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A Z ELM Ú LT H ÉT
, . A. NEMZKTKOZI é l e t IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIT teKintetíek át a közös piaci vezetők. A korábbi találko
zókhoz hasonlóan, ezúttal is foglalkoztak a Közel-Kelet
tel, s megismételték, hogy Nyugat-Európa részt kíván
venni a békés rendezés folyamatában. Javaslatokat azrai, ? _n®m
Állást, foglaltak viszont a közép-ameri^ ai fö v e n y e k k e l kapcsolatban, és a washingtoni né
zettel ellentétben hangsúlyozták, hogy a gerillamozga
lom nem külső erők hatására szerveződött, hanem az el
nyomás és a szegénység miatt. Lengyelországról beszél
ve a „szovjet^ felelősséget” megismétlő korábbi véleményuket fejezték ki, viszont még elvben sem határoztak
további gazdasági szankciókról.
VITÁRA SZÄLLT THATCHER BRIT MINISZTER
ELNÖKKEL Mitterrand francia államfő, amikor London
költségvetési hozzájárulásának a. csökkentéséről volt szó,
s, elutasította az angol kormányfő kérését, hivatkozva a
közös szabályok betartására. Mitterrand egyébként előterjesztette^ kilencpontos cselekvési tervét, amellyel a
nyugat-európai gazdasági válság közös leküzdését kíván
ja elérnie Miután a résztvevők megállapodtak, hogy jú
niusi csúcsértekezletüket Versailleis-ben „tartják, erre is
hivatkozott az államfő. Arra szólította fel ugyanis a tí
zeket, hogy a hátralevő hónapokban alakítsanak Japán
és Amerikaflelleni közös frontot.
ELVETETTE AZ AMERIKAI SZENÁTUS hadügyi bi
zottsága Ronald Reagan azon tervét, hogy gyártsák és
ideiglenesen a kiselejtezendő Minuteman-rakéták rögzí
tett silóiban helyezzék el az MX-eket. A döntés hátteré
ben az áll, hogy a szenátus tagjai szerint az elnök meg
szegte választási ígéreteit az Egyesült Államok „sérthe
tetlenné tételéről”. Másrészt addig nem hajlandók pénzt
megszavazni a bizottság tagjai, amíg nem találnak meg
felelő elhelyezést a1 rakétáknak. Az eredeti elképzelés
szerint ugyanis mozgatható tárolókban őrizték volna e
fegyvereket, később azonban Reagan visszavonta az erre
vonatkozó programot, mondván, hogy az túl költséges.
A jelek szerint most éppen e visszalépés ürügyén bírál
ják elhatározását.
A KONZERVATÍV TÖBBSÉGŰ BRIT ALSÖHÄZ jó
váhagyta a kormány döntését, hogy Washingtontól nyolcmilliárd font értékben vásárolják meg a Trident—II. ra
kétarendszert. John Nőtt hadügyminiszter azt fejteget
te,-hogy Nagy-Britanniának szüksége van önálló hadá
szati nukleáris elrettentő erőre. Igyekezett azt is bebi
zonyítani, hogy ezáltal az ország mintegy „ellensúlyoz
hatja a Szovjetuniót”. A munkáspárti, kép viselők határo
zottan elítélték ezt a felfogást, rámutatva, hogy a kor
mány szemmel láthatóan megsértette az atomsorompószerződés szellemét és teljes közönyt mutat a genfi le
szerelési tárgyalások iránt. Az egyik felszólaló hozzátet
te azt is, hogy a döntés következtében újabb tűrhetet
len terhek nehezedhetnek a brit gazdaságra, s tovább
csökken London külpolitikai függetlensége.
BERLINBEN KÖZÖS KÖZLEMÉNYT ADTAK KI az
NDK—lengyel csúcsszintű találkozóról.
A közös közlemény beszámol arról, hogy a felek véle
ményt cseréltek a két ország fejlődéséről, együttműkö
désük távlatairól és a nemzetközi helyzet időszerű kér
déseiről. Wójciech Jaruzelski áttekintést adott a len
gyelországi helyzetről, a további stabilizálódást célzó tö
rekvésekről, és rámutatott, hogy a LEMP folytatja a
párt IX. kongresszusának irányvonalát, megszilárdítja
összeforrottságát a munkásosztállyal és minden dolgozó
val, és elmélyíti a szocialista demokráciát. A Lengyel
Népköztársaság kormánya tömöríti a nép alkotó erőit
a nemzeti megújhodás feladatainak megoldására, szakít
a múlt.hibáival és kinyilvánítja határozott akaratát, hogy
szembeszáll a romboló, szocialistaellenes elemek tevé
kenységével. erős és virágzó államot teremt, gondoskodik
a biztos jövőről.
■ Nagy figyelmet szenteltek a tárgyaló felek a gazda
sági együttműködésnek.
IRAK LEGFELSŐBB KATONAI PARANCSNOKSÄGA
elrendelte a negyedik iraki hadsereg visszavonását az
iraki—iráni fronton kiépített állásaiból — közölte az INA
iraki hírügynökség. Szaddam Husszein, iraki elnök a
pegyedik hadsereg főparancsnokához eljuttatott üzeneté
ben közölte: a legfelsőbb katonai parancsnokság hozott
határozatot arról, hogy a hadsereget — amely csapásai
val lekötötte az ellenség előrenyomulását — az arcvonal
mögé csoportosítják át.
A bejelentéssel kapcsolatos az a hír is, hogy Taha
Jasszin Ramadan, iraki első miniszterelnök-helyettes a
Tanjug, jugoszláv hírügynökségnek adott nyilatkozatá
ban kijelentette: Irak „felkészült arra, hogy feladjon bi
zonyos, a háború során elfoglalt területeket^.
■ A LIBANONI NEMZETI-HAZAFIAS ERŐK és az or
szágban élő palesztin menekültek jelképes munkabe
szüntetéssel, tömegfelvonulásokkal, politikai nagygyűlé
sekkel emlékeztek meg a palesztin föld napjáról, fejez
ték ki szolidaritásukat az izraeli megszállás, a cionista
terror ellen küzdő arabok harca iránt. Hasonló meg
mozdulásokra került sor Szíriában, Líbiában, Dél-Jemenben és más arab országokban.
Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke bejrúti sajtóértekez
letén visszautasította azt az izraeli vádat, hogy a PFSZ
irányítja a ciszjordániai és gazai palesztinok^ tiltakozó
mozgalmát. — Csupán szoros együttműködésről .van szó
a megszállt területeken belül és kívül harcoló erők között
— tette hozzá.
.
.................
IZRAEL ARAB LAKOSSÁGA a „fold napjan a szi
gorú rendőri készültség közepette általános szolidaritási
sztrájkkal csatlakozott a megszállt palesztin területek
két hete tartó polgárjogi mozgalmához. A_ galileai iz
raeli arabok munkabeszüntetésével egyidejűleg Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben és a Gáza-övezetben is
zárva maradtak áz: üzletek és az iskolák, szünetelt a for
galom. A szórványos incidensek nyomán az izraeli rendfenntartó alakulatok mintegy ötven embert tartoztat
ták le.
'kiviéi,i
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Csapda M ubaraknak
Hoszni Mubarak egyiptomi
elnök gyorsan szembekerült
politikája, karrierje és Egyip
tom súlyos próbatételével. Az
izraeli vezetés meghívta Szadat
utódát, hogy — Szadat volt el
nök nyomdokain járva — za
rándokoljon el Jeruzsálembe.
A „jeruzsálemi aknamező”
egy ízben már meghiúsította a
Mubarak-vizitet; az egyiptomi
vezető emiatt halasztotta ké
sőbbre a februárban esedékes
utazást. Hoszni Mubarak légi
marsall, Szadat elnök hűséges
és kitartó harcostársa mindent
megtett, amit Anvar Szadat el
határozott vagy sugalmazott —
amíg a döntésekért Szadat. volt
az első számú felelős. Muba
raknak jelentős szerepe volt a
Camp David nevével kompro
mittált és fémjelzett folyamat
ban — ám államfői posztján
Mubarak már kénytelen sok
kal megfontoltabb politikát
folytatni, s szemmel láthatóan
elhatárolja magát attól az
irányvonaltól, amely az arab
környezet véleményének mel
lőzése miatt az arab világon
belüli, szinte tökéletes elszige
telődést okozta Egyiptom szá
mára.
Szadat elnök annak idején
gyaníthatóan igazat mondott,
azt állítva, hogy senkivel sem
konzultált, amikor jeruzsálemi
látogatásának ötletét felvetette
a washingtoni és a Tel Aviv-i
vezetésnek. De ezt a partizán
taktikát nem követheti a je
lenlegi államfő, aki tudja, amit
mindenki tud: Szadat bukását
és pusztulását nem kis mérték
ben éppen az így, magányosan
világra segített döntésnek kö
szönheti. Szadattól előzetesen
senki sem kérte, hogy a moha
medán világban is szent város
nak tekintett Jeruzsálemben
adja tanúságát gyanús hajlé
konyságának. És az is tudni
való, amit a volt vezető nem
akart elhinni: Izrael nem há
lálja meg az effajta előzékeny
séget.
Egyiptom új elnöke nem fe
ledkezhet meg arról: a Szadat
elleni merényletre éppen két
értelmű politikája miatt került
sor. Az egyiptomi ellenzék szin
te minden osztaga megbénult a
Szadat által reá mért csapások
alatt, de a mohamedán ellen
állás fennmaradt. A mintegy
tizenöt nagyobb, hatékonyan
szervezett muzulmán szervezet,
a maga több mint félszáz ezer
militáns tagjával alighanem
csak a felszínét képezi annak
az ellenzéknek, amely felkelt a
■Camp David-i Nobel-dijassal
szemben.
Mubarak hol udvariasan, hol
néha ingerültebben, de kényte-

Enyhítik a hitelkorlátózást
Franciaországban %
A francia kormány a gazda
sági növekedés ösztönzése
céljából úgy határozott, hogy
az év első felében(jmérsékli a
hitelellenőrzést. Párizsi bank
körök szerint a központi bank
körlevélben értesítette a pénz
intézeteket a módosított hitel
plafonokról. Újdonság, hogy a
körlevél két csoportba sorol
ja a bankokat: az első kate
góriába tartozik minden bank.
amely nem foglalkozik fo
gyasztói hitelekkel, a második
ba pedig azok, amelyek ilyen
tevékenységet is folytatnak. Az
új hitelek volumenének növe
lési lehetőségét a rendelkezés
a bankok december 31-i hitel
kintlevőségei nek száza] ékában
állapítja meg. az év végi ál
lapotot 100 százaléknak véve.
Ennék megfelelően az első ka
tegóriás bankok június végéig
1,5 százalékkal növelhetik hi
telnyújtásaikat.

len visszautasítani az invitálást
az újabb jeruzsálemi kelepcé
be. Pedig Izrael veszélyes „ér
vekkel” tudja alátámasztani a ’
kínos meghívást: elutasítás
esetén Egyiptom kockára teszi
azt, hogy április 25-én vissza
kapja az izraeli megszállás alatt
álló keleti övezetet a Sínai-félszigetből.
A kiürítés és a látogatás öszszekapcsolása azonban ennél
bonyolultabb. A kürítés tervbe
vett dátumáig az arab környe
zet is megértőbb: tudják, hogy |
. \ A jfju r iiís J - f . .
^
addig Egyiptom úgysem nyeri
h ú s a in k
5
vissza cselekvési szabadságát. II
,
í
Ezzel a türelemmel Egyiptom
3 7. *>rfrtrtittló/«
s
is tisztában van — de nem ti |
|
tok Izrael előtt sem. Éppen a
„mindenki mindent tud”-nak
ez a körforgása minősíti Muba
rak gesztusát. Az egyiptomi ve
zető továbbra is fenntartja ma
gának a lehetőséget a — bár
milyen irányban való nyitásra. 'A. legfontosabb világméretű közvetlenebb a függőben levő
Hoszni Mubarak világpolitikai kérdések rendézésére és az eu határkérdések rendezése —
— és főként arab — partnerei rópai problémák megoldására ezekről már korábban is foly
nem idegenkednek az egyipto irányuló javaslatok komplexu tak megbeszélések a két ország
mi közeledéstől. Kairóban már mát a vezető ázsiai országok között s gyakorlatilag megold
kézbesítették a meghívót az viszonyának rendezésére vo hatónak látszanak. Itt csak a
egyiptomi vezetőnek az el nem natkozó javaslatokkal egészí határvonal kisebb kiigazításá
kötelezettek konferenciájára. tette ki a Szovjetunió. Leonyid ról, pontos kijelöléséről - van
Szadat utóda Szadat politiká Brezsnyev taskenti beszéde azt szó.
jának, tekintőj ének, stílusának a szándékot is tükrözte, hogy
értékelésével dönt országa le rendezzék az ázsiai kontinen A második javaslat ennél szé
endő szerepéről. És persze — a sen is a kapcsolatok rendszerét, lesebb témát ölel fel: bizalom
saját szerepéről, lehetőségeiről elsősorban azzal a két ország növelő intézkedéseket ajánl a
is. Mubarak diplomatikus vá gal, amelynek! az ázsiai és a határtérségben, ami a többi
laszai egyelőre nyitva hagyták világpolitikában egyaránt sze között például kiterjedhet a
a kérdést: valóban széttéphe- repe van: Kínával és Japánnal. katonai jelenlét csökkentésére.
A harmadik témakör ennél
tetlenül összeláncolódott-e a
A Kínának tett javaslatok
kairói és az izraeli politika? joggal ■keltettek világszerte is szélesebb körű, s a két or
Vagy pedig van kibontakozás nagy figyelmet. A Szovjetunió szág közötti kapcsolatok egész
Egyiptom számára a hagyomá most gyakorlatilag három tár irendszerére vonatkozik: szov
nyos arab környezetben is?
gyalási témát ajánl fel: a leg- jet részről lehetségesnek tart
ják a gazdasági, a tudományos,
a kulturális, sőt a politikai
kapcsolatok normalizálását is,
PAKISZTÄN
olyan mértékben és azokon a
területeken, amilyen mérték
ben és ahol az a két félnek egy»
Egymást gyorsan követő ese
Zia ul Hak államfő személye aránt megfelel.
ményekről érkeznek hírek a éppúgy elválaszthatatlan a bel
A világsajtóban számos ta
világ egyik legnépesebb muzul politikától, mint attól a külpo lálgatás jelent meg a szovjet
mán államából, Pakisztánból. litikai koncepciójától, hogy javaslatokról, és nem egy kom
A nagyszámú fegyverkezési rendszere eszközévé váljon mentár annak tulajdonítja a
program (elsősorban amerikai, Washington célkitűzéseinek a szovjet javaslatok időzítését,
továbbá kínai szállítások), va világ e térségében. Éppen ez hogy Kína és az Egyesült Álla
lamint az újabb ellenforradal volt, eddig a biztosítéka a dik mok kapcsolatában bizonyos
mi „afgán csoport” megalaku tatúra fennmaradásának. Jól nehézségek merültek fel. A
lásával egy időben fokozódik a lehet a kormányt félig-meddig szovjet politikában azonban
belső feszültség.
polgári ruhába öltöztették, az nincs idényjelleg, és a Brezs
A felerősödött tömeges meg ellenzék (az igazi, valamint a nyev által most előterjesztett
mozdulásokra drasztikus intéz papíron elismert) mégsem jut ajánlatok tulajdonképpen móf
kedésekkel válaszolt a katonai hat szóhoz. Hiszen 1979 ősze óta korábban is elhangzottak. Je
diktatúra: eddig több mint 10 valamennyi politikai párt mű lentőségüket a többi között ai
ezer embert tartóztattak le.
ködését betiltották Pakisztán fokozza, hogy ott hangoznak el,
Zia ul Hak tábornok-elnök ban. Lássuk azokat az erőket, ahol korábban érezhető jelé
veszélyesnek nevezte az ország amelyek' szembefordulnak a volt a feszültségnek: a,Szovjet
unió és Kína határaihoz közel.
ban kialakult helyzetet: ezzel a Hak-féle diktatúrával!
.Közismert, tény, hogy a két
túlkapásairól hírhedt rendszer,
A
már
említett,
és
széles
bá
ország közötti feszültségnek
valamint az azzal szemben álló
zisú
Néppárton
kívül
az
élvo
katonai következményei is van
és egyre konkrétabb formákat
öltő ellenzék közötti konflik nalban található a Pakisztáni nak: a Szovjetuniónak jelentős
tusra célzott. Ezért az ellenzéki Kommunista Párt, a Pakisztá erőket kell fordítania ázsiai ha
pártokat tömörítő, a Demokrá ni Szocialista Párt, a Konzer tárai biztosítására is. Nincs szó
cia Helyreállításáért elnevezé vatív Pakisztáni Demokratikus azonban arról, hogy Moszkvá
sű szervezet elnökét, s a néhai Párt, továbbá a legális szak- ban most valamiféle „orosz
Bhutto-kormány volt állammi szervezetek egy része. Ez a cso kártyát” ajánlanák fel Pekingniszterét is letartóztatták.
nek az. Egyesült Államokkal
portosulás javasolja a tünteté folytatott
alkudozásában: sok
A kormány még a télen úgy sek,
sztrájkok
és
egyéb
meg
nevezett szövetségi konzultatív
kal inkább az a jelenlegi lépés
mozdulások
egybehangolását.
tanácsot létesített (a korábban
magyarázata, hogy a Szovjet
Az összes ellenzéki szervezet unió az általa szorgalmazott
betiltott parlament helyett),
hogy szalonképesebbé próbálja • nyolc nagyobb párt, illetve enyhülési folyamatot világmé
tenni magát a világ előtt. Feb csoport — egy olyan illegális retűvé kívánja tenni, mint
ruár végén pedig megkezdte a politikai front létrehozását ter ahogy azt békeprogramja is
hajtóvadászatot a kivégeztetett vezi, amely egységes központi előírja. Ez pedig megkívánja
volt miniszterelnök, Ali Bhutto vezetéssel a diktatúra megdön minden jelentős világpolitikái
hívei után; akkor „csak” 742 tésére mozgósítana, vagy leg erő. így Kína és Japán közre
embert tartóztattak le. Ellenük alábbis annak kihívására töre működését is. Mivel az enyhü
az a vád. hogy meg akarják kedne, hogy Pakisztánban ál lés fenntartása és megszilárdí
dönteni a katonai vezetést és — lítsák vissza a polgári kor tása most különösen időszerű
állítólag — egyik felbujtójuk mányzatot és tartsanak általá feladat, nagy haszna volna an
Bhutto fia.
nos választásokat. (Ezt a kato nak, hogy Ázsiában is előre le
Tény, hogy Bhutto halálával nai vezetés évről évre halogat hessen lépni a kapcsolatok ren
ja.)
nem bomlott fel az általa ala
dezése terén.
pított Néppárt — sőt, erősebb
Kérdés azonban, hogy az el
lett. Jelenleg a diktatúrával lenzék — amely pillanatnyilag
szembe fordulók tömegméretű csakis a diktatúra megdönté
Brit költségvetés
bázisa a Néppárt, amely — a sének reményében egységes —
közelmúlt eseményeit tekintve mennyire tudna eleget tenni
A
parlament 3ll szavazat
— valóban jelentős ellenfelévé egy másik fontos feladatnak, tal 239
ellenében
elfogadta
vált a katonai rezsimnek. A ha valamilyen formában kor
Nagy-Britannia új költségve
Pakisztáni Néppártot Bhutto mányra kerülne? Történetesen: tését.
A négynapos vitában az
özvegye, Nushrát Bhutto és lá visszavezetni Pakisztánt ahhoz ellenzéki
Munkáspárt elsősor
nya, Benazir Bhutto vezeti. a korábbi külpolitikához, amely ban azt vetette
a konzervatív
Népszerűségük igen nagy az or elősegítette a jószomszédság és kormány szemére,
hogy költ
szágban. A Néppárt és a köréje a bizalom légkörének kialaku ségvetése nem segít a 12,8
tömörülök azonban nemcsak a lását Pakisztán környezetében százalékos
munkanélküliség
két asszony népszerűségéből — másrészt folytatni a még, leküzdésében, és. hogy „a pénz
próbálják felépíteni az ellenál Bhutto által kezdeményezett ügyi előirányzatok a ’kivált
lás frontját,
gazdasági reformprogramot,
ságos rétegeknek kedveznek«

Brezsnyev teásként!
beszéde után

Veszélyes helyzet
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dk lakásépítés holnapja

Oscar-díjas a M ephisto

Lakókörnyezetünk jövő épültek, holott a beköltö
jéről adott tájékoztatást ző családok korántsem
Jantner Antal építési és mondhatók egy szálig két
városfejlesztési miniszter- gyermekes
átlagcsalád
helyettes. A sajtótájékozta nak, igényeik különbözőek,
tó inkább kötetlen beszél A tervezők, építők nem al
getés lett, hiszen a sajtó kalmazkodtak a különféle
képviselőinek, közéleti sze életmódtípusokhoz, ennek
mélyiségeknek és az építé pedig az lett a következ
si I tárca szakembereinek ményé, hogy míg a menynézetei ütköztek a hosszú nyiségi igényeket kielégí
ra nyúlt találkozón.
tettük, a minőségieket nem,
, A miniszterhelyettes el s az emberek igyekeznek
mondotta, hogy annak Ide szabadulni a lakótelepek
jén .azért választották a ha ről.
A miniszterhelyettes el
gyományos helyett a pane
les építési módot, mert az mondta, hogy a hibák ki
előbbihez sem a. kellő szá küszöbölésére régóta folyik
mú munkaerő, sem pedig ,a az elemző munka. Vizsgál
megszokott építőanyagok ják az optimális lakótelep
jelentős része nem állt ren nagyságot, a szükséges házdelkezésre. Ráadásul míg a magasságot, beépítési sűrű
hagyományos házépítésnél séget Az 1977-ben kiírt or
lakástervpályázat
a : ráfordításigény 3200 óra, szágos
a házgyári technológiánál alapján elkészült az orszá
1200 óra. így tehát az el gos lakástörzsállomány. A
múlt másfél évtized során közeli jövő célja az lehet,
■a lakások egynegyede — hogy kellemes környezetű,
1,2 millió lakásból 300 ezer jó lakásokat építsünk, olya
nokat, amelyek a jövő
— épült panelből.
nemzedékeknek is megfe
Jantner Antal önkritiku lelnek.
Törekedni kell az
san szólt azokról a jogos alacsonyabb beépítésre, a
kifogásokról,
amelyekkel kisebb íakótelepek létreho
igen- régóta foglalkozik zására. A tervezésnél köte
mind a szakma, mind pe lezővé tészik több alterna
dig a közvélemény. Például tíva ■ kidolgozását, mert
arról, hogy kicsik a laká amennyivel ez nagyobb
sokba tizenöt év alatt jó költséget jelent, azt vagy
részt uniformizált 50 négy- - annak többszörösét takarít
zetméter körüli, azonos hatják meg a kivitelezés
komfortfokozatú
lakások nél.

Valaki, igen találóan a Mephisto évének nevezte a
tavalyi filmes évadot. Akkoriban Szabó István kiemel
kedő alkotása már túljutott a legnagyobb akadályon is:
az európai siker, a nemzetközi és szakmai elismerés
mellett (cannes-i díj, a pécsi filmszemle fődíja, a nem
zetközi és a hazai kritika elismerése, stb.) megkapta,
elnyerte a hazai közönség „fődíját” is ... Ugyanis a Me
phisto plakátja — szinte példa nélkül állóan — heteken,
hónapokon át ott szerepelt a pesti és a vidéki mozik
homlokzatán...
... És most a Mephisto beíródott a nagy hatalmú ame
rikai filmakadémia évkönyvébe is, miután Hollywood
ban megkapta a legjobb külföldi filmnek járó Oscar_ díjat. Mégpedig „parádés” szereposztásban. Olyan fil‘ mek mellett, mint Warren Beatty Vörösökje, Hugh Hud
son Tüzes szekerekje, Katherine Hepburn és Henry Fon
da Az arany tavon című filmje alkotói, színészi díja
m ellett...
Szabó István egyik, korábbi televíziós nyilatkozatában
— igen szerényen — a körülmények „szerencsés össze
játszásával” magyarázta a Mephisto sikerét. Vélem:
mindez kevés a sikerhez . .. Tehetség, akarat, elszántság,
szakmai tudás és közönségtisztelet is szükséges a frontáttöréshez ... S mert mindez együtt van a Mephistóban
— a művészi igazságmondás mellett —/ezért a nemzet
közi és a hazai siker, a magyar nagyjátékfilm-gyártás •
példa nélküli, egyik legnagyobb külföldi elismerése . ..
Mert Szabó idei Oscar-díja — akárcsak a rajzfilm
kategóriában Rófusz Ferenc tavalyi Oscarja — egyben
az egész magyar filmgyártás megújulását, erejét, lehe
tőségét díjazza, igazolja.
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A főváros tizenegy távbeszélő főközpontja közül — öt között
— a kábeles telefon-összeköttetés mellett mikrohullámú rend
szert építettek ki, amely üzemzavarok esetén átveszi a kábe
lek szerepét

Miért nem kell
nagy lakás a tanácsnak?

Érdemes-e lakást felújítani
ban nem. Elméletileg ugyanis
tanácsnak? Vonzó-e a gyakor egy-egy új lakás építése négy
latban, hogy a leadott bérlemé zetméterenként 10-11 ezer fo
nyért a lakáshasználatbavételi rintba, míg a leadott csupán
Szépirodalmi Könyvkiadó
díj háromszorosát kapja a fel 2-3 ezerbe kerül, valamirevaló
ajánló? A legfrissebb adatok jó állapotú lakást azonban nem
:rá fu fó s o r o z a t o k
szerint 1981. november 15-től ad le senki, mivel azt a fekete
az egy helyütt intézés idejétől piacon sokkal jobb áron át le
í j bíróság Budán
Üj külsőt kap az Olcsó nyékét, drámákat. Ezek a kö mindössze
harminchármán het játszani.
Könyvtár.
Leveti
eddigi
fehér
tetek
is
papírkötésűek
lesznek,
A Budai Központi' Kerületi
— A Budai Központi Kerü
ajánlották fel tanácsi lakásukat
— Az eddig felajánlott laká
alapszínű
köntösét,
és
színesbe
főzött
formában
készülnek,
így
Bíróság a mindenki által is leti Bíróság bírált mennyiben
értékének visszatérítéséért. Há
öltözik. Színes alapon is ma olcsón, diákoknak is elérhető romszor ennyi nagyobb lakást sok nagy többsége olyan rossz
mert' Markó utcai bíróságok szakosítják?
állapotú és elhanyagolt volt,
legifjabb testvére. Elnökével
— Amennyiben mód nyílik radnak azonban az OK betűk áron tudjuk megjelentetni kínáltak fel kisebbért és pénz hogy helyrehozataluk több
egyebek között arról is beszél rá, nem szakosítjuk kizárólag és a rajzolt kép. Már az idei őket.
beni térítésért, de a tanács csak százezer forintba került volna
getünk, hogy miért hozták lét- bizonyos fajta ügyekre a bíró téli köyvvásáron így jelentek KIS KÖTET, NAGY ÉRTÉK 12 bérlőét fogadta el, 86-ét pe — mondják a budapesti la
íe ezt az új igazságügyi szer kat, mert így számukra is szí meg az újabb kötetek. Más so
A kiadó még egy sorozatá dig nem, mivel azok nagyon el káscsereosztályon. — A felkí
rozatok , megújulásáról is szó
vezetet.
nesebb, érdekesebb a munka, van a Szépirodalmi Könyvki nak ' megújítási törekvéseiről hanyagoltak voltak.
nált jobb állapotú lakások is
,'j — Bíróságunk felállításával mint ha állandóan azonos té adónál.
hallottunk. Ez a sorozat a
Az oknyomozó körjárat so általában földszintiek, sötétek,
jegy Sor eljárásjogi gond oldó- mákkal foglalkoznának.
Kiskönyvtár, nem külsejében,
Változatlanul papírkötésben, hanem tartalmilag újul meg, rán kiderül, hogy valóságos rossz helyen fekvők voltak.
élott1ifiig••'íte mondja az-elnök—
Milyen
bsopörtök
működ
kálváriát kell járnia.annak, aki Ügy látszott, mintha ezeket
fűzött.
formában,;
aránylag
ol
•nő. —• 1983. január l-ig a II., a
mint Béliá György főszerkesz az államinak, akarja visszaadni csak azért ajánlották volna fel
ípCI. és XII. kerületi: bíróságok-a nek äz új bíróságon?
csón jönnek a Zsebkönyvtár tő mondja,
. ..
lakását.
Nyomtatványokat, bérlőik, mert senkinek sem
— Ä már említett büntető és kötetei;,a korábbi betűs borító
Markó- utcában, az I—‘III. ke— Huszadik századi irodal adatlapokat kell beszereznie, kellettek, s így elcserélni sem
izületi a Fő utcában; a. katonai polgári ügyszakon belül va helyett azonban rajzos, színes mi kuriózumokat adunk köz kitöltenie,
helyszíni szemlét tudták. Kétségtelen hát, hogy
bíróság épületében, a XXI. ke gyoni és családjogi ügyekkel köntöst kapnak,
re a sorozatban, valamint írói kérnie, helyszínrajzot, leltárt, a fizethető díjak nem ösztönöz
rületi, tehát a budafoki bíróság foglalkozó csoportokat szervez
keresztmetszetét. 50 forintos okmánybélyeggel nek kellőképpen jó lakások fel
MENYASSZONYOK ÉS VŐ életművek
jpedig a XXII. kerületi bíróság- tünk.
Olyan életművekre gondolunk, ellátott beadványt készítenie. ajánlására. A díjtételeket is a
LEGÉNYEK
iga! összevonva Csepelen műkö
— Az önök illetékességi te
— A könyvek, különösen a amelyek terjedelemre kicsik, Rendben kell hozatnia lakását, szobaszám alapján állapították
dött.
rülete Buda. Ez azt jelenti tömegsorozatok kötésének kül nem töltenék meg a Magyar
Mindezzel kapcsolatban a fő meg, tehát ugyanannyit fizet
— Miért okozott ez gondot? hogy minden itt elkövetett ső képének ma már olyannak Remekírók sorozat egy-egy kö városi tanácsnál így érvelnek nek egy 35 négyzetméteres két
kell lennie, mint egy plakát tetét, de fontosak, érdekesek, a bérlő valamikor jó állapotú szobásért, mint egy ugyancsak
— Ha például korábban a II. üggyel foglalkoznak?
századunk magyar irodalmá
[kerület területén működő I— — Nem. Például a deviza nak — mondja Zsoldos Vera nak értékes részei. Legtöbbjük lakást kapott, ez az évek során kétszobás, de 70 négyzetméte
művészeti
szerkesztő.
—
Szí
elhasználódhatott, tönkre is res lakásért. Hasonlóképpen
Illír kerületi bíróság épületé ügyeket, a különösen súlyos,
nehezen hozzáférhető, s mehetett.
nesnek, képesnek, hogy meg most
Fel kell tehát mérnie azonos a díja egy külvárosi
ben, mondjuk, az alperes vagy speciális közlekedési bűncse kapó,
vannak
az
olvasók
körében
figyelmet vonzó legyen.
jelenlegi állapotot, s erről tá szuterénlakásnak egy azonol
a felperes olyan durván meg lekményeket és a foglalkozás Erre törekedtünk az új ter majdnem elfelejtettek, pedig jaék
áztatni a tanácsot. Ki kell szobaszámú gellérthegyi villakiválóak. Ezért is vállalkozunk festetni,
sértette ellenfelét, hogy az ügy körében elkövetett cselekmé veknél.
rendbe kell hozatni, lakáséval. A Pénzügyminiszté
újra
kiadásukra*
Olyanokra
tisztázása a bíróságra hárult, nyékét, mint például az orvosi
A Szépirodalmi Zsebkönyv gondolunk, mint például az hogy a következő bérlő is hasz. rium szerint a lakásleadásért
lakkor a,vétséget hiába követ műhibás, ügyeket továbbra is tárban általában élő magyar író, kritikus és műtörténész nálhassa. Hozzáteszik: a szük járó összegek terv szerint csak
ték el -Budán, elbírálása a Mar- a Pesti Központi Kerületi Bí írók sorozaton kívül már ki Elek Artúr irodalmi munkás séges felújítási munkákat az a lakbérrendezés esetén lesz*!
adott, sikeres, keresett köny sága; Kárpáti Aurél írói élet IKV is elvégeztetheti, ez eset nek ösztönzőek, nagy ered
kó utcában levő II., XI., XII. róságon tárgyalják.
vei
jelennek meg újra, nagy műve; Színi Gyula munkái; s ben persze a költségeket levon ményre addig nem is lehet szá
kerületi bíróság hatáskörébe
— Az eddigi tapasztalatok
ják a lakásért kapott összegből mítani. Annál meglepőbb volt,
példányszámban,
olcsón. Az így tovább.
tartozott.
szerint elsősorban milyen bün első megújult külsejű
Na és az is természetes — hogy például vidéken, ahol a
kötet
— Ä bírósággal párhuzamo tető ügyekre számíthatnak, te ben Jókai Anna 4447 című re
Természetesen mint minden mondják —, hogy ha valaki át lakások iránti kereslet jóval ki
sán az ügyészségeket is össze hát mely bűncselekményfajták génye lesz. A második kötet: kiadónál, a szépirodalmánál ad valamit, arról leltárt kell sebb, nagy számban adtak le
vonták?
jellemzőek Budára?
Szobotka Tibor Menyasszo is folytatódnak és indulnak új készítenie. Papírmunka? Per két- és háromszobás tanácsi la
— Nem. Az ügyészségek, mi
— A vagyon elleni bűncse nyok és vőlegények című re életmű- és más sorozatok, s sze. De J iá t... Az a kérdés Is kásokat, s a kapott összegből,
után nyomozásfelügyeleti tevé lekmények képezik feltehetően génye. A harmadik Sánta Fe nyilvánvalóan szép számban feltehető: üzlet-e ez a tanács valamint OTP- és vállalati köl
meg sorozaton kívül nak? A kapott válasz: elméle csönből családi házat építettek,' kenységet is folytatnak, ma továbbra is az esetek zömét. renc: Isten a szekéren című jelennek
teszi hozzá könyvek, egyedi kiadások.
tileg igen, gyakorlatilag azon- Budapesten azonban jóval ma
radtak a régi szervezésben. Az Sajnos igen gyakori a rablás, novellaválogatását
férhetővé ismét.
gasabbak az építési költségek,’
ő térülétük inkább kapcsolódik és miután Buda zöldövezetében
sokkal nagyobb a lakások irán
MADÁCH
MICHELANGELÖa rendőrségéhez, hiszen köztu sok a hétvégi ház, amelyben a
ti kereslet. Az említett díjak
VAL
dott, hogy a főváros minden tulajdonosak sokszor jelentős
nyilván másként hatnak, s ak
Lélekbnvárok
Kónya
Judit
főszerkesztő
kerülete önálló kapitánysággal értékeket hagynak, számíta szobájában újabb kötetek ma
kor ösztönöznek majd, ha jó
Előfordul, hogy az ember vasható dr. Füredi János, az .néhányan nem nyerészkedé
rendelkezik.
nunk kell a betörésekre is.
kettjeit láttuk. Ezúttal nem testi bántalmakkal fordul or orvostudományok
kandidátu sért, hanem azért cserélnek
könyvsorozatról van szó, ha vosához, ám gyakorta.kiderül: sa, a Központi Állami
Kór vagy adják le lakásukat,
nem sorozatosan megjelenő, a panaszok lelki eredetűek. ház főorvosa és dr. Hidas
hasonló külsejű könyvekről. A Napjainkban mind több a György, az Országos Orvosi hogy a drága helyett olcsóbb
Egy műsorban Amanda Lear-rel
lakbérűhöz jussanak.
címlapon régi festmények rep neurotikus ember. A pszichi
Rehabilitációs Intézet főorvo
ö t éve jelent meg az első le írna valamit a számomra. A rodukciói, szobrok képei, eset átria betetegségek, ezen belül sa tollából. A tudós szerzőpá
mezéi melynek fedőlapját vendégszerzők között található leg híres mini&túra színesben. a neurózis, a pszichoszomati ros sokoldalúan
elemzi a
egyetlen név díszítette: Zorán. a V. Moto Rockból Lehr Ist A kép betölti az egész címla kus betegségek gyógyításában pszichoterápia-oktatás során Jubiláló kutatóbázis
Az ezt megelőző években szin ván, valamint Babos Gyula. pot.
a szervezett pszichoterápiás szerzett tapasztalatokat. Egy
te teljesen eltűnt a nagyközön- Egyébként tavaly szeptember
Már az idén megjelenik tevékenységet ma már világ ben bemutatják néhány or
Alapításának tízéves évfor
, ség ■szeme elől, a visszatérését óta járom az.országot, és ez a Madách Imre: Az ember tra szerte
nélkülözhetetlennek szág gyakorlati módszereit. dulóját nagy jelentőségű tudo
ez ‘az aranylemez, koronázta hangversenykörút júniusig tart. gédiája című műve, címolda tekintik. Ez a gyógyításforma Véleményük szerint a társa mányos sikerrel ünnepelte az
meg. Majd jöttek az újabb Zo- — Külföldi vendégszereplés? lás Hugo von der Goes: A lélektani eszközökkel, a sze dalmi szükségletek nyomán MTa Szegedi Biológiai Köz
ráíi-lemezek.
— ősszel Pozsonyba utazom, bűnbeesés című festményének mélyiségszerkezet megváltoz kialakult hazai helyzet elég pontja. A genetikai intézet
— Miért késik a legújabb? ott lemezt akarnak velem ké reprodukciójával. Arany Já tatásával a jobb társadalmi alapot ad a szervezett pszi három fiatal kutatója, dr. Ka
a Csaba-trilógia, külse beilleszkedést segíti elő.
— Tulajdonképpen már ré szíteni első három nagyleme nostól
choterápiás oktatás megindí ri saba, dr. Símoncsits And
egy színes képpel a Képes
Nálunk is egyre növekszik tásához. Mindezek azt mutat rás és Cserpán Imire hazánk
gen készülünk rá. Mármint a zem legsikeresebb számaiból. jén
Ugyancsak Ma a pszichoterápiás munka irán
régi csapat: Presser Gábor ve Szó van róla, hogy az NDK- Krónikából.
nálunk ma már megfe ban először hozott létre gén
Imrétől a Mózes, amely ti szükséglet, noha korábban ják:
zetésével á Locomotiv GT és ban is készítenek velem le dách
lelő
szellemi kapacitás áll szintézist. Ez eddig a világon
a címkép Michelangelo e tevékenység fokozódó törek
testvérem, Dusán — mondja mezt. A dalszövegek fordításán hez
rendelkezésre
e szervezett ok csak öt ország kutatóinak siMózes-szobrának fotója. A ne véseit különböző elutasítások, tatási tevékenység
Zorán Sztevanovlty. — Vagy az most dolgoznak.
megkezdé került, a szocialista országok
gyedik
1982-es
kötet
Vörös
meg
nem
értések
fogadták.
séhez.
időnket ném tudtuk össze — Legutóbb Kovács Katival marty Mihály Csongor és
közül a Szovjetunió kutatói
Szinte
kialakult
egy
ördögi
egyeztetni, vagy nem volt stú együtt készített felvételt.
A szerzők egy másik szak büszkélkedhetnek ezzel az
Tünde című alkotását tartal kör: a pszichoterápia ellenzői
dió. A lemez felvételeinek egy . — Éppen a napokban ért az mazza, címlapján Markó Ká
vizsgát adó képzési rendszer eredménnyel.
úgy vélekedtek: minthogy bevezetésére
része, hat dal azonban már el örömhír: Amanda Lear me roly festményrészletével.
Az intézmény öt tudomátesznek konkrét
nincs kellő szakember, aki
készült, és:úgy tervezzük, hogy nedzsere Budapesten járt, s
- 3 intézet munkáját szerve- Évenként négy-négy ilyen képes lenne ezt a tematikát javaslatot. E tanulmány alap
, koordinálja. A biokémiai
ősszel megjelenhet.
megtetszett neki a Katival ké könyvet szándékozunk megje oktatni, ily módon nem is ján, ha nem is egy csapásra,
zet elsősorban nukleinsavszült „Játssz még!” című közös lentetni — mondja Kónya Ju lehet megindítani a képzést. nálunk, is intézményessé vál
— Újdonságok?
— Bródy János írt nekem dalunk. Felvételét magával vit dit. — Olyan műveket, ame Viszont, ha nincs intézmé hat a lélektani zavarok terá p-roblematikával, a biofizikai,
Párizsba. Ugyanis a francia lyekre diákoknak, tanároknak nyes képzés, nem is lesz olyan piás irányú befolyásolása.
a
fényenergia-hasz.nosítás
egy számot „Ne várd a má te
vizsgálatával, a genetikai a
televízió filmet készít Amanda mindig szükségük van. Csak szakembergárda, amely képes
Ha
ez
megvalósul,
bizonyos,
just” címmel, ezt már minden Learről, és szeretnék, ha abban magyar íróktól válogatunk,
hogy évek múltán több lesz a légköri nitrogén megkötésének
koncertemen énekelem. Sze- — vendégként — ezzel a dallal aránylag kisebb terjedelmű lesz majd oktatni.
problémáival, a nö
A
témával
kapcsolatban
fi
kiegyensúlyozottabb,
boldog biológiai
cetném, ha az új lemezhez is mi is szerepelnénkvényélettan, a fotoszintézis
munkákat, elbeszélő költemé- gyelemre méltó tanulmány ol emberi
kérdéséivé! foglalkozik,
""'"s/"""srsssfsssssssssssssssssssssssssssssssssssss//ss/sssssssssssssssssssssssj‘
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Tartás és életjáradék
Ä tartási szerződések nagy
részénél a tartás ellenértéke
ként a jogosult által bérelt la
kásba történő
befogadást,
majd halála után a bérleti
jogviszony folytatásának jogo
sultságát jelölik mgg. A lakásbérleti jogviszony folytatására
akkor jogosult az elhalt bérlő
hozzátartozója, ha
— a tartási szerződés jóvá
hagyásától a bérlő halá
láig legalább egy év el
telt és az eltartó
—* a bérlő halálakor — leg
alább egy éve állandó
jelleggel — a lakásban
lakott, továbbá
— tartási
kötelezettségéi
teljesítette.
A lakásigénylők nagy szá
ma, s a hosszú várakozási
idő .jelenleg nagy számban
készteti lakásproblémájuk tar
tási szerződés útján történő
megoldására a .lakásra vára
kozókat. (A hatósági jóváha
gyás végett bemutatott tartá
si szerződések kétharmada a
lakás vagy lakásbérleti jog
megszerzését célozza.)

A lakásbérleti jog pénz
vagy más ellenérték fe
jében történő átruházá
sára nincs mód, mert ez
tilos jogügylet. Annak
azonban nincs akadálya,
hogy a már fennálló
bérleti joggal rendelke
ző személy eltartóját be
fogadja lakásába, s a
fenti feltételek megvaló
sulása esetén az bérlői
jogot szerezzen.

A felek bármelyike kérhe
ti, hogy az igazgatási osztály
békéltetési eljárást folytasson
le a szerződéses kötelezettsé
gek teljesítése érdekében.

Ha a jogszabályban előírt fel
tételek megvalósultak, a la
kásügyi hatóságoknak az el
tartó jogosultságát a bérlői
jogviszony folytatására el kell
ismernie. Ha a kötelezett a
tartást a szerződés megkötését
követő egy éven belül — neki
felróható okból — nem telje
sítette, nem lehet szó a bér
leti jogviszony folytatásáról.
Ebben az esetben fel kell de
ríteni, hogy a felek nem a
szocialista együttélés köve
telményébe ütköző szerződést
kötöttek-e.

Á felek a közös akarattal
létesített szerződés feltételeit
egyező akarattal módosíthat
ják. Megegyezés hiányában
sem kényszeríthetők azonban

Szolgáltatás — ellenszolgáltatás
Áz életjáradéki szerződés
jogot ad-e a tanácsi bérlakás
bérleti jogviszonya folytatá
sára? A Minisztertanács Ta
nácsi ,Hivatalának állásfogla
lása szerint az életjáradéki
szerződés nem ad jogot erre.
Ha ezt megengednék, teret
biztosítanának a lakásokkal
kapcsolatos
spekulációknak.
Egyesek számára nem jelente
ne gondot havi 1000-2000 Ft
életjáradék kifizetése, s ennek
ellenében előbb vagy utóbb
lakáshoz, többletlakáshoz jut
nának, amit aztán felárral ér
tékesíthetnének. Más a hely
zet azonban a tartási szerző
déseknél, melyeknek a saját
háztartásban való tartás az
alapvető követelménye. Aki
kötött már tartási szerződést,
az tudja, mennyivel könnyebb
egy havi összeget kifizetni,
mint naponta teljesíteni az
i'dős, gyakran beteg ember tar
tásával kapcsolatos kötelezett
ségeket.
A bírósági gyakorlat szerint

ugyanis megállapítani, hogy a
szolgáltatásokat a jogosult
nak milyen hosszú ideig kell
nyújtania.
Az uzsorajelleg megállapí
tására azonban adott esetben
már sor kerülhet. így például
ha a gyógyíthatatlan beteg el
tartását valaki annak ismere
tében vállalja el, hogy bizto
san tudja, a szolgáltatást nem
kell huzamosabb ideig nyúj
tania, sor kerülhet az ér
vénytelenség megállapítására.
A Ptk. a szerződések állandó
és rendszeres ellenőrzésére az
illetékes tanács v. b. igazgatá
si osztályát jogosítja fel, illet
ve kötelezi. Az ellenőrzést
szükség szerint, de legalább
évenként kétszer kell elvégez
ni helyszíni eljárás keretében.
Ha az igazgatási osztály azt
állapította meg, hogy a szer
ződésben foglalt feltételeknek
a szerződés teljesítése nem fe
lel meg, erről jegyzőkönyvet
kell felvenni, amely a mulasz
életjáradéki
szerződés tó félnek a megfelelő teljesí
alapján csak akkor lehel tésre vonatkozó figyelmezteté
elismerni a tanácsi bér sét tartalmazza.

lakás bérleti jogviszo
nyának folytatására va
ló jogosultságot, ha a bí
róság az eredetileg tar
tásra irányuló szerző
dést változtatta át életjáradéki szerződésre, a
kötelezett az életjáradé
kot rendszeresen fizet
te, s az eltartott halálát
megelőzően legalább egy
éve a lakásban lakott.

Á tartási, életjáradéki szer
ződéseket gyakran nevezik
„szerencse-szerződéseknek”,
.mert az ügyletkötéskor bi
zonytalan a szolgáltatás-ellen
szolgáltatás aránya. Lehetsé
ges, hogy az eltartó túlteljesí
ti a szerződésben kikötött el
lenértéket, de az is lehetséges,
hogy méltánytalan anyagi
előnyhöz jut az eltartott korai
halála következtében.
A túlfizetés ténye egyedül
nem ad alapot a kötelezettség
megszüntetésére, vagy csök
kentésére, s az eltartott örö
kösei sem követelhetik általá
ban vissza pl. az átruházott
ingatlant vagy dolgot azon az
alapon, hogy az örökhagyó ál
tal rövid ideig élvezett tartás
és az ellenértékként adott
szolgáltatás között feltűnő az
aránytalanság. Például az el
tartó egyévi tartás után az el
tartott halálával megszerzi a
félmilliót érő ingatlant.
Kérdés, hogy a tartási szer
ződést a szolgáltatás-ellenszol
gáltatás aránytalanságára hi
vatkozva egyáltalán meg le
het-e támadni? Ehhez azt kell
megvizsgálni, hogy a szerző
dés megkötése időpontjában
fenmáll-e az értékarányta
lanság. Mivel a tartási, életjáradéki szerződés megkötése
kor a teher nagysága bizony
talan, ez kizárttá teszi a szer
ződés ilyen alapon történő
megtámadását. Nem lehet

Ha & békéltetés ered
ménytelen márad, a fe
lek a szerződés módosí
tása vagy megszüntetése
céljából az illetékes já
rásbírósághoz fordulhat
nak.

a felek a szerződés fenntartá
sára, ilyenkor a bíróság vala
melyikük kérésére — mindkét
fél érdekeinek figyelembe vé
telével — ugyancsak módosít
hatja a szerződést. Ha a tartás
a módosítás következtében le
hetetlenné’ válna, mód van
életjáradéki szerződésre való
átváltoztatására is. A módosí
tást indokolhatja a felek aka
ratán kívül bekövetkező ese
mény (pl. az ingatlan elpusz
tul, az eltartó tartósan meg
betegszik), vagy éppen a fe
lek magatartására visszavezet
hető ok is (pl. az eltartó elad
ja az ingatlant).

A szerződés megszűnése
A tartási szerződés rendel
tetését betöltve — az eltartott
halálával — megszűnik. Ez a
megszűnésnek a legtipikusabb
esete. Emellett a felek közös
megegyezéssel a szerződést
megszüntethetik. Az eltartó
halálával azonban nem biztos,
hogy a szerződés is megszű
nik, mivel a jogutódok fele
lőssége fennmarad, ha a köte
lezett haláláig nyújtott tartás
a jogosult által adott ellen
szolgáltatást nem fedezi. Pél
dául kétévi tartás után meg
hal az eltartó, aki a tartás el
lenértékeként 350 000 Ft-ot
kapott kézhez. Ha megszűnne
a tartási szerződés, az eltartó
örökösei járnának jól, mivel
az összeghez minden ellen
szolgáltatás nélkül jutnának.
Az eltartott személy ezzel
szemben súlyos helyzetbe ke
rülne, mert az eltartó halála
folytán gondozása, ápolása
veszélybe kerülne, ugyanak
kor a már átadott ellenérték
kel (a 350 000 Ft-tal) már
nem rendelkezne. Ilyenkor az
a jogi megoldás, hogy az el
tartó örökösei is kötelesek a
tartást folytatni olyan mérté
kig, ameddig az ellenérték azt
fedezi.
A szerződés megszüntetésére
sor kerülhet ráutaló magatar
tás alapján is. Például a jo
gosult elhagyja a közös ház
tartást, a kötelezett ezt tudo
másul veszi, s nem is próbál
teljesíteni. Általában meg-
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M ég meddig?
Kollégám cikkét olva
som, „Üj üzem — régi hi
bákkal” címmel, a múlt
héten jelent meg és nem
akarok hinni a szemem
nek. íme: „... Amikor a
riport készült, éppen har
madszor javították meg,
pontosabban
állították
helyre az új mosdót, mert
a csapókot lecsavarták, el
görbítették, a'W. C.-lcagylót
kóccal tömték el, az ajtót
beszakították. . . ”
Előkerestem a Heti Hír
adó 1981. október 24-i szá
mát. A harmadik oldalon
„Vandálok” címmel, töb
bek között ezt írtuk:
„Tehát jelenleg nem ke.
vesen dolgoznak azért,
hogy az új üzem valóban
tökéletes, igazán korszerű
legyen. Mindehhez hozzá
tartoznak a szociális helyi
ségek is, a mellékhelyiség,
a mosdó stb. Pontosabban
hozzátartoznának az új
üzemhez, mivel elkészültük
után »ismeretlen tettesek-«
vandál módon megrongál
ták, összetörték a mosdó
kagylókat,
átmenetileg
használhatatlanná tették a
mellékhelyiséget stb. Hely
rehozásuk,
kicserélésük
már saját zsebre megy. hi
szen nem beruházási hiba
történt,, hanem egészen
más ... Néhány alattomos
ember, nem vállalva »ter
mészetesen« a felelősséget,
sok ezer forintos anyagi és
felmérhetetlen erkölcsi kárt
okozott..
A két írás között öt hó
nap telt el. Akkor az inté
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zet vezetői arról tájékoztat
tak, hogy nem bízva a
többség beavatkozásában,
‘ amolyan „vécésnénit” al
kalmaznak majd, aki „fő
állásban” figyeli, hogy kik
szórakoznak.
A jelek szerint ez nem
történt meg és az alattomos
rongálok változatlanul és
hatékonyan űzik mestersé
güket. Már harmadszor ál
lították helyre a. berende
zést.
Hát igen. Ha tréfára ven
nénk a dolgot, azt mond
hatnánk : Márianosztrán a
sajtó
nyilvánosságának
díszkíséretében rekordja
vításra készülnek. Kétha
vonta helyreállítás — ha
jól számolom, az év végére
ebben a tempóban heted
szer fogják helyreállítani a
szociális helyiségek beren
dezéseit. S nyilván arról is
készül majd statisztika,
hogy mindez mennyibe ke
rül.
Sőt, ha a rongálok felbá
torodnak — minden okuk
megvan rá —, még sűrű
södhetnek is az események.
Mert hát olyan valami ez,
mint egy sorscsapás, sem
mit sem lehet tenni ellene.
Vagy mégsem? Öt hónap
pal ezelőtt ezt írtam: „Most
már csak egyet lehet tenni:
megakadályozni az ismét
lést, illetve ha megtörténik
mégis, szigorúan megbün
tetni a tetteseket. .. ”
Ennél többet most sem
mondhatok...
—f—

szüntetésére kerül sor akkor
is, ha röviddel a szerződés
megkötése után a kötelezett
szerződésszegést követ él. Sú
lyos szerződésszegés esetén ez
indokolt is, hiszen
a
szerződésszegésből
következtetni lehet arra,
hogy a szerződés tartó
san nem fogja célját be
tölteni. Akt már a szer
ződés életbe lépése kez
detén elhanyagolja tar
tási kötelezettségeit, va
lószínű, hogy az idő
múlásával az együttélés
mindennapos gondjaival
kevésbé fogja e kötele
zettségeket tiszteletben
tartani.

A szerződés megszüntetésé
nek sarkalatos kérdése annak
tisztázása, hogy ezzel milyen
terhek hárulnak a felekre. A
bíróságoknak
a
szerződés
megszüntetése előtt ezt alapo
san meg kell vizsgálnia. Ha a
jogosult által adott vagyon
tárgyat a természetbeni tar
tás már felemésztette, vagy az
eltartók számottevő beruhá
zást eszközöltek, nem látszik
kívánatosnak a
szerződés
megszüntetése, mert ez ellen
kezne az eltartott érdekeivel,
megélhetése veszélybe kerül
ne. A szerződést tehát csak
akkor lehet megszüntetni, ha
van mód a felek megfelelő
kielégítésére. A szerződés a
jövőre nézve szűnik meg, eb
ből következik, hogy a felek
nem tartoznak további szol
gáltatásokkal egymásnak, s a
- nyújtott szolgáltatások pénzbeni egyenértékét meg kell
téríteni. (Például az ingatlan
árát vissza kell adni, ugyan
akkor a nyújtott tartás ellen
értékét is össze kell számol
ni.)

Kölcsönösen
és egy időben
Az adott és a kapott szol
gáltatások számbavétele sok
nehézséget okoz a gyakorlat
ban, mert a bizalmi viszony
következtében — vita esetén
— megfelelő bizonyítékok
nincsenek arra nézve, hogy a
kérdéses szolgáltatást nyújtot
ták-e, vagy sem.
A felek megfelelő kielégí
tése nem szükségképpen azo
nos az eredeti állapot hely
reállításával.
A teljesíteti
szolgáltatások és ellenszolgál
tatások mellett a felek kielé
gítésénél figyelembe kell ven
ni a személyi, kereseti, jöve
delmi és a vagyoni viszonyo
kat is. Meg kell vizsgálni a
szerződés megszűnését ered
ményező körülményeket és
okokat, valamint a felek köz
reható magatartását, végeze
tül a felek méltányos érde
keit is. Ezek figyelmen kívül
hagyásával
előfordulhatna,
hpgy a kapott ellenszolgálta
tást elkövetve, s veszekedést
kezdeményezve az eltartó kér
né a szerződés megszüntetését,
ugyanakkor az eltartott anya
gi támasz nélkül maradna. A
felek megfelelő és méltányos
kielégítésének kölcsönösen és
égi időben kell megtörténnie.
Ez lehelévé teszi, hogy az el
tartott újabb — gondosabban
megválasztott, lelkiismerete
sebb eltartót, illetve az addigi
eltartó más megoldást keres
sen.
Br. L. Gjr.

PÁLYAMÓDOSÍTÁS
Vidéki városka. Fönn, az északi határ mellett. Ide
érkezett egyik nap egy fiatalember. Mint aki tudja, mit
akar. határozott, gyors léptekkel sietett az ABC-áruház
felé. Bement, a kosarába rakott egy üveg italt, s fizetés
nélkül akart távozni. Az áruház vezetője nem- csodálko
zott, megesik helybeli emberrel is, nemcsak idegennel.
Mert a fiatalember idegen volt. Lenn, Békésben van az
állandó lakása. Vajon mit keres itt, ebben a városban?
S első útja miért vezet az áruházba, s miért akar ingyen
vásárolni? Ezekre a kérdésekre csak később érkezett
meg a válasz.
Egykedvűen aláírta a jegyzőkönyvet, majd mint, aki
jól végezte dolgát, ment tovább a maga útján. A sínek
mellett, mely átvezet a szomszédos országba, nyugodtan
lépdelt, s amikor a határőr feltartóztatta, kijelentette,
hogy az volt a célja: átmegy Csehszlovákiába, s onnan
tovább az NSZK-ba.
Mészáros Józsefnek ez volt a negyedszeri kísérlete,
hogy elhagyja az országot. Ezúttal sem sikerült. Talán
nem is akart elmenni, hiszen a végrehajtás módja oly
annyira gyerekes, hogy ezt kell feltételezni ró la. .. Per
sze, hogy igazán mit akart, azt talán ő maga sem tudja.
1973-ban kezdődött, ahogy ő mondja Balassagyarma
ton, az ámokfutása, s lett a következménye: öt büntetés.
Tehát csaknem tíz éven keresztül nem csinált mást,
mint egyik börtönből ki, a másikba be. Legutóbbi bünte
téséből három héttel azelőtt szabadult, hogy újra a bör
tön lakója lett. Vajon mi okozhatta ezt az ámokfutást?
Ö arra utal, hogy mindez a válásával kezdődött. Ak
kor indult neki a lejtőnek, s azóta sem sikerült megáll
nia.
Pedig ez a pálya ígéretesen indult. A most harminchá
rom éves fiatalember Debrecenben volt főiskolai hall
gató, történelem-népművelő szakon. Amikor bekövetke
zett a magánéletében az említett kudarc, teljesen össze
omlott. Ahelyett, hogy a tanulásba, a munkába vetette
volna magát, egyszerűen hátat fordított tanulmányainak.
Pedig képes lett volna arra, hogy itt is megállja a helyét,
hiszen jó eszű embernek tartották, s nemcsak azt tudta
megtanulni, amit kellett, hanem olyan képességekkel
rendelkezett, amivel nem mindegyik főiskolai hallgató.
Remekül írt, részt vett a Magyar Rádió novellapályá
zatán, ahol harmadik helyezést ért el; humoros írásokat
küldött az újvidéki rádiónak, amit közöltek is, írásai fel
tűntek a Békés megyei Népújság hasábjain.
★

Azt hiszem, az elmondottakból is kiderül, hogy ígére
tes pályát tört ketté magánéleti válsága, s az a tulaj
donsága, hogy nem tudott megbirkózni vele. Mert igaz,
htígy a váláshoz két ember kell, de nem lenne méltá
nyos, ha csak a feleség hibáját domborítanánk ki, s hát
térben hagynánk az övét.
Semmiféle válság nem lehetne ok, hogy az ember fel
hagyjon azzal a munkával, amit szeret. Persze ez ä k í
vülálló ember véleménye, mindenki maga tudja, hogy
J mennyit bír. Nos, Mészáros József nem bírta ki válását,
nem tudta túltenn-i magát, hogy elválnak útjaik. Talán
túlzott érzékenységéhez az is hozzájárult, hogy az ő szü
lei is elváltak, s anyai nagyszülei nevelték. A második
válásba beleroppant. S elkezdődött hosszú menetelése,
amely végül a balassagyarmati börtönbe torkollott.
Talán itt. ebben az intézetben megtalálja a kivezető
utat, hiszen egyik alapító tagja a kulturális bizottság
nak, komolyan munkálkodik az irodalmi szakkörben, ve
télkedőket szervez, pályázatokon vesz részt.
És még valami: elhangzott egy olyan mondata, hogy
itt, az intézetben már el is kezdte felkészülését a szaba
dulásra. Novemberben távozik. De máris írt a pártfogó
jának, akivel nagyon jó kapcsolatot álakított ki. Az il
lető magyar-történelem szakos tanár, s nemcsak ember
séges magatartása, hanem nagy műveltsége is mély ha
tással volt pártfogoltjára. Csak az az érdekes, hogy ami
kor előző büntetéséből szabadult, ez a hatás miért nem
bizonyult visszatartó erejűnek?
★
Egyelőre azt tervezi, hogy visszamegy állandó lakhe
lyére, a nagyszülői házba. Aztán megtanácskozza a párt
fogójával, hogyan tovább. S az ő véleményétől teszi
függővé, elmegy-e más városba, az ország másik végé
be, ahol nem ismeri senki, ahol új életet kezdhet, anél
kül, hogy ránehezedne viszontagságos előélete súlya.
Mert azzal már tisztában van, hogy ismerős környezetben
hamar feladja... Nem képes arra, hogy mindenki vé
leményétől függetlenül haladjon a maga által kiszabott
úton.
Ha viszont ennyire nem bízik magában, mi a biztosí
ték, hogy egyedül, idegen városban, idegen környezet
ben képes lesz megújítani önmagát? Lehet, hogy ez nem
más, mint romantikus elképzelés? Lehet, de az már ma
gában véve is dicséretes, hogy nem az utolsó napokra
hagyja, mit akar a szabadulás után.
Semmi kétség: igaza van a közmondásnak, nehéz a lej
tőn megállni. De nem lehetetlen. Bizonyára neki is
könnyebb lenne, ha segítenének neki. Például a szülei. Az
a tény, hogy elváltak, nem ok arra, hogy teljesen meg
feledkezzenek gyermekükről. Mindenesetre mindkét érin
tett felet minősíti, hogy a szülők lemondtak gyermekük
ről. Olyannyira, hogy tíz éve a teljes csönd veszi körül
őket. Az anyjáról egy évtizede semmit nem tud. azt sem,
hogy él-e, az apánál már kedvezőbb a helyzet, ha ugyan
azt kedvezőnek lehet tekinteni, hogy tavaly egy, egyet
len levelet írt a fiának.
★

Marad tehát a pártfogó, aki bármennyire is szívén vi
seli ennek a fiatalembernek a sorsát, csodára o sem ké
pes. Ahhoz, hogy a csoda megszülessék, tevékenyen hoz
zá kell járulnia Mészáros Józsefnek is.
Ne feledje el, hogy öt kemény büntetés van_ a háta
mögött, s csaknem egy évtized, amit különböző börtö
nökben töltött. Ennyi idő alatt komoly tapasztalatot
gyűjthetett, főleg abból a szempontból, hogy ideje im
már újfent pályamódosításon törnie a fejét...
Ha tíz évvel ezelőtt sikerült keményen és szigorúan
elrontania életét, s ehhez volt energiája, s következete
sen haladt lefelé a lejtőn, akkor kell. hogy megint le
gyen ereje ahhoz, hogy visszatornássza magát, ha nem
is a csúcsra, de olyan biztos pontra, ahonnan már nincs
messze az áhított cél, S ez utóbbi nem lehet más, mint
elkerülni az újabb büntetést. Hozzálátni újra a tanulás
hoz, s miután ez egyelőre nem megy intézményes kere
tek között, nem marad más hátra, mint az önművelés.
Ez hozzásegítené őt, hogy elrendezze magában az el
múlt tíz évet. Az biztos, ha másnak nem is, de önmagá
nak tartozik azzal, hogy elszámoljon egy évtizeddel.
Á. J.

amimmé
Tám adás a bíróságon
Ösztönzik a minőségi munkát
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A Miskolci Járásbíróságon
március 11-én délelőtt tíz óra
kor a földszinti 15-ös számú ta
nácsteremben kezdődött a rab
lás miatt előzetes letartóztatás
ban levő Erdei Nagy Imréné
tárgyalása.
A vádlottnak hozzávetőleg
húsz-huszonöt hozzátartozója,
rokona jelent meg a bíróságon.
A tárgyalás körülbelül más
fél óráig tartott, amikor a ta
nács ítélethozatalra vonult Viszsza.
A tanúk, a hozzátartozók, a
részvevők a folyosón, Erdeiné
az őr felügyelete mellett külön
kis helyiségben várakozott.
Ekkor Horváth Jenő — Er
deiné hozzátartozója — az őr
höz lépett és közölte vele, hogy
a család többi tagjával együtt
beszélni akarnak Erdeinével.
Az őr, tudomására hozta, hogy
beszélgetés engedélyezésére a

bíróság jogosult, egyben fel
szólította, hogy távozzon. Az
erősen ittas férfi szidalmazni
kezdte az őrt. Csatlakozott
hozzá Erdeiné fia és lánya is.
Ebben a pillanatban ítélethirdetésre szólították a vádlot
tat.
A folyosón csoportosulás aka
dályozta a tárgyalóterembe va
ló bejutást. Az őr, kezében gu
mibottal, erélyesen felszólítot
ta a hangoskodó társaságot,
hogy tegyék szabaddá az utat.
A felszólításnak egyedül Er
deiné fia nem tett eleget. Az
ajtóban állt. Az őr gumibotot
használt vele szemben.
A bíróság ítélethirdetésre állt
fel, amikor Erdei Nagy Imre,
Horváth Jenő és felesége, Hor
váth Jenőné berontott a tár
gyalóterembe, és az őrt több
ször megütötték. Az előállító őr
gumibotot használt, s ezzel a
további támadást elhárította.

tett. Éppen a sajópéteri kocs
mában mulatott, magasra emelt
kezekkel táncolt, amikor rátet
tük csuklójára a bilincset —
A fűződében magyar, cseh és fordítással, de meg lehet men
mondta a bűnügyi nyomozó
tiszt.
NDK-beli gépek vannak, átlag teni az árut.
életkoruk 1,5—2 év, tehát’ vi
Nem véletlen, hogy az üzem
szonylag fiatal gépekről van minden rendelkezésére ólló
A vád:
szó, amelyek korszerűek és eszközzel igyekszik ösztönözni
csoportosan elkövetett, nagy teljesítményre képesek. a minőségi munkát, nem a szá
Ebben az üzemben két szalag zalékra, hanem elsősorban a
hivatalos személy
van, s 40—40 ember dolgozik minőségre ügyelnek. A prémi
rajta egy műszakban. Felső umfeltételeket úgy dolgozták
elleni erőszak
részt készítenek, s attól függő ki, hogy az kapjon többet, aki
— Az őrizetbe vétel után a en, hogy milyen bonyolult a kifogástalan terméket ad ki a
kihallgatásokat azonnal meg modell, változik a teljesítmény kezéből. Havonta a prémium
kezdtük. A gyors és határozott is. Például egy kevésbé bonyo nagysága eléri a fizetés 10—15
intézkedés, s a beszerzett bizo lult modellből naponta 800— százalékát, ezenkívül a legjobb
nyítékok lehetővé tették, hogy 850 pár készül el. Amikor ott dolgozókat negyedévenként ju
e rendkívül veszélyes, a társa jártam, az I-es szalag az- úgy talmazzák, van aki pénzt kap,
dalomra különös veszélyt je nevezett Rémusz-felsőrészt csi 300, 500, 900 forintot, van, aki
lentő bűncselekménnyel vádolt nálta, ez a legújabb modell, s rövid tartamú eltávozásra me
személyeket gyorsított eljárás mint a művezető elmondta, na het, csomagot kap, növelik a
sal bíróság elé állítsuk — ponta 450 pár a norma, a Ví- vásárlási összegét, soron kívül
mondta a járási ügyészség he kend-felsőrészből pedig 600 látogatót fogadhat stb. Tehát
lyettes vezetője, aki a tárgya p á r...
különféle jutalmakat élvezhet
láson a vádat képviselte.
Mint mindenütt, ebben az az, akinek a munkájával elége
— Megengedhetetlen, hogy a
törvény házában, ahol az igaz üzemben is nagy gondot fordí dettek. A munkaversenyt ne
ság szellemének kell érvénye tanak a minőségre. Ez nem vé gyedévenként értékelik, nem
Gyors intézkedés
sülnie, ahol emberek, sorsok letlen, ugyanis még mindig csak az üzem vezetői, hanem a
Mindez pillanatokon belül
— Az értesítés után azonnal felett döntenek, ilyen durva, előfordul, hogy egyes emberek nevelők is. S ezáltal tárgyilazajlott le. Közben értesítették a bíróságra mentünk és a ren agresszív cselekedeteket köves hanyagul végzik munkájukat, gosabb, igazabb képet alkot
a börtönt és a rendőrséget, det helyreállítottuk.
senek el egyes személyek vagy s ezzel tönkreteszik a terméket, hatnak az emberekről.
ahonnan jelentős létszámú erő
A támadás kezdeményezőjét, csoportok.
Szükséges is, hogy átfogó,
Sajnos előfordult, hogy a bí hiszen az ellenőrzésnél kiderül,
érkezett.
Horváth Jenőt a bíróság épü
róságra
idézett tanút megszúr hogy kiváló avagy selejtes a minden részletre kiterjedő fi
A két támadó férfi a hely letétől alig kétszáz méterre el
fogták. Felesége, aki szintén ták, és amikor a bíróság épü munka. Márpedig a gyár terü gyelemmel kövessék az embe
színről elmenekült
részt vett a rendbontásban, ta letéből kimenekült, hogy az letét nem hagyhatja el egyet rek mindennapi életét, mert
Nézzük, mi történt ezután.
lán rádöbbent cselekedetük sú ügyészségen találjon védelmet, len selejtes cipő sem, Még az a elég sok ember van, aki nem
— A 07-es rendőrségi se lyosságára és azt szökésével támadója az ügyészségi dolgo jobbik eset, amikor ki lehet ja hajlandó tudomásul venni, hogy
gélykérő telefonszómra érke már nem akarta súlyosbítani, zóra is rátámadt.
vítani a hibát, s így ha több üzemi rend is létezik. Hogy
zett a bejelentés, hogy a járás- azért a helyszínen maradt...
A hivatalos személynek a letmunkával is, nagyobb rá mennyire nem, azt mindennél
bíróságon az előállító bünte
A legvadabb támadó, Erdei törvényben rögzített külön jo
tésvégrehajtási őrt megtámad Nagy Imre egérutat nyert. Si- , gok biztosítják, hogy minden
ták, A helyszínhez közel levő került kicsúsznia a gyűrűből. körülmények között feladatá
nak eleget tudjon tenni.
ÜHH-s gépkocsikat riasztottuk De nem jutott messzire...
Aki hivatalos személyre, je
mondta a bűnügyi osztály
— A támadó szökevény fel len esetben a büntetésvégre
«gyík vezetője.
kutatására a szükséges intéz hajtási őrre kezet mert emelni,
A börtönőrség parancsnoka kedéseket megtettük. A széles úgy kell tekinteni, mintha a
így idézi fel a történteket:
körű akció eredményre veze társadalomra támadna,

Kivételes vetélkedő
Komor épülettömb a májúak éppúgy voltak;
„Markó”, a Fővárosi Bün mint technikai-műszaki jel
tetés végrehajtási Intézet I. legűek, zenével kapcsolato
számú egysége. Sokáig, ha sak (itt illusztrációképpen
történtek is események, az egyes darabolt akkordjai
azokra — egy-egy előzetes is felcsendültek), az iroda
letartóztatott
„alakítása” lomra vonatkozóak, földután — inkább a „rendkí . rajzi tárgyúak és így to
vüli” jelző illett, s nem az; vább. Volt egy „különle.
hogy „érdekes”. Hírek, in ges” témakör is: itt a vi
formációk — gondolok itt selkedési szabályokban va
a hivatalos csatornákra — ló jártasságról kellett szá
csak elvétve jutottak el a mot adni.
benti életről a Heti Híradó ' A vetélkedő — lebonyo
hoz. Az intézet sajátos jel lítási formáját tekintve —
lege részben érthetővé te szintúgy a szervezők ötle
szi ugyan a fokozott szigort
dicséri. A televí
és fegyelmet, ám az elmúlt tességét
ismert „Fele sem
szombat délelőtt (éppen zióból
igaz” és „Dupla vagy sem
egy héttel a mostani lap mi”
című műsorok adták
megjelenése előtt) jó példát az alapot;
az egyes fordu
mutatott arra, hogy itt is lók az innen
ismert szabá
lehet — lehetne — pezsgő lyok szerint zajlottak
le. A
kulturális életet teremteni. sajátos helyzet egy —
Sőt, az itt levőknek talán Markóban jól bevált — újía
még inkább szüksége van
is késztette a szerve
valamilyen fajta kikapcso tásra
zőket: a „Fele sem igaz”
lódásra időnként, hiszen fordulókban
három zsű
többségük ítélet előtt, tár ritag kettős aszerepet
ját
gyalásokra várva, feszült szott,
mert
ők
voltak
a
szí
állapotban
morzsolgatja nészek is. Külön megtanul
napjait. Sportolási lehető ták
az egyes kérdésekre
ségről nem tudunk, a hang
csalóka vagy igaz
szóró és a képernyő jelenti adandó
a kizárólagos eszközt arra, válaszok szövegét, s ugyan
választhatók voltak,
hogy az emberek kizökken úgy az
adásban. Ez annál
jenek a hétköznapok gond mint
inkább is említést érde
jai közül.
mel, mert bizonyítja: min
★
denre van megoldás, ha a
A múlt szombaton meg szándék ötlettel párosul.
rendezett vetélkedő mottó
Rozgonyi Ernő, Halász
ja ez is lehetne: „Ilyen Barnabás és Stiller László
még nem volt.” A föld neve mindenképp idekíván
szinti körletrész
egyik kozik a tudósítás végére:
szárnya lépett elő „kultúr hármójuknak köszönhető a
teremmé”, itt sorakoztak kérdések kitalálása, a for
az asztalok, mögöttük az gatókönyv megírása. Egy
izgatott versenyzőkkel. Tíz hét megfeszített tempójú
— egyenként három-három munkájának eredménye a
tagú — csapatból állt a jól sikerült verseny, bár a
mezőny: valamennyien a dicséretet szerényen elhá
dolgozók közül kerültek ki. rították maguktól, mond
Az elődöntők során négy ván, hogy Jobb is lehetett
csapat mondott búcsút a volna, ha több időnk van,
további szereplésnek, a s még egyszer-kétszer vé
megmaradt hat együttes gigpróbálhattunk
volna
döntötte el egymás között a mindent”. Minden segítsé
végső sorrendet.
get megérdemelnek további
A jól megrendezett fej ötleteik, terveik valóra vál
törő alaposan próbára tette tásához : tudásukról, szer
a játékosok tudását, kom- vezőkészségükről,
dicsé
binatív képességét, logikai retre érdemes tevékenysé
készségét. A kérdések ösz- gükről adtak számot ezen
szeválogatása gondos mun a délelőttön.
káról tanúskodott: sporttéH. A.

jobban kifejezi az a tény, hogy
évente négyszer kell felújítani
a mellékhelyiségeket, újrafes
teni a falakat, például a W. C.ajtót havonta ki kell festeni, és
még lehetne sorolni a kisebbnagyobb fegyelmezetlenségek
következményeit.
Jó lenne, ha egy kicsit job.
ban vigyáznának a környeze
tükre, s azt a pénzt, amit az
örökös felújításra fordít az in
tézet, például sporteszközökre
költené. S bizonyára van még
más is, amit hiányolnak, ami
re szükségük lenne, s ehelyett
az ablakon dobják ki a pénzt—
A pénz pedig nem száll viszsza az ablakon, ezért itt is ke
ményen meg kell dolgozni. Hi
szen akadozik az anyagellátás,
mint említettem, a minőséggel
is bajok vannak, gyakran kell
átállni másik modellre stb. Te
hát igazán nem szükségess,
hogy önmagunk növeljük gond
jainkat ...
Az átlagfizetés nem nevez
hető alacsonynak, átlagban kétezer forint, de a legjobb em
ber, akinek a százaléka meg
van, s ráadásul a munkájába»
nem lehet hibát felfedezni, az
megkeresi a 2600 forintot is. A
legalacsonyabb kereset 1620 fo
rint.
á.J.

ítélet.
Március 17-én, a büntetésvégrehajtási őr elleni támadást
követő hatodik napon a táma
dók valamennyien a vádlottak
padján ültek.
A tárgyaláson a bíróság Hor
váth Jenőt, Erdei Nagy Imrét
és Horváth Jenőnét bűnösnek
mondta ki csoportosan elköve
tett, hivatalos személy elleni
erőszak bűntettében, valamint
az első és másodrendű vádlott
esetében a könnyű testi sértés
vétségét is megállapította.
A bíróság a következő ítéle
tet hozta:
Horváth Jenőt két év hat hó
nap börtönben letöltendő sza
badságvesztésre,
Erdei Nagy Imrét —■ mint
többszörösen visszaesőt, hal
mazati büntetésül öt év fegyházra,
Horváth Jenönét héthónapi
szabadságvesztésre ítélte, az ő
esetében, tekintettel büntetlen
előéletére, kiskorú gyermekei
re, a végrehajtást három évre _ _ _ _
felfüggesztette.
Á fentiekből már kitűnt,
hogy a törvény rendkívül szi
gorúan bünteti a hivatalos sze
mély megsértését, illetve az el
lene elkövetett erőszakot. A tá
madók előéletéről azonban ér
demes néhány nagyon fontos
tényt megemlíteni.
Az elsőrendű vádlott. Hor
váth Jenő, büntetlen előéletű
nek tekinthető, annak ellenére,
hogy korábban már vétett a
törvény ellen.
Erdei Nagy Imre eddig há
rom esetben állt a bíróság
előtt. 1976 májusában hivatalos
személy elleni erőszak, garáz
daság és közlekedési vétség mi
att ítélték el nyolc hónapra,
majd röviddel a szabadulása
u.tán súlyos testi sértés és egyéb
bűncselekmények miatt kapott
egy év hat hónap fegyházat.
Alighogy kiszabadult, 1979 no
vemberében lopás és csalás mi
att került ismét a fegyházba.
Horváth Jenőné büntetlen
előéletű. Fiatal, három gyer
mek anyja. A bíróság ennek
figyelembevételével
döntött,
hogy a kiszabott szabadság
vesztés-büntetést
háromévi
próbaidőre felfüggeszti, elren
delte azonban pártfogói fel
ügyelet alá helyezését.
— ZIMM —

Patban, s a csapatok végküzdelme- várhatóan -k fo íe z e tt lesz
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VOLT EGYSZEB EGY HÁBORÚ
A fiú majdnem elvész a bő
mankókat. Egészen
ingben. Vézna kis karját előre támasztott
újak, messzire virít róluk va katlan sebek felkavarják az in
nyújtja, megragadja az ágy vé lami gyári szám. Az a rögesz dulatokat. Egyszerűen nenS
géhez erősített gumikötelet, és mém tamad, hogy a szám —
— tudtak beletörődni, hogy a műfelül. Csak néhány másodper felirat. Molnár József lenyúlt tőasztalon elveszítették azt a
cig futja az erejéből. Remegve egy szál hóvirágért, és elveszí másik kisgyermeket... s élég
visszadől. Az a dolog ... még tette a fél lábát. Molnár Jó nehéz szívvel állnak meg Józsi
csak néhány hete történt.
zsefnek ' a dolgok természetes sgya mellett is. A háború ed
,A dologról, továbbá Molnár rendje szerint csak két év múl- dig hihetetlenül messzire, volt,
juhász Vilmos osztályve**
József hatodik bés tanuló léte va kellett volna megismernie a
zéséről egy nyomasztó újság háborút. Mert a második világ zető főorvos:
hírből szerzett tudomást az or háború nyolcadikos tananyag. . — Gyerek voltam. Gyöngyös
son éltünk. Csak emlékfoszlás
szág. Társaival ő is ott hajla
★
nyokat őrzök azokból az időki
dozott hóvirág után kutatva
(1939.
szeptember
1-én
Né
azon az elátkozott napon, ami
Dr. Gyarmathy László báli
kor a sümegi Fehér köveken metország hadüzenet nélkül
valami felrobbant. Akna-e, megtámadta Lengyelországot. eseti sebész:
gránát-e, még nem döntötte eí Ezzel megkezdődött a második
~ ®n voltam a Légő Laci. A
a vizsgálat. Csak a nehezen el
Váci utcában laktunk, s ha jött
ff,'®“
di
l
t
,
^
han
so
viet
felségviselhető következmény isme
a riadó, gyorsan bedugtak egy
retes. Egy gyermek meghalt, jelekkel ellátott német repülők kosárba, úgy rohantak velem a
nehány
bombát
dobtak
Kassá
három súlyosan, három könyr a ... Másnap délelőtt a mi pincebe. A lakók kereszteltek
nyebben megsérült.
niszterelnök
a képviselőházban
— Valami rakéta volt — bejelentette Magyarország
Dr. Gál Péter segédorvos:
hadmondja Józsi bizonytalanul balepeset a Szovjetunió ellen.)
majd mentegetőzve hozzáteszi:
DomkAanyt?bó?ám meg^ö tt. *
★
— Sose néztem háborús filme
★
Mind
a
három
sebészorvos
ket. Nem szeretem én az ilyes
(1943 elején a 200 ezer főből
tiatal. Praxisukban először jemit ...
lent meg a háború. Az ajkai allo magyar hadsereg a DonElőbb a bozontos moncsicsit kórház baleseti sebészetére kanyarban Voronyezstől nem
nézem a fiú éjjeliszekrényén, „modernebb” sérülésekkel ke messze, több mint 200 kiloméaztán észFeveszem a sarokba rülnek be az emberek. A szo teres arcvonalon foglalt állást,
A 49 fokos hidegben, nyári fels
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BESZÉLG ETÉSEK

Ahogy én látom...
Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy egy-egy Inté
zetben járva
kísérő nélkül — elbeszélgessek az elítéltek ki
sebb vagy nagyobb közösségével. E beszélgetések felszínre
hoznak jogos vagy vélt panaszokat, helyes vagy helytelen vé
lekedéseket, szemléletet stb. — röviden: megtudhatom, hogy
olvasóink bizonyos kérdésekről miként gondolkodnak. Hiszen
előbb-utóbb „belemelegedünk”, vitatkozunk, s a vita hevében
snár senki sem mérlegel, hanem tényleg azt mondja, amit
gondol.
Persze ilyenkor szóba kerülnek olyan témák is, amelyek egy
felől nem tartoznak, nem tartozhatnak a nyilvánosságra, pél
dául csak az adott közösségnek érdekesek, másfelől azonban
számos olyan gondolat születik, amely másoknak is fontos
lehet.
Ezekből gyűjtöttem néhá
nyat, amelyről most egy kicsit
„csevegek” az olvasókkal. A
cím jelzi: nem hiszem, hogy
minden megállapításom „szentírás”, tehát csak tanács, amit
azért, szeretném, ha az érintet
tek megszívlelnének.
r A fiatalember egyértelműen
hangadó az adott átmeneti kö
zösségben. Egy hetet töltenek
el itt. Előbb kesergett az ítéle
tén, mondván: kétszeres előké
születért kapott komoly bün
tetést, majd hozzáteszi, elsőre
nem kapta meg a kedvez
ményt, s ezzel a családi élete
tönkremegy. Hogyan illeszked
jen be az ember, jegyzi meg,
ha ilyen módon elrontják az
életét.

Az elmaradt
kedvezmény
f Hogy miért nem kapott ked
vezményt? Az indokolás sze
rint, még nem látszik nála az
a változás, amely mutatná,
hogy a büntetés célja további
szabadságelvonás nélkül is el
érhető. 0 ezt vitatja, azzal ér
vel, hogy mindössze fél évet
töltött az intézetben — ennek
majdnem kétszeresét előzetes
ben (!) — és így csak egy ju
talmat kaphatott, fenyítése vi
szont nincs. Aztán azt is el
mondja: a kedvezménytárgya
láson az a bíró volt, aki ré
gebben egyszer már elítélte, s
akivel, enyhén szólva, szemtelenkedett. Hm — válaszolom,
azt hiszem, igazam van, amikor
állítom, hogy egyrészt másnak
is kell lennie a háttérben, meg
hát emberek vagyunk, s vég
tére minden döntés szubjektív
elemeket is hordoz.
S itt jön a lényeg: lehet, hogy
pár hónap múlva az újabb tár
gyaláson megkapja a kedvez
ményt, miért éppen ettől megy
tönkre a családi élete? Azért,
válaszolta, mert a felesége azt
még hajlandó volt elhinni,
hogy ártatlan, de azt kérte: bi
zonyítson, azaz úgy viselked
jen, hogy a kedvezményt meg
kapja. Most hogyan magyaráz

szerelésben, megfelelő fegyve
rek és nehéztüzérség nélkül
kellett volna a magyar kato
náknak megállítaniuk a szov
jet csapatok előrenyomulását.
A visszavonuló német „szövet
ségesek" fegyverrel hajtották a
magyar katonákat a szovjet se
reg tüzébe ... Összesen 148
ezer katona volt a magyar se
reg vesztesége ezen a frontsza
kaszon.)
★

A kis Bódis Anna már túl
van a nehezén. Keze fején kö
tés, sikerült visszavarrni, az uj
ját. Lába szárán örökké tartó
nyomot hagyott a szilánk. Has
műtétjének eredménye meg
nyugtató.
— Csak még fáj egy kicsit —
néz fel szelíden, s leteszi a
könyvét, Benedek Elek: A kék
liliom. — Én tudom, hogy egy
bomba volt — magyarázza. —
Ugyanis úttörő-munkásőr va
gyok, és tanultuk, hogy milyen
egy bomba. Az öcsi rugdos
t a . . . Aztán elestünk. Minden
csupa vér volt. — Nefelejtskék
szemében újra meglátni a ré
mületet. Pedig Annusnak még
csak ezután mondják meg: Öcsi
nincs többé. Felveszem a kis
lány énekeskönyvét.
— Melyik dal tetszik?
A szomszéd ágyra mutat.
— Ida nénivel a Csínom Pal
kót szoktuk énekelni legtöbb
ször.

za meg neki a történteket? Pe
dig nehéz volt fegyelmi nélkül
megúszni a bent töltött időt, s
most kiderült, hiába volt a
nagy erőfeszítés.
Itt már túl kell lépnünk az
egyedi eseten, bár egyértelmű,
ha a feleség a nagyobb dolgot
elhitte, nem lesz nehéz meg
győzni, hogy most is „ártatlan”
a kedvezmény elmaradásában.
Ám általában gyakran felbuk
kanó érv, hogy attól romlik el
a családi kapcsolat, hogy elma
rad a kedvezmény. Csak ettől!
Csak ettől? Ezt. aligha hiheti
valaki komolyan. Mert például
valaki betöréses lopások soro
zatát hajtja végre, hogy legyen
miből az éjszakai szórakozást
fedezni. Amikor lebukik, a fe
leség azt mondja: „nem baj,
apukám, mindent megbocsátok,
még azt is, hogy nem rám köl
tötted az így szerzett pénzt,
csak akkor haragszom meg —
válók el —, ha a kedvezményt
nem kapod meg," Én nemigen
hiszem el, hogy létezik ilyen
áldott, jó feleség. Azt annál
inkább, hogy kijelenti:' „Ha
már ezt vagy azt csináltad, leg
alább igyekezz bent jól visel
kedni, hogy mielőbb hazake
rülj, ne hagyd oly sokáig egye
dül a családod." S ez hagy kü
lönbségi
*

A fiatalembernek volt még
egy megjegyzése, amit helyben
cáfolni lehetett. Valahogy így
hangzott: bizonyos értelemben
jobb azoknak, akiknek nincs
kedvezményük. Mert ha vala
miért meg akarják fenyíteni,
nem kell semmit megbánnia,
sőt. Odamondhatja a felügye
letnek vagy másnak: „Írjon
hozzá egy magyarnótát is!”
Miért ne tehetné meg — tette
hozzá —, nem árt senkinek,
legfeljebb az ő fenyítése lesz
szigorúbb, de az idő így is te
lik. Erre a következő példával
válaszoltam: én vagyok, mond
juk, a felügyelet az adott kör
leten. Nem tartozom a szigo
rúak közé, inkább szólok, ha
hiányosságot észlelek, s csak
akkor javaslok fenyítést, ha
már semmi más megoldás
nincs. Ilyen esetben aztán oda

Bódis Anna a robbanás he
tében Amerika felfedezését ta
nulta. A második világháború
ról ennyit tud:
— Szörnyű esemény volt.
Mindenki meghalt, aki é lt...
(1944 tavaszán a Vörös Had
sereg több frontszakaszon indí
tott döntő támadást az ellenség
kiűzésére . .. Megkezdődtek a
felszabadító harcok Európá
ban ... A harcok most már Ju
goszlávia, Magyarország, Cseh
szlovákia és Lengyelország te
rületén folytak ... Bár hazánk
ban nem bontakozott ki olyan
arányú nemzeti felszabadító
harc, mint más európai or
szágban, a magyar partizánck
tettei mégis történelmű k leg
fényesebb lapjaira kerültek.)
★

Vékony csontú, piros pulóveres kislányt vezetget ki a ta
polcai kórház folyosójáról az
anyja. Szemükben sírós öröm.
Társai után Nagy Ágit is haza
engedték.
*
— Hol sérültél meg?
A kislány a szíve fölé mu
tat.
— Akkora durranás volt —
suttogja. — És akkora füst!
Szálltak a fehér kövek... A
Bea vezetett le az útra. Egy bá
csi bevitt Sümegre.
— Nem tudok róla beszélni
_ mondja elszoruló torokkal
Ági édesanyja. — Nem voltam

szól nekem a fenyített: írjak
hozzá magyarnótát is. Az eset
leges szemtanúk még el is ne
vetik magukat. Alighanem mé
regbe jövök, és mondjuk, leg
közelebb megfenyítem X-et
azért, amiért előtte csak szól
tam volna. S történetesen Xnek kedvezménye is van. A fe
nyítés miatt nem kapja meg.
De tegyük fel, csak abban je
lentkezne a változás, hogy az
eset után szigorúbb lennék,
pontosabban nem lennék elné
ző. Tényleg nem ártott senki
nek a vagánykodó?

Örökzöld téma
Örökzöld téma a harmadik:
a rövid tartamú eltávozás. Idő
sebb férfi újságolja szomo
rúan, hogy a hozzátartozója
meghalt, és nem kapott, ahogy
ő mondta: 5 nap szabadságot,
eltávozásra. Pedig vele nincs
semmi baj, jutalmai vannak,
mindig tisztelettudó stb. Mi
lyen igazságtalanság, kontrá
zott valaki.
Régi igazság, hogy akkor
érthetünk meg valamit telje
sen, ha a másik ember hely
zetébe képzeljük magunkat. Az
idősebb férfi esetében hama
rosan tisztáztuk, hogy nevelő
je nyilván azért nem javasolta
a • rövid tartamú eltávozást,
mert a hozzá tartozó elítéltek
közül az utóbbi időben többen
nem tértek vissza időben. Egyi
kük részegen betámolygott egy
másik intézetbe, mondván:
nem talál vissza, a másik táv
iratot küldött maga helyett,
majd holnap jön.
Jó-jó, mondta erre valaki,
miért más bűnhődik, amikor
— s ez visszatérő mondat — a
rövid tartamúról kimaradó
csak magának árt, senki más
nak. Úgyis elkapják, megfenyí
tik, az ő baja.
No, nem egészen. Mert, ugye,
a nevelőt is ellenőrzi valaki,
megítéli a munkáját. Namármost: a rövid tartamú eltávo
zás jutalom, sőt általában ki
vételes jutalom. Eleve az a cél
ja, hogy családi kapcsolatokat
erősítsen, munkahely és egyéb
ügyekben segítsen az elítélt
nek, hogy ha majd szabadul,
könnyebb legyen, a beilleszke
dése. Nem pedig egyhetes ki
rándulás, „körmenet”, úgy ér
tem, a. kocsmákban, vendéglők
ben. A nevelőnek lehetőség
szerint ismernie kell annyira a
neveltjét, hogy reális esélye le
gyen az esetleges eltávozás
hasznosságának.
Nyilvánva
lóan nem vet rá jó fényt, ha
az általa javasoltak sorra kimaradoznak, a rendőrség szedi
össze őket. Ez előbb-utóbb az
intézetre nézve is kellemetlen,
s a rendőrség némi iróniával
megjegyezheti: legjobb lenne,
ha az eltávozókat mindjárt
URH-kocsi várná. No és ter
mészetesen az ilyen kimaradoző időt, energiát köt le, tulaj
donképpen szükségtelen mun
kát okóz számos embernek.
Tehát ez sem magánügy. S
ebben az idősebb férfi is egyet
értett, bár ő vétlen volt...

magamnál, amikor megtudtam,'
Feltűnt, hogy Ági milyen soká
jön meg a hóvirágszedésből.
Aztán hallom, hogy a Fehér
Köveken valami felrobbant. —
Sír. — Ott feküdt a hordágyon,
egy merő vérben ...
Kézen fogva lépnek ki a fe
hér csapóajtón. Ági egy szilán
kot visz haza a tüdejében.
(A 2. Ukrán Front egységei
délről nyomultak előre, Bajá
nál átkeltek a Dunán, s észak
felé törtek tovább, majd egye
sültek a 2. Ukrán Front csapa
taival. Ezzel befejeződött Bu
dapest bekerítése, és megkez
dődött a felszabadító harcok
második szakasza, a főváros
felszabadítása ... 1945. április
4-én az egész ország felszaba
dult.)
•k
Szaniszló Jánosné, a sümegi
Ady Általános Iskola igazga
tója kimutat az ablakon.
— Ott történt fönn, abban a
karéjban.
Az erdős dombhát az idege
nek előtt makacsul őrzi a tit
kát. Békés szőlőkarók masí
roznak fel a tetőre, a fák alatt
parányi hegyi hajlékok ülnek.
Innen, lentről nem látni, hogy
a robbanás fészkénél nincs ké
reg a fákon.
— Nyolcvan gyerekünk volt
fenn — mondja az igazgató ne
héz sóhajjal. — Nőnapi hóvi
rágot szedtek. Nem, nem tudok

HÁT TANÁR
ÉS A TANULÓK
Alig több mint két hó
nap, s véget ér idén a tan
év. Azok a tanulók, akik év
közben épp csak megjelen
tek, s nem nagyon tündö
költek az órákon, most még
nekigyürkőzhetnek a tan
anyagnak, s év végére ren
des bizonyítványt kaphat
nak kézhez.
Amit megmutathatnak a
rokonoknak,
ismerősök
nek, s nem kell szégyen
kezniük miatta..'.
Balassagyarmaton
az
alapismeret ll-be nyolcán
járnak, az ötödik-hatodik
ba tizenegyen, a hetedikbe
tizenhármán, a nyolcadikba
tizennyolcán.
Hetente két nap az okta
tásé. Ha meggondoljuk,
hogy ez milyen kevés idő,
akkor csak csodálkozha
tunk azon, hogy vannak
emberek, akik nem szíve
sen járnak iskolába. Időn
ként szabályos kutatást
kell végrehajtani, hogy
egy-két nebulót bevigyenek
az osztályterembe. S ahe
lyett, hogy restellnék ma
gukat, még nekik áll fel
jebb, meg is mondják ke
rek-perec: „ők bizony nem
szívesen járnak iskolábal
Minek nekik, egyremegy,
tudnak-e írni vagy olvas
ni!" S hiába a társak, taná
rok
beszéde, falrahányt
borsóként lepereg róluk. S
a következő héten kezdődik
minden elölről. Főleg az
alapismeret ll-ben fordul
elő tudatos iskolakerülés. A
nyolcadikban a legkeve
sebb a hiányzás, ö k már
tudják, hogy mit ér a bizo
nyítvány, s a megszerzett
ismeret. S eszük ágában
sincs, hogy év vége közeledtén lerontsák jegyeiket.
A városból hat tanár jár
be, akik igyekeznek lelkiismeretes munkát végezni.
Akik hallgatnak a szavuk
ra, nem járnak rosszul.
A3.
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Szavazólap
A beküldő neve:
Bv. intézet: - .....

A cipőgyár le lk e :
a szab ászat
Ha szabad ezt mondani: a
cipőgyár lelke a szabászat, itt
vannak a legjobb szakemberek, és itt vannak a legveszélyesebb gépek. Mint közismert, a bőr világpiaci ára meredeken emelkedett, s most
majdnem a csillagok közeiében tanyázik. Az is ismert
tény, hogy országunk a bőr
jelentős részét importból szerzi_ meg, s ezt dolgozzuk fel
késztermékké.Kemény ^valutáért vesszük
m,e*j a bort,^s nem is keyeserU Érthető, hogy csak ak-

hogy a gép is akkor „fizet”,
ha megbecsülik, ha vigyáznak
rd.
..
, Mindebből kitetszik, hogy
értékes, felelősségteljes munkát bíztak rájuk. Ennek megfelelő a fizetség is. Egy itteni
jó szakember havonta
3200
forintot keres. De, mint az
üzemvezető elmondta,
senki
nem sajnálja tő!ük> mint ,
többiektől sem. Az üzem vezetőinek
az a véleménye,
bogy akj értéket hoz
létre,
azt meg ,s ke„ fizetnl.
In„

kor éri meg nekünk, ha mmden darab feldolgozod,k, azaz
termékké válik, s nem kerül
a szemeibe Nos, hogy ez így
legyen, abban donto szerepük
van a szabászoknak. Rajtuk
múlik, hogy egy-egy darab
bőrből mennyit hoznak ki!
Csekély létszámú közösség
az övék, 25-28 ember dolgozik a szabászműhelyben. Értelmes, komoly gondolkodású
emberek, kiegyensúlyozottan,
egyenletes ütemben munkálkodnak, tisztában vannak vele, hogy milliós értékeket bíztak rájuk. Nemcsak a munkájukat végzik felelősséggel,
hanem a környezetükre is vigyáznak. _Rend és tisztaság
van a műhelyben, a falakon
kepek, az állványokon nővények, virágok, a gépek újonnan lefestve. Mindez őket di
cséri, hiszen munkaidő után
festették le a gépeket... Senki
nem kérte fel őket erre, viszont tisztában vannak azzal,’

senki nem kér munkát;
Akj
tehetsé
és szorgal„
m
az boldogulJon> a mun,
kája után>
.
Persze az is igaz, hogy ez
mintaműhely. Mindenki egyé
nileg méretik
meg, amikor
arról van szó, hogy mit tetj
le egy hónap alatt az asztal
ra. Ennek köszönhető, hogy
ez a műhely két szalagot lát
e, munkávaL Ez .ismét bizo...
... .....
.
meg.
a m mm*.
“enutt a módját, hogy az embereket egyénileg bírálják e t
Ha ez megtörténik, kiderül —■
ki mennyit ér. Méltánytalan,
ha néhány nemtörődöm ember miatt, szorgalmas, törekv6 emberek kerülnek
hát*
, .
rányba.
,
m

V eszelin Háncsét? *

G YŰRŰ
Csendes megjelenésedért az életemben,
ami még mindig visszhangzik bennem mint
a mennydörgés,
azért, mert veled vagyok meg nem is,
a néha ki nem mondott szavakért,
a szeretetért, melyet nem sajnáltál,
az erőért, melyet belém öntöttél
amikor erőtlen voltál,
azért, mert velem voltál jóban és rosszban
a te kis ujjadra gyűrű helyett
forró ajkamat teszem rá.
Bolgárból fordította:
Dionisziev Krisztofer
Tököl

róla újra beszélni. — Kis szü
net után: — Jutka, a hatodik
bések osztályfőnöke, biológus.
Tudta, mit kell tennie. A ci
pőfűzőjével kötötte el a lába
kat, a gyerekeket fejjel völgy
nek fordította, hogy el ne vérezzenek, míg jönnek a men
tők. Mindegyik pedagógus pél
dásan viselkedett. Most jártam
Gabinál Veszprémben, őt oda
vitték, már tele van tervekkel.
A kis Józsi Ajkán már föld
rajzkönyvet k é rt... Gyere
keink, pedagógusaink lassanlassan megnyugszanak. Nagy
fegyelemmel
megpróbálunk
túljutni a tragédián. A férfi
kollégák mindenféle robbanó
szerkezetet rajzolnak a táblák
ra. Hogyha bárki ilyet lát, hoz
zá ne nyúljon.
★

(Május 2-án a berlini biro
dalmi gyűlés épületére felke
rült a sarló-kalapácsos vörös
lobogó ... Május 8-án a fasisz
ta Németország feltétel nélkül
megadta magát a szovjet és a
szövetséges
csapatoknak ...
1945. szeptember 2-án a TávolKeleten a második világháború
a fasizmus teljes vereségével
befejeződött.)
k ,

Hét sümegi kisgyermek szá
mára március 4-én — egy‘ hó
napja — kezdődött el és feje
ződött be a második világhábo
rú. Egyetlen iszonyú másodper
cig tartott

Emlftéttem már, hogy eb
ben , V
a műhelyben
H i s ez az igénye*
munka folyik,
embe-i
reket önmagukkal szemben U
igényessé teszi. Minden pén
teken, munka után megtisztít-;
ják az ablakot, megolajozzák as
ajtókat, lemossák a neoncsö
veket, egyszóval — az egyéni
munka mellett — jó kis kö
zösség kovácsolódott
össze.
Senki nem vár a másikra,
mindenki tudja, hogy mi a
feladata.
Azon a napon, amikor ott
jártam, túlóráztak. Ezt a jog
szabály szerint fizetik, telje
sítmény után, s ezen felül jár
a túlórapótlék. Ha a teljesít
mény eléri a 100 százalékot,
akkor kapják meg a garan
tált órabért.
-- A —

HŰTŐSZEKRÉNY A FOLYOSÓN
Balassagyarmaton, az egyes emeletekre érve szembeötlő
a 150 literes hűtőszekrény, (Ha jól becsültem meg az űrtar
talmát.) Kérdeztem a körletőrt, mit tartanak benne? Nem
nagy luxus ez néhány embernek? Furcsán nézett rám. Né-,
hány embernek? Ez nem a miénk, hanem az elítélteké!
Akkor nézzük meg, nyissuk ki, kértem. De kiderült, még
kulcsra vannak zárva és üresek, mert mindössze pár napja
kerültek a helyükre.
Vagyis, tudomásom szerint elsőnek a bv. intézetekben ™
bár tévednék — saját hűtőszekrényü.k lesz az elítélteknek. Nyil
ván romlandó felvágottak, vaj, tej stb. kerül majd bele. S
nem kétséges, ezzel egy nagyon fontos lépést tettek az egész
ségesebb táplálkozás megvalósulásáért. Hiszen köztudott,
hogy az elítéltek azért nem juthatnak például tejhez, mert
egyszerűen nem oldható meg a tárolása. De például nem
célszerű, mondjuk, párizsit sem venni, legfeljebb annyit, amit
egy evésre el lehet fogyasztani, mert különben megromlik.
Nos, azt hiszem, lassan véget ér majd Balassagyarmaton á
„szalonnakorszak”, bár a kánikulai napokon azt is inkább
„sülve fogyasztják”.
Kérdeztem az érintetteket: mit szólnak hozzá? A válasz
ugyancsak meglep: — ó, nekünk úgysem kerül bele semmi,
csak az írnokoknak! S, ha bele is kerül, mi a biztosíték, hogy,
nem tűnik el?
Bár tudnék, de nem válaszolok a kishitűeknek. Meggyő
ződésem, hogy ez az úttörő kezdeményezés jó eredményt hoz.'
Amit a balassagyarmatiak kigondoltak a hűtőszekrények
használatáról, megvalósítható és valamennyi elítélt örömére
szolgál majd.
Következő számunkban erről majd részletesebben beszá
molunk. Remélhetőleg követendő példaként.
.........
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A „KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁS” című írás véle
ményem szerint kitűnő (3 pont), közepes (3 pont), gyenge
(I pont), ezért a vetélkedőben továbbjutásra
JAVASLOM

NEM JAVASLOM

Indokolás:*,

..... ............ ..................... ............................ .
• ( B e k ü l d h e tő k ü lö n la p o n Is.)

J)éJután 4 órakor közösségi
— Elnézést — tette fel kefoglalkozás ^ lesz, hallat- zét Szigeti —, de ez fontos
Kiott a körletírnoik hangja, kelléke a csalásnak. BunikóHüzat futott végig a zárkán, ként nem lehet csalni.. .
.
Ok'é. De az ajtót csukd
A nevelő elmosolyodott, bóoe, te „körlet esze” — pat- Lintott és folytatta:
i ^ iJ® • Ba{aból,
mindig
— De az előbbiek mellett
tudott viccelni. A körletírnok, jelentkezett a képmutatás, dör•Sanyi, miután körbejárta a zsöltsség, helyezkedés is. A
zárkákat, visszajött a haver- csalói összkép megváltozitatájához.?..
• •
sa a mii feladatunk. Har— Füstszűröst szívnék.
mincnyolc éves, már kétszer
•— En is ^sok mindent — elvált. Házasságainak felbomvalaszolt Béla —-, neked is lását börtönbe kerülése idézrajta van a vásárlási enge- te elő. Szülei és testvérei él
őhelyeden — mondta, de azért nek, de a közeledését többneve tve kínálta. Rágyújtottak, szőr visszautasították...
mélyet szívtak, ^ s fújták a
— Szokott repülni a törülrüstöt, ami hintázott egy. da- köző! — jegyezte meg egy
rabig, majd lustán kihúzott az közbeszóló. — De mi nem
ablakom ^
_
bírjuk kint a meneteket...
Miről lesz szó? — kér— Ez igaz, mindenhez hozdezte Béla. _
zászólhatnak, de kérem, vár, valami tanulságos do- ják meg a mondat végét. —
logrol — mondta hamis mo- A hang nem volt kemény, de
sollyal, megropogtatta _ ujjpe- hangsúlyos,
récéit, elfogadta a feléje nyúj— Idézek néhány sort az
tott kávét, s lassan hörpölte. édesapja leveléből: „Az ígérA folyosóról ^már hallat- getések ideje lejárt, bizonyítaszott: „Közösségi foglalkozás- nőd kellett volna, de te csak
ra felkészülni!’’ Aztán követ- szélhámoskodtál. .. ” Szomorú
fcezett a sorakozó. Voltak, akik az ilyen édesapái levél, talán
húzódoztak, próbáltak kitérni, éppen annak fáj a legjobban,
nem tudtak ^mindnyájan „lel- aki írta ... Még ő okolta az
kesedni , mégis megtelt a te- édesapját, pedig szabadulása
reT* ..
„ .
után ők segítették, s lehetőA p o riét esze jelentett a séget adtak neki... De most
nevelőnek.
.........
nem is ez a lényeg. Jelenleg
A mai _közösségi foglal- az élettársával tart kapcsolaBcozason egyeni történetet aka- tót, akivel beszélő előtt vagy
rok elmondani, éppen azért, U(,an többször elbeszélgettem,
mert legutóbb a szeretetrol Mindig azt mondta: „Én bíibeszélgettünk, s mint tapasz- zom Feriben, hiszem, hogy
taltam, jód ragadták meg a megjön a jobbik esze, úgy
kérdést...
érzem, ragaszkodik a gyerekValaki fészkelődött a szé- hez, szereti”...
ken, a többiek lepisszegték. A — Bár nekem lenne' valaJtelevízi óműsor oknak általában kim, aíki bejárna hozzám,
'.nagyobb volt a keletje, de azt várna rám, csak még egyelismerték, „vannak_ egészen sze r... — többen odanéztek
jó témák”. Az utcáról felhal- a felsóhajtozóra. A nevelő is
látszott egy Trabant túrázta- megállt egy pillanatra, majd
fása.
folytatta.
A nevelő hozzákezdett El_ Kérelmet adott be, hogy
mondta, hogy azt, akiről be- az élettársával háziasságot
szék mar sajnos 10 eve is- ^ 535^
akitől a gyermeke
talál- v a n ... Szép és nemes vállal:meri.
, - Amikor
„ .. , először
,
koztak, o meg szakaszveze.c
Nekünk is az a szén
volt, a téma főszereplője _vi- d.^founi^ hogy megtalálják a
szont azóta eljutott az orize- családi otf,hont..„
t?
n krem
V eDer
m trT
tu
^
Egy akéz
a * « »is,* ■akik kértana
lett.)
majd
többieké
— Szinte mindegyik bún- dezni 3 ^ ^
cselekményét átszőtte a csa_ Tessék - mutatott a vé!.a.s
kfszlflt a PfY®1'0
’ kony és szemüveges jelentkebar felfedezhető volt benne a zgre
jó modor és az udvariasság
_* GondolMn.; nem engedélyezte a parancsnokság, hogy

kimehessen a házasságkötésre
a Feri, mert ugye, tetszett
mondani a keresztnevét, amikor az élettársa?...
— Igen, mondtam, tessék
Koszvay... majd válaszolok
magának is ...
— Ha nem engedélyezték,
akkor miért beszélnek itt a
család összehozásáról? Nem
furcsa ez?
— Még nem mondta senki,
hogy engedélyezték vagy nem
— robbant ki Miszlai Gyula.
— Én is kérvényeztem és
engedték...
— Mert te jól fekszel...
— Bolond vagy, én, akit
kétszer is megsuhintottak egy
húszasra?
Pattogtak a mondatok, . in
dulatok. Majd a nevelő fel
emelte a kezét, csend lett, az
arcokra érdeklődés ült. Vár
ták, mi történt azután. Vol
tak, akik sejtették, kiről van
szó, sugdosták is a nevét.
— Engedélyeztük volna, de
levelet kaptunk az élettárstól,
aki ugyanakkor neki is írt.
Nem gondolta meg magát,
csak azt kérte, hogy szaba
dulása után legyen az eskü
vő; ez lenne az első esküvő
je, és nem akarja így és itt.
Válaszoltam
a
levelére,
amelyben megígértem, hogy a
fiú hazamehet... Köszönőle
velet í r t ...
— És a férfi nem balhé
zott?
— De igen. Még én voltam
zavarban, mert félreértette a
helyzetet. Megnyugodott, köz
ben elszállították kórházi ke
zelésre. Mire visszajött, meg
érkezett az engedély, de azon
a napon jutott el hozzám egy
másik levél is, a Kalocsai Bv.
Intézetből...

— Befutott egy sittes sze szobrász a gyurmát mestere
relem, ugye, nevelő úr? — előtt.
mondta nevetve a „körlet
Átadtam a levelet, biz
esze”.
tattam, hogy olvassa el nyu
— Jól következtet, Molnár. godtan. Remegni kezdett a
Egy szerelmes levél, amiből keze.
— Mi is megárezzük a le
megtudtuk, hogy egy bünte
tését Kalocsán töltő asszony bukást» nevelő úr, mint sza
nak is házasságot ígért, s füg már az esőt...
Nevetés hullámzott végig a
getlennek mondta magát.
A nevelő papírt emelt fel. termen, a nevelő is elmoso
megigazította szemüvegét, és lyodott.
— Előbb is jelezhetne a ké
olvasni kezdett. — „ ... Feri szülékük,
mielőtt elkövetik —
kém, örültem kedves soraid jegyezte meg, majd folytatta.
nak. »-Nagyon szeretlek, ara — Nos, a férfi arcára olyan
nyos kis tündérem, én majd gúny ült k.i, ami eltorzította.
bevezetlek az életbe, a villa
— Szóval nem akarja, per
lakásunkban szépen fogunk sze a küldött pénzt azt igen,
élni. Nem kell dolgoznod, apá ismerem én ezeket, hajtok,
méit adnak bőven, no és van hogy menjen neki a m,ani, az
örökségem ...
Szerelemmel tán ...
foglak imádni, csókolni min
— i Maga azért küldi a
denhol . . .« Ferikém, szép, pénzt, mert a gyermekét és a
szavak ezek, de ugye igazak nőt segíti, akit szeret.
is, mert nem akarok csalód
— Nevelő úr, Emese csak
ni, ha nincs semmid, én ak itt nem akar esküvőt, de én
kor is szeretlek, akarok ma kimehetek és a szép házas
gam mellé egy olyan férfit, ságkötő teremben nászindulő
aki megért és szeret. . . ” •
meg minden... — magyará
Csendben úszott a kultúr zott.
terem, olvadó hó kopogott
— Igen, itt van az enge
ütemesen az ereszről az ab dély — papírt emelt fel a ne
lakpárkányra.
velő, úgy mutatta, mintha
— Kihallgatásra kérettem, most történne az egész —, de
jött is, szabályosan jelentke itt van egy másik levél is.
zett.
— Emesétől? -- kérdezte»
Irt az élettársa — mond de* hangjában már ott érző
tam, s néztem az arcát. Elő dött a bizonytalanság ...
ször rezzenéstelen volt, majd
— Kalocsáról érkezett...
mosolyra váltott.
— Nekem? Ugyan már, ne
— Már nagyon vártam — velő úr ... csak nem gondol
mondta, s úgy tett, mintha ja, hogy sittes babákkal kez
mindez természetes lenne. dek, nem lenne méltó hoz
Akikor jövő szombaton lesz az zám, valakivel összekever
esküvő...
igazán
nagyon nek ... potyára kértem az es
büszke vagyok, hogy a ne küvőt? Vagy mondja meg,
velő úr lesz a tanúm — ke hogy nem akarnak elenged
zében gyűrte a sapkáját, mint n i. . .

Szavazás elő tt
Mint az előző lapszámban
szó volt róla, ezen a héten
visszatérünk a stúdiók közöt
ti pályázat egy másik felté
telére. Több helyen úgy tűnt
ugyanis, hogy a feltételek
közül az egyiket félreértet
ték. A január 23-i felhívás 4.
pontjában az szerepelt, hogy
a kiválasztott és közölt há
rom mű közül a versenyben
részt vevő stúdiók egyet ki
választhatnak, s azt kell
majd „rádiósítaniuk”. Nos,
ezt a kitételt néhányan úgy
értelmezték, hogy a s a j á t
anyagukat, írásukat dolgoz
zák majd fel a második for
duló számára. Egy-két stú
dióban azt is jelezték, hogy

már meg is kezdték a felvé
teleket, s rövidesen elküldik
a kész műsort a Központi
Stúdió címére.
_Mielőtt tovább terjedne a
félreértés, megismételjük ezt
a bizonyos 4. pontot: „A há
rom leközölt — és hangsza
lagon megkapott — mű kö
zül egyből az eredetileg be
nevezett stúdiók bármilyen
hangosított változatot ké
szíthetnek.” (Itt annyi a mó
dosulás, hogy háromnál több
anyagot jelentetünk meg,
mert a számítottnál is na
gyobb az érdeklődés. Az első
forduló eredménye a szava
zólapok segítségével alakul
ki; az olvasók döntik el így,

hogy a közölt írások közül
melyik a három legjobb.) Te
hát: a szavazatok összeszáínlálása után derülhet csak ki.
hogy a megjelent anyagokból
hogyan állt össze a sorrend;
vagyis melyik az a három
stúdió, amelynek írásai közül
kell az egyiket — mindenütt
közösen, a saját vélemény
szerint — kiválasztani és fel
dolgozni. Most tehát még
mindenképpen korai a már
beküldött
(saját)
anyag
„hangosítását”
elkezdeni.
Igaz, a munka semmiképpen
nem vész kárba: részben jó
gyakorlat a későbbiekhez,
részben pedig a Központi
Stúdió a vetélkedő után is
műsorába illesztheti.
Mindenekelőtt tehát: a lap
szerkesztősége várja a szava
zólapokat!
H. A.

Folytatta, csak hallgattam.
— Megtudta az élettársam,
nevelő úr, és jött a vízözön?
— Nem, az élettársa még
mindig szereti.
A férfi még ott volt nálam,
amikor az egyik munkatár
sam levelet hozott be..-.
— Szóval, dupla lebukás, má
sik ládába dobta, hátha elcsú
szik, ugye?
— Így bizony...
— De legalább elvitte a bal
hét?
— Sajnos nem, tagadott, vá«i
dőlt mindenkit, hogy méghamosították az írását...
— Ez már tényleg aljas
ság !... Az ilyen idióták tet
szik nekünk is nehezebbé a
s itte t...
— Nevelő úr, megtudhat
nánk a nevét? Elbeszélget
nénk vele...
Egymást követték a meg
jegyzések, vélemények, majd
elcsitult a társaság. A nevelő
elmondta, hogy vonják le a
következtetést, külön kiemel
te a szeretettel való visszaélés
gyarlóságát, s azt, hogy írjuk
meg a véleményünket...
— A következő közösségjfoglalkozáson
megvitatjuk,
hogy miért' vizsgálunk felül
minden kapcsolatot, hiszen
emberünk a börtönben is két
másik embert akart becsap
n i... Ha jól belegondolnak
— mert sokszor sértőnek ve
szik —, ezért avatkozunk be
le a magánéletükbe is ...
Ahogy vonultunk ki a kul
túrteremből, mintha olvasni
akartunk volna egymás sze
mében, gondolataiban.
A zárkában nagy vita keret
kedett.
— Látjátok, ezek a menő
fejek, a vagabundok — szólt
a témához a „Tyújkmell”.
— Miért, lehet, hogy neki
egy nő kevés, több kell, sze
reti a változatosságot -»
mondta kuncogva „Szeplős”.
— Persze! — csattant Béla
hangja. — Persze, kettő, amikor még egyet sem tudunk el
tartani, hagyjátok a süket
szöveget, annyi eszed vas
Szeplős, mint egy csirkének.
Én nem fényesítem a neve
lőknél a kilincset, de ahogy
én látom, nem is kedvelik ..;
nagyon sok mindenben nekik
va igazuk ...
— Mindig ml megyünk a
jégre — jelentkezett be a
„körlet esze” —, jövő héten
lesz a következő közösségi
foglalkozás...
— Lehetne előbb is, de
csukd be az ajtót — mondta
Béla és beszélgettek tovább.
Hetényl József

Vác
ötnapos 'gyaloghajsza után végre ismerős
volt a táj. Ismerősek a kusza, elvadult
akácligetek és a két tanya a 'kietlen síkság
közepén. Alig hallatszott az ágyúk dörgése,
a géppuskák ingerült, vad kelepelése. Távo
labb a folyóparton kopaszon meredtek az
égnek a nyárfák. Az agg épületek, a düledező
fészerek, meg^ a gémeskút ismerősként von
zották Andrást. Ruhája tönkrement, lába
kidagadt, reszketett a fáradtságtól. Amint a
kitaposott, kátyús útra tért, észrevette a moz
gást a tanya udvarán. Felgyűrte gallérját és
szaporábban emelgette a lábát. Már csak
kl!??<?.dva. mozgott, s mégis ösztönös, elszánt
csökönyösséggel közeledett a tanyához.
Az udvar üres .volt. Leült a kút melletti
tuskora és rágyújtott. Befelé fogta a ciga
rettát. Rozsdás szuronyt húzott elő, s minden
cél nélkül belevágta a földbe.
Körülötte
csend volt, csupán a szél neszezett alig hall
hatóan a bokrok között.
A lány valahonnan a tanya mögül került
elő. András csak akkor vette észre, amikor
már ott állt előtte:
— Azt hittem, senki nincs már errefelé —
mondta a férfi.
— Rajtam kívül nem talál itt mást. Üres
minden ... Elmenekültek az emberek — szólt
meglepő bátorsággá1 a lány. András sokáig
rajtafelejtette a szemét. Ismerősnek találta
— Elmenekültek?
A lány ránézett, a szeme nevetett.
— En ismerem magát! — mondta várat
lanul.
András felrántotta szemöldökét, s hirtelen
világosán eszébe jutott minden. Ez a lány ak
kor jött a tanyára, amikor ő bevonult kato
nának. Éppen csak meglátták egymást. Be
lenezett a lány meleg, barna szemébe és el
mosolyodott.
— Már ne haragudjon, de ha nem szól, én
fel nem ismerem. Két éve, hogy elmentem,
akkor meg maga gyerek volt — mondta s
tömzsi ujjaival ügyetlen igyekezettel simítot

ta hátra a haját. Arca nedves volt a téli
reggel puha szitáló ködétől.
— Ha megengedné, itt m aradnék... Kü
lönben sincs hova mennem, s ahogy az ágyúhallom, azt hiszem, hiába is mennék ..,
— Én a pincében lakom — mondta a
lány. —_Hely az van elég. Élelem is annyi,
hogy ítéletnapig is kitartunk. Mielőtt Ittle 
hagytak az urak, azt mondták, az sem baj
ha minden elfogy, csak a tanyára vigyáz
zak. A félévi béremet is előre kifizették .. „
gaz, azt mondták, senkit ne fogadjak be
Sokáig hallgatott.
— Maga azért ittmaradhat — mondta azután nekibátorodva.
— Köszönöm — felelte András. — Remé
lem nem lesz semmi baj. Jól megleszünk itt
ketten is. Mmel többen vagyunk, annál biz
tosabb az élet.
A lány hosszan és részvéttel figyelte az
tán megszólalt.
.
’
í f P ’ a háborűban nagyon rossz egye
d i- Nekem a világon senkim sincs...
A látóhatár^ szélén villogtak, lobogtak az
et,en a háború fényei. Az ágyúk moraja vé
tókká küzeI?dett- A férfi tapogató mozdula
tokkal kereste a lány kezét.
— Menjünk a pincébe — mondta halkan.
Azt hiszem, csúnya világ jön. Nem is
gondoltam, hogy ilyen haTar utóié? a
A pince valóban tele volt élelemmel.
Nyugodjon meg, Itt nem segít az izgaö"” - Próbálta vigasztalni a remegő lányt.
lan h a lá l
képZelni 3 SZÖrnyü * várat'

forró könnyeit, amint lassan végiggördülnek
ingén. Takarót emelt fel, s ráborította. Át
karolta, magához szorította, a haját simogat
ta. Szép hosszú, barna haja volt. Gondolata a:
események előtt járt. Mintha valaki azt súg
ná, nem fogják megúszni. Rettenetes, pedig
még a nevét sem tudja ennek a lánynak,
Megpróbálta felemelni a fejét. Az segélyké
rőén nézett rá, majd sok-sok félelemmel,
mereven a szemében bámult.
Mi a neved? — kérdezte súgva. — Mi a
neved?

Milyen bátor, magabiztos ez a lány _
gondolta András. Képes volt e gyászos ta
nyán egyedül ittmaradni, s befészkelni ma
gát a pince sivár labirintusába.
Sötét látomásként képzelte maga elé a jöVégül találkozott a pillantásuk, furcsán
vot. Itt rostokol teljes bizonytalanságban s
tálán arakon belül itt a front is ... Akkor szelíd, megnyugtató fénnyel, melyet tompa
pedig vége... Tudta, hogy a katonaszöke szomorúság fátyolozott el.
vényeknek nincs kegyelem...
— Anna ... Anna vagyok — válaszolt remego hangon.
. ~ ,<psak ,n,em beteg? — kérdezte, amint
Térdeltek mind a ketten.
hallotta a lány szapora, mély lélegzetét. MeAndrás úgy érezte, hogy az egész világon
^eYfn ”íeí e’ amint az gombóccá zsugorodva mar
csak ok vannak. Amint felpillantott,
gubbasztott a sarokban.
— N em ... nem — felelte a lány
rsak látta ^hogy a bejárati fal félelmetes és szin
te előzékeny lassúsággal előre hajol, kiter
nagyon félek. Nagyon ágyúznak.
sötét szárnyát fölöttük.
„ . Igea;,
^ folytatják, nemsokára már jesztve
Anna
parányivá
kuporodott. András
csak emlek lesz belőlünk.
érezte, hogy a hangja még neki is zükptn fZt-"íette fö!ötte- Testük összeért. Keidegenül cseng. Már bánta, amit mondott A z két fejükre szorítva várták, hogy elborítsa
közömbösség ilyen foka csak egyedm en okét a kövek és téglák zuhataga .
gedheti meg maganak az ember.
m o.ghdlm
h a in ? '" M°súgta
? V gaI
'ál1 nem szeretnék
Annának.
Nem érzett
- Még tréfálni is van kedve. - A lány
m
S
r
iAndÍr'éllmf
t'
Er&en
szorít°ttók
mást, Andrásnak eszébe jutott, hogy ők egy
ket
1®' ■
ten milyen boldogok is lehetnének.87
k *
Tud,ja’ ba~ az ember me^iárta a poklot
Tompa fájdalmat érzett a fVnár«
*■
meg a vizozont, már semmitől sem fél ’
w
í
S
K
:
°
gy
éreZte’
hogy
S
s
z
a
k S
S
S
r
,
gtf
d0ltem/
á’
hogy
velem
már
a
hó-'
her is csak szivesseget teh et...
if'gy.ÚZás f eyre i°bban erősödött. Pilla
natonként reszkettették meg a robbanások a
S
e g T a z utégla.
^ t é ^A
l 1 lány
,^ ldreAndráshoz
zuha"‘ rohant
S n ?s
meglazult
mindenről megfeledkezve átkarolta a ny’afiá^
va SZedte a 'élegzetet, fejét a férh o£y
g yat 1lany
l n v S-minden
S 0tta-ízeben
^
András érezte,
remeg.
Érezte

kozotfterkasverem

’ ÖSSZedő1 ez az át-

recsi^e^ropogva1^ 'tel'

fölöttüIc

hatalmas, átlyuggatotf 7 ÍI?1?4! valami sötét,
Pillanatra még o ty an n ak ^ ű n t^ 31’0' -EgyetIen
egy nagy felhő széltől sz a k íto tt T “ 1 3kár
áldott napfényben
szaggatott pereme az
Co. E.
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A máj a szervátültetés
szolgálatában

Mindenki
bizonyára ön is — ismer olyan embereket
Cambridge-i kutatók csal- rővé teszi ugyanattól a doakik ösztönzőleg hatnak környezetükre, kedvet és életerőt hatatlan
módszert találtak an- nortól származó bármely tó
nakbiztosítására, hogy
a vábbi
átültetett
szervvel
]fhTnkg r t 7 t Í f m t e SnitórSaSá8ban * *
is ^
szervezet ne lökje ki az át- szemben,
A következő teszt kérdéseiből kiderül: mi ezeknek az ültetett szervet. A nehézség
tudósok most megtalálembereknek a titka, mi segíti őket hozzá, hogy az élet szinte csak az, hogy ehhez egy má- táka meglepő
eredményeik maVáí^znl w,rCní elv(f zek> és derűssé tegyék mások számára is. jat is at kell ültetni ugyan- gyarázatát. Az átültetett máj
Válaszodon igennel vagy nemmel a kérdésekre, s az értéke attól ^a donortol, ^mielőtt- a elnyeli és tönkreteszi a felésből azt is megtudhatja, vajon ön ilyen ember-e, s ha igen szukseges
szervet ^.átültetnék, hérvérsejtek teljes kiónját,
mennyire?
’
6 ’
Am ha a _majatültetést he- amely először megpróbálja kilyettesdem lebet azzal a ve- vetni az új szervet. Ezután a
1. Sok dolog van, ami na
it). Szeret-e kezdeményezni, gyülettel,
amely a‘ májban
gyon érdekli?
'
máj egy antigént választ ki a
s szívesen vállal-e vezető sze van, - és az ~ megakadályozza
a véráramba, amely megaka
IGEN. . .
NEM ...
repet?
további átültetett szervek ki dályozza, hogy a fehérvérsej
2. Próbál-e a . munkájában
IGEN. ..
NEM...
lökődését, akkor reális kilá
rendszeresen új* módszereket
11. Kész felelősséget vállal tások vannak arra, hogy új és tek a májat próbálják meg
kilökni.
és elméleteket alkalmazni?
ni?
hatásosabb gyógyszereket, ta
IG E N ...
NEM ...
IGEN...
NEM....
A májnak a donor számára
lálnak a probléma megoldá
is nagy fontossága van, ezért
13. Tudja-e bátorítani
a sára.
3. Ki tudja-e mutatni-lelke
a teljes átültetése aligha kefedését minden gátlás nélkül? csüggedőket?
Egy , cambrídge-i átültetése- rülhet szóba. Ám lehet, hogy
IG E N ...
N EM ...
NEM..
a
a
i
Torekszik-e arra, hogy két végző ^orvoscsoport vala- az egész máj helyett a máj
környezetében mindenki jó! mivel ezelőtt azt tapasztalta, szövet kisebb mennyiségei is
amivel éppen foglalkozik, an erezze magat?
hogy az olyan malacok, ame- elegendőek
egy számításba
nak érdekében, hogy valami
lyekbe májat ültettek át, ke- í öv° donortól a kilökés meg
IGEN ...
NEM...-előre nem látott, fontosabb
14. Szereti és élvezi-e a be yésbe hevesen lökték ki az akadályozására. _Vagy talán
tevékenységbe kezdjen?
szélgetést, a baráti eszmecse ugyanattól a donortól szár- s'kerül fölismerni azt az antiIG E N ...
NEM ...
rét vagy vitát?
mazó bármely más átültetett
megakadályozza
aa kilökést
és
azt
vagy
IGEN. ..
NEM ...
S. Szereti-e általában —• te
szervett . AA Roy
Rov Game
Gaine áltál
által annak
kll,okest
esmesterséges
azt magát,
magat, megvagy
egy
15. Szívesen meghallgatja-e
li át barátian, szerettein, kedportból
Hush
Davezetett csoportból Hugh
felelőjét iehet fölhasználni,
vés kollégáin kívül — az em- az emberek véleményét?
vies es Bruce Roser, valamint
,
IGEN..'.
NEM
bereket?
Naoshi Kamada a cambridIgy vagy amu«E a májnak
16.
Szereti-e,
ha
az
emberek
ge-i állatfizikológiai intézet- azt a figyelemre méltó képes
IG E N ...
N EM ...
gyakran felkeresik s mindig
6. Élvezi-e az új ismeretsé szívesen látja-e a vendégeket? ből utóellenőrizték ezeket a ségét, hogy semlegesíteni tudmegállapításokat
patkányok ja az immunválaszt, végül is
geket, szeret-e társaságba járIGEN...
NEM. ..
felhasználásával
— ezekkel használatba fogják venni az
*ti?
17. Könnyen be tud-e il ugyanis egyszerűbb dolgozni, átültetést végző sebészek. Az
IG EN ...
NEM ...
leszkedni egy sokféle embe- mint malacokkal —, és azt átültetett májjal élő betegek7. Az elszenvedett kudarcok regből álló társaságba?
tapasztalták,
hogy egy pat- bői rutinszerűen vett vérminután vigasztalást nyújt-e önIGEN. . .
NEM ..;
kányból származó átültetett ták is segíthetnek további útnek az, hogy még rengeteg érVállalja-e azt, hogy akár máj a befogadót teljesen tű- baigazítást nyerni.

dekes tennivaló akad a vi- nevetségessé is váljék egy kilágban?
csit, ha ezzel az egész társaság
IGEN
v e m
hangulatát megjavíthatja?
c
.
IG EN ...
NEM ...

*■
5^1

- « “ * . ‘oro,dik-

19. Könnyen ki tudja-e fejezni együttérzését, rokon-

" ft* “
azz?J> h.°.ffy szenvét, mások iránti elismennndenkinek a kedveben járj0D? ..
IG E N .:,.
NEM ..;
IG EN ...
NEM ..:
20, Hisz-e abban, hogy min9. Szeret-é kérdezősködni, dennap, minden embertől tá. érdeklik-e á mások dolgai?
nulhat valamit?
IG EN ...
N E M ...
IG EN ...
NEM.

A rendszeres szaunázás
csökkenti a vérnyomást

I S,

M0

Saint-Exupéry aforizmáiból
Az embert úgy teremtették, hogy csak annak örül,
amit maga teremt.
★
Ha az embert önmagává
akarjuk tenni, nem kisebbítenünk kell őt, hanem lehetővé kell tennünk, hogy
megnyilatkozhassék,
célt
kell. adnunk vágyaihoz és
teret cselekvéséhez. Átalakítani mindig annyit jelent,
mint felszabadítani.
,
. ... . , ” ... .
A létezéshez szükség van
a bennünket körülvevő valosagra.
*
Az a legfontosabb, hogy
valahol legyen valami, ami
éltet bennünket. Szokások,
ünnepek. Egy emlékekkel
teli ház." A legfontosabb dolog úgy élni, hogy legyen
hová visszatérni.

Embernek lenni annyit
jelent, mint felelősnek len
ni. Érezni, hogy a magunk
kis tégláját lerakva részt
veszünk a világ építésében.
★
A cél addig nagy, amíg
teljesen feláldozod neki maSad, Akkor azonban lealacsonyul, ha csak arra akar°d felhasználni, hogy dicsőséget szerezz általa,
★
Amit az egyik ember hl»
bának tart, azt a másik
eredménynek tartja, de téged ne aggasszon ez a különbség. Eredményes csak
a nagy, kölcsönös együttműködés lehet. És a sikertelen mozgás is az eredményes mozgást szolgálja. Az
eredményes mozgás pedig
megmutatja annak aki hibázott, azt a célt, amely felé
mindannyian tartanak.

300—400 millió évvel ezelőtt
keletkeztek az első rovarok
A rovarok eredettörténetének kutatását, különösen az
egyes csoportok korának meghatározását jelentősen meg
nehezíti az a tény, hogy ezekből az állatokból viszonylag
ritka a fosszilis maradvány. Jelenleg csak abból indulnak
ki, hogy a rovarok és legközelebbi rokonaik, a myriopodák eredetét (azt a csoportot, amelybe a százlábúak tar
toznak) mintegy 300-400 millió évvel ezelőtt kell keres
ni — ha ugyan nem még korábban.
A myriopodák az idők során a rejtőzködő életmódhoz
alkalmazkodtak, a rovarok viszont nyitottabban éltek,
és a későbbiek során a repülés képességét is megszerez
ték. A myriopodák és a rovarok együtt alkotják a tracheaták csoportját. Ez a név arra utal, hogy mindkettő
ún. tracheákkal lélegzik. A tracheaták jellegzetesen szá
razföldi állatok.

A céltudatos szaunakezelés 8-10 perces szaunalátogatás
a , r kisrpéretű , és közepes mellett) olyan értékeket muÄ
ä -hípertótoniaban) szenvedő betegekre nianál az Égészségügyi Világ
ÚJ RITMUSSZABÁLYZŐ
tartós
vérnyomáscsökkentő szervezet (WHO) által ' megál
lítással lehet. A szaunakeze- lapított' alapértékek alatt ma
Űj ritmusszabályzót próbálnak ki a vérnyomás szabá
lisról évek óta vita folyik a radtak.
ÉRTÉKELÉS
lyozására. Csökkent vagy serkent, teljesen kívánság sze
nemzetközi szakirodalomban,
A
megvizsgált
páciensek
rint és a keringési megbetegedéstől függően.
az életkora 18—75 év között
Ha több, mint tizenöt kérdésre felelt igennel, akkor erős elsősorban, azért, mert azAz új ideg-ritmusszabályzó egy kis adóból áll, amely
ösztönző hatással rendelkezik, tud hatni másokra. Szívesen fo ilyen kezelés során a szervehasonlóan működik, mint a szívritmus-szabályozó. Az
gadják tanácsait, igazi vezéregyéniségnek tartják. Ha csak 11
impulzusokat az idegpályákon keresztül a központi idegmagyarázhatóak meo páciensek betegségét egyaránt
13 kérdésre válaszolt igennel, akkor is elégedett lehet önma nem
rendszerbe küldi. A korrigáló adóimpulzusok itt értékes
gával: nem törekszik mindig vezető szerepre, de ha nem akad egyértelműen.
kezelni lehetett.
szolgálatot tehetnek.
más, ön sem riad vissza a felelősség vállalásától. Nem akar
Az NDK Orvosi Radiológiai
Most egy kis operáció is elégséges ahhoz, hogy a sza
Az idősebb páciensek cso
beleszólni mások életébe, de ha megkérik rá, szívesen segít. Társasága nukleáris orvostu
bályozó mechanizmust elektronikus segítséggel rendre
Aki. legfeljebb a kérdések felére felelt igennel, az inkább dományi tagozatának Rein portjával — és ott megintkényszerítse. A bőr alá minielektródát helyeznek, anten
másoktól vár bátorítást.
renáezett csak azoknál, •akik közepes
hardsbrunnban
nát és adótekercset. Az övben csatként álcázva helyezik
XVIÍI.
szimpozionján
dr. hipertóniában szenvedtek —
el az impulzusgenerátort.
Hans-Joaehim Winterfeld, a a kezelési program hetenként
Nem kívánatos mellékhatások, amelyek a vérnyomás
berlini Charité fizikoterápiái egyszeri szaunalátogatást, és
ra használt gyógyszerek esetében gyakran fellépnek, itt
klinikájának
orvosa beszá- hetenteegyszer _45-60 perces
nincsenek.
molt a magas vérnyomás ke- távfutást vagy úszást írt elő,
A sárgarépa, a spenót és más ban, a tojásban és a tejtermé zelésére irányuló szaunaterá- rövid szünetekkel.
főzelékek részben megvédhetik kekben található, vagy az A
a cigarettázókat a tüdőráktól. provitamin (karotin), amely a m é n y e f r ő f k h V ÍZ S S 3 *a t Í e ! U ^ ~ ^"""""'""'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSXrSSArSSWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSrSS/S/SSSSSSSSSfSMMSSS/fM*%
Jeremiah Stamler, az egyik zöld.és sárga főzelékekben, va
A szauna _ körülményei, a 1 M é t h ó t h á rm a t
■Chicagói egyetem professzorá lamint a sárga és a vörös gyü
test tulhevul'esevel es az uta- %
nak vezetése alatt álló kutató- mölcsökben található.
csoport azt 'állapította meg,
Stamler professzor 1957-ben na -következő óvatos lehűté- ^ ^ A z , á b r a k i t ö l t és as en uat á nv ízoslvz ina stes as
-hogy az olyan emberek, akik- kezdte tanulmányozni 3000 sével együtt, rendszeres látó- § hö sést zb ee t űf so l ys ao mr oakt o3.,
4. é s 5. b e t ű 
pek az étrendjében nagy meny- munkás egészségét. Figyelem gatás esetéin a periférikus
j é t ! H e ly e s m e g f e j t é s e s e t é n e g y
m a g v a s g o n d o la to t k a p .
:nyiségű gyümölcs és zöldség mel kísérte egészségi állapotu véredények kitágulását idézi
fordul elő, kevésbé vannak ki kat, étrendjüket és tevékenysé elő. Ezáltal ezekben a vér
V íz s z i n te s : 1. N D K - b e l i t e h e r 
téve a tüdőrák veszélyének güket, s megmutatkozott, hogy edényekben csökken az ellen
g é p k o c s i - m á r k a . 4. „ J ó ír ó c s a k
a z le h e t , —
í r , h o g y g o n d o la 
. még akkor is, ha egyébként mind az elfogyasztott karetin- állás a vér áramlásával szem
t a i t k i f e j e z z e ” (E ö tv ö s J . ) . 10.
mennyiség, mind az elszívott ben. A szívizom szivattyúzó
rendszeresen cigarettáznak.
U sti . . . L a b e m ; c s e h ip a rv á ro s .
munkájában
tehermentesül,
13. B e c é z e t t M á r ia . 15. A z o n o s
■Köztudomású, hogy sok kö- cigaretták száma befolyásolta és
a vérnyomás csökken. Kü
s z ín ű é s a n y a g ú n ő i p u l ó v e r - é s
Sönséges rákos megbetegedés a tüdőrák előfordulásának gya lönösen a fiatalkorú magas
k a rd ig á n e g y ü tte s .
14.
Z ű rjé n .
17. F a r s a n g i b á l k e l l é k e . 19. X e előfordulása kevésbé gyakori koriságát.
A legtöbb rák azoknál az vérnyomásos betegeknél ezál
n o p h ó n b á z i s a ! 20. A f é n y k v a n 
olyan embereknél, akiknek az erős dohányosoknál-fordul elő, tal gyakran lemondhattak a
tu m a .
21.
N eves
z e n e sz e r
zőnk,
u tó n e v e
k e z d ő b e tű jé v e l.
étrendje A-vitaminban gazdag. akik kevés karotint fogyasztot gyógyszeres kezelésről. A leg
22. É s z a k - o l a s z o r s z á g i v á r o s . 23.
Ä kutatók azonban nem voltak tak, és viszonylag ritka volt több más, kismértékű és kö
P e rm
f o l y ó j a . 24. C s e h s z lo v á k
l é g i f o r g a l m i v á l l a l a t . 26. I s m e r t
biztosak abban, vajon a védel- azoknál az erős dohányosoknál, zepes hipertóniában szenvedő
z
o
n
g
o
r
a
m ű v é s z ( G á b o r ) . 28. P e 
.met a már kész A-vitamin (re- akiknek az étrendjében sok ka- betegnél legalább a gyógy
p e c s e l . 31. S z e m k ö z e p e ! 33. Az
;tinói) nyújtja-e, amely a máj rotintartalmú étel szerepelt
szeradagot lehetett mérsékelni.
a n g o l h i m n u s z e ls ő s z a v a . 34.
M e z ő f ö ld i f o ly ó , f o r d . 35. F r a n Dr. Winterfeld közölte, hogy i >Cia hegedűművész és zeneszerző
1978 óta 280 hipertóniás bete- S ( J e a n - B a p t i s t e , I8 6 i—1766). 37.

A táplálkozás és a rákveszély

A hullacfékszalma hasznosítása

A hulladékszalma, amit >az
angol farmerek minden évben
elégettek, értékes anyaggá válhát, ha az egyik üzletember
ötlete teret nyer. Ken White, a
Straw Box Systems (Szalmadoboz' Rendszerek) cég képviselője úgy véli. hogy a farmerek a mezőgazdasági termének részére dobozokat csinálhatnának a hulladékból. Az
angol farmereknek és nagykereskedóknek evente 100 millió
,vissza nem küldhető dobozra
yan szüksége. Ezeknek a dobozokban a nagy részét karton.
ból vágy puhafából csinálják,
a nyersanyagot pedig általában importálják.
White eljárása szerint, szálmatörek és műgyanta keverékét összepréselik egy forrná-

ban, miáltal lapos deszka lesz
belőle. Papírral rétegezik —
belül kék, kívül fehér (a. szál
lító nevével és egyéb szöveg
gél) —.aztán a deszka keresztúlmegy egy automatikus vágón. amely egymásba illeszthető alakúra szabja, A csomagolók aztán az ilyen készlet
bői összeállíthatják a dobozokát.
a szalmadobozok vízállók,
pj-ősek és merevek s kb eevharmaddal kevesebbe k e lL
a fadobozok •
mondotta White. Ha egy szálmadobozt mar nem lehet tovább használni, szét lehet tördelni és a szántóföldön szétszórni, ahol hamarosan szétrohad..

‘

Egy japán háborús veterán
nemrégiben három centiméter
hosszú
puskagolyószilánkot
köhögött ki, amelyet
csak
nem 39 éve hordozott a tü
dejében. Tecuro Szaszakit —
aki vasúti mérnökként szol
gált a hadseregben — légitá
madás során Burmában hát
lövés érte. A golyó egy szi
lánkja mélyen behatolt jobb
tüdejébe, s az orvosok nem
operálták ki, mert akkor túl
veszélyesnek találták a mű
tétet..
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Jövőre jubileum !

Most jön a java!

Könyv P u sk ásró l

' cert, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség remek
A legutóbbi fordulóban a
Ezek után lehet tippelni ar
társak.
négy baj nokj elölt szenvedett. ra, hogy ki nyeri a bajnoksá
— Részletek?
A sportláp száguldó riportere ismét telibe talált új
Rába és az FTC ugyan meg
— Előrehaladott tárgyalá A
könyvével. Puskás Ferenc életét zenésítette meg igazán
szerezte a két bajnoki pontot, got. Szerintem a Rába és a
sokat folytatunk egy spanyol keservesen,
Videoton
az
esélyes.
Bár
az
is
olvasmányosan, a remek balösszekötő mindennapjait és
míg a Dózsa bektársulattal: egy bikaviada]
bizonyos, hogy a nehéz sorso
ünnepnapjait adta közre színesen. Nem véletlen a Legen
rendezésére már konkrét kelt egy pontért, a Videoton lás miatt mindegyik vetélytárda és valóság — mint alcím. Az egykori száguldó balvereséget szenvedett,
árajánlataink vannak. S ez pedig
összekötőről legendák és valóságos történetek keringtek,
így aztán 35—35 ponttal vár sával játszik még, és így ép
újdonság, mert csak a szá ják
és most kiderült, amit sokan sejtettek már: addigi éle
a folytatást.
pen a Fradi lehet a mérleg
zadfordulón volt bikaviada]
tében a legenda és valóság egy és ugyanaz, valóságos
Nézzük az esélyesek hátra nyelve. Mindenesetre annyi
Budapesten. Szeretnénk rög lévő
legenda.
ellenfeleit.
biztos: a java most jön, ápri
bimérkőzést is bevinni
a
A szerző nagyon ügyes megoldást talált alanyának mi
Rába: Nyíregyháza (o), Diós lis 7-től — május 5-ig, amikor
Népstadionba. Persze ahhoz,
nél plasztikusabb bemutatására. Az előszót Alfredo di
győr
(i),
Csepel
(o),
Békéscsa
hogy élvezetes, jó mérkő
a bajnokság befejeződik.
Stefano írta, Sebes Gusztáv, Österreicher Emil, Hidegkúti
zést lássanak a nézők, két ba (i), Debrecen (o), FTC (i),
Nándor, Szepesi' György emlékezik sajátosan a maga
PMSC
(o),
Honvéd
(i).
Kitűnő
A
legutóbbi
forduló
igazi, jó csapatra
lenne
stílusában és különös emlékeivel Puskásról. (Érdekes,
eredményei:
szükség.
Terveink között sorsolás, csak az FTC és a
mindenkinek saját emlékei vannak a kispesti futballis
szerepel egy fedettpályás Honvéd elleni találkozó rá
táról.) Éppen ezért nehéz letenni a könyvet. Nem is ke
4-2
labdarúgó Európa-bajnokság zós, a többin már nyerhetnek Rába—Volán
rül sok időbe elolvasása, mindenki bizonyára száguld
FTC—SZEOL
3-2
megrendezése az új csarnok- is a Rába-partiak.
majd a sorokon, hiszen annyi sztorit olvas pontosan,
FTC: ZTE (i), Haladás (o), Diósgyőr—Dózsa
0-0
■ban. A magyar tenisz száz
amennyi Puskással megtörtént. Érdekes, jó, meghökken
2-1
éves jubileumát is rangos Vasas (i), Dózsa (o), Videoton Nyíregyh.—Videoton
tő, bizarr sztorit.
0-0
versennyel ünnepelhetnénk. «),, Rába (o), Nyíregyháza (i), Pécs—Tatabánya
Minden futballrajongó és kalandregény-kedvelő meg
3-2
A millennárisan már tavaly Diósgyőr (o). Lényegesen ne Honvéd—Ózd
találhatja a magáét a Puskás-könyvben, amely a Sport
3-0
is. voltak magyar.autós kasz hezebb, mint a Rábáé. Április Csepel—Vasas
propaganda gondozásában jelent meg 150 ezer példány
2-1
kadőrök, idén remélhetőleg 17-től 10 napon belül játsza Békéses.—Haladás
ban, és néhány boltban már rövidesen kapható is lesz.
0-0
francia és csehszlovák me nak a Vasassal, Dózsával, Vi Debrecen—ZTE
A könyvet képösszeállítás egészíti ki, a gőgicsélő öcsiké
nők is bemutatják tudásu deotonnal, Rábával. De a za
től a Népstadionba visszatért Fancho Öcsiig ...
a z nb i
Ál l a s a
kat. A nyár egyik igazi cse laegerszegi és nyíregyházi ki
megéje lehet a lovasrodeó. rándulás sem lesz könnyű. 1. R á b a E T O
26 15 5 6 74-39 35
26 17 1 8 60-36 35
Még csak elképzelések van Nagy bravúr lenne, ha a Fra 2.3. FÜT. CD ó z s a
26 13 9 4 44-23 35
di
nyerné
a
bajnokságot.
nak egy agárversennyel kap
4. V id e o to n
26 15 5 6 40-30 35
Dózsa: Csepel (o), Békéscsa 5. T a t a b á n y a
csolatban.
26 10 11 5 43r37 31
— Kulturális programok? ba (i), Debrecen (o), FTC (i) 6.7. BV pa .s aHs o n v é d 26 11 7 8 43-32 29
25 10 7 8 44-37 27
PMSC
(o),
Honvéd
(i),
Ózd
(o)’
Néhány napon belül telje tetik a mérkőzések párosítá
— Az új sportcsarnokban
8. C s e p e l
26 8 11 7 30-27 27
asztalite sát, eredményeit.
most volt a Hungária-kon- Tatabánya (i). Nehezebb sor 9. P M S C
26 11 4 11 37-33 26 sen készen lesz az
korszerűsített,
B ék éscsab a
26 8 10 8 32-36 26 nisz-szövetség
cert, valamint Amanda Lear solás, mint a Rábáé, de lénye 10.
A külföldiek közül április
11.
Z
T
E
26 8 10 8 25-36 26 átalakított irodája, úgy, hogy
csalogatja a közönséget. A gesen könnyebb az FTC-énél. 12. H a la d á s
14-én, szerdán megérkeznek a
10 33-35 24
Videoton: Diósgyőr (o), Cse 13. D V T K
az
Európa-bajnok'ságra
ideér
Népstadionban szeretnénk a
hollandok, a jugoszlávok és a
10 38-44 23
SZÚR mellett egy igazi' vi pel (i), Békéscsaba (o), Debre 14. D M V S C
11 34-42 23 kező és idelátogató vendége szovjet sportolók, míg a me
N Y V SSC
11 27-41 22 ket új környezetben fogadhat
lágsztárt köszönteni, olyant, cen (i), FTC (o), PMSC (i), 15.
16. V o lá n S C
13 30-45 15 ják a házigazdák. Addig vi zőny többsége 16-án foglalja
aki hasonló
sikert arat, Honvéd (o), Özd (i). Nem 17. Ó zd
el helyét a számukra fenn
16 34-57 15
a tartott Szabadság és Volga
mint annak idején Louis rossz.
18. S Z E O L A K
19 24-62 12 szont még sok a teendője
szervező bizottságnak, amely szállókban.
Armstrong. Hogy mindezeket NB II
nek nap mint nap sokrétű fel
miért? Sok milliárd forint
Schmitt Pál, a Népstadion és
értéket, gyönyörű létesítmé
adatot kell ellátnia, és tár
gyalni a külföldről telefonon intézményeinek igazgatója, a
nyeket bíztak rám.
Nincs
annál fájóbb, mint amikor
jelentkező szövetségi vezetők Budapest Sportcsarnok végső
előkészületeivel kapcsolatban
kel.
üresen tátonganak a lelátók,
A huszadik fordulóban meg
Nyugati csoporti
minden ' hangulation, mogor történt: az első és másodosz
Budapesten elkészült az EB elmondta, hogy a nemrég itl
va. Például az is 'fáj; hogy tály egyetlen veretlen csapata Olajbányász—PVSK
i- l teljes sorsolása,, dr. Diner Gá megrendezett magyar asztali
nincs igazi kettős rangadó, hazai pályán kikapott. Nagy Sabaria—Ajka
3-0 bor főbíró összeállította a na tenisz-bajnokság nekik is sok
pedig a Népstadionnak is kanizsán közel ötezer néző vár Sopron—Mohács V.
2-0
hasznos tanulságot hozott a
megvan a maga hangulata. ta a megszokott játékot ked Szekszárdi—Dunaújváros
2-1 pokra érvényes programot. így lebonyolítás segítésében, az
Az persze a játékosokon mú venceitől, ám az ellenfél Bauxitbányász—Várpalota 0-0 most már az is ismert, hogy a
eredmények ismertetésében, és
lik, hogy mi, a nézők is PVSK játszott és nyert kiüté Dombóvár—MÄV-DAC
1-1 magyar csapatok mikor és ki nem utolsósorban a csúszós
érezzük ezt.
vel
játszanak.
íme
a
sorrend
2-1
ses győzelemmel. A mérkőzés Komló—Kaposvár
küzdőtér padlózatának a javívége előtt 10 perccel a nézők Bak. Vegyész—Keszthely
2-2 jük:
tásában% Rövidesen ez ia
hazamentek. A Középcsoport 1. N .- k a n iz s a
Férfiak:
április
17.
szombat,
20 12
megtörténik,
úgyhogy a léte
1 34-19 31
biztos kiesője, az Építők mag- 2. S z e k s z á r d
20 14
5 28-17 29 19.30 óra: Szovjetunió, ápri sítmény már jóval az EB-nyitréfái ta ; az MTK-VM kissé 3. T a p o lc a
20 11
3 37-15 28 lis 18. vasárnap, 9 óra: NSZK,
on
20 9
4 33-25 25
nagyképű legénységét, megér 5.4. KS oe spzr th
19 óra: Franciaország, április tány előtt teljesen készen áll
e ly
20 8
4 28-27-24
demelt
győzelmével.
a vendégek fogadására.
6.
S
a
b
a
r
i
a
20
8
5 22-18 23 19. hétfő, II óra: Bulgária, 19
„A döntőben arról is szó volt,
A 24 mérkőzésből négyen 7. K a p o s v á r
20
6 29-17 22
hogy még egy további évig született
óra:
Jugoszlávia
lesz
a
sor
8.
D
.ú
jv
á
r
o
s
20
7 28-19 21
vendéggyőzelem, 9. K o m ió
nagy keresők leszünk, vágy sem nyolc összecsapás
8 28-22 21 rend.
döntetlent 10. M Á V D A C 20
MNK-DÖNTÖBEN:
20
— jelentette ki Franz a nyilvá hozott és 12 együttes
8 30-36 18
kihasz 11. M o h á c s - V .
Nők: április 17. szombat.
20
9 26-22 i :
nosság előtt, leplezetlen, sőt nálta a pályaelőnyt. Még
12.
P
é
c
s
i
V
S
K
tíz 13. B a k o n y V . 20
2 11 27-33 16 14.30 óra: Bulgária, április 18,
durva őszinteséggel. — Mérleg forduló van hátra, és mind
Ú. D ózsa- Videoton
20
5 10 21-35 15
Franciaor
V á r p a lo t a
20
re tettük: egy vereség esetén össze hat csapat helyzete 14.
3 13 17-28 11 vasárnap, 15 óra:
15. A j k a
20
7 11 19-35 11 szág, 20 óra: Románia, ápri
Szerdán játszották a Magyar '
legalább 4 millió markától es mondható teljesen reményte 16. D o m b ó v á r
20
2 15 13-52 8
ne el a klub”.
lis 19. hétfő, 11 óra: Finnor Népköztársaság Kupa elődön
lennek. v
szág, 20 óra: Csehszlovákia el tőit a Megyeri úton és Székes
Beckenbauer süllyedő hajó
len játszanak.
fehérvárott. Soványka két gólt
ról (és egy titokban felbomlott
Keleti csoport:
KÉZILABDA
házasságáéi) menekült, de mint
Az Európa-bajnokság iránt hozott összesen a két találkozó.
Asztalos
J.
SE
—Hódmv.
1-2
Európa legjobb kiuocsapatáóriási az érdeklődés. Már ed Ez persze nem csökkentheti a
kupasikerek
1-0
nak kapitánya adhatta ei ma Kazincbarcika—Miskolc
dig
több mint félmillió forint döntőbe jutást kiharcolt szé
Eger—Gyula
4-0
gát még ugyanabDan az évben
Különösen akkor értékelhet értékben rendeltek jegyeket, s kesfehérváriak és újpestiek
0-0
a Cosmosnak. Némelyek sze Szolnok—D. Kinizsi
1-0 jük igazán a Vasas és a Spar néhány napon belül megkez örömének jogosságát. Mert két
rint márkában, másoic szerint D. Universitas—t-app SE
2-1 tacus kézilabdás lányainak dődik az árusítás. Egy-egy gól is csak gól...
dollárban kapott 3 milliót. Szarvas—H. Bem J. SE
2-1 nagyszerű győzelmét, a BEK, versenynapra 60, illetve 100
Amíg (1981 őszéig) ott játszott, Salgótarján—Gyöngyös
Az Újpesti Dózsa a Békés
naponta, de legalább hetente Lehel SC—H. Szabó L. SE 2-2 illetve a KEK döntőjébe jutá forint (a drágább a döntők csaba együttesét fogadta, és a
sát, ha nem feledjük: decem napjaira) a belépők ára, a mérkőzés sorsát eldöntő gól a
foglalkoztak vele, mutatták ott 1. K . - b a r c i k a
20 12
3 23 -12 29
20 10
hon. Már az 1978-as VB idején 2. E g e r
2
29'
-16 28 berben az új Budapest Sport- diákjegy viszont csak 20 fo 63. percben született Kardos
r. K .
20 9
3 33 -22 26 csarnokban — meg a vidéki
ismét teljes kegyeibe fogadta a 4.3. HD eD
m . M SE
rintba kerül. Kibocsátanak jóvoltából.
20 10
7 32 -20 23
közönség, a szintén külföldre 5. s z a b ó S E
20 7
5 33 -27 22 varosokban lesz — a női kézi bérletet is, az egész verseny
A Videoton az NB II-es
szerződött Breítnerrel és Stie- 6. s z a r v a s
20 8
8 31 -29 2U labda VB.
tartamára, 500 forintos árral. MTK-VM együttesével mérkő
7 20- •21 20
likével együtt, akiket Schön 7.8. BG eyóurla. U n iv .
8 25'■27 19
A Spartak Kijev hétgólos le A Budapest Sportcsarnokban zött. A döntés itt is későn, a
mint „külföldieket” kihagyott 9. S a ig . T C
7 20- •24 19
győzése különösen bravúr, évek a 14 asztal körül 7 ezer néző 78. percben született, a csere
a messze várakozáson alul sze 10. P a p p S E
8 21 -•26 18
A s z ta lo s S E
7 21- •27 18 óta nem tudtunk ellenük to fér el, s fenn kell tartani he ként beállt Novath nevéhez fű
replő csapatból. Hogy miként 11.
12. S z o ln o k
8 13-•17 17 vábbjutni. Amit a Vasas-lá lyet a résztvevőknek is.
szerepeltek volna az akkor már 13. M V S C
ződik, aki nem egész 15 perc,
8 23- ■36 16
33 éves Beckenbauerral? Ez 14. B e m S E
8 19- •26. 15 nyok ezen a mérkőzésen, annak
Nemrég bemutatták a sajtó alatt annyira belemelegedett a
15. L e h e l SC
10 14- ■22-15
nem derülhet már ki. Az vi 16.
első félidejében produkáltak, tribün asztalainak prototípu játékba, hogy gólja el is dön
G yöngyös
10 17- ■28 15
szont emlékezetes, hogy az
több, mint biztató. Mert nem sát, háromszáz újságírónak tötte a továbbjutás sorsát.
NSZK válogatottja legváratla
Középcsoport:
kétséges: a szovjet válogatott a lesz kényelmes helye a néző
nabb kudarcát éppen a nagy
Nem voltak nagy mérkőzé
téren. A sajtó részéről is nagy
játékmester századik váloga Kossuth KFSE—Baiassagy. 0-0 VB egyik favoritja.
sek, a támadások is akadozgatérdeklődés
mutatkozik;
ked
S még leírni is jó: ilyen já dig 25 országból 17 akkredi tak, a védelmek is ügyetlen
tott mérkőzésén szenvedte el, Pénzügyőr—Budafok
2-3
1976-ban Belgrádban, az Euró Váci Izzó—Sz. Dózsa
1-1 tékkal a magyar lányok is ére tálás érkezett a sajtóbizottság kedtek, de ez nem zárja ki,
pa-bajnokság döntőjében. Bár Építők SC—MTK-VM
1-0 mért küzdhetnek, a legfénye hoz, s ehhez jön több mint hogy vasárnap már két kupa0- 2-ről egyenlítettek a cseh BKV Előre—Ganz-MÄVAG 0-0 sebbért, az aranyért.
félszáz magyar tudósító.
győzelemre éhes csapat talál
szlovákok ellen, végül is tizen MÁV Előre—Kecskemét
4-1
Horváth Tibor, a szervező kozhat Szekszárdon. A dön
egyesekkel az ellenfélé lett az
z. Volán
1-3
bizottság elnökhelyettese, a szö tőt Nagy Miklós vezeti.
elsőség.
Dorog—BVSC
3-2 r A férfiaknál már sajnos a vetség
főtitkára végleges meg
Amikor visszatért a Cosmos- 1. M T K -V M
20 15
5 47' -15 30 kudarccal végződött VB után állapodást kötött a Rex Rota
ból a Bundesligába, nem a Ba-: 2. 22. V o lá n
20 12 2 6 37- •19 26
ry céggel, amely az eredmé
yern, hanem a Hamburg szer 3. D o ro g
20 11 3 6 29--18 25 vagyunk. így is dicséretes Ko
ÁVAG
20 8 7 5 31--23 23 vács Péter csapatának,, a Hon- nyek és információs anyagok
ződtette. Válogatott már nem; . 5.4. BG .-.-M
20 7 8 5 33--2A 22
sokszorosítását végzi. Előre
lett többé. Mindenesetre tizen-" 6. K e cgsykaermméatt 20
7 7 • 6 25--25 21 védnak a BEK legjobb négy láthatólag 100 ezer különböző
két esztendőn át, összesen 103- 7. B V S C
20 9 2 9 29--25 ?0 csapata közé kerülése. Csak az
színű papírlapon — minden
20 8 4 8 32--30 20
Sa jt ó s z e m l e
szor (húszesztendősen először, 9.8. KS zKívF S EM Ä V
20 7 6 7 23--31 20 Elektromos esett ki.
versenyszámra más szín ér
Szerkeszti:
harminckét évesen utoljára) 10. B u d a f o k
20 7 6 7 27--31 20
■
s
z
e r k e s z t « b iz o tts á g
Tehát négy kupacsapatunk- vényes
már néhány perccel
vette fel a fehér mezt és fekete 11. V á c
20 6 8 6 22 --26 20
«
. B u <3apest
P énzügyőr
20 5 8 7 20--28 18 bol három állva maradt, kettő a mérkőzések után közük az
nadrágot. Tizennyolc évesen 12.
S te in d ] u tc a 8. sz. 1054
B K V E lő re
20 5 7 8 22--31 17 már a döntőbe jutott. Ha egy eredményeket.
K ia d ta :
A Budapest
lett első osztályú játékos, har 13.
14. S z e g e d i D .
20 5 6 9 26--36 16
a z I g a z s á g ü g y ) M in is z té r iu m
Sportcsarnokban
hatalmas
minchét évesen fejezi be, ül a 15. É p í tő k S C
szer
ezt
a
focistákról
írhat
20 5 3 :
-£1 13
fi?
Parancsno ksága
demonstrációs táblákat is el16. B á b o ln a
20 3 3 j
„hintaszékbe”. '
82 1440. S z i k r a L a p n y o m d a .
•53 9 nánk le!
I helyeznek, amelyeken ismer.
B u d ap est

Schmitt Pál olimpiai baj
nők pártbaj tőrvívó 1953.
augusztus 20-án a Népsta
dion avatásán kisdiákként
tornázott a zöld gyepen. Ma
a ' Népstadion és intézmé
nyeinek főigazgatója.
— Rövid egy esztendeje^
hogy kineveztek — mondja
—, e aktív hónapok után
vagyok. A labdarúgó-világ
bajnoki selejtező, a Buda
pest Sportcsarnok avatása,
a dunavarsányi edzőtábor
teljes rekonstrukciója, uszo
daátadás zajlott ez idő alatt
többek között. Ráadásul ti
zenöt esztendeje csak épít
kezés folyik itt. Amikor a
Népstadion épült, nagyon
nehéz körülmények között
tudták tartani a munkála
tok során a felfokozott tem
pót. Állandó volt az anyag
probléma, a cement például
14 o-”.zágból érkezett. A kü
lönböző minőségű betoneler
mek hol itt, hol ott „fárad
nak el”. .
— Jövőre jubileum leszl
— A harmincéves évfor: dűlőt megünnepeljük. Aki
mostanában itt jár, láthat-'
; ja, hogy mindenütt parko!sítunk, virágot ültetünk,
igyekszünk megfelelő kör
nyezetet teremteni. Koráb
ban nem ez volt a jellemző,
de az' igazsághoz tartozik,
hogy a nézők rengeteg kárt
okoztak. Idén például csak
takarításra 6 millió forintot
fordítunk.
— Gazdaságosság?
— Az új Budapest Sportcsarnok esetében már meg
kaptuk a műsorrendezési
jogot is. A Népstadion vo
natkozásában ez nein így
van. Itt legfeljebb inspirál
ni, ösztönözni tudjuk part
nereinket, hogy éljenek a le
hetőséggel, töltsék meg a
nézőteret. Hozzanak közön
ségsikerre
számot
tartó
programokat. Sokat törjük
a fejünket és az Interkon-

Trón után hintaszékben
Most már biztos: Beckenbau
er visszavonul. Vagy: legalább
is így mondják, írják. Azért-e,
mert megsértődött, amikor éle
tében először, s ezek szerint
egyben utoljára lecserélték?
Vagy azért cseréltette le ma
gát, mert megsértődött? Min
denesetre úgy tűnik, hogy ez a
legutolsó
Beckenbauer-ügy.
Nyilván azért még majd halla
ni és olvasni róla: mint nagy
és ítélkező öregről, s az „egykor
másképp volt” nosztalgiáról.
Európa legutóbbi húsz esz
tendejének minden bizonnyal
legismertebb játékosa 1945-ben
jött a világra, egy müncheni
postatisztviselő családjában.
Nyolcéves korában egy helyi
kis klubnál, az SC 19Ó6-nál
kezdett játszani, nem tartották
különösebb tehetségnek. Ki
lencéves korában arról ábrán
dozott, hogy olyan nagy labda
rúgó lesz, mint Fritz Walter, az
1954-es nyugatnémet világbaj
nok csapat hőse. Arról álmod
ni sem mert, hogy egyszer őt
fogja ünnepelni a nép a világ
bajnok csapat kapitányaként.
Ezt is elérte: 1974-ben, 29 esz
tendős korában. De ő, mielőtt
— szembeszállva Schön szövet
ségi kapitánnyal — összerázta
volna a végső erőösszpontosí
tásra a társaságot, ha nem is
sportszerűen, de szabályszerű
en kialkudta- a győzelmi pré
miumot. A szövetség 30, a csa
pat százezer márkás összegről
indult. Megegyezés: hetvenezer.
Beckenbauer volt az első, aki
saját menedzsert „tartott”, Ro
bert Schwant, aki egyben klub,
ját, a Bayern Münchent is szol
gálta. Azokban a daliás idők
ben, amikor a klub egymás
után háromszor nyerte meg az
EK-t. Utoljára 1976-ban a Leeds
elleni döntőben. Pedig akkor
már a müncheni nagycsapat
napja a leáldozóban volt. Vi
szont képesek voltak újítani.
Szív? Klubszeretet? Ördögöt!
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