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A Z  ELMÚLT HÉT
JELENTŐSEN MEGERŐSÍTIK a londoni lapok ér- 

tesülesei szerint az argentin katonai erőket a Falkland- 
szigeteken, hogy felkészüljenek egy esetleges angol tám a
dásra. A brit sajtó úgy tudja, hogy több m int kétezer fő- 
vel növelik az ott állomásozó csapatok létszámát, s lég- 
elhanto rakétákkal is felszerelik őket. Az angol fővá- 
rosban eközben a „kemény kéz” hívei konkrét hadmű
veletek^ lehetőségeit tervezik. A Reuter hírügynökség 
szakértők véleményét idézve jelentette: a válaszlépések 
célja az, hogy légi és tengeri-blokád alá helyezzék a  szi
geteket. Az ellenzéki „árnyékkormány” egyébként bele
egyezett abba, hogy a Thatcher-kabinet flottafelvonulás
sal párosuló diplomáciai megoldást keressen a vitás ügy
ben.

LONDON ARRA KÉRTE AZ EGK-T és tagorszá
gait, hogy hozzanak kereskedelmi megtorló intézkedése
ket Argentína ellen. Az erről folyó tanácskozások már 
meg is kezdődtek az állandó képviselők bizottságában. Az 
európai visszhangból egyébként érdemes kiemelni a spa
nyol állásfoglalást. A madridi napilapok azt latolgatják, 
hogy a  viszály következtében vajon nem szenved-e ha
lasztást az április 20-ra tervezett párbeszéd megkezdése 
a gibraltári kérdésről. Az E l Pais a halasztás szükséges
ségét egyrészt a  brit külügyminisztérium élén bekövetke
zett személyi változással indokolja, másrszt azzal, hogy 
a szigetországi közvéleménynek a'jelenlegi túlérzékeny
sége nem kedvezne ezeknek a tárgyalásoknak. Ugyanak
kor Javier Raperez, a kormányzó párt tájékoztatási t i t 
kára kijelentette, hogy a hivatalos megítélés szerint Falk
land és G ibraltár ügye „távoli és különböző. Remélem, 
hogy bizonyítani tudjuk: az efféle problémák megoldha
tók békés, diplomáciai csatornákon”,

A VILÁGSZERVEZET JÜNIUSI LESZERELÉSI 
ÜLÉSSZAKÁN elképzelhető, hogy találkozik egymással 
a Szovjetunió, és az Egyesült Államok vezetője. Moszkvá
ban már többször hangoztatták a hajlandóságot a legfel
sőbb szintű tanácskozásra. Most pedig rögtönzött sajtó- 
értekezleten Ronald Reagan elnök is közölte, hogy az 
ENSZ összejövetelén „szívesen találkozna” Leonyid 
Brezsenyevvel.

Az amerikai államfő mindenesetre ezt az alkalmat 
is felhasználta arra, hogy megismételje a Szovjetunió ál
lítólagos nukleáris fölényéről szóló kijelentéseit. Ugyan
akkor a  tengerentúli közvélemény nagyobb része -a két 
ország, atomfegyverkezésének egyidejű kölcsönös befa
gyasztása mellett foglal állást. Erre utal annak a felmé
résnek az eredménye, amelyet az NBC televíziós társaság 
és az AP hírügynökség végeztetett el. A megkérdezettek
nek. a 74 százaléka támogatná a fenti lépést. Másfelől 
azonban nem m aradt hatástalan a másfél éves reagani 
propaganda sem: a válaszadóiknak csak a 38 százaléka 
vélekedett úgy. hogy a két nagyhatalom között erőegyen
súly van. További 38 százalék a Szovjetuniót ta rtja  erő
sebbnek, és 50 százalékuk bizalmatlan Moszkva leszere
lési szándékait illetően.

JASSZER ARAFAT, a Palesztinái Felszabadításl 
Szervezet vezetője az el nem kötelezett országok koordi
nációs irodájának kuvaiti ülésén felszólította Iránt és 
Irakot: fejezzék be másfél éve tartó háborújukat és 
együttes erővel forduljanak szembe Izraellel.

A koordinációs iroda háromnapos rendkívüli üléssza
kának: fő feladata annak vizsgálata, mi módon nyújt
hatnának az el nem kötelezett országok több segítséget 
az izraeli agresszió ellen küzdő palesztin népnek, külö
nös tekintettel Tel Aviv legutóbbi elnyomó intézkedései
re. A küldöttek elsősorban ennek érdekében szorgalmaz
ták az iraki—iráni háború haladéktalan befejezését. Az 
ülésszakon, melynek színhelyét mindössze nyolcvan ki
lométer választja el a harcok színhelyétől — a háború 
kirobbanása óta első ízben — együtt volt jelen Ali Akbar 
Velajati iráni és Szadun Hammadi iraki külügyminisz-
tér.

’ ’ AZ NSZK-BELI- FRANKFURTBAN a Lengyel Nép- 
köztársaság és a hitelező összesen 501 nyugati bank ne
vében 20 tőkés bank képviselői aláírták a Lengyelország 
1981-es nyugati hiteltartozásainak átütemezéséről szóló 
megállapodást. A megállapodás értelmében a 2,4 milliárd 
dolláros lengyel adósság 95 százalékának visszafizetését 
négy évvel elhalasztották, a törlesztés ezt követően hét, 
egyelő nagyságú részben történik. Az adósság fennma
radó öt százalékát három részletben még az idén kell 
kiegyenlíteni, kam atai 175 százalékkal haladják majd 
meg az úgynevezett londoni bankközi kamatlábat.

AZ ÁTÜTEMEZÉSRŐL KIADOTT KÖZLEMÉNY 
SZERINT az 1982. évi hiteltartozások rendezéséről a tár
gyalásokat mielőbb meg kell kezdeni. Az 1982. évi ka
mattartozások átütemezési lehetőségéről a közlemény 
nem tesz említést.

Lengyelországban mindinkább a gazdaság kérdései 
kerülnek a figyelem középpontjába, különös tekintettel 
az év elején bevezetett reform gyakorlati végrehajtásá
ra. Jóllehet az első negyedévben is csökkenő tendenciák 
érvényesültek a bányászaton kívül gyakorlatilag minden 
iparágban, a szakemberek arra számítanak, hogy a félév 
végére sikerül jelentősen lefékezni, vagy megállítani a 
visszaesést.

A minisztertanács mellett működő tervbizottság ki
dolgozta „A gazdasági stabilizáció és a válság ̂ legyőzésé
nek program ja” című dokumentum új, időszerűsített vál
tozatát. Az új programban — amelyet a minisztertanács
nak még jóvá kell hagynia — az egyik központi kérdés 
a külgazdasági kapcsolatok egész rendszerének módosí
tása, mégpedig a Szovjetunióval és a többi KCST-tag- 
országgal való együttműködés lényeges erősítésének íra
nyában. A szükségállapot kihirdetése óta hozott nyugati, 
főleg amerikai korlátozó intézkedések, szankciók ugyan
is egyértelműen bebizonyították, fordulatra van szükség.

INDIA

A  növekedés gondjai
Az indiai mezőgazdaság tel

jesítménye jobb az elm últ év
tizedekben, minit gondolnánk. 
A lakosság az 1951-es 360 mil
lióról tavaly 683 millióra emel
kedett, ami nagyjából 90 száza
lékos növekedést jelent 30 év 
alatt. Ez idő alatt viszont az 
élelmiszer-termelés az 1951. évi 
58 millió tonnáról 132 millióra 
szökött fel. Magyarán szólva 
kétszeresére nőtt, és így kis
mértékben ugyan, de megha
ladta a népesedés növekedését.

Delhi közgazdászok szerint 
Indiának már nem a megter
melt élelmiszer mennyiségével 
vannak gondjai, hanem az el
osztás rendszerével. A „zöld 
forradalom” ugyanis illúziókat 
keltett. Közben azonban bebi
zonyosodott, hogy az új lehe
tőségek kiaknázásához több 
műtrágya és energia, öntözött 
föld, az intenzív gazdálkodás
hoz szükséges egyéb eszközök 
szükségesek. S így jobbára 
azoké a haszon, akik eleve az 
indiai falu tehetősebbjei közé 
tartoznak.

Etóosíték: a fejlődés
, P. C. Joshi, a delhi egyetem 
gazdaságnövekedési intézeté
nek igazgatója, arra hívta fel a 
figyelmet:

— Nehru megannyiszor el
mondta, hogy az egyenlőségre 
való törekvés növekedés nélkül 
nem más, minit a szegénység 
újraelosztása. Azt is hangsú
lyozta azonban, hogy a növe
kedés egyenlőségre való törek
vés nélkül csak elmélyíti a va
gyonosok és a nincstelenek 
közti szakadékot. . .  Az előző 
kormányzat, a Dzsanata-rend- 
szer, az egyenlőség koncepció
já t elválasztotta a növekedés
től. A mostani, 6. ötéves terv 
(1980—1985,) változtatni igyek
szik ezen a szemléleten.

Indiát — bármennyire sok 
még a fejlődnivaló — a világ 
ipari óriásai közé számítják: 
az eltérő nemzetközi becslések 
általában a 10. és 14. hely kö
zött szokták megjelölni az ipa
rilag fejlett nemzetek sorában.

A z  ipari haladás
Különösen széles a nagyipar 

term ékskálája: önálló autóipar, 
repülőgép- és" hajógyártás, iz
mosodó elektronika, műtrágya- 
és szerszámgépgyártás stb. Az 
indiai ipar és tudományos ku
tatógárda teljesítménye az űr
programban csúcsosodik ki, jól
lehet épp ennek szükségessé
géről Indiában is megoszlanak 
a vélemények. Különösen a 
gépipar céljai nagyratörőek: 
szeretnék a világ gépipari ex
portjának egy százalékát elérni 
— rövid időn belül.

Ashin Boose professzor, a 
delhi egyetem gazdaságnöveke
dési intézetének iparpolitikusa 
így vélekedett:

— Arányaiban talán kicsi a 
nagyipar, de abszolút számok 
szerint a világ élvonalához ta r
tozik: 20 millió dolgozót foglal
koztat. India ellentmondásos 
ország: az írástudás szintje 30 
százalékos, ugyanakkor nálunk 
igen nagy létszámú tudományos 
kutatógárda működik. Éppígy 
az egy főre jutó nemzeti jöve
delem nagysága alapján sze
gény ország vagyunk, mégis azt 
mondanám: India valahol a 
fejlődő és a fejlett államok ha
tárvonalán áll.

A rourkelai állami acélvál
lalat például modern üzem, fej
lett nyugati technológiával, de 
ha a munkások demográfiai 
összetételét megvizsgáljuk, ki
derül: rengeteg analfabéta, tör
zsi szinten élő em bert alkal
maznak, akik gyakorta a na
túrgazdálkodásból lépnek át a 
XX, század végi ipari kultúrá
ba. Tehát szerves a kapcsolat a

nagyipar és az ország valósága 
között.

A Tata, a Bhirla, s a többi 
óriás cég leányvállalatain ke
resztül a kisipar széles táborára 
hat ösztönzően. Figyelemre 
méltó a nagyipar piacteremtő, 
infrastruktúra-javító hatása.
Igaz, egyes nagyvállalatok nem 
szívesen ruháznak be vidéken, 
körömszakadtukig ragaszkod
nak a városokhoz. Ezt a szem
léletet a gazdaságpolitika úgy 
próbálja megváltoztatni,- hogy 
seregnyi kedvezményt ad azok
nak. akik az elm aradott vidé
keken fektetnek be tőkét.

A DCM (a Delhi Cloth and 
General Mills rövidítésé) ruha
gyártó üzemnek indult a szá
zadforduló idején. Ma egyike 
az ország húsz ipari nagyválla
latának, amely cukortól kezd
ve elektronikus irodagépeken 
át a műtrágyáig tucatnyi te r
méket gyárt.

A vállalatbirodalom tulajdo
nos-elnöke, Bharat Ram sze
mélyében gazdagság, hatalom 
és szakértelem egyesül.

— Ügy vélem, kielégítő az 
együttműködés az állami és a 
magánszektor között — mondja 
Ram úr. — Bizonyos dolgokat 
az állami vállalatok, másokat a 
magánszektor tud jobban. In
diának megfelel ez a vegyes 
gazdaság. Én a mai szintnél is 
tovább mennék, ha pénzügyi 
pozícióink jobbak lennének, 
mert Indiának szüksége van 
külföldi technológiára, főleg a 
magasrendűre, például a szá- 
mítógépgyáVtáshoz, az olajku
tatáshoz. De a hazai ipart a 
múltban is, ma is intézkedések 
védik. Nyilvánvaló, ha minden
hová beengednénk a külföldi 
tőkét, magunknak ártanánk.

Iparunk egészét súlyosan 
érinti a világgazdasági válság. 
Erősödik a protekcionizmus, 
exportlehetőségeink beszűkül
tek. Japán mindenkivel szem
ben ezt a protekcionizmust é r
vényesíti, bizonyos termékek
nél m ár az USÁ-t is ez jellem
zi.

Hosszú évek kellenek
Persze, a nagytőke kül- és 

belgazdasági álláspontja, stra
tégiája, amely a politikai élet 
csatornáinak áttételén keresz
tül az uralkodó Kongresszus 
P árt politikáját is döntően be
folyásolja, naigyon távol áll a t
tól, hogy országos egyetértésre 
találjon. A nyitott kapuk kül
gazdasági politikája, kiegészül
ve a Nemzetközi Valuta Alap
tól a közelmúltban felvett 5,2 
milliárd dolláros kölcsönnel, a 
politikai színskála különböző 
árnyalatait képviselő ellenzéki 
pártok heves bírálatának tá r
gya. A kommunista pártot pél
dául a kölcsön és a jelenlegi 
vonalvezetés leginkább azért 
aggasztja, mert nem látszik 
biztosítottnak a kisipar és az 
ipari középszektor jövője, a nö
vekedéshez szükséges támoga
tásra nincsenek intézményes 
garanciák.

A nagytőke politikai hatása 
határozott munkás- és szak- 
szervezet-ellenességben, az inf
láció nehezen elviselhető kö
vetkezményeinek a tömegekre 
való átruházásában jelentkezik. 
A tavaly novemberi tömegtün
tetések, s az idén januárban 
megtartott egynapos országos 
sztrájk figyelmeztető, félreért
hetetlen jele volt a tiltakozó
hullám erősödésének.

Indira Gandhi kormányzatá
nak kialakult elképzelései van
nak a szorító gazdasági hely
zetből való kiútról. A 20 pontos 
gazdasági program, amelyet 
még Gandhi előző kormányzata 
idején fogalmaztak meg, ismét 
a gazdaságpolitika iránytűje. 
Szakértők szerint gyors válto
zásra azonban naivitás lenne 
számítani.

SZOVJETUNIÓ

É lén k  é r d e k lő d é s  
Mmmmmk arámi

Az ünnepek hagyomá
nyain túlmenő érdeklődés
sel köszöntötte Magyar- 
országot a  felszabadító 
Szovjetunió. Tükrözik ezt a 
megemlékezések, ünnepi 
gyűlések, a lapokban meg
jelenít riportok.

A legtekintélyesebb kül
politikai hetilap, a Novoje 
Vremja, a magyar mező- 
gazdaság • eredményeit 
elemzi, ünnepi megemlé
kezésében, a legelterjed
tebb képes hetilap, az Ogo- 
nyok pedig az új típusú 
együttműködés egyik leg
látványosabb eredményé
ről, a Bábolnai Állami 
Gazdaság által a  Szov
jetunióban létesített „csir- 
kegyárakról”' közöl oldalas 
riportot.

Azóta, hogy az SZKP 
XXVI. kongresszusán, egy 
évvel ezelőtt . Leonyid 
Brezsnyev beszámolója kü
lön is aláhúzta a testvéri 
szocialista országok ta 
pasztalatainak . fontossá
gát, s a példák sorában 
elsőnek éppen a  miagyar 
mezőgazdaságról szólt, ez 
az érdeklődés tovább nőtt, 
s nem csupán a  mezőgaz
daság tapasztalatai iránit 
— amelyeket egyébként 
ma m ár sok helyen hasz
nosítanak a Szovjetunióban, 
természetesen a  helyi adott
ságoknak megfelelően. 
Nemrég például több cikk 
is elemezte azt, hogyan 
szervezik meg hazánkban 
a kereskedelmet, az áru
ellátást. Egy másik szak
értő az ipari szövetkezetek 
és a lakossági szolgáltatá
sok hazánkban megvaló
sított rendszerét tarto tta 
figyelemre méltónak, és 
természetesen komoly
elemzések tárgya a népgaz
daság irányítása rendsze
rében kialakult magyar ta 
pasztalat is. Az pedig, hogy 
kultúránk irán t milyen

nagy az érdeklődés, olyan 
események bizonyították 
a közelmúltban, m int a két 
évvel ezelőtti hatalmas 
színházi fesztivál, vagy a 
Bartók-emlékév tavalyi 
eseményed. Bartók zenéje 
egyébként a felszabádulás 
ünnepén is hallható volt 
Moszkvában: a Nagy Szín
ház A iából faragott ki
rályfit tűzte műsorára.

Az ünnepi film héten pe
dig a  szovjet közönség 
máris megismerheti az 
O scar-díjat nyert kiváló 
alkotást, Szabó István 
Mephisto ját, amelyet a 
hagy érdeklődés m iatt 
nemcsak a fesztiválmozi
ban; a Budapest filmszín
házban játszanak, hanem 
a szovjet főváros egyik 
központi filmszínházában 
is.

Az egyik moszkvai nagy
üzemben a napokban 'k iál
lítás nyílt a magyar nép 
forradalm i útjáról, a  dicső 
hagyományokról, a két 
nép barátságának történel
mi emlékeiről. Az imm ár 
több m int hat évtizedes ba
rátság ezekben a hetek
ben, hónapokban tovább 
gazdagodik, új elemekkel 
bővül, s új form ákat is 
talál. Jelentős tartaléko
kat nyithat , meg például az 
együttműködés előtt a két 
kormány megállapodása 
alapján most formálódó 
közvetlen kapcsolat. a 
Szovjetunió néhány köz
társaságával, az egyes üze
mek, vállal átok közvet
len együttműködésének ki
alakítása. A hazánk iránti 
állandóan növekvő érdek
lődés ugyanis nem kötődik 
csupán az ünnepi évfor
dulóikhoz, — állandó és 
fontos eleme a Szovjetunió 
külpolitikájának, a szov
je t és a magyar nép kap
csolatainak.

A  salvadori
„Játsszunk dem okráciát!”
Ez lehetett a Salvador! vá

lasztásokon részt vett jobbol
dali és jobboldalibb pártok 
jelmondata. Másként ugyanis 
nehezen értékelhető az Egye
sült Államok támogatásával 
végrehajtott komédia, amit 
ebben a közép-amerikai or
szágban a demokrácia felé ve
zető út közbeeső állomásának 
kiáltottak ki. A néptömegek 
távolmaradásukkal tüntettek 
— és nemcsak a szabadság- 
harcosok állandó támadásai 
miatti félelmükben! Ami most 
Salvadorban lezajlott, nem 
volt más, m int karikatúrája 
annak, am it az Egyesült Álla
mok és a salvadori junta ere
dendően elképzelt.

Szólamokban természetesen 
nem volt hiány sem a válasz
tásokat megelőzően, sem utá
na. Jósé Napoleon Duarte, a 
kormányzó kereszténydemok
raták jelöltje, a választások 
győztese az eredmények isme
retében kijelentette: „A sal
vadori rendszer a kétszáz éve 
lezajlott francia forradalom 
óta a  történelem legnagyobb 
fegyvertényét hajto tta végre: 
az országban uralkodó polgár- 
háborús viszonyok közepette 
folytatta és megvalósította re
formpolitikáját, amely a föld
osztáson kívül felölelte a gaz
daság több ágának államosí
tását is. Ilyen hatalm as tettre 
utoljára a jakobinusok voltak 
képesek.”

Duarténak jó oka volt meg
feledkezni a hatalom ra jutása 
óta meggyilkolt harmincezer 
honfitársáról — igaz, nyilat
kozata a demokrácia bizonyí
tására szolgált és nem az ál
dozatok emlékére kívánt 
gyászbeszédet mondani.

Duartén kívül szélsőjobbol
dali ellenlábasa, az Arena ve
zére, d’Abuisson is győztesnek 
kiáltotta ki magát és koalíci
ós kormány megalakítására 
hívta fel a választásokon in
dult másik két pártot. A cél 
a nemzeti egység szimbolizá- 
lása, és közös fellépés az or
szág bajaiért „felelős” felfor
gató elemek ellen. A nemzeti 
egység magasztos gondolatát 
Salvadorban a fegyverek je
lentik, am it ékesen bizonyít 
az is, hogy a kétmillió szava
zásra jogosult salvadorinak 
alig harm ada jelent meg az

fokdbinusok
urnák előtt. Volt, aki meg
győződésből ment el voksolni, 
volt, aki — és ők a többség 
— félelemből. A távolmaradók 
pedig inkább a biztonságot 
nyújtó otthont választották.

A választások — bármeny
nyire is törekedtek a „rende
zők” a demokratikus formák 
látszatát kelteni — nem vol
tak mások, m int a hatalomért 
torzsalkodó jobboldali kato
nai és polgári csoportosulások 
erőfelmérései annak érdeké
ben, hogy a lehető legnagyobb 
részt hasítsák ki a hatalom 
ból. A játszm át a háttérből 
Washington irányította — 
igaz a végeredmény tőle füg
getlenül lett számára kedve
ző. Az am erikai kormányzat 
ki nem nyilvánított, de lá tha
tó célja a választások meg? 
rendeztetésével az volt, hogy 
a világ előtt bebizonyosodjon: 
Salvadorban igenis élnek a 
demokratikus formák, életké
pesek a demokratikus Intéz
mények, s működésüket csak 
a m arxista gerillák felforgató 
cselekedetei akadályozzák. Te
hát a választásokból győztesen 
kikerült Duarte-rendszer tá
mogatása kötelessége a de
mokrácia és az emberi jogok 
bajnokának, az Egyesült Ál
lamoknak. ‘ 'I

A választások megtartása 
azonban nem változtat a Sal
vadorban uralkodó viszonyo
kon, és az elnyomás ellen a 
hazafiak továbbra is folytat
ják harcukat. De van még egy 
bizonytalansági tényező,
amelyre a választ a követke
ző hetek, hónapok adják meg. 
Arról van szó, vajon a  vá
lasztások vesztesei — és első
sorban d ’Abuisson — hajlan
dók lesznek-e belenyugodni 
vereségükbe, vagy Salvadort is 
eléri a Guatemala-szindróma, 
vagyis a hatalomból kiszorul
tak részéről kezdeményezett 
puccs a győztes ellen.

Az elkövetkező hetek salva
dori eseményei tisztázhatják a 
hatalmon levők és az abból 
kiszorultak egymáshoz fűződő 
viszonyát, az Egyesült Álla
mok szerepvállalását az ese
mények alakításának meneté
ben. Hacsak a hazafiak ál
landó támadásai alatt össze 
nem roppan a jelenlegi, vagy 
a választások eredményekép
pen jogutóddá előlépő de* 
mokratikus korm ány. . .
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A. F ilm gióhu,ss u tá n
Érezhetően megjavult az 

elmúlt években a külföldi 
filmek átvételének és be
m utatásának gyakorlata: a 
nemzetközi sikerek na-gyobb 
számban, s ami szintén 
nem elhanyagolható szem
pont, a korábbinál jóval 
frissebben kerülnek a ma
gyar mozik műsorára. 
Évente mindössze húsz 
magyar film készül: így a 
külföldi filmek megvásár
lása nem luxus, hanem a 
moziháiiózat működésének 
alapvető feltétele. Termé
szetesen kiemelt szerepet 
kapnak a filmforgalmazás
ban a szocialista orszá
gokból származó filmek: de 
mellettük a tájékozódás, az 
ismeretszerzés, s nem utol
sósorban a szórakozás cél
jából. A világ filmstúdiói
ban évről évre sok ezer 
film készül, legtöbbjük 
azonban egyszerűen szín
vonala (pontosabban szín- 
vonaltalansáiga) m iatt al
kalmatlan a magyarországi 
bemutatásra. A nemzetközi 
fesztiválok, vásárok vá
lasztékából kell kiválasz
tani az átvételre érdemes
nek ítélt filmeket; s a vá
lasztásnál üzleti és kultúr- 
poli tikai szemip ontok egy
arán t érvényesülnek.

A tavaszi fesztivál kere
tében idén először rendez
ték meg Budapesten a 
Film,glóbuszt, a külföldi 
filmek haziai szemléjét. A 
válogatás az elmúlt év 
külföldi fesztiváljainak 
legsikeresebb bemutatóit

tartalmazta, s a műsor
összeállítói a nagy világ- 
fesztiválok mellett áz 
egyes országok nemzeti 
szemléinek programjából is 
válogatnak. A szocialista 
és a  fejlett tőkés országok
ból származó műveik mel
lett — az orientálás, a fi
gyelemfelhívás szándéká
val — a fejlődő országok 
legérdekesebbnek. ígérkező 
munkái is műsorra kerül
tek. Így többek között a 
brazil, kubai és vietnami 
filmművészet egy-egy ter
mékével is megismerked
hettek az érdeklődők.

A műsorban ma már 
klasszikusnak számító ren
dezők — az olasz Federi
co Fellini, a csehszlovák 
Jiri Menzel, a francia 
Alain Resnais — legújabb, 
munkái és a nálunk egye
lőre kevésbé ismert, de te
hetségüket máris bizonyí
to tt bolgár, szovjet, am eri
kai művészek alkotásai, s 
feltehetően biztos keaszasi- 
keapek ígérkező munkák 
(mint az Ez Amerika című 
bizarr dokumentumfilm) 
egyaránt szerepelnek. A 
Filmglóbusz átütő sikert 
aratott fővárosunkban, a 

"világ filmművészete iránti 
őszinte hazai érdeklődést 
bizonyította. A program 
legtöbb filmje a filmfor
galmazás menetrendjébe 
illesztve az év folyamán a 
mozihálózatba is bekerül; 
remélhetőleg ugyanolyan 
érdeklődést ébresztve, mint 
a most véget ért szemle 
műsorában.

f ö Ö f t J I O m t b a i f t  , 
a m agyar drám a
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II®gyan térít az IiagaíIaiakejEcIő ?

KÜLFÖLDRE, BELFÖLDRE

Jön a hazai léglíaxi
: Lesz-e légitaxi Magyarorszá
gon?. Hová lehet majd repülni 
a kis gépekkel? Az ügyben 
hamarosan dönt a.Közlekedés- 
és Eosí-aügyi, Minisztérium, 
ij — B udapestiirodánk  meg
nyitására szerettünk volna va
lami szokatlanul újjal kiruk
kolni — tájékoztat Déry Ta
más, a LOCOMOTIV Tourist, 
a  Győr-Sopron-Ebenfurti - Va
sút utazási irodájának vezető
je .— Kezdeményezésünket tá 
mogatta a MÉM Repülőgépes 
Szolgálata: két, eddig térké
pészeti és egyéb célokra hasz
nált Cessna Sky Master tí
pusú . amerikai repülőgépük 
jobb kihasználása érdekében 
csatlakoztak javaslatunkhoz. 
Amennyiben az illetékes ha
tóságok engedélyezik, két gép
pel kezdjük a légitaxizást, s 
ha a vállalkozás felvirágzik, 
további fejlesztésre (gépvásár
lásra) is mód lesz.

Elsősorban idegenforgalmi 
célokra ajánlják ügyfeleiknek 
a légitaxit. Külföldi szálló- 
vendégek, túristák vehetik 
igénybe különböző hazai légi 
utakra, például hortobágyi, 
balatoni és mátrai körrepülés
re. Arra is számítanak, hogy 
külföldi cégek hivatalos útak- 
ra is igénybe veszik majd. 
Például Ferihegyre érkezve, 
onnan m indjárt tovább repül
hetnek légitaxival valamelyik 
vidéki városba, vagy az adott 
nagyüzemhez közel eső repülő
térre. Érvényes kiutazási en
gedéllyel rendelkező hazaiak 
is igénybe vehetik a KPM jó
váhagyása esetén olyan közeli 
külföldi nagyvárosokba, ahová 
nincs közvetlen MALÉV-járat. 
Belföldre vállalatok, szövetke
zetek képviselőinek ajánlják 
az ország távolabbi részében 
lévő- üzemegységeik, partnere
ik látogatására.

A díjakat a nemzetközi ta 
rifánál 3C százalékkal olcsób
ban állapították meg: órán
ként tízezer forintért bérelheti 
öt személy a gépet A légtaxit 
igénybe lehet venni 20 percre, 
fél órára is. Külföldi utazási 
iro d í’- ál is megrendelhető, s 
minthogy a várható utasok 
többsége külföldi lesz, számot
tevő devizát hoz az országnak.

— Repülőterek?
— Az „anyakikötő” valószí

nűleg a budaörsi repülőtér 
lesz. Külföldre azonban csak 
Ferihegyről indulnak majd a, 
légitaxik. Magyarországon több1

tucatnyi régi repülőtér alkal
mas a kisgépek fogadására, 
fgy például Pécsre, Szombat
helyre, Győrbe, Miskolcra, 
Nyíregyházára, Békéscsabára, 
Szolnokra és Kiskunfélegyhá
zára is lehet repülni.

Nem döntöttek még arról, 
hogy utaskísérő (stewardess), 
vagy csak idegenvezető 'kíséri- 
e az utasokat, s hogy milyen 
legyen a légitaxik megkülön
böztető jelzése. A feltételek 
adottak: a MÉM Repülőgépes 
Szolgálata tapasztalt pilóták
kal rendelkezik, a légitaxizás
ra azonban nem mindenki al
kalmas, képesítésüket ki kell 
terjeszteni, jól kell beszélniük 
angolul és ismerniük kell a 
nemzetközi légi KRESZ-t.

Premier várhatóan m ájus
ban!

A  Belváros megöregedett la 
kóházainak további sorsa, tá 
volabbi jövője irán t érdeklőd
tünk Mayer Richárdnál, az V. 
kér. Ingatlankezelő Vállalat 
igazgatójánál.

— Több esetben félreérté
sek^ előidézője; hogy a bérlők 
közül sokan nem tudják, mi
kor, kihez, melyik osztályunk
ig?®» vagy területi házkezelé
sünkhöz kell fordulniuk a hi
bák kijavításáért — mondja 
Mayer Richard. — Vállalatunk
nál például folyámatosian mű
ködik a panaszügyi és infor
mációs iroda, ahol a hét min
den _ munkanapján van félfo
gadás, és készséggel állunk 
bérlőink fendelkezséére infor
mációval, jogi tanácsadással. 
Az azonnali beavatkozást 
igénylő hibákat munkanapo
kon a műszaki gyorsszolgála
tunkhoz telefonon lehet beje
lenteni, szombaton ügyeletet 
tartunk. A körzeti házkezelő- 
ségek önálló pénzügyi keret
tel és intézkedési hatáskörrel 
rendelkeznek, a lakók hozzá
juk fordulhatnak különböző 
karbantartási és javítási igé
nyeikkel.

— A közelmúltban ' újabb 
rendelkezés jelent meg a bér

Möntüst újít a V elen cekó
Az idényt nyitó ünnepélyt 

ugyan május végére tervezik 
a Velencei tavon, de a tavasz 
már belopakodott a festői vi
dékre. A hunyorgó nap nádat 
fakaszt, a szárcsák fészket 
raknak. A hajókat is vízre 
bocsátották már. A parton ja 
vítják a csónakokat.

Milyen újdonságokat ígér az 
idei nyár az üdülőknek, kirán
dulóknak? — erről adott tá 
jékoztatást a Velence tavi In 
téző Bizottságon dr. Bártfai 
László általános főtitkárhe
lyettes.

_ Továbbra Is elsőrendű 
cél a tó vízminőségének vé
delme. Ezért tovább folyik a 
dinnyési térségben és a tó 
északi oldalán a meder- és 
partrendezés. Hozzákezdtünk a. 
vízgyűjtő terület környezetvé
delmi tervezési . m unkálatai
hoz, nevezetesen: készül a tér
ség meliorációs és részletes 
erdősítési terve. A pákózdi 
emlékmű melletti 20 hektáros 
területen már ültetik az a r 
borétum ritkaságszámba menő 
facsemetéit.

Évente csaknem , egymillió 
ember tölti itt szabad idejét 
A jelenlegi 3300 szállodai, 
kemping- és fizetővendégférő
hely 320-szal gyarapodik. 
Ugyanis júniusban Velence 
térségében átadják az új 
autóskempinget. A fizető- és 
szabadstrandok férőhelye 1300- 
zal növekszik. S még egy ör
vendetes hír: májusban Agár- 
don hozzáfognak a 200 négy
zetméteres vízfelületű fedett

termálfürdő építéséhez. A ter
vek szerint jövőre már itt is 
fürdőzhetnek.

Horváth János műszaki fő
titkárhelyettes elmondta: min
den bizonnyal sokat javít 
majd az ellátáson a júniusra 

Velencei Ifjúsági 
Üdülő- és Kiránduló Központ 
2000 adagos báziskonyhája. 
Agárdon a  szezonyitásra á t
adják az új önkiszolgáló ét
termet, amelyhez presszó is 
csatlakozik. A Gárdony köz
pontjában épült több emele
tes lakóházak földszintjén 
gyógyszertár, Patyolat, köny
vesbolt,_ fényképészszalon- nyí
lik az idén, a velencei vasút
állomás szomszédságában pe
dig húsbolt. Az 'Idegenforgal
mi Fejlesztési Alaptól kapott 
pénzen 600 gépkocsi elhelye
zésére alkalmas parkoló épül 
Körülbelül hat kilométer út 
korszerűsítésére van lehetőség.

— Miben reménykedhetnek 
az üdülőtelkek iránt érdeklő
dők?

— Agárd déli részén 280 új, 
közművesített telket vehettek 
tartós használatba az építkez
ni szándékozók. Sukoró-Iharos 
dűlőben ugyancsak 280 telket 
értékesít idén a tanács. Agár
don, a 70-es út és a vasút kö
zött 120 üdülőtelket parcelláz
nak ki a közeljövőben. A 
MÁV ebben a térségben kor
szerűsíti a vasúti pályát, va
lamint felújítják az agárdi és 
a Velence-fürdői állomás épü
letét.

lók által végeztetett munkák 
költségeinek bérbeszámításá
ról, illetve egyösszegű vissza
térítéséről . . .

— Az újabb rendelkezés lé
nyegileg a bérlők érdekében 
egyszerűsítette a visszatérítés 
módját. Teljes összegű térítés 
re jogosult az a bérlő, aki a 
lakás átalakításakor észlelt hi
bák megszüntetéséről a bérbe
adó helyett gondoskodik, adott 
esetben vállalatunk vagy a 
többi kerületi ingatlankezelő 
vállalat helyett.

Akkor is így van, ha a 
bérlő korszerűsít?

— Egyösszegű térítésre 
ezekben a z esetekben akkor 
nyílik lehetőség, ha az elvé
geztetett munka értéke nem 
haladja meg az ötezer forin
tot. De figyelembe vehető a 
bérlő szociális helyzete is. Tel
jes értékű, egyösszegű vissza
térítést kaphat például az, 
akinek a 'családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem a 
2200 forintot nem haladja 
meg és nyolcvanezer forintnál 
nagyobb értékű vagyonnal 
nem rendelkezik. A gyermekét 
egyedül nevelő szülő, vagy 35 
évnél idősebb, legalább há
rom éve egyedül élő személy 
illetve nyugdíjas házaspár 
esetében 2500 forint egy főre 
jutó havi átlagjövedelem mér
tékéig.

— Hogyan térítik meg az 
öreg lakásokban élő, kis nyug
díjas bérlőknek a felújítási 
költségeket?

— A bérlő külön kérésére 
ha életkora eléri vagy

meghaladja a 70 évet — egy 
összegben kell kifizetnünk az 
elvégzett munka költségeit. 
Ugyanez a helyzet akkor is, 
ha a bérlő elköltözik és költ
ségei^ még nem térültek meg. 
Az új rendelkezés kiterjed a 
múlt év július 1-e előtt elfoga
dott, még kiegyenlítetlen bér- 
beszámítási összegekre is. Eb
ben az esetben azonban a 
bérlőnek külön kell kérni 
hogy. a július 1-e előtt elvé
geztetett munka költségének 
egyösszegű té rítésére ' tart 
igényt. Az ingatlankezelő a 
keretem benyújtásakor nyilat
kozik arról, hogy a bérlő me
lyik térítési formára jogosult 
és egyben azt is közli, hogy a 
költségek milyen 'mértékére 
tarthat számot. A rendelkezés 
egyértelműen meghatározza a 
feltételeket, a házkezelőség 
dolgozója nem személyes belá
tása alapján dönt a térítés for
májáról. Mindezt szeretném 
még kiegészíteni azzal, hogy 
korszerűsítések, nagyobb javí
tások esetén OTP-kölcsön fel
vételére van lehetőség, ame
lyet nyugdíjasok is igénybeve
hetnek. Az Ingatlankezelő 
Vállalatnak az egyösszegű té
rítést bármelyik formájáról 
van szó — 30 napon belül ren
deznie kell, ‘

Negyven, éve színészként 
kezdte Pécsett. Azután . . .  Volt 
színházi titkár, gazdasági igaz
gató, minisztériumi .főosztály
vezető, ezt követően a Főváro
si Operettszínház, majd a 
Népszínház igazgatója, s  —

| eddigi pályafutása mintegy 
megkoronázásaként — a mi- 

I nap nevezték ki a Nemzeti 
Színház és új kamaraszínpa- 

I da, a  Várszínház igazgatójává.

MIT ÉS MIÉRT?
— Számtalan újságcikk, ta 

nulmány, nyilvános és kulisz- 
s.zák mögötti vita foglalkozott 
mostanában a Nemzeti Szín
házzal — kezdi a  beszélgetést 
Malonyai Dezső. — Sokfajta, 
olykor bizony egymásnak el
lentmondó „modellt”, követel
ményt állítottak fel. Nem a 
mi dolgunk, hogy ezeket rang
soroljuk, értékeljük. A jelenle
gi helyzetben a legfontosabb; 
mindkét színház folyamatos, 
harmonikus munkájának biz
tosítása. Csak ez teszi lehető
vé, hogy nyugodt körülmé
nyek között kidolgozzuk a m a
gunk elképzeléseit. Az persze 
nem kétséges, hogy a k-ét, 
egyesített színháznak minden 
körülmények között nemzeti
nek kell lennie. Az is bizo
nyos, hogy tevékenységünk kö
zéppontjában a magyar d rá
mának kell állnia, csupán az 
a  kérdés: mit és miért válasz- 
szunk a klasszikusok közül és 
a mai termésből. Meg aztán: a 
hagyomány ápolása nem lehet 
azonos holmi „színházmú
zeummal”, a ’ történelmi érté
keket élő, eleven alkotásként 
kell tolmácsolni.

Hány tagból áll m ajd a 
két színház társuata? Lesz
nek-e jelentősebb személyi 
változások ?

— Az - elterjedt pletykákkal, 
híresztelésekkel ellentétben 
nincsenek és nem is lesznek 
„szenzációs” átszerződések. 
Hetvan-hetvenöt tagú marad 
az egyesített társulat, s így a 
korábbinál jobban tudunk 
„gazdálkodni” színészeinkkel.

A HELY SUGALLATA

•— Változik-e a Várszínház 
műsorpolitiká ja  ?

— A Várszínház kétségtele
nül nagyobb form átum ú já
tékhely, mint a Katona József 
Szín-ház. Történelmi m últja is 
arra kötelez bennünket, hogy 
itt olyan művekkel jelenjünk 
meg, melyeket maga az épü
let és a tradíciók sugallnak, 
hitelesítenek.

— Kik mennek át a Katona 
József Színházba?

— Ez még nem dőlt el, a  
színészek ugyanis április 
30-ig adhatnak választ a szer
ződési ajánlatokra. Korábbi 
vendégszereplőink közül ter
mészetesen továbbra is számí
tunk Tö-rőcsik Marira, Besse
nyei Ferencre, Garas Dezsőre, 
Cserhalmi Györgyre, Kálmán 
Gyögyre és másokra is. Ebben 
az évben még mind a négy 
színház (a Nemzeti, a Vár-, a  
Katona József és a Józsefvá
rosi) repertoárdarabjait az ére- 
deti szereposztásban játssza. 
Csupán két kisebb változásról 
számolhatok be: Rüszt József 
rendezőnk a most szerveződő 
zalaegerszegi színház, Iglódi 
István pedig a József Attila 
Színház művészeti vezetője 
lett. A tőlünk megváló József
városi Színház — a Népszín
ház űj központja — Miszlay 
István irányításával folytatja 
működését. Hozzánk szerződik 
viszont Sík Ferenc rendező és 
megerősödik dramaturgiai 
munkánk is: színházunk új 
irodalmi vezetője Hubay Mik
lós.

— Marad a korábbi, vi
szonylag nagy választékot kí
náló repertoár?

— Katona József, Madách 
Imre, Vörösmarty Mihály mű
vei, így a „Bánk bán”, a „Mó
zes”, a „Csongor és Tünde” a 
későbbiekben a „Tragédia” is 
— egyetlen évadban sem hiá
nyozhat a műsorról! A most 
játszott darabok egy része le
kerül a színpadról, ezért mind
két színházunkban a jövő év
adra mindenképpen felfrissít
jük a programot.

Új alkotóműhely a rádióban
Nem áprilisi tréfa: elsejétől 

Szórakoztató és Sportfőosztály 
névvel új alkotóműhely alakult 
a Rádióban.

Az új csapat kapitánya Sze
pesi _ György, helyettese Petur 
István. A szórakoztató osztály 
vezetője László György, a spor
tért — a labdarúgó VB-t köve
tően majd Novotny Zoltán fe
lel. Jól csengő, ismerős nevek. 
Mégis, elképzeléseiket csak a 
közeli hónapok igazolhatják.

Szándékuk: . igazi értékeket 
közvetíteni, oldottan, „könnyen 
emészthetően”. Április 5-ével 
új hétvégi m űsorstruktúra in
dul a Rádióban. Kéthetente 
szombat délutánonként a Pe
tőfi adón a „Magunkat ajánl
juk” című műsorral jelentkez
nek, először április 10-én. Eb
ben egyebek között sport- és

színházi közvetítések, kíván
ságműsorok, játékos vetélke
dők és egyéb, közönséggel kap
csolatos műsorok szerepelnek.

A hónap végén Rádió Maga
zint indítanak útjára, s havon
ta két sztereó kívánságműsor is 
szerepel terveik között. Gon
dolkoznak azon, ho-gy a tv- 
szünnapon — hétfőn — a szó
rakoztató próza, a sport- és a 
zeneshow elemeiből újabb 
program készül.

A spo-rtrovat hivatalosan 
csak a labdarúgó VB után kap
csolódik be a főosztály m unká
jába. De a tervek m ár itt is 
készen állanak. Sportpolitikai 
magazint készítenek, és a ko
rábban m ár jól bevált sport
műsorok, dokumentumok és 
portrék mellett friss, aktuális 
háttérm űsorokat is szerveznek.

A z udiilőíclcpck védelme
Jltazóbűnözés! Ez a fajta 

bűncselekmény elsősorban az 
üdülőterületeken gyakori: a be
törő jön, visz s nemegyszer bot
tal üthetik a nyomát. Többsé
gük szervezett bandába tömö
rült fiatalkorú, és különösen a 
holt szezonban működnek. A 
nyaralókban gyakran színes té
vék, értékes szobrok, festmé
nyek, sőt takarékkönyvek (?) is 
találhatók. S e bűnözésfajta 
annyira „felkapottá” vált, hogy 
egy-egy népszerűbb üdülőterü
leten nem ritka az évi több 
százezerre rúgó kár.

7  A  hagyományos megelőző 
eszközök:^ a riasztóberendezés, 
a biztonsági zár, a rács, a meg
felelő közvilágítás, a sűrített 
rendőri portyák alkalmazása 
mellett az üdülőterületeken új 
megoldást kell találni a bűnöl 
zés visszaszorítására — mond
ja a Szentendrei Járási Városi 
Rendőrkapitányság vezetője. — 
Jó példák is akadnak. Horony
ban például a nyaralótulajdo
nosok az ingatlan értékétől 
függetlenül évente 50 forintot 
fizetnek a szigetmonostori ta
nács kasszájába, s a község fő
állású telepőre sörétes puskájá

val já rja  a vidéket. A rendsze
res ellenőrzésnek köszönhetően 
ezen a télen a három kilométer* 
hosszú, két kilométer széles te
rület több m int 10 000 víkend- 
házának egyikében sem történt 
betörés. Surányban a tulajdo
nosok maguk szervezték meg a 
nyaralótelep védelmét: az üdü- 
(őhelyen hét önkéntesből rend- 
őri csoport alakult, s felváltva 
teljesítenek szolgálatot. Viseg
rádion, Szentendrén és Pomá« 

usyancsak önkéntes rend« 
őrök vállalták társadalmi m un- 
kában az üdülőkörzetek védel
mét.

s az eredmény számottevő: 
“ Una-kanyarban ily módon 

-0-25 százalékkal csökkent ä 
betöréses lopások száma. A te 
lepőrök alkalmazásának azon-' 
ban jogi akadálya van, ugyan.’ 
is ilyen státus nem létezik,' 
(bzigetmonostoro-n mezőőri mi-J 
nos eg ben szerepel az illető.) A  
megoldást mindenképpen egjr 
központi rendelet jelentené,' 
amely jogilag szabályozza kik 
és milyen teltételek mellett 
vállalhatnak ilyen munkakört. 
Az üdülőtelepek védelme 
ugyanis közügy.
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Ä  s z e r z ő d é s s z e g é s
ftéT /e ÍJes^ sw rzM ések e t^p k  helyzetben elvárható. A szabály, .hiszen itt a jogosult-
utón fölmerülhet a = Példákban nem kell kártérí- nak nincs választása, nem

__ ' „a J^st fizetnie az eladónak, ha állhat el a szerződéstől, nem 
bizonyítja, hogy egyrészt a ~ ' 'szabályosan megkötött szerző-

Nemk köv“ ketL tn ek 1]beUo la n  be1' t S é ^ k l S i ^ L 826™  k visf f fiz.ett.n‘’ váUozat-
LÖS k nyhokgya neeIazk ^  * .határidőre Vállalták a s X  i l y e n k o f f S o s u l T a l -g;atoljak, hogy ne az eredeti javitasat, másrészt a karam - sedelmi kamatot

mondhatja, hogy nem kell 
sszafizetni, 
teljesítést

tö-tón izr- ,J ~ í~ ■ —“f“ .> ‘“ "“ l a í i  ti «.aram- seoeimi Karoaioi meghaladó
„  ̂ 1 sites. bol nem az őhibájából történt, kárát is követelheti. (Pl. nem

A szerződés a felek — a kö- Érdekesen alakulhat akkor kapta vissza időben a kölcsönt,
a helyzet, ha az eladó a meg- így nem tudta befizetni ese- 
egyezés szerinti napon n;ncs 
otthon — késedelembe esik — 
és a vevő — a jogosult — csak 
pár nap múlva jön a kocsiért, 
találja meg a vevőt. Éppen 
tárgyalnak a részletekről,

i u  • .------  amikor a lakás előtt álló te- ,
Ha 'letI e3°” °n- be?!autóba b e s z a la d  egy busz. zárja. (A példánknál m arad-
£  F Z Í S ^ a ,ér^ fny®s f  Jogszabály ugyanis kimond- va: teljesen mindegy, hogy az

határozott érdekeinek kielé
gítésére irányul. Ezeket az ér
dekeket pedig a jog védelmé
ben részesíti. Ebből követke
zően, ha egy szerződés ér
vénytelen, az állam eleve 
meggátolja, hogy a szerződés-

dékes földadóját, am iért meg
bírságolták.)

Mi történik akkor, ha a jo
gosult is késedelembe esik? A 
szabály ilyenkor az, hogy a 
jogosult késedelme a kötele
zett egyidejű késedelmét ki

ás szerződésszegés következik 
be, az állam ugyancsak kény
szert alkalmaz, de most azért, 
hogy a szerződéssel célzott 
joghatás megvalósuljpn.

A szerződéskötés ko
moly dolog, az abban 
foglaltaknak eleget kell 
tenni, a feleket e téren 
felelősség, elsősorban 
anyagi felelősség terheli.

Ä szerződésszegésnek öt cso
portját különböztetjük meg a 
Ptk szerint: 1. a  kötelezett ké
sedelme, 2. a jogosult késedel
me, 3. a hibás teljesítés, 4. a 
teljesítés lehetetlenné válása, 
5. a  teljesítés megtagadása.

1. A  kötelezett késedelmé
ről beszélünk, ha a szerződés
ben m egállapított vagy a 
szolgáltatás rendeltetéséből 
kétségtelenül megállapítható

Ha a kötelezett késedel
mét kimenteni nem tud
ja, felelős a szolgáltatás 
tárgyában a késedelem 
ideje alatt bekövetkezett 
minden kárért, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy az 
késedelem hiányában is 
bekövetkezett volna.

Az adptt esetben kimenteni 
nem nem tudja magát — el
feledkezett a határidőről —, 
s a baleset sem következett

eladó két héttel később akar
ja eladni a kocsit, ha a vevő
nek nincs meg a vételára.)

2. A jogosult késedelme. Er
ről akkor beszélünk, ha:

— a szerződésszerűen fel
ajánlott teljesítést nem fogad
ja el . (pl. nem kell az autó, 
m ert még nincs meg a jogo
sítvány),

—: elmulasztja azokat az in
tézkedéseket, vagy nyilatko
zatokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a kötelezett meg-

elviheti a  kocsit. Tehát min
den kár az eladót, a kötelezet
te t terheli. (Ha azonban az 
adott várost éppen földrengés 
rázta meg, és a  kocsi így ron
gálódott meg, nyilvánvaló, 
hogy a két utcával odébb la
kó vevőnél is bekövetkezik a 

, ,. . . .  . . - , - kár, tehát nem az eladó — a
teljesítési idő eredmenytelenül kötelezett -  a felelős.) Ter
eitelt illetve más esetekben, mészetesen az itt elmondotta- 

a a , ° e ®zettseget a jogosult kát mindig az adott szerző- 
felszólítására sem teljesíti. désre kell alkalmazni.

Mindenekelőtt tisztázni kell Speciális eset áll elő pénz- 
a  kötelezett es a jogosult fo- tartozásnál. A kötelezett -  
gaímat Nyüvanvaío, hogy a aki a pénzt kapta -  a kése- 

. szerződősek un. visszterhessé- delembe esés időpontjátől 
ge miatt, ugyanazon fel egy- kezdve akkor is köteles öt 
személyben jogosult és köte- százalék kam atot fizetni, ha a 
lezett is. Sőt, olyan szerződé- tartozás egyébként kam atm en-

volna be, ha a vevő időben felelően teljesíteni tudjon (pl.
a megbízó nem adja meg a 
szükséges felvilágosításokat a 
megbízottnak),

— a nyugtát nem állítja ki, 
illetőleg az értékpapírt nem 
adja vissza (pl. pénztartozás
nál a biztosítékul adott taka
rékbetétkönyvet nem adja 
vissza).

Hasonlóan a kötelezetthez, 
köteles megtéríteni a jogosult 
is a késedelemből eredő káro
kat, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az adott helyzetben úgy 
já r t el, ahogy az elvárható. 
Függetlenül azonban attól, 
hogy kimentette magát vagy 
sem, ki kell fizetnie a kötele
zett költségeit, éppúgy viseli a 
dolog megsemmisülésének, el
vesztésének, megrongálódásá
nak veszélyét, m intha a tel-

mimdig az adott szerző
dés tartalm át kell meg
vizsgálni, ha azt akar
juk megtudni, hogy ki, 
miben kötelezett és mi
ben jogosult?

Ezek után logikus: ha a kö
telezett késedelembe esik, an
nak következményei vannak. 
A jog ilyenkor bizonyos érte
lemben a jogosultra bízza, 
hogy mi történjen. Két válasz
tása van: továbbra is a telje
sítést követeli, vagy, ha ez 
nem áll érdekében, elállhat a 
szerződéstől. Például, az eladó 
kötelezi magát arra, hogy kát 
hónap múlva meghatározott 
összegért eladja gépkocsiját, 
mondjuk egy kis teherautót. 
A határidő eltelte után a vevő 
jelentkezik, de az eladó kije
lenti: sajnos, karambolozott, a 
kocsit javítják, csak két hét 
múlva tudja átadni. A jogo
sult — a vevő — ekkor vagy 
azt mondja, jó, két hét múl
va visszajövök a kocsiért vagy 
azt, hogy éppen erre a két 
hétre lett volna nagy üzlete 
— fuvarozás —, így később 
már nem áll érdekében a ko
csi megvásárlása.
■ Ezen túl a kötelezett köteles 
megtéríteni a jogosultnak a 
késedelemből eredő kárát, ki
véve. ha bizonyítja, hogy a 
késedelem elhárítása érdeké
ben úgy já rt el, ahogy az az

M e n n y it  ér a  cséík?

seknél, ahol csak az egyik fél tes vagy a kam at mértéke en- __ _ v .,n ........a lcJ_
tartozik a másiknak — pl. a n,él. alacsonyabb. E kamatfize- jesítést elfogadta volna, s ter- 
kölcsön —, a jogosultat is tér- , kötelezettség akkor is meszetesen késedelme idejére 
helik kötelezettségek. Terme- ê j n,a^ ’-.b,a . a kötelezett a ké- pénztartozásnál — kam atot 
szelesen ezen nem változtat sedelmet kimenti. (Ez logikus nem követelhet, 
az a tény, hogy az egyes szer
ződésekben a jogosultat és a 
kötelezettet éppen az emlí
tett összefonódás miatt, más
ként nevezzük. Pl. az adás-vé
telnél: az eladó-vevő, megbí
zásnál: megbízó és megbízott, 
vállalkozásnál: megrendelő és 
vállalkozó, kölcsönnél: hitele
ző és adós stb. Például, az 
adás-vételnél az eladó köteles 
■— kötelezett — az adott árut 
a jogosultnak a szerződésben 
előírt módon átadni és ezért 
jár neki — jogosult — ellen
szolgáltatás ; pénz vagy más 
dolog. Ugyanígy a vevő egy
felől jogosult az áru t megkap
ni, másfelől kötelezett az el
lenérték kifizetésében. Tehát

A leány szerint tízezer 
forintot. Ennyit kért a bí
róságtól erkölcsi kártérí
tésként, mivel egy karam 
bol következtében elveszí
tette fogait, s m int mond
ja: a  műfogakkal nem tud 
csókolóznd.

★  '
Négy éve, az új Polgári 

Törvénykönyv hatályba lé
pése óta hazánkban is le
hetővé vált az úgynevezett §yár állította: az ominózus 
nem vagyoni kártérítés. P°r trét nem a felperesről, 
A károkozó mágatartás hanem ®§y hivatásos fotó- 
ugyanis nemcsak anyagi

200 ezer forintot ítélt meg 
számára.

Egy csinos ifjú hölgy a 
Kőbányai Gyógyszeráru- 
gyárat perelte be, mert 
tudta és hozzájárulása nél
kül felhasználták képmá
sát a  Fabulon-készítményt 
reklámozó plakátokon. Ke
resetében kifejtette: a
„közszemlére” bocsátott fo
tók rontják hírnevét. A

veszteséggel, hanem más ■ 
hátrányokkal is járhat, 
amelyek esetleg súlyosab
ban érintik  a  károsultat, 
mint az anyagi veszteség 
Ilyen lehet például a ma
radandó testi fogyatékos-

modellről készítették. A 
bíróság m indkét csinos 
ügyfelét megidézte „szem
revételezésre”. Megállapí
tották: a hasonlóság meg
döbbentő, azonban m int k i 
derült, a hivatásos fotó
modell ujjai sokkal hosz- 
szabbak, s a reklámfelvé-

ságot okozó baleset, vagy felen ezek a kacsók látha- 
a jó hírnéven esett csorba.

Egy 35 éves férfinakeves
közlekedési baleset követ
keztében am putálták egyik 
lábát. A baleset okozóját 
nyolchónapi szabadságvesz
tésre ítélték, a biztosító 
pedig peren kívül megítél
te a vétlen gépkocsivezető.

tő k . . .  A gyár tehát kor
rekt módon já rt el,

★

Eddig m ár több száz, 
nem vagyoni kárigénnyel 
fordultak a bíróságokhoz 
és az Állami Biztosítóhoz. 
Az ügyek kapcsán a gya
korlatban sok tisztázatlan

vagyoni kárát: 50 ezer fo- kérdés merült fel. (Nehéz
volt • például megállapítani, 
hogy a veszteség hány fo
rintot „ér”?) Az egységes 

igényt. A bíróság jogosnak ítélkezési gyakorlat érde- 
ítélte a kérését: hiszen a kében a Legfelsőbb Bíró
baleset következménye je- ság irányelvet adott ki, s

rintot. Ö azonban nem va
gyoni kár címén további 
500 ezer forintra tartott

lentősen korlátozta jövőbe
ni munkavállalási lehető
ségét, s egyébként is meg
nehezítette életvitelét. Vé
gül a Legfelsőbb Bíróság

ez a többi között kiem eli: 
a nem vagyoni kártérítés 
nem egyenlő a fájdalom- 
díjjal, elmaradt örömökért 
nem jár kártérítés!

3. Hibás teljesítés. Ez Is 
szerződésszegés. Akkor beszél
hetünk róla, ha olyan szerző
désről van szó, ahol a felek 
kölcsönös szolgáltatásokkal 
tartoznak, s a kötelezett hibá
san teljesít, vagyis:

a szolgáltatott dolog nem 
felel meg a törvényes, 
illetve a szerződésben 
meghatározott előírások
nak, tulajdonságoknak.

(Pl. hibásan teljesít az eladó, 
ha az eladott tévé képcsöve 
rossz. Ilyenkor a jogosult sa
já t választása szerint kérheti 
a hiba kijavítását vagy meg
felelő árleszállítást.) Ha a 
dolgot fajta és mennyiség sze
rin t határozták meg — pl. 1 
db. ilyen vagy olyan típusú 
hűtőszekrény —, akkor a hi
bás teljesítés esetén a jogo
sult azt_is kérheti, hogy a dol
got cseréljék ki. (Kivétel, ha a 
hiba rövid időn belül érték- 
csökkenés nélkül kijavítható 
és a kijavítás a jogosult érde
keinek sérelme nélkül lehet
séges.) Ha a kijavítás nem 
megy rövid időn belül, vagy a 
kötelezett azt nem vállalja, il
letve érdeksérelemmel menne 
csak, s a jogosultnak a telje
sítéshez fűződő érdeke meg
szűnt, el is állhat a szerződés
től.

E téren a jogosultat m ind
össze egy kötelezettség terhe
li : a hiba felfedezését köve
tően haladéktalanul köteles 
kifogásait közölni a kötelezet
tel. Késedelméért ő felel. Bi
zonyos tartós használati tá r
gyaknál, például csak később 
derülhet ki, hogy a teljesítés
kor is hibás volt az adott do
log. Pl., a rendeltetésszerű 
használat ellenére a tévékép
csöve nagymértékben romlik. 
Az ilyen tartós használatra 
rendelt dolgoknál a szavatos
sági idő általában három év. 
(Ha a szavatossági időn be
lül valamilyen részét kicseré
lik a dolognak, természetesen 
a három év a kicseréléstől szá
mít.)

4,' A  teljesítés lehetetlenné 
válása. Ez akkor következik 
be, ha például

a szolgáltatás tárgya 
megsemmisül. A felelős
ség attól függ, hogy mi
lyen okból vált lehetet
lenné a szolgáltatás.

Ha objektív okból, azaz egyik 
fél sem felelős a történtekért
— pl. természeti katasztrófa
— a szerződés megszűnik, kö
vetkezmények nélkül. Az a 
fél azonban, aki a lehetetlenü
lésről tudomást szerzett — pl. 
lá tta elpusztulni a dolgot — 
haladéktalanul köteles erről a 
másik felet értesíteni. Ha ezt 
elmulasztja, s kár keletkezik, 
azért m ár felel.

Ha az ok szubjektív  — te
hát valamelyik fél felelős a 
teljesítés lehetetlenségéért —, 
következőképpen alakul a fe
lelősség :

— a kötelezettől a jogosult 
a teljesítés elmaradása m iatt 
kártérítést követelhet (az el
adó elmulasztotta leszedni a 
fáról a vevő által megvásá
rolandó alm át és azt össze
verte a jég),

— a jogosult felelőssége 
esetén a kötelezett szabadul a 
tartozása alól és még kárának 
megtérítését is követelheti. (A 
felek úgy egyeztek meg, hogy 
a vevő szedi le még aznap az 
almát. Ezt elmulasztva, más
nap elverte a jég. Az eladó 
természetesen nem köteles 
másik alm át szerezni, sőt, az 
e',ad° jégveréséből származó 
kárát is meg kell térítenie a 
vevőnek, azaz a jogosultnak.)

5. Ha a kötelezett a teljesí
tést jogos ok nélkül megta
gadja — véglegesen —. a jo
gosult választhat a késedelem 
—  1 .  pont —  és a lehetetlenü
lés 4. pont — következményei
nek alkalmazása között.

A szerződésben foglaltakért 
általában felelősek a felek. Bi
zonyos felelősséget ugyanak
kor egymás között kizárhat
nak. Ezzel nem foglalkozunk 
részletesen, csak azt említjük 
meg, hogy a szándékosan, sú
lyos gondatlansággal vagy 
bűncselekménnyel okozott, to
vábbá az életet, testi épséget, 
egészséget, illetőleg a társa
dalmi tulajdont megkárosító 
szerződésszegésért való fele
lősséget érvényes módon nem 
lehet kizárni!

Dr. L. Gy.

Módosultuk ff gyes 
igényhevétdének

Az im m ár másfél évtizedes múltú gyermekgondozási 
segély megteremtése idején a gyermekeket vállaló csa
ládok, édesanyák intézményes támogatásának kimagasló 
vívmánya, volt. Lehetőséget terem tett arra, hogy a dol
gozó nők az egészséges fejlődés szemppntjábóí legfon
tosabb első három évet gyermekükkel együtt tölthessék.

E célok helyességét igazolta a segély rendkívüli nép
szerűsége. Bevezetése óta több m int egymillió asszony 
vette igénybe.

A most elfogadott — és május 1-től hatályba lépő 
— korm ányhatározat sem szolgál mást; a munka és a 
gyermeknevelés egyidejű vállalására kíván* ösztönözni. 
Az utóbbi esztendőkben ugyanis bizonyos társadalm i je
lenségek arra  utaltak, hogy mind többek számára vált 
nehezen összeegyeztethetővé a munka és a család. Nö
vekedett azoknak az aránya, kik a három évnél koráb
ban tértek vissza munkahelyükre. Az okoik jórészt a fia
tal családok anyagi helyzetében keresendők: a gyes 
összege jelentős támogatás, de kétségkívül csekélyebb 
mértékben gyarapítja a fiatal házasok közös kasszáját, 
m int am ikor mindketten aktívan dolgoznak. Ám a kis
gyermekes édesanyák helyzetével kapcsolatos feszültsé
gek gyakran nem szűkíthetők le a jövedelem kérdésére; 
sokan — nem mindig indokolatlanul — attól tartanák, 
hogy az otthon töltött évk során elmaradnak a  mind
inkább fölgyorsuló szakmai fejlődéstől, csökkennek mun
kahelyi előmeneteli esélyeik. Bizonyára sokat segít majd 
ezeken a gondokon az új szabályozásnak az a  rendelke
zése, amely szerint az édesanyák a gyermek másfél éves 
korától a gyes összegének csökkentése nélkül részmun
kaidőben — havi átlagban napi négy órát — m unkát vál
lalhatnak.

Ezt egészíti ki a segélyre jogosultság kiterjesztése az 
édesapákra. A kicsik egyéves korukig feltétlenül az édes
anya közelségét, gondozását igénylik, ám ezután mód 
nyílik arra, hogy a család válasszon: anyagi vagy szak
mai szempontból melyik házastársnak előnyösebb a se
gély adta lehetőséggel élni. Bár az eddigieknél kedvezőbb 
feltételek jelentős többletterhet rónak az államra, a ren
delkezések népgazdasági érdeket is szolgálnak: sok, 
amúgy is munkaerőhiánnyal küzdő vállalat, intézmény — 
főként a kereskedelemben és az egészségügy területén — 
várhatóan örömmel fogadja m ajd a  részmunkaidőben 
dolgozó kismamákat.

Ugyancsak a támogatási rendszer korszerűsítésének 
részeként intézkedett arról a  kormány, hogy a tartósan 
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szülei a  se
gélyt a gyermek hatéves koráig vehetik igénybe.

A minisztertanácsi határozat nyomán olyan társa
dalmi csoportok is részt kérhetnek a szociális gondosko
dás e  formájából, akik eddig kívül m aradtak a gyermek- 
gondozási segélyre jogosultak  körén. így a bedolgozók, 
a részmunkaidőben foglalkoztatottak, illetve a mezőgaz
dasági, szövetkezeti tagok, családtagjai, amennyiben leg
alább kilencven napon á t munkamegállapodás alapján 
részt vettek a közös tevékenységben. Az újonnan jogo
sultak m unkáltatójuknál jelezhetik a gyermekgondozási 
segély igénybevételének szándékát, tehetik ezt akkor is, 
ha gyermekük Korábban született, de még nem érte el 
harm adik életévét, tehát a rendelkezés visszamenőleg is 
érvényes.

A feltételeken enyhít az is, hogy a jövőben két éven 
belül kilenchónapos — legalább napi négyórás — előze
tes munkaviszony alapján kérhető a  segély, szemben az 
eddigi másfél éven belüli 12 hónapi, legalább napi hat
órás munkaviszonnyal. Bizonyos rétegek — például a 
kisiparosok, az egyéni gazdálkodók — továbbra sem jo
gosultak a segélyre, óm kivételes méltányosságból, egye
di elbírálás alapján változatlanul lehetőség nyílik a fo
lyósítására,

A KISZ kongresszusán és más fórumokon is felvető
dött a  főiskolai, egyetemi hallgatók gyermekgondozási 
segélyének megoldása, amelyet a KISZ KB is támogat. A 
Minisztertanács által most elfogadott új szabályozás azért 
nem terjed ki rájuk, m ert ez a gyes jelenlegi jellegével 
nem lenne összhangban — m iután az nem állampolgá
ri jogon jár. A felsőfokú tanintézetek kisgyermekes hall
gatóinak problém áját — az őket érintő egyéb szociális 
kérdésekkel együtt — más módon szükséges rendezni.

Sok a fiatal
Képviseli a vádat a bírósá- hogy az előző évekhez képest 

gon — az ügyész m unkájának a kerületben megnőtt a kül- 
elsősorban ezt az oldalát is- földi állampolgárságú elköve
tne rj ük. Ez azonban csak az tők száma, 
egyik — bár kétségtelenül — Ezek a jelenségek többé- 
igen fontos -— eleme az ügyész- kevésbé érvényesülnek egész 
ség m unkájának. Emellett Budapesten. Van-e az Önök 
gondoskodnia kell a bűncse- m unkájának valamilyen  spe- 
lekmények megelőzésében, ciáíis területe? 
felderítésében. — Van. Bűnözési gócnak

Budapest XI. kerülete a egyedül a Skála Áruház te- 
bűnözési statisztikák szerint kiüthető, bár a tettenérések 
nem tartozik a legfertőzöttebb száma a megelőző intézkedé- 
városnegyedek közé. A kerület sek eredményeképpén mintegy 
vezető ügyésze nemrég a tör- tizenhat százalékkal csökkent, 
vényesség kerületi helyzetéről IS60 hatásos volt például az 
beszélt. áruházban a tolvajjelző ké-

— A kerületben m ilyen ten- sz®ék bevezetése. Az ered- 
denciák tapasztalhatók a bű- rPeny ham ar megmutatkozott.
nozésben, s melyek azok a szü- 
kebb területek, amelyek a 
legtöbb m unkát adják a bűn
üldözőknek?

de a csökkenés ellenére a lo
pások száma még mindig több 
m int egymillió-kétszázezer 
forint volt 1981-ben. Ebből az 

T( , „ „  , összegből tettenéréskor nyolc-
. .. zezer a í0Sra 45( bűnei- százharmincnégyezer forint 
Kővető jut. Ez a szám soha azonnal megtérült. Érdekes
nem volt még ilyen alacsony, nek vagy inkább elgondolkod- 
Evek óta mind több büncse- tatónak tartom  az elkövetők, 
lekmény ju t a hatóság tudó- tehát a -tolvajok életkor, illet- 
máséra, a korábban igen el- ve' nem szerinti megoszlását.' 
szaporodott rablások száma Gyermek- és fiatalkorú száz- 
pedig a megelőző rendőri in- hetvenkilenc volt, felnőtt nő 
tézkedéseknek köszönhetően hatszázhúsz, férfi hétszázti- 
ötvenhcitró1 harm inchárom ra zennégy. Sok tehát a fiatal, 
csökkent. Növekedett viszont de még feltűnőbb, hogy a női 
a gepkocsifeltörések és a la- elkövetők száma az utóbbi 
kásbeförések száma, s ez a években jelentősen megnőtt s 
rendőrségtől még alaposabb, ez nemcsak a kerületünkre, 
körültekintőbb m unkát köve- hanem Budapestre, sőt as 
tel. Erősödő negatív jelenség, egész országra is érvényes.



Gépek mindenütt

I M I I M

A kulcsi barackosban mindig akad tennivaló

wzigony István jómódú gaz. 
dálkodó hírében állott a 

faluban. A háború előtt csép
lőgép tulajdonosok voltak. A 
fél falu gabonatermését ők 
„masinázták” el, és a cséplő
gépre eső gabonarész évről 
évre megtöltötte a gazdaságok 
magtárát. Fia — Pisti — sze
rette a földet, a gépet és ap 
ja mellett ügyeskedve hol a 
traktor nyergében ülve, hol 
pedig a lovakat hajtva gyara
pította a családi vagyont.

Amikor az öreg Szigony vég- 
elgyengülés miatt elköszönt az 
árnyékvilágból, helyébe fia — 
Pisti — lépett, akit a falu fia
taljai István gazda néven em
legettek. .Egyesek azt is tud
ni vélték, hogy az öreg egy
millió forintos takarékbetét
könyvet hagyott hátra az 
OTP-ben.

Az anyá — Szigony néni — 
jól bírta magát, vezette a ház
tartást, mosott, főzött István 
gazdára. De az idő kemény, 
rideg  ̂ tényező, és a szikár, 
munkában soha el nem fára
dó öregasszony egyszer ágy
nak esett.

— Meg kell nősülnöd, fiam!
— Igen anyám ,, de ötven- < 

éves fejemmel nehéz dolog 
lesz. A vénlegények nehezeb
ben halásszák ki a feleségnek 
való t. . .

— ínKaob most, m int egye
dül maradj a házban, ha én 
is elköszönök apád után! — 
szólalt meg Szigony néni, in
kább kérlelő, m int követelő 
hangon.

Régi dolog, ha egy nő elha
tározza magában, hogy kivel 
veteti feleségül magát, nincs 
olyan .földi hatalom, amelyik 
ezen változtasson és meg
mentse a kiszemelt férfit a 
házasságtól. István gazdát pe
dig egy nálánál jóval fiata
labb nő nézte ki férjül ma
gának. Takács Mariska volt ő, 
a kacér, csinos, de asszony
nak érett leányzó.

Haszonöt év korkülönbség 
nagy dolog. Senki nem tudja 
kiszámítani, 1 mi lehet a vége 
egy házasságban . . .

Házasságuk harmadik esz
tendejében híre já rt a falu
ban, hogy Mariskának — Ist
ván gazda feleségének — sze
retője van. Mégpedig a  falu 
egyik legénye, régebbi ud
vari ója, Tamás Tóni. Eljutott 
István gazda füléhez is, 
és lett is belőle nagy családi 
csetepaté. De aztán, mintha 
minden jóra fordult volna, 
nem lett válás a dologból. Ist- 
ván^gazda a feleségével való 
kibékülés napjától azonban 
megváltozott. Határozott, mar
káns egyéniség volt eddig is, 
de ezt követően kemény lett,

ben.
Nem változtatott a helyze 

ten Mariska kedveskedése 
szépsége, fiatalsága, durcássá
ga, amivel az asszonyok rend
szerint győzni» szoktak a sér< 
te tt férjeken. István gazdi 
úgy bánt vele, m intha nem ii 
a hites felesége lett volna, ha
nem inkább a háztartási a l
kalmazottja. Szemrehányás 
ugyan soha nem tett neki — 
nem em lítette többé a Tóni- 
val történt dolgokat — dt 
nem becsülte, nem tartott* 
egyenrangú félnek Mariskái 
többé a családban.

István gazda anyja az ágy
ból kikelve elevenebb lett, 
m int korábban v o lt  Járt-keli 
az udvarházban, zsebében ta r
totta a szekrénykulcsokat, 6 
kezelte a kam rát, magához 
veve _ a házvezetés gondjait, 
problémait, amelyet a Tónival 
történt botrány előtt Mariska 
végzett.

István gazda egy nap be
utazott a Városba. A közjegy-* 
zoi hivatalban járt, ahol ösz- 
szetalálkozott az egyik falube-* 
h gazdával. Néhány nap múl-*' 
va híre ment a faluban, hogy
a végrendeletét megváltoztat
ta, és az örökségből kirekesz- 
tette Mariskát.

Az asszony a családon belül 
engedekenységre kényszerült,

FELSZABADULÁSI VETÉLKEDŐ
A bv. intézetekben mindenütt megemlékeztek április 

í-röl, hazánk felszabadulásának ünnepéről. A leggyor
sabb híradást a Főv. Bv. Intézet II-bőI kaptuk, képekkel 
együtt, arról a vetélkedőről, amely — nagyon találóan — 
eredeti környezetbe — harci körülmények közé — helyez
te a versenyzőket A felderítők képzeletbeli felszabadító 
faarcban vettek részt, meg kellett szerezniük egy fontos 
német támadási tervet. A feladat teljesítéséhez találé
konyságra, ügyességre és felkészültségre egyaránt szükség 
volt. A győztes csapat tagjai: Szili Ferenc, török Gyula 

■■ ■' " ■ (Horváth—Kiss)

A felderítőnek nem szabad nyomokat faagyni

Óriási a kereslet
Akármerre jár az ember az országban, m indenütt tanúja 

lehet annak, Jhogy új elképzelések foglalkoztatják a bv. vál
lalatok vezetőit. Így van ez Balassagyarmaton, az Ipoly Ci
pőgyárban is. A vállalat főmérnökével arról beszéltem, mi
lyen célokat tűztek ki ebben az évben?

"  6JÜAIC» vsapat

— Az év első két hónapja 
nem úgy alakult, ahogy ter
veztük. Nem titok, gondjaink 
vannak. Azaz pontosabban 
szólva — voltak. Akadozott az 
anyagellátás, ennek következ
tében gyakrabban kellett át
állni egyik modellről a másik
ra, növelni a  szérianagyságot, 
tehát ügyeskedni, hogy ne áll
jon meg a munka.

— Milyen irányban indul
nak el? Milyen terméket akar
nak gyártani?

— Sportos jellegű, szabad
idő-cipőket. Ez nagyon kere
sett termék, úgyszólván m in
den mennyiséget el tudnánk 
adni belőle. Persze csak ak
kor, ha igényes, esztétikailag 
is szép cipőket szállítunk. Eh- 
hez_ komolyan meg kell javí
tani á  munkafegyelmet, szám
űzni a hanyag munkát, arra 
kell törekednünk, s. ösztönöz
ni az embereket, hogy oda- 
adóbban, figyelmesebben dol
gozzanak. 1

— Ahhoz, hogy megszüles
sék a kívánt eredmény, pénz 
is kell. Méghozzá nem kevés.

— További fejlesztést terve
zünk. Ilyen például a piros 
sporttalpú szabadidő-cipő, pu
ha velúr anyagból. Ragasz
tott, pl dal varró technológiával 
készült. Ilyen és ehhez ha
sonló terrpéket akarunk gyár
tani, ehhez m ár megrendel
tük Olaszországból a szüksé
ges gépet. Nem olcsó, az két
ségtelen, de megéri.
_ — Mennyibe kerül és mikor 
érkezik be, s mikorra várha
tó a nullszéria?

— A negyedik negyedévben 
jön be, s ekkor el is készül. A

Hol tartánok PriUuümán?
Ä címben szereplő kérdést a gazdaság ve- 

setoinek tettük fel, hogy olvasóinkat tá jé
koztassuk a tavaszi mezőgazdasági munkák 
helyzeterői.

— Néhány hónapot vissza kell ■ ugrani, 
m ert a mezőgazdaságban a téli időszakban 
sem áll meg az élet — mondta a gazdaság 
egyik vezetője — a gépjavításon kívül, ami- 
j !i &SZ j d°íárás megengedte, megkezdtük a 
kulcsi barackosban a metszési munkákat, 
am it március közepére be is fejeztünk.

A barackos nagyon szép, pedig még rügy- 
íakadas előtt vagyunk. Minden túlzás nélkül

állítom, bármikor megyünk Dunaújvárosba 
autóbusszal vagy gépkocsival, az emberek 
szeme a kulcsi barackosnál felcsillan, ilyen 
szép'és gondozott gyümölcsöst ritkán látni az 
országban. Jelenleg a fák lemosását, perme
tezését végzik.

A_ gazdaságban most nagyon sok a tenni
való, de kitűnő szervezéssel és fegyelmezett 
munkával, nagy felelősségérzettel április kö
zepére — ha az időjárás kedvező m arad — a 
tavaszi munkákat befejezik. Ha pedig mele
gebb lesz az idő, megkezdik a kukorica és a 
napraforgó vetését.

— Zimm —

gép vételára félmillió forint, 
természetesen devizában . . .  
Viszont azt is hagnsúlyozni 
kell, hogy ebből, s a többi ha
sonló modellből korlátlan 
mennyiséget tudunk eladni. S 
mi jelen akarunk lenni a pia
con. Annyit adunk el, ameny- 
nyit csak termelni tudunk. 
Szakítani kell a bázis-szemlé
lettel, azzal, hogy. csak egy ki
csivel gyártsunk többet, mert 
különben később, egy-két év 
múlva bekövetkezhet a term e
lési apály. Nem szabad óva
toskodni, most kell termelni, 
m ert óriási kereslet van a  ci
pőfronton . . .

— Tehát, most megy a ci
pő! Ki tudják elégíteni az 
igényeket?

— Épp ez a bökkenő, hogy 
nem! A második negyedévben 
80 ezer pár megrendelést kel
lett visszautasítanunk. Időst 
vizsgáljuk, hogy m it lehetne 
tenni. A kereskedők ragasz
kodnak hozzá, hogy szállít
sunk. Ha csak egy mód van 
rá, mi legyártjuk ezt a meny- 
nyiséget is. Hiszen egyetlen 
gyár sem örül annak, ha meg
rendelést kell visszautasítani. 
Mi egyébként soha nem gyár
tunk raktárra. Elkészítjük a 
modellt,- s azt m utatjuk be a 
kereskedőiknek. Ha kell nekik, 
akkor kezdődik a gyártás. Eb
ben viszont óvatosak vagyunk. 
Nincs rosszabb érzés, m int 
gyártani, gyártani, raktárra, s 
aztán majd csak eladjuk vala
kinek. Ez nem üzlet.

— Ahogy szavaiból kive
szem, kapacitás-hiánnyal küz
denek. Meg tudják ezt szün
tetni?

— Igyekszünk. Bérmunká
ban dolgoztunk az Elzettnek, 
nem volt rossz üzlet, de meg
szüntettük, m ert minden ren
delkezésre álló munkaerőt á t
csoportosítunk. Nem csak ci
pőt, hanem papucsokat is 
gyártunk. Alkalmazkodunk a 
piachoz. Keresett cikk a pa
pucs, tehát megcsináljuk. 
Igaz, ez kézi munka, de meg
fizetik. Műszakonként 200 pár 
papucsot készítünk.

— Ezek szerint idén újabb 
fellendülésre számíthatunk?

— Látszólag. Van azonban 
árnyoldal is. A legfontosabb: 
Importtalpakat használunk. 
Nyugati cégektől vesszük, s 
ismervén az ország deviza
helyzetét, nem érezzük ma
gunkat biztonságban. Hiszen 
bármikor bekövetkezhet, hogy

kavédelmet fontosnak tartjuk, 
s nemcsak arra ügyelünk, 
hogy elméletileg oktassuk, tu
datosítsuk a munkavédelmi 
szabályok betartását, hanem 
költséget nem kímélve bizton
ságosabbá tesszük a technoló
giát. Olasz és cseh biztonság
technikai gépeket szerelünk 
fel a szalagokra.

— És meg is maradnak 
ezek a szalagokon? Nem sze
relik le őket a dolgozók?

— Nem. Bár sok gond van 
az emberek egy bizonyos ré-

Kényelmes viselet
akár szállítási-, akár fizetési 
nehézségek támadnak, s mi itt 
állunk védtelenül. Biztosítani 
szeretnénk a zökkenő nélküli 
gyártást, ezért 'm ár tárgyalá
sokat kezdtünk hazai cégek
kel, hogy működjenek együtt 
velünk, gyártsanak nekünk 
talpakat, olyat, m int a  nyuga
ti cégek. Azzal a nem elha
nyagolható különbséggel, hogy 
nem devizával fizetünk nekik. 
A napokban tárgyalok a PE- 
MÜ-vel, remélhetőleg sikere
sen.

— Volt már példa arra, 
hogy sikerült hazai cégekkel 
mégállapodni, s olyan együtt
működést kialakítani, ami 
nemcsak a két vállalatnak, 
hanem a népgazdaságnak is 
hasznos?

— Igen. A m últ évben a Ti
sza- Cipőgyárral olyan kap
csolatot teremtettünk, aminek 
következményeként tőkés im
portot tettünk szükségtelenné.

— A cipőgyártás eléggé ve
szélyes munka, volt-e baleset?

— Szerencsére nem. A mun

Sportos modell
tegével, de a többség igyekvő, 
szorgalmas, s tudja, hogy az 
ő érdekében történnek ezek 
az intézkedések.

— Lesz-e idén építés, m i* 
helybővítés stb.?

— Nem, semmi efféle lát*
ványos dolgot nem tervezünk, 
s nem is tartjuk  célravezető
nek. A meglévőt akarjuk kor
szerűsíteni. No, meg a szelle
mi kapacitást bővíteni. Ez a 
nehezebb. Nem három-négy 
modellt, hanem tízet vagy még 
többet akarunk tervezni, hogy 
válogathassanak a kereske
dők . . .  Akkor vagyunk bizton
ságban, ha széles választékot 
ajánlhatunk ügyfeleinknek, s 
a kereslet igazolja elkénzelé- 
seinket. Ä. J.

V A S A K  l / Á S

Jól felszerelt élelmiszerüzletben vásárolhatnak a mélykúti 
asszonyok

ki az Áldozat?
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Felmérték az igényeket
A kulturális bizottság nyolc 

hónappal ezelőtt szerveződött 
újjá. Olyan emberek kerültek 
be, akik szívügyüknek tekin
tik, hogy társaiknak értelmes, 
hasznos programokat szervez
zenek. Mint minden új szer
vezet, az itteni is azzal kezd
te, hogy felmérte az igénye

ket, s igyekezett kifürkészni, 
hogy ki mihez ért, mihez van 
kedve, tehetsége. Ezért egyéni 
versenyt rendeztek, tánc, ének, 
szavalat kategóriában. Kide
rült, hogy sok tehetséges em
ber, ha az intézetben, akikre 
lehet számítani.

Sokan szeretik a költészetet
Miután az első rendezvény 

sikert aratott, a visszhang is 
arra  bátorította a szervezőket, 
hogy továbbhaladjanak a meg
kezdett úton. A szavalok nagy 
.száma azt mutatta, hogy so
kan szeretik a költészetet, ér
demes tehát felmérni, hogy 
kik foglalkoznak komolyan 
költészettel, irodalommal. 
Nemcsak m int olvasók, ha
nem m int leendő alkotók. Ki
tűnt, hogy igenis léteznek eb
ben az intézetben olyan fiata
lok, akik verset vagy prózát, 
novellát, elbeszélést írnak, és 
szívesen közreadják m unkái
kat; ha nem is a nyilvános
ság előtt, de baráti körben 
örömmel megvitatják írásai
kat. Megalakult tehát az iro
dalmi szakkör. S hogy mun
katársait m unkára serkentse, 
irodalmi pályázatot hirdetett 
idén februárban, s március 
húszadikán több m int harminc 
pályamű érkezett be.:

A pályaművek értékelése 
most folyik, s bizonyára akad 
közöttük olyan, amelyet köz
readhatunk e lap hasábjain.

Minden intézetben akadnak, 
akik lelkesedésükkel, ügysze
retetükkel motorjai kisebb kö
zösségüknek. Ilyen ember Ba
lassagyarmaton Mészáros Jó
zsef és Szegedi Gyula.

Mindketten — természete
sen — tagjai a ^kulturális b i
zottságnak, 1 tele vannak ötle
tekkel, szerveznek, tárgyalnak, 
s arra törekszenek, hogy tá r
saiknak értelmes és hasznos 
elfoglaltságot találjanak. A so
ros filmeken kívül film törté
neti sorozatot indítanak, s 
minden egyes film vetítése 
után vitát nyitnak, ahol bárki 
elmondhatja a véleményét s 
vitázhat mások véleményével.

Vetélkedők szomkfra
A vetélkedők itt is népsze

rűek, mióta szabad minden 
szombat. Ügy szervezik, hogy 
minél többen élőben hallják- 
lássák a  versengést, tehát 
szombatonként 8—12-ig 120
ember részvételével folynak a 
versenyek. S délután a helyi 
stúdió a többiek számára is 
hozzáférhetővé teszi a  prog
ramot.

Zárás után, külön névsor 
alapján, folytatódik a prog
ram, de m ár a  tévé bekap
csolásával . . .  Főleg azokat a 
műsorokat figyelik előszeretet
tel, amelyek azt m utatják be, 
hogy egy-egy város mivel és 
hogyan gazdagodott. Azt sze
retnék a szervezők, hogy a 
benti em berek ismerjék meg 
ezt az országot, tudják, lás
sák, hogyan is fest valójá
ban egy-egy új létesítmény,

vagy például hol tart az Ar- 
pád-híd átépítése, s ezzel kap
csolatban hogyan rendezik a 
Flórián teret, egyáltalán m i
lyen lesz, ha elkészül a  fővá
rosnak ez a régi negyede, 
amely napjainkra alaposan 
megváltozott.

Azon kívül, hogy az újat 
megismerjék, van a szerve
zőknek még egy re jte tt célja: 
hogy ha kimennek az embe
rek, ne csak a  kocsmát lás
sák meg, hanem azt is, hogy 
mit fejlődött a város, amíg 
ők bent voltak.

S hogy erre igény van, ml 
sem m utatja jobban, m int az, 
hogy minden emeleten készí
tenek faliújságot, és az embe
rek megállnak előtte, olvas
sák, beszélnek róla, • Minden 
érdekli őket, a tudomány, a

technika, az emberek élete 
kultúra, sport, szórakozás.

Testedzés teremben 
és szabadban

Az intézet vezetői a rra  tö
rekszenek, hogy az em berek
nek egyre több sporteszköz 
álljon rendelkezésére. Ezen a 
téren ha nincs is döntő vál
tozás, de m ár sok minden 
történt. Többek között a test
építők a  negyedik emeleti kul
túrterem ben ütötték föl tanyá
jukat. Hetenként egy-egy dél
után négy óra hosszáig övék 
a terem. Nem valami szűk- 
keblűség diktálja, hogy csak 
ennyi időt kapnak.

Mára m ár a múlté, hogy 
egykor, nem is olyan régen, 
vizes vödröket emelgettek az 
emberek. Ma minden emele
ten súlyzó van, s aki történe
tesen expanderezni akar, meg
teheti. Csak szól a  felügyelet
nek s máris adják be a zár
kába ezt az ügyes sportszer
számot.

Balassagyarmat jobb hely
zetben van, m int néhány 
más intézet, nagyobb az ud
vara, s következésképpen itt 
már lehet röp-, illetve kézi
labdázni. Ezekben a sport
ágakban, valam int asztalite
niszben versenyeket is ren
deznek. Körülbelül kétszázöt
ven ember szereti a sportot, 
vagy úgy, hogy maga is mű
veli, vagy egyszerűen csak né
zőként. Miután ilyen nagy 
létszámról van szó, a legfon
tosabb, hogy jó legyen a szer
vezés, hogy aki akar, az 
sportolhasson. Sőt, az sem el- 

. képzelhetetlen, hogy mások 
(akik még nem jutottak e lá n 
nak a felismeréséig, hogy a 
sport mindenkié!), tehát a je 
lenlegi passzív réteg is aktivi
zálódjon.

jár
Az intézet vezetői tervezik, 

hogy az idén még vásárolnak 
újabb sporteszközöket. Ez 
szükséges is, hiszen az ötna
pos munkahéttel alaposan 
megnövekedett a .szabadidő, s 
a hétvége két napját úgy kell 
eltölteni, hogy szellemileg és 
fizikailag is frissen kezdődjék 
a hét. Ehhez, m int em lítet
tem, nemcsak sporteszközök 
kellenek, hanem jó szervezés 
is, hogy minél több ember 
váljék rendszeres sportolóvá.

A. J.

Az egészséges étkezésért
A termelésben már kezd 

érvényre jutni a mennyiség 
helyett a minőség. De az élet 
más területén még mindig ott 
tartunk, m int évekkel ezelőtt, 
azaz minél több, annál jobb. 
Főleg az étkezésnél ta rtja  m a
gát a  „magyarosnak” nevezett 
koszt, nincs az a pénz, amiért 
átadná az első helyet!

Pedig ez a nehéz-zsíros ét
kezés m ár rég idejét múlta, 
hiszen am ikor kialakult, az 
emberek nagy többsége kint, a 
határban, jó levegőn, roppant 
kemény m unkát végzett, szán
tott, kaszált, aratott, csépelt, 
stb. Ez az emberpróbáló mun
ka alaposan kikezdte a fizi
kumot, szükség volt tehát ar
ra, hogy minél több zsiradé
kot, szénhidrátot vegyen m a
gához az ember. Igen ám, de 
ez a munka m ár a m últé ... 
Viszont a táplálkozás az m a
radt. Nem csoda, hogy annyi 
felpuffadt, elhízott, pocakos 
ember van ebben az. ország
ban. Bizonyára nekik sem 
öröm, eszeimben sincs őket 
bántani, csak éppen felhívom 
a figyelmüket arra, hogy más
képp is étkezhetnének.

Ma m ár ritka az olyan ne
héz testi munka, amelyre úgy 
kell felkészülni — szalonna és 
kenyér a tarisznyában —, 
mintha háborúba menne az 
ember. Itt is, ezen a téren, ér
vényes, ami a termelésben: 
keveset, de jót!

Gyakran járunk  különféle 
bv. intézetekben, s ilyenkor 
rendszeresen elmegyünk 3 
konyhába, beszélgetünk a 
szakácsokkal, élelmezési szak
emberekkel, akik maguk is 
tisztában vannak azzal, hogy 
előbb-utóbb elkerülhetetlen a 
változás. Viszont, azzal érvel
nek: , az emberek ragaszkod
nak a megszokotthoz, inkább 
többet esznek, hogy tele le
gyen a has, m int keveset, 
m ert attól félnek, mi lesz, ha 
megéheznek!

Az éhségérzet nem kellemes, 
de nem annyira veszélyes na
pi háromszori étkezés mellett, 
hogy óhhaláltól kellene ta rta 
ni.

Akárhogy csűrjüik-csavarjuk 
a dolgokat, feketén-fehéren 
kiderül, hogy egyoldalú a táp
lálkozásunk. .Főleg a fehérje 
hiányzik. A tej, sajt, tejfel, ke
fir, joghurt, azaz a tejterm é
kek, s a  könnyű szalámik, 
virsli, 'párizsi, szafaládé, ikri- 
nolin, sonka.

Ha azt nézzük, hogy nem 
drágábbak m int a zsír, a sza

lonna, a téliszalámi, a kolbász, 
stb., akkor jogos a csodálko
zás, hát az ördögbe is! miért 
nem változtatunk rajta. Egy
szerű a magyarázat, ugyanis 
nemcsak szemléletről, hanem 
egyfajta szükséghelyzetről 
van szó. A bv. intézetekben 
közértek, büfék nem egyidő- 
ben nyitnak- a napi étkezések
kel, tehát az ember nem me
het oda reggel, hogy a feke
téje mellé kérjen egy fél li
ter tejet, s csináljon magának 
tejes kávét, vagy magával vi
gye tízóraira a munkahelyére. 
De így van ez a többi, á lta
lam már felsorolt élelmiszer
rel is.

Miután nem néhány ember
ről van szó, tehát egyéni meg- 

1 oldás nem lehetséges, intéz
ményes kell, olyan, amely ké
pes több száz ember különfé
le igényét kielégíteni.

Legutóbb Balassagyarmaton 
jártam, s ott beszéltem az 
élelmezési szakemberekkel, 
akik elmondták, hogy igenis 
van igény a tejre, és a te jte r
mékekre, s a könnyű szalá
mikra, amelyek nemcsak táp
lálók, hanem ízletesek is. 
Csak az a bökkenő, hogyan 
tudják meg, ki igényli és mi
kor és mennyit?

Végül azt sütöttük ki, hogy 
a konyha, ha tudja m it kell 
behozatni, behozatja, viszont 
szétosztani m ár nem áll mód
jában. Ez érthető, hiszen nem 
ismer mindenkit személyesen, 
tehát könnyen becsaphatják. 
Ez eddig rendben van. Most 
miár csak az a kérdés, hogy 
ki írja össze az igényeket és 
ki adja át?

Az egyik nevelőtiszt sietett 
segítségünkre, aki elmondta, 
hogy a rra  van lehetőség, hogy 
minden emeleten a közösség
vezető vegye kezébe a dolgo
kat'.

Hogyan? Minden embernek 
lesz egy kartonja; amelyen 
feltüntetik, hogy havonta 
m ennyiért vásárolhat, ez alá 
pedig azt jegyzik fel, mikor,

mit és m ennyit vett, s ennek 
mi volt az ára. S két nappal 
korábban leadják a  konyhába, 
s az ottani dolgozók behozat
ják az üzletekből mindazt, 
am it az emberek igényeltek.

Mindez persze csak akkor 
lehetséges, ha van hűtőszek
rény. Balassagyarmaton van. 
Emeletenként egy-egy, 120 li
teres. S így az este beérkezett 
árut beteszik a hűtőbe s reg
gel ki-ki megkapja a rendelt 
áruját.

Ha ez a módszer elterjedne, 
akkor ennek nemcsak a táp
lálkozásban lenne felm érhetet
len haszna, hanem a közegész
ségügyben is előrelépnénk, no 
meg véget vetnénk a pazar
lásnak.

Közismert, hogy a belkeres
kedelemben egyre jobban tért 
hódít az előrecsomagolt áru, 
10, 15, 20 dekás adagokban 
vehetünk párizsit, sonkát, sza
lámit, stb. Ez többek között 
azért is jelentős, m ert nem 
kell rúdszámra venni, mint 
eddig, am it — s ez lényeges! 
— a vásárló teljes egészében 
soha nem fogyasztott el, mert 
megromlott és kidobta, vagy 
addig-addig tartogatta, míg 
gyotmorrontást nem kapott.

Magyarán egy csomó pénzt 
kidobott az ablakon, s közben 
csak néhányszor lakott jól be
lőle, a most vázolt módszerrel 
mindez megváltoztatható. Ol
csón, higiénikusan ju t köny- 
nyű és kálói iadús ételhez, éle
lemhez az ember. S ami még 
roppant fontos: változatosab
bá teheti sa ját étkezését.

Azt hiszem, nagy vonalak
ban érthető, am it elmondot
tam, most m ár csak az a te
endő van hátra, hogy a gya
korlatban kipróbáljuk. Véle
ményem szerint, ha megvan 
a kellő akarat, akkor ez nem 
is lehetetlen. Remélhetőleg a 
gyakorlat jó példáit — ham a
rosan — közreadjuk.

~  á. j. -

Mit is tehetett volna, kemény 
férjével szemben? Elment ha
za anyjához és elpanaszolta 
neki István gazda és az anyó
sa tűrhetetlenségig megalázó 
magatartását.

— Haza akarsz talán jönni?
— Igen anyám, otthagyom 

az uramat.
— Meg vagy te őrülve ? A 

falu legrangosabb gazdaembe
rének vagy a felesége! Gyö
nyörű udvarház, pénz és min- 
den, ami kell. Egy kis csalá
di perpatvar nem a világ. Ö 
öreg, te fiatal vagy. Bármi 
történik, belekerülsz a készbe, 
a jólétbe, a gazdagságba — 
mondta egyszuszra, perlekedő 
hangon az anya.
• Az anyai tanácsok után mit 

tehetett Mariska? Viselte a 
terheket, azt az igát, am it az 
élet a nyakára rakott. Ügy 
élt, mint más asszonyok, akik 
nap mint nap szótlanságban, 
megaláztatásban élnek férjük
kel, azzal a rejtett gondolat
tal, hogy a szerető mindent 
kárpótol. Szívesen tűrik  a csa
ládi poklot, nyugodtan alsza

n a k  éjszaka, mert jönnek a 
nagy percek, amiket csak a 
titkos szerető nyújthat.

De nem !. Mariska nem ilyen 
asszony volt. Ő egyre nagyobb 
tehernek érezte az életet. Ön
magának bevallotta ugyan, 
hogy számára egy érzés léte
zik, ő csak egy férfié lehet; 
és az nem István gazda, a 
férje, hanem Tóni, a régi sze
retője.

A z egykori szerelem Tóni- 
jrK val majdnem teljesen el

halványult, amikor Mariska 
István gazdára szemet vetett. 
A házasság első éve, után az 
első titkos találkozó Tónival

úgy hatott rá, mintha villám 
fénye világította volna m ega 
sötét éjszakát. Ezután ahol 
csak találkoztak, mindig oda
adta magát.

Fiatalos teste, forró vére, 
habfehér bőre, kívánatossá tet
te a férfi előtt. Nem volt Tó
nival szemben egy tiltakozó 
mozdulata sem, hogy István 
gazda felesége lett. A házas
ság mindössze annyi változást 
jelentett, hogy óvatosabb lett, 
és a boldogság érzését a féle
lem zavarta.

★

István gazdáék teheneit Ma
riska reggel-este fejte. Az esti 
fejesnél az utolsó tehénre is 
felkapcsolta a fejőgép szívófe
jét, amikor árnyékot észlelt 
az ajtóban. Tónit pillantotta 
meg.

— Megőrültél? Hisz ideha
za van az anyósom!

— Nem! De beszélnem kell 
veled! Utazz holnap a város
ba, és találkozzunk.

— Nem. Most menj, mert 
ebből baj lesz!

Tóni odalépett melléje és 
megcsókolta.

— Te részeg vagy! — mond
ta Mariska.

— Na és, lehet ezt józanul 
átélni? Azért, mert ittam, 
még a régi vagyok.

— Nem jöttél a múltkor, 
pedig vártalak.

— Na és — mondta egyked
vűen Tóni —, nem hiányoz
tam, hisz ha nem vagyok itt, 
van kit ölelgetned.

— Az uram is valaki ne
kem! — válaszolta Mariska. 
— Most pedig menj innen, 
mert félek.' Szörnyű dolog tör
ténhet!

— Eddig nem féltél éjszaka 
se. Megváltoztál irányomban. 
Gyere holnap a városba, és 
megbeszéljük a dolgokat.

— Nem! Holnap nem mehe
tek!

Tóni átölelte a derekát és 
megcsókolta.

— Ott leszel holnap a vá
rosban a megbeszélt helyen?
— kérdezte újra a férfi.

Egy öreg asszony külvárosi 
lakásának meghitt kis szo- 
bácskája jelentette számukra 
a „megbeszélt” helyet. -

— Nem tudok menni! Nem!
— Most m ár nem szeretsz, 

és azért nem jössz, ha kér
lek!

— Most pedig mennem kell
— szólalt meg hirtelen Maris
ka. El akart szaladni, otthagy
va a fejőgéppel a teheneket, 
de Tóni utána lépett és meg
ragadta a karját.

— Ha nem jössz a városba, 
nem bírom tovább.

Félrelökte az asszonyt és 
megindult, a hátsó kertajtó 
felé, amelyen át az imént ér
kezett.

— Tóni! Ne menj el! — 
Utána szaladt. — Tóni, ne 
haragudj rám! Elállta az út
já t és a nyakába borult. — 
Ne menj el így! — Nem bí
rom én sem nélküled . . .

— Gyere a városba, beszél
jük meg!

— Ott le szek ... ott leszek, 
ahol a k a ro d ... a szokott he
lyen . . .

★
— Csizmát akarok venni 

magamnak! Kezdődik a tél, 
jönnek az esős, hideg napok 
—• mondta Mariska a vacso
raasztalnál István gazdának.

— Veszel majd a vásáron 
magadnak, amilyet akarsz.

— Nem várok a  vásárig. 
Holnap megveszem a város
ban — így az asszony határo
zott hangon.

Az éjszaka órái nehezen tel
tek. Nem jött álom Mariska 
szemére, de jött a megváltó 
hajnal, a városba indulás ide
je. Aggodalommal nézett visz- 
sza a  házra, mintha szökött 
volna a saját otthonából, ' a 
férje mellől. Nem értette, csu
pán érezte, hogy valami is
meretlen erő viszi és ez a 
valami megmagyarázhatatlan. 

ir
_ A felejthetetlen városi ta

lálkozás után a következő 
randevú Mariskáék kam rájá
ban zajlott le. Nem tu d ta k —, 
de  ̂ nem is akartak — egy
mással szakítani. A férj kor
bácsoló magatartása és Tóni 
fenyegetése sem szüntette meg 
Mariska szenvedélyes vonzó
dását, pedig azzal fenyegette, 
ha _ nem megy a megbeszélt 
találkozóra, világos nappal lép 
be hozzájuk a házba.

A fenyegetés beváltására 
nem kerülhetett sor. Az emlé
kezetes — utolsó — kamrai 
randevú végzetes lett, amiről 
még ma is beszélnek a kör
nyéken. A férj tettenérte a 
szerelmeseket, és feleségét a 
keze ügyébe kerülő baltával 
halálra sújtotta, Tónit pedig 
halálosan megsebesítette.

Tstván gazda a szegedi 
Csillagban tölti hirtelen 

felindulásban elkövetett gyil
kosságért és súlyos testi sér
tésért kiszabott nyolc évi sza
badságvesztés büntetését. Lá
togatni az édesanyja jár hoz
zá. T. K.

Kovács Gyulával február 19-én beszéltem a Gyűjtő
ben, közvetlenül szabadulása előtt. A tehetséggel, kéz
ügyességgel megáldott fafaragóról a Heti Híradóban is 
többször írtunk elismerőleg.

A hozzáértő szakemberek egyöntetű véleménye, hogy 
igen tehetséges ember, aki szorgalommá!, tanulással még 
sokra viheti az életben.

A jövője is biztosítottnak látszott. Az intézet parancs
noksága minden anyagi támogatást megadott hogy a 
börtönben beszerezhesse az alkotásaihoz szükséges anya
gokat, az ÉPFA vezetőivel megállapodott, hogy a képes
ségeinek megfelelő munkakörben alkalmazzák. Nagy 
gondja, a szállás is megoldódott.

Búcsúkiállításán — kérésére — szinte valamennyi al
kotását lefényképeztük.
...Táv„07Ót),an megkérdeztem a fiatalembertől, mit vár a 
jövőtől, Mosolyogva válaszolta, hogy úgy érzi, minden 
rendben vari, olyan munkakörben fog dolgozni, amely
hez nemcsak ért, hanem szereti is. Azzal váltunk el, 
hogy am ikor a képek elkészülnek, találkozunk . . .

Két hét múlva Kovács Gyula felkeresett a fényképe
ket megkapta.

— Nos, milyen a munkahelye? — érdeklődtem.
— Hát. sajnos, erre, még ,nem tudok válaszolni, mert 

még nem volt időm, hogy elmenjek az ÉPFÁ-hoz.
— Nem értem, két héttel ezelőtt szabadult.
— Igen . . .  igen. de nagyon nehezen tudom rendezni 

az irataim at, az egyik hivatalból a másikba küldenek 
ezért húzódik a dolog.

Az ®P^Á-nál várják, számítanak magára, nemcsak 
a munkakörét, hanem a szálláshelyét is fenntartják. 
Legalább értesítette őket. hogy később jelentkezik?

— Nem, erre nem gondoltam, de nem is szükséges 
mert holnapután elmegyek a gyárba . . .

Üjabb két hét telt el. Az ÉPFA munkaügyi vezetőjé
nél érdeklődtem, mi történt Kovács Gyulával A vála
sza lesújtó:

— Vártuk, de nem jö t t . . .
Sajnos, nem egyedi eset.

— Zimm —

ODA KELL FIGYELNI'
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Valami furcsa zenét hallok, 
ahogy összeállnak előttem a 
betűk szavakká... „Korábbról 
ismerte a családot, s megtud
ta, hogy a ház eladásából nem 
kevés pénzhez jutottak. Ezt 
akarta megszerezni, amikor 
december 28-án becsengetett a 
házba. Miután senki sem nyi
tott ajtót, átmászott a keríté
sen, s az előszobaajtót nyitva 
lelte. A szobában szemben ta
lálta magát A ttilával.. .” Egy 
kilencéves kicsike emberpa
lántával. .. Kutatok emlékeze
temben, nem, nem ismertem 
Nyíri Mihályt. Nyírj Mihályt, 
aki leütötte a k isfiú t..., aki a 
börtönből szabadult! Én hi
szem,- akinek van érzése, van 
szíve, aki pont azért, mert bör
tönben van, kiáltotta volna: 
se  bántsd! ne bántsd!

Zárkáról -zárkára osztom a 
kérelmi lapokat, az új Tükör 
a kézben és mindegyik nyit
va ugyanazon az oldalon:

— Minek az ilyennek a tá r
gyalás ?
: — Darabokra szedném...!
— Aljas á lla t...!
— Az ilyen barbárok bor

zalma marad meg az embe
rekben és ezután ítélik meg a 
szabadultat...

Látom és hallom a hangsú
lyokból, hogy nem felvett a t
titűdök, nem hamis felháboro
dások. , .  Már sokszor éltem át 
társaimmal a börtönből sza
badultak bűnelkövetéseit, az 
ismétléseket — amiket tettünk 

de ez?!. Lehet szentenci
ánk, van erkölcsi alapunk íté
letet mondani, véleményt a l
ko tn i...?  Persze, persze... 
kell!!!

Kisfiam hétéves, első osz- 
tályos, aranyos ákom-bákom 
betűkkel szokott írni. Bállá 
Attila két évvel idősebb; ő is 
elnagyolt betűkkel írta le: 
Nyíri Mihály, Nyíri Mihály. 
Kínok között, fájdalmak szen
vedésével.

Már az újsághír is meg
döbbentett, de most itt, az Űj 
Tükörben R. Székely Júlia 
írása még plasztikusabban ha
tol belém, m ar...!  A rádióban 
mintha tudna zokogni az or
gona, igen, valahol olvastam, 
hogy a zene tudja igazán k i 
fejezni az érzéseket.

— Olvastad?
Csak bólintok. Sem Peri,- 

t e n  Gyuszi nem tartozik az 
érzékenykedőkhöz, de szemük
ben valami fény csillog nagyon 
törve, megfagyott könnyek. 
®any> nagyon drasztikusan 
szidja Nyíri Mihályt, máskor 
leállítom: most csak hallga
tom.

»•. .  Leütötte a gyereket —, 
olvasom tovább — a berende
zést felforgatva kutatni kez
dett, de csak 45 forint kész
pénzt talált, majd ismét elné
mította az eszméletre tért kis
fiút. Nyíri ezután meggyújtot
ta a felborított kályhából ki- 
ömlő gázolajat, a magatehetet
len gyereket a lángoló szobá
ban hagyva eltávozott a hely
színről.,.’’ S mindez nem film, 
nem tévéjáték, hanem a va
lóság, a  borzasztó, 'megrázó 
valóság...!

„Flóra, csináljunk gyereket, 
hadd vessen cigánykereket” — 
ju t eszembe József Attila ver
sének sora... Kísérletek foly
nak a halál ellen, küzdelem a 
gyógyításért, és ő csak azért, 
m ert tu d ta ...  Borzasztó!

Kívánságműsor a rádióból: 
írtam  a bátyámnak egy dalt, 
énekli a  bájos Ullmann Móni
ka, biztos hallgatta a kis At
tila ás, talán drukkolt is ara
nyos kartársának. Biztosan 
sok játéka volt Attilának. 
Szép Ernő verse ju t az eszem
be:

„Mikor én kisfiú voltam, 
Kis lovon nem lovagoltam, 
Nem volt nékem pónilovam, 
Pónilovam,
Pónilovam,
Pedig de szép mikor

rohan ..
Attilának hiába lenne pómi- 

lova, ő már nem lovagolhatna, 
hiszen leégett róla a ru h a ... 
Jó lenne egyet sírni, talán k i
nevetnének? Itt mindig kine
vetjük — még jó, hogy nem 
mindig —, aki valami őszin
tét akar, vagy tesz... Ugye, 
ismerjük a jelzőket?! Lehet, 
hogy Nyíri is a megjegyzést 
tevők táborába ta rto zo tt. . .  
talán az eminensek táboréba 
tartozott, de biztos, hogy kép
mutatással. ..?!

A  színjátszószakkör próbája 
délután, itt is Attiláról beszé
lünk. Jön az ötlet, csináljunk 
dokumentumjátéköt; megkér
dem: gyerekek, kd játszaná el 
a  gyilkos szerepét?

jSanki nem vállalja. Ez va
lam it kifejez, ugye?

Lapozom az Űj Tükröt, ol
vasom ezt is, azt is, mégis 
visszafutok az 5. oldalra: „At
tila eszméletlenül feküdt a 
szoba közepén, az ellobbant 
gázolajtócsában. Hogy ponto
san meddig, senki sem tudja. 
De hamarosan magához tér
hetett. .. Attila föltápászko- 
dott, belebújt asszonynővére 
klumpájába, kinyitotta az elő
térbe vezető ajtót és kiment a 
konyhába., .”

Ment ez a k isfiú ... ment, de 
hogyan?! összeégett, nincs 
bőre, füle összezsugorodott és 
ment, vizet locsolt, tüzet ol
tott. Nem fájdalmával, nem a 
maga bajával törődött...

I§en, ide kell majd a kórus, 
akik keményen mondják: 
„Halljátok?! Nem magára gon
dolt a  bajban, hanem arra, 
hogy anyuka, ha hazajön, né 
legyen szomorú. Halljátok, 
felnőttek?!”

Matyi Berajzolta Attilát, vi
dámabbra sikerült, . m int a 
fényképen van, mintha picit 
nevetne, vagy inkább moso
lyogna. ..  Az orvosok tehetet
lenek voltak; csak sírtak;

Elmúlni ily pillangó lét 
után.

Eltűnni és nem tudni, hogy 
hová ?

Megsemmisülni, mindörökre 
tán;

Nem látni napot többé.
soha..

Vajda János sorai ugrottak 
be minden kopogtatás nélkül. 
„Elmúlni ily pillangó lét u tán” 
— ismétlem magamban, köl
tői kép: pillangó lét és ... 
Nincs és! Lehetett volna mér- 
nök, orvos, vagy éppen eszter
gályos, m arós... Talán voltak 
művészi hajlamai, esetleg épí
tesz . . .?
_ Halk léptek a folyosón! Fel
jöttek a  délutánosok. Mennyi- 
r e _ szerethette az édesanyját; 
még akkor is, fájdalmában is 
rá gondolt, oltotta a tüzet.

Nem olvasta végig a  Pál u t
cai fiúkat, mert tudta, hogy 
a kis Nemecsek a végén meg
hal; becsületesen m eghal... 
Talán osztálytársai is úgy gon
dolnak rá, úgy marad Bállá 
Attila az emlékezetünkben, 
m int Nemecsek Ernő. A fel
nőttek mennyiszer megmoso
lyogták a kis hősöket, s lám,

' A ttila is HŐS lett, csupa nagy 
betűvel...

Fekete Sándor írja: ebben 
az újságban írja valahol. Ide
gesen lapozom, keresem, meg
van: „ ...a  ceglédi kisfiú  — 
nem félek kimondani — az 
emberi akaraterőnek és küz
delemnek oly csodálatos meg
testesítője, hogy értelmetlen 
halálával hitet ad nekünk, fe l
nőtteknek. . .”

A holdnak nagy udvara 
van, hideg lesz. Mínusz 20 
fok volt január 7-én, a név
napján tem ették ... fehér ko
porsó,_ „szépen beszél a  pap”

Szépen? Jól írja az újság
írónő: „Úristen! Lehet erről 
szépen beszélni?!’’

Nem, nem, nem! Nagyon 
megrázott, talán azért, mert 
hasonló korú a fiammal, ta 
lán azért, m ert nagyon érzem 
a borzalmat, talán azért, mert 
börtönben vagyok... Talán 
azért, m ert emberek vagyunk

VETÜL

Folytatjuk vitasorozatunkat 
a beilleszkedésről. A most kö
zölt hozzászólások közül ket
tő — az első és az utolsó — 
rendhagyó, majd megértik, 
miért?

Más kiegészítő megjegyzés 
aligha szükséges. Csupán any- 
nyit: várjuk továbbii vélemé
nyüket.

többség által já rt útvonalon. 
Az biztonságos.

Mert, ha visszacsúszunk az 
»aluljáróba«, kezdhetjük elöl
ről e vitát, a  panaszt, a vá
gyakozást . . .

Megéri???’’
Pallagi János 

Gyűjtő

Iám, nem szégyen és nem ne
vették őket k i . . .  A természe
tes halálnak is van visszatet
szésé, a  balesetből történten 
is meghorzadunk, hát még a 
gyermekgyilkosságon... pénz
ért, pénzért!!! 45 forint, de 
többről tudo tt...

Requiem a rádióból; hege
dűk, csellók, bőgőik, sok fúvós, 
üstdob... Jeges szél fú j.. ,

Am ikor behozták a kórház
ba és eszméletre tért, azonnal 
mondani kezdte:

— Bemászott Nyíri Miska, 
fojtogatott, de nem bírt meg
ölni, hát lelocsolt olajjal és 
m eggyújtotta.. .”

Kimondta _ támadója nevét, 
s utána m ár a  gégemetszés 
sem segített, 9 évesen ment el 
az életből, ment? Vitte, kikí
nozta az életből...  egy „Fel
nőtt”, egy gyereket...

Jómúltkor a kezembe került 
Gönczöl Katalin könyve, 
amelyet a visszaesőkről ír t’ 
Valahová feljegyeztem: „Az 
erőszakos visszaesők bűnözői 
karrierje általában a  súlyo
sabb erőszakos bűncselekmé
nyek felé tendál.. .” Tehát 
nem visszafelé, hanem előre, 
a gyilkosság felé? Vannak 
személyiségvizsgálatok, ezek 
nem mutatnak ki valamit, va
lami olyant, ami figyelmeztet
ne?

— „Az aljasságnak nincs 
határa.”

— „Ha az én gyermekem
mel. . . ”

— „Ez is a börtönből szaba
dult. . .” — hallom társaimat. 
Nincs mesterkéltség, álarc, 
hamis hangsúly.

Nem tudok a ludn i... „De
cember 28-án reggel fél k i
lencre a ceglédi Bállá Attila  
a_ fejétől a derekáig lepörkö- 
lődött, úgy összeégett... Táma
dója akkor már elhagyta a 
házat, útban volt a közeli 
kocsma fe lé .. . ’’. Zene, zene, 
síró üvöltő zene ölel körül-..

, Hetényi József 
Vác

E hozzászóláshoz mellékel
ték a  Népszava egyik tudó
sítását. Ebből kiderül, hogy 
négy ember — köztük egy 
hölgy és egy többszörösen 
büntetett férfiú — szórako
zott, ivott egy étteremben, s 
amikor a pénzük elfogyott, a 
hölgyet „csaléteknek” föl
használva, kiraboltak egy 
ötödiket. Ebből indul ki a 
hozzászóló:

„Mindez nem a beilleszke
dés, hanem a visszaesés min
tapéldája. Jelen van a nő, az 
ital, a pénz, s odaképzelem 
még a hősködést is. Persze, itt 
is megjelent az a bizonyos 
banánhéj. Idézet a Népszava 
cikkéből «egy parkoló gépko
csiban fiatal pár ült, amely 
látta, hogy öten tűntek el a 
sötétben, de csak négyen jö t
tek vissza.« S nem kímélték 
magukat, vették a fáradsá
got és megnézték, vajon mi 
lett az ötödikkel? S amit az 
alkohol, nő, virtuskodás m iatt 
figyelmen kívül hagytak a tet
tesek, bekövetkezett. Rövide
sen kattogtak a „karperecek”. 
S ki tudja hányadszor: me
gint kezdődik a nő, alkohol 
és szabadság hiánya!

A börtönben rendesen vi
selkedtünk, jutalm akat kap
tunk, többek között a jó mun
káért, ismét ígérgettünk, hogy 
mielőbb kijussunk. Aztán 
vissza! E körfolyamat tör
vényszerű? Igen! Ez a nagy 
kérdés, ezen vitatkozunk.

■A _ társadalom, amikor az 
aluljárókat építette, feljárato
kat is épített hozzá, tehát fel 
lehet jutni a lent levőknek is. 
Igaz, általában nehezebb fel
felé menni m int lefelé, le kell 
küzdeni a létrejött erőket, 
társadalmi, egyéni ellenállá
sokat, de ha már fent va
gyunk, járható út vezet a 
célhoz. _ A KRESZ alapján 
kell közlekedni! Sokan va
gyunk, szabályozni kellett az 
egymás cmel'lett élés kérdéseit. 
Persze, könnyebb átszaladni 
a  nem kijelölt átkelőhelyen, 
mert legközelebb, gyorsabb. De 
a (köz) biztonságot nemcsak a 
rendőri szervek biztosítják, ha
nem jóérzésű embertársaink 
is. Egyébként is, sok a «ba- 

l nánhéj«, érdemes m aradni a

.. Minden ember egyéni
ség, ezért válassza az egyé
niségének legjobban megfele
lő beilleszkedési módot, úgy, 
hogy azt a társadalom is elfo
gadja. Ezzel nem azt akarom 
mondani,' hogy minden eset
ben utasítsa el a feléje nyúj
tott segítő kezet. Akinek szük
sége van rá, aki igényli az 
igen, de nem lehet életcél 
mindig csak mások segítségét 
várni. Elfogadni azt, hogy 
mások irányítsák az életünket. 
Elsősorban önmagunknak kell 
meghatározott célt kitűzni, s 
»nyitott szemmel« álmodozni 
a jövőről. Ehhez fontos a 
munka, az ebben tanúsított 
szorgalom. Az állandó mun
kahely hosszú távon hozzáse
gíthet önálló lakáshoz. Ha 
igényünk, elképzelésünk nincs 
egységben az ott keresett ösz- 
szeggel, vállaljunk maszek 
munkát. Egy példát említek: 
a tanácsoknál a KIOSZ kép
viselteti magát. Meg lehet 
nézni a környéken lakó, dol
gozó kisiparosok címét, tele
fonszámát. Nekem például 
készségesen rendelkezésemre 
bocsátották a telefont is és 
rövid időn belül kapcsolatba 
léptem festő, parkettás, kő
műves kisiparossal, aki dél
utánonként 250-300 forint 
kereseti lehetőséget biztosí
tott.

nek jobban esik egy kedves 
szó, beváltott ígéret. Nem te t
szett a „hízelegni” szó, m ert 
önző érdekeket fejez ki. Ami 
a vásárlást illeti: szerintem 
100 forintnak odakinn nem 
sok jelentősége van. (Egy ki
ló hús). S mivel a  szeretet 
kölcsönös, biztos nem örülne 
az, aki tudná, hogy em iatt 
nekünk kell nélkülöznünk, 
(Mert, annak, aki dohányzik 
is, idebent nélkülözhetetlen). 
Ha meg elvárja, akkor nem 
ért meg bennünket, nem is 
szeret. Ahol meg nincs eltar
tó, a tanács segít. Ha meg 
nem adnak segélyt, akkor az 
a száz forint, mivel az el
tartó keresettel rendelkezik, 
megint csak nem számít. El
nézést a  bírálatért, nem aka
rok »hideg zuhany« lenni, de 
a realitás alapkövetelménye a 
tisztánlátás. Én a magam 
szemszögéből így látom a cik
ket, de hát azért vitafórum ez, 
hogy vitatkozzunk, s próbál
junk meg meggyőzni másokat 
a magunk igazáról. . . ”

Szűcs Lajos 
Pécs

Régen esett akkora hó, biz
tos Attila is szeretett szánkóz
ni, hógolyózni, m ár nem te- 
heti, már soha többé nem te
heti. ..

A „REQUIEM EGY KISFIÚÉRT” című írás vélemé- 
menyem szerint kitűnő (3 pont), közepes (3 pont), gyenge 
(1 pont), ezért a vetélkedőben továbbjutásra

JAVASLOM n em  JAVASLOM
Indokolás:*..................................

•(B eküldhető külön lapon Is.)

A váci stúdióban

I  -P i  I  i f  f i i  É  -«

Pillanatfelvétel a váci stúdióból. Háromszalagos, két
kazettás magnetofon, két lemezjátszó, elő- és végerősítő 
keverőerősítő, rádió, hangfalak: a technikai eszközökön 
kívül eppen hogy befér még a csöppnyi helyiségbe a 
stúdiós, Erdei Károly. Háta mögött, a falon egy aligha
nem egyedi i.omány függ: Sopronkőhidán kiállított elis

merő oklevél s t ú d i ó s i  tevékenységéért

Ha ilyen jól alakult m in
den, kérdezhetik, m iért va
gyok itt? Röviden: önfejűsé
gem, túlzott önérzetességem 
miatt. Szabadulásom után el
helyezkedtem egy bölcsődé
ben, fűtőként. A sok nő kö
zött egyedül voltam férfi és 
úgy éreztem, befogadtak. A 
vezetőnő közölte: tudja hon- 
nét jöttem, de ez köztünk m a
rad. Pár nap múlva ebédidő 
alatt mégis másként cseleke
dett. Egy hiányzó kannát ke
resett^ amely nem volt a ka
pu előtt a megszokott időben. 
Ott, mindenki előtt elmondta, 
hogy börtönben voltam, s re
méli, nem akarok magamnak 
kellemetlenséget, tehát szépen 
visszaadom az elemeit kan
nát. Ahogy a  tekintetek rám 
szegeződtek, csak szemrehá
nyásokat láttam  bennük, össze
szedtem a holmimat és men
tem a vezetőhöz. Kiderült, 
hogy csupán a kocsi romlott 
el, amely közben megérkezett, 
ezért nem volt a helyén a 
kanna. Ö persze, elnézést kért 
én pedig kértem a munka
könyvem! Elhagytam a biz
tos, jó állást és ennek is kö
vetkezménye lett a visszake
rülésem.

Hogy a konkrét kérdésre 
térjek. Mikor kezdődik és 
meddig tart? Nekem nem so
káig tartott, pedig úgy érzem, 
megtettem mindent. Persze, 
lehet, hogy az én esetem egye
di. Mert ha, mondjuk, nem 
tudták volna rólam, hogy bör
tönből jöttem, talán gyanúba 
sem kerülök. (Ekkor valószí
nű, hogy a telefonhoz nyúlt 
volna a főnöknő és megkér
dezte, volna, kihozták-e azt, 
am it rajtam  keresett.) Igaz, 
ide is be lehetett volna il
leszkedni, kis türelemmel. Ez 
nem volt meg bennem. Egy 
biztos: ilyen könnyen nem 
adom fel legközelebb! Az em
ber társas lény, alkalmazkod
ni kell egymáshoz, s nekünk 
a többséghez. Meddig? Életünk 
végéig, hiszen minden közös
ségben lehetnek konfliktusok.

Nekem egyébként nagyon 
tanulságos ez a vita. A 9. hoz
zászólással egészen addig 
egyetértettem, amíg a hozzá
szóló nem kezdett beszélni az 
otthoniakról. Nem hinném, 
hogy csokoládéval, cukorká
val, esetleg játékkal meg le
hetne vásárolni az otthon ma
radottakat, Nagyon kedves 
dolog az ajándékozás, amíg 
gyéreikről van szó. A felnőtt-

Névtelen leveleket nem köz
lünk, hát még vitacikként. Ám 
az alábbit K. L. pártfogó ju tta t
ta el hozzánk a kísérő soroik, 
ajánlás kíséretében. Előbb eb
ből idézünk néhány megálla
pítást, amelyből a levélíró mo
nogramja is kiderül. „TJgy 
gondolom, hogy az átmeneti 
csoport létjogosultságát nem  
kérdőjelezi meg a levélíró. 
Sőt, azt hiányolja, hogy ke
vés egyéni foglalkozásra volt 
lehetőség a személyiség ala
kításához. A  kinti életre való 
felkészítés megindult ugyan 
az átmeneti csoportban, de 
hallatlanul nehéznek tűnik., 
és a valóságban is óriási a 
szabad élettel járó önálló 
gondolkodás és választás fe 
lelősségének terhe. Csak tá
jékoztatásul írom meg, hogy 
R. J., aki a levelet írta, na
pokig úgv érezte a szabadu
lása után, hogy folyton őt 
nézik az em berek . . .  S azt 
meg kell jegyeznem, hogy a 
múltból táplálkozó ártalmak 
— előítélet, bizalmatlanság — 
leküzdésére való felkészítés 
valóban még nem tö ké le te s ... 
A hivatásos pártfogónak eze
ket kell »kiegyengetni«, elta
karítani az útból és a tudat
ból. Többek között a tömeg- 
kommunikációs eszközök, az 
újság stb. segítségével. . . ”

S lássuk a hozzászólást: 
„Átmeneti csoportból — 

szakaszból — jöttem, ami bi
zonyítja, hogy öt évnél többet 
töltöttem bent. Az átmeneti 
szó̂  m it foglal magában? 
Nyitva vannak az ajtók, van 
rf x> foci> tv> magnó, rádió. A 
tévét nézhettük, de csak reg
gel 9-től este 10-ig, sokszor a 
film előtt kellett kijönnünk. 
Ez persze, bosszantó. A m a
gyarázat szerint meg kell len
nie a napi nyolc óra alvás
nak. Csakhogy az emberek 90 
százaléka egész délután al
szik, így nem megy ham ar az 
elalvás. Tudom, az eszközök, 
amelyek rendelkezésre állnak, 
szűkösek. Néha például az 
egyik kiscsoportnak tényleg 

. tartottak kiscsoportos foglal
kozásokat, de azt nem vették 

, komolyan. Egymás előtt az 
emberek, ha akarnának, akkor 
sem lennének őszinték. Mind
nyájan hiúak vagyunk a kin
ti tapasztalatainkra, és ez 
meggátolja, hogy higgyünk a 
másik őszinteségében. Ezt va
lahogy vissza kellene kap
nunk, s ennek egyetlen mód
ja a személyes beszélgetés, s 
az, hogy ésszerű képet kap
junk arról, ami kint vár ben
nünket.

Szeretném megemlíteni, hogy 
az utolsó öt évben egyszer • 
voltam mindössze fenyítve, de 
az utolsó két hétben 'kaptam  
egyet. Akik körülöttem vol
tak, ezt nem akarták elhin
ni Vagyis olyan következte
test vonhattak le az esetem- 
bob hogy semmi sem számít, 
a múltúnk árnyékként követ ' 
bennünket, bárhová is jutunk^ 
barmit is teszünk. . . ”

Egy volt elítélt
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Nézd csak azt a nőt — Nem igaz! — mondta 
mondja a feleség a bá- a feleség a férjnek.

Ion a férjének, egy merész — De hiszen nem is
kivagasu ruhát viselő fia- mondtam semmit! _ til-
tál nőre mutatva. — Hogy takozik a férj. 
jelenhet meg így a nyil
vánosság előtt?

— Két nagyon jó oka í)

De akartál!

★
A skót a szobában ül és 

olvas. Eközben percenként 
a villanykapcsolóhoz ugrik, 
kikapcsolja a világítást, 
majd újra bekapcsolja.

— Mit csinálsz? — kér
dezi a felesége.

— Lapozni a sötétben is 
tudok! — válaszolja a skót.

van rá, szívem  — válaszol
ja a férj. .

★

K ét barátnő cseveg egy 
csésze kávé mellett.

— Imádom a természe
tet — mondja az egyik.

A  m ásik figyelmesen rá
néz, és epésen jegyzi meg:

— Azok után, amit ve
led művelt?

★
“  Hallottam, hogy a 

menyasszonyod nagyon há
zias!

— Igen. Képzeld, amikor .tál, papa!
szerelmet vallottam neki, — Csakhogy akkor sok- 
rögtön felvarrta a kabát- kai rosszabbul éreztem ma
gombomat. gam, m int m o st. . .

A z apa egy százforin
tost ad szilveszterkor húsz
éves fiának:

— Tessék, éjfélkor igyál 
az egészségemre!

'Tavaly két százast ad-

A macskák szerelmesei
Mohamed

ruhájának 
megzavarja macskáját, amely 
a kiterített ruhaujjra kupo
rodva aludt. Richellieu bíboros 
vagyonának nagy részét 14

inkább levágta rikai családoknál napjainkban 
ujját, semhogy 34 millió macska él. Számuk 

az utóbbi tíz év folyamán 55 
százalékkal növékedett. A gaz
dák évente 190 millió dollárt

A jövő zenéje csak egy memória
A japán Casio cég kifej,lesz- tározza meg, am ikor a  hang 

tett egy zene-szintetizátort, végleg megszűnik. A VL—To- 
amelyben egy számítógép me- ne-nak van egy fo-lyadékkris-
mória ás van és abban akár 
100 zenei hang is .tárolható. 
A zenész visszajátszhatja eze
ket a hangokat 80 millió p e r
mutációnak megfelelően, a 
maga-választotta ritmuskísé- 
a’ettel.

tály kijelzője, amelyre nyolc 
szám kombinációját lehet be
ütni. A nyolc szám olyan ha
tásokat jelöl, m int akár a vib
rato, esetleg visszhanghatás 
stb. Ily módon a  berendezés, 
az általa keltett elektronikus

A VL—Tone nemrég került hangok határain belül bár- 
kereskedelmi forgalomba és mely hangszer hatását a he- 
eddig Angliában 800 darabot gedűtől a fuvoláig vagy a  zon- 
adtak  el stúdiómérnököknek, gorától a japán kotp-ig, szin- 
zeneszerzőknek és előadómű- tetizálni tudja. A különböző 
Vészeknek. ’ kódokkal való kísérletezés

A szintetizátor kb. 35 font- után újfajta hangokat is elő 
ba kerül, két és fél oktávos lehet állítani, 
zongorabillentyűzete  ̂ van, de A VL-Tone-n,ak teljesen 
egy kapcsoló segítségével az tranzisztorizált memóriája 
általa kiadott hangot még egy Van, amely előre van progra-
ofctáwal lefelé vagy felfelé 
lehet transzponálni. A hangot 
le lehet játszani á készülék 
saját hangszűrője segítségével 
is, de hifi rendszerhez is kap
csolható.

A VL—Tone-on levő kap-

mozva 10 különböző ritm us
kísérlet — induló, keringő, 
swing, rock, stb. — keltésére. 
A zenész úgy „játszhat” a 
szintetizátoron, .m int valami 
m iniatűr zongorán, bár a be
rendezésnek általa választott

csoló segítségével a használó hangjait reprodukálja elektro- 
öt alapvető hangszeres hang nikus dofakísérettel.
— zongora, hegedű, fuvola, a  zeneszerzők számára az a 
g itár vagy egy , fantázia”-hang legfontosabb, hogy az eszfcöz-
— közül választhat. A beren
dezéssel végezhető alkotó te- nek olyan tranzisztorizált me-
vékenység szempontjából a  fő ™0I,laJa van> akar
szerepet azonban az „ADSR” 100 hangjegyből álló dallamot 
funkció játssza. A betűk a ze- is tárolni lehet a ritmikus 
mei hanghullámok alapvető hangeszközökkel együtt. Van 
összetevőit jelölik: az intoná- egy szerkesztő funkciója is, 
ció („attack”), az a sebesség, amelynek segítségével ki lehet 
amellyel a  hang a teljes hang- jelezni, törölni vagy helyesbí- 
erőt eléri — minél gyorsabb teni egyes hangokat, igy a dal

m acskájára hagyta. ~ Paul költenek szemcsés homokra, 
_ Léautaud, francia filozófus másfél milliárd dollárt étel
imádta a macskákat, életében konzervekre. A macskákkal 
mintegy 300 macskája volt. Ju- kapcsolatban új foglalkozások 
lius Caesar viszont irtózott tő- is születnek. Egy 43 éves fes- 
látt’' Nap,aleon p8dig a macska tőnő például kizárólag macska-

ä w ä ä t ä  e x ?  r í rtők, művészek, zenészek és ér- ma° at‘ Az Illinois allambeíi 
telmiségiek keresték a macska Prairie View-ban macskamo- 
társaságát, és számos- művet te* létesült, 
szenteltek neki. Toulouse-Laut- Itt az ellátáson túl a macs- 
rec és Picasso képeiken tét- kák különleges szolgáltatások-
Pnw halhatatianna a macskát, ban is részesülnek: például 
Ravel és Scarlatti zeneben oro- y
kitette meg. Albert Schweitzer *uI° n alkalm az°lt olvassa fel 
kijelentette: „Csupán két mód- ílan§osan a  gazdáktól érkezett 
ja  van annak, hogy menekül- leveleket. Kaliforniában a 
jünk az emberi nyomorúság macskák párválasztását pszi- 
elől: ha orgonán játszunk, choanalitikus segíti elő. Évente 
vagy figyeljük a macskák já- rendeznek nyávogási versenyt 
tékát.” stb. Ugyancsak am erikai ta-

Még ma sem zárult le a  vi- lálmány a macskaételt adagoló 
ta, vajon inkább kutyát tart- automata, amelyet az állat ön- 
son az ember vagy macskát, kiszolgáló módszerrel tud hasz- 
pontosabban tartson-e macskát bálpl: ha a lábával megérint 
vagy sem. Csakhogy a  macs- e§y billentyűt, az automata 
ka nem adja meg magát, lé- kiszolgáltatja számára azételt. 
pésről lépésre, igazi keleti Az am erikaiak vagyonokat 
stratégiával szerez újabb po- költenek egy-egy nemesebb 
zfciókat. Példányra. Égy perzsa-macs-

A macska nem áruló, sőt, káért kiadnak 2,5 millió lírá- 
hűséges és ragaszkodó, függet- nak megfelelő összeget is. 
len és büszke. Ismeri jogait, Olaszországban az árak  vala-

NÁTHA NÉLKÜL ÁTTELELNI
A nátha ellen a legjobb védelem a meleg és száraz 

láb! A hideg és nedves láb közvetlen hatást gyakorol az 
orrnyálkahártyákra: annyira megdagadnak, hogy túl ké
vés fertőtlenítő nyálkát képeznek és a belélegzett bak
tériumok ezáltal zöld utat kapnak. A nátha megelőzése 
szempontjából ugyanilyen fontos az általános ellenálló
képesség fokozása. Ehhez tartozik: a meleg-hideg zu
hanyozás, am it gyors hideg zuhannyal kell lezárni, a 
rendszeres szaunalátogatás és a nedves-hideg ledörzsö- 
lés.

Természetesen ezeknek az edzési módszereknek nincs 
értelmük, ha nem rendszeresen, azaz legalább hetente 
két-három szor űzzük őket. Fontos: az edzés lefolytatá
sára a legjobb időpont a reggel. Aki m ár megfázott, an
nak nem szabad olyan edzéseket végeznie, amelynek 
alapja a hideginger.

Még egy tipp a nedves évszakra: szedjünk rendszere
sen C-vitamint, vagy tiszta aszkorbinsavból vegyünk 
be napon ta . egy késhegynyit (vízben feloldva), vagy 
nyomjunk ki két-három  citrom levét. Hogy milyen fon
tos a C-vitamin az ellenállóképesség fokozására, azt bi
zonyítja az a tény. hogy minden szintetikus influenza- 
ellenes szerben nagy mennyiségű aszkorbinsav van.

és mindent elkövet jogainak 
tiszteletben tartatása érdeké
ben. Ha szükséges, harcol is 
érte. Sokát lehet tanulni a

mivel olcsóbbak.
A titokzatos, kevéssé ismert, 

gyakran gonosznak tartott 
macska az ptóbbi időben fel- 

, ,, m. . keltette az etológusok és ku-
macskatol. Tiszta aliat. Nem tatók érdeklődését is. Számos 
kell naponta háromszor sétál- tulajdonsága még ma is titok- 
tatni. zatos, olyan mechanizmus,

Aki a  macskát befogadja a a (nelyet tökéletesen még sen- 
házába, megosztja vele a  la- kinek sem sikerült megma- 
kást, örömmel ébred kedves €lőíté‘

$ » 'X £ & 3$ 2 T J 2;taltarsasagnak tekinti, es sok- ka szadista, m ert élvezi ho»y 
szór még az agyát is megoszt- játszik az egérrel. Umberto 
ja  az állattal. Della Cresta milánói etológus

Az olaszországi kóbor macs- 8S állatorvos szerint: „A ra- 
kák sorsa igen szomorú. Leg- gadoa°,k viselkedése mindig 
többjüket autó gázolja halálra, ^ S a l a k u l : T s £ é r z e ? l f e  
felhasználjak okét élvebonco- beállás, követés, a z a íd o z a t  
lasra, kulonbozo laboratóriumi elfogása, megölése, felfalása. 
kísérletekre. De a „jól ta rto tt” Az évezredeken át domeszti-

Elvesztettük a rovarok elleni harcot?
A kártevők ellen vegyi eszközökkel folytatott négy 

évtizedes küzdelem után a siker kilátásai csekélyebbek, 
m int valaha is. Jóllehet csupán az Egyesült Államok
ban évente 400 ezer tonna rovarirtó szert szórnak le az 
erdőkre és a földekre, százszor többet m int a DDT-kor- 
szak kezdetén, de a rovarok által okozott viszonylagos 
term éskárok az akkorinak a kétszeresét teszik ki: a 
várható termés 10—15 százalékát kártevők pusztítják el, 
ahogyan ezt a New York állambeli Cornell Egyetem 
rovarkutatói megállapították. Ma m ár mintegy 400 ro
varfajta érzéketlen többféle vegyi szóróanyaggal szem
ben. A fő kártevők közül 10-fajta, többek között a  házi
légy, a moszkító és az őszibarack-levéltetű ellenáll min
denfajta méreg támadásának. A monokultúrák és a ki
fogástalan gyümölcsök iránti igény még fokozza a fel
használt rovarölő szerek mennyiségét. Rovarkutatók vé
leménye szerint a kémiai rovarölő szereket fokozatosan 
fel kell váltani biológiai kártevő-ellenőrző módszerek
kel, például rovarvíriusok alkalmazásával, vagy a ter
mőterületeken a gyakoribb vetésforgóval.

az intonáció, annál élesebb a 
keletkező hang, elhalkulás 
(„decay”) írja Je, milyen se
bességgel csökken a hang a 
teljes hangerőről, a  kitartás

költő akár egy repülőgépen 
vagy vonaton is szerezhet dal
lamokat, aztán hidegre tehe
ti őket a memóriában, majd 
amikor hazatér, kísérletezhet

(„sustain”) jelöli azt az időt, a ritmusokkal és hangokkal 
amely a latt a  hang elhal, és az ADSR nyújtotta lehetősé 
a  megszakítás („release”) ha- geket felhasználva.

Álma-Áfában napfénnyel 
gyógyítanak

Az Alma-Ata-i heliotera- ják, néhány perces ídőközök- 
peutikai intézet szokatlan új ben, és ez úgy hat rájuk, mini 
módszereivel a legkülönbö- a  forro szauna. Minden ilyen 
zőbb betegségeket gyógyítja, „napfürdő” után megvizsgál- 
például a bronchitist, a kró- ják a beteget. A gyógyító fo- 
nikus tüdőgyulladást stb. Eb- lyamat komplex, a napklini- 
ben a nem mindennapi sza- kát a legmodernebb fizikote- 
natóriumba évente 100 bete- rápiai felszerelésekkel latjak 
get kezelnek. el- Az eddigi tapasztalatok

A fő gyógyító eszköz itt a szerint a kezelés a felnőtt be
koncentrált napfény. A sza- tegek 70, a beteg  ̂ gyerekek 
natórium  a hegyek között van SOVanak egészségi állapotát 
egy fennsíkon, ahol az épü- javítja.
let körül 20 radarform ájú pa- Az M ma-Ata-i heliotera- 
rabolikus nagy keretet helyez- ,peutikai intézet már húsz éve 
tek el, amelyekre sokszáz ki- m űködik. Keletkezésének előz- 
sebb tükröt erősítettek. A ménye az a napreflektor volt, 
tükröket a Nap fele fordít- amelyet még a háború előtt 
ják, a róluk a r °z . . y . Buhan konstruált — sok

Ä P Ä Ä W Ä I  • *ruhában tartózkodnak ai  w  many kidolgozója, es amellyel 
berek. A reflektorok ritmiku- önmagát kigyogyitotta a kro- 
san mozognak, és így a nap
sugarak a páciens egész tes
tét végigpásztázzák.

Ezt a gyógymódot csak a
nyári időszakban tudják al- - . . .  Q
kalmazni, és egy-egy kúra, az eredm enpxrol eodig a Szov- 
időjárástól függően, kb. 35-40 jetunio területen mar 10 je- 
napig tart. A napsugarakat a lentos tudományos munkát is 
fcetegek kis adagokban kap- publikálták.

nikus bőrbetegségből. Ezután 
az orvosok is foglalkozni
kezdtek a napreflektorral,
m int gyógyászati eszközzel. 
Az Alma Ata-i gyógyászati

macskáknak aranyéletük van. 
A kereskedelem megannyi 
macska-ételkonzervet kínál. 
Erre az olasz „gazdik” renge
teget költenek, a  kiadások 
évente mintegy 20 százalékkal

kálódott macskából hiányzik 
az egyik „billentyű”, az ölésé. 
Minden a szabálynak megfe
lelően zajlik le addig, amíg 
a macska elfogja az egeret. 
Akkor azonban a cica nem 
tud áldozatával mit kezdeni,

emelkednek, És ma már sokan elengedi a  zsákmányt, de am i
kezeltetik állatorvossal a  macs- kor az menekülni kezd, ismét 
kajukat, ami szintén jelentős „beugrik” a zsákmánykövetés 
kiadással jár. Néhány évvel -mechanizmusa és az egész kez- 
ez.lő tt még csak a különösen dődik élőiről, 
értékes, pedigrés példányok
k -rültek az állatorvos elé, ma X '" " " '" " " " " " " '" " " " " " " " ™
m ár a legközönségesebb fajták  ̂ W ' '
is _ m egtalálhatók az am bulan- |  F to S S B
ciákon.^ Sőt, az is előfordul, & Lev T olsztoj eg y  - gondolati 
h°gy joszivu járókelők behoz- & idézzük rejtvényün k  vízsz. 
nak az állatorvoshoz esv-eav S é? 53-> valam int íü gg . x. sz. se 
kóbor cicát is.  ̂ raban.

Ö  XíZ 1 'fC-r > 3 n l n n  . — A _.  i  . .  . _

Az olaszországi szaküzletek
ben a legkülönbözőbb „macs
kaholmi” kapható; kupolás 
ágy (a macska ugyanis jobban 
szeret zárt helyen aludni), ta 
karó, alagút, amelyben szalad
gálhat és elbújhat, kis labdák
kal, harangocskákkal felsze-

EGYRE TÖBB GYERMEK ALLERGIÁS
A Bécsi Egyetem gége-orr-fül klinikáján végzett egyik 

vizsgálat eredménye figyelmet érdemel. Kiderült, hogy 
a benne részt vett 3158 iskolásgyermek több m int 10,1 
százaléka világosan felismerhető allergiában szenved. A 
különböző csoportoknál a következő számadatokat álla
pították meg: a nyolcévesek 6,8, a tizenkét évesek 10,8 és 
a hatévesek 14,2 százaléka árult el állandóan beteges, 
túlzott érzékenységet bizonyos anyagokra, amelyek a 
táplálék révén kerültek szervezetükbe, vagy belélegez
ték őket. A fő szerepet a belélegzési allergiák játsszák, 
ilyen például a hörghurut, az asztma és a szénanátha. 
Az ötvenes és a hatvanas években az allergiások száma 
a lakosságnak még csak egy százaléka volt.

Az allergiás betegségek számának Skandináviában és 
az Egyesült Államokban is észlelt megnövekedését — 
a Praxis-Kurier című orvosi folyóirat szerint — nem 
kellene merő „statisztikai jelenségként” elintézni. A lap 
szerint világos összefüggés van a környezet és az aller
gia között.

4. K ótvad . 5. A jó  b o rn á l ez Is 
fo n to s . 11. H írad ó s  k a to n a . 13. 
K onko lyozógép . 14. G uy  
M au p assan t. 15. A c so n t o rvosi 
n ev e . 17. A P e n d ra g o n  legenda  
í ró já n a k  n é v b e tü i. 19. M u n k a 
gép. 21. I je d té b e n  v ag y  ö rö m é
ben  tesz i az  em b er. 24. K is egy 
ség  a ró m a i lég ióban . 25. P ecu -

Mzonyo-s helyektől. Van 
továbbá „szülőágy”, uíazóko- 
sa,r, téli „ruhácska” és „eső
kabát”.

Amerikában egyre jobban 
terjed a  macskaőrület. Az ame-

A hazugság megbefegít

A becsületesség a legjobb 
életbiztosítás. A hazugság ese
tében ugyanis gyorsul az ér
verés, emelkedik a vérnyomás 
és megnövekszik a lélegzetvé
telek száma.

A fehér vértestecsk-ék kép
ződése csökken. Aki gyakran 
füllent, sokszor szenved fej
fájásban, álmatlanságban, fer
tőzésben és gyomorfekélyben. 
Ezt állapította meg dr. Jaime 
Quintanilla, a texasi Tech 
egyetemen végzett sokéves 
megfigyelések alapján.

rö v id ítv e . 45. T a rtó s , nem  gy ű 
rődó  m űszá l. 47. „A ” hüvelyk . 
49. H árom , zenei k ife je zések 
ben. 51. G ipszbő l m in tá z o tt fa l- 
d ísz itm én y . 53. A g o n d o la t m á 
so d ik  ré sze . 56. A -céltárgyat a lu 
m ín iu m ré teg g e l bevon. 59. V as
ú tá llo m ás. 60. P lty ereg . 62. H a j
d ú ság i községbő l va ló . 63. E l
s z a k a d h a t . . .  ha  v a sta g  is 
(k ö zm o n d ás) . 65. É tap . 66. Szi
b é ria i fo lyó . 17. A k n asu g a tag o n  
is  b án y ásszá k .

F ü g g ő leg es: 1. A g o n d o la t b e 
fe jezése  (zá rt b e tű k : Z, C, O, 
J ) .  2. A „H u szad ik  S zázad ”  fő- 
sze rk e sz tő je  v o lt (O szkár). 3. 
A dy egy ik  á lneve. 4. N agyon  
rég i. 5. R áció . 0. C sörlő . 7. 
Ige idő . 8. T avasz i fo lyó  je lző ’ 
je . 9. . . . a c t a ;  i r a t tá rb a  helye-

re n d ező je  (V itto rio ). S3. Róm ai A  H eti H íradó XXVI. év fo ly am ? ,
üdvözlés. 34. É rem  e lő lap ja . 35. 12. s zám áb an  m eg je len t k e re sz t-  4 
T ö rö k  h írü g y n ö k sé g . 36. T ám o - re jtv é n y  he ly e s  m eg fe jté se  a §  
g a tó . 38. En p a ssan t, rö v . 40. k ö v e tk ező :
Szökő Is leh e t, d e  n em  év! 41. 
Szabo lcsi község . 42. L ásd  o tt!  

, ,  „„ „  ,, ,  . . ,  46. Az o x ig én  és az u rá n  vegy-
zendő . 10. Széles, feh e re s  sáv  a je le . 47. „A ” véghet. 48. Psziché.

49. L úgos fo ly ó ja . 50. H u lla tja . 
52. N em  e lég . 54. B an tu  tö rz sek

csillagos égen . 12. T itk o n  o d a 
tesz . 13. R om án kö ltő  (A lexand
ra ,  1875—1954). 16. A g erm ánfum  
veg y je le . 18. A v á ro s ra  b o lto za t- c so p o r tja  a K o n gó-m edencében , 
sze rű en  rá b o ru ló  pá ra , névelő - »5. író i ré sz le t!  57. L óé tvágy  kell 
vei. 20. V isszavágó m érkőzés, hozzá. 58. T asz ít. 61. N y e lv ü n k -
22. A fo rd íto ttjá v a l: fé rf in év , ke l é iz é k e ljü k . 64. N övényi rész
23. F olyó  F e lső -A u sz tr láb an . 27.
S zov je t rep ü lő g ép típ u s . 28. T á - B ek ü ld ési h a tá r id ő :  1983. á n -  
voli előd. 31. A B ic ik lito lv a jo k  r il is  24.

N yirkos az idő a kődtől, 
M ondta fázósan egy néne.
A  szavait így  folytatta,
A  sok  ködhöz ködm ön kéne ^

K önyvjutalm at nyertek: Z so l-1  
dós E sz te r e líté lt. P á lh a lm a jS  
Szabó  S zabolcs e lité it,
n o s z tr a ; Ladóczkl Is tván  __
S á to ra lja ú jh e ly ;  R ein p rech t 
m ás e líté lt, B p-i Fegyház  
B ö rtö n ; T örök  Jó zse f e l i té ,„  „  
Főv . Bv. In t .  rí. §
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NB I

Eien Rába
Visszanyerte jogát (a Ma: 

gyár Népköztársasági Kupa 
után) a bajnokság. Az első 
helyre pályázó négy csapat kö
zül szerdán a 27. fordulóban a 
Kába legyőzte otthonában a 
Nyíregyházát, s így jobb gólkü
lönbséggel őrzi első helyét. A 
további jelöltek közül a Video
ton is újabb két pontot szer
zett, míg a  Ferencvárosnak és 
az Ű. Dózsának meg kellett elé
gednie a döntetlennel. Most te
hát — legalábbis a szombati
fordulóig — a Rába és a Vi-
deoton áll az • élen 
pontszámmal.

egyforma

ZTE—FTC 1-1
Szeged—Pécs 2-1
Tatabánya—Honvéd 4-0
Ű. Dózsa—Csepel 0-0
Vasas—Békéscsaba 2-0
Videoton—Diósgyőr 3-0
Rába—Nyíregyháza 3-1
Volán—Ózd 5-0

A  BA JN O K SÁ G  Á LLA SA :

X. R áb a
2. V ideoton
3. F e ren cv áro s
4. Ü. Dózsa
5. T á ta b á n y a
6. V asas
7. B p. H onvéd
8. C sepel
9. Z a laegerszeg  

10. Pécsf
XI. B ék éscsab a
12. H a lad ás
13. D ebrecen
14. D iósgyőr
15. N y íreg y h áza
16. V olán
17. Ózd
18. SZEOL

27 16 5 
27 16 5 
27 17 2 
27 13 10 
27 11 11 
27 12 7 
27 11 7 
27 8 12 
27 8 11 8 
27 11 4 12 
27 8 10 9 8 8 10

7 11 
9 118 12 
9 14 
5 17 
2 19

77-40 37
43- 30 37 
61-37 36
44- 23 36 
47-37 33 
49-38 31 
43-36 29 
30-27 28 
26-37 27 
38-35 26
32- 38 26
33- 35 24
34- 42 23 
38-47 23 
28-44 22 
36-48 17 
34-62 15 
26-63 14

EK

M ilan— Haladás 
1 = 0  ( 1 - ® )

AC M ilan : P io tti  — V en tu ri, Ic a r-
di, C o llovatti, T a so tti — C oughi 
(N ovelline, 57. p .), B a ttis tin , E vani, 
B aress i — A ntonelli, In co cc ia tti 
(M agdera, Cl. p .).

H a lad á s : H egedűs — H orváth , 
K irá ly , V örös, P re sze lle r — T a r 
(BogSti, 65, p .), F itos, H egyi, K u l
c sá r — Szabó, G arics.

Szombathelyen az egykori vi
lághírű olasz klub vendég
játékát mérsékelt érdeklődés 
(4500 néző) kísérte. Az el
ső félidő azokat igazol
ta, akik otthon maradtak, 
sem jó játékot, sem hazai gólt 
nem hozott ez a játékrész. Sőt, 
a másodikban is csak az egy
kor szebb napokat látott Milan 
irányított. Az olaszok a mini
mális győzelmet megérdemel
ték, a Haladás megismételte a 
Csepel elleni legutóbbi na
gyon gyenge teljesítményét. Az 
egyetlen gól a 23. percben esett 
Battistin lövéséből a Közép- 
Európa Kupa mérkőzésen.

j r

Élsportolónak alkalmas ?

Meglepetéséi*
a kupákban

Folytatódtak szerdán a nem
zetközi kupamérkőzések. Meg
lepetés, hogy a bolgár CSZKA 
legyőzte a Bayemt, a jugoszláv 
Radnicski a Hamburgot, és az 
is, hogy a Standard Liége Tbi
lisziben nyert 1-0 arányban.

EK
CSZKA—B ay e rn  4-3
A ston  V illa—A n d e rlech t 1-0

KEK
T bilisz i D inam ó—St. L iége 0-1
T o tten h am —B arce lo n a  l - l

U EFA
K a ise rs la u te rn —G ötebo rg  1-1
R ad n icsk i—H a m b u rg  2-1
V isszavágók  á p rilis  21-én,

NB II

Küzdelem o lávából
Érdemes hétről hétre fi

gyelni az NB II küzdelemso
rozatát. Kilenc fordulóval a 
bajnokság vége előtt mindösz- 
sze a  Közép-csoportban látszik 
eldőltnek a bajnoki cím sor
sa, míg a kiesés, és hogy me
lyik két csapat nyer a másik 
csoportokban, nehezen jósol
ható meg. Minden fordulóban 
születik váratlan, meglepő 
eredmény, amely azt mutatja, 
a  csapatok zöme még remény
kedik az ötbe kerülésben.
KELETI CSOPORT:

Rangadó volt a 21. fordulóban, 
az Eger nem bírt a Debrece
ni. Kinizsivel. Ebben a  cso
portban az első öt helyezett 
döntetlenül játszott. Egyéb
ként hat mérkőzésen született 
pontosztozkodás, három együt
tes kihasználta a pályaelőnyt, 
míg idegenben egyik csapat 
sem győzött. ■

Eger—Debr. Kinizsi 2:2
H, Bem J. SE—Gyöngyös 4:2 
H. Szabó L. SE—Szolnok 0:0 
Gyula—K.-barcika 1:1
Papp J. SE—Asztalos-SE 6:1 
Hédin.—Lehel SC 3:3
Szarvas—Debr. Univ. 2:9 
Miskolc—Salgótarján 0:0

vezetett, és végül az utolsó 
húsz percben fordított csak 
a kék-fehér együttes. Budafo
kon Palotai játékvezető a 89. 
percben ítélt büntetőt a ha
zaiak javára, ezt értékesítve, 
nyertek.

MTK-VM—BKV Előre 
BVSO—B.-gyarm.
Budafok—Váci Izzó 
G.-MÄ VÁG—Bábolna 
22. Volán—Pénzügyőr 
Dorog—MÁV Előre 
Szegedi D.—K. KFSE 
Kecskemét—Építők
1. M TK-VM
2. 22. V olán
3. D orog
4. G.-MÄVAG
5. KSC
6. B .-gyarm .
7. BVSC
8. K K FSE
9. B u d afo k

10. Szív. MÁV
11. V ác
12. P én zü g y ő r
13. BKV Előre
14. Szegedi D.
15. É p ítők
16. B ábo lna

21 16 
21 12 21 11 
21 *8 21 8 
21 7' 21 10 
21 8 21 8 
21 8 21 6 
21 5 
21 5 
21 5 
21 5 
21 4

5 51
6 37 
6 29 
6 33 
6 27-
6 33 
9 30-
7 31
7 29-
8 32- 
7 23- 
7 20-
9 24- 

6 10 2G- 
3 13 25- 
3 14 26-

4:21:0
2:1
2:4
0:0
0 :0
0 :2
2:0

-17 32
-19 27 
-18 26 
-27 23 
-25 23 
-25 22 
-25 22 
-31 22 
-32 22 
•30 21 
-28 20 
■28 19 
■35 17 
-38 16 
■43 13 
•55 11

1. K -b a rc ik a
2. E ger
3. D ebr. K.
4. H ódm . MSE
5. Szabó SE
6. Szarvas
7. P a p p  SE
8. G yula
9. D ebr. Unlv.

10. STC
11. Szolnok
12. A sztalos
13. B em  SE
14. MVSC
15. Lehel SC
16. G yöngyös

21 12 6 
21 10 9 
21 9 9 
2 í  10 4

SE

212121
21212121
2121
21
2121

3 30-13 30
2 31-18 29
3 35-24 27
7 35-23 24 
5 33-27 23
8 33-29 22 
8 27-27 20 
8 26-28 20 
8 20-23 20
7 20-24 20
8 13-17 18 
8 22-23 18 
8 23-28 17 
8 23-36 17

10 17-25 16
11 19-32 15

KÖZÉP-CSOPORT:

Jellemző a kiéleződött küz
delemre, hogy a 4. és a 11. he
lyezett között mindössze há
rom pont a különbség. Négy 
csapat használta ki a hazai 
pálya előnyét, kettő idegenben 
nyert — különösen az utolsó 
helyezett Bábolna sikere meg
lepő —, míg két meccs lett 
döntetlen. A listavezető 
MTK-VM majdnem elbukott 
hazai pályán. A vendég BKV 
Előre a  68. percig két góllal

NYUGATI CSOPORT:

Öt olyan csapat áll az élen, 
amelyekről aligha hittük, hogy 
megkapaszkodnak. Persze, még 
nincsenek páholyban. A Nagy
kanizsa, Szekszárd, Tapolca, 
Sopron, Keszthely ötöst a Ka
posvár, Dunaújváros Sábá
vá, Komló, M.ÄV-DAC ötös 
követi. A bajnoiki címre egy
re esélyesebb a Szekszárd, egy
re fáradni látszik az Olajbá
nyász és a  Tapolca.

Kaposvár—T. B.-bányász 2:0 
Olajbányász—Sopron 1 :i 
Keszthely—Sabaria 2:1
MÄV DAC—Komló 2:0
D.-újyáros—Dombóvár 6:1 
Pécsi VSK—Várpalota 0:1 
Ajka—Szekszárd x:2
Mohács—B. Vegyész 0:9

1. N .-ltan izsa  21 12
2. S zekszárd  21 15
3. T apo lca  21 11
4. Sop ron  2i  9
5. K esz the ly  21 9
G. K ap o sv ár 21 9
7. D .-ú jváros  21 9
8. S a b a ria  21 8
9. K om ló 21 9

10. MÁV DAC 21 7
11. M ohács V. 21 6
12. Pécsi VSK 21 7
13. B akony  V. 21 5
14. V á rp a lo ta  21 5
15. A jka  21 2
16. D om bóvár 21 3

1 35-20 32
5 30-18 31 
4 37-17 28 
4 34-26 26 
4 30-28 26
6 31-17 24
7 34-20 23 
6 23-20 23 
9 23-24 21
8 32-36 20
9 26-22 18

2 12'27-34 16
6 10 21-35 16
3 13 18-28 13
7 12 20-37 11 
2 16 14-58 8

Kis történetet tárok a ked
ves olvasó elé. Az ügy nem 
keltett szenzációt, a végkifej
letről csupán a napi hírek so
raiban kaptunk információt. 
Nem érdemelt hasábokat az 
eset, m ert — szomorú módon
— m ár-m ár feltűnést sem 
kelt az ilyesmi.

Neveket nem Írok, mert 
csöppet sem lényeges, ki a fő
szereplő, hanem az a  fontos,
— és felette tanulságos is —, 
hogy mi történt. Tulajdonikép
pen. azt sem illett volna le
írnom, hogy a  sztorit a vízi
labda sportág esettárából köl
csönöztem; ezek után ugyanis 
bárki feltételezheti — főiként 
ha ismeri az utóbbi esztendők 
pólósballépéseit —, hogy ilyes
mi csak köztük fordulhat elő. 
Holott nem ez az igazság. Ha 
gondos alapossággal kutatgat- 
nék, akkor kiderülne, hogy a 
sportágak többségében beleüt
közhetnék hasonló esetekbe, 
Azért neveztem csupán néven 
a vízilabdát, hogy az írás ne 
veszítse el a hitelét, ne vélje 
úgy az olvasó, hogy valami 
légből kapott történettel szó
rakoztatom.

Adva van egy felette tehet
séges játékos. A szakvezetők 
idejében felfigyeltek értékeire, 
meghívták az ifjúsági váloga
tottba. Szerepelt az IBV-tor- 
nán. Játéka kielégítette az .ak
kor még magas miércével mé
rő szakembereket, m agatartá
sa azonban m ár kevésbé illett 
a vérbeli sportemberről kiala
kított képbe. A tornán — aho
gyan minálunk mondják — el
küldte melegebb éghajlatra az 
egyik játékvezetőt.

Ez volt a pályakezdés. „Fia
tal, hevesvérű” — mondták 
róla. „Majd csak léhiggad.. . ” 
Játszott az OB-I-ben. Igazán 
nem rosszul. És mégis merő
ben szokatlan módon vált meg 
klubjától. A játékostársaknak 
egyszerűen elegük lett belőle. 
El flehet képzelni, mi minden 
gyűlt össze az illető rovásán, 
ha egy csapat tagjai kijelen
tik  ' gyengüljenek inkább, de 
legyen békesség az együttes
ben. Minálunk többnyire az a 
divat, hogy a jó játékostól ed
ző, vezető és csapattárs jófor
mán mindent lenyel, m ert a 
pillanatnyi eredmény a leg
fontosabb.

Emberünk közben bekerült 
a főiskolai válogatottba, részt 
vett' Mexikóban az Universia
den. Hogy ne csak Magyaror
szágon ismerjék a nevét, ka
vart egy jóízű botrányt: az 
úszóstadion nyilvánossága előtt 
földre vágta és dühödtsn meg
taposta az egyik ország nem
zeti zászlaját. Amint a moszk
vai olimpiai előtti időszakban 
szokásos volt a sportágban, a 
csapatvezető szépíteni próbál
ta a történteket: a jelentésé
ből olyasmi derült ki, hogy 
ártatlanul hurcolták meg oda- 
kinn ezt a  szerencsétlen pó
lóst. Jártá'ban-keltében az 
uszoda partján rálépett egy 
zászlóra. Nem tehetett róla, 
hogy éppen a lába elé került.

Félő, hogy ha ő lett volna 
a magyar válogatott első szá
mú sztárja, idehaza el is hi
szik, hogy Mexikóban nem tör
tént semmi, m int ahogyan el
hitték a nagy válogatott ober- 
tauerni olimpiai edzőtáborából 
érkezett csapatvezetői jelen
tést, amelyből hiányzott a kí
nos epizódok leírása. Játéko
sunk. azonban nem számított 
a világklasszisok közé, így 
nem jutott ki a  moszkvai 
olimpiára, sőt még a splits 
EB-csapátból is kimaradt.

Közben m ár új klubjában 
szerepelt. Amikor itt jelentke
zett, az volt a feltétele, hogy 
kapjon egy kitöltetlen átigazo
lási lapot, amelyen nem sze
repel más, csak az egyesületi 
elnök aláírása és egy pecsét. 
Vagyis kerüljön a' kezébe egy 
olyan okmány, amelynek fel
mutatásával bármikor megvál
hat klubjától és máshová Iga
zolhat.

Abban a biztos tudatban, 
hogy szabad az útja, meg is 
egyezett az átlépésről egy új 
egyesületbe. Az ottani elnök 
— szavatolva érezve az átiga
zolás lehetőségét — erős szá
lakat igyekezett fűzni a játé
kos és a klub között. Doku
mentálni ugyan nem tudom, 
csak híresztelésekre támaszko
dom, amikor elmondom, hogy 
pólósunk vagy fél éven át ka
pott némi anyagi juttatást, sőt 
egy lakást is.

Elkövetkezett az átigazolási 
időszak, ám egymás után rob
bantak a bombák. A régi egye
sület közölte, hogy az általa 
kiadott bianco átigazolási lap 
érvénytelen, m ert időközben 
újfajta nyomtatványokat rend
szeresítettek és csak ezeken 
lehet kérni a klubcserét. A já 
tékosnak viszont nincs a b ir
tokában ilyen papír. Vissza az 
egész? Nem! A szövetség il
letékesei azt mondták, hogy 
nem fogadják el a szabályok 
ilyetén csűrés-csavarását, az 
átigazolási lap érvényes.

A játékos és új egyesülete 
azt hitte, hogy ezekután m in
den rendben van. A szövet
ség azonban csak a bürokrá
ciát vetette el, de nem volt 
hajlandó azonnal ráütni a pe
csétet az átigazolásra. Először 
tisztán akart látni. Meghall
gatta a régi és az új klub el
nökét, hosszan tárgyalt a já té
kossal, aki egyáltalán nem tit
kolta, hogy ezt a klubcseréjét 
sem tekinti véglegesnek, és ha 
érdekei úgy kívánják ismét 
továbbáll egy házzal. Ez a tá r
gyalás egyébként m ár mosta
nában történt és egy-két hete 
hallottam azt is, hogy a vízi
labdái közben felvette a kap
csolatot még egy szak o sz tá l
lyal. Aztán jött a váratlan dön
tés: a szövetség — élve jogai
val — nem járult hozzá a já 
tékos átigazolásához: vagy to
vábbra is szerepel régi egye
sületében, vagy kivárja az á t
igazolási időt.

Bonyolítja a helyzetet, hogy 
a szövetségi kapitány póló
sunkat behívta a válogatott 
keretbe. Tehette, hiszen hosz- 
szú idő telt el az Universiadé 
óta, és senkit sem szabad egy 
életre megbélyegezni. Súlyo
sabb bűnök után is jön a bo
csánat. Az átigazolási ügyes
kedések pedig eléggé általá
nosak, és ha ilyesmi m iatt bár
kit is kizárnának az egyes 
sportágak válogatott keretei
ből, jócskán szűkülnének a 
létszámok. Pólósunk tehát vá
laszút elé került: vagy marad 
eddigi egyesületében és já t
szik a válogatottban is, vagy 
elkezdi kitölteni a várakozási 
időt, és akkor nem kerülhet 
vissza a válogatott csapatba. 
Még csak annyit róla, hogy 
időközben aktuálissá vált ka
tonai szolgálata, de ö orvosi 
bizonyítvánnyal felszerelve 
igazolta, hogy alkalmatlan a 
katonáskodásra. Élsportolónak 
alkalmas?

Németh Imre emlékezik

Elszántság kell a tehetséghez
Németh Imre kalapácsvető a háború utolsó hónap

jait egy Fillér utcai lakásban „dekkolva” töltötte, a so
rozatos katonai behívók m iatt más lehetősége nem lé
vén. Felszabaduláskor hazatérhetett, és gyorsan edzésbe 
fogott a közeli Városmajorban. Egyszer, jól sikerült do
bás után a féltve féltett kalapács fennakadt az egyik 
fa koronáján. („Tizennyolc- húsz év körüli szovjet ka
tonák segítettek — emlékezik — míg végre leszedtük. 
Összebarátkoztunk, ettől kezdve egy jó héten át meg
voltak az edzéspartnereim; visszadobálták a kalapá
csot”)

Olyan gyenge volt, hogy legtöbbször 2-3 dobás után 
le kellett ülnie, mert remegett a lába. Aztán napközben 
dolgozott a Ganz-Villanyban transzformátorszerelőként, 
esténként pedig mindinkább erőre kapva, készült 
nagy álma megvalósítására, a rekordokra. („A hazai at
létikai élet leglelkesebb patronálója a felszabadulás után 
Balogh Lajos, Farkas Mátyás és Bácsalmási Péter volt. 
Biztos, hogy még nagyon sokan fáradoztak, de most hir
telen felidézve, 37 év távlatából, ez a  három arc jut 
eszembe. Edzőm. Balogh Lajos még ma is él, 78 éves. 
Tagja volt az ellenállási mozgalomnak, segítette bújká- 
1 ásómat - is. Hálával gondolok rá mindig. Egyébként az 
atlétikai szövetségnek 1945 után egy darabig Rajk Lász
ló volt az elnöke.”)

A MAC után az ú jra éledő Vasashoz kérte átigazolá
sát, s m int piros-kék sportoló vett részt 1946-ban az os
lói Európa-bajnokságon, ahol a negyedik lett. 1947-ben 
az angol bajnokságon első volt, jelezte, hogy számolni 
kell vele az egy év múlva sorra kerülő olimpián.

(„1948 tavaszán a tatai edzőtáborban 59,02 méteres do
bással elhódítottam a világcsúcsot a német Erwin Blask- 
tól. Mint első számú favorit, utaztam -a londoni olimpiá
ra. Itt hallottam, hogy az egyik svéd edző kételkedett 
teljesítményemben, mondván, hogy mindössze 66 kilós 
ember ilyen messzire nem tudja eldobni a kalapácsot. 
Igaz, a döntőben csak 56,07-et dobtam, de ez is elég volt 
az aranyéremhez. A kételkedő svéd az egyik újságban 
ezt nyilatkozta: Tévedtem, úgy látszik, van ilyen. A tech
nika legyőzheti a nagyobb súlyt, az erőt is.”)

Az 1952-es helsinki játékokon a jóbarát és tanítvány, 
Csermák József megelőzi, ekkor m ár bronzérmes. A kö
vetkező esztendőben, pontosan április 1-én a Népstadion 
igazgatójává nevezik ki.

(„Hegyi Gyula, az OTSB elnöke bízott meg ezzel a
tisztséggel, s 1978-ig, nyugdíjazásomig irányíthattam  a 
sportlétesítmény m unkáját.”)

Az egykori bajnok ma, 65 évesen is nap m int nap ott 
van a Népstadionban. Csak papíron nyugdíjas. Tudják 
róla, őt a mindennapi munka élteti.

„Az új Budapest Sportcsarnok sporttechnolőgial szak- 
felügyelői teendőit látom el. S ha az idő engedi, három 
csodálatos unokámmal játszom, s megnézem fiamnak, 
Miklósnak az edzéseit. Életem talán legboldogabb pilla
nata volt, amikor M ontrealban olimpiai bajnok lett. Ez
zel igazolódott felfogásom: kevés a tehetség, ha nem  
párosul elszántsággal, fanatizmussal’’.

Torta
Wé ber-m ódra

36 n é h á n y  c u k rá szd áb an  
n incs o ly a n  gazdag  sü tem én y 
v á la sz ték , m in t a  csepeli la b 
d a rú g ó k  ö ltöző jében  m érkőzés 
u tán . C itrom os lú d láb , fran c ia  
k rém es, csok o lád és  és diós 
édességek  so ra k o zn a k  a  gyú- 
ró p ad  m e lle tt. A fin o m ság o k a t 
W éber A n ta l beállős k ev erik  
k a v a r ja , ö n ti fo rm áb a , sü ti.

— Ez a  szak m ám  — m o n d 
ja  az ö n k é n te s  ízm este r. Ha 
itthon  já tsz ik  a  c sap a t, m ár 
h a jn a lb an  ta lp o n  vagyok . K e
verem  a  té sz tá t, k ész ítem  a 
k rém ek e t.

A m érkőzés  u tá n  ped ig  rö g 
tönzö tt z sú ro n  lá tja  vendégül 
tá rsa it. A s ik e r  m ind ig  ó riási. 
A csepe liek  W ébert d ic sé rik . A 
já ték o s  e lm ag y arázza :

A sü tés-fő zés  va lóban  a 
szenvedélyem  A feleségem et 
én ta n íto tta m  m eg  főzni. Hogy 
mi v o lt a  v a sá rn a p i ebéd?  S e r
té sb o rd a  h e n te s -  és W éber- 
m ódra!

VÍZILABDA

5-6 és 13-13
Milyen a  sors? Az ünnepi, 

kétszeri magyar— szovjet vízi
labda-találkozó közül azt lá t
hatta az ország nyilvánossága, 
amely gyengébb volt, s ame
lyen kikaptunk. Ám csodák a 
vízilabdában sincsenek. A vesz
tes mérkőzés tapasztalatait a 
döntetlen sem törölte. Vízilab
dázóink a múltban a világ él
vonalába tartoztak. Az a játék, 
amelyet most produkálnak, bi
zony csak a középmezőnybe so
rol bennünket A szovjetek 
gyorsak, jól úsznak, kiváló az 
összjátékuk. Mi hgyanazt játsz- 
szuk, am it öt évvel ezelőtt. 
Csakhogy a világ közben el
szaladt mellettünk. Most még 
azzal áltathatjuk magunkat, 
hogy technikásak vagyunk, 
szellemesebben, kevésbé me
chanikusan játszunk. Hm. A 
focisták is évekig ezzel jöttek, 
s közben az él von a! mindenben 
lehagyta őket. Ha nem ébre
dünk fel vízilabdában is, má
sodhegedűsök leszünk.

Pedig a bírókon semmi sem 
múlott, nem emlékszem olyan 
mérkőzésre, ahol ennyi ember- 
előnyös helyzetet, meg négy- 
méterest kaptunk volna. Hiába. 
Ami egyszer beidegződik — a 
lassú, tili-toli vízilabda —, azon 
nem lehet egyik percről a má
sikra változtatni. Űj emberek, 
új tehetségek kellenének, vagy
is jobb, színvonalasabb bajnok
ság. No meg olyan sportembe
rek, mint a búcsúzó Molnár és 
Szívós.

MNK

Klip a védő:
Ú. Dózsa

Telt ház, országos nyilvános» 
ság, két, bajnokságra tőré 
együttes — szóval minden 
együtt volt a kellemes időben, 
hogy végre rangjához méltó 
kupadöntőt lássunk.

A színvonal, az iram azonban 
csak közepes volt, még ha & 
második félidő első félórájában 
a Videoton kupameccshez mél-» 
tóan hajtott. A Dózsa azonban 
megmutatta, hogy Törőcsik ég 
Kovács Béla nélkül is ütőképes 
együttes, amelynek van tartása, 
és főleg kondíciója. Az külön 
elgondolkoztató, hogy olyan já» 
tékosok játszottak főszerepet, 
akiknek nevét- még szinte meg 
sem tanultuk. Birkás, Bodnár, 
Kisznyér, Steidl, Heréd!. Birkás 
klasszisgólokat lőtt, s ha mond-» 
juk Törőcsik játszott volna a 
helyén, ő aligha tette volna 
meg ugyanezt Temesvári 
Miklós fiatalított és ismeretlen 
nevekből hozott össze fél év 
alatt olyan csapatot, amely m ái 
MNK-győztes és még bajnok is 
lehet

Ősztől tehát a KEK-ben a 
Dózsa rajtol, reméljük, több sL 
kerrel, m int az elmúlt évekbem

zM m m é
SAJTÓSZEMLE 
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