot mázolva 
szét a poros földön. A techni
ka százada ismét megszedte 
adóját a ritkuló állatvilág fo
gyatkozó egyedei közül.

Szekeres Áron alig pár hét
tel az új út megnyitása, for
galomba állítása után fedezte 
fel ezt a terepet. Ekkor járt 
először ezen a tájon. De ne 
vágjunk feleslegesen a dol
gok elébe. Inkább ismerked
jünk meg történetünk fősze
replőjével.

Középkorú, megnyerő kül
sejű férfi, rokonszenves em
ber. Magas; sovány, mozgé-
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Egy pártfogó — egy történet

Hozott" siker
A szigorított őrizetből 

szabadulok tekintélyes ré
sze nem rendelkezik már 
olyan családi kapcsolatok
kal, am.elyek segítenének 
nekik átvészelni a kezdeti■
— kétségkívül a legnehe
zebb :— időszakot. A hosz- 
szú szabadságvesztés-bün
tetésnek köszönhetően ál
talában olyan munkahelyi 
címmel sem rendelkeznek, 
ahová szívesen mennének 
valamilyen személyes kö
tődés okán. Hiszen az egy-, 
kori kollégák, barátok em
lékében rég megfakult már 
az az ember, akit sok esz
tendeje maguk1 között tud
hattak . . .  A kettős társta- 
lanság okozta, nagyon • is 
erősen érezhető űrt azután 
meglehetősen nehéz elvi
selni, s a legtöbbször eh
hez nincs ereje az ideigle
nesen elbocsátottnak.

Nagy Zoltán hivatásos 
pártfogó emlékszik olyan 
esetre, amikor — dacára a 
hosszú bent töltött időnek
— valaki mégis rendelke
zett kinti kapcsolatokkal, 
méghozzá olyanokkal, ame
lyek egyértelműen segítet
ték egykori pártfogolhat 
az újrakezdésben.

G. Csaba egy szép na
pon azzal állított be a párt
fogói irodába, hogy vele az 
égvilágon semmi gond nem 
lesz, a felesége megvárta 
és szerzett magának — még 
a bv. intézetben — jó mun
kahelyet is.

— Meglehetősen szokat
lan volt ez a fellépés egy 
szigorított őrizetestől — 
emlékezik vissza a hivatá
sos pártfogó. — Először, a 
sok rossz tapasztalat hatá
sára magam is. hitetlenked
tem egy kicsit, főleg akkor, 
amikor kiderült, hogy ez a 
bizonyos munkahely nem 
azok közé tartozik, ame
lyekről időnként szó esik a 
Heti Híradóban, is. Nagy
nevű, régi nyomda, ahol 
nemcsak napi- és hetilapo
kat állítanak elő, hanem 
ott készülnek az üzletek
ben kapható szinte leg
szebb, leggondosabb kiállí
tású könyvek is. G. Csaba 
pedig soha nem volt nyom
dász, s most sem ilyen 
munkakörbe akart volna 
beletanulni. „Van ott egy 

■ régi barátom, aki majd se
gít” — közölte szűksza
vúan.

Ha nem is túl nagy re
ménnyel, de beleegyeztem: 
járja a saját maga által

választott utat. Ha idáig 
olyan sokszor nem is si
került — talán most. . .

És úgy lett! Az idő most 
már egyértelműen G. Csa
bát igazolja. S még vala
mit: a bizalom fontosságát, 
több szempontból is.

Mint utólag az egyik be
szélgetés alkalmával meg
tudtam azt, hogy a férfit 
megvárta a felesége s is
mét együtt éltek, egyálta
lán nem volt ilyen egysze
rű. A börtönben ugyanis 
jönnek-mennek a hírek. 
Amilyen hasznos dolog az 
időnkénti szabadság sok 
szempontból, olyan káros 
néha azok számára, akik 
mindig friss hírek hallga
tására áhítozva várják a 
visszaérkezöt. . .  G. Csaba 
esetében is jöttek a „bizal
mas” értesülések, hogy az 
asszony kivel, hányszor 
csalta vagy csalja meg, ki, 
hol, kivel látta és így to
vább. A férfi azonban nem 
vette mindezt komolyan, 
nem kezdett el vádaskodni, 
nem fenyegetőzött — ren
dületlenül bízott abban, 
hogy felesége várni fogja 
őt, ha bekopogtat a sza
badulása után. így is tör
tént. Adott volt tehát a 
társ és a lakás, nem ke
véssé a saját józanságának 
köszönhetően. Okos dolog 
volt a munkahely megvá
lasztása is, hiszen bármi 
gondja-baja van az ember
nek, mégis könnyebb egy 
megértő — és az adott 
munkahelyen megbecsült! 
—. barátnak elmondani, 
mint magában füstölögni- 
mérgelődni.

G. Csabát korábban min
dig az ital sodorta valami
lyen módon vissza. a bör
tönbe. Megfogadni, persze, 
könnyű, hogy „nem iszom 
többet!” — ám betartani 
nagyon. nehéz.

Mindennek eredménye
képpen épp az idén ta
vasszal hozta a nagy hírt: 
„Kiváló Dolgozó” kitünte
tést kapott. Természetesen 
a „hozott” munkahelyen ...

Nemcsak ő örült ennek 
— hanem én is. Sokkal 
több — sajnos — a rossz 
tapasztalat, mint a jó; 
ilyenkor elmosódnak a 
rosszak. S ' ha valaki leg
közelebb megint azzal ko
pogtat be, hogy ö már min
dent elintézett saját ma
gának — G. Csabára visz- 
szagondolva, szívesen el
hiszem. H. A.

„lég ölvenet kérek”
Hiába van már itt az ünne

pek környéke, amikor dr. Mis- 
kéry Jánosné pártfogó szobá
jába (a Fővárosi Bíróságon) 
bekopogtattam — kétten is ül
nek. Természetesen elnézést 
kértem és visszahúzódtam a 
folyosóra, így aztán alkalmam 
volt látni, hogy cseppet sem 
csökkent a forgalom a pártfo
góknál. Igaz, éppen hivatalo
san is kijelölt fogadónap volt
— de hát ezt — érthető módon
— nem mindig tartották be az
előtt sem sokan, hiszen a se
gítség rendszerint azonnal kell.

Amikor elment a középkorú 
házaspár a pártfogótól, én is 
beléptem újra a szobába. El
mondtam jövetelem célját; 
olyan történetet, esetet szeret
nék hallani, amely azt bizo
nyítja: igenis, lehet kint meg
maradni, nem kell hozzá sem
mi különleges képesség.

Tűnődve ingatta a fejét.
— Van ilyen éset, persze, 

várjon Csak...  ki kell keres
nem az aktáját, csak ahhoz 
előbb meg kell keresnem a ne
vét. Az pedig egy régebbi 
naptáramba van felírva . ..

— Miért kell ilyen messzire 
visszamenni az időben?

— Olyan emberről szeretnék 
beszélni, akivel nemcsak egy
két hónapja, hanem hosszú 
évek óta nincs semmi gond.

Biztosítottam, hogy nem a 
részletes, pontos, tényszerű fel
sorolás érdekel, nem szüksé
ges előkeresni az aktákat — 
elég, ha azt mondja el, amire 
emlékszik arról a szabadultról.

— K. Miklós meglehetősen 
ismert ember volt odabent, s 
nem is rövid ideig, nem is egy 
alkalommal. Erről tanúskodik 
az, hogy a szigorított őrizet el
ső két évének kitöltése után 
állított be egy szép napon az 
irodámba. Három évig tarto
zott pártfogó felügyelet alá a 
bírói rendelkezés szerint. Vác- 
ról szabadult, természetesen.

— A szabadságvesztés tölté
se közben sokan berzenkednek 
a hivatásos pártfogók ellen, 
főképpen a szigorított őrizete
sek körében. K. Miklóson nem 
érződött az indulat?

— Egyáltalán nem. Már az 
első beszélgetésnél leszögezte, 
hogy neki ebből — mármint 
a börtönéletből elege van, sze
retné megváltoztatni a sorsát.

— Gondolom, ilyen monda
tok gyakran hangzanak el eb
ben az irodában. . .

— Igen, de ebben az esetben 
valahogyan másképpen hang
zottak. Mondjam azt, hogy 
megérzés? Szóval, beajánlot
tam egy munkahelyre. Igaz, 
hogy mindez jó négy évvel ez
előtt történt, de már akkor sem 
volt olyan túlságosan nagy a 
választék. A Gyapjúfonó és 
Szövőgyárba szólt az ajánlat:

nem vitatkozott, nem volt sem- ' 
milyen kikötése — egyszerűen 
bólintott. Abban maradtunk: 
ha valami gondja van, felke
res, egyébként én majd érdek
lődöm róla időnként a mun
kahelyén. A vezetője az első 
napoktól kezdve dicsérte. A 
második év elején megválasz
tották brigádvezetőnek vagy 
csoportvezetőnek — erre már 
nem emlékszem pontosan, a 
lényeg az, hogy kiérdemelte a 
többiek bizalmát. Az előítéle
tekre sokan panaszkodnak: ró
la az első pillanattól kezdve 
tudták, hogy Vácról jött, sőt, 
azt is, hogy többszörös vissza
esőként lopás, sikkasztás és 
hasonló ügyek miatt volt bün
tetve. Nem én mondtam el az 
ottaniaknak — tőle tudták 
meg. Hogyan, milyen körülmé
nyek között történt ez a bizo
nyos beszámoló, erre nem 
akartam rákérdezni, mert va
lahogyan majdnem sértődött
séget véltem egy idő után ki
érezni a munkahelyi vezető 
hangjából, hogy én a „Miki” 
után kérdezősködöm. Mi baj 
lehetne ezzel a rendes ember
rel?! Aki benne van a vállalati 
gmk-ban — akkor már termé
szetesen benne volt —, az már 
sokszorosan bizonyított!

— Ilyen egyszerű lenne az 
egész?

— Tulajdonképpen — igen. 
K. Miklós egyénisége, szemé
lyisége is hozzájárult persze 
ehhez, azért fogadták el, mei*t 
úgy dolgozott és viselkedett, 
ahogyan. Nővére visszafogadta 
a szabadulásakor — természe
tesen Miklóson is múlt, hogy 
a szabadságvesztés alatt sem 
szakadt meg közöttük a kap
csolat. . Szerencse — is — volt 
egy adag: a negyvenes férfi 
megismerkedett egy asszony
nyal, s az egyesztendős „sza
bad” évfordulót már élettár
sakként töltötték együtt. . .  A 
férfi — s ez megint őt dicséri 
— nem feledkezett meg nővé
réről sem, anyagilag a későb
biekben is támogatta, valószí
nűleg ma is. támogatja.
: Tudom, egy időben egészség- 
ügyi problémái voltak, soro
zatban küszködött különféle 
betegségekkel. A többiek, a 
kollégák egy pillanatra sem 
gondoltak arra, hogy egy kicsit 
lazítani akar, s ezért marad 
hosszú ideig. otthon — jó né
hányszor meglátogatták, nem 
szakadt meg a kapcsolata a 
gyáriakkal.

Egyszer egy tanácskozáson 
összefutottam K. Miklós gyár
beli személyzeti osztályvezető
jével, .tehát a közvetlen mun
kahelyi ’főnöke felettesével. 
Csak ennyit mondott:

„Legalább még ötvenet ké
rek az ilyen emberekből...” 

H. A.

kony és energikus. Csupaideg, 
tömény impulzus. Szabályos 
arcvonásai, halk és árnyalt 
beszédmódja, készséges udva
riassága mögött lehetetlen fel
fedezni- későbbi titkos, leple
zett szenvedélyét mozgató, haj
lamát. Szenvedélye, ami egy 
véletlen eset után tört fel
színre tudatának mélyéből, 
elhatalmasodott rajta, megha
tározója lett későbbi cseleke
deteinek. Megadta tetteinek 
láncreakciójához a kezdeti 
szórólángot, amelyet soroza
tos robbanás követett. Kény
szercselekedete életszükségle
tévé vált, nélkülözhetetlen 
izgalmak forrásává, ettől ké
sőbb már nem tudott, nem is 
akart megszabadulni.

Újdonsült ismerősünk első 
útján maradandó élményt 
szerzett, a megismétlődés vá
gya miatt később már gyak
rabban kereste fel ezt az. el
hagyatott környéket. Az utat, 
ahol ámokfutóként, a meg
szállottság hajtóerejével szá
guldott fel-alá, kocsijával el
gázolt, eltaposott mindent, 
ami élt és mozgott, ami eléje 
került. Ezek a vázlatosan meg
rajzolt vonások talán már ér
zékeltetik, hogy Szekeres Áron 
nem tartozik a természetra
jongó turisták közé. Hidegen 
hagyta a táj sokarcú szépsé
ge, az erdő bűvölete, a pihen
tető nagy nyugalom. Világéle
tében lenézte a bakancsos, há
tizsákos természetjárókat. Egy 
kategóriába sorolta őket a 
horgászokkal., A csendes őrül
teknek tartott emberek pirka
dattól alkonyaiig bamhán bá

mulják az élettelen vadvizek 
tükrét, s a vegyszerrel telí
tett vízbe lógatják drága hor- 
g ászbotjaikat.

A vadászok irigyelt kaszt
ját magasabb mércével mér
te. Puskázás, oiés vagy a 
zsákmányszerzés miatt? Ez 
egyike marad a Szekerest 
érintő megválaszolatlan kér
déseknek.

Ezek látszólag jelentéktelen 
részletek, mégis érzékeltethe
tik a benne szunnyadó sza
dista hajlamokat. Neki sze
gezhetnénk egyenesen a kér
dést. Előre tudom, biztos va
gyok benne, hogy sértődötten 
tiltakozna. Kikérné magának. 
Normális ember. Siheder ko
rában ütött meg utoljára em
bert. Soha nem kötekedett. 
Felesége a megmondhatója, 
hányszor ütötte meg gyere
keit. Másként tegyük fel a 
kérdést. Vajon szereti az ál
latokat?

Q zekeres nem buta ember.
k~-7 Megérti a kérdésben rej

lő célzást. Nem mutat megle
pődést. Halvány, kisfiús mo
soly bújkál szájának szögleté
ben. Azt fejezi ki: ugyan, ez 
nem érdekes. Szóra sem érde
mes. Kinek nincsenek ártatlan 
bolondságai? A maga részéről 
egy kézlegyintéssel napirendre 
tér a dolog fölött.

Eddigi életében egyetlen tu
lajdonságával, szokatlan vagy 
kirívó tettével sem hívta fel 
magára a figyelmet. Nyomta
lanul feloldódott a sokarcú tö
meg olvasztótégelyében, s eb
ből a biztonságos védettségből

soha nem akart kikerülni. Az 
életet — bonyolult ellentmon
dások és törvényszerűségek 
felismerése nélkül — olyannak 
fogja föl, amilyen. Nem tud 
jobbat, de rosszabbat sem el
képzelni, Kielégíti mindaz, 
amit maga körül lát, hall és 
tapasztal. Elfogad mindent 
kritika nélkül. Egyéni, élete az 
az értékmérő, amihez viszo
nyítja a , jelenségeket. Látó
határa szűk, nem akar föl
hágni magasabbra, hogy mesz- 
szebbre lásson. Egyszerű em
ber, megbecsült szakmunkás. 
Megbízható, jó munkaerő. El
fogadhatóan keres. Nincs ko
molyabb gondja, mindene 
megvan. Munkatársai tisztes
séges embernek tartják. Rosz- 
szat eddig senki nem mon
dott róla.

Egyetlen dolog ambicionálta 
— s ebben sincs semmi rend
kívüli —, a saját kocsi.

Fényesen csillogó autó. Pu
ha, rugalmas bőrüléssel. Kéz
be simuló kormánnyal. Biz
tosan megülő, recézett gumi
kerekekkel.

Feleségével együtt évekig 
gyűjtötték a pénzt, félrerak
tak minden nélkülözhető fo
rintot: Sokáig tartott a gara
soskodás, de megérte. Befizet
ték a kocsi árát, aztán évekig 
türelmesen-türelmetlenüi vá
rakoztak. Az asszony másért 
akarta a kocsit, pártolta az 
autóvásárlást. Meg akarta 
mutatni a népes famíliának, 
hogy elsőnek ők jutnak új, 
igazi kocsihoz, s nem egy 
használt, rozoga szerkezethez, 
amit csak az imádság tart

Össze. Nekik előbb meglesz, 
mint Lajosnak, a mérnöknek. 
Az értelmiséginek. Felesége 
magasan hordja az orrát.' 
Csak azt tudná, miért? Mi
kor lesz ezeknek saját kocsi
juk? Miiből is lenne? Abból a 
rongyos öt és fél ezerből?

A kitartó várakozás előbb- 
utóbb mindig meghozza, az 
idő megérleli gyümölcsét. A 
tavasz első hetében végre 
megkaptak, kiválthatták az 
autót. Hazahozták, az udva
ron kiállították, nézegették és 
simogatták az acélkék Zsigu
lit.

Szekeres két évvel ezelőtt 
megszerezte magának a jogo
sítványt. A papír rendben 
volt, de vezetési gyakorlata 
kevés. Tudott vezetni, ez 
tény. Gyakorolt a városban és 
országúton pár órát. Néha 
kézbe vette a KRESZ új ki
adását, tanulmányozta a vál
tozásokat, böngészgette a táb
lázatokat. Figyelemmel kísér
te a módosításokat. Egyik jó 
ismerőse néhanapján) kölcsön 
adta a Trabantját, ha tehette, 
ezt nyúzta. A szívességet nem 
kívánta ingyen. Viszonozta a 
maga módján, hétvégeken se
gített felépíteni barátjának a 
nyaralóját. Amikor beült a 
kölcsön kocsiba, nekivágott a 
külvárosi utcáknak, ügyesen 
vezetett, hiba nélkül manő
verezett a városi forgalom
ban, föltalálta magát a szo
katlan és váratlan helyzetek
ben.

Bordács László 
Vác

(Folytatjuk)

!»|;fil!llíffllÉH!(
Ünnepi csomag

A szokás hatalma
Juhász Attila (Sopronkőhida) rajzai

Mindenütt vannak jó emberek!
Az ember sokfele bűnt 

követ el embertársai ellen 
tudatosan és tudatlanul. A 
sok szörnyűség mellett 
azonban mindig találko
zunk olyanokkal, akik ki
ragyognak embertársaik 
sorából.

Neubrun Katalin ott volt 
azon a helyen, amit az év
század szégyenének, a po
kol tornácának neveznek, 
melynek neve: Auschwitz. 
Ez a név még ma is bor
zongást kelt, hiszen a tu
datos emberirtás helye 
volt.
■Fiatal' lányként került 

oda, 50(j társával együtt, s 
ami szinte csoda, mind az 
ötszáz lány megmenekült.

És ezt néhány nagysze
rű emb érnék köszönhetik, 
egy lengyel orvosnak, és 
egy német tisztnek, aki a 
keret parancsnokaként 
nem engedte bántaná őket. 
Pedig nemcsak ebben a 
táborban jártak, hanem 
szinte bebarangolták egész 
Észak-Európát. Jártak Ri
gában, Gdanskban, Lipcsé
ben, és legtöbbször gyalog
menetben! Éjjel mentek, 
nappal aludtak.

Élményeiről, ha erre ezt 
a szót egyáltalán lehet al
kalmazni, nemsokára be
számol intézeti társainak. 
Amikor beszéltünk erről, 
rezignáltan jegyezte meg: 
„Tapasztalatom az, hogy 
társnőimet csak nagyon 
kevés téma érdekli, vajon 
az enyém felkelti-e' érdek
lődésüket? Reménykedem 
benne, de akkor sem len
nék csalódott, ha ez a té
ma érdektelen lenne szá
mukra.”

A maga sorsáról csak 
annyit jegyez meg. s ez ta
lán mások számára is 
hasznos, hogy akkor- járt 
mindig a helyes út.on, ha 
megbízott az emberekben. 
Amikor gőgbőll vagy sze
méremből nem bízott meg 
senkiben, aki segíthette 
volna, mindig rossz vége 
lett.

Természetesen nem vak- 
bizalomiról van itt szó, ha
nem arról, hogy meggyő
ződjünk: ha valaki rendes, 
tisztességes ember, akkor 
azzal úgy is kell beszél
nünk. A segítőkész ember 
nem is olyan ritka, mint 
gondolnánk.

Á. 3.

Egy leukémiás monológja
Ajkamra kristályosodik a sző.
Mint köd oszlik el bennem minden gondolat. 
Iszonyattól felizzott sejtjeim tömege 
humusszá porladó csontomon mulat.
Mint tátongó nihil ölel körül 
és szorít magához a féléiéin.
Rémültem állok sorvadó önmagam előtt, 
s kétségbeesetten üvöltöm: kegyelem!

Kupék Ottó 
Tököl
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Fekete István TÍZ SZÁL GYERTYA
Móra Kiadó Fűzve: 28 Ft

Tíz szál. gyertya történetéről szól ez a könyv. Az elsőt 
akkor gyújtják meg, amikor a novellafüzér egyik szerep
lőjét keresztelik; az utolsót akkor, amikor ez az ember 
éltes korában meghal. Parasztfiatalok, öregek, vidéki 
vasutasok, vasúti igazgatók, kisvárosi vénasszonykák, el
adó lányok, anyás kedélyű özvegyasszonyok, élhetetlen, 
de goromba pesti „naccságák” megkápóan természetes 
összevisszaságban keverednek a mű lapjain.
Boesák Miklós ELÁTKOZOTT SPORTTÖRTÉNETEK 
Sport Kiadó Fűzve: 50 Ft

„A magyar sportban az elmúlt esztendőben történt egy 
s más. Lezajlott például egy párját ritkító bundaügy. Azt 
is szeretném jelezni, hogy á bundaügyek előtt, közepette 
és utána is zajlott sportéletünk. Néhány történet, néhány 
tolira jz emberekről, esetekről, nem is véletlenül kerül 
ennek a' könyvnek a második felébe, látszatra különö
sebb összefüggés nélkül ugyan, de szeretném hinni: az 
olvasó megsejti majd. az összetartó kapcsot” — írja köny
ve előszavában a szerző.
Emile Zola A KEGYELMES ÚR
Európa Kiadó Kötve: 52 Ft

A regény főhőse Eugéne Rougon, akit a sorozat olva
sója már ismer a Rougonék szerencséje és A hajsza című 
kötetekből. Ä vidéki ismeretlenségből kiemelkedő, köze
pes tehetségű ügyvéd Szédületes pályát fut be. Mint 
III. Napóleonnak félelmetes belügyminiszteré, a „kegyel
mes úr” kegyetlenül elnyomja az ország népét. De őt 
is eléri az uralkodás eszeveszett bajnokainak végzete: 
ellenségei gyűlölik, pártfogoítjai irigy 1-ik, s végül azok 
buktatják még, akiket felemelt.
Hálák László ILLEMKOCKA
Kossuth Könyvkiadó Fűzve: 36 Ft

Aki él, viselkedik. Mivel senki sem él a többi embertől 
függetlenül, nem mindegy, hogyan viselkedik! Mások vi
selkedése kellemessé — vagy kellemetlenné — teheti az 
együttlétet számunkra, és természetesen mi is lehetünk 
nagyon jó partnerei vágy éppen,hogy csak elviselhető 
társai másoknak. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv.

Ötvenéves a parkolóóra
Betöltötte ötvenedik évét a parkolóóra, sok városi 

közigazgatás kiapádhatátlán jövedelemforrása. A par
kolóóra ötlete. Carl C. Magee újságírótól és kiadótól 
származott, a megveiósítás pedig két professzor étr- 
deme. 1935. július IG-án, Oklahoma City belvárosában 
állítottak“ fél az 'első "parkolóórát^melyet még őriznek 
Oklahoma Cityben, és külsejében alig különbözik a 
mai parkolóóráktól.

Elektronikus
\  r  sr  rr
h á z ő r z ő

A szenzorok riasztják a kór
házat, ha olyan' baj van, mint 
a tűz vagy füst. A betörések 
detektálására használt techni
ka arra is alkalmas, hogy fi
gyelmeztessen, ha valaki bizo
nyos ideje nem mozdult — ta
lán cukorbetegség ókozta ön
tudatlan kómában vagy roham 
után. Más berendezések segít
séget kérhetnek, ha egy ételt 

.nem készítettek el, ha a gyógy
szert nem vették be, ha a für
dőszobát nem használták vagy 
a készülékeket bekapcsolva fe
lejtették.

Ez a "projektum, amelynek 
célja az, hogy-a legmodernebb, 
elektronikát használják fel az 
idősek ellátására, az ausztráliai 
Deakin Egyetem intelligens 
rendszereket kutató központjá
ban áll kidolgozás alatt. A 
rendszernek három fő eleme 
van: környezeti szenzorok a 
hő, a fény, a füst, a nedvesség, 
a gáz, az eléktromosság és más 
esetleges veszélyek érzékelésé
re; konyhai eszközök ellenőrző 
berendezései, fizikai és( szelle
mi gyakorlatot szolgáló, készü
lékek, mozgást segítő berende
zések, gyógyszeradagolók; két
irányú kommunikációs hálózat, 
amely összeköti az idős embe
reket, a szenzorokat és a vész
elhárító szolgálatot.

„Amit mi föl akarunk állíta
ni, az egy biztonsági hálózat — 
valószínűleg a szenzorok szá
zaival az egész házban elszór
va, amelyek egy mikroprocész- 
szorral közlik adataikat. A be
tegnél lesz saját riasztó is, 
amivel segítséget tud, hívni. A 
tv elektromos határidőnapló
vá válik, amely emlékeztet a 
gyógyszer bevételére, barátok 
látogatására, testgyakorlásra, 
még az unokák születésnapjá
ra és a kedvenc rádióműsorok
ra is.

A rendszer űgv lesz beprog
ramozva, hogy két szinten mű
ködjék — hogy kapcsolja le a 
fűtést a fazék alatt, ha túlforrt 
például; vagy hogy segítséget 
hívjon egy sor súlyos helyzet
ben” — mondja Iáin Wallance 
professzor, a központ igazga
tója.
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'V B -M E N E T H E N D
Nyitómérkőzés: 1986. május 31-én mexikói déli 12 óra

kor a mexikóvárosi Azték stadionban, amelyen a cím
védő Olaszország Bulgáriával méri össze erejét.

Döntő: június 29-én ugyancsak Mexikóvárosban déli 
12 órakor, azaz a nyári időszámítás szerint magyarorszá
gi este 8 órakor.

A-CSOPQRT
Május 31. magyar 20 ó (mexikói 12 ó), Mexikóváros, 

Azték stadion Olaszország—Bulgária.
Június 2.-20 ó (12 ó), Mexikóváros, Uni stadion: Ar

gentína—Dél-Korea.
Június 5. 24 ó (10 ó), Mexikóváros, Uni stadion: Bul

gária—Dél-Korea.
Június 5. 20 ó (12 ó), Puebla: Olaszország—Argentína.
Június 10. 20 ó (12 ó), Puebla: Olaszország—Dél-Korea.
Jiínius 10. 20 ó (12 ó), Mexikóváros, Uni stadion: Bul

gária—Argentína.
IJ-CSOPORT
Június-3. 20 ó (12 ó), Mexikóváros. Azték stadion: 

Mexikó—Belgium.
Június 4. 20 ó (12 ó), Toluca: Paraguay—Irak.
Június 7. 20 ó (12 ó), Mexikóváros, Azték stadion: 

Mexikó—Paraguay.
Június 8. 20 ó (12 ó), Toluca: Belgium—Irak.
Június 11. 20 ó (12“ó), Mexikóváros, Azték stadion: 

Mexikó—Irak.
Június 11. 20 ó (12 ó), Toluca: Belgium—Paraguay.
C-CSOPORT
Június 1. 24 ó (16 ó), Leon: Franciaország—Kanada.
Június 2. 20 ó (12 ó), Irapuato: Szovjetunió—Magyar-

ország.
Június 5. 20 ó (12 ó), Leon: Franciaroszág—Szovjetunió.
Június 6. 20 ó (12 ó), Irapuato: Kanada—Magyarország.
Június 9. 20 ó (12 ó), Leon: Franciaország—Magyar-

ország.
Június 9. 20 ó (12 ó), Irapuato: Kanada—Szovjetunió.
D-CSOPORT
Június 1. 20 ó (12 ó), Guadalajara, Jalisco stadion: 

Brazília—Spanyolország.
Június 3. 20 ó (12 ó), Guadalajara, Március 3. stadion: 

Algéria—Észak-írország.
Június 6. 20 ó (12 ó), Guadalajara, Jalisco stadion: 

Brazília—Algéria.
Június 7. 20 ó (12 ó), Guadalajara, Március 3. stadion: 

Spanyolország—Észak-írország.
Június 12. 20 p (12 ó), Guadalajara, Jalisco stadion: 

Brazília—Észak-írország.
Június 12. 20 ó (12 ó), Monterrey, Uni stadion: Spa

nyolország—Algéria.
E-CSOPORT
Június 4. 20 ó (12 ó), Queretaro: NSZK—Uruguay.
Június 4. 24 ó (16 ó), Nezahualcoyotl: Skócia—Dánia!
Június 8. 20 ó (12 ó), Queretaro: NSZK—Skócia.
Június 8. 24 ó (16 ó), Nezahualcoyotl: Uruguay—Dánia.
Június 13. 20 ó (12 ó), Queretaro: NSZK—Dánia.
Június 13. 20 ó (12 ó), Nezahualcoyotl: Uruguay—Skó-

F-CSOPORT
Június 2. 24 ó (16 ó), Monterrey, Uni stadion: Lengyel- 

ország—Marokkó.
Június 3. 24 ó (16 ó), Monterrey, Teehnologico stadion: 

Portugália—Anglia.
Június 6. 24 ó (16 ó), Monterrey, Teehnologico stadion: 

Marokkó—Anglia.
Június 7. 24 ó (16 ó), Monterrey, Uni stadion: Len

gyelország—Portugália.
Június 11. 20 ó (12 ó), Monterrey, Uni stadion: Len

gyelország—Anglia.
Június 11. 20 ó (12 ó), Guadalajara, Március 3. stadion: 

Marokkó—Portugália.

Maradona és a „fivércsatársor"
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— Az argentin sztárjátékos, 
Diego Maradona várhatóan 
kiváló teljesítményt nyújt 
majd a jövő évi mexikói vb- 
döntőben, amire sokáig em
lékezhetnek a szurkolók , — 
nyilatkozta a napokban a 
Szovjetszkaja Szportnak Ce
sar Menotti, az argentin vá
logatott hajdani szövetségi ka
pitánya.

A lap megállapítja, hogy az 
utóbbi időben a szakírók egy
re többet foglalkoznak Mara
dona játékával. Nemcsak úgy 
emlegetik, mint nagyszerű ké
pességekkel rendelkező játé
kost, hanem mint igazi vezér- 
egyéniséget, aki mindenben 
képes a csapat érdekeit szol
gálni. Nem véletlen az sem, 
hogy az olasz, újságírók az év 
végi szavazáson az esztendő 
legjobb külföldi játékosának 
választották a Napoli közép
csatárát.

Maradona hároméves ko
rában kezdett futballozni. Az 
egyik nagybátyja igazi bőr
labdát ajándékozott névnap
jára, s ez az ajándék mind az 
öt gyereknek kedvenc játék
szere lett. A családfő sem 
bánta ezt a vonzódást, hiszen 
nagy szurkoló hírében állt. A

//•

kis Diegónak és barátainak ő 
lett az első edzője, akik rend
szeresen egy közeli helyen 
futballoztak. Évek múlva, 
1977-ben az ország legnagyobb 
stadionjában, a Monumental
ban eljött a nagy bemutatko
zás ideje, Maradona először a 
Magyarország elleni barátsá
gos mérkőzésen húzta magá
ra a nemzeti mezt.

Diego azt tervezi, hogy ha
marosan visszatér hazájába. 
Ha lejár a szerződése a Na- 
polinál, szeretne otthon ját
szani, s egy olyan támadó
sorban betölteni a középcsa
tár posztját, amely így áll fel: 
Raul Maradona, Diego Mara
dona, Hugó Maradona . . .
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A BVSC 
biztosain nyerte 

’ a rangadót
BVSC—Bp. Spartacus 
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Hagyomány, hogy a férfi- 

baj noIxsAgban a BVSC és a 
Bp. Spartacus között dől el 
az aranyérem sorsa. Legutóbb 
a vasulascsapát nemcsak a 
hazai pálya előnyét élvezte a 

.rangadón, hanem a nagy, kon
kurens már korábban, várat
lan, meglepő vereséget szen
vedett a Postás SE-tői. így
tehát a kétpontos előny az
újabb BVSC-siker után to
vább nőtt és Takácsék nyu
godtan várhatják a tavaszi
folytatást.

A világbajnokok: Klampár, 
Jóqyey, illetve Gergely már 
nem vonzották a közönséget 
(bár Jónyer István ..civilben” 
végigizgulta a találkozói), 
azért ez az esemény így is 
sok asztalitenisz-barátot von
zott a Szőnyi úti csarnokba, s 
az érdeklődők izgalmas, szín
vonalas összecsapást 'láthattak 
és honoráltak tapssal. Az első 
körben a BVSC 3-2-es veze
tésre tett szert úgy, hogy eb
ben Frank 2-0-ra legyőzte 
Molnárt. A második forduló
ban viszont Káposztás vett 
elégtételt, nyert Frank ellen. 
A többi mérkőzésen 'érvé
nyesült a papírforma., így 
6-4-re elhúzott a vasutasgár- 
da.

A következő öt mérkőzés
ből "az elsőt; meglepetésre, 
Molnár n.yerie Takács el
len. sőt, Káposztás és Kristóf! 
is nyerni tudott, ez a kör a 
Spurié volt, de a BVSC így 
is biztosan vezetett. A foly
tatásban az: ifik is kitettek 
magukért. A befejező öt mér
kőzés közül kiemelkedett a 
Kriston—Takács találkozó, 
r.rrlKy fíSgySüérfl icbiihrp.cnt?- 
teket és szép Kriston-győzel- 
met hozott. Ennek ■ ellenére a 
rangadót végül a BVSC nyer
te, elsősorban a két „hátsó” 
ember nagyszerű teljesítmé
nyével, megérdemelten.

Sí ép volt, lányok!
Három sporttéma uralja a 

karácsonyi díszbe öltözött 
NSZK-t. Az élen természete
sen a Davis Kupa-döntő áll 
— Boris Becker életének 
egyetlen pillanátá sem marad
hat titok. Tetszik, nem tet
szik neki, de még az emész
tését is több százezer pél
dányban elemzik. Utána 
mindjárt egy ízes pletyka" kö
vetkezik: az 57 esztendős Gi
na Lollobrigida és a 32 éves 
futbalísztár, Robérto Falcao 
bontakozó románcáról olvas
hatunk több oldalas, felvéte
lekkel hitelesített tudósításo
kat.

De népszerű manapság az 
NSZK-ban a kézilabda is. 26 
színhelyen rendezték a B-vi- 
lágbajnokságot, többnyire kis
városokban, közpttük a tér
képen nem is szereplő falucs
kákban is. És valamennyi ta
lálkozó telt ház előtt zajlott.

Húsz, évvel ezelőtt éppen itt, 
az NSZK-ban nyert világbaj
nokságot a magyar csapat. A 
sors furcsasága,, hogy azt a 
vb-t . A-világbajnokságnak 
hívták, pedig, nem indult sem 
a Szovjetunió, sem az NDK. 
Most a jugoszlávokat kivéve 
szinté mindenki itt van, aki 
számít.

Szép fegyvertény, hogy 
ezen a rangos, eseményen a 
döntőig verekedte magát a 
magyar válogatott. Sa'jnős, a 
fináléban megtorpant a ma
gyar együttes, és az aranyért 
folyó csatában 25-18 arányú 
vereségét szenvedett az NDK 
válogatottjából. A találkozón 
a magyar együttes a második 
félidőre elfáradt. Az első já
tékrészben ugyanis még 11-lo
re vezetett Csík János csapa
ta. De így is kiváló ered
mény, hogy ezen a viadalon 
a magyar együttes a második 
helyen végzett.


