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A Z  ELMÚLT HIT
LÖPEZ PORTILLO ELNÖK ÉS MARJAI Jö-

ZSEF miniszterelnök-helyettes baráti légkörű megbe
szélésen érintették a nemzetközi helyzet legfontosabb 
kérdéséit es a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének idő
szerű feladatait.
, megbeszélésen egybehangzóan és nyomatékosan 
kifejezésre jutott, hogy az alapvető nemzetközi prob
lémákat illetően a két ország álláspontja azonos vágy 
közel all egymáshoz, továbbá, hogy a magyar-mexikói 
kapcsolatok ijaratiak, zavartalanok. Ugyanakkor López 
Portillo elnök es Marjai József hangot adott annak,

együttműködés továbbfejlesztésére számos le
hetőség van még, amelyek kihasználására a politikai 
készség magyar és mexikói részről egyaránt adott. Por
tillo elnök nagyon fontosnak tartotta, hogy azok az 
alapvető politikai kapcsolatfelvételek, amelyekre a két 
ország vezetői között már eddig is sor került, mielőbb
meghozzák gyümölcsüket a konkrét együttműködés kü
lönböző területein.

A tárgyalásokon áttekintették a gazdasági kapcso
latok helyzetét. Nyomatékkai szóltak arról, hogy a jö
vőben jobban figyelembe kell venni egymás adottsá
gait, olyan területekre kell kölcsönösen koncentrálni a 
munkát, ahol változatos formában az együttműködés 

: tartós elemei érvényesülhetnnek. Néhány területen van
nak már kezdeti kapcsolatok, egy-két jelentős ügylet is 
létrejött, de a gazdasági együttműködés volumene igen 
szerény, messze elmarad a két nemzetgazdaság teljesí
tőképességében rejlő lehetőségektől.

Marjai József és Jorge de La Vega kereskedelmi 
miniszter egy olyan munkaprogram kidolgozásának el
kezdésében állapododtt meg, amely előirányozná, hogy 
az illetékes kormányzati és gazdasági szervek —« a meg
levő politikai és gazdasági alapokra támaszkodva — 
gyorsítsák meg az együttműködés fejlesztését előmoz
dító tevékenységet.

LEONYID BREZSNYEV ÉS MAUNO KOIVISTO a
Kremlben egymás kölcsönös megértéséről tanúskodó 
megbeszélést folytatott. Leonyid Brezsnyev a tárgyalá
son hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió változatlanul 
ápolni kívánja szilárd barátságát, jószomszédi Jjgpcpo- 
latait és széles körű, 'kölcsönösen előnyös együttműkö
dését Finnországgal.

A finn államfő kijelentette, hogy országa továbbra is 
folytatni kívánja a Juho Paasikivi és Urho Kekkonen 
elnökök által kidolgozott külpolitikáját, amelyben köz
ponti szerep jut az 1948-as barátsági, együttműködési 
és kölcsönös segítségnyújtási szerződésen alapuló finn 
—szovjet kapcsolatok sokoldalú fejlesztésének.

A két államférfi — mint a tárgyalásokról kiadott tá
jékoztató megállapítja — elégedetten szólt a szov jet- 
finn viszony alakulásáról, rámutatva arra, hogy a két 
ország kapcsolatai az európai politika komoly ténye
zőjévé váltak.

Az időszerű nemzetközi kérdéseket áttekintve meg
állapította, hogy a Szovjetunió és Finnország azonosan 
vélekedik olyan kérdésekről, mint a béke megőrzése, 
az enyhülési folyamat folytatása, a fegyverkezési hajsza 
megfékezése, a nemzetközi feszültség megszüntetése, 
valamint az államok közötti egyenjogú kapcsolatok 
fejlesztése.

LENGYELORSZÁGBAN A SZÜKSÉGÁLLAPOT BE
VEZETÉSE ÓTA' eltelt csaknem három hónap alatt az 
előző időhöz képest lényegesen javult az ellátás a leg
különfélébb cikkekből, így elsősorban élelmiszerekből.

A . sztrájkokból mentes munka, a korábbinál sokkal 
jobb szervezés következtében, valamint a spekuláció 
elleni határozott fellépés nyomán túlnyomó többségében 
biztosítani tudják a jegyek árufedezetét, nem állnak 
már húsért, vajért Három-négyszáz fős sorok, amelyek 
pedi£ az előző télen mindennapos látványnak számí
tottak.

A szükségállapot, az internálások jogi hátteréről tar
tott nemzetközi sajtóértekezletet Varsóban Sylwester 
Zasadzki lengyel igaszságügyminiszter.

Az internáltakról szólva az igazságügyminiszter hang
súlyozta, hogy az internálás nem büntetés, hanem meg- 

. előző, önvédelmi intézkedés olyan személyekkel szem- ' 
ben, akik veszélyeztették a fennálló társadalmi rendet. 
Jelenleg 3953 ember van az elkülönítő intézményekben. 
Az internáltakkal emberségesen bánnak, szociális és 
létfeltételeiket következetesen biztosítják, sőt több eset
ben előfordult már, hogy néhányuknak sürgős családi, 
például halálesetekben engedélyt adtak az elkülönítő 
intézményekből való ideiglenes eltávozásra.

A SZÖVETSÉGESEKNEK CÍMEZTE BÍRÁLATÁT
Caspar Weinberger, aki szerint lehetséges, hogy. az 
Egyesült Államok kongresszusa a Nyugat-Európában 
állomásozó amerikai csapatok létszámának csökkenté
sét fogja követelni, ha a partnerek továbbra is vona
kodnak növelni a katonai kiadásaikat. A Pentagon ve
zetője kijelentette, ő személy szerint ezt katasztrofális
nak tartaná, ám ha Washingtonban erősödik az a be
nyomás, hogy a szövetségesek nem vállalják kielégítő 
mértékben a fegyverkezés terheit, kénytelenek lesznek 
ehhez a megoldáshoz folyamodni. Az amerikai csapa
tok nyugat-európai jelenlétével összefüggésben egyéb
ként a francia hírügynökség megjegyezte: a hadügymi
niszter kongresszusi beszédében utalt rá, hogy 1974-ben 
Mike Mansfield, a szenátus akkori demokrata párti 
többségének vezetője, már élt hasonló javaslatta.1. A to
vábbiakban annak a reményének adott hangot, hogy az 
Egyesült Államok nem akarja magát elszigetelni a vi
lágtól. • '

Európa nulla pontja
Ha néhány nappal ezelőtt 

kérdezi valaki, hol van Euró 
pa nulla pontja, nehéz lett 
volna válaszolni. Ha most te
szik fel ugyanezt a kérdést, 
az amerikai atomstratégák jó
voltából már pontosan meg le
het határozni a helyet: az 
NDK—NSZK határtól 30 kilo
méternyire nyugatra, a Fulda 
folyó festői völgyében fekvő 
Hattenbach. Ezt a 631 lelket 
számláló falucskát választotr 
ták ki az amerikai hadsereg 
vezérkarának tervezői az első 
atomcsapás célpontjául.

A szigorú és szomorú té
nyek a következők. Az NSZK- 
ben állomásozó amerikai had
sereg egységei szokásos téli 
hadgyakorlatot tartottak Hes
sen tartományban. Ezzel egy 
időben az egyesült államokbeli 
Fort Leavenwoerthben magas 
rangú tisztek és tábornokok 
játszották le ugyanazt, a gya
korlatot, „némi módosítással”. 
A terepasztalon felépítették a 
Fulda völgyének . kicsinyített 
mását a közeli autóút-keresz- 
teződéssel és Hattenbach fa
lucskával, amely a feltételezés 
szerint a „támadó szovjet pán
célos erők csapásának irányá
ba esik”. S minthogy e „tá
madást” konvencionális esz
közökkel nem tudták fel
tartóztatni, parancsot adtak 
a taktikai atomfegyverek be
vetésére. „A második atom
gránát becsapódása után telje
sen megváltozott a helyzet”. — 
nyugtázta megelégedéssel a 
gyakorlatot vezető tiszt. Vagy
is: a falu megsemmisült.

E. jelenetet Hattenbach lakót 
a napokban végignézhették 
azon a filmen, amelyet a CBS 
amerikai tv-társaság készített 
a Fulda völgyében és a Fort 
Leavenwoerth-i katonai aka
démia terepasztalán lejátszott 
gyakorlatról. Az ötrészes soro
zat második részének alcíme: 
Nukleáris csatatér. A film Hat- 
tenbachban készült, eredeti 
felvételein Karl-Werner Brau- 
ter evangélikus lelkész a leg
utóbb nála konfirmáló gyer
mekcsoport tagjait ismerte fel. 
Lesújtva hallgatta a CBS kom
mentátorának hangját, amely 
arról tájékoztatta a nézőket, 
hogy az atomgránát robbanása 
után keletkező 700 fokos hőben 
az emberi testből még hamu 
sem marad. E szavaknak a 
képsorok adnak hitelt, amelye
ken az előbbi életvidám gye
rekek helyett a terepasztalon 
imitált atomrobbanás, majd a 
megsemmisített falu elszenese
dett helye volt látható.

Amikor az utolsó filmkoc
kák is leperegtek, és kigyul
ladtak a Hársfához címzett 
vendéglő lámpásai — a falu
nak nem lévén mozija, ott ve
títették le a filmet —, az em
berek lehorgasztott fejjel me
redtek maguk elé. A helység 
szociáldemokrata polgármes

tere a megfelelő szavakat ke
resve, csak annyit tudott mon
dani, hogy a „levágásra szánt 
állattal sem szoktuk közölni, 
hogy mi vár rá.”

Ezúttal pedig pontosan ez 
történt. A film ugyanis nem 
valamiféle Amerika-ellenes 
összeesküvés, nem propagan
dafogás — miként egyesek fel
tételezték —, hanem az ameri
kai stratégák tervezőasztalán 
született európai atomháború 
első lépcsője, filmszalagra rög
zítve. A kópiát Brünhilde Mie- 
he szerezte be az osztrák tele
víziótól, amely műsorában be
mutatta a filmet, nem úgy, 
mint az NSZK-beli ARD és a 
Bayerische Rundfunk. Utóbbi 
ugyan megvásárolta a filmet, 
de nem azért, hogy bemutassa, 
hanem azért, hogy annak egyes 
részleteit egy olyan műsorban 
használja fel, amely a szocia
lista országok részéről fenye
gető veszélyre hívja fel a né
zők figyelmét!

A cinizmus csimborasszója, 
hogy azóta Hattenbachban 
megjelent egy, ugyancsak az 
Egyesült Államokban készült, 
újfajta játék. Ügy hívják, hogy 
Fuldai szoros — amerikai né
ven Fulda gap. Rajta a vastag 
betűs ajánlás: „Elkápráztató 
történet a jövőből, avagy a kö
vetkező háború első csatája”. 
Ne feledjük, mindez azután 
történt, illetve történik, hogy 
Reagan amerikai elnök elkép
zelhetőnek tartotta egy korlá
tozott atomháború megvívását 
Európában, egészen pontosan: 
a Német Szövetségi Köztársa
ság területén. S már ki is je
lölték azt a falucskát, amely 
lakóival együtt elsőként esik 
áldozatul egy atomháborúnak 
az Egyesült Államok védelmé
ben.

Hattenbach lakói, s velük 
együtt mi is, csupán abban re
ménykedhetünk, hogy aminek 
szem- és fültanúi vagyunk, az 
legfeljebb az amerikai politi
kai vezetés gondolkodásának, 
de nem Európának a nulla 
pontja.

J e len tő s lé p é se k  
A fgan isztán ban

Afganisztánban az orszá
gos pártkonferenciára tör
ténő felkészülés jegyében 
megtartott tartományi 
pártértekezleteken a részt
vevők egyöntetűen megál
lapították, hogy minden ne
hézség ellenére az afgán 
forradalom eredményesen 
halad előre, egyre többb 
problémát sikerül megol
dani — állapítja : meg a 
Pravda.

A tartományi értekezle
tek bizonyították az Afga
nisztáni Népi Demokrati
kus Párt növekvő egysé
gét és szilárdságát. Meg
mutatták továbbá, azt is, 
hogy a párt és a forradal
mi kormány elegendő ta
pasztalatot halmozott fel, 
felelősséggel és hozzáér
téssel képes dönteni az or
szág társadalmi és gazda

sági életét érintő vala
mennyi kérdésben — álla
pítja meg a szerző.

Az áprilisi forradalom óta 
eltelt négy év alatt az af
gán párt és kormány jelen
tős lépéseket tett a gyöke
res társadalmi-gazdasági 
változások megvalósítása 
érdekében: nőtt az ipari és 
mezőgazdasági termelés, a 
nemzeti jövedelem, folyta
tódik a demokratikus föld
reform végrehajtása. Mind
ezek eredményeként jelen
tős tömegek támogatását 
sikerült megszerezni. A 
párt tovább folytatja küz
delmét az országban a nyu
galom és a rend megte
remtése, a nyomor, írástu
datlanság, munkanélküli
ség felszámolása érdeké
ben — fejeződik be a Prav
da cikke.

Megosztó sivatag
Addisz Abebábah, az afrikai 

hadügyminiszterek tanácsának 
ülésén váratlan események 
történtek.

Az Afrikai Egységszervezet 
titkársága, élén Edeni Kodjo 
főtitkárral, úgy döntött, hogy 
meghívja az ülésre a nyugat- 
szaharai sivatag néhány éves 
államának, a Szaharai Arab 
Köztársaságnak a képviselőjét, 
mint teljes jogú résztvevőt. A 
sivatagi területet magáénak 
tekintő Marokkó tiltakozott, 
majd kivonult az ülésről, pél
dáját követte még tíz ország, 
Szenegál, a Közép-Afrikai 
Köztársaság, Guinea, Zaire, 
Kamerun, Niger, Tunézia, 
Dzsibuti, Egyenlítői Guinea és 
Elefántcsontpart. Gabon és 
Szomália csak tiltakozását je
lentette be.

Milyen mérvű szakadás tör
tént az AESZ-beji, amelynek 
ötven tagja van? A nyugat- 
szaharai kérdésben már 1980 
nyarán is megoszlott a szerve
zet, 26 ország a szaharai köz
társaság, felvétele. mellett sza- 
vázott. Tényleges jelenléte az 
AESZ-ben mégsem valósult 
meg Marokkó diplomáciai el
lenlépései . következtében. A 
nyugat-szaharai problémákról 
az utóbbi időkben előremutató 
döntések születtek, de az elé, 
hogy testet öltsenek, Marokkó 
újabb akadályokat gördített, 
kijelentvén, hogy nem hajlan
dó tárgyalóasztalhoz ülni a

nyugat-szaharai PolisarioJ 
Front képviselőivel, mivel csak 
az AESZ teljes jogú tagjaival 
tárgyal.

A titkársági döntés folytán 
tényleges taggá válás kétségte
lenül siker a Szaharai Arab 
Köztársaság számára, megdőlt 
II. Hasszán marokkói király 
érvelése, s az 50 AESZ-tagbóí 
39 a tanácskozáson való rész
vétellel elfogadta az új helyze
tet. Várható-e, hogy a kivonu
lók további lépéseket tesznek? 
Eddig szó sincs arról, hogy az 
AESZ elhagyását terveznék. A 
kenyai államfő ugyan egy nyi
latkozatban azt hangoztatta, 
hogy csak az AESZ államfői 
tanácsa hivatott egy állam tel
jes jogú felvételére, de hiszen 
a többség már 1980-ban dön
tött erről, s valószínűtlen, hogy 
az államfői tanács legközelebb 
Tripoliban tartandó ülése más
ként határozna. Tehát a hely
szín Líbia fővárosa, amely' 
a Polisario Front nyílt tá
mogatója, a légkör teháit a 
szaharaiaknak kedvez.

Marokkó gáncsoskodik, s mi
után kisebbségben maradt az 
afrikai szervezetben, egyre 
többször külső támogatásra 
épít. Washingtonnal már kato
nai paktumot kötött s II. Hasz- 
szán király az Addisz Abeba-i 
események után a spanyol ki
rállyal is tárgyalt. Nyugat- 
Szahara ugyanis spanyol gyar
mat volt.

IRAK—IRAN

Béketervek
Szaddaim Husszein iraki el

nök kijelentette: országa nem 
akarja, hogy tovább folytatód
jék az Irán ellen viselt há
ború.

Az ENSZ és az iszlám kon
ferencia szervezete ugyanak
kor felújította erőfeszítéseit a 
18 hónapja tartó harcok be
fejezése érdekében. Olof Pal
me, az ENSZ rendkívüli meg
bízottja három napig' tárgyalt 
Teheránban.

Az iszlám konferencia köz
vetítő csoportja Dzs-iddában 
ült össze, hogy új béketerve
zetet dolgozzon ki.

Legyen Észak-Európa 
atomfegyvenmentes övezet

Pakisztán
fegyverkezése India 

ellen is irányul
Az indiai hadügyminiszter 

azzal vádolta Pakisztánt, hogy 
miközben meg nem támadási 
szerződés megkötését szorgal
mazza, csapatokat von össze a 
két ország határa mentén.

Ramasvami Venkataraman 
hadügyminiszter Madrasban 
elhangzott beszédében rámuta
tott, hogy Pakisztán csaknem 
nég-ymilliárd dollár értékű 
korszerű fegyverzetet halmo
zott fel — ami aránytalanul 
sok az ország szükségleteihez 
képest. India nem akar hábo
rút, „de ha ránk kényszerítik, 
nem maradunk tétlenek” — 
ínondotta.
. Egyébként a pakisztáni La

boréban Ziaul Hak államfő is
mét általános választások meg
rendezését helyezte kilátásba 
— de csak akkor, ha az ország
ban „egészséges lesz a politi
kai légkör.”

Románia adósságai 
átütemezését kérte 

a nyugati bankoktól
Románia adósságai visszafi

zetésének átütemezését kérte 
a nyugati bankoktól. Mint a 
frankfurti bankok közölték, a 
román külkereskedelmi bank 
ismertette javaslatát, amely
nek értelmében, az 1981-82- 
ben esedékes mintegy 3 milli
árd dollárnyi adósság zömét — 
2,4 milliárd dollárt — Románia 
háromévi türelmi .idő után, 
hat és fél éven át fizetne visz- 
sza. A román külkereskedelmi 
bank azután tette meg javas
latát^ hogy román hivatalos 
személyiségek és nyugati ban
kok egy csoportja Frankfurt
ban előzetes megbeszéléseket 
folytatott az adósságok átüte
mezéséről.

A román kérést- követően a 
nyugati bankok várhatóan kü
lönleges csoportot hoznak lét
re az átütemezésről szóló tár
gyalások megszervezésére és 
koordinálására.

Stockholmban ülést tartott 
a Svéd Munkáspárt-Kommu
nisták Végrehajtó Bizottsága. 
A résztvevők megvitatták és 
jóváhagyták Rolf Hagelnak, a 
párt elnökének a beszámoló
ját, és elfogadták a pártnak A 
békéért, a munkáért és az 
életszínvonal emeléséért című 
programját a soron következő 
parlamenti választásokra.

A dokumentum kijelöli a 
pártnak az ez év őszén tartan
dó általános választásokkal 
kapcsolatos feladatait, és hang
súlyozza: a békéért, a nem
zetközi együttműködésért, az 
enyhülési folyamat fenntartá
sáért folyó harcban szükség 
van a párt erőfeszítéseinek ki- 
szélesítésére. Rámutat, hogy 
az európai népek jövőjére 
rendkívüli veszélyt jelentenek

az új közép-hatótávolságú 
nukleáris csapásmérő eszkö
zök nyugat-európai telepítését 
célzó amerikai és NATO-ter- 
vek, a neutronfegyver gyártá
sáról hozott amerikai döntés, 

A program leszögezi, hogy 
az atomfegyvermentes övezet 
létrehozása Európa északi ré
szén megakadályozhatná az 
Egyesült Államok és a NATO 
terveinek megvalósítását Eu
rópában. A programban a 
svéd kommunisták azzal a kö
veteléssel fordulnak az ország 
kormányához, hogy a többi 
északi ország kormányával 
együtt kezdeményezően lépjen 
fel annak érdekében, hogy 
Európa északi részét nyilvá
nítsák atomfegyvermentes 
övezetté.

Latnbsdorff-véiemény
Nem állítok -ki váltót arra 

vonatkozóan, hogy a jelenlegi 
nyugatnémet kormány 1984-ig 
fennmarad — jelentette ki Ot
to -Lambsdorff nyugatnémet 
gazdasági miniszter.

Lambsdorff szerint mindig 
adódhat olyan . új helyzet, 
amely az FDP szempontjából 
szükségessé teheti a koalíciós 
partner cseréjét. A Szabad- 
demokrata Párt jobbszárnyá
hoz tartozó politikus szerint 
az elmúlt időben megromlott 
a viszony az SDP és az FDP 
között, Csökkenő bizalom fi
gyelhető meg a két párt ve
zetői között is — mond
ta " Lambsdorff. Ugyanakkor 
azt állította, hogy ő mindig a 
jelenlegi koalíció 1984-ig tör
ténő folytatásának szükséges
ségét hangsúlyozza.

Olajexport
Szaúd-Arábia, a világ leg

nagyobb olajexportőre, töbfc 
mint 80 milliárd dolláros ke- 
reskede' ni többlettel zárta a 
tavalyi évet.

Túlnyomórészt kőolajból álló 
kivitele 12,2 milliárd dollárral 
növekedett és rekordösszeget, 
117,5 milliárd dollárt ért el. 
Az import 5,5 milliárd dollár
ral 34,5 milliárd dollárra 
emelkedett 1981-ben.

Szaúd-Arábia egyedül adja 
az OPEC teljes olajkivitelé
nek 50 százalékát. -Az olajter
melés az év legnagyobb részé
ben napi 10 millió hordó kö
rül alakult, az utóbbi két hó
napban azonban 8,5 millió 
hordóra esett vissza.

A királyság legfontosabb ke
reskedelmi partnere Japán 
volt
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Tanácskozának a Karok s a Rendek, 
de szívükre a hír gyíkként oson:
Petőfi, s véle vállukon kaszával, 
negyvenezer paraszt áll Rákoson!

„Negyvenezer! — súgják — csak szóra várnak, 
s már zúdul is reánk, ontani úr-vért!
A halál szele ágaskodik útra: 
nosza, töröljük el, urak, az úrbéri!”

A vércseszárnyú rémület lecsapva, 
a parasztnak kegyet hát így rabolt 
az úri lelkek köves udvaráról —
A negyvenezer? Csak legenda volt!

Legenda csak, rémült urak rémálma —
Hogy így volt, Petőfi szava tanú:
8 jegyezte föl naplójában akkor,
6 az igaz, legigazabb szavú!

És mégis úgy volt! És mégis ott álltak 
a költővel a negyvenezerek: 
amennyi vers, mind megannyi Rákos!
Megannyi hazára zúduló sereg!

Köréje gyűlt mind, akinek évszázak 
múltán is marta még torkát, szemét 
az égő, eleven hús szága-füstje,
Dózsa-húsa! — ott állt vele a nép!

És ott áll most is! Vele és mögötte!
Hogy valóra váltsa már a csodát: 
felépítve végre — amit ő versben —

I tM P
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j ie ie p i iv e  v e g re  —  u n n i  o v e r s o e n  —
téglából, vasból is, a nép honát! S

S s e r v e z e t í e n

A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár az idén húsz százalékkal 
több futóművet készít korszerű szerelősorain, mint 1981-ben

Tavaszváras a MAIEART-nal

Hajók vízrekészen

A szervezetlenség illusztrá
lására életünk valamennyi te- 
rületéről hozhatnánk példá
kat, Szélsőségeket is, jellem
zőket is. Ami közös a példa
tárban, az a végeredmény: a 
szervezetlenségnek ára van, a 
szervezetlenség drága, időn
ként méregdrága. Leggyakrab
ban a munkaidő-veszteségek
kel szokás jellemezni, törtna- 
pi táwollétekikel, állásidőkkel, 
vagy ahogyan az üzemekben 
megfogalmazták: ha munkás 

~yán, vödör' nincs, ha . vödör 
van, munkás nincs.

** A veszteségek nagyobb ré- 
’ szét a munkarend nem meg- 
. telelő,' összehangolatlan ki

használása okozza, az elsza
porodó túlórákhoz és állás
időkhöz pedig a termelés bel
ső és külső kooperációs za
varai vezetnek. A szervezet
lenség természetrajzát érté
kelő szakemberek konok ma- 
kocssággal ostorozzák a tüne
teket és az okokat. Ami a 
felsorolásból túlnyomórészt 
hiányzik, az az, amit kisegítő 
munkának nevezünk. A kise
gítő-karbantartó munkáról 
beszámoló körikép túlnyomó 
részt kórkép is, holott a fel
színen inkább csak az lát
szik, baj van a minőséggel, 

.csúsznak a határidővel, aka- 
dozik az anyagellátás, a szük
ségesnél több pénzt fizetnek 
ki, Hiszen végső mentsvárként 
ott van még a célprémium.
■ A szervezetlenség elemzését 
azonban nem a „célban” kel 

.kezdeni, ajánlatos már a „ver

seny előtt” kidolgozni a fo
lyamatos munka hadi tervét. 
Nálunk ez nem mindenütt jel
lemző — ez derül ki a nem
zetközi összehasonlításokból, 
amelyek jellemzik: az előké
szítő, a kisegítő, karbantartó 
munka tekintetében nem tar
tozunk az élmezőnybe. Válla
lataink, üzemeink többsége 
például sa j#  karbantartó és 
javítóréiszleget tart fenn, pe
dig elismerik: célszerűbb és 
gazdaságosabb a megelőző, 

.rendszeres karbantartás jelen
tős részét erre szakosodott aL 
vállalkozóval elvégeztetni: 
Mindenki, mindent csináljon 
a saját portáján belül, vélik 
a vállalatvezetők, így kisebb 
a kockázat, a kooperáció csak 
bizonytalanságot teremt a 
határidőkben és az árakban.

A ,mindent házon belül” 
nézet, persze, gyakorta tűzol
tómunkához vezet, a munka
idő nagyabb részében csak a 
váratlan, az előre nem várt 
hibák elhárítására jut erő — 
megelőző karbantartásra, terv
szerű javításra, a folyamatos 
munka e nélkülözhetetlen fel
tételeire már alig-aldg. Szak- 
vélemények szerint pedig az 
eszményi arány háromnegyed- 
egynegyed a tervszerű meg
előző és a váratlan hibákat 
elhárító karbantartás között.

Nálunk éppen fordított a 
helyzet: háromnegyed részben 
tüzet oltunk, s csak negyed
részben próbáljuk megelőzni, 
hogy tűz keletkezzék. S köz
ben akkurátusán nyugtázzuk: 
a szervezetlenségnek ára van.

A tavasz egyik csalhatatlan 
jele, hogy végéhez közeledik a 
személyszállító hajók téli kar
bantartása, rövidesen kezdő
dik a hajózási szezon.

A MAHART javítórészlegei
ben három hónapja tart a ha
jók szokásos felújítása.

Ilyenkor végzik el a nagyobb 
javításokat, átvizsgálják a ha
jókat, a navigációs berende
zéstől a kormánylapátig.

A vállalathoz tartozó 27. fo
lyami hajót az újpesti üzem
ben, á Balatonon járó négy 
kompot és 26 hajót Siófokon 
javítják.

A munkákat nehezítette a 
szokatlanul kemény tél, külö
nösen sok gondot okozott ez a 
festéseknél és a hegesztések
nél. Ilyenkor munkaátcsopor
tosítással törekedtek a határ
idők tartására. Az időjárás ja
vulása után^ nagyobb tempó
ban folytatódik a munka, és az

előzetes terveknek megfelelően 
április 30-ig az utolsó hajó is 
forgalomba állhat.

A hajók megfelelő állapotá
nak megtartása évről évre na
gyobb erőfeszítéseket kíván. 
Bár a múlt öt évben gyarapo
dott a MAHART hajóparkja, a 
magyar személyszállító hajók 
átlagéletkora nagy. Sok közü
lük elérte a 20—25 évet, ami 
már itt komoly életkornak szá
mít. A legöregebb, a több mint 
70 éves Petőfi gőzhajó. Ebből 
,a típusból egyedül ez látható 
még a Dunán, várhatóan 1985- 
ig.

Áz idén egy új hajó áll 
munkába, a 250 személyes 
„Szőny”, amely a Dunán szál
lítja majd az utasokat.

A MAHART idei főszezonra 
érvényes menetrendje május 
végén lép életbe. A vállalat 
külön kérésre a menetrenden 
kívül is tud hajót indítani.

„A Pannónia Film-, Rajz- és 
Animációs Stúdió a világ öt 
legjelentősebb rajzfilmstúdió
ja közé tartozik” — hallom in
nen is, onnan is. Az első pilla
natban honi elfogódottságra 
gyanakszom. De nem. Az elő- 
kelő-dicsérő helyezésnek nincs 
szépséghibája. Ugyanis nem 
idehaza, hanem külföldön kel
tették. A rajzfilmgyártás nem
zetközi piacán, ahol egyéb
ként kedvelik az udvarias 
gesztusokat, de az üzletet az 
érték, a kereslet-kínálat szabá
lyozza.

A KISKAKASSAL 
KEZDŐDÖTT

De hagyjuk az üzletet. Vé
lem, a hazai mozinézőt nem 
nagyon (vagy kevéssé) foglal
koztatja az animációs tőzsde 
változó árfolyama. Ha azt 
mondom: magyar rajzfilm — 
elsősorban a János vitézre, a 
Vuhra, a Nap és a Hold elrab
lására, dr. Bubára, Gusztávra, 
Mézga Géza szerfölött szerte
len családjára gondolok. És a 
többiekre. . .  Például a kiska- 
kasra, „aki” pontosan harminc 
évvel ezelőtt (1952) kapirgált 
először a pesti, vidéki mozgók
ban, ama bizonyos gyémánt 
félkrajcár után . . .

Valójában e premierrel kez
dődik a magyar rajzfilmgyár
tás újkori történelme. Hangsú
lyozom, újkori történelme —, 
hisz a magyar rajzfilm szinte 
egyidős a hangosfilm-gyártás
sal. (A harmincas évek elején 
indul hazai pályáról a ma már 
világhírű John Halas, Jean 
Image, Walker István, és ezek
ben az években kezdi pályáját 
Macskássy Gyula, aki ké
sőbb 1948-ban, kis stúdiójával 
megalapozta a rajzfilmgyártás 
későbbi alapjait.)

Mindenesetre az utóbbi har
minc évben — ahogy a beve
zetőben is jelzett rangsor iga
zolja — a magyar rajzfilm be
hozta lemaradását, ma már a 
világ élvonalához tartozik.

Mi történt az elmúlt évben?
Nehéz: lenne röviden. ;í. vála

szolni erre a kérdésre. Illetve 
a könnyebb utat választván, 
csupán néhány dátumot eme
lek ki a rajzfilm újkori törté
nelméből.

HÄROM ÉVSZAM
1951—52. Elkészül és bemu

tatják az első, nagyobb léleg
zetű mesefilmet. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja is — 
akárcsak az akkoriban épült 
neobarokk palota, amely in
kább panteonra emlékeztet, 
mintsem a szinkrongyártás és 
a rajzfilm célszerű „gyárára” 
— még magán viseli az ötve
nes évek divatját. . .

1961. Dargay Attila és mások 
elkészítik — részben hazai, 
részben külföldi megrendelés
re — az első sorozatokat. Ezek 
a sorozatok — például az Ar-

Vajon a különélő házastárs 
a házasság felbontása előtt ak
kor is követelhet-e házastársi 
tartást, ha arra a különélést 
követő öt év után válik rá
szorulttá?

A ma már 65 éves férfi és 
58 éves asszony még 1955-ben 
kötött házasságot. Az életkö
zösség megromlott és azt 1962- 
ben meg is szakították. A fér
fi még abban az időben új 
élettársi kapcsolatot létesített 
P. K.-val, akivel azóta is 
együtt él.

Az előző asszony nagykorú 
gyermekeivel él közös háztar
tásban. Korára és egészségi 
állapotára tekintettel nem ké
pes munkát vállalni, mind
össze kertészkedéssel szerez 
némi jövedelmet.

A férfi egyéni gazdálkodó, 
élettársával együtt a jövedel
me havi 4500 forint: a közel
múltban kérte a régi házas
sága felbontását. Az alperes 
nem ellenezte a törvényes vá
lást, azonban viszontkeresetet 
nyújtott be, amelyben havi 
ezer forin' házastársi tartás- 
díj megfizetésére kérte köte
lezni férjét.

Az elsőfokú bíróság a há
zasságot felbontotta és 900 fo
rint tartásdíj fizetésére köte
lezte a felperest.

A volt férj fellebbezést 
nyújtott be, amelyben kérte a 
viszontkereset elutasítását.

thur, vagy Nepp József Szen
vedélye — nemcsak sikert 
aratnak, hanem egyben új 
technikák, műfajok megjelené
sét jelölik, segítik.

1971. Befejezik a két nagy, 
egész estét betöltő nagyjáték- 
film, a János vitéz és a Hugó, 
a víziló munkálatait. És meg
nyílik az első vidéki műterem 
Kecskeméten.

1981. Ismételten két nagy- 
játékfilm — a Fehérlófia és a 
Vük — születik. De ami a leg
lényegesebb: a magyar rajz
film sok más egyéb elismerés 
mellett megkapja a világ két, 
legnagyobb filmes díját. Ró- 
fusz Ferenc (A légy) révén az 
Oscart, Vajda Béla pedig el
nyeri az Aranypálmát a Moto 
perpetuóval a cannes-i feszti
válon, a rajzfilmek vetélkedő
jén. •

Ennyit — címszavakban — a 
harmincesztendős múltról. 
Ami pedig a jövőt illeti 
megint csak címszavakban — 
sokféle érdekességet, és remél
hetőleg újabb sikereket, díja
kat ígérnek az előzetes tervek.

KÉREM A KŐVETKEZŐT
Az egész estés filmek —> 

1982-ben elkészülő vagy a 83- 
as esztendőre áthúzódó filmék
— egyike: Gémes József Da
liás idők-je, amely Arany Já 
nos Toldijából variálódik. Ré
gi mesét ígér Nepp József Hó
fehér je. Az ismert Grimm- 
mese alapján készülő játék 
mai humorral fűszerezi Hófe
hérke édes-puha báját, törté
netét. Jókai Mór híres Cigány
bárója ezúttal Dargay Attila— 
Nepp József rajzfilmjében ka
landozik tovább. Piszkos Fred
— Rejtő Jenő kétes hőse —
Ternovszky Béla tervei alap
ján bóklászik majd az észak
afrikai kikötőkben, fiele —• 
Fekete István csodálatos ke- 
lepelője — festményfilmen éli 
tovább életét, Gémes József 
gondozásában. Kovásznai
György rövid lélegzetű Anima 
véritéje közéletünk, fonáksá
gaival „viccelődik”, természe
tesen halálosan komoly for
mában. Foky Ottó La Desodo- 
rája operaparódiát ígér né
hány percben. Rófusz Ferenc 
életünk almafájáról, meditál 
majd. Réisenbüchler Sándor 
Békéltető expedíciója pedig 
bolygóközi kalandokra indul...

A különböző televíziós és 
egyéb sorozatok közül hadd 
emeljük ki a magyar népme
sék úiabb fejezeteit, amely a 
Mátyás királyról szóló anek
dotákat dolgozza fel. És újra 
porondra lép a Mézga család. 
Amiként dr. Bwbó is megkez
di újabb rendeléseit — szerel- 
metes Ursnlájával együtt — 
K^rem a következőt! címszó 
a la tt. . .

Mert a ..következőben” — túl 
a harmadik X-en, az újban ott 
a régi is.

Részben arra hivatkozott, hogy 
az életközösségük megszakí
tásától már eltelt öt év, és a 
volt feleségének egyébként is 
módjában lett volna dolgozni 
és nyugdíjjogosultságot sze
rezni.

A megyei bíróság állás
pontja szerint a fellebbezés 
csak részben alapos. Ugyanis 
a családjogi törvény nem tar
talmaz az el nem vált, de 
különélő házastárs tartásával 
kapcsolatos rendelkezést. így 
a külön élő házastárs nem hi
vatkozhat arra, hogy, életkö
zösségük már több mint öt 
éve megszakadt. Nem lehet az 
erre vonatkozó rendelkezése
ket úgy értelmezni, hogy a 
volt házastárs az életközösség 
megszakításától — és nem a 
házasság felbontásától — szá
mított öt év eltelte után rá
szorultsága esetén is csak kü
lönös méltánylást érdemlő ér
vekkel követelhet tartást.
_A megyei bíróság úgy ér

tékelte, hogy a felperes és 
élettérsa a jövedelmükhöz 50. 
50 százalékban járul hozzá, 
így a volt férj havi jövedel
mét 2200 forintban állapította 
meg. Saját létfenntartásához 
az általános tapasztalat figye- 
lembe vetel e vei — mintegy 
1800 forint szükséges. Tehát a 
felperes képes kiegészítő há
zastársi díjat fizetni, amely
nek összegét a bíróság havi 
4^0 forintban állapította meg.

Eredmények és gondok

KSlkereskedelm ünk helyzete
1981-ben a vártnál lényege

sen mostohább külső körül
mények ellenére külkereske
delmi forgalmunk kedvezően 
alakult. A teljes kivitel 6,8 
százalékkal, a behozatal 4,8 
•Százalékkal haladta meg az 
előző. évit. A rubel elszámolá
sú forgalom megfelelt állam
közi egyezményeinknek. Kivi
telünk értéke 8,9 százaléKkal, 
behozatalunké .5,3 százaléKkal 
haladta meg a tavalyi szintet.

Legfontosabb partnerünkkel, 
a Szovjetunióval bonyolítot
tuk le teljes külkereskedelmi 
•forgalmunk csaknem egyhar- 
madát.

A nem rubel elszámolású 
árucsere gyakorlatilag kiegyen
lített. 1970 óta — 1973 kivéte
lével — az egyensúly szem
pontjából ez volt a legkedve
zőbb esztendő. Cserearányaink 
a nem rubel elszámolású for
galomban több mint 2 száza
lékkal javultak. Örvendetes, 
hogy a fejlődő országokba 
irányuló, kivitelünk számotte
vően nőtt.

A szocialista országok in
tegrációja, együttműködése ki
állta a próbát, s ennek jelen
tős szerepe van abban, hogy

a magyar gazdaság — növek
vő gondjainkkal égyütt — na
gyobb megrázkódtatás nélkül 
viselte el a világgazdaság és 
a nemzetközi politika szá
munkra hátrányos fejlemé
nyeit. .

— Az eredmények mögött 
azonban — hívta föl a figyel
met Veress Péter — látnunk 
kell a gondokat is.

Több, exportra termelő gaz
dasági egységünkben ma még 
nincs elég rugalmasság az új 
helyzet új igényeihez. Az 
egyébként sokat fejlődő piaci 
külkereskedelmi szervezet és 
munka is gyakran lépéshát
rányban van. A világgazda
ság állapota, a nemzetközi po
litikai helyzet éleződése ki- 
sebb-nagyobb mértékben be
folyásolja a szocialista orszá
gok egymás közti forgalmát 
is. Annál örvendetesebb, hogy 
az 1982-re szóló árucsere-for
galmi jegyzőkönyveket, egy 
kivételével, valamennyi szo
cialista országgal aláírtuk.

Az idei külkereskedelmi fel
adatainkat az előző évinél is 
nehezebb külső feltételek mel
lett — és ellenére — kell vég
rehajtanunk.

ESI .ÍNKÉNT VISSZAFIATALODIK

A  8 3  e r e s  S9cktger A n t  mi 
ú j  s z e r e p e ir ő l

A nyolcvanhárom eszten
dős Páger Antal esténként 
ismét színpadra lép a fia
talok előadásán, a Pesti 
Színházban. A „Kőműves 
Kelemen” című, nemrégi
ben bemutatott rockballa
dában nemcsak prózát 
mond, hanem dalra is fa
kad.

— Nem fárasztó ez ilyen 
idős korban?

— Olyan szerep ez, ami
ben kedvemet lelem — 
mondja. — Még hatásos is, 
hogy itt a délceg fiatalok 
közé betipeg egy öregem
ber. Bár a fenét öreg! Csak 
az éveim számában öre
gedtem, lelkileg fiatal va
gyok, s ezek között a gyere
kek között esténként még 
ifjodom is. Hetvenöt éve
sen nyugdíjba mentem, de 
színházamban, a Vígben 
azóta is sokat dolgozom.

— Egyébként hogy tel
nek napjai?

— Dolgozom. Ha hívnak, 
rádiózom, ha szinkronban 
olyan szerepet kínálnak, 
ami megtetszik, elvállalom. 
Most fejeztem be a televí
zióban a „Nyitott ház” cí
mű filmet és a „Társkere
sők” című tv-játékot. To
vábbra is vezetem a gépko
csimat, s ha véletlenül a 
rendőr leállít, mindig ked
vesen figyelmeztet: „Ebben 
a korban vigyázzunk ám, 
művész úr!” Hát hogyne 
vigyáznék!

— Mivel tölti szabad 
idejét?

— Az én feladatom a be
vásárlás. Hűséges tévénéző 
vagyok, szeretem, mert in
formál és én mindent tud
ni akarok a világról. Szín
házba, moziba már nem 
nagyon megyek el. És min
dig készülök valamilyen 
szerepre. Tudom, hogy már 
nem játszhatok el mindent. 
Nemrégiben például fel
kértek, hogy a Népsta
dionban, a SZŰR-on éne
keljem el a Villa Negrát. 
Minden nagyképűség nél
kül mondom, tán sikerem 
is lenne vele, de hát ez 
sem nekem való már. A 
„Kőműves Kelemen” Ván
dor szerepe viszont igazi 
örömmel tölt el, jó érezni 
a sikerét. . .  — Ravaszkásan 
nevet: — Most már azért 
drukkolok, nehogy a végén 
engem már tolókocsival 
kelljen begurítani a szín
padra.

— Mi a titka a tisztelet
re méltó aktivitásnak?

— A csuda tudja! Apai 
nagybátyám 105, nagy
anyám 97 éves korában 
halt meg. Igaz, nagybátyám 
nem színész volt, hanem 
kútásó. Az pedig egészsé
gesebb foglalkozás ...

— Volt-e valaha szerep
álma?

— Mindig arra vágytam, 
hogy jó darabban játsz- 
szam, amelyben mindenki
nek jó szerep jut. Mert egy 
előadás igazi sikerét az 
biztosítja, ha a színpadon 
minden színész jól érzi 
magát

Válás — házastársi tartással
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esßsj&s szerződéseit

A  lakásbérlet
latbavételi díjnak mindössze a 
harminc százalékát fizeti ki.) 
Fiatal házasoknál, ha öt éven 
belül két gyermeket vállal
nak, ugyancsak jár a fenti 
kedvezmény. Persze öt év 
után, ha nincs gyermek, a 
kedvezmény összegét ki kell 
fizetni.)

» • • Hogy melyek d, bérlő és 3
Szinte mindennap előfordul, hogy valaki a saját dolgát nélküli lakás háromszor ol- bérbeadó, jogai, ezzel. most 

másnak; használatra átengedi. („Kölcsönadom” valakinek a ke- esőbb, mint az összkomfortos, nem foglalkozunk. Csupán 
rekparom fel evre, mondjuk ötszáz forintért.) Egyik oldalon Ezenkívül három szoba fölött annyit kell megjegyezni, hogy 
van a tulajdonos, illetőleg a dolog birtoklására jogosult más lényegesen növekedik'a lakás- a bérlő bért — lakbért — kö- 
szemely, míg a másik oldalon^ a használó, aki időlegesen — használatbavételi összeg, teles fizetni. Ezt tanácsi bér-
szerzodes alapjan használati jogot nyer. Ugyanakkor kedvezmények is lakások esetében a komfort-

_ _ _ adhatók, pontosabban kedvez- fokozat figyelembevételével,
J A t a p t m f j a l t n a k  mény jár például a gyermekek négyzetméterre határozták

.. . után. Egy gyermek esetében meg. Ha valaki személyi tulaj-
A közbeszédben, ha dolgot e szerződés alapján mezőgaz- húsz, minden további gyermek donban levő lakást bérel, ak

adnak^ vagy vesznek időleges dasági földterületet vagy más után huszonöt százalék, egyéb kor a lakbér mértékénél az a 
hnsznalntha a tulajdonostól, hasznot hajtó dolgot enged át eltartott után húsz százalék, kikötés, hogy nem haladhatjahasználatba a
kölcsönről esik szó. „Kölcsö- használatra a- tulajdonos, sőt, 
nöztem” kerékpárt, csónakot, a bérlő a dolog hasznainak

szedésére is jogosult és ezért 
haszonbért fizet. Tehát nem-

televíziót, pankettacsiszolót stb. 
A jog azonban ezt bérletnek 
nevezi, hiszen pontosan illik 
rá a következő: bérleti szer
ződés alapján a bérbeadó kö
teles a dolgot időlegesen a 
bérlő használatába adni, a 
bérlő pedig b é rt; fizetni.

A doíogbérletnek az esetek 
nagy többségében ingóság a 
tárgya. Előfordulhat azonban 
ingatlan bérbeadása is. Mind
ezektől különbözik a helyiség, 
a lakás bérbeadása, bérlete, s 
megint más az ingatlan ha
szonbérlete. Vagyis, mint szer
ződésfajták, más-más a bérlet 
(a dologbérlet), a lakásbérlet 
és a haszonbérlet.
. Ami a dologbérletet illeti: 
ilyen szerződés alapján, a bér
beadó a dolgot időlegesen a 
bérlő használatába adja, s 
ezért a bérlő bért fizet. A bér
lő az adott dolgot rendelteté
sének és a szerződésnek meg
felelően használhatja, s ha 
nem ezt teszi, s ebből kár ke
létkezik, felelős érte. A bérbe
adó a bérlő szükségtelen há
borgatása nélkül ellenőrizheti 
a használatot, követelheti a 
rendeltetésszerű, a szerződés-

(így például egy háromgyer
mekes család a lakás-haszná-

még a hasonló tanácsi bérla
kás lakbérének kétszeresét.

csak használja a bérelt dol
got, hanem a hasznait is be
szedheti. A haszonbér vagy 
pénzben, vagy természetben
jár. (Valaki haszonbérbe adja „ _ _______ ___ __
az almáskertjét. Haszonbér “cí- bérbeadó — nem mond fel stb.
mén 100 kiló almát köt ki.) 

Míg a dologbérletnél a 
bérlő csak a kisebb ki
adásokat állja, addig a 
haszonbérlőt a dolog 
fenntartásához szüksé
ges felújítás és javítás is 
terheli, sőt a dologgal 
kapcsolatos közterheket 
is ő állja.

(Pl. adót fizet a tulajdonos 
helyett.)

E tulajdonképpeni fogalom
elhatároló bevezető után rá
térünk fő témánkra, 
egyik sajátos fajtájára, a la
kásbérletre. Ilyenkor a bérlet 
tárgya a lakás, s a lakásbér
leti jogviszonyt a bérbeadó és 
a bérlő szerződése hozza létre.

Hogyan jöhet létre lakás
bérlet? Ügy, hogy valaki olyan 
lakásba költözhet, amely nem 
az övé. (Nem ő építette, illet-

3Meddig tart a lakásbérleti saeraádés ?
Miután ezt határozatlan szony folytatására még az el- 

időre kötik, egészen a meg- halt bérlő eltartója is jogosult 
szűnéséig, azaz míg valami- lehet. (Ezzel részletesen fog- 
lyen okból — a bérlő vagy a lalkozunik majd.)

Speciális ese^e a lakásbérlet 
megszűnésének a lakás elha
gyása.

Ha a bérlő a lakását el
hagyja, abból kiköltözik, 
a lakásbérlet automati
kusan megszűnik. A 
gyakorlatban azonban 
más történik. A bérlő 
nem költözik el, nem 
jelentkezik ki, csupán 
nem lakik ott. A jogsza
bály ilyenkor vélelmezi 
a lemondást, és így eh
hez megszűnést kapcsol, 
Ilyenkor a bérlőt fél kell 
hívni arra, hogy nyilat
kozzék , a távoliét okára. 

Igazoltnak kell tekinteni az 
elhagyást, ha annak tartama 
a két hónapot nem haladja 
meg, vagy gyógykezelés, kato
nai szolgálat az oka, avagy

A bérlő e téren — érthetően 
— nincs korlátozva: bármikor 
felmondhatja a lakásbérleti 
szerződést, írásban. Nem így a 
bérbeadó. Neki csak meghatá
rozott okok fennállásakor van 
joga a felmondáshoz. így

— ha a bérlő a lakbért nem 
fizeti,

— az őt terhelő karbantar
tási kötelezettségeket nem tel
jesíti,

— ő vagy a vele együtt lakó 
családtagja a szocialista

bérlet szabályaival ellen
tétes magatartást tanúsít,

— a lakást vagy a ícözó's 
használatú helyiségeket ron
gálják.

Felmondhat akkor is a bér
beadó, ha a bérlőnek ugyan
abban a helységben beköltöz
hető lakása van. Állampolgá- szabadságvesztés büntetésének 
rok tulajdonában levő lakás töltése stb.

ha az ezzel "ellentétes haszná
lat tovább folytatódik (pl. a 
bérbe adott zongorán • befőttes- 
üvegeket tárolnak, azon esz
nek, iSznak;;yagy a gyerekek 
ázön játszanak) a bérietet 
azonnali hatállyal felmond
hatja, s kártérítést i követel
het. \

Hasonló jellegű szerződés a 
haszonbérlet is. A különbség:

esetében akkor is jogos a fel
mondás,. ha a bérleménybe 
maga a tulajdonos vagy egye

nek megfelelő használatot, _s cLíádi h ^ ^ ^ W ö v e f k e z e ü  mondás’ ha a bérleménybe
h x  a z  e z z e l  >e11e n te t e c  h p , z n p -  y a g y  ö r ö k l a k á s .) E n n e k  m a ffa  a

klasszikus és leggyakoribb 
esete a tanácsi bérlakás. Eze
ket állami erőforrásokból épí
tették, vagy tulajdonjogot 
szerzett rajtuk az állam, s az

Ha azonban valakit a RJa- 
gyar Népköztársaság területé
ről, illetve abból a helységből 

nesági hozzátartozója kíván kitiltottak, kiutasítottak, ahol 
beköltözni. ♦A gyakorlatban ez a lakása van, továbbá, szándé- 
eléggé nehezen megy, mivel, a kos bűncselekmény miatt, 
jogszabály megfelelő cserela- : vagy lakáséval kapcsolatos 
kás biztosítását kívánja mega bűncselekményért két évet 
bérbe adótól.) Nem kell csere* meghaladó szabadságvesztésre

a rendeltetésük, hogy bérbe- lakás, ha a bérlőnek ugyanab- ítéltek és azt nem függesztet-
adás útján hasznosítsák őket. 
E lakások elosztásának joga a 
lakásügyi hatóságot illeti meg.

Kik igényjogosultak 
tanácsi bérlakásra ?

Ennek több összetevője van.
,1.

meg a szerződést, a bérleti

ban a helységben beköltözhe
tő lakása van, de ilyenkor bi
zonyos pénzbeli térítés illeti 
meg.

Egészen más a helyzet, ha 
a bérlő meghal. Ilyenkor két 
lehetőség van: ha a lakásban 
lakik olyan személy, aki a 
bérleti jogviszony folytatására

ték fel — a bíróság ítélettel 
szünteti meg a lakásbérleti 
jogviszonyt.

Ilyenkor azonban, ha a la
kásban van olyan személy, aki 
a jogviszony folytatására jo
gosult — lásd fentebb — úgy 
a bérlő — az elítélt — nem 
veszti el a lakást, hiszen gyer
mekének, testvérénekX. Az igénylőnek ne legyen szerződést. (Ha később költő- jogosult, akkor annak kiutál- mekének, testvérének avagy

önálló lakása, vagy ha van, zik a bérleménybe a házastárs, ják a lakást, ha nem,- a lakás- élettársának kiutalják, feltéve
akkor az ne elégítse ki jogos akkor is bérlőtársnak minősül, bérlet megszűnik.  ̂Kik és mi- ez utóbbi kettőnél, hogy egy
lakásigényének mértékét, vagy míg az élettárs nem.) Akinek lyen sorrendben jogosultak a
az valamilyen okból — egész- tanácsi bérlakást utalnak ki, lakásbérleti jogviszony foly-
ségügyi, szociális — ne legyen lakásépítési hozzájárulást tatására?
megfelelő. vagy használatbavételi díjat 1. gyermek, ideértve a mos-

2. A kiutalandó lakás ne ha- fizet, ez az összeg függetlenül toha, örökbe fogadott és ne- 
ladja meg a kérelmező jogos az elnevezéstől: azonos. Hogy veit gyermeket is.
lakásigényének a mértékét. 
Jogos lakásigények: két sze
mélyig — egy-két lakószoba, 
három személy esetében — 
másfél, két vagy két és fél 
szoba, négy személynél — két- 
három lakószoba, öt személy
nél két és fél, három és fél 
lakószoba, és így tovább nö
vekvő mértékben, Tehát pél
dául három személy nem kap-* 
hat három teljes lakószobás 
lakást, de például .öt személy 
sem kaphat négy és fél szobás 
lakást. (Ebből az is logikus, 
hogy például öt személy nem 
kap másfél szobás lakást.) Az 
alsó és felső határok között az 
dönthet, hogy mi a kérelmező 
foglalkozása, milyen az egész
ségi állapota, figyelembe ve
szik az együtt lakók nemét, 
életkorát stb. És persze azt is, 
hogy egyáltalán milyen laká
sokat lehet elosztani.

3. A kérelmező vagyoni és 
szociális helyzete is fontos, 
mert bizonyos jövedelemszint 
felett (egy főre kiszámítva) 
nem jogosult tanácsi bérla
kásra, hanem szövetkezetire 
vagy tanácsi értékesítésű 
öröklakásra.

Ha az említett három pont
ban foglaltaknak a kérelmező 
megfelel, akkor megvizsgálják, 
nincs-e. kizáró ok.

Nem jogosult lakásra az 
a személy, aki lakásáról 
pénzbeli térítés ellené
ben lemondott. Ez a ti
lalom öt évig érvényes. 
De például a fővárosban 
öt év állandó bejelent
kezés is előfeltétel.

Ha végül minden rendben 
van és megtörténik a kiutalás, 
az minden esetben a kérelme
ző és házastársa nevére szól,.s 
ők, mint bérlőtársak kötik

hol és mekkora lakást kapott 
valaki, -az kihatással van az 
összegre, s természetesen a la
kás komfortfokozata is. így 
például a községekben ugyan
azért a lakásért kevesebbet 
kell fizetni, mint a főváros
ban, az egyszobásért kétszer- 
háromszor kevesebbet, mint a 
háromszobásért, s a komfort

2. többi egyeneságbeli ro
kon,

3. testvér,
4. élettárs.
A testvér és élettára kivé

telével csak annyi a kikötés, 
hogy a bérlő halálakor a  la
kásban kellett lakniuk állan
dó jelleggel.

A lakásbérleti jogvi-

évig állandó jelleggel ott la
kott. Az más kérdés, hogy az 
„új” bérlő visszafogadja-e őt? 
Ha például az élettárs köziben 
újabb társat választott, a sza
baduló volt bérlő aligha köl
tözhet vissza egykori lakásába. 
(Feleség esetén viszont vissza 
kell őt fogadni.)

Az albérletről, mint sajátos 
lakásbérletről annyit: általá
ban a lakás 50 százalékát le
het kiadni, s egy személyre 
legalább hat négyzetméter la
kószoba-területnek kell jutni.

Dr. L. Gy.

AZ ELJÁRÁSI TÖRVÉNYBŐL

i ellenőrzés
A jogszabályok - megtartó- mintavétel, amikor elegendő a

sának és a hatósági határo
zatok végrehajtásának az ál
lami, állampolgári fegyelem 
érvényesítésének lényeges fel
tétele a következetes ellenőr
zés. Ezt a különböző állam- 
igazgatási szervek hatósági 
ellenőrzés keretében végzik. 
Ennek szabályozása már na
gyon időszerű volt, mert fon
tos gyakorlati érdek fűződik 
hozzá. Ugyanis számos állam- 
igazgatási szervünknek van 
ilyen feladata, amellett igen 
tág »az ellenőrzendő jogszabá
lyi rendelkezések, hatósági 
döntések köre, ugyanakkor vi
szonylag gyakori a jogszabá
lyi előírások, illetve az egye
di államigazgatási intézkedé
sek kisebb-nagyobb mértékű 
megszegése.

Hatósági ellenőrzést bárki
nél és bármely szervnél tart
hat az arra feljogosított ál
lamigazgatási szerv, ez a fel
adat és hatáskörébe tartozó 
ügyek teljes körére kiterjed. 
Különösen jelentős a tűzvé
delmi, a közegészségügyi, a 
környezetvédelmi ellenőrzés, 
az árellenőrzés, az engedély 
nélküli — vagy attól eltérő 
— építkezések időbeni felfe
dése, a veszélyeztetett kisko
rúak körülményeinek vizsgá
lata, a tartási szerződések be
tartása, a kereskedelemben és 
a szolgáltatásban tapasztalha
tó visszaélések feltárása, az 
élelmiszerek minőségének 
vizsgálata, a közterületek 
tisztasága feletti őrködés, az 
adóztatásban a jövedelemsza
bályozás és a költségvetési 
bevételek ellenőrzése, a jogo
sulatlan iparűzés felfedése, a 
munkavédelmi előírások meg
sértésének felderítése, vala
mint a parlagon hagyott föl
dek felkutatása.- A korszerűsí
tett eljárási törvény nyomán 
várhatóan eredményesebb és 
következetesebb lesz ez a 
munka.

Sajátos része a hatósági el
lenőrzésnek a szövetkezetek 
és az egyesületek állami tör
vényességi felügyelete. Célja 
a szövetkezeti, illetőleg egye
sületi demokrácia érvényesí
tése.

A hatóság az ellenőrzéséről 
köteles előzetesen tájékoztatni 
az ügyfelet. Ha például hely
színi szemlét tűz ki az eljáró 
szerv, annak időpontját jóval 
korábban közölni kell. Előfor
dulhat azonban, hogy a tájé
koztatás gyakorlatilag egybe
esik az ellenőrzés időpontjá
val, például amikor a hatóság 
a hóeltakarítás elmulasztásá
ról a helyszíni bejáráskor ér
tesíti az érdekelteket. A tör
vény lehetőséget ad arra is, 
hogy az ellenőrzésről csak an
nak megkezdésekor, szóban 
tájékoztassa az érdekeltet a 
vizsgáló szerv, különösen ak
kor, ha az előzetes értesítés 
várhatóan megakadályozza az 
ellenőrzés eredménye;

Példa erre a vízszennyezés 
ellenőrzéséhez szükséges víz

Ü lünk a bírósági folyosó 
padján. A férfi olyan 

ideges, mint egy drukkoló 
diák a felvételi előtt. Vagy 
mint egy hozzátartozó a mű
tő ajtaja előtt. Az utóbbi 
talán közelebb áll az igaz
sághoz. Csúnya ügyet pró
bálnak odabenn feltárni. 
Százezres sikkasztás. A vád
lott egy fiatalasszany. Volt 
főpénztárosnő. Akivel üldö
gélek: a férj.

★
— Nem rpegyek be ‘ —

mondogatja nekem is, magá
nak is — minek zavar
jam . . .  hiszen így is . . .  — 
legyint. A legyintésben sok 
minden van. Álmatlanul töl
tött éjszakák. Idegességgel, 
szaladgálással töltött nap
palok. Kölcsönkérés. Kedves 
holmik eladása. Sírás. Ma
gyarázkodás.

— Kilencéves házasok 
vagyunk — mondja a férj. 
Vörös a szeme. Nem aludt, 
vagy sírt. Vagy mind a ket
tő. Most se szégyell i a köny- 
nyeit. Börtön — letöltendő 
vagy felfüggesztett büntetés. 
A bűnösség nem vitás. Bi
zonyítékok, az asszony is 
beismeri.

A TÁRCYAlÓmiMBŐL

álett a százezer?
Százezer forint. Hová lett?
— Nálunk nincs — mond

ja a férfi, inkább csak ma
gának —, mi szerényen, szo- 
lidán élünk. Albérlet. Olcsó 
vacsorák. Szórakozás majd
nem semmi. Spóroltunk, la
kásra gyűjtöttünk. . .

A vizsgálat megállapította 
a hiányt. Az esztendők óta 
szaporodó, egyre növekvő 
hiányt. Azt, hogy a pénztá
rosnőnek volt-e haszna a 
pénzből, erre nincs bizonyí
ték.

De hová lett a százezer?
— Én nem vagyok pénz

ügyi szakértő — mondja a 
férj —t— nem értek a dolgok
hoz . . .  faggattam a felesé
gemet, elmondott sok min
dent . . .  azt például, hogy 
egyedül ment a bankba, szá- 
molatlanul vette át az apró
pénzt . . .  igaz, hogy zacskó
ban és állítólag cédulával.. .  
leragasztva, de mégis 
. . .  senki sem csalhatatlan.

Védőbeszéd? Csak keres
gélés, kétségbeesett;. A pénz-.

tárfülkébe bárki könnyen 
bejuthatott. Vagy benyúlha
tott a könnyen eltolható ab
lakon. És volt egy gépkocsi- 
vezető, egyetlen, aki felhá
borodva mondta, ő nem vesz 
fel kétszer pénzt ugyanar
r a . . .

Gyanúsítás ?
Csak az okok kutatása, 

laikus módra. Mert oknak 
lennie kell. Valahol a pénz 
elolvadt, elfogyott.

— Eladtam a fényképező
gépemet, nagyítómat -- 
mondja a férfi, mint egy si
ratóbeszédet — postán fel
adtam a megtakarított pén
zünket . : .  az anyám is 
adott, az anyósom is . . .

Aztán kérdés nélkül hoz
záteszi :

— Jól élünk. Szeretjük 
egymást. Bízom a feleségem 
becsületességében. Biztos, 
hogy naiv volt. esetleg, fele
dékeny, talán a szakértel
mével se stimmelt minden.

Mondtam, hogy többé nem 
engedem pénzzel dolgozni. 
Igaz, nem is lehet. . .

★
Az ajtóra nézünk. Hosszú 

a tárgyalás. Odabenn egy 
fiatal asszony. Hallgatóság 
nincs. A munkatársai nem 
jöttek el. Pedig kíváncsiak. 
És a maguk módján állást 
is foglalnak. így vagy úgy.

— Összehúzzuk magun
kat . . .  — folytatja a férj a 
monológot. . .  fizetgetjük az 
adósságot. . .  az a fő, hogy 
az asszony idegileg rendbe
jöjjön . . .  dolgozik, betaní
to tt' munkás. . .

Cigarettára gyújt. Nem 
számolom hányadikra. Az
tán megszületik az ítélet. A 
büntetlen előéletű vádlottat 
egy év kéthónapi szabadság- 
vesztésre ítélik. Az ítéletet 
négyévi próbaidőre felfüg
geszti a bíróság.

Az asszony sír, odabennt. 
A folyosón ülő férjnek meg
mondom a hírt. Felragyog. 
— Köszönöm — mondja, 
nem tudom kinek.

Feláll. Derűsre igazítja a 
vonásait. Közelebb lép az 
ajtóhoz. Öt, az ő mosolyát 
lássa meg először a felesége.

mintavételt közvetlenül meg
előző értesítés. Ellenkező eset
ben ugyanis a szennyezés át
meneti megszüntetésével ’ a 
vízszennyező félrevezethetné 
az ellenőrző szervet.

Az eljárási törvény a ható
ságnak sokféle eszközt bocsát 
rendelkezésére ellenőrző
munkájához. így többek kö
zött bármely helyiségbe be
léphet, megtekinthet iratokat, 
megvizsgálhat különböző tár
gyakat, , megfigyelhet munka- 
folyamatokat, s felvilágosítást 
kérhet. Mindemellett igénybe 
vehet a törvényben szabályo
zott bármely bizonyítási esz
közt, tanút hallgathat meg, 
szakértőt rendelhet ki stb. 
Aki az ellenőrzést megakadá
lyozza a hatóság 1000 forintig 
terjedő összeggel bírságolhatja. 
Természetesen az ügyfelet is 
a törvény védi. Joga van pél
dául megkövetelni, hogy az 
ellenőrzés ne akadályozza 
rendeltetésszerű tevékenysé
gét; ha az ellenőrzés során 
kárt szenved, annak megté
rítéséről a polgári jog szabá
lyai szerint gondoskodni kell;

Az államigazgatási szerv 
több intézkedést tehet az 
ellenőrzés alkalmával észlelt 
törvénysértés megszüntetésé
re. Figyelmeztetheti az ellen
őrzött szervet vagy felettesét, 
felhívhatja a törvénysértő 
gyakorlat megszüntetésére, 
a törvénysértés orvoslására, 
Határozatának végrehajtását 
bírósággal is kikényszerítheti.1 
Súlyosabb esetben fegyelmi, 
szabálysértési, vagy büntető 
eljárást kezdeményezhet, és 
indítványozhatja az ellenőr-; 
zött által okozott kár — pol
gári eljárás keretében történő 
megtérítését. Az ellenőrzött 
szerv, vagy annak felettese az 
ellenőrzést követően köteles 
intézkedni, és ennek eredmé
nyéről — ha pedig nem intéz
kedett, annak indokáról — 30 
napon belül tájékoztatni áx 
államigazgatási szervet.

Mi sem 
értjük!

Nagyon sok levelet kap szer
kesztőségünk, s ez minden
képpen örvendetes A legkü
lönfélébb ügyekben írnak ne
künk olvasóink. S ez így van 
rendjén. Kinek írjanak, ha 
nem nekünk? Elvégre a Heti 
Híradó az ő lapjuk.

De gyakran csóváljuk a fe
jünket s összevonjuk a szem
öldökünket, mert valamit nem 
értünk. . .  Itt van például 
előttem Karacs Béla nyíregy
házi olvasónk — s rendszeres 
levelezőnk — írása, akinek 
cikkei rendre napvilágot lát
nak ezeken a hasábokon, s aki 
azt kéri tőlünk, ha lehet, kö
zöljük egyik újabb írását, 
amelynek a címe: „Nem ér
tem"!

S  az a furcsa, hogy mi sem 
értjük! Ugyanis a borítékban 
az említett cikk, vagy hozzá
szólás nincs benne ! ! !  Hogyan 
közöljünk egy cikket, ha 
nincs?!

Talán a szerző a hibás, sie
tett és elfelejtette borítékba 
tenni? Mert arra gondolni sem 
lehet, hogy zárt borítékból el
tűnjön egy írás! Sem a postán, 
sem a vasúton, sem nálunk ez 
nem lehetséges.

Így nincs más hátra, mint 
hogy arra kérjük Karacs Bé
lát, tegye ismét postára cik
két, levelét. S ha közérdekű, 
mint a többi írása, akkor meg 
is jelenik .. De olyan írást, 
amit nem kapunk meg, nem 
tudunk közzétenni. . .  Ugyanez 
vonatkozik másokra is.

-  á. j. -
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Nyitott körlet
Nem egyformák a személyi- 

technikai-anyagi lehetőségek a 
bv. intézetekben: természetes 
tehát, hogy az egyik helyen 
több a kezdeményezés, élén- 
kébb a benti kulturális élet — 
másutt csöndesebb, lanyhább. 
Az utóbbi főleg a kisebb, me
gyei intézetekre érvényes; rit
kán kapunk hírt kiemelkedő 
rendezvényekről, események
ről. Ha egy-egy riportút során 
az újságíró rákérdez az okok
ra, szinte mindenütt azonos a 
válasz: nincs megfelelő hely 
(kultúrteremnek vagy -szobá
nak, stúdiónak, sportoláshoz), 
nincs megfelelő ember, nincs 
igény, érdeklődés, nincs ele
gendő pénz és így tovább.

A győri bv. intézet örvende
tes példája annak, hogy az 
előbb felsorolt akadályok el- 
háríthatók, s tulajdonképpen 
semmi más nem kell hozzá, 
mint néhány jó ötlet s lanka
datlan következetesség, kitar
tás a megvalósításban (sokszor 
nehéz elfogadtatni az újdon
ságokat). Az eredmény sosem 
marad el: Győr esetében pél
dául az utóbbi egy hónapban 
az úgynevezett nyitott körleten 
egyetlen fegyelmi ügy sem 
volt.

Mi is tulajdonképpen a nyi
tott körlet?

Az állandó szabad szomba
tok bevezetésével természet
szerűleg megnőtt a szabad idő. 
Ennek hasznos, értelmes eltö- 
tése céljából létrehoztak egy 
olyan körletrészt, ahol ha 
lehet így fogalmazni — min
den „szuper”. Például, minden 
zárkában van televíziókészü
lék, amelyet korlátozás nélkül 
lehet nézni. Rex, biliárd, sakk, 
'tévéfoci, könyvtár, filmvetítés 
(blinden héten), TIT-előadások 
— hogy néhány lehetőséget 
említsek a szabad idő eltölté
sére. Persze, ehhez a zárka- 
rend is „szuper”, csakúgy, mint 
az ittlevők magatartása, mun
kahelyi teljesítménye. Mint az 
Intéző Bizottság — szerepéről, 
később még lesz szó — vezető
je, Káldi Sándor elmondta, át
lagban húsz-harminc százalék
kal jobban dolgoznak a nyitott 
körlet lakói. Közülük is ki
emelkedő az egyik elítélt, „Pu
fi” esete: közel negyven szá
zalékkal nőtt a teljesítménye: 
a korábbi hetven helyett száz
tíz százalékot ér el.

— Most már kialakult az a 
kis csoport, amelyre számítani 
lehet minden körülmények kö
zött — hangsúlyozza Káldi 
Sándor. — Az emberek egy
mást is figyelik és figyelmezte
tik; senki nem akarja a ked
vezményeket a másik miatt el
veszíteni. A szabad tévénézés
nek például hihetetlenül nagy 
a vonzereje; érdemes érte ren
det tartani magunk körül. Ha 
valaki meg akarja tagadni a 
munkát, tízen is rohannak 
hozzá, hogy „ne csinálj őrült
séget!" Mindennap végignéz

zük a zárkákat, pontozzuk a 
látottakat egy külön füzetben, 
s a  minden hétfőn lezajló 
„nagy” szemle után összesítjük 
az eredményt. A négy fő szem
pont: zárkarend, munkahelyi 
teljesítmény, szekrényrend, 
egyéni megjelenés. Ha valame
lyik nem megfelelő — megszű
nik a kötetlen televíziózás 
nemcsak a vétkes, hanem az

sor: ehhez hasonlóan mi is in
dítunk vetélkedősorozatot. A 
programok közül nem marad
nak ki azok a témák sem, ame
lyek saját helyzetünkkel kap
csolatosak: pl. a jutalomeltá 
vozásra vagy szabadságra me
nőket „felkészítjük”. Figyel
meztetjük kötelezettségeire, a 
szabályok betartására, a pon
tos visszaérkezésre és így to-

A szabad tévénézésnek nagy a vonzereje

egész zárka számára. Szeren
csére ilyesmire ritkán kerül 
sor.

— Kik végzik a szemléket?
— A „nagy” szemlét a  kör

letparancsnok, a nevelő, az in
téző bizottság vezetője és az 
elítéltügyeletes közösen.

— Mio jeladata az IB-nek, 
s mi az elítéltügyeletesnek? t

— AzTntéző Bizottság, tevé
kenysége kettős: részben szer
vezi és irányítja a kulturális 
életet, részben pedig a sport- 
programok lebonyolítását vég
zi. Az elítéltügyeletes „moz
gatja” a többieket: lekíséri 
őket sétára, fürdésre stb., és 
felelős az adott időszak alatt 
történtekért.

— A benti programok?
— Most készült éppen el az 

IB munkaterve. Talán monda
nom sem kell, hogy az irány
adó szempont a szabad szom
batok kihasználása volt. Min
denekelőtt működik egy vita
körünk, ahol minden aktuális 
eseményt megtárgyalunk. Szó 
van itt a kül- és belpolitiká
ról ugyanúgy, mint a Rába 
ETO legutóbbi mérkőzéséről. 
Egyébként tervezzük, hogy a 
klub elnökét és valamelyik 
futballistát meghívjuk egy kis 
beszélgetésre. Három szakkör 
indítására gondoltunk: egy iro
dalmi, egy képzőművészeti és 
egy barkácsszakkör között vá
logathatnak a belépni szándé
kozók. Az egyik társunk jól 
beszél angolul: felajánlotta, 
hogy megpróbálja tanítani a 
többieket. Van a televízióban 
egy Keresztkérdéses című mű-

vább. Űjabb rexbajnokságot 
szervezünk, megemlékezünk az 
ünnepekről. Most április 4-re 
külön versenyt írtunk ki, meg
lehetősen magas követelmé
nyekkel. Például, a benevezett
nek vállalnia kell, hogy az ed
digi teljesítményét legalább tíz 
százalékkal túlszárnyalja. Sze
retnénk a labdaüzemben el
érni az átlagos kilencven he
lyett a száz í százalékot! Ez 
nagy szó, mért: r tudomásunk" 
szerint még Márianosztrán 
sem tudják tartani ezt az ered
ményt. S van még egy elképze
lés, aminek a megvalósulásá
ról álmodni sem mertünk ed
dig: ha minden jól megy, lesz 
egy zongoránk! Számomra a 
zenehallgatás csodálatos él
mény, de ezen túlmenően a 
zenei műveltség is hozzátarto
zik az emberi kultúrához. Az 
egyik nevelőnk zenetanár is, 
hozzáértőben tehát nincs hiány.

— Csak gratulálni lehet a 
felsoroltakhoz. . .

— Célunk: felrázni az embe
reket! Vagyunk néhányan, 
akik nyíltan is vállaljuk: a 
magunk eszközeivel segítjük a 
nevelés munkáját. Lehet ugyan 
nagy szavakat hangoztatni, ha 
ott áll a nevelő a hátam mö
gött, s ha kiment, jót nevetni 
az egészen: de akkor nem le
het nyitott körletet, öntevékeny 
szervezetet működtetni. Egyre 
többen értik meg a mi állás
pontunk helyességét, s ennek 
nyomán érezhetően válik mind 
jobbá a benti hangulat. Nem 
mindegy, hogy milyen légkör
ben telik el az az idő, amit itt 
benn vagyunk kénytelenek töl
teni .. „

H. A.

Ít é l e t  e l ő t t

Eszményképe a semmi
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Szeretnék elérni a száz százalékot

A szombathelyi intézet égyik 
nevelője mondta, mintegy el
igazításul M. Tamással kapcso
latban: ha az ember beszélget 
vele, legszívesebben adna neki 
két pofont, hogy magához tér
jen, hiszen olyan, mint egy 
rossz gyerek.

S bár a nevelőnek kétségte
lenül igaza volt, mégis elgon
dolkodtam azon, hogy az évek 
során hogyan változott meg a 
szavak jelentéstartalma. Mert, 
ugye, az én gyerekkoromban 
akkor számított valaki rossz 
gyereknek, ha nem fogadott 
szót a szüleinek, malackodva 
evett, összepiszkolta a ruháját, 
avagy nem érkezett haza a 
megbeszélt időre. De ide ér
tendő később a rossz tanulás, 
az iskolában a helytelen ma
gaviselet — intőkkel „jutal
mazva”. Sőt, emlékszem arra, 
hogy úgy nyolcéves koromban 
az utcán focizva nem vettem 
észre a kerékpáron arra kari- 
kázó nagypapámat. így aztán 
nem köszöntem neki, amiért 
alaposan elvertek. És arra is 
emlékszem, hogy addig nem 
mehettem focizni, amíg 
anyámnak nem segítettem a 
ház körüli teendőkben. Persze, 
nem kell nagy dolgokra gon
dolni: vizet kellett hozni a 
kútról, elmenni bevásárolni, 
összesöpörni az udvart stb.

Arra gondolni sem merek 
még ma sem, hogy mit csinált 
volna apám, ha például azon 
kap, hogy az üvegből bort iszo
gatok, sőt lerészegedem. Vagy 
a mellékhelyiségben dohány
zóm. Az meg egyenesen elkép
zelhetetlen lett volna, hogy a 
boltból, a szomszédoktól vagy 
máshonnét pénzt, értékeket 
lopjak.

S még mindig hadd folytas
sam személyes eseményekkel. 
Á középiskolát már a főváros
ban végeztem és kollégiumban 
laktató. A társaság, a szülői 
felügyelet hiánya, no meg a 
kamaszkor szertelensége lazí
totta a viselkedésemet. Egyik 
reggel a technikumba mehet 
elszívtam az első cigarettát, 
nemsokára megittam az első 
pohár bort és-hazakísértem az 
első lányt. Megtörtént, hogy a 
kollégiumi kimenőről késve 
értem haza, amiért fegyelmi
ket kaptam a diáktanácstól. 
Persze a kimaradások fő oka 
az volt, hogy a kedvenc zene
karom 10—11 óráig játszott és 
nem tudtam otthagyni őket. 
Pénzem nem volt sok, de a 
fent körvonalazott szórakozá
sokra azért szűkösen elég volt. 
Meg aztán különböző címeken 
— cipő, nadrágvásárlás (most 
csöves a divat, most párhuza

mos, most trapéz) kértem ha
zulról pénzt, amit bizony el
vertem.

Nem folytatom, remélhető
leg jól érzékelteti, hogy nem 
„apácazárdában” nevelkedtem 
és szemléletem sem múltszáza
di. Ám egy dolog sohasem for
dult meg a fejemben: társaim
tól vagy bárhonnét ellopjak 
akár egy gyufaszálat is.

★
S most „játsszunk”! Tegyük 

fel, hogy a szombathelyi szüle
tésű, 17 éves M. Tamásnak 
kellene az előbbi bevezetőt 
megírnia. Körülbelül így fes
tene:

— Szüleim rendes munkás
emberek, rendezett családi 
környezetben nőttem. Az is
kolában jó balhékat csinál
tunk. Ötödikes voltam, amikor 
puskaport loptam és eladtam, 
hogy cigit vegyek rajta. Ki
csaptak a suliból, másikba ke
rültem. Hetedikes koromban 
nagy szám volt a farmer. A 
házak szárítóiból emeltem el, 
de loptam cigit, piát a boltok
ból. Anyám nagyon elkesere
dett, szerencsére csak megro
vást kaptam érte. Nem kellett 
tartanom a szüleimtől, soha
sem voltak velem szigorúak. 
Anyám néha megkérdezte: 
kész a lecke? Igen — válaszol
tam, persze, nem volt kész, de 
nem ellenőrizte. Csavarogtam 
késő estig.

Nyolcadikos lettem. Ezen a 
nyáron hazafelé menet észre
vettem, hogy az egyik ház pad
lására fel lehet menni. Sőt on
nét lejuthatok a lakásba. Órát, 
farmert vittem el, meg újra 
piát, cigit. Hamar elment a 
zsákmány, a haverokkal ittam 
el. Közülük néhány ugyancsak 
intézetbe, majd börtönbe ke
rült. Én Ikervárra, intézetbe. 
Ott dolgoztam a kertészetben. 
1980. május 1-én pár napra ha
zaengedtek. Megint loptam, 4 
hónap felfüggesztettet kaptam, 
meg pártfogót az intézetben.

Ott, az intézetben ekkor egy 
kicsit összeszedtem magam. 
Tanultam a hegesztő szakmát, 
tisztségviselő lettem. De nem 
volt ám ott sem olyan nagy a 
fegyelem. Elnézték, hogy ki
lógtam piálni. Szakmai gya
korlatra Sárvárra jártunk a 
vagongyárba. Fusiztunk, kap
tam érte pénzt, persze jól be
rúgtam. Elnézték.

1981 decemberében úgy volt, 
hogy négy napra hazaenged
nek a szüléimhez. De megint 
bepiáltam és a kimenőből nem 
lett semmi. Erre meglógtam. 
Négy napig otthon voltam, 
anyám bezárt az egyik szobá
ba, de még az ablakot is ki

törtem. Végül visszavittek az- 
intézetbe. Azt mondták, adjam, 
le a civil ruhámat, formaru
hát kapok. Azt már nem, gon
doltam. Én ugyanis megfogad
tam magamnak, hogy forma
ruhát — egyenruhát — soha
sem hordok. Megszöktem. Na
pokig csöveztem. Közben a 
Sabaria-pálya öltözőiből gyű
rűt, pénzt loptam. A haverok 
tudták, hogy szöktem, de nem 
dobtak föl. Végül az utcán ka
pott el a rendőrség, nem vet
tem észre a járőrt. Most már 
nyilván Tökölre kerülök.

■k
— Mondja, ha most kimen

nek ebből a szobából, ahol 
beszélgettünk és tudná, hogy a 
táskámban van egy üveg pia, 
vagy tele lenne pénzzel, ellop
ná?

— A pénzt nem, mert itt' 
nem sokat érnék vele, de a 
piát igen.

— Nem szégyellt a lopást?
— Miért szégyellném? Aki 

tud, az lop! A haverok is mind 
loptak.

— Miért ivott?
— Előbb azért, mert tiltot

ták, később meg rászoktam.
— Olvasni szokott?
— A jó történeteket szere

tem, olyanokat, mint amiket 
Moldova meg Kolozsvári ír.

— Példaképe?
— Nagy Ferenc, a Beatrice 

volt vezetője. Ügy tudom, fel
oszlatták őket.

— Miért ő?
— Mert vagány gyerek, jó

kat dumál, minden hülyeség
ben benne van.

— Milyen hülyeségekre gon
dol?

— Belekiabálni a lányok fü
lébe, akik erre megijednek 'és 
elszaladnak. Aztán jó balhé a 
tarhálás is.

— Azt azért éreznie kell, itt 
valami nincs rendben. Vajon 
mi a hiba?

A szüleim is-hibásak, nem 
voltak elég szigorúak.

★

Elbúcsúzunk. Ahogy megy 
kifelé, a farmeröltönye hátán 
— nem magyarul — a felirat: 
„pokol angyalai!"

— Amerikai halálfejes, mo
toros légió ez.

Hm.
★

„Rossz gyerek”? Félek, hogy 
itt már többről van szó, még 
akkor is, ha M. Tamás — saj
nos — típust jelenít meg. Azo
kat a fiatalokat, akik eszmény
képet kerestek, de nem tud
tunk adni nekik. Hogy ebben 
ki a hibás, az meghaladja e 1 
cikk kereteit.

—f—

FALUSI TÖRTÉNET
S ág i Mari férjhez ment az
^  egész tanyavilág megle

petésére. Váratlanul és más
képpen, mint ahogy a  kör
nyező tanyákon sejtették a 
fejleményeket.

Apját, a szikár, ötvenéves 
napbarnított embert minden
ki ismerte a környéken. A 
tanyavilág központjában, a 
faluban, tanácstagnak is meg
választották. A tsz központi 
szarvasmarhatelepén állatgon
dozóként végezte munkáját, 
immár harmadik évtizede. 
Becsületes, szorgalmas ember
ként emlegették, aki mindig 
csak előre nézett és az egye
nes úton haladt.

Esős novemberi nap volt, 
amikor Mari megszületett. A 
tsz terepjárója elakadt a ten
gelyig érő sárban. Végül az 
anya lovasszekérrel jutott el 
a kórházba, szerencsére még 
idejében.

Mari a tanyáról járt isko
lába. Tanítói között jó tanuló 
hírében állott. Középiskolás 
korára nyúlánk, copfös, kék 
szemű, csinos lány vált belő
le. A középiskola harmadik 
osztályába már a falu főut
cáján megépített manzardos 
családi házból járt, elhagyva

az omladozó, régi tanyai épü
letet.

Apja elvégezte az állatte
nyésztői tanfolyamok és ve
zetője lett a termelőszövetke
zet tehenész brigádjának. Ki
váló munkájáért kormányki
tüntetést kapott. A tsz-ben 
elért anyagi elismerés páro
sult tehát az erkölcsi elisme
réssel, ami kellemes közér
zetet jelentett nemcsak a csa
lád, hanem a brigád számá
ra is.

Az anyja háztartásban dol
gozott. Intézte a család 
ügyes-bajos teendőit. így az
tán Mari életútját is ő egyen
gette, azt a szerepet szánva 
egyetlen lányának, hogy ki
kerüljön a tanyai, falusi élet
ből, és városi aszfalton jár
jon, ne pedig a vidéki porban, 
sárban. Lányát szépen öltöz
tette, ellátta divatos holmik
kal, hisz mindenre futotta az 
apa jövedelméből.

„Mari karrierjét a jó há
zasság jelenti” — mondogat
ták a szülők egymás között. 
Ahogy az a falusi életben 
megszokott, a szülőle kisze
melték a termelőszövetkezet 
állatorvosának fiát, Ferit, aki 
Marit a bálban többször is

felkérte táncolni, és szorgal
masan látogatta a házukat.

Ideális parti — hallotta 
egyszer az anyját, amint Fe
riről az apjának beszélt. Ügy 
látszott, a fiatalok ügyében 
minden rendben van. Két éve 
már Mari udvarlójaként tar
tották számon Ferit a falu
ban.

A szülők jó szívvel voltak 
hozzá, hiszen csendes, szerény 
fiú, és maholnap diplomával 
a zsebében apja utódjaként a 
termelőszövetkezet állatorvo
sa is lehet.

A fiú szorgalmasan látogat
ta Marit, csakúgy, mint aa 
állatorvosi egyetem utolsó év
folyamát. A lány tuddhiásub 
vette a körülötte zajló ese
ményeket, táplálva szülei ál- 
mait, és az egyetlen kiutat a 
szürkeségből, az előkelőbb 
életmódot a diplomás férj ol
dalán. És Mari hallgatott ar-. 
rol a másik fiúról, akivel a 
varosban többször találko
zott, és aki egyre , gyakrabban 
kísérte ki a vasútállomásra 
az iskola befejezése után.

Egyik vasárnap délelőtt 
történt. Az eset úgy érte 
Mari szüleit, mint derült ég
ből a villámcsapás. Jóska — 
így hívták a fiút — becsen-

Ma(rjék kaPuján. Be
mutatkozott, mint lányuk ud
vari ója, és rögtön a tárgyra 
tért, megkérte Mari kezét. 
Meg be sem fejezte mondóká- 

™ár meg is kapta a kosa
rat. Elvégre nem egy pincér- 
nunak nevelték a lányukat, aki 
raadasul egy nyolcgyermekes,
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JP én s9 p é n s
Immár egy éve lesz már

cius 24-én —, hogy Végh Lász- 
lóné előzetes letartóztatásban 
van, Székesfehérvárott. Az 
ügy, amelyben vádlottként sze
repel, roppant bonyolult. 
Könyvszakértők egész „hada” 
dolgozott, illetve dolgozik 
rajta, egymást érik a tanúki
hallgatások . . .  Igaz, a tét sem 
csekély: el kell dönteni, hogy 
hova lett öt év alatt több, mint 
ötmillió-hatszázezer forint.

De miről is van szó tulaj
donképpen? Nem másról, mint 
arról, hogy öt esztendőn ke
resztül — enyhén szólva „fur
csa dolgok” történtek a sáros- 
di áfész-boltban, abban az 
üzletben, ahol Végh Lászlóné 
pénztáros volt.

— Hogyan került ebbe az 
üzletbe?

— Amikor elvégeztem az ál
talános iskolát, elhatároztam, 
hogy én nem leszek ingázó! 
A faluban akarok maradni. 
Másokkal ellentétben, engem 
nem vonz a város, sőt nyugta
lanít, soha nem érezném jól 
magam a nagy nyüzsgésben. 
A szüleimmel együtt úgy dön
töttünk, hogy olyan pályát vá
lasztunk, amely lehetővé teszi, 
hogy a községben maradjak. 
Így esett a választásunk a ke
reskedelmi pályára. Azelőtt is 
szerettem az embereket, sze
rettem velük „foglalatoskod
ni”, beszélgetni, s egyáltalán 
kiszolgálni. Ha valamire meg
kértek, mindig szívesen telje
sítettem. Nem csoda, hogy ha
mar megszerettem a kereske
delmi munkát, jól tanultam, 
s mint eladót is ügyesnek tar
tottak. Nyári gyakorlatra min
dig a faluba kértem magam, 
ahol a főnököm az az ember 
volt, aki most, akárcsak én, 
előzetes letartóztatásban van. 
Ö már akkor is nagy tekin
télynek örvendett, az egész já
rásban nem akadt ember, aki 
kétségbe vonta volna tapasz
talatát, szakértelmét. Legen
dák keringtek róla, hogy mi
lyen ügyes, nincs az a kérés, 
amit ne teljesített volna. Ha 
kellett, s gyakran kellett, el
ment az ország másik végébe 
is, hogy megszerezzen valaki
nek valamilyen hiánycikket. 
Biztos, hogy neki is megér
t e . .. De hát ez a törvény a 
kereskedelemben, ki kell szol
gálni a vevőt. És ő kiszolgálta. 
Mi, lányok, fiatal eladók az ő 
árnyékában nőttünk fel.

—- Hányán dolgoztak itt?
— Általában nyolcán, de 

legutóbb csak öten. Változott 
a létszám, hiszen lányok és 
fiatalasszonyok voltunk a leg
többen, egyik ment szülésre, 
a másik visszajött. Ismertük 
és szerettük egymást, tehát jó

volt a munkahelyi légkör. So
ha nem fordult meg a fejünk
ben, hogy valami baj lehetne 
velünk. A bolt jól ment, igaz, 
voltak kisebb-nagyobb gondok, 
de ezek rendre mind elinté
ződtek. Bíztunk a főnökünk
ben, hiszen mindnyájunknak 
ő volt az első vezetője, s mint 
ilyen, feltétlen, megfellebbez
hetetlen tekintély volt.

— Mikor mutatkozott az el
ső repedés, mármint ezen a 
főnöki szobron?

— Néhány éve már terjedt. 
a suttogás, hogy rossz társa
ságba keveredett, egyre több 
idegen, fővárosi ember fordult 
meg az üzletben, s hozott a 
főnök különböző számlákat, és 
csak annyit fűzött hozzá, hogy 
vételezzem be. S én megtet
tem. Eszembe sem jutott, hogy 
kételkedjem a valódiságukban.

— Tehát, mint magánember 
került szóba, nem mint vezető?

— Igen, sokat beszéltek róla, 
hogy iszik, és gyakran zsebből 
fizet, nekünk óriásinak tűnő 
összegeket. . .  De ez nem tar
tozott ránk. S nem is igen le
hetett volna szóba hozni előtte. 
Hogyan mondhattam volna 
éh, a fiatalabb, hogy főnök 
kartárs, nem lesz ennek jó

vége?! Volt felesége, gyerekei, 
akik már felnőttek, szóljanak 
azok, van nekem elég gondom, 
épp abban az időben építkez
tünk, minden időre és min
den pénzre szükségünk volt, 
örültem, hogy elvégzem a 
munkám és rohantam haza. 
Nem volt rá időm és jogom 
sem, hogy én legyek az ellen
őre!

— De a szóbeszéd mégsem 
csendesült?

— Nem, sőt cifrázták az em
berek, mondták, hogy lányok, 
asszonyok is voltak az ő es
téin, amikor alaposan kirúgtak 
a hámból. . .  Persze, az volt 
ebben a leglényegesebb, hogy 
semmi megfogható, csak cso
mó beszéd és semmi más . . .  
Emellett a munkájában senki 
nem talált kivetnivalót, akko
riban is voltak ellenőrzések, 
de apróságokon kívül soha 
nem találtak semmit, egyetlen 
olyan jel sem mutatta, hogy itt 
bajok vannak, járási és me
gyei ellenőrök jöttek a köz
pontból és mindig mindent 
rendben találtak. Ki gyanako
dott volna egy köztiszteletnek 
örvendő emberre, aki évtize
dek óta megbecsült embere a 
községnek, járásnak? Senki! 
És mi is arra gondoltunk, hogy 
ha a felsőbb szerveinknek

Feleség a beszélőn

— Ne idegeskedj, a pénzt nem fogják megtalálni! 
Mind elköltöttem . . .

megfelel, nekünk semmi kifo
gásunk sincs ellene. Hangsú
lyozom, hogy mi soha nem lát
tuk sem részegen, sem másna
posán, a munkáját mindig el
látta, dolgozott, olyan lendü
lettel, mint máskor, amikor 
még nem éjszakázott.

— Mikor robbant a „bom
ba”?

— 1980 májusában egy el
lenőrzés 860 000 forint többle- 
tett mutatott ki. Erre mind
nyájan megrémültünk. Kivéve 
a főnökünket, aki azt mondta: 
nyugalom, nem lesz semmi 
baj, nem írja alá, s újabb lel
tárt kér. Ez meg is történt. De 
itt is bomba robbant, - mert 
400 000 forint hiányunk lett. 
Erre már igazán nyugtalanok 
lettünk. Nem tudtuk, hogy mi 
is van tulajdonképpen. Ezt a 
leltárt sem írta alá, hanem 
újabbat kért, s ezen mór 
427 000 többlet mutatkozott. A 
három leltár során eltelt a 
nyár.

— És mi történt ősszel?
— Semmi különös, foglal

koztak az üggyel, s mi a köz
pontunkban elmondtuk, hogy 
nem tudunk semmit, s ez igaz 
is volt. Nem láttuk át, hogy 
miről van szó?!

— A főnök nem hívta ma
gukat össze, hogy megbeszélje, 
mi a helyzet?

— De, viszont semmi mást 
nem mondott, mint azt, hogy 
legyünk nyugodtak, az ügy 
rendeződik, semmi hibát nem 
követett el, s ez előbb-utóbb ki 
is derül. Tehát, semmi pánik. 
Mi, akik, hangsúlyozom, a ta
nítványai voltunk, hittünk ne
ki. Egészen addig, míg be nem 
hívattak minket a közpon
tunkba, s ott a belső ellenőrök 
el nem mondták, hogy mi is a 
helyzet. Ekkor feltárult előt
tünk, hogy valami szörnyű do
log történt, amire úgy meg
ijedtünk, hogy nem mertünk 
szólni semmit, hagytuk, hogy 
menjen az ügy a maga útján. 
Mi nem csináltunk semmit, s 
aki csinálta, az húzza ki a fe
jét a hurokból. A rendőrség
re került az ügy, a főnököt 
1980 decemberében letartóz
tatták, s engem 1981. március 
24-én. Azóta tárgyalásra járok, 
s még most sem értek semmit 
az egészből. Fogalmam sincs 
arról, hogy a csaknem 6 mil
lió forint hová tűnhetett?

— A családja mit szólt hoz
zá, hogy börtönbe került?

— A férjem kitart mellet
tem, tudja, hogy nem tapad a 
kezemhez egy fillér sem. De a 
gyerekem megharagudott rám, 
hallani sem akar rólam, nem 
ír, az osztálytársai pedig gú
nyolják, hogy az anyja sik
kasztó . , .  Nehéz lehet szegény
kének, de nekem sem könnyű.

A. J.

nincstelen család legidősebb 
tagja, és még a saját testvé
reit is neki kell anyagilag 
támogatni. Mari anyja pedig 
azt ismételgette, hogy a lá
nya még fiatal, előbb le kell 
érettségiznie, aztán talán még 
továbbtanul, s csak mindezek 
Után gondolhat a házasságra.

Jóska, a pincérfiú elfogad
ta az anyai érvelést, és 

kérte a szülőket, hogy Mari 
kezét ne ígérjék oda más
nak. Az apa még hallgatta 
Jóska és az anya beszélgeté
sét, arra gondolt, hogy majd 
az idő megérleli a dolgokat, 
és Mari szíve visszafordul új
ra az állatorvos jelölt felé, és 
a pincérfiú eltűnik az életé
ből.

A szülők a maguk módján 
mindent elkövettek, elgondo
lásuk sikere érdekében. Feri 
egyre gyakoribb vendég lett 
a háznál, a szülők örömére, 
de Mari titokban réndszere- 
sen Jóskával találkozott. Vé
gül Mari lelkiismerete fel
lázadt a kettősség ellen, és 
elmondta az állatorvosjelölt 
udvarlónak, hogy titokban 
mást szeret. A fiú megértőén 
fogadta Mari közlését, és lá
togatásait megszüntette. Köz
ben Jóska az egyik alkalom
mal meghívta Marit szülei 
házához, bemutatta testvérei
nek, és bejelentette, hogy a 
lány iskoláinak befejezése 
után az ő felesége lesz.

Mari szüleinek feltűnt Feri 
hirtelen elmaradása. Nem 
kérdezték, nem faggatták a lá
nyukat a változás okairól, de

mint ahogy lenni szokott, el
jutott a hír hozzájuk arról, 
hogy Mari járt a pincérfiú 
szüleinél. Lett is ebből hadd- 
elhadd. Az apa dühében 
nemcsak szóval verte, hanem 
heves indulatainak engedve, 
arcul is ütötte a lányt.

Mari szerette volna, ha a 
szülői akarat előtt újra meg- 
hajló, engedékeny, tisztelet
tudó lány szerepét töltheti be 
a családhan. Kísérletet tett 
arra, hogy szülei kedvében 
járjon, és engedte, hogy az 
állatorvosj’elölt újra látogató
ja legyen a családnak.

Az ember mindennek tud 
parancsolni, csak a saját szí
vének nem. A szerelem nagy 
úr, és odacsalja a benne 
szenvedőket, ahova akarja. 
Jóskát és Marit egy presszó 
asztalához, amelynél délutá
nonként megfogták egymás 
kezét, és kicserélték gondola
taikat. Addig találkoztak új
ra titokban, míg a faluban 
híre ment a titkos rande
vúknak.

Az apa féktelen haragra 
gerjedt. Felkereste munkahe
lyén a pincérfiút, és megfe
nyegette: „Ha még egyszer a 
lányom közelébe merészke
dik, nem ússza meg. élve!”

Az anya más módszert vá
lasztott. Ö is felkereste Jós
kát az üzletben, finomabb 
eszközöket használt, mint a 
gorombaság. Kérlelte a pin
cérfiút, mondjon le Mariról, 
mert neki más férfi!; jelölt ki 
az élet. Kérlelte a fiút, hogy 
szakítsa meg kapcsolatát a

lánnyal. És mintha minden 
jóra fordult volna, az állat
orvosjelölt újra megjelent. A 
szülők hagyták a fiatalokat, 
nem zavarták együttlétüket 
„a tisztaszobában”. Egy va
sárnap délután azonban gép
kocsi állt meg a ház előtt.

A vezetőülésből Jóska, a 
pincérfiú lépett ki. Hangos 
jó napottal lépett be az elő
szobába. Az elébe lépő apa a 
jó napotra válaszolt.

— Mit keres és kit keres 
itt maga?

—. Marival akarok beszélni
— szólt a  fiú nyugodtan.

— Marival magának sem
mi beszélnivalója nincs — 
szólt az apa emelt hangon. 
Szó szót követett. A hangos 
szóra kilépett Mari a szobá
ból. Nem az apja, hanem 
Jóska mellé állva, csak any- 
nyi jött ki a száján: Ne ve
szekedjetek!

Az apa dühét fokozta, hogy 
lánya szinte testével takarja 
a fiút.

— Tűnj a házamból te 
senki. . .  te tálcahordozgató 
pincér. . .  — üvöltötte.

A dühös apa — talán tart
va a pincérfiú izmos karjá
tól . — nem a fiút, hanem a 
lányt kezdte ütlegelni.

— Ne bántsa Marit! — ki
áltott rá Jóska az apára. Az 
üvöltözésre kitárult a „tiszta
szoba” ajtaja, és az állator
vosjelölt lépett ki rajta. Az 
apa mögött oldalogva az ud
varra jutott, és meg sem állt 
hazáig.

— Ezt ketten csináltátok!
— nézett a távozó állatorvos-

jelölt után az apa. — De 
megkeserülitek a tisztességes 
férj jelölt elűzését! — kiáltot
ta, majd kirohant a lakásból. 
Meg sem állt az ólakig. Az
után felkapva a keze ügyé
be kerülő vasvillát, rohant 
vissza egyenesen a lakásba. 
A fiúra szegezett vasvilla elé 
Mari ugrott, és a szúrás őt 
érte. A következő döfésre 
már nem kerülhetett sor, 
mert a pincérfiú elkapta az 
apa kezét, és kicsavarta belő
le a gyilkos szerszámot.

A mint a vasvilla a pincér
fiú kezébe került, az 

apa azonnyomban megtört 
öregemberré változott. Lehaj
totta a fejét, pillantását oda
szegezve, ahol lánya vérző 
ruháját átütötte a vér.

— Szerencse, ezer szeren
cse — suttogták a nyilvános 
tárgyaláson a padsorokban. 
—_ Ha feljebb éri a lányt a 
szúrás, súlyos lehetett volna.

Az apa merev tekintettel 
állt a bírói pulpitus előtt, és 
hallgatta a tanácsvezető sza
vait: „Bűnös, hirtelen felin
dulásból elkövetett emberölés 
bűntettének kísérletében, 
ezért a bíróság kétévi bör
tönbüntetésre ítéli. . . ”

A munkában megbecsült 
ember most a pálhalmai bör
tönben, tölti büntetését, a te
henészetben dolgozik, a fejő
brigád vezetője. Talán meg
békél a sorssal és megbo
csátja Marinak, hogy időköz
ben férjhez ment a pincér
fiúhoz,

T. K.

Elfogadhatatlan viselkedés
Az egyik bv. intézetben — nem a név a fontos, mert 

tartok tőle, hogy másutt is megtörtént már — felfigyel
tem arra, hogy a felügyelő mérgesen, vörös arccal jött 
el az egyik zárkától, mégpedig a szabadulótói. Rákér
deztem, mi történt. Semmi, mondta előbb, aztán csak 
elmondta, mintegy kiadva a dühét: „Holnap szabadul, 
egyedül van a zárkán. Benéztem hozzá és olyan sza
vakkal illetett (nem idézem), amelyektől enyhén szól
va felháborodtam. De mit csináljak, mit csináljunk, 
holnap kimegy, fenyítést már nem adhatunk.”

Megmondom őszintén, ezek után én is mérges lettem. 
Mert tény, többek között az is a dolgunk, hogy hirdes
sük, általánossá tegyük az elítéltekkel szembeni humá
nus, emberséges bánásmódot. Ebből azonban nem követ
kezik az, hogy az elítélt olyan hangot üssön meg a felü
gyelővel, a körletőrrel, amely megengedhetetlen. Ha va
laki így cselekszik büntetése korábbi időszakában, aligha 
kerülheti el a fenyítést, sőt bírósági ügy is lehet belőle. 
Véleményem szerint még az utolsó napon is van arra 
lehetőség, hogy a becsületsértő, rágalmazó embereknek 
megmutassuk, hogy a törvény nemcsak az elítéltet védi, 
hanem a büntetésvégrehajtási dolgozókat is. Ez még ak
kor is szükséges, ha netán bonyodalmakat, bíróságra já
rást stb okoz Márcsak a példás büntetés érdekében is, 
hogy másokat a hasonló, meggondolatlan beszédtől 
visszatartson.

Am van ennek az egésznek egy másik következménye 
is. A bennmaradó társak ilyen eset után azonmód ta
pasztalhatják, hogy az eddig „rendes” felügyelő „ke
mény” lesz. S ez nagyon is logikus, emberi reagálás len
ne, magam is így tennék.

Szóval, ez az elfogadhatatlan viselkedés büntetést 
érdemel, mert ha büntetlen marad, akkor esetleg azok
ra hárulnak a következmények, akik vétlenek.

Az említett nyegle szabaduló ezúttal megúszta. De tar
tok tőle, hogy még találkozunk vele . . .

—  f  —

HAZÁM FÖLDJE
s ' ■■■■■

Szépséges vagy hazám földje, te 
vérerekkel font vad göröngye a világnak, 
gyönyörű sóhajod — vadvizeken úszó szelek szárnya 
nádasok közt megbújó ezeréves néped álma — 
zenét költ bányáid érce, arany zsongás 
köldöködön minden gyümölcs, minden kéve.
Táplálékod tiszta eszme, italod a költők szava, 
akik sírok közt könnyű hóesésben tisztára mossák 
minden átkodat.
Fátyol lengi be vágyamat,
hogy szerelmi vallomásom beléd simuljon, ahogy 
szeretők fonják össze gyengéden táncos ujjuk.
Szeretlek, hazám, tiszta lobogással, 
szeretlek kemény örökös izzással.

Donászi Aladár 
Szeged

N e m  v é d i
szabadalom

Mindnyájan emlékszünk 
még Huszárik Zoltán re
mek filmjére, a Szindbád- 
ra, amelyet Krúdy zseniá
lis írásaiból alkotott. S aki 
látta, nehezen felejti el, 
amint Latinovi ts étkezik, 
nem is: lakomázik. Ekkép
pen művészi aktussá avat
ja az evést. No persze, 
nemcsak a vendég ízlése 
kellett ehhez, hanem a ven
déglős tudása, a vendég 
szeretete, hiszen enélkül 
akkoriban éhen halt volna 
bármelyik kocsmáros, ven
déglős, étteremtulajdo
nos . . .

Azóta nagyot fordult a 
világ, talán csak a nemzet
közi szállodák mesterszaká
csai használnak annyi fű
szert, mint régen a vendég
lősök . . .  Ma kevés az 
olyan vendéglő, ahol só 
mellett paprika vagy bors 
áll a vendég rendelkezésé
re. Ahogy a szakács elké
szíti az ételt, úgy tálalják, 
s az nem sokat számít, 
hogy milyen a vendég gusz
tusa, hogy ő sósán, borso
sán vagy paprikásán szere
ti. A z t' mondják, hogy 
mindez azért van, mert 
nincs rá idő, kevés a kézi
lány, a konyhai kisegítő, s 
egyáltalán a központ pon
tosan kiadagolja, hogy mi
ből mennyit lehet felhasz
nálni, s azonkívül semmit 
sem adnak ki a raktárból!

Tehát azokon a helyeken 
is „egyenruhába” öltöztek 
az ételek, ahol egyéni íz
lést kellene szolgálniuk . . ,  
Hát még az olyan étkez
dékben, ahol „tömegétkez
tetés” folyik, gondoljunk az 
üzemi étkezésre, a katona
ságra, s nem utolsósorban 
a bv. intézetek konyháira. 
Itt — érthető módon — 
jobban elsikkad az egyéni

íz, mint például a házi 
kosztnál.

Azt hiszem, nem kell kü
lönösebben magyarázni, 
hogy a bv. intézet szakácsa 
miért főz másképpen, mint 
a feleség, vagy az édes
anya?! Ugyanis az egyen- 
koszt nemcsak azért válik 
megszokottá, mert nem 
egy-egy, hanem több száz 
ember ízlését tekinti mérv
adónak, hanem azért is, 
mert akarva-akaratlan 
időszakonként, hetente 
vagy kéthetente visszatér. 
Azaz ugyanaz szerepel az 
étlapon a hó első szerdá
ján, mint két hét múlva. S 
ez évek alatt — enyhén 
szólva — nemcsak képlete

den, hanem valóságosan is 
unalmassá válik.

Egyszerűen valamilyen 
más ízt hiányolnak, eltérőt 
a megszokottól. Nem vélet
len, hogy egyre több inté
zetben ismerik föl, hogy ler 
hét és kell változtatni az 
ízek megszokott, unalmas 
ritmusán. Tudok olyan in
tézetről, ahol az elítéltek 
állítják össze az étlapot, 
olyanról is, ahol nemcsak 
összeállítják, hanem ma
guk gondoskodnak a be
szerzésről, nem úgy, hogy 
kimennek, hanem ők mond
ják meg, hogy mit Vegye
nek, s tehetik, mert havon
ta ők kapják meg az étke
zésig összeget. Egyetlen ki
kötés van: a keretet nem 
léphetik túl. De ez a keret 
lehetőséget ad arra, hogy 
változatosan, kedvük sze
rint étkezzenek. S ez a vál
tozatosabb, érdekesebb ét
kezés, mint említettem, egy 
fillérrel sem kerül többe, 
mint az egyhangú, megszo
kott ételek. A módszert 
nem védi szabadalom ...

A. J.
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A z érettség] és a nők
A tanulás — egy módja a 

szabad életre való felkészülés
nek. Persze, nem arra az eset
re gondolok, amikor valaki a 
jogszabályok kényszerének en
gedve senyved az iskolapad
ban, hanem arra, amikor im
már túl a kötelező osztályokon, 
a saját elhatározásából foly
tatja az iskolát. Például: a kö
zépiskolát, vagyis a gimnáziu
mot. Sokféle indoka lehet rá 
az illetőnek; szeretne több tu
dással kikerülni s nagyobb 
esélyekkel kezdeni a szabadu
lás, után; gyorsabban múlatja 
így az időt a célszerű elfog
laltsággal, m inta többiek; va
lamikor majd továbbtanulna, 
ha lehet — és így tovább. Va
lamennyiüknél közös, hogy a 
középiskola elvégzésével cél
juk  van.

Vagy talán mégsem? Ügy 
látszik, ez is előfordulhat. Sze
geden, az úgynevezett „iskola
körleten” beszélgettem megle
hetősen sokat a középiskolások 
egy csoportjával. Az életükkel 
kapcsolatos további tervek kü
lönbözők voltak, de már csak 
egy részük gondolt arra, hogy 
az érettségit fel is használja 
majd valamire. Szinte egymást 
igyekeztek meggyőzni, mennyi 
értelme van — ha van — a 
magasabb végzettségnek.

Kicsit elhűlve hallgattam a 
Vitát. Az érveket utólag meg
próbáltam csoportosítani, s 
megírom — az egyszerűbb és 
érthetőbb forma kedvéért — a 
beszélgetést úgy, mintha csak 
ketten lettek volna.

Tehát:
1. — Hat évem van még 

hátra, és már most megvan az 
érettségim. Szeretnék még egy 
nyelvet megtanulni, és . . .

2. ■— És? Mit érsz vele? 
Mondd, öregem, hol élsz?

1. — Hogyhogy hol? Itt, a 
fegyházban. .Na és! Tudódj 
mennyi mindent kezdhetek 
ezzel a papírral? Más-munka
helyre mehetek, más munkát 
végezhetek.

2. — Ha felvesznek . . .  Igaz
gató akarsz lenni talán?

1. — Nem. De nem is feltét
lenül segédmunkás életem vé
géig, És ha nem mehetek egy
ből olyan munkahelyre, ahol 
tetszik a munka — érettségi
vel már könnyebben kérhetek 
egy idő után más beosztást. De 
nem ez a lényeg!

2. — Hanem?
1. — Próbálj megérteni va

lami-nagyon tontosat: én úgy 
képzelem el, hogy egész egy
szerűen más lesz az életem.

2. — Egy évvel ezelőtt végez
tem, mint te; három évet 
együtt töltöttünk a gimnázium
ban. Igazán nem mondhatod, 
hogy kívülállóként vitatkozom 
veled: ismerem én is a lehető
ségeket. De ezt nem értem: 
miért lesz más az életed? A

priusz megmarad, még ha 
egyetemet végeznénk is itt 
bent. Tanulhatsz nyelveket — 
bármit, akkor is ugyanott 
kezdjük, ugyanazon a szinten 
majdnem kivétel nélkül vala
mennyien. Szabadultak le
szünk majd egy napon, bár
hová megyünk is. Az pedig, 
hogy egy szabadult érettségi
zett-e vagy sem — ugyan kit 
érdekel?

1. — Látod, már ebben sem 
értünk egyet. Szerintem igenis 
érdekli azt a munkaügyist 
vagy személyzetist, aki felvesz 
dolgozni a vállalatához. A fe
gyelmiknek vagy a dicséretek
nek a száma csak addig érde
kés, amíg magunk mögött nem 
hagyjuk a börtönt. Utána tisz
ta lappal kezdhetünk —■ bár
mennyire elcsépelt frázis is. 
Ha erre az elképzelt „tiszta 
lap”-ra a priusz mellé a má
sik oldalra már eleve ráírha-’ 
tok egy idebent szerzett érett
ségit — már van előnyöm a 
többiekhez képest. Azután: 
amíg ezt a végzettséget meg- 
szerzem, közben megtanu
lok sok mindent. Nem kell 
visszahúzódnom, ha a kol
légák beszélgetni kezdenek, 
mert van valamelyes tudomá
som, hozzászólhatok a többiek 
véleményéhez; vagy éppen 
azért, mert tanultam, tudom, 
hogy mit nem tudok még és 
inkább csöndben maradok. Ez 
is lehet mércéje a műveltség
nek. Az egészben azonban az 
a legfontosabb, hogy nem egy 
feles meg egy korsó mellett 
bámulok magam elé, ha éppen 
van ráérő időm. Tudom, hogy 
mennyi minden mást is tehe
tek. Még azt is hozzáteszem: 
a majdani páromat, társamat 
is jobban tudom kiválasztani, 
vele kapcsolatot, összhangot 
teremteni.

2. — Mi köze az érettségi
nek egy nőhöz?
—-1 r -— Nagyon durván fogal
maztad meg a kérdést, de így 
is lehet. Ha van valamennyi 
alapműveltségem, akkor lehet 
olyan szerencsém is, hogy egy 
szintén értelmes, művelt nő
vel akadok össze. Aki ráadásul 
jólelkű is. Tudod, láttad már, 
ki az, akivel tartom a kapcso
latot; ő vendéglátóipari főis
kolát végzett. Nemegyeszer 
megmondta már, mennyire 
örül annak, hogy tanulok; tud 
majd segíteni, pontosabban 
szólva jobban tud majd segíte
ni, ha szabadulok. Érettségi
vel mégis más!

2. — Gondolod, hogy meg
vár? Mintha azt mondtad vol
na, hogy hat éved van még 
hátra. . .

1. — . . .  és ő már két éve 
jár be hozzám. Igaz, az isme
retségünk gyerekkori, és a vé
letlen segítségével kezdődött 
újra; de a tény akkor is tény,

Olcsón és
Legutóbb épp akkor jár

tam az egyik intézetünk
ben, amikor vásároltak az 
emberek. Csaknem huszon
ötezer forint vándorolt át a 
zsebükből a bolt kasszájá
ba. Legtöbben a nehéz áru
cikket, szalámit, szalonnát, 
zsírt vették. Azt is mond
hatnánk, hogy a hazai gyo
mornak valót. De vajon 
kell-e a bv-intézetekben az 
utánpótlás nehéztüzérsé
ge? Szükséges-e a szalon
na, a szalámi, a zsír?

A válasz — látszatra — 
egyszerű. Igenis kell, mert 
az étel nem elég, főleg a 
reggelit és a vacsorát kell 
kipótolni. No meg érezzen az 
ember a gyomrában, meg a 
szájában egy kis otthoni izt. 
Egy percig sem csodálko
zom ezen az érvelésen. Az 
ember úgy segít magán, 
ahogy tud. De az már nem 
bizonyos, sőt fölöttébb két
séges, hogy másképp nem 
lehet.

Mert miért ne lehetne 
egy kis szervezéssel, egy 
pici leleménnyel változato
sabbá tenni a reggelit, a 
vacsorát? Például ha kávét, 
azaz feketekávét kapnak 
reggelire, miért ne vehetne 
valaki, ha akar, mondjuk,

ésszerűen
egy fél liter tejet is? S 
máris kész a tejeskávé, jól 
is lakott s ráadásul nem 
kell „raktároznia", mint a 
szalonnát stb. Ehhez nem 
kellene más, mint az, hogy 
ezekhez az időpontokhoz 
alkalmazkodjon o helyi 
bolt Vagy ha ez semmi
képpen nem lehetséges, van 
más megoldás is, hiszen 
már régen feltalálták a bi
zományos formát. . .  Nem 
hiszem, hogy megoldhatat
lan feladat lenne, ha a 
konyha átvenne, mondjuk 
néhány száz félliteres zacs
kós tejet, s azt árusíthatná. 
Amit most ■ felvázoltam, 
nem más, mint néhány to
vább gondolható ötlet. 
Ezenkívül bizonyára van 
más is, de ezt jobban tud
ják a helybeliek. A lényeg 
az, hogy a bv-intézetekben 
is meg lehet valósítani az 
ésszerű, egészséges táplál
kozást, ráadásul olcsón. 
Mindenesetre olcsóbban, 
mintha szalámit, kolbászt, 
szalonnát vennének.

Az viszont tény, hogy 
minden kezdet nehéz. De 
hát az élet gonddal és gon
dolkodással jár együtt. Ez 
alól a bv-intézetek sem ki
vételek. Á. J.

erre a két évre sem kötelezte 
senki. Hátha megvár,! Amellett 
nemcsak rá igaz, hogy köny- 
nyebb kapcsolatot teremteni, 
ha tanultabb az ember, hanem 
általában a többi kapcsolat
ra is. Te mikor szabadulsz?

2. — Egy hónap múlva.
1. — És letagadod majd az 

érettségid?
2. — Azt nem. De nem is 

fűzök hozzá semmilyen re
ményt. Az utolsó három éve
met itt bent írnokként töltöt
tem el, tehát viszonylag jó 
helyzetben.

1. — Erre volt jó neked a 
középiskola? Semmi másra 
nem gondoltál közben, míg es
te, lámpaoltás után a tükörrel 
próbáltad a kintről bevilágító 
lámpa fényét a tankönyvre 
irányítani?!

2. — Nem mondom, ábrán
doztam én is néha éppen úgy, 
mint most te. De csak rövid 
ideig, nem hagytam . magam 
illúziókban ringatni. Nem aka
rok visszakerülni, szó sincs 
róla. Elmegyek majd dolgozni, 
mindent megteszek, hogy meg
kapaszkodjak kint. Remélem, 
sikerül. Ha nem — hát akkor 
nem. Megint írnok leszek egy 
darabig. Ennyi az egész. . .  ,

1. — Kevés lesz ennyi eltö
kéltség, azt hiszem. Egy kicsit 
jobban kellene bízni a jövőd- 
ben.

2. — Te jobban bízol, úgy 
látom. Mégis, mi a terved, ha 
már az enyémet ennyire le
szóltad?

1. — Tegyük fel, megvár az, 
akivel tartom a kapcsolatot. 
Az én szakmám is vendéglá
tós; felszolgáló voltam. Ha 
nem is rögtön, de egy idő múl
va csak visszakerülhetek erre 
a területre. Utána szeretném 
én is elvégezni a főiskolát; 
érettségi nélkül ez nem men
ne. Az asszony majd segít. 
Huszonnyolc alig múltam; ha 
rászánok még egy pár évet a 
szabadulás után, akkor, mond
juk, negyvenéves koromtól a 
nyugdíjig élhetek jól kereső, 
jó beosztású, boldog ember
ként. Az első lépcsőfok mind
ehhez az érettségi. Tudom, 
hogy sok van még hátra a 
negyvenedik évemig; de épp 
elég sokat éltem eddig tulaj
donképpen értelmetlenül. Ha 
csak másodszor vagyok is bent, 
mind a kétszer jól megmérték 
az ítéletem. . .  A fiatalkori 
balhékat most nem is számí
tottam. Egész egyszerűen ele
gem van ebből. És be is fe
jezem, mint a középiskolát!

★

Az eddigiekben leírt beszél
getésnek jó egy éve már. Egy 
újabb riportút alkalmával, az 
egyik Szegedi szálloda társal
gójában idéztük fel a részlete
ket K. R.-rel, akinek annak 
idején még egy hónapja volt 
hátra, hangadója volt a 2. szá
mú csoportnak, s meglehető
sen szkeptikusan tekintett a 
saját jövője elé. Amit nem 
akart elhinni bent, az iskola
körleten: valóra vált. Megis
merkedett egy asszonnyal, aki 
az egyik nagyáruházban dol
gozik vezető beosztásban. Pár
ját először csak segédmunkás
nak tudta elhelyezni egy má
sik áruházban; jó nyolc hónap 
elteltével — mivel az érettsé
gije megvolt — sikerült szá
mára jobb beosztást biztosí
tani. Azt is elmesélte, hogy 
rövidesen összeházasodnak.

Ami a későbbieket illeti, egy 
belső tanfolyamra már jár; ha 
elvégzi, egy kicsivel megint 
jobb beosztásba kerülhet. Mire 
mindez lezajlik, lesz már több, 
mint két év a háta mögött, ne
kifoghat a magasabb képesí
tés megszerzésének. „Nem tu
dom, hogy képzeli a munka
ügyis, de nagyon biztat a to
vábbtanulással . . . ” — ebben 
lehetne összefoglalni a távo
labbi jövő terveit.

-k
A bv. intézetekben az álta

lános iskola a gyakori, s vi
szonylag kevesen járnak kö
zépiskolába. Az utóbbiak gya
korta találkoznak a többiek 
részéről csodálkozással, értet
lenséggel: ugyan minek buz
gólkodnak annyira a tanulás
sal? A leírt példa mutatja, 
hogy érdemes. Még akkor is, 
ha valaki saját maga is kétel
kedik benne, hogy lesz-e ered
ménye . . .

H . A.

GyermekáEdozatok
Különösen megdöbbentő, ha 

szexuális bűntény áldozata 
lesz egy-egy kisgyermek. Első
sorban a kisgyermekes szülők 
körében tapasztalható ilyenkor 
a félelem szülte aggodalom.

— Ez teljesen érthető. De 
páni félelemre nincs ok — 
mondja dr. Rózsa János, az 
Országos Kriminológiai és Kri
minalisztikai Intézet csoport- 
vezetője. — A közelmúltban 
történt újpesti gyermektragé
diához hasonló eset hazánkban 
csak elvétve fordul elő. Egyéb
ként a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények számát te
kintve világviszonylatban az 
utolsók között vagyunk. Hoz
zánk képest Angliában példá
ul háromszoros, az NSZK-ban 
pedig ötszörös a százezer la
kosra vetített esetek száma.

— Kik követnek el ilyen 
bűncselekményeket?

— Legtöbb tettes pszichéién 
sérült. Az érzelmi sivárság, az 
alacsony műveltség, a labilis 
idegrendszer, s a társas együtt
élésre alkalmatlanság jellemző 
rájuk. Ugyanezek a tulajdon
ságok természetesen másokra 
is vonatkozhatnak, mégsem 
bűnözők. Nehéz még csírájá
ban kiszúrni a társadalomra 
veszélyes egyéneket. A néhány 
év előtti várhegyi gyermek- 
gyilkosság elkövetője, Miskei 
Imre például már tette előtt 
is több ízben került a törvény
nyel összeütközésbe: megzsa
rolta az egyik népszerű szí
nésznőt és felgyújtott egy ví- 
kendházat. A nyomozás során 
készített személyiségvizsgála
tokból akkor még nem lehetett 
megállapítani, hogy néhány év 
múlva az egyik legszörnyűbb 
bűn tettese lesz. ■

— Nyilvántartják-e az aber
rált személyeket?

— Természetesen van ilyen 
nyilvántartás, de ez korántsem 
teljes körű, hiszen csak azokat 
jegyezhetik, akik erre már 
okot szolgáltattak. A felderí
téshez sok segítséget nyújthat
nak és nyújtanak is a család
tagok, ismerősök. Számos beje
lentés érkezik, s közülük nem 
egy hasznosnak bizonyul.

— Kik az áldozatok?
— Hazánkban évente mint

egy 1400 a nemi erkölcs elleni 
bűntények száma, közéjük vé
ve a prostitúciót is. Ebből 
700—750 a súlyosabb' eset, s

közülük 250—300 a tizennégy 
év alattiak ellen elkövetett 
bűncselekmény. Természetesen 
a gyermekek a legvédteleneb
bek. A közhiedelemmel ellen
tétben nemcsak az a kisfiú 
vagy kislány megy el kézen
fogva a „cukros bácsival”, aki 
hányatott családi környezet
ben, szeretetínségben él, ha
nem az is, aki éppen túlságo
san el van kényeztetve. Mind
két típus hiszékeny. Az egyik 
nemtörődömségből, a másikat 
rosszul értelmezett kíméletből 
nem készítik fel az effajta ve
szélyekre. Az újpestihez ha

sonló tragédiák megelőzése el« 
sősorban a szülők feladata, de 
sokat segíthet az iskola és 
minden jóindulatú felnőtt.

Két héttel ezelőtt lapszá
munkban „Embernek szüle
tett” címmel a dunaújvárosi 
gyermekgyilkossal foglalkoz
tunk. Esete is példázta az 
előbb elmondottakat. Egyéb
ként Agócs István ügyében az 
első fokú bíróság már ítéletet 
hirdetett: .életfogytiglani sza
badságvesztésre ítélte a fiatal
embert.

SZOMBATHELY

verseny
Aki többet és jobban dolgozik, világos, hogy többet. 

is keres — legalábbis általában — és a jutalmakból, 
prémiumokból is részesedik. A bv. intézetekben műkö
dő vállalatitoknál is ez az elv, de a jutalmazás függ
vénye sok mindennek és nem biztos, sőt bizonyos, hogy 
minden jól dolgozó nem kaphat.

A maga nemében ezért tartom kitűnő kezdeménye
zésnek azt a termelési versenyt, amelyet most február
tól vezettek be a szombathelyi intézetben a vasipari- 
és konfekcióüzemben. Arról van ugyanis szó, hogy meg
határozott, pontosan leírt feltételek esetén bizonyos 
mennyiségű vásárlási jegyhez juthat egy-egy dolgozó, 
amit kiétkezéskor felhasználhat.

A verseny célját nem nehéz körvonalazni. Közvetve 
növeli az üzemek mennyiségi és minőségi termelését, 
anyagi és erkölcsi élismerést jelent az elítéltek egy 
részének és egyben hozzásegíti őket bizonyos követel
ményrendszer megszokásához. Mindez eleve együtt já r
hat a munkafegyelem és az általános fegyelmi helyzet 
javulásával.

Mi kell ahhoz, hogy valaki minden hónapban kapjon 
a 10 forintot érő jegyekből? Miután a legtöbben itt 
dolgoznak, vegyük a konfekcióüzemet. Mindenekelőtt 
dolgozni kel! havonta legalább 20 napot, és nem lehet 
az illetőnek komolyabb fenyítése. Ezenkívül teljesítenie 
kell a meghatározott mennyiséget úgy, hogy a gyártott 
termékeknek 95 százaléka elsőosztályú minőségű legyen.

A mennyiségi feltételeknél gondoltak a kezdőkre is. 
Így, aki 111 százalék fölött' teljesít, havonta hatot, aki 
96—110 százalék között termel, havi négyet, s aki 
80—95 százalék közötti teljesítményt ér el, az havi két 
jegyet kap. Ezt közvetlenül a kiétkezés előtt kapja meg 
és felhasználhatja a saját szükségleteire. .

Egyértelmű tehát, hogy a betanulási időszakban is 
hozzá lehet jutni e jegyekhez, s ez mindenkit további 
jobb munkára ösztönözhet. Kíváncsian várjuk e ter
melési verseny alakulását, azt, hogy milyen mértékben 
teljesülnek a kitűzött célok?

—  í —

Hová tűntek a jelentkezők?
A  Heti Híradó február 27-i számában ri

portot közöltünk Tökölről, azokról a fiatal
korú elítéltekről, akik a betoritelepen dol
goznak és a közelmúltban szakmunkásvizs
gát tettek. Látogatásuk során többször el
hangzott az a megállapítás, hogy a betonsze
relés, a különböző épületelemek gyártása 
komoly fizikai erőt igényel, hiszen naponta 
egy-egy fiúnak tizennégy-tizenöt tonna 
súlyt kell megmozgatnia. De a tököli fiata
lok jó erőben vannak, s a műszak után ta
nulnak, sportolnak, kikapcsolódnak, felfris
sülnek.

Elmondták, hogy többen kérték felvételü
ket szabadulás után a Beton- és Vasbeton- 
ipari Művekhez, amelynek Budapesten, Cse
pelen, illetve a XI. kerületben, a Budafoki 
úton van két, igen korszerű gépesített gyá
ra. A vasbetonszerelőket jól megfizetik, s a 
szakképzetlen, betanított munkás kezdőfize
tése is eléri a négyezerötszáz forintot. Ter
mészetesen a szakképzettséggel rendelkezők 
ennél jóval többet kereshetnek.

Valamennyiük vágya, hogy jól keressenek. 
Nos, erre itt meg van a lehetőség. A börtön 
úgy készíti fel őket, hogy -a tanultakat a 
szabadulásuk után igen jól tudják kamatoz
tatni. A vállalat munkaügyi vezetője el
mondta, hogy havonta hat-hét ezer, de nem 
ritkán nyolcezer forintot is megkereshetnek. 
Jó munkásszállójuk van, olcsón étkezhet
nek. Egy takarékos fiú havonta könnyedén 
félretehet négyezer forint körüli összeget is. 
Mindenkit várnak, segítik a beilleszkedésü
ket. jobban mondva segítenék, ha a lehető
ségüket a fiatalok igénybe vennék. Jelent
kező'ugyanis nincs!

A munkaügyi osztály vezetője mondja:
— Nagyon sok levelet kapunk, a fiatalko- 

rúaktól, azoktól, akik szabadulásuk után 
nálunk szeretnének elhelyezkedni. ígéretek, 
fogadkozások, kérések csendülnek ki min
den mondatból. Valamennyire válaszolunk, 
sőt, több alkalommal jártunk Tökölön, ahol

személyesen beszélgettünk a fiatalokkal, 
részletes tájékoztatást adtunk a munkakö
rülményekről, a kereseti lehetőségekről, a 
szociális juttatásokról, a munkásszállón va
ló elhelyezésről. Hangsúlyoztuk, hogy min
denki számára tiszta lapot nyitunk. Erre a 
lapra csak az kerül fel, amit a fiatalok ön
maguk írnak. Ezeken a találkozásokon 
számtalan kérdést tettek fel, lelkesen, meg
győzően kérték, hogy a büntetésük letelte 
után alkalmazzuk őket. A lelkesedés azon
ban a börtön kapuját átlépve nyomban meg
változott. Hogy miért? Nem tudni. Egysze
rűen nem értjük, hogy a börtönben szerzett, 
nagy szakmai gyakorlattal rendelkező be
tonszerelők miért nem használják ki az adott 
lehetőséget. Dolgozni kell, szívósan, kitar
tóan, de az erkölcsi és anyagi elismerés sem 
marad el.

— Említette, hogy többször jártak a tökö
li intézetben, látták a betontelepet. Mi a 
véleménye a fiatalkorúak munkájáról?

— Nemcsak az én véleményem, hanem a 
többi vezetőé is, hogy Tökölön a fiatalkorú 
elítéltek igen magas színvonalú munkát v é - , 
geznek. Termékeik minősége kifogástalan. A 
legutóbbi szakmunkásvizsga eredményei is 
igazolják kialakult véleményünket.

T _. ★
, Kissé csalódottan jöttünk el a Budafoki 
úti gyárból. Levélből tehát nincs hiány. Az 
utóbbi időben harmincötén kérték felvéte
lüket, személyesen azonban egyetlen ..szaba- 
uultat som találtunk. Hova, morro mentők? 
Mindenesetre néhányukat a közeljövőben 
felkeressük, s érdeklődünk, hogy miért, vál
toztatták meg korábbi elhatározásukat, szán
dékukat.

Meg annyit el kell mondanunk, hogy a 
sok-sok csalódás ellenére a Budafoki úton 
és Csepelen várják a jelentkezőket — sze
mélyesen.

— Zimm —r.
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Célban az űrszonda

Színes felvételek 
a Vénuszról

Az űrállomás útjának vázlata. Az arányok erősen torzítottak
Első ízben sugárzott szí

nes képeket á  Földünkhöz leg
közelebb eső bolygó, a Vé
nusz felületéről automatikus 
űrlaboratórium, a Ve nyer a 13 
szovjet bolygóközi űrszonda 
leszálló egysége.

A Venyera 13 négyhónapos, 
több mint 300 millió kilomé
ter út után érkezett el a boly
góhoz, és 127 percen át to
vábbított tudományos adato
kat a Földre a bolygóközi 
szondának az égitest körül ke
ringő részlege.segítségével. A 
leszálló egység a panoráma- 
felvételeken kívül fontos mé
rési adatokat is eljuttatott a 
Földre — több mint 66 millió 
kilométer távolságra. A képek 
minősége az. első jelentések 
szerint kiváló, á tudományos 
adatok rendkívül értékesek. 
A leszálló egység automatikus 
berendezései fúrással talaj
mintákat vettek, és ezeket 
azonnal elemezték. Vizsgál
ták a bolygó felszínének tu
lajdonságait .egy különleges 
letapogató berendezés segít
ségével is.

, A Venyera 13 bolygóközi 
űrszondát a múlt év október 
30-án indították útjára. Az 
út során a szonda berende
zései rendszeresen mérték a 
világűr néhány fontos ada
tát, a röntgensugárzást, a 
bolygóközi plazmát, . vizsgál
ták a napszél és a kozmikus 
sugárzás tulajdonságait. Kö
zös szovjet—francia űrkuta
tási program keretében kí
sérleteket _ folytattak a gam
ma-sugárzás jellemzőinek, a 
sugárzás kiinduló pontjainak 
meghatározáséra, egy osztrák 
gyártmányú magnetométer 
segítségével pedig a bolygó
közi : mágneses mezőt elemez
ték. A mérési adatokat rend
szeresen továbbították a 
Földre, ahol az irányítóköz
pontban állandóan ellenőriz
ték az űrszonda működését, 
két alkalommal, november 
10-én, illetve, február 21-én 
pedig módosították a Venyera 
13.pályáját. .

A leszálló egység másod
percenként 11,3 kilométeres 
sebességgel lépett be a Vé

nusz légkörébe. Fokozatosan 
fékezték sebességét, amelyet 
úgy határoztak meg, hogy a 
légkör rétegeiben ne mele
gedjék .fel túlságosan, ugyan
akkor azonban talajt érése so
rán ne sérüljön meg.

A talajt érés simán ment 
végbe. A leszállóegység a Vé
nusz felszínét a déli szélesség 
7 fok 30 percénél, a 303. h o s 
szúsági foknál érte el.

A leszálló egységen két tele- 
fotómétert helyeztek el, ame
lyek egyenként 180 fokos 
szögben készítettek felvétele
ket. A felvételek egy részét 
vörös, kék és zöld színszűrők
kel végezték el, az ilyen fel
vételek földi kombinálásával 
színes képet lehet kapni az 
égitest felszínéről.

Egy másik nagy fontosságú 
feladat volt a talajminták vé
tele, hogy megállapítsák a 
talaj összetételét. A talajpró
bákat az automatikus fúró- 
berendezések a leszálló egy
ség belsejébe juttatták, ahol a 
hermetikusan elzárt, automa
tikus laboratóriumban mind
össze 30 fokos volt a hőmér
séklet, és a légnyomást mint
egy kétezerszeresen csökken
tették. A laboratórium elvé
gezte a talajminták elemzését, 
és a kapott adatokat azonnal 
továbbította a Földre.

A leszálló egyfeég a Vénusz 
felszínére juttatta a Szovjet
unió címerét.

A leszálló egység rádióbe
rendezései az adatokat a Ve- 
nyera 13 automatikus boly
góközi szondára továbbítot
ták, ennek műszerei juttat
ták őket tovább a Földre. A 
bolygóközi szonda Nap kö
rüli pályán kering.

A Venyera 13 sikeréről ki
adott közlemény megálla
pítja; az új kozmikus kísérlet 
adatai jelentősen bővítik a 
tudomány ismereteit a Vé
nusz bolygóról. A szovjet 
tudósok folytatják a békés 
célokat, az egész emberisé
get szolgáló űrkutatást, 
amelynek programját az 
SZKP XXVI. kongresszusán 
elfogadott határozat jelölte 
meg.

T engervíz-sótalanító 
berendezések műszaki 

megoldásai
Mangislakon, a Kaspi-ten- mérsékletek ellenére — a 

ger keleti partjának egyik „hideg” tengervizet erre a 
sivatagos félszigetén már nő- hőfokra melegítsék. Alacso- 
nek az első erdei fenyők Szi- nyabb nyomáson a forrpont 
bériából. Az is sikerült a bo- is alacsonyabb: a közönséges 
tanikusoknak,. hogy ott las- nyomás mintegy egyötödén a 
sanként juhar- és almafákat, víz már 60 Celsius-fokon el- 
szőlővesszőket és rózsákat gőzölög.
honosítsanak meg. Ezen a fél- Mallorcán ezért egy ener- 
szigeten, amely gazdag kő- gia-hőtermélő berendezést

h— älW . amelyben .  dízel-mangánércben, minden élet 
alapja egy tengervíz-sótalaní- 
tó berendezés meg egy atom
erőmű.

A sótalanítő berendezés,

motor a hőenergia mellett 
egyidejűleg mechanikai ener
giát is előállít alacsony nyo
más létrehozására. A hathen-

amelyet hozzákapcsoltak az Seres  ̂ motor hulladékhőjét,

• W f * .  *  5 - í - - Ä ’ Ä t ;erőmű felmelegedett hűtővl 
zével működik, naponta mint- nálják, ami megteremti a  ra

cionális energiafelhasználás
egy 150 000 köbméter vizet feltételeit. A tengervizet lé- 
sza ht a megművelt területre pésről lé és öt hőcserélő- 
es lakókörzetekbe valamint a ben> kizárólag ezeknek a 
közeli varosba, ^evcsenkóba. hulladékhőknek a felhaszná- 
Tovabbi hasonló berendező- lásával melegítik a 60 fokos 
seket fognak építeni a  nagy pároigási hőmérsékletre, 
vízigény kielégítésére. Szak
emberek becslése szerint 1982- 
re mintegy 2000 tengervíz-só- 
talanító berendezés lesz üzem-

Az említett 2000 berendezés 
több,^ mint 85%-a termikus 
eljárással, azaz az elgőzölög-
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b,n  mintegy ne„, » ,elemit,ií
köbméter vízkapacitással. 

Érdekes, dízelüzemű tan- nológiák is. így például az 
„ , , , , ún. membráneljárás során a

gerviz-sotalanito berendezést megfordított ozmózis elve 
létesítenek Mallorcán.^ Ennél nyer nagy jelentőséget. Ennek 
egy dízelmotor termeli azt ,a során a sótalanítandó tenger- 
mechanikus és termikus ener- vizet naey nyomással préselik 
giát, amellyel naponta mint- át a nagy műanyag memiforá- 
egy 500 köbméter ivóvizet le- non. A só és az ásványok a 
hét előállítani 370 kilowatt membránban maradnak. A 
meghajtási _ teljesítménnyel, problémát még mindig a 
Az átalakítás úgy megy vég- membránok tartóssága ckoz- 
be, hogy a tengervizet elgő- za. Ezt az eljárást ott alkal- 
zölögtetik, aminek során a só mázzák, ahol nem állnak ren- 
és a többi ásvány nem gőzö- delkezésre nagy hulladékhő- 
lög el, hanem leülepszik.

Az őserdő élő bulldózerei
A közép-vietnami Dac Lac rom-négy éves bikák nagy ke* 

nevű hegyi tartományban élő resietnek örvendenek. Ha 
nemzeti kisebbség tagjai az megtörtént a kiválasztás, ak- 
utóbbi években 500 vad elefán- kor a vadászok meglepetéssze- 
tot fogtak be és szelídítettek rű támadást indítanak a csor- 
meg. A vastag bőrűek a még da ellen. Csak ha a csordát 
kevéssé feltárt úttalan vidé- elég messze elhajtották a befo- 
ken nélkülözhetetlen segítő- gandó fiatal bikától, akkor ve- 
társak. zetik az állatot a faluba. A

Ezek az állatok több ezer szelídítés veszélyes és meg- 
köbméter követ és földet szál- erőltető munka: öt-hét hóna- 
lítanak öntöző berendezések pót vesz igénybe, 
éoítéséhez, és az erdőből nagy Ha a vastag bőrű eléggé en- 
tömegekben vontatnak el ha- gedeimessé vált, akkor meg- 
szonfat es tűzifát a telepule- r - t i á k  „ fák icjtónésére 
sekre. Az utóbbi három évben .a, . ; . f “ ePesere-
egy község lakossága nem gombiak felmaglyazasara, ter- 
utolsósorban 13 elefántja se- hek vontatására és hordására, 
gítségével tu d ta . a 150 hektá- Legalább egy évbe telik, 
ros rizsföld öntözéséhez szűk- amíg egy elefántot teljesen 
séges két gát építéséhez a megszelídítenek. Az elefánt 
mintegy 8000 köbméternyi kö- a mező- és erdőgazdaságban 
vet és földet megmozgatni. csakúgy, mint a szállításban a

A vadelefántok csoportok- közeljövőben is nélkülözhetet- 
ban mozognak. A fiatal, há- len marad.

Az olvasógép gyorsan tanul
A Kurzweil amerikai cég A KDEM-et eredetileg va- 

olyan gépet állított elő, amely kok részére fejlesztették ki, 
25-ször olyan gépet állított mint olyan gépet, amely az 
elő, amely 25-ször olyan gyor- írott szót hanggá alakítja át. 
san tud iratokat olvasni és a Az egyik gépet most a vakok 
számítógépbe táplálni, mint az intézete használja. A KDEM 
átlagos gépkezelő. későbbi változatainak, amelye-

A Kurzweil Data Entry Ma- két most egyetemeken és szá- 
chine (KDEM=adatbetápláló mítógépközpontokban állítot- 
gép) egy fényképezőgépszerű tak munkába, összetettebbnek 
berendezéssel működik, amely kellett lennie, mert a kiejtett 
pásztázza a nyomtatott olda- szóhoz képest nagyobb pontos
lakat, a képeket pedig digitá- sági követelményt támasztot- 
lis impulzusokká alakítja át. A tak velük szemben a szöveg 
KDEM-ben egy számítógép a kezelését illetően, 
betűket felbontja az őket al- a  betűk optikai felismerése
görbületeLeraése°zekeat össze! £ “ £ n<X J 61™  . szerint 
hasonlítja a memóriájában tá- f o ^ s  elcme az irodm mun- 
rolt mintákkal. 113 automatizalasanak. Hiva-

A  gép egy tanuló eljárására tolókban a r r a  használták, hogy 
épül, amely lehetővé teszi, a nyomtatott anyagot fogadja 
hogy több mint 200 féle betű- és tárolja a számítógépekA mennyiségek az erőművektől

sómentes vízgőz lecsapódik, és a tengervíz fölmelegítésére. .. . . .. . . , .
ez képezi a fogyasztható ivó- Vannak napenergiát hasz- tipussal meg tudjon birkózni, mágneses korongjain, 
víz alapját, nősítő berendezések, sőt mér

Minthogy a víz közönséges Ipari méretű fejlesztéseik is, 
nyomáson csak 100 Celsius- csakhogy ezek még nagyon 
fokon kezd forrni, igen sok drágák. Kisebb méretekben, 
hőenergiát kell ahhoz termel- végül, még ioncserélőket is 
ni, hogy — a mediterrán hő- felhasználnak.

Mit használ az autogén tréning?
Az „autogén tréning” fo- azonban mégis könnyen meg- 

galmát sokan ismerik, de ke- tanulhatók. Sok komoly in- 
yesen azt, ami mögötte , rej- tézmény foglalkozik az autó- 
ük. gén tréning tanításával. A

Egyszerű módszerekről van határok itt világosak: meg- 
szó, amelyekkel elérhető az előzésként és általános ellazí- 
idegrendszer feszültségének fásként az autogén tréning 
és a görcsös lelkiállapotok- sokat nyújt. Ésszerűen alkal
mak az általános feloldása. mazva, sok betegség elleni 

Itt a következő lehetősé- harcban is segít. Egyedül, te- 
gekre van mód: a legelső rúpiaként viszont majdnem 
helyen áll az egészséges em- minden kóros állapot eseté
bernél történő alkalmazás, ben használhatatlan.
Ebben az esetben az autogén 
tréning a belső görcsös és fe
szült állapotok, ideges zava
rok, mindenekelőtt a stressz-
túlterhelések megelőzésére s Tamils*™* megállapítás oi-

Egy hajdani asszír főváros maradványai
Amerikai régészek az északkelet-szíriai Teli Leilan 

környékén végzett ásatások során feltehetőleg Samsiadad 
asszír uralkodó fővárosára bukkantak rá. Birodalma 3900 
évvel ezelőtt a Földközi-tengertől egészen a mai Iránig 
terjedt.

A tudósok két, agyagtéglából épült, gazdagon díszített 
homlokzatú, nagy templom részeit tárták fel — < ^k  
valószínűleg az asszír uralkodó régóta keresett székvá
rosához tartoztak. A romok alatt megtalálták egy még 
régibb város maradványait, ezt a települést égetett agyag
ból készült, 3 kilométer hosszú és legalább 18 méter vas
tag és 15 méter magas fal vette körül. A mélyebb ása
tások révén adatokat szereztek továbbá az itt több ré
tegben egymás alatt található civilizációk maradványai
ról — a legrégibb 7000 éves lehet

szolgál. Aki az autogén tré 
ninget helyesen megtanulta, 
az jóleső, egész lényének jót 
tevő enyhülést érhet el.

Ebből kezelési lehetőség 
adódik a beteg ember szá
mára: sok alvási zavarban 
szenvedő ember van. Az 
.autogén tréningre azok fog
nak kedvezően reagálni, akik 
alvászavaraikat ideges és lel
ki eredetű feszültségeknek 
tudhatják be. És ez -a nagy 
többség. Az általános lazítás 
révén nemcsak az alvás ja-

é s f e -

•essz- |  SíSÓjáték fi—p~p^7**T?~pTT—[7 * 1 — \y~lV’ ho ji'i hz .. ] j
issé re  ^ Tanulsásros n tp trá M a n n & e  «1- ......... ....... ......... ...................  - . - . ____________________________ N__  ^

T S Í É F Á
A férfi:
— Mi az, már megint új 

bundát akarsz? Hiszen ezt 
még csak két éve hordod!

Az asszony:
— És azokat az éveket, 

ameddig azok az állatok 
hordták, miért nem számí
tod hozzá?

★
A pincér így szól a ven

déghez:
•— Hogy mondhatja azt, 

hogy a kiszolgálás rossz_ ná
lunk? Hiszen még egyálta
lán ki sem szolgáltuk!

— Ma beszereztem baro
métert — közli a skót a fe
leségével.

— Micsoda pazarlás —? 
mondja az asszony —, hi
szen már úgyis van reu
mád! '

★
— Én a detektívregénye- 

ket a végüknél kezdve 
visszafelé olvasom, és így 
már a rendőrségnél is ha
marabb megtudom, hogy 
ki követte el a bűncselek
ményt — árulja el egy 
szenvedélyes olvasó.

kisebb-nagyobb panasz meg
szűnik.

Különböző fajta beteges ál
lapotok kezelésének kiegészí
téseként az autogén tréning 
szintén jót tehet. Segít a 
gyógyszeres terápia javításá
ban és hatékonyabbá tételé
ben. Itt mindenesetre nincse
nek általános szabályok. Csak 
kevés az olyan ember, aki
nek nem ajánlatos autogén 
tréninget végeznie. Az auto
gén tréning mindenekelőtt a 
súlyos pszichikai zavarok ese
tében nem, vagy csak keve
set használ. Esetleg még pót
lólagos terheléseket is okoz
hat. 1

Nyomatékosan óvnunk kell 
attól, hogy-az autogén tré
ninget egyedül, vagy köny
vekből tanuljuk meg. Az

Tanulságos 
vasható  a  vízsz. 1“, függ. 35. és 
függ. 8. sz. sorban.

V ízsz in tes : i .  a  m eg á llap ítá s  
k e zd e te  (zá rt b e tű k : ö ,  I, ü ,  A ). 
13. P o rcióz . 14. K észü l a  reg én y . 
15. M agtisz tító  b e ren d ezés. 16. 
N ag y  á tm é rő jű . 18. K e ttő n k  k ö 
zü l n em  én . 19. V ilág h írű  szov 
je t  zo n g o ram ű v ész  (Lev). 21. A 
m o n d ás  s ze rin t e lő b b -u tó b b  k i 
b ú jik  a  z sákbó l. 22. H orony . 23. 
K an alaz . 24. O rvosi n e v é n : co
ro n a r ia . 27. K özú ti v a g y  v a sú ti 
é p ítm én y . 29. Z am at. 31. V énye
k e n  sze rep lő  rö v id íté s . 32. I r á n y 
m u ta tó . 33: Igekö tő . 37. F ö l
d ü n k  tré fá s  neve. 38. R osztov  
fo ly ó ja . 39. B elépő  je le n e t. 41. 
A_ g a lliu m  veg y je le . 43. B én i
rő l. 44. E rősen  m aró  an y ag . 48. 
S p o rteszk ö z . 51. T u rk u  fin n  v á 
ro s  sv éd  neve. 53. Az é jfé lle l 
z á ru l. 55. K iváló  o lasz  z en e 
te o re tik u s  (P ie tro , 1480—1545). 57. 
S zo v je t re p ü lő g ép típ u s . 58. A 
nagyagy- és  a  k ö z tiag y  eg y ü tt. 
59. K e n d erm eg m u n k á ló  eszköz, 
n évelővel. 60. Á lla tk e rti „ la k á s ” . 
62. Ó kori g ö rög  filozó fus (i. e. 
427—347).

F ü g g ő leg es: 1. J a p á n  re g é n y 
író  (T om ). 2. B ent, nép iesen . 3. 
N ép sze rű  a  d ig itá lis  v á lto za ta . 
4. V adászeb . 5. B ecézett női név. 
6. A ta lliu m  vegy jele. 7. V ész
je le t  ad.

\  H eti H íradó  XXVI. év fo lyam  S. 
. 8. szám áb an  m eg je len t k e re sz t-  8 
- re jtv é n y  h e ly e s  m eg fe jté se
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9. F in o m  leves, névelővel. 10. m e). 42. E gyes a su lib a n !  44 
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ö ssze té te lek  e lő ta g ja k é n t:  fö - m a i In d ia  
lö ttl. 26. ö rö m , rég iesen . 28. G ólt b a lkezes . 54. 
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m izáeiós hang , 34. N y ú jt. 35. A M ikes K elem en  . kép ze le tb e li ------------ — — -----  — e
m e g á llap ítá s  fo ly ta tá sa  (zá rt n a g y n é n ié n e k  n év je le . tán  e lité it. T ö ltö l; M olnár §
b e tű k : É, E, T, K). 36. L oco- B ek ü ld ési b a tá r id ő : 1982. m á r-  r -  -gv  e líté lt. D eb recen ; Mra-8

veKDol tanuljuk Jneg. Az moUv" ‘ 37- V ásá ri ré sz le t!  40. c iu s  27. v -’: V a léria  e líté lt, K alocsa . |
autogén tréning, módszerei ''" 'S '''" " " " '" " S " " " "S '*"*'**"*""S'"S*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSS.VJ/,JSSS.SSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSS*S



c s í n n á 1982. MÁRCIUS 13.

I a BDARÜGÄS

N B !-es körkép
A nagy tempójú NB I-es 

bajnokság tavaszi három for
dulója után némileg már kez
denek kibontakozni a táblá
zat kontúrjai. Különösen a 
mezőny második felében' s 
még inkább a kieső helyeken. 
A SZEOL AK már az első fél
év befejeztével szinte remény
telen helyzetben tartózkodik 
S 18. helyen. Mégis most di
cséretet érdemelnek a Tisza- 
partdak küzdenitudásuikért, 
.harcosságukért, hiszen az 
eddigi mérkőzéseken minden
kor méltó ellenfélnek bizo
nyultak, még akkor is, ami
kor vereséget szenvedtek. így 
például a Csepel ellen nem 
sok hiányzott ahhoz, hogy az 
egy pont helyett kettőt gyűjt
senek be.

Ügy tűnik, a SZEOL AK- 
val menetel a második vo
nalban az Özd és a Volán. 
Mind távolabb kerülnek 
ugyanis az osztályozót és a 
bennmaradást jelentő helyek
től. Különösen a vasgyáriak
nál észlelhető, hotgy szinte 
semmit nem mentettek át az 
ősszel mutatott erényeikből. 
Ha például ebből csak vala
mit felvonultattak volna, két 
ponttal többjük lehetne, mi
vel a DMVSC sem tündökölt. 
Számukra a veterán Nagy II 
szerezte meg a győzelmet. Ha
talmas rutinjával pillanatok 
alatt kihasználta az ózdi vé
dők megingását és ezzel el is 
döntötte a mérkőzés sorsát. 
Nagyon jól jött ez az ered
mény az ugyancsak bizonyta

lan pozícióban levő debrece
nieknek és méltán mondhat
nánk, Nagy II máris megszol
gálta a „vételárát”. A sérült 
Kerekes Györgytől vette át a 
góllövő cipőt. . .

A középmezőnyben talán a 
legkiegyenlítettebb az erővi
szony,1 hiszen a 6—12. hely 
között egy-egy győzelem vagy 
vereség minden fordulóban 
nagy mozgást okoz. Ebben a 
régióban örvendetesen tartja 
magát az újonc Haladás. Tel
jesítményét táján egy olyan 
kapuséhoz lehetne hasonlíta
ni, aki nem próbálja meg a 
lehetetlent, de kivédi azt, amit 
keli.K ikaptak a Rába ETO- 
tól Győrben, de ez a vereség 
egyáltalán, nem ingatta meg 
a vasiakat kellő önbizalmuk
ban, és a nyírségiektől bizto
san vették el a két pontot.

A ZTE is szépen gyarapítja 
eddigi eredménylistáját, ide
genben pontra, otthonában 
pontokra játszik, mint ahogy 
ezt a DVTK ellen is tette. 
Nem remekeltek ugyan Kere- 
kiék, sőt a diósgyőriek szépítő 
gólja után vissza is estek, de 
volt szívük és elegendő ere
jük az előny megtartására. A 
Pécsi MSC is megfelel tava
szi szereplésével az előzetes 
várakozásnak, egyre javuló 
játékkal, amely a mérkőzés 
egyes szakaszaiban már elis
merésre méltónak is nevez
hető. Szerzi a pontot és a pon
tokat és igyekszik minél tá
volabb kerülni a veszélyezte
tett helyektől.

KÉZILABDA-VB

Army lett az araayesély
— A szovjet férfiválogatott 

az ön vezetésével ott volt a 
legutóbbi három világverseny 
döntőjében, nyerni azonban 
csak az 1976-os olimpián sike
rült — kezdtük a beszélgetést 
Anatolij Jevtusenkóval, a dön
tő biztos esélyese, a szovjet 
válogatott edzőjével. — Ezút
tal viszont minden korábbinál 
biztosabban, fölényes győzel
mekkel kerültek a fináléba . . .

— Igen, erre azért én nem 
számítottam, dé nem titok: 
győzni jöttünk ide!

— Az olimpiai döntő vissza
vágóján nyolc góllal verték az 
NDK-t. Miben látja az erővi
szonyok ilyen jelentős eltoló
dásának okát?

— Ellenfelünk csapata „el
öregedett”, mi viszont techni
kailag jobbak lettünk, a klu
bokban ugyanis remek egyéni 
képzést kapnak a játékosok.

— Az európai válogatottak 
edzőinek régi problémája: mi 
a _ helyes arány a közös fel
készülés és az egyesületben 
végzett gyakorlás között?

— Mi csak egy-egy hetes 
összetartásokat láttunk szük
ségesnek, s ez be is vált. De 
erre nincs általános recept,

mindent a bajnokság színvo
nala, s a klubokban folyó ed
zésmunka minősége határoz 
meg.

— Ezek szerint a Szovjet
unióban nagyon jó a bajnok
ság .. .

— Nem mondom, hogy 
rossz, de nem is ez a lényeg. 
Sokkal inkább azok a speciális 
szabályok, amelyek a világon 
egyedül nálunk vannak ér
vényben. A legfontosabb, hogy 
a támadó csapatnak 45 má
sodpercen belül kapura kell 
lőnie, különben elveszíti a 
labdát. Ezen felül minden 
együttes, minden mérkőzésen 
köteles legalább egy 195 cm-en 
felüli és egy 18 éven aluli já
tékost is szerepeltetni. . .

— Ügy tűnik, a szovjet ké
zilabda-válogatott lassan olyan 
fölényre tesz szert a nemzet
közi mezőnyben, mint mond
juk Szemjonováék női kosár
labdában. Egyáltalán: van ki
től tartaniuk?

— Két komoly ellenfelünk 
is van: a röplabda és kosár
labda. Előlük kell „megszerez
ni” és megtartani a kézilab
dának az ügyes, magas fiata
lokat.

Befejeződött o dortnutndi világbajnokság

A  V áci í í i  é s  M egyeri ú t k ö zö tt
A Fáy utcában Szentes Lá

zár most' nem volt császár, sőt 
kifejezetten gyengén játszott 
és ez meghatározta a Rába 
teljesítményét is. Csonka és 
Szabó a Győrből klasszikus 
jobbszárnyat alakított, attól 
függetlenül, hogy egyik szélső, 
a másik pedig hátvéd. Amit 
az első félidőben produkáltak, 
technikai trükkökkel és főleg 
nagyon sebesen játszottak. Pó- 
czik bal lába továbbra is a 
lehető legjobban jár, ahogy 
■társait indította és" helyzetbe 
hozta, igazolta, hogy újból vá
logatott szinten tereli a lab
dát. Nagyon jó volt társa is. 
Hannich, egészen addig, amed
dig el nem vesztette fejét, 
„'begurult”, s olyan látványo
san törlesztett egy korábban 
elkövetett szabálytalanságért, 
hogy kénytelen volt megpil
lantani a bíró piríts lapját. Ál
talában a Rába szebben, mu- 
•tatásabban játszott, de vala
hogy az érződött, hogy szá
mukra eldöntetlen is megfe
lelő. Nem favorizálták külö
nösebben a teljes sikert.

A Megyeri úton ritka nagy 
csatát vívott az -Ű. Dózsa és 
a Videoton. Nemcsak a hű
vös idő miatt lótottak-futot- 
tak a játékosok, két jól szer
vezett csapat futballistái 
igyekeztek végrehajtani álta
lában több-kevesebb sikerrel 
taktikus^ edzőik utasításait. 
Hogy végül is remek küzde
lem alakult ki, abban közre
játszott, hogy az Ü. Dózsa az 
első 15 percben nem tudta el
dönteni maga javára a talál
kozó _ sorsát, mert kihagyta 
lehetőségeit. Kiss és Bodnár 
volt a vétkes, s miután a Vi
deoton túljutott ezen a nehéz 
perióduson, rájött, hogy ha 
tudja saját játékát nyújtani, 
akikor nem lehet baj. Így is 
történt. Nagyon szépen, ügye
sen futballozott ekkor a fe
hérvári csapat, de nemcsak 
tetszetősen; hanem erőteljesen 
és határozottan is. Disztl P., 
Pakovics, Csongrádi és Má- 
jer volt a főszereplő, az Ű. 
Dózsa ekkor csak kontrázott, 
de ezekben az akciókban nem 
volt elég elgondolás.

A második félidőben úgy 
hajtott,, küzdött az Ű. Dózsa, 
ahogy talán még sohasem. 
Nem túlzás ez, akkora elán-- í-i 'c 77----  ----- D. Kinizsi—DUSE

nJ S“ »ó L- SE-Szarvastalán csak nyugdíjas szur
kolóik láttak egyszer, valami
kor. A pengetechnikájó Ko
vács J., Tóth, Kovács B., Kar
dós és időnként Törőcsdk meg- Eger 23.

szállottként rohamozott, olyan 
tempót diktált, hogy várható 
volt: csak percek kérdése, 
hogy összegabalyodik, majd 
térdre hull a Videoton vé
delme a megterheléstől. Nem 
így történt, mert a fehérvá
riak szabályos élősövényt 
vontak kapujuk elé, belevetet
ték magukat a lövésekbe, a 
végén már arra rúgták a lab
dát, amerre álltak, de meg
úszták gól nélkül. Pedig Ko
vács B. távolról betalált, a 
bíró azonban annullálta a gólt.

Eredmények:
Csepel—SZEOL AK 
Pécsi MSC—Volán 
Debrecen—Özd 
Rába ETO—Vasas 
Videoton—Ű. Dózsa 
Haladás—NYVSC 
ZTE—Diósgyőr 
Ferencváros—Bp. Honvéd 
Tatabánya—Békéscsaba 

A BA JN O K SÁ G  A LLA SA :
1. Ü. Dózsa
2. V ideoton
3. R ába  ETO
4. T a ta b á n y a
5. FTC
6. B p. H onvéd
7. V asas
8. H a lad ás  ‘
9. Csepel

10. ZTE
11. Pécs
12. B ékéscsaba
13. D iósgyőr
14. D ebrecen

2-2
2-1
2-0
1-1
1-0
3-1
2-1
2-02-1

23 12 8 3 41-20 32 
23 14 4 5 35-25 32 
23 13 4 6 66-35 30 
23 10 10 3 40-30 30 
23 14 1 8 48-32 29 
23 9 6 8 33-28 24
22 8 7 7 38-32 23
23 8 7 8 32-32 23 
23 7 9 7 27-27 23 
23 8 7 8 24-35 23 
23 10 2 11 31-32 22 
23 6 9 8 28-34 21 
23 6 8 9 36-42 2G 
23 7 6 10 29-37 20

15. N y íreg y h áza  23 6 ' 8 9 23-33 20
16. V olán  22 3 9 10 26-33 15
17. Özd 23 5 5 13 31-17 15
18. SZEOL 23 4 2 17 19-56 10

A Szovjetunió olyan maga
biztosan, pontveszteség nélkül 
jutott a döntőbe, a jugoszdá- 
vok viszont annyira nehezen, 
sőt vitatható módon.

A „plávik” viszont vállalták 
azt az egyetlen taktikát, amely 
sikerre, vezethet az iszonyatos 
erőfölényben levő szovjet csa
pat ellen — legalábbis egy 
ideig. Sokszor tíz méterre ki
mentve védekeztek, középen 
egészen előrenyomultak. Ezz.e: 
nemcsak a szélek védelmét 
adták fel kicsit, hanem a 
gyors kifulladás kockázatát is 
vállalták a lényegesen több 
lábmunkát igénylő mozgással. 
A . réseken befutó emberekkel 
sem igen tudtak mit kezdeni: 
többnyire lerántották őket. 
Csakhogy ez ezúttal váratla
nul remek megoldásnak bizo
nyult, a pirosmezes szovjetek 
ugyanis csak a 36. percben 
tudták először értékesíteni a 
büntetőt, akkor is csak úgy, 
hogy Anpilogov labdája a ka
pufa alsó csücskéről a kapus 
hátára Vágódott, majd csak 
onnan a hálóba. J

Már az 52. percben jártunk, 
s nemhogy elfáradtak volna a

jugoszlávok, mint ahogyan az 
várható volt, hanem két góllal 
vezettek is. l:58-cal a 60 £>erc 
lejárta előtt pedig — „egál
nál” — Blezovics lövése nyo
mán a labda a szovjet kapus
ról becsurgott a hálóba.

Majdnem két perce volt te
hát Anatolij Jevtusenko gár
dájának, hogy egyenlítsen. De 
ki meri most vállalni a lövés 
kockázatát..

Sokáig úgy tűnt: senki. Es 
ekkor jött egy 22 éves moszk
vai fiatalember, az eddig 
mindössze három VB-találko- 
zón szerepelt, a válogatottban 
még gólt soha nem lőtt. Ri- 
majiov. S mintha ez lenne 
számára a világ legtermésze
tesebb dolga: betalált.

A  hosszabbítás már csak 
formaság volt. Nehezen szüle
tett meg az első gól, de az
után már egyértelmű fölény
be került a Szovjetunió, a ju
goszlávok épp a döntő pilla
natokra készültek el erejük
kel.

Az első helyért: Szovjetunió 
—Jugoszlávia 30-27.

Későn jött magyar siker — 9 . hely
A magyarok „mindeni” mér

kőzésén — „olcsó”, de na- 
gyonis találó szójáték: már 
minden mindegy volt. A 
mieink időntúli szabaddöbásá- 
nál Kovács Péter kétszer is 
nekirugaszkodott, azután egy 
közömbös mozdulattal az előt
te magasodó sorfal egyik ‘tag
jának kezébe adta a labdát.' 
És — ekkor már —, valahol 
neki volt igaza . . .

Hogy kilencedik, avagy tize
dik-e válogatottunk ezen a 
számunkra nem sikerült világ
bajnokságon, az már nem szó-.

roz, nem oszt. Az egész soro
zatnak azonban mintegy ösz- 
szegzése volt ez a találkozó. 
Hiába a késői, fölényes győ
zelem, ez a mérkőzés ugyan
úgy megmutatta a mieink 
erényeit, mint ahogyan a hi
báit is.

A 9. helyért:
Magyarország—Csehszlovákia 

24-18.
A világbajnokság végered

ménye: 1. Szovjetunió, 2. Ju
goszlávia, 3. Lengyelország, 
. . .  -9. Magyarország.

lu á  iv e in  c s e lg á n c s
Magyar győzelemmel ért véget a kétnapos cselgáncs

gála, a hagyományos Hungária Kupa nemzetközi verseny 
a Körcsarnokban. Minden jó, ha a vége jó, mondták 
honi szakemberek, amikor az utolsó mérkőzésen Ozsvár 
András a nehézsúlyúak versenyében legyőzte a kana
dai Blaney-t és aranyérmet nyert.

A három súlycsoport — a 76, 86 és +95 kilósok — 
versenyét másnap rendezték. A közel hatórás program 
alatt volt itt csel, volt gáncs, vérbeli cselgáncsot lát
hatott a közönség 157 összecsapáson. A viadal színvo
nalára jellemző, hogy a három súlycsoportban 43 kül
földi lépett a tatamira, köztük olyan neves versenyzők, 
mint a szovjet olimpiai bajnok Habareli, a kétszeres 
EB-győztes Tyurin, a lengyel Európa-bajnok Adamczik. 
Habareli, aki egy súlycsoporttal feljebb indult, bronz
érmet szerzett, Adamczik ezüstöt, Tyurin szintén bron
zot. (Öt éppen Ozsvár ütötte el a döntőbe jutástól.)

A 78 kilósok fináléjában a japán Taikano és a francia 
Berthet találkozott. Élvezetes volt a két egymástól tel
jesen különböző cselgáncsiskola képviselőit látni. Az 
összcsapásból a hagyományos stílus képviselője, Takano 
került ki győztesen, örvendetes volt, hogy ebben a 
súlycsoportban mi szereztük meg a harmadik helyet. A 
86 kilósok küzdelmében a Koreai NDK judósa, Pak-Chol 
legyőzte a lengyel Adamczikot.

ASZTALITENISZ

A Statisztika
ismét megvédte a női BEK-et

Az asztalitenisz vidéki fel
legvárában, Tolnán játszották 
le a női BEK-döntőt, az el
lenfél pedig nem volt más, 
mint a Statisztika sokszoros 
kupavédő, nagyhírű együttese, 
amely egyenlő a magyar válo
gatottal. A sportházban csak 
hatszázan férnek el, de ennél 
jóval többen szerettek volna 
bejutni a nézőtérre. így aztán 
sokan a bejárat előtt várakoz
tak, hogy legalább „első kéz
ből” kapják az eredményt. 
Persze, jól tudták a, tolnai 
szurkolók, hogy csapatuknak 
kevés esélye van. De nem fe
lejtették el a korábbi sikere
ket, hiszen az elődöntőben 
bravúros győzelmet arattak 
Bolváriék a svéd Varberg 
BTK ellen — idegenben. Sáth 
Sándor, a tolnaiak edzője 
egyébként 12 éve neveli a ver

senyzőket, s a szakosztálynak 
jelenleg 132 játékosa van. A 
helybeli ipari üzemek és nagy
községek sokat segítenek a 
sportágnak, illetve a tolnai 
szakosztálynak.

Bizony, kevesen gondoltak 
ekkor arra, hogy két óra múl
va már be is fejeződik az ösz- 
szecsapás, és a vendégcsapat 
még játszmát sem veszít!

Női asztalitenisz BEK-döntő: 
Statisztika. Petőfi SC—Tolnai 
Vörös Lobogó 5:0.

Rendkívül lámpalázasan ját
szott mindhárom tolnád ver
senyző, egyszerűen érthetetlen, 
hogy miért voltak idegesek. A 
most mutatott játéknál mind
hárman jobbra képesek. A 
mérkőzés után ár. Lakatos 
György, az ETTU alelnöke ad
ta át. a Statisztika csapatának, 
dr. Ormai László mesteredző
nek a díszes serleget.

Portisch Lajos

Hazaérkezett ás máris asztalhoz ült
Nem sok ideje volt a pihe

nésre és az akklimatizálódás
ra Portisch Lajosnak, a Mar 
del Plata-i nagyszerű siker 
után (a holland Timmann mö
gött a- második helyen vég
zett, megelőzve a világbajnok 
Anatolij Karpovot), mert va
sárnap délelőtt asztalhoz ült 
egy csapatbajnoki találkozón, 
az MTK-VM színeiben.

— A versenyt a legnagyobb, 
argentin napilap, a Clarin 
rendezte — mondta. — Hét 
külföldi és hét hazai verseny
ző állt rajthoz. A viadal első 
felében nagyszerűen, ment a 
játék, sokáig az élen. álltam, 
sorozatban sikerült négy 
játszmát nyernem.

— Mi okozta megtorpaná
sát?

— Bármennyire furcsán is 
hangzik, a kétnapos pihenő

NB II.

Izgalmak nélkül
A Keleti csoportban a Ka

zincbarcika az Eger vereségé
vel felzárkózott a D. Kinizsi
hez, így már csak két pont a 
debreceniek előnye. A tömö
rülő élcsoport még. sok izgal
mas mérkőzést sejtet.
•A Nyugati csoportban a ta

polcaiak és a szekszárdiak még 
most sem fenyegetik az eddig 
biztosan vezető Nagykanizsa 
első helyét.

KELETI CSOPORT 
Salgótarján—Eger 
Gyöngyös—Szolnok 
MVSC—Lehel SC 
Gyula—Asztalos J. SE

HMSE—Papp J. SE 
Kazincbarc.—Bem J. SE

Az élcsoport: 1. D. Kinizsi 
25, 2, Kazincbarcika 23, 3.

2-1
1-0
3-0
1-1
1-1
3-0
2-02-0

KÖZÉPCSOPORT 
KKFiSE—Pénzügyőr 1-0
Balassagyarmat—Bábolna 3-1 
Szegedi D.—BKV Előre 3-3 
Budafok—Építők SC 6-1
22. sz. Volán—MÁV Előre 1-0 
Gánz-MÁVAG—Dorog 2-2 
MTK-VM—Kecskemét 3-0 
Vác—BVSC í- i

Az élcsoport: 1. MTK-VM 26, 
2. Dorog 22, 3. 22. sz. Volán 20.

NYUGATI CSOPORT 
Bauxitbányász—Dombóvár 0-Ó 
Várpalota—Szekszárd 0-1 
Kaposvár—Sabaria 2-0
MÁV DAC—Bakony V. 0-3 
Dunaújváros—Sopron 1-3 
Ajka—Olajbányász 2-3
Keszthely—MVTE 0-0
Komló—Pécsi VSK 3-2

Az élcsoport: 1. Olajbányász 
28, 2. Bauxitbányász 24, 3. 
Szekszárd 24.

MNK-elődöntő: március 31.
MTK-VM, Videoton, Ú.Dózsa, Békéscsaba

A szerdai forduló kérdése 
csupán az volt, hogy melyik 
NB Il-es csapat jut az MNK 
elődöntőjébe. A válasz a Hun
gária körúton született, ahol 
áz MTK-VM Fodor révén 1:0 
arányban legyőzte a komlói 
együttest. A Videoton csapatá
nak nem okozott igazán gon
dot a területi bajnokságban 
játszó MOTIM TE legyőzése 
(3:0). Közepes színvonalú ta
lálkozón az Ű. Dózsa érdemel
te ki a győzelmet a Volán el
lenében Kovács J„ Toröcsik 
góljaival. A közlekedésiek Há
mori révén válaszoltak.
. A legizgalmasabb parádét a 
Diósgyőr—Békéscsaba össze
csapás hozta. A rendes játék
idő 0:0-ra végződött, ezt két
szer 15 perces hosszabbítás 
követte, amelynek során elő

ször Fekete szerzett gólt és 
vele előnyt, a DVTK-nak, 
amelyet Ravasz kiegyenlített. 
Ezután 11-es rúgások követ
keztek, és ebben a Békéscsaba 
bizonyult jobbnak és jutott az 
MNK elődöntőjébe.

A kupában így alakul a to
vábbi menetrend, az elődöntőt 
mrrejus 31-én rend-zik, a 
döntőt pedig április 4-én.

★

Lapzártakor érkezett: elké
szült a március 31—i labdarú 
Só MNK elődöntőjének párosí
tása. Az MLSZ-bőI közölték: 
Videoton—MTK-VM, Székesfe 
hérvár, 17,30, villanyfényes ta
lálkozó, Újpesti Dózsa—Békés
csaba, Megyeri út, 18 óra. Ki
jelölték a döntő helyszínét és 
időpontját is, április 4, Szék-; 
szárd, 16 óra.

nem használt, kizökkentett a 
versenyritmusból. A folytatás
ban rögtön régi nagy ellenfe
lemmel, a dán Larsennel ke
rültem szembe. Megingásomat 
a dán versenyző azonnal ki is 
használta. Ezután következett 
Timmann, görcsösen játszot
tam, mert előzetesen úgy 
számoltam, csak az ő legyő
zésével tudom megőrizni ve
zető pozíciómat. Ez nem sike
rült.

~  A verseny szenzációja?
— A holland nagymester 

szereplése, aki olyan skalpo
kat szerzett többek között, 
mint a világbajnok Karpové, 
és zsinórban nyolc partit 
nyert.

— Karpovval döntetlenül 
végzett!

— Mindketten nagyon óva
tosak voltunk, hiszen még egy 
vereség nagyon visszavetett 
volna bennünket. Nem men
tünk beje kritikus megoldá
sokba, ,jiem mertünk reszkí- 
rozni. Ha nem is szalónremiz- 
tunk, de hamar döntetlenre 
adtuk a partit.

Hátralévő program?
— Egŷ  hónap múlva Lon

donban állok rajthoz egy 
nagyszabású viadalon, ősszel 
suru lesz a műsor: zónaközi 
verseny, majd októberben .a 
sakkolimpia.

Emimmé
SAJTÓSZEM LE
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