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A Z E LM Ú LT HÉT
FONTOS ÄLLÄSFOGLALÄST TETT, és jelentős inöitvanyokkal élt a Komszomol kongresszusán elmon
dott beszédében Leonyid Brezsnyev — s az abban fogJaltákra adott gyors, magas szintű amerikai válasz ez“ JL“ “ , hangnemében nem volt eleve elzárkózó. Az
SZKP főtitkára helyes irányban tett lépésként jelle
mezte Ronald Reagannek azt a kijelentését, hogy az
Egyesült Államok kész a hadászati fegyverek korláto
zásáról és csökkentéséről folytatandó tárgyalásokra.
Hangsúlyozta azonban Leonyid Brezsnyev, hogy ezekét a megbeszéléseket megfelelő alapokra kell építeni.
Ezzel kapcsolatban összegezte a szovjet álláspontot,
majd közölte: a Szovjetunió már most kész egy olyan
megállapodásra, amelynek alapján a tárgyalások meg
indulásának pillanatában befagyasztanák a két fél ha
dászati rendeltetésű fegyvereit. (Az amerikai külügy
miniszter luxemburgi nyilatkozatában elutasította a
befagyasztás indítványát, ám az e kérdéskörben Leo^Brezsnyev által kifejtett szovjet elgondolások egy
részről azt mondta, azok „nem összeegyeztethetetlenek
az amerikai igényekkel és megközelítéssel”.)
Az_ SZKP főtitkára szólt a közeli napokban Genfben
felújítandó szovjet—amerikai eurorakéta-tárgyalásokról is. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a ko
rábbi bejelentésnek megfelelően a Szovjetunió máris
jelentős mértékben csökkenti területének európai ré
szén a kérdéses rakéták számát. Ezután Brezsnyev kö
zölte: „Egyetlen közepes hatótávolságú rakétát sem te
lepítünk kiegészítésként olyan helyre, ahonnan a ha
tótávolságuk az NSZK-ig és a többi nyugat-európai or
szágig terjedne.” Megjegyezte, az egyoldalú befagyasz
tásról hozott szovjet határozat azt is magában foglalja,
hogy megszüntetik az ilyen rakéták indítópályáinak az
építését.
BÄTOR1TÖNAK NEVEZTE BUSH AMERIKAI ALELNÖK, hogy a Szovjetunió hajlandó tárgyalni a ha
dászati fegyverek csökkentéséről, amiként ezt „jelezni
látszott Leonyid Brezsnyevnek, a Komszomol kong
resszusán elmondott beszéde”. Az alelnök ismét hang
súlyozta, hogy Ronald Reagan kész találkozni a szov
jet államfővel — de az időpontot illetően nem bocsát
kozott jóslatokba- A NATO tavaszi tanácsülésén Lu
xembourgban tartózkodó Alexander Haig óvatosan
"ítélte" meg a' moszkvai állásfoglalást, de azt „alapjában
pozitív" válasznak mondta a , korábbi washingtoni ja
vaslatokra. Lényegében a Brezsnyev-beszédhez kap
csolódva kijelentette az amerikai külügyminiszter: a
hadászati fegyverekről tartandó tárgyalásokon Wa
shington hajlandó .mindent az asztalra tenni”, tehát a
stratégiai bombázókat és a robotrepülőgépeket is, noha
az első szakaszban változatlanul a szárazföldi rakéták
nak és robbanófejeknek a csökkentését tartja kiemel
kedően fontosnak.
MARGARET THATCHER HÄBORÜS KABINETJÉ
NEK ÜLÉSE után rendkívüli ülést tartott a teljes brit
kormány — írta a Reuter —, hogy áttekintse a Falkland-szigetek körüli katonai helyzetet. Brit források sze
rint a kormány mérlegelte a szigetek erő alkalmazásá
val történő visszafoglalásának lehetőségeit, tekintettel
arra, hogy London- szándéka szerint „utolsó lehetősé
get adott” Argentínának az ENSZ-lben folyó közvetítő
tárgyalásokon.
A minisztertanácson megvitatták a haderők felvo
nultatását, az időjárási feltételeket és más olyan té
nyezőket, amelyek eldönthetik, hogy mikorra időzítsék
a szigeten állomásozó argentin erők elleni fegyveres
támadást — fűzték hozzá a Reuter által idézett kor
mányforrások.
A kormányfő az alábbi összefoglaló nyilatkozatot
tette: „ENSZ-képViselőnk újabb találkozót tartott Pe
rez du Cuellar főtitkárral. A tárgyalások folytatódnak:
mi mindent megteszünk a békés rendezés érdiekéiben,
habár vannak elvek, amelyekkel kapcsolatban nem te
hetünk engedményt. Sók a lényeget érintő nehéz
ség. Az elkövetkezendő egy-két napban, úgy hiszem,
megtudjuk, elérhető-e megállapodás vagy sem. Nem
hagyhatjuk, hogy az argentinok a végtelenségig köntörfalazzanak. Mi jóhiszeműen tárgyaltunk az elmúlt hat
hétben, de mind ez idáig az argentinok nem adták jelét
annak, hogy készek lennének végrehajtani a Biztonsági
Tanács határozatát. Eltökéltük, hogy kieszközöljük va
lamennyi argentin erőnek a szigetekről való kivonását,
és ez az eltökéltségünk maradéktalan. Mindvégig vilá
gossá tettük, hogy minden szükséges intézkedést meg
teszünk ennek érdekében. Addig is fokozzuk azonban
az argentin kormányra nehezedő katonai nyomást.”
AZ EGYESÜLT ÄLLAMOK ÉS AZ NSZK KÖZÖTT
az ötvenes és a hatvanas években kiépített szoros kap
csolatok kezdenek meglazulni — jelentette ki Berchtes
gadenban Arthur Burns, az Egyesült Államok bonni
nagykövete- Az amerikai diplomata szerint ezért újabb
ösztönzést kell adni az amerikai—nyugatnémet együtt
működésnek.
A Der Spiegel legújabb számában szó szerint megje
lent az a bizalmas tanulmány, amelyet Helmut
Schmidt kancellári hivatalának munkatársai készítet
tek, rendkívül élesen bírálva abban az amerikai és ^a
brit kormány konzervatív, enyhülésellenes politikáját.
A tanulmány szerzői a jelenlegi nemzetközi helyzet
felvázolásakor abból indulnak ki, hogy az Egyesült Ál
lamokban és Nagy-Britanniában igen befolyásos cso
portok az enyhülési politika felszámolására töreksze
nek. Ez egyet jelentene a hidegháborúhoz való vissza
téréssel, ami az NSZK számára sem külpolitikáig sem
gazdasági okokból, sem pedig az NDK-hoz fűződő vi
szonya miatt nem fogadható el.

K is országok
a tőkés Európában
A világkapitalizmus rend
szerében figyelemre méltó
szerepet játszik a közép- és
észak-európai kis tőkésálla
mok csoportja. Belgium, Hol
landia, Luxemburg, Svájc,
Ausztria, Svédország, Dánia,
Norvégia, Finnország a legfej
lettebb tőkés országok közé
tartozik. Fejlett iparukat és
tudományos-technikai színvo
nalukat egy sor kedvező té
nyezőnek köszönhetik: az elő
nyös földrajzi helyzetükön túl
a nagyszámú magasan képzett
munkaerőnek, annak, hogy a
termelés nagymértékű szako
sításával ki tudták használni
a nemzetközi munkamegosztás
előnyei ti továbbá annak is,
hogy — legalábbis némelyik
ország — egyes nagytőkés cso
portjai részt vettek a gyarma
ti népek és természeti erőfor
rásaik kizsákmányolásában.
Ezeknek az orsizág-oknak a
helyzete politikai tekintetben
nem egyforma. Belgium, Hol
landia, Luxemburg, Dánia és
Norvégia a NATO katonai
tömbjéhez tartozik, és — Nor
végia kivételével — tagjai az
Európai Gazdasági Közösség
nek. Svájc és Svédország több
mint száz éve hagyományo
san
semlegess égi
politikát
folytat; 1955 óta Ausztria is
semleges állam; Finnország
pedig aktív békepolitikát foly
tat a nemzetközi színtéren. Ez
utóbbi országoknak a kis
NATO-országokkal
szemben
számottevő előnyt jelent, hogy
nem vesznek részt katonai
szövetségekben.

Vezető helyeken
Gazdasági teljesítőképessé
güket tekintve a kis országok
természetesen lényegesen el
maradtak a nagyhatalmaktól.
Az Egjresült Államok megter
melt nemzeti jövedelme pél
dául háromszorosan felülmúl
ja a kilenc kis nyugat-euró
pai országban összesen meg
termelt nemzeti jövedelmet. A
kis_ országok azonban á sza
kosítás révén egyes áruféle
ségeket tekintve vezető he
lyet vívtak ki maguknak a
világpiacon. Ennek alapján
G. Myrdal Nobel-díjas svéd
közgazdász egyes kisebb euró
pai
országokat
egyenesen
„nagy nemzetnek” nevezett. A
svéd acéllal „át lehet fogni az
egész világot”, svéd vállala
toknál készül a világ golyóscsapágy-termelésének negyede.
Norvégia kereskedelmi flottá
ja tonnatartalmát tekintve a
negyedik helyen áll a világon,
alumímumöntésben pedig a
harmadik helyen, Svájc az
óragyártásban világelső. Köz
i s m e r t Belgium nagy szerepe
a
színesfémkohászatban, a
vegyiparban és a lőfegyvergyártásban.
Az államimonopolista szabá
lyozás
mechanizmusának
ezekben az országokban szá
mos sajátos vonása van, Min
denekelőtt az jellemző, hogy
viszonylag kevésbé kiterjedt
az állam közvetlen vállalkozói
tevékenysége (az állami szek
torban mindössze 6-7 százalé
ka dolgozik a gazdaságban
foglalkoztatottaknak). Áz utób
bi évtizedekben azonban ná
luk is lényegesen növekedett
az állami vállalkozás szerepe
a. tőkés gazdaság válságának
kiéleződése folytán.

Hanyatló
életszínvonal
Az 1974—1975. évi válságból
fakadó nehézségek rontották
ezeknek a kis országoknak a
pozícióit is a nemzetközi ke
reskedelemben, s ez minde
nekelőtt kereskedelmi mérle
gük növekvő deficitjében mu
tatkozott meg. Külkereskedel
mi
nehézségeiket azonban
nemcsak az okozta, hogy az
energia- és nyersanyagválság

közepette egyre növekedtek a
fűtőanyagokra
és bizonyos
nyersanyagokra kifizetett öszszégek. Az a körülmény pél
dául, hogy a kis országok szá
mos termékének exportja alig
növekszik vagy éppen csök
ken, elsősorban azzal magya
rázható, hogy erősödik a nagy
hatalmak — mindenekelőtt az
Egyesült Államok, Japán és az
NSZK — monopóliumai részé
ről a konkurrenciaharc. A
termelés visszaesése és a kül
gazdasági nehézségek oda ve
zettek, hogy sok vállalat ter
melését le kellett állítani, s
az európai kis országokban
régóta nem tapasztalt mérték
ben meginövekedett a munkanélküliség.
Gyors ütemben nőtt az inf
láció is. A legutóbbi nyolc év
ben a közszükségleti cikkek
— köztük az élelmiszerek —
ára a kétszeresére nőtt, egyes
cikkeké pedig még magasabb
ra. Jóllehet a nominális bérek
is emelkedtek, az infláció —
párosulva az adók, a lakbé
rek, a közlekedés és a szol
gáltatások árnövekedésével —
a dolgozók életszínvonalának
tényleges romlásához vezetett.
Ráadásul több kis országban
az utóbbi években szigorú ta
karékossági programokat ve
zettek be, amelyek újabb adó
emelésekkel és szűkmarkúbb
szociálpolitikával
járnak:
csökken az egészségügyre, a
közoktatásra és a nyugdíjellá
tásra folyósítandó pénzösszeg.
A válságból és az ennek ha
tására is erősödő konkurrenciáharcból eredő részjelensé
gek mögött azonban megfi
gyelhető egy nagyobb sodrású
változás áramlata is. Ez a kis
tőkés országok gazdaságának
önállóságát, nemzeti érdekeit
érinti. Burzsoá közgazdászok
adatai szerint a 80-as évek
elején az európai kis országok
gazdaságában eszközölt köz
vetlen külföldi .tőkebefekteté
sek átlagban legalább három
szorosra nőttek a 70-es évek
elejéhez képest. Belgiumban
jelenleg külföldi tőkés társa
ságok 624 leányvállalata mű
ködik. Ezek állítják elő az or
szágiban értékesített iparcik
kek 33 százalékát, és 29 szá
zalékkal részesednek a belga
exportból. A tőkebefektetések
mintegy fele amerikai mono
póliumoktól származik. Utá
nuk következnek a francia és
a nyugatnémet monopóliumok.
1980-ban Dániában minden ti
zedik munkás a külföldi tőkfl
által ellenőrzött vállalatoknál'
dolgozott.

Kapcsolatok
és kereskedelem
A kis országok nagyra ér
tékelik az enyhülési politika
eredményeit mind gazdasági,
mind pedig politikai szem
pontból. Vezető politikusaik
az utóbbi időben is nemegy
szer kijelentették, hogy to
vábbra sem látják ésszerű
nek az enyhülés és a szocia
lista országokkal való együtt
működés politikájának meg
változtatását.
Különösen
Ausztria, Svájc, Svédország és
Finnország munkálkodik kö
vetkezetesen a szocialista ál
lamokkal
való kölcsönösen
előnyös üzleti kapcsolatok fej
lesztésén. Ez a politika előse
gíti a béke ügyét, a feszültség
enyhülését, s ugyanakkor nem
kis gazdasági előnyökkel is
jár számukra. Finnország ha
jóépítő ipara például gond
nélkül nézhet a jövőbe a
szovjet megrendelések birto
kában, miközben a kapitalis
ta világban a hajóépítést mély
és elhúzódó válság sújtja.
Az európai kis országokban
egyre jobban tudatosul, hogy
meg .kell őrizni a politikai
enyhülés eredményeit és az
ellentétes társadalmi rendszehű. államok együttműködését.

M o szk v a é rd e m i
ja v a sM ie k a S vá r
A genű tárgyalások fel
újítása a közepes hatósur
garú
európai
nukleáris
fegyverekről kétségkívül jó
alkalom lehetne arra, hogy
az Egyesült Államok bizo
nyítsa megegyezési szándé
kát, amelyről mostanában
oly gyakran beszél.
Moszkvában azonban vaj
mi kevés előjelét látják
annak, hogy az amerikai el
nök szavait érdemi lépések
követnék Washington ré
széről, sőt Reagan legutób
bi
beszéde kifejezetten
olyan álláspontot tükrözött,
aminek célja változatlanul
az egyoldalú katonai elő
nyök megszerzése. Szovjet
részről várhatóan újabb
kezdeményezéseket tesznek
a megállapodás érdekében,
az alapvető elv: az egyen
lőség és egyenlő biztonság
élvének figyelembe vételé
vel.
A szovjet szakértőik már
részletesen rámutáttak ar
ra, miért elfogadhatatlanok
az amerikai elnök elkép
zelései. Ezek a „javasla
tok” ugyanis egyoldalúan a
Szovjetunió fő hadászati
erejét csökkentenék.
Moszkvában
megelége
déssel látják, hogy ez a
manőver korántsem érte el
a célját — még akkor sem,
ha Washington főbb part
nerei siettek üdvözölni azt.
A felelős politikusok jó ré
sze azonban, magában az
Egyesült Államokban
is,
haladéktalanul leleplezte a
washingtoni manőver iga

zi céljait: egyrészt a köz
vélemény félrevezetésére, a
NATO-partnerek megnyug
tatására, másrészt az ame
rikai katonai fölény „kerü
lő úton” történő megszer
zésére irányuló kísérletnek
minősítették azt. Még na
gyobb fontosságú, hogy
Reagannek nem sikerült el
hallgathatnia a tömeges ál
lásfoglalást, amely az ame
rikai fegyverkezési politi
ka, a háború veszélyének
növelése ellen irányul. Egy
olyan — kommunista- vagy
szovjetbarátsággal
aligha
vádolható — nagy tekinté
lyű
nemzetközi testület,
mint
a
világvallások
Moszkvában most véget ért
békekonferenciája is rámu
tatott arra, hogy nem le
het egyoldalú előnyökre tö
rekedni korunk alapkérdé
sének megoldásáról beszél
ve. Olyan
intézkedésekre
van szükség, amelyek fi
gyelembe veszik az egész
emberiség érdekeit.
A világszerte nagy erő
vel folytatódó békemeg
mozdulások,
amelyeket
méltat például a Pravda is,
azt mutatják, hogy a köz
vélemény tisztában van ez
zel, s valódi megegyezést
követel. Az elmúlt napok
szovjet állásfoglalásai azt
hangoztatják, hogy a Szov
jetunió kész erre. A választ
a másik félnek kell meg
adnia, nem propagandaszó
lamokkal, hanem érdemle
ges javaslatokkal.

M a g y a r —f r a n c i a

gazdasági együttműködés
A gazdasági, ipari és mű
szaki együttműködés további
fejlesztése érdekében megál
lapodást írt alá Budapesten
Kovács •István, a Magyar Ke
reskedelmi Kamara francia
tagozatának elnöke és Fran
cois Ceyrac, a Francia Keres
kedelmi. és Iparkamara tiszte
letbeli elnöke. Ezzel újabb öt
évre meghosszabbították az
1976-ban kötött szerződést.
Az elmúlt négy év során
számos alkalommal szerveztek
magyar és francia üzletembe
rek számára kölcsönös szak
mai látogatásokat, 1977-ben
francia, 1979-ben pedig ma
gyar műszaki napokat tartot
tak Budapesten, illetve Lyon
ban,
A Franciaországba irányuló
magyar export a hetvenes

évek végén gyors ütembe®
emelkedett. A fejlődés azon
ban 1981-ben megtorpant. Az
árucsere elsősorban a koope
rációs kapcsolatok fejlesztésé
vel, a gazdasági együttműkö
dés kiterjesztésével bővíthető.
A magyar és a francia válla
latok közötti gazdasági, keres
kedelmi szerződések száma
már meghaladja a nyolcvanat.
A hazai és a külföldi partne
rek együttműködése a számí
tástechnika, a konfekcióipar,
a mezőgép gyár tás és a hűtőszekrénygyártás terén a leg- I
eredményesebb.
Az érdekelt szakemberek
közötti kapcsolatfelvétel meg
szervezéséhez nyújt intézmé
nyes keretet az aláírt együtt
működési szerződés.

Nyugat-európai szakszervezetek
a

munkanélküliségről

A nyugat-európai országok
szakszervezeteinek megállapí
tása szerint több millió olyan
munkanélküli van, akiket a
hivatalos állami statisztikák
egyáltalán nem tartanak nyil
ván. A szakszervezetek adatai
szerint a tényleges munkanélküliség az egyes országok
ban 30-100 százalékkal maga
sabb arányú az állami szer
vek által megadott számoknál.
Az Európai Szakszervezeti
Szövetség kimutatta, hogy a
szakszervezetek becslései sze
rint a Gazdasági Együttműkö
dési és Fejlesztési Szervezet
hez (OECD) tartozó 24 fejlett
ipari
országban
(amelyek
egyébként éppen hétfőn ülnek
össze Párizsban, gazdaságpo
litikai koncepcióik egyezteté
sére) a munkanélküliek száma
39, illetve a részmunkaidőben
foglalkoztatottakkal együtt 52
millió, szemben a hivatalos
statisztikák 26 milliójával.
Ezek a lényeges eltérések
abból adódnak, hogy az álla
mi szervek kimutatásai nem
tartják nyilván azokat, akik
valamilyen formában nem ré
szesülnek állami segélyben.
Nem tartalmazzák ezek az
adatok az első ízben állást ke
reső fiatalokat, valamint azo
kat a nyugdíjkorhatárhoz kö
zel álló idősebb dolgozókat,
akik már fel sem iratkoznak
a munkaközvetítőkben — szin
te végérvényesen lemondtak,
illetve le kellett mondaniuk
arról, hogy valaha is elhelyez
kedjenek, ezenkívül a részmunkaidőben foglalkoztatottak
tömegei sem.
így például az Egyesült Ál
lamokban, ahol a Reagan-kor-

mányzat 9,5 millió munkanél
külit tart hivatalosan nyilván,
1,2 millióval több, s az 5,4
milliós részidős alkalmazottal
együtt így 16,1 millió az össz
létszámúk.
Nagy-Britanniával egymil
lióval (összesen 3,9 millió), az
NSZK-ban 800 ezerrel (össze
sen 2,5 millió) több a tényle
ges munkanélküliek száma a
hivatalos statisztikák adatai
nál.
Ugyanez a jelenség figyel
hető meg valamennyi. OECDországban. Az elhúzódó gaz
dasági válság folyamatosan to
vább növeli az állást keresők
számát, s mindez rendkívül
negatív hatással van az állás
ban levő dolgozók élet- és
munkakörülményeire — mu
tatnak rá á szakszervezetek.

Kínai árszint
Pekingben 15 százalékkal
emelkedtek a fogyasztói árak
az elmúlt három év folyamán
— közölte a kínai sajtó. A 12
ezer háztartásban végzett fel
mérés szerint a pekingiek át
lagjövedelme névértékben 40,7
százalékkal,
reálértékben
azonban csak 26,7 százalék
kal nőtt a vizsgált időszak
ban. Kína-szerte az infláció
— a hivatalos adatok szerint
— 1979. és 1981. között 2,6,
illetve
5,8 százalékos volt.
Külföldi
szakértők azonban
ezt kétségbe vonják, szerin
tük a fogyasztói árszint mint
egy 15-20 százalékkal növeke
dett az elmúlt három észtén4
dőben.
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B J£ s z i g e t e l é s i e l j á r á s
Magas a tizedik emelet. módon nem a helyszínen
Kiváltképp,
ha gyalog kell illesztgetni,
ragasztmássza meg az ember, fel gatni az elemeket (általá
a tetőre. Ám nem a lift ban az illesztések mentén
panaszok érzékelésére in jutott be víz az épületek
vitálták
az újságírókat szerkezetébe).
Öbuda legújabb negyedé
Eddig, hat év alatt, 750
be, a most születő Kaszás ezer négyzetméteren szi
dűlő legelső, már önálló geteltek így, s csupán egy
lakóépületének tetejére — szer kellett garanciális ja
noha nem kisebb gondról vítást végezniük (akkor is
van szó. A beázásokról, az alsó, azóta már nem al
amelyek oly gyakran kese kalmazott
hőszigetelő
rítik meg a legfelső emele anyagban volt a hiba). Á
ten lakók életét. Hol a nyíregyházi vállalat fel
hóié, hol meg az esővíz tör készült arra, hogy a Duná
utat magának és áztatja el tól keletre fekvő országrész
a vadonatúj tapétát, bú ellátását vállalja; a mun
tort. Csupán Budapesten, a kát részint saját szakem
43-as Állami Építőipari bereivel végzi, vagy beta
Vállalat lakásai közül több nítja a partner cég dolgo
tízezer károsodott ily mó zóit. A 43-asokkal — dr.
don az elmúlt években — Mikó László műszaki ve
s hogy ezt törvényszerű zérigazgató-helyettes mond
sorscsapásnak kell-e' elfo ta el — úgy
állapodtak
gadni, azt jó ideje megkér meg, hogy az idén néhány
dőjelezik a szakemberek.
fővárosi épületet szigetel
Az ÉVM helyszíni sajtó- nek a szabolcsiak, s részt
tájékoztatóján elmondták: vállalnak a korábban épült,
a minisztérium
átfogó házak
tetőburkolatának
programot dolgozott ki a kijavításában. A 43-as ÁÉV
gyakori beázások megszün ettől függetlenül is dolgo
tetésére. Jó partner ehhez zik egy ugyancsak előre
a Kelet-magyarországi Köz gyártott tetőszigetelő meg
mű- és Mélyépítő Vállalat, oldás alkalmazásán; part
amely. — mint Kerekes nere a LAKŐTERV.
Imre igazgató elmondta —
A sajtóbemutatót meg
1976-ban alakította ki saját előzően három nappal al
műgumiszigetelési
rend kalmi tavacskát létesítettek
szerét. A TAURUS Gumi a kaszásdűlői ház tetején.
ipari Vállalattal közösen Hetvenkét óra múltán, a
munkálták ki e módszert, tizedik emelet lakásai nem
amelynek lényege: a nagy áztak be. S ha ez nem csu
méretű szigetelőlapokat is pán a „mintaházon” lesz
előregyártják,
üzemben így, akkor egy tartós hiba
vulkanizálják össze, s ily forrást sikerült kiiktatni.

Növekszik a közérdekű be
jelentések, panaszok száma. A
PM ellenőrzési főigazgatósága
múlt évi vizsgálata szerint eb
ben része van a gazdasági vál
tozásoknak, a növekvő felada
toktól elmaradó ügyintézés
nek, s a szabályozók felületes
ismeretének. S szerepet ját
szik még egy tényező: egyre
többen élnek — mernek élni
— a panasz törvény adta le
hetőségeivel.
A röviden panasztörvény
ként emlegetett 1977. évi í.
törvény részletesen szabályoz
za a közérdekű bejelentések,
panaszok és a javaslatok ügy
intézését. Egyszersmind elő
írja a törvény a felügyeleti
szerveknek, hogy kétévenként
ellenőrizzék ezzel összefüggő
intézkedéseik végrehajtását és
elemezzék a tapasztaltakat.
Elkészült a pénzügyi tárcához
tartozó intézményeknek —
köztük az ellenőrzési főigaz
gatóságnak — az 1979-1980as időszakot átfogó jelentése.
Ebből kiderült: az ellenőrzési
főigazgatóságot elsősorban köz
érdekű bejelentésekkel keresik
meg — az esetek többségé
ben névtelenül.

— A vizsgálati összegző#
táblázataiból kiderül, hogy a
főigazgatóságot elsősorban nem
egyéni sérelmek orvoslásáért,
hanem a közösség érdekében
keresik meg. Mit kifogásolnak
leggyakrabban a bejelentők?
— Az esetek 80 százaléká
ban a pénzügyi-számviteli rendet.Különösen érzékeny terü
let a készletgazdálkodás. A
szigorú előírások nehéz hely- .
zetbe hozhatják a vállalatokat,
amelyek olykor nem éppen
tisztességes úton próbálják az
eszközökhöz a forrásokat meg
teremteni. A beruházások el
számolása és a selejtezés sem
követi mindig a jogszabályok
Európa szinte valamennyi országába szállít termékeiből
által előírt utat. S találunk
a Baromfifeldolgozó Vállalat. A korszerű üzemben évente
olyan vállalatot is, ahol a ve
16 millió szárnyast dolgoznak fel.
zetők jogtalanul egymásnak
utalgattak ki prémiumokat,
'SSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.'/SSSSSSSSSS/SSSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSfSSSSSSJ
vagy fiktív gazdasági ered
ményeket felmutatva, tartot
Módosítják az anyakönyvi eljárás szabályait
ták a markukat.
— Vagyis, a mérleg végöszegébe nem veszteséget, ha
nem nyereséget írtak?
Az anyakönyv több mint 80 hogy a kiskorúak utónevét egy
— Igen. Egy termelőszövet
kezet elnöke például úgy ju
éve immár szinte az egyetlen alkalommal, külön belügymi
megbízható, hiteles, naprakész nisztériumi névváltoztatási el
tott a tízezrekben mérhető
személyi nyilvántartás. A sze járás nélkül is meg lehessen
prémiumához, aminek feltéte
mélyi nyilvántartások rendsze
le a_ téesz_ nyeresége volt, hogy
rének kiterjedésével 1954-ben változtatni. így a szülők, a
néhány héttel a mérleg zárása
vált általánossá a személyi gyermek véleményét megis
Kiszivárog
előtt eladta a vetőmagot. Nem
igazolvány használata. Újabb merve, módosíthatják a szüle
sok idő múlva pedig ugyanazt
Dr. Borgóy Sándor, a fő- a mennyiséget visszavásárolta.
minőségi változást jelentett tési névadást. A nagykorúvá
1975-ben az állami népesség váltak . részéről is megalapo igazgatóság munkatársa úgy
nyilvántartás létrehozása. Ad zottnak látszik az a kérdés, véli: ebben nagy része lehet
Több m ini a fele
dig valamennyi nyilvántartás hogy miért ne dönthetnének annak is, hogy a beosztottak
még mindig félnek feletteseik
manuális volt, azóta pedig egy
— Lehet, hogy naiv a kér
számítógépes rendszer az álla saját utónevük módosításáról, haragjától.
dés, de nem akadnak ezek
hiszen
végül
is
ők
a
közvetle
mi
népességnyilvántartás
— A törvény kimondja nek a visszaéléseknek a nyo
nül érdekeltek. Ezért a terve' ugyan a bejelentők sérthetet mára a főigazgatóság revizo
alapja.
A kor követelményei most zet lehetővé teszi, hogy bárki lenségét, de a gyakorlat azt rai kétévenkénti ellenőrzéseik
szükségessé tették az anya nagykorúságának elérése után mutatja, .hogy nem mindig során?
könyvi jogszabályok reform egy éven belül (korábban kö védhetjük meg őket. Előbb— Sajnos, nem mindig. A
M a s z e k m u n k a - fő á llá s b a n
ját, ^amelynek lehetséges irá tött házasság esetén attól szá utóbb valamilyen módon ki kötelező ellenőrzésekkor egy
Á képlet egyszerű, a vádlot dik. Ebben is van tapasztala nyait az elmúlt hónapokban mított egy éven belül egy al szivárog, hogy ki írta a leve szerűen nincs idő arra, hogy
több társadalmi vitán is ele kalommal maga is kérhesse a let. A vállalati vezetők pedig, munkatársaink a gazdálkodók
tak saját vállalatukkal konkur ta.
áltak . Persze úgy, hogy az
És most jön a szerelő, mint mezték. A szakemberek köré tanácsnál utónevének megvál sok esetben, ahelyett, hogy tevékenységének minden rész
megfelelő
következtetésekét letét megvizsgálják. Persze, ha
ne tudjon róla. Nem is tudott mentőangyal. Felajánlja szol ben általános az a vélemény, toztatását.
vonnának le, inkább a be bejelentés érkezik, akkor a
— sokáig. Legfeljebb töpren gálatait. Jóindulatból. Azért, hogy a számítógépes rendszer
A magyar állampolgárok jelentőt büntetik.
geni lehetett — ha szentelt er mert megsajnálja a megren nem teheti feleslegessé az
revizorok alaposan szemügyre
anyakönyvek közhitelű, ható születését; házasságkötését, ha
re időt valaki, főnök, admi delőt.
— _Már-már hihetetlenül veszik a pénzügyi és szám
nisztrátor, egyéb alkalmazott
— Majd segítünk a bajon sági nyilvántartását. Az anya lálát anyakönyveink akkor is hangzik: önöknek nincsenek viteli rendet.
—, hogy miért van ennyi bi — mondják, s ellenszolgálta könyv a benne foglalt adatok regisztrálják, ha az esemény eszközeik a bejelentők meg— Nem minden bejelentést
zonytalan megrendelő mosta tásként nem várnak .mást, kal továbbra is egyedül bizo külföldön történt. Ezt a gya védelmezésére ?
vizsgálnak ki azonnal?
nában. Miért gondolja meg mint hogy a megrendelő is nyítja az állampolgárok szüle korlatot a jövőben is indokolt
— Az általános bejelenté
—- Pedig sok esetben így
magát egyik percről a másikra segítsen. E g y kis elnézéssel, tésével, házasságkötésével, ha fenntartani. Ugyanakkor a ter
sekkel nem tudunk mit kezr
van,
tehetetlenek
vagyunk.
lálával
kapcsolatos
legfonto
az, aki gázkészüléket akar fel szemhunyással.
deni. Ha csak az áll a levél
vezet megszünteti a hazai
szereltetni, áthelyezni, javítat— Számlát ugyebár nem tu sabb személyi körülményeket. anyakönyvezés merev, bonyo Néhány éve történt, hogy az ben, hogy a vezetők lopnak,
Ezek
jelentik
az
alapját
az
ál
egyik
ismert
iparvállalat
dol
ni? A tasakokon ugyanis ez dunk ...
vagy csalnak a pénzügyi el
áll: sztornó. A megrendelő
— Hát persze. .. — mond lami népesség-nyilvántartás lult, több tanácsi szervet érin gozója felhívta a figyelmün számolásnál, esetleg, hogy a
visszavonta kérését.
ják a megrendelők. A munka nak és a személyi igazolvány tő eljárását. Jelenleg például ket az árképzés és az utó megengedettnél magasabb árat
az ügyfél lakóhelye szerinti kalkuláció visszáságaira, sőt, számolnak, s ha ráadásul
— Van ilyen — vont vállat két-háromszáz forinttal ke nak is.
valaki a vállalatnál —, csepp vesebbe kerül. És gyorsan
M ilyen változások v árh ató k ? anyakönyvvezetőnél
készült lopásokra is. A vállalat tete hiányzik a cím és az aláírás
a tengerben. Munka úgyis sok kész van. Minőségileg kifogás Az ú j jogszabálytervezet első jegyzőkönyvet a megyei, majd mes hasznot húzott a „tupí- is, nem indítunk eljárást, ha
van, alig győzik a javításokat. talan. Még pecsét is jut a ga sorban a közigazgatás további a Fővárosi Tanácshoz kellett
nem mindezt beépítjük a két
Ezt használták ki a vádlottak, rancialevélre —.a szerelők egy k orszerűsítését, az ügyintézés elküldeni, s így került az az rozott” elszámolásokból. Ami évenkénti revíziós programba.
kor tudomást szereztek a be Ha konkrét esetről tesz valaki
a Javszer egyébként ügyes, része önmeósi címmel rendel gyorsítását,
egyszerűsítését
szakképzett s meglehetősen kezik, aki nem, az kölcsönké szolgálja. íg y az elképzelések ilyen ügyekben kizárólagos il jelentésről, azonnal — min bejelentést, azonnal vizsgála
szemfüles szerelői.
ri a pecsétet a másiktól. „Egy- szerin t az anyakönyvek ad ata i letékességgel bíró V. kerületi denfajta felszólítás nélkül be tot indítunk.
A képlet egyszerű és megle szerű” dolog, egészen a banán közé k erü l a szem élyi szám, Tanácshoz. A , jövőben a lakó fizették a tisztességtelen hasz
— Vizsgálati tapasztalataik
hetősen gyakori. A szerelő — héjig, amely törvényszerűen am ely fokozatosan lehetővé te  hely szerinti anyakönyvveze not. Aztán megindult a had szerint a new el aláírt közér
járat
a
bejelentő
ellen.
Végül
tő közvetlenül küldheti majd
ezúttal párban — megjelenik mindig megjelenik. S a többi
dekű bejelentéseknek
több
szi a szám ítógépes re n d sz e r
a megrendelőnél. Ráncolja a már jön magától.
át a papírokat ide, s ez évente is a Legfőbb Ügyészségnél ta mint a fele alaposnak bizoláltunk
védelmet
számára.
ben
a
családi
k
apcsolatod
k
i
homlokát. Egy kis probléma
mintegy 10 ezer állampolgár Sajnos, sorolhatnám még a nyu^í' ^ névtelen levelekről
Az elsőrendű vádlott a só
van. Mondjuk kéményseprői gorával dolgozott párban. A m utatását.
számára jelent gyorsabb, egy példákat, de azért akadt már készült statisztika már koránt
engedély. Vagy határidő. A többiek — még, hatan vannak
A névviselést jelenleg szá szerűbb megoldást.
sem ennyire kedvező: a 19 be
ellenpélda is.
vállalat nagyon elfoglalt. Csak — „hírből” hallották, hogy mos rendelkezés szabályozza,
jelentésből 12 bizonyult alap
két-három hét múlva tudják ilyesmit lehet csinálni.
talannak. Jogos a kérdés: ér
de
ezek
nem
minden
esetre
felszerelni, áthelyezni, amit
Mondhatnánk: csupán ügyes adnak egyértelmű eligazítást.
demes-e névtelen bejelentése
kell.
ket, sokszor hónapokig tartó
kedés az egész. Törvényellenes A tervezet általános előírása
W y á ri b a le s e te k
_A megrendelő természetesen persze, és büntetéssel jár.
munkával, kivizsgálni?
Habár még az igazi, nap művezető-képzés színvonalá
kétségbe esik. Az engedélyké
De hogy megtehették, annak szerint megengedett a több ta
— A lényegre egyszerűsítve:
réstől különösen, tudva, mi a könnyű pénzszerzési lehető gú családi név viselése is, de fényes tavaszból is éppen csak nak javulása eredményt ho nem az a meghatározó, hogy
vel jár az ilyesmi. És azt is, ségen kívül más, elgondolkod ezt az anyakönyvbe mindig kóstolót kaptunk — noha má zott: miközben a gépjármű hányszor lopnak, hanem, hogy
hogy az ígért két-három. hét tató okai is vannak. Javszeren kötőjellel jegyzik be. Az utó jus második felében járunk parik egyre nagyobb lett — lopnak. A gazdasági vissza
esetleg egy hónappá növeke belül is — úgy tűnik.
név a jelenlegi gyakorlatnak —, minden bizonnyal az idén már meghaladja a kétmilliót élések felderítése mindannyi
is lesz nyár. Talán nem olyan
megfelelően legfeljebb kéttagú verőfényes és forró, mint más —, csökkent a közlekedési bal unk érdeke, hiszen így az ál
lehet, a nemzetiségi jogok ér esztendőkben, de az is megle esetek száma. Ami viszont lamkassza esik el jogos bevé
dekében ilyen utónevek vise het; melegrekordokat döntöget üröm az örömben: más orszá teleitől, a forintban kifejezheA lk a lm i o lcsó ságo k
gokhoz^ viszonyítva nálunk tetlen erkölcsi kárról nem is
lése is lehetséges.
majd. Az bizonyos: mind ide még mindig magas az ember szólva.
Ha a bejelentésből
Bőrkesztyű negyvenért, szín áruként ismernek. Ugyanis
A gyakorlatban igen sok haza, mind külföldön az em eletet követelő közúti tragédi csupán egyetlen tény igaz, már
házi ruha kétszázért, zakó minden cég tízszázalékos rá
berek többsége ebben az idő ák aránya, emelkedett a gyer megérte lefolytatni a vizsgá
gondot
okoz,
hogy
jelenleg
ha
százötvenért. Ugye milyen ol tartással készíti el az exportszakban veszi ki a szabadsá
csó? Vásárolják is. Évente rendelését, s a megmaradt tályos szabályok szerint a volt gát. Útnak indul, hogy a meg mekbalesetek. száma. Ami ez latot.
hárommillió vevő fordul meg áru az alkalmi boltokba ke feleség a házasság megszűnése szokottól eltérő környezetben utóbbit illeti: a folyamatot
minden felnőtt fel Védelem — szigorral
az alkalmi boltokban.
rül. így előfordulhat, hogy a vagy érvénytelenné nyilvání töltse a pihenés napjait. Ná megállítani
adata,
közös
munkája a csa
tása
után
60
napon
belül
je
— Sokan azt hiszik, azért cikk kifogástalan, s a veim jól
lunk is száz- meg százezrek ládnak és az iskolának. Ügy
~ ®zért is foglalkozunk
vagyunk olcsók, mert bóvlit jár, első osztályú árut kap — lentheti be, hogy asszonynevét ülnek autóba, munkahelyi és nevelni
minden bejelefttéssel. Ám az
gyermekeinket,
hogy
Törzsvendé megváltoztatja. Ez gyakran baráti közösségek bérelnek bu ne féljenek a forgalomtól, ha is igaz, hogy a törvény két
árusítunk — mondja Hegyesi engedménnyel.
János, az Alkalmi Áruházak geik tudják is ezt, így min méltánytalan helyzetet okoz, szokat a kirándulásokra, és nem tanuljanak meg bizton élű fegyver — lehet élni és
hiszen a bontóperek ítéletének egyre -többen — különösen a sággal eligazodni benne
A visszaélni a lehetőségeivel.
Vállalat igazgatóhelyettese. — dig jól vásárolnak.
Előfordult-e már, hogy írásba foglalása, kézbesítése fiatalok — kerékpárral, segéd szülők számára a. nyár, a va- Evek óta foglalkozom a köz
Ez nem igaz. Kizárólag olyan
holmit hozunk forgalomba, az alkalmiban is eladhatat elhúzódhat, s az özvegy nő fér motorral indulnak túrára. Be kacíó, amikor általában több érdekű bejelentésekkel, panabizonyult egy-egy áru je halálakor érthetően nem népesülnek az országutak: időt töltenek fiaikkal, lánya szókkal, s ennek alapján úgy
ami hibás ugyan, de rendel lannak
cikk?
megnő a balesetveszély.
ikkal er r e is kitűnő alkalom. erzem: módosítani kellene az
tetésszerűen használható.
— Nem. Ha szükséges, mi a névváltoztatással foglalko
A közlekedés biztonságával
már a nevelés került előírásokat. Nagyon fontos len
Az áruk többségét a Felső- az olcsót is olcsóbban adjuk. zik. Az érintettek a határidő foglalkozó szakemberek sze
ne hathatósabb védelmet nyúj
ruházati
Nagykereskedelmi Ami viszont nem kél el, ab elmulasztása miatt csak bel rint az évszakváltás mindig szoba: a volán mögött ülők tani a bejelentőknek. Ezzel pár*
Vállalat alkalmi részlegétől ból 90 nap után vállalatunk ügyminisztériumi névváltozta magával hozza ezt a lehetősé önmagukat is képezhetik, ez huzamosan szigorodhatna a bekapják és árukészletük egy- szezonvégi kiárusítást rendez. tás útján érvényesíthetik jo get, ám nyáron a megnöveke is egy módja a balesetek meg jelentesekkel szemben támasz
harmada nem is hibás, a vál Februárban például a téli gaikat. A tervezet ezt a határ dett forgalom is emeli ennek előzésének. Csakhogy a tapasz tott követelmény, azaz: csak
lalatoknál felhalmozódott el cikkek leértékelése során 450
esélyeit. Nem véletlen, hogy talat azt bizonyítja, hogy a teljes névvel és címmel el
fekvő készleteket is ők vásá forint helyett 250-ért árusí időt megszünteti, s úgy ren néhány esztendeje a közleke ugyanaz a mérnök, szakmun látott levelek alapján kerülrolják fel. Ezek a cikkek leg tottuk a női bőr bokacsizmá delkezik, hogy a volt feleség a désrendészet a biztonságot, a kás, orvos, mezőgazdász — és
sor.. reviz°ri vizsgálatra.
feljebb divatja múltak, illetve kat, 400 forint helyett 180-ért házasság megszűnése után egy megelőzést szolgáló tavaszi és sorolhatnánk még hosszan — ?p I" *ze’
°nmagában semmiféle
hiányos
a
szortimentjük, a kártolt szöveteiket. Múlt hé alkalommal bármely' időpont őszi egyhónapos közúti ellen aki igyekszik lépést tartani jogszabály
nem védheti meg
vagyis nem minden méret ta ten 930 forintért kínáltuk a ban bejelentheti az anya- őrzési sorába beiktatta a nyá szakterülete fejlődésével, nem a bejelentőt. A vállalati veze§°nd
°*
r®
’
h°§y
az
évekkel
ez
lálható meg köztük. Ide ke férfiöltönyöket. 600-ért kap könyvvezetőnek névváltozta rit is. Erre szükség is van.
megszerzett közlekedési
rke?í. e§yre inkább
rülnek az úgynevezett bizton hatók már a női kosztümök, tási igényét.
Bár a tények azt igazolják] előtt
ismeretei is „naprakészek” le -embenezmük a munkájukat
sági tartalékok is, ezeket a s 136 forintért a rövidujjú in
hogy
a
különböző
forgalom
A társadalmi vitákon igény szervezési intézkedések, a jobb gyenek. Pedig van rá lehető ért jogos kritikákkal; az alapvevők exportból visszamaradt gek.
ként fogalmazódott njeg az is, propagandamunka, a gépjár ség, hogy elméletileg és gya talan vádaskodásokkal pedig
korlatilag képezzük magunkat. beszállni!
SZabad szemi
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A szüléi felügyelet

és erkölcsi fejlődése biz Jogsegélyszerződések
tosítva van.
Nem egy esetben a gyermeket
azért ítélik az egyik szülőnek,
mert a másik szülő ellen bün
Huszonöt évvel ezelőtt — ennek valamilyen akadálya
a gyermekek érdekében tetőeljárás folyik, vagy bün
1957. május 1-én — indult van, vagy éppen a szülő(k)
a házasságot tartja a tetve volt, s a gyermek er
meg hazánkban a rendszeres hanyagolják el kötelességü
Az államok jogrendszerének szuverenitása általában azt
törvény
a
kedvező kölcsi fejlődése szempontjából
TV-adás: közelebb
került ket, a gyámság intézménye
együttélési formának, s ezt nem lehet figyelmen kívül is jelenti, hogy a jogérvényesítés lehetősége az országhatáro
hozzánk a nagyvilág, a hang igyekszik az elmulasztott kö
a társadalom érdekelt e hagyni. (Ha a szülőnél történő kon lezárul. Ez egyébként természetesnek látszik, hiszen a jog
most már a képpel, a lát telességeket teljesíteni.
házasságok
fennmara elhelyezése a gyermek érde állami parancs, a megtartását elsősorban a határokon belül
vánnyal szerves egységben se
lehet csak mindenkire kötelezően elfogadtatni.
dásában.
A
szülői
felügyelet
a
kisko
gít tájékozódni, szórakoztat rú gyermek gondozásának, Természetesen nem minden keit veszélyezteti, a bíróság
Vajon a magyar Büntető Törvénykönyv is csak az» ország
máshol
is
elhelyezheti.)
vagy kritikai észrevételekre nevelésének, vagyona kezelé áron, hanem a gyermek érde
területén élő állampolgárokra hatályos(? — kérdeztük dr. Bán
A
gyermek
elhelyezésének
ösztökél. A híradó, a riportvalamint a törvényes keinek szem előtt tartásával. megváltoztatását akkor lehet Tamástól, az • Igazságügyi Minisztérium nemzetközi főosztá
íilm szinte az eseményekkel sének,
képviseletnek
a jogát és köte Ezért a felbontásra csak ak kérni, ha azok a körülmé lyának vezetőjétől, akivel az országok közötti jogi kapcsolatok
egy időben ismertet meg ben lességét, továbbá
ról, a jogsegélyszerződésekről beszélgettünk.
a gyámne kor kerülhet sor, ha a házas
nünket a távoli országokban vezésnek és a gyámságból va felek között a házasélet telje nyek, amelyekre a bíróság a
— A mi BTK-nk kivétel, hiszen úgy rendelkezik, hogy
döntését
alapította,
azóta
lé
történtekkel. Állásfoglalásra, ló kizárásnak a jogát foglalja sen és
helyrehozhatatlanul nyegesen megváltoztak, s a térbeli és személyi hatálya kiterjed a magyar állampolgárra
s óhatatlanul összehasonlítás magában. Alapelv, hogy
is, ha külföldön követ el bűncselekményt — kezdte a
megromlott.
gyermek
fejlődése
addigi akkor
ra késztet saját helyzetünkkel,
beszélgetést dr. Bán Tamás.
a szülői felügyeletet a
Ha
a
gyermek
szülei
nem
környezetében
már
nincs
biz
eredményeinkkel, vagy éppen
— Érvényesíthető a törvény ilyen esetekben?
kiskorú gyermek érde élnek együtt és a gyermek tosítva.
viszonylagos
elmaradottsá
— Őszintén szólva, a hatálya kiterjed, de az államnak ha
keinek
megfelelően
kell
valamelyiküknél
van
elhe
Előfordul, hogy a gyermek
gunkkal. Pereg a film: alul
gyakorolni, s ezt a szü lyezve, a felügyeletet az a elhelyezése érdekében azonna talma nem érvényesíthető a határon túl. Tehát ha a magyar
táplált, deformálódott csontú,
bűncselekményt követ el külföldön, jogunk van
lők együttesen gyakorol szülő gyakorolja,
akinél a li intézkedésre van szükség. állampolgár
súlyos bőrbetegségben szenve
megbüntetni, csak az ítélkező nincs abban a helyzetben, hogy
ják.
gyermek
van.
Ha
pedig
a
kü
A
bíróság
a
kiskorút
ilyenkor
dő kisgyerek emeli kezét az A családban a házastársak
végrehajthassa a büntetést. Hogy mégis érvényesíteni lehes
ennivalóért. A szöveg önma egyenjogúak, egyenlő jogokat lön élő szülők gyermeke más a legközelebbi megyei (fővá sen ilyenkor is a törvényt, ahhoz adnak lehetőséget a jogse
nál
van
elhelyezve,
megegye
rosi)
gyermekés
ifjúságvédő
gában talán könnyebben elvi élveznek, illetve egyenlő köte
hiányában a gyámható intézetbe utalja be ideiglene gélyszerződések.
selhető lenne, de a tények lezettség terheli őket gyerme zésük
— Büntetőügyekre is érvényesek lehetnek a jogsegély
ság
jelöli
ki azt a szülőt, aki sen.
kérlelhetetlen képi megjelení keikkel szemben. A szocialista a Szülői felügyeletet
szerződések?
gyakorol
tése minden önámító illúzión családban a gyermek harmo ni fogja. Látni tehát, hogy a -A szülői felügyeletből ered
— Igen. A legrégibb, tehát klasszikusnak számító együtt
kat szertefoszlatja. A világon nikus nevelése csak akkor va szülők vitájában döntési jog a vagyonkezelés és a törvé működési forma a kiadatás, de az utóbbi évtizedben eléggé
a gyermekek nagy része a fej lósulhat meg, ha a gyermek- körrel a gyámhatóság részt nyes képviselet joga is. A elterjedt a büntetőeljárás felajánlása és a szabadságvesztés
szülői felügyeletet gyakorló
lődő országokban él. Jelenleg nevelés gondjaiból-örömeiből vesz,
átengedése.
ennek során
köteles szülők joga és kötelezettsége, végrehajtásának
minden 12 millió gyermekből az anya és az apa egyaránt mindkét
— Mi a nemzetközi büntetőjog két új jelenségének a
szülőt
meghallgatni.
hogy gyermeküknek minden lényege?
10 millió ezekben az orszá kiveszi a részét. A gyermek
jegyezni, hogy
olyan
vagyonát
kezeljék,
gokban születik, s közülük nek nemcsak anyára, hanem Még kell
— Ismeretes, hogy elsősorban az idegenforgalmi idény
a gyámhatóság a szülői amely a törvény szerint nincs
1,5 millió nem éri meg az apára is szüksége van, még
felügyelettel kapcsolatos kivéve a kezelésük alól. Nem ben elég sok kisebb jogsértést követnek el a turisták. Ezek
egyéves életkort. Szüleikmin- pedig nem „jogi” apára, akit
közül leggyakoribbak a közlekedési, a vagyon elleni bűncse
intézkedéseit a jövőre kezelhetik így például a szü lekmények,
de nem ritka a garázdaság, továbbá a vám- és de
den áldozatvállalása hiába bírói döntés állít kényszerítő
nézve
bármikor
módo
lők a 14. életévét
betöltött
való, a társadalom, amelyben erővel ebbe a pozícióba, ha
síthatja, vagy hatályon gyermek munkával szerzett vizatörvények megsértése sem. Sok gonddal, kellemetlenség
élnek nem tudja biztosítani nem olyan apára, aki termé
kívül helyezheti, ha a keresményét, mert azzal ő gel járhat külföldön még a legapróbb bűncselekmény vádlott
számukra s gyermekeik szá
gyermek érdekében ez szabadon rendelkezik, termé jának is lenni. Bevonják az illető útlevelét, nem hagyhatja el
szetesnek
veszi,
hogy
leszármára az emberhez méltó élet
lakóhelyét, pénze nincs. Az eljárás akár hónapokig is eltart
szükséges.
szetesen a gyermek a családi hat. Egyebek között ezekben az esetekben alkalmazzák a bün
körülményeit. Sok millió gyer mazottaival szemben kötele
Nézzük,
milyen
kötelesség
zettségei vannak, amelyeket
ebből köteles tetőeljárás felajánlását. Az az ország, ahol a magyar állam
mek szó szerint éhezik.
hárul a szülőkre a gyermek költségekhez
polgár a cselekményt elkövette — főként ha van jogsegély
A szocialista országokban, s akár saját megélhetése rová gondozása, nevelése körében? hozzájárulni.
A gyermek vagyonát a szü szerződésünk i—, a nyomozás befejezése után felajánlhatja a
így hazánkban is
kiemelt sára is teljesítenie kell. E fel Többek
között az, hogy a
gonddal törődik a társada fogás csak a házasságon ala gyermeket gondozzák, tartsák, lők a gyermek érdekében, a magyar hatóságoknak a büntetőeljárás lefolytatását, és ők
szükségleteire kötele ilyenkor csak .a ügyben hozott jogerős ítéletről kérnek értesí
lom a jövő felnőtt nemzedé puló szülői kapcsolatokra jel testi, értelmi és erkölcsi fejlő gyermek
sek fordítani. Gazdálkodásuk tést. Ez kölcsönös. Mindenkinek egyszerűbb és humánus meg
kével, a gyermekeik sorsával. lemző, itt sem maradéktala désében elősegítsék, szocialista során a rendes vagyonkezelés oldás.
szelleimben neveljék, s töre
Ez' a jogi szabályozásban is nul. Vannak olyanok, akik a kedniük kell arra, hazáját, né szabályai szerint úgy kötele
— Súlyos bűncselekmények esetén is ez történik?
pusztán jogi
egyértelműen megmutatkozik. házasságkötést
a szocializmus sek eljárni, mint saját ügye
— Ha súlyos bűncselekmények elkövetéséről van sző, és
köteléknek tekintik, s különö pét szerető,
Elegendő talán utalni arra, sen a házasfelek közötti ér építésében hasznos munkával ikben. Ha a vagyonkezeléssel az illető állam ragaszkodik a saját joghatóságához, akkor a
kapcsolatos
kötelességüket
a
hogy a gyermekek családi zelmi
bíróság ítélkezik, s a bűncselekményt elkövető külföldi állam
kapocs
lazulásával közreműködő ember váljék
jogállásukat tekintve teljesen ügyet sem vetnek gyermekük belőle. E pozitívan megfogal szülők nem megfelelően telje polgárt börtönbe zárják. Azonban felmerül egy újabb kérdés:
sítik,
a
vagyonkezelést
a
mi a szabadságvesztés-büntetés kiszabásának a célja? A ne
egyenjogúak, megszűnt a há kel szembeni kötelezettségük mazott elvárásokon túl egy
gyámhatóság rendszeres fel
zasságon kívül született gyer re. A tapasztalatok mégis azt ben tartózkodnia kell a szü ügyelet alá is vonhatja. A velés és a társadalomba való visszavezetés segítése. De hogyan
mindattól, ami e kötele
lehet teljesen idegen környezetben ezt a célt elérni? Nyelvi
mek 1946 előtti
hátrányos mutatják, hogy a házasságban lőnek
zettségek. illetve célok eléré vagyonkezelői jog megszűnté nehézségek, szokások és még sok egyéb tényező is gátolja ezt.
megkülönböztetése. A hátrá élő szülők gyermekei sokkal sét akadályozza.
vel
elszámolással
együtt
köte
Ebben az esetben alkalmazható a szabadságvesztés végrehajtá
kevésbé
veszélyeztetettek,
lesek a gyermek vagyonát ki sának átengedése.
nyos helyzet kiküszöbölését mint például az élettársi kap
A gyermek elhelyezésének adni.
célozza, a gyermektartásdíj csolatból származók. Az élet
— Mi történik akkor, ha a külföldön elkövetett bűncse
állam által történő megelőle társi kapcsolat nemcsak jogi kérdése értelemszerűen akkor
á szülői felügyeletet gya
gezése, a családi pótlék folyó lag, hanem a közfelfogás sze vetődik fel, ha a szülők kü korló szülőnek joga és köte lekmény büntetési tételének a felső határa nálurik 10 év, és á
sítása, a 8 osztályos általános rint is lazább kötelék egy lön élnek. Megegyezésük hiá lessége hogy a kiskorú gyer magyar állampolgárt a külföldi bíróság 15 évre ítélte?
— Átvesszük az elítéltet. A magyar bíróság a határoza
iskolai tankötelezettség, a böl férfi és egy nő között. Ép nyában
mekét mind személyi, mind
a gyermek elhelyezési vagyoni ügyeiben képviselje. tot „honosítja”. A szerződés lehetővé teszi, hogy ilyenkor a
csődei, óvodai, iskolai napkö pen ezért — az élettársi kap
ügyében a bíróság dönt. Nem képviselheti azonban a szabadságvesztés idejét a mi Büntető Törvénykönyvünkben
zi felügyelet megszervezése, a csolatot ugyan megtűrve, de a
Annál a szülőnél fogják szülő a gyermekét olyan ügy meghatározott felsőhatárra szállítsák le.
fiatal házasok és a sokgyer házassággal szemben háttérbe
elhelyezni,
aldnél a ben, amelyben ő maga, vagy
mekes családok előnyben, il szorítva —
— Korszerűek-e a jogsegélyszerződések?
kedvezőbb testi, értelmi rokonai ellenérdekű félként
letve szociálpolitikai kedvez
— Igen. Az utóbbi 20—25 évben különösen törekszünk
ményben részesítése, a lakásszerepelnek. Ennek oka, hogy erre. Éppen ezért az európai szocialista országokkal fennálló
kiutalásnál, s még folytathat
a gyermek jogai a szülővel szerződéseinket mintegy ötévenként felülvizsgáljuk. Ha kell
nánk tovább. Mindezek az ál
ellentétes érdekek esetén ne módosítjuk, igazítjuk az élet követelményeihez. Jogsegélyszer
lami ■intézkedések bizonyítják,
szenvedjenek sérelmet.
ződésünk ratifikációs szakaszában van Kubával, Észak-Koreáhogy
A szülői felgyügyelet meg val, a fejlődő országok közül Irakkal. A helsinki záróokmány
szüntetésére
a
bíróság
jogo
társadalmunkban a csa
aláírása óta a magayr kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a
Ismét tragédiába tor cem berben el is jegyzett.
sult, ha
lád, s a családon belül a
kollott egy férfi és egy nő K arácsonykor viszont ’ —
szerződések kiszélesítésére. Több területen jó a kapcsolatunk
—
a
szülő
a
felügyelettel
a
gyermek helyzete nem
az NSZK-val, de szerződést kötöttünk Ausztriával, Belgium
konfliktusa; az ügyben a gyerm ekei k érésére — is
gyermek
sérelmére
súlyosan
kizárólagosan
magán
Budapesti Rendőr-főkapi m ét m eg jelen t é le ttá rsa kő
mal. Franciaországgal, Olaszországgal, Görögországgal. Szer
visszaél, vagy kötelességeit a ződés előkészítése folyamatban van Finnországgal, Svédország
ügy.
A gyermekek
tányság vizsgálati osztálya bányai lakásán.
gyermek
érdekeit
súlyosan
egészséges testi, erkölcsi,
indított eljárást Nagy Esz
gal és Törökországgal. Összesen mintegy negyven országgal ál
Az ünnephez méltón, a
sértő módon elhanyagolja, lunk két- vagy több oldalú kapcsolatban.
és értelmi fejlődéséhez
ter ellen. A bűncselekmény legnagyobb
békességben
ha magatartásával gyermeke
fűződő társadalmi érde
— ez talán a sors fintora — készülődtek a gyertyagyúj
— Minek tulajdonítható, hogy különböző társadalmi be
javát, kölönösen testi jólétét, rendezkedésű országok bűnügyi, tehát kiadatást is lehetővé
kek is azt kívánják,
a szeretet ünnepén, kará tásra. A férfi a gyerekek
értelmi vagy erkölcsi fejlődé tevő jogsegélyszerződést kötnek?
hogy gondozási, nevelési,
csony este történt.
kel a fenyőfát díszítette, az
sét
veszélyezteti
(például
oktatási feladatok meg
— A nemzetközi bűnözés megfékezése nem politikai kér
A 40 éves asszony másfél asszony főzött. Este 7 óra
rendszeresen súlyosan bántal dés, hanem minden ország jól felfogott érdeke. Tehát fontos,
osztódjanak a szülők, il
körül vacsoráztak, majd
évtizeddel
ezelőtt
ismerke
mazza a gyermeket),
letve az állami intéz
hogy ezek a szerződések behálózzák egész Európát. Sehol se
dett meg hasonló korú élet bort és több üveg sört it
— ha a szülőt a bíróság va érezhessék^ magukat biztonságban a nemzetközi bűnözők, a
mények között.
tak.
Miután
a
gyerekek
át
társával. A férfi, D. L., gép
lamelyik
gyermeke
személye
pénzhamisítók, a kábítószercsempészek, a terroristák. Egyéb
A szülői gondoskodást termé
mentek a szomszédba, a
ellen elkövetett szándékos ként szerződés hiányában is van helye kiadatásnak, úgyneve
szerelőként dolgozott egy férfi és a nő kettőjük kap
szetesen nem pótolhatja az
bűncselekmény
miatt
szabad
nyomdaipari
vállalatnál. csolatáról beszélgetett. D.
zett viszonossági alapon. Ez azt jelenti, hogy ígéretet kell kap
állam, de az oktatás, nevelés,
ságvesztésre ítélte. A felügye nunk az Illető országtól, hogy hasonló esetben szintén udvaria
Gyakran járta az országot, L. közölte: ő hamarosan
egészségügyi gondozás terén
let
megszüntetésére
akkor
is
san bírálja el kérésünket.
s eközben több nővel is visszatér
azt megfelelően kiegészítheti.
Dunaújvárosba.
sor kerülhet, ha a
szülő
— Miután nemrégiben ismét tagja lettünk a párizsi köz
merkedett össze. Bár Nagy Az asszony könyörgött ne
„A kiskorú gondozása, ne
együtt
él
a
felügyelettől
már
ponttal működő Interpolnak, lényegesen bővült ezzel a nem
Eszter tudomást szerzett ki, hogy maradjon, éljenek
velése, tartása, testi, értelmi
megfosztott másik szülővel, s zetközi bűnügyi kapcsolatunk.
és erkölcsi fejlődésének előse
egyik-másik kapcsolatról, együtt. A férfi erről hallani
tartani lehet attól, hogy a
akart. Mivel az autó
— Valóban, hiszen az Interpol tagországai is szerződés
gítése, valamint személyi és
az élettársi közösséget nem sem
felügyeletet nem fogja a alapjan segítik egymást a nagy bűncselekményeket elkövetők
busz indulásáig még volt
vagyoni érdekeinek védelme
akarta felbontani, hiszen egy kis idő, lefeküdt aludni.
gyermek érdekében gyakorol felderítésében, elfogásában és bíróság elé állításában. Sokféle
a szülők kötelessége" — . szö
időközben két
kislányuk Az asszony kiment a kony
ni. (Az együttélésből arra lehet fonalból szövődik az^a háló, amelynek eredményeképpen agy jó
gezi le a kiskorúakról való ál
született. Az asszony, mi hába, s mint rendőrségi
következtetni, hogy a két szü megjelenésű, előkelőnek látszó urat a Ferihegyi repülőtéren
lami
gondoskodásról szóló
vel a gyermekek nevelésé vallomásában elmondta, lel
lő egyetért a gyermek érde letartóztatnak, amire aligha számított, hiszen a kábítószere
kormányrendelet szövege. De
re kapott pénz nem volt ki szemei előtt végigperget
keinek megsértésében.)
ket valamelyik tőkés országban árusította. '
vajon eleget tesznek-e a- szü
elegendő, takarítónői fize te az utóbbi 15 évet... Vé
A felügyelet megszüntetése
— Kaptunk már vissza nyugati parnereinktől olyan bűnö
lők minden esetben ezeknek
tését kiegészítette: házak gül kézbe vette a hússzele
iránt a másik szülő, visszaál zőket, akiknek a kiadását kértük?
a kötelezettségeknek? Erre a
nál vállalt munkát.
lítása
iránt
pedig
bármelyik
telő kést, majd bement a
. —, !gen. Gondolom, arra sokan emlékeznek, amikor né
kérdésre sajnos nemmel kell
szülő pert indíthat.
Négy éve, 1977 decembe szobába, és ott többször
hány evvel ezelőtt Svájc kiadta a Mátyás-templom kifosztóit.
válaszolnunk. Ilyen esetekben
Végezetül
utalunk
arra,
rében kedvező fordulatot beleszúrt az alvó férfi
De teljesített mar ilyen kötelezettséget Ausztria is.
lép
fel a
gyámhatóság a
hogy a szülői felügyelet szü
vett Nagy Eszter élete: a mellkasába. D. L. a hely
— Milyen bűncselekmények elkövetőit adják ki egymás
gyermek érdekében a maga
netelhet
is.
így
például
akkor,
nak az országok?
y
tanácstól kétszobás lakást színen meghalt.
sajátos eszközeivel, hogy a
lm
a
szülő
ismeretlen
helyen
kapott. A X. kerületi ott
Az asszony ezután át
— A közbűntényeseket. Tehát a vagyon elleni, az erősza
gyermek hátrányos helyzetét
távol él, vagy ténylegesen kos es az elet ellenes bűncselekmények azok a főbb kategőhonba már csak az asz- ment a szomszédba, ahol a
megpróbálja ellensúlyozni, a
akadályozva van. Akit például
szony és a két gyerek köl gyermekei a tévét nézték.
veszélye|ftetettségi
helyzetet
végrehajtható szabadságvesz táljá’k 31116 yek elkovetöinek kiadatását a szerződések garantözött; a férfi a XIII. kerü Félrehívta a házigazdát, s
felszámolni. Mielőtt erre rá
tésre ítéltek, az akadályozva
letben maradt. A szétköltö elmondta neki, mi történt
T Ez. cs“,c szocialista és kapitalista országok közötti ki
térnénk, nézzük miben is áll
van felügyeleti joga gyakorlá adatásra ervenyes szabály?
zés ellenére, az érzelmi szá az utóbbi néhány percben.
részletesebben a .szülők gyer
sában, __ígv a szülői felügye
lak nem szakadtak szét, sőt Szomszédja tanácsára ön
— Nem. A politikai bűncselekmények elkövetőit tőkés ormekükkel szembeni kötele
lete szünetel. Ez azonban nem
az asszony változatlanul bí ként jelentkezett a rend
zettsége.
eSymásnak- A szocialista országok között
jelenti azt, hogy ne lenne jo ez feheteéges3 Ja
zott abban, hogy D. L. fe őrségen, ahol őrizetbe vet
★
ga érintkezni gyermekével.
leségül veszi. Ennek remé ték. A
bűncselekmény
“ -ti
határátlépést követ el, és úgy szökik át
Az érintkezés módját a szülői
nyében ideig-óráig otthont vizsgálatát befejezték, s
E kötelességeket átfogó név
tn határátlépő
ha’t
adíak
vissza'
De mi a helyzet akkor, ha
felügyelet megszűnése vagy at tm
adott D. L. első házassá azt vádemelési javaslattal
tiltott
egy
ehkent
gyilkos?
vel szülői felügyeletként em
szünetelése esetén a gyámha
gából származó lányának is. átadták a
Fővárosi Fő
.
„
T
Kiadu
ha«
ák
a
magyar
hatóságoknak,
ígéretet
líti a jogszabály, a család
tóság állapítja meg, s a gyer kell tenni hogy a tiltott határátlépésért nemviszont
Tavaly nyáron azonban D. ügyészségnek. A gyermekek
büntetjük meg
jogi törvény. A kiskorú gyer
mek
érdekében
az
érintkezés
L. megismerkedett egy du intézeti elhelyezéséről a ta
— Es ha hozzánk fordulnak hasonló kéréssel’
mek egészséges fejlődését te
jogát korlátozhatja, esetleg minZJMesszemenően teljesítjük. Ezzel is bizonyítjuk, hogy
naújvárosi nővel, akit de nács gondoskodott.
hát elsősorban a szülő köte
meg is vonhatja.
minden országgal jo kapcsolatot akarunk kiépíteni de nem
les . figyelemmel kísérni, s ha
Dr. L. Gy.
adunk menedéket egyetlen bűnözőnek sem.
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Miskolci mozaik
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H I
„Átmenőház” — lehetne így ki ennek a környéknek volt
Ili
is emlegetni a helybeli bün korábban a lakója, s a leg
tetés-végrehajtási intézetet; il többen a szabadulás után is
J i;4 ' 1 jjl
lik is rá a meghatározás, ha itt szeretnék folytatni életü
az ott levő előzetes letartózta ket. A nevelők a benti élet
tottak és^,a büntetésüket is ott programjának összeállításakor,
.
.
. .
■
J B g a
töltők arányát nézzük. Nagy tervezésekor az érdeklődés fel
általánosságban ezekről a he keltése érdekében igyekeznek
lyekről viszonylag kevés ér is ezt kihasználni: elég kiej
dekes hírrel tér vissza az új teni valakiről a bűvös mon
ságíró.
datot — „Borsod megyéből
Miskolc régi kivétel ebből származik” —, s máris sokkal
jp il
* a szempontból. Több olyan, többen jelentkeznek az elő
említésre méltó jellegzetessége adást, élménybeszámolót meg
van, ami biztosítja a, riport- hallgatni. Így történt ez a kö
utak eredményességét.' Általá zelmúltban Szilánczky István
nos törekvés volt és az, jelen esetében is; a salakmotorozást
leg is, hogy a törvények, sza űzők körében meglehetősen
bályok biztosította új lehető ismert a neve. Európa-bajnok,
ségeket igyekeznek a legrövi ha jól tudom. Egy másik ér
debb időn belül kihasználni. dekesség márciusból: a me
Az előzetesek helyzete min gyei lap, az Észak-Magyarordig számos gondot vetett fel szág munkatársa az olimpiák
A stúdiós csak napközben dolgozhat
itt éppen úgy, mint más me történetéről tartott nagysikerű
gyei intézetekben. Rendszeres előadást. Áprilisban Faragó az idő. Pontosabban: a még ják egy bizonyos időre a ké
foglalkoztatásukra sokáig nem János huszonötszörös magyar több, még színvonalasabb mű szüléket, s mindenki azt és
volt lehetőség; amint megszü válogatott és Fazekas Miklós sorok készítéséhez szükséges, annyit néz, amit és amennyi
letett az idevonatkozó rendel dobóatléta az atlétika fejlődé megfelelő szabad idő. A mun re kedve van. A kedvezmény
kezés, Miskolcon máris gya séről, múltjáról-jelenéről, a ka befejeződése után, délután nek így van igazán nagy moz
korlattá változtatták. 1977-ben doppingról és a sportetikáról fél ötkor rendszerint, bezárul gósító ereje. Ismét csak a győ
az országban elsők voltak ezen tartott szintén emlékezetes be a stúdió ajtaja — miután a ri példára hivatkozom: az ott
a _téren. A megyei építőipari számolót. Külön szóltak a helyiség egyúttal nevelői iro tapasztaltak szerint a kis, hor
vállalatokkal jó kapcsolat épült sportnak jellemet formáló da is —, és legfeljebb arra dozható televízió megszerzése
ki már korábban is, a mun szerepéről.
van mód, hogy egy kívülre egy adott értékelési időszak
káltatás megszervezése így
★
felszerelt kapcsoló segítségé ban akár húsz-harminc száza
nem ütközött különösebb ne
A kulturális program elő vel indítsák meg a bent levő lékos .teljesítménynövekedésre
hézségekbe. Sokan dolgoznak adásainak témáit zömmel a magnetofont. Elvileg ugyan is ösztönöz!
külső munkahelyeken; a fér . sport adja, s ez nem véletlen. így is lehet bármilyen •— nap
★
fiak és a nők tevékenysége jól A miskolci intézetben az át közben összeállított — műsort
Ösztönző célban persze itt
•kiegészíti egymást, az előbbiek lagos iskolai végzettség meg lejátszani, vagy délután újat
munkájának befejeztével a nők lehetősen alacsony; a sporton felvenni, gyakorlatilag azon sincs hiány; itt viszont Mis
kitakarítják a kész épületet. A kívül tartós érdeklődést biz ban ritkán sikerül. A magne kolc mutat jó példát. A beszé
lehetőségek bővítésével most tosítani valamilyen más terü tofonnal működés -közben sok lőt ugyanis havonta rendezik
foglalkoznak: az intézet veze let részére — mint a nevelők minden történhet: előadódhat meg, élve a szabályzat adta
tőségének elképzelései szerint elmondták — meglehetősen bármilyen műszaki hiba, el lehetőséggel. Szó volt már ró
az_ Ipoly Cipőgyárral együtt nehéz. TIT-előadások hosszú szakadhat a szalag stb., s la korábban, hogy az itt levők
működve szeretnék tovább nö ideje rendszeresen vannak, jó ilyenkor a stúdiós nem tud túlnyomó többsége Borsod me
velni a foglalkoztatottak lét előadók jönnek, igazán válo közbeavatkozni. A felvételnél gyei, a családtagoknak tehát
számát.
gatott témákkal — mégsem pedig az a gond, hogy „mozog” nem kell irdatlan távolságo
Az elítéltek is dolgoznak, tudják eléggé lekötni a figyel az URH-adás, vagyis az él kat beutazni a találkozáshoz,
természetesen; részükre a met. Tavaly hosszú sorozat vezhető hangminőség elérésé az útiköltség sem terheli anyszíjgyártó szakma ad kerese foglalkozott például a joggal, hez a rádió keresőgombját nyira az otthoniak pénztárcá
ti lehetőséget. A gyakorlatot, ezen belül is kiemelten a vá időnként állítgatni kell. A kí ját, mint sok más esetben ez
illetve a szakmunkásképzés lással, a családi pótlékkal, a vülről elhelyezett kapcsoló ezt oly gyakori. Ilymódon rend
során szerzett végzettséget a tartásdíjjal, a gyermekek jogi is akadályozza. A bezárt ajtó szeresen és gyakran jöhetnek
későbbiekben is hasznosítani helyzetével; valamilyen formá azt is meggátolja, hogy a stú a hozzátartozók, s az intézet
tudják; a miskolci hasonló ban majdnem mindenkit érint diós riportokat készítsen: hiá ben levők is tudnak minden
profilú ipari szövetkezet alkal ez a témakör, mégis meglehe ba vannak kinn a szabad kör ről, ami otthon történik. Könymazza a szabadult embereket. tősen mérsékelt volt az ér leten az emberek, ha a ripor nyebben telik az idő, kisebb
Igaz, túl sokan nem élnek ez deklődés, alig-alig váltott ki termagnó benn pihen a pol a feszültség. Mindez a fegyel
mi büntetések alakulásán is
zel a lehetőséggel, de akkor visszhangot.
con, a szobában ...
meglátszik; itt az a legsúlyo
sem volt hiábavaló kiépíteni
★
★
sabb veszély, ha valaki elvesz
a jó kapcsolatot a szövetkeze
Több öntevékeny közösség
Az úgynevezett szabad kör ti a havi beszélő lehetőségét
tiekkel, mert akad már olyan is működik: a kulturálison kí
a dolgozók között, aki részben vül ilyen például az anyagi letet itt is megszervezték, — ezt pedig mindenki igyek
éppen ennek köszönhetően ellátó közösség. Feladata töb amint a szabályzat lehetősé szik elkerülni. Alig-alig van
tudta _ rendezni addig hánya bek között az étrendjavaslat get adott rá. Televízió, társas rá példa, hogy ilyen büntetést
tott életét, s vált megbecsült elkészítése. Tekintettel arra, játékok adnak lehetőséget a kapjon bárki is.
munka utáni kikapcsolódásra;
munkásává a közösségnek.
hogy a főszakács is e közös kár, hogy — például a tele
★
összességében tehát: lehető
ség tagja, az „amit főzött vízió esetében — ritkán adó
Ä zárt világban élőket egye is meg” elv a szó szoros dik lehetőség az esti műsorok ségekben bővelkedik a mis
rendkívüli
módon
érdekli értelmében maradéktalanul ér megtekintésére. A győri inté kolci intézet. Megígérték, hogy
érdekes programokról, a je
minden, ami nemcsak a vá vényesül.
zet példája alapján esetleg itt az
lentősebb eseményekről értesí
rosban, hanem egyáltalán Bor
★
is
meg
lehetne
teremteni
a
a szerkesztőséget: számon
sod megyében történik. A ma
A stúdió technikailag m in
tévézést; Győrben a tik
tartjuk az ígéretet, s várjuk
gyarázat ott keresendő, hogy dennel jól felszerelt. Egyetlen kötetlen
nyitott
körleten
ugyanis
az
szinte kivétel nélkül minden dolog hiányzik csak: ez pedig arra érdemes zárkák megkap a meghívást.
H. A.
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Tálcán kínálja magát az okos
ötlet: az étkezésnél a jó étvágy
nemcsak azon múlik, hogy
mit, hanem azon is, hogy mi
lyen körülmények között eszik
valaki. Győrött néhány üde
tálcával — néhány forintba
kerültek csupán — sokat tet
tek a jó szájízért. A többi a
szakácsok dolga.

A PESTI FIÜK TÖRTÉNETE
2.
ü a j n a l i négy órakor meg11 szólal az ébresztőt jelző
gongütés. A börtön lakói siet
ve öltözködnek, mosakodnak.
Fél óra múlva reggelihez sora
koznak. Igyekezni kell, mert
aki nem. készül el időre, az
könnyen kaphat fegyelmi bün
tetést.
A bandához tartozó fiúk kü
lönböző munkabrigádokba ke
rültek, volt, akit a sertéshiz
laldába osztottak be. De akadt
közöttük, akinek jobban ked
vezett a szerencse, és az ita
tásos borjúneveidébe került.
Itt valamivel könnyebb és
tisztább a munka. A fiúk több
sége azonban a növénytermesz
tési brigádba került. Kovács
Bálint, a „főnök”, a répamagszedő brigád tagjaként vonult
ki, mintegy ötvenedmagával.
Ebbe a munkacsapatba fizi
kailag erős férfiak kerültek, a
répamagszedés ugyanis nem
tartozik a könnyű munkák kö
zé. Reggeltől estig kézzel kell
vágni a répamag szárát, és. ku
pacokba összerakni. Néhány
nap múlya jön a kombájn, és
a helyszínen elcsépeli az idő
közben száradó répamagot.
A nap már a kora délelőtti
, órákban melegen sütött. Ami

kor a répamagszedő brigád
végigért a nagy táblán, ciga
rettaszünetet engedélyezett a
munkát vezető törzsőrmester.
Ez az öt perc sokkal gyorsabb
nak tűnt, mint amit munká
ban kell tölteni. Ahogy elszív
ták cigarettájukat, újra feláll
tak. Mindenki két sort kapott.
Kovács Bálint szomszédja bal
ról Tóth Árpád, aki lopásért
és közveszélyes munkakerülé
sért tölti egy év két hónapos
büntetését. Jobb oldali szom
szédja egy analfabéta cigánygyerek. A munkabrigádban
hárman középen haladnak.
Nem maradhatnak le a többi!
tői, de nem is sietnek előre
Többször megállnak, felegye
nesednek, mozgatják a dereku
kat, újra nekilendülnek. Lát
szik rajtuk, hogy küzdenek a
hőséggel, ármunkával. Ebben a
tikkasztó hőségben még beszél
getni sincs kedvük. Megváltó
megkönnyebbülést jelent az
ebédidő. Kiballagnak a tábla
szélén levő fasorokhoz, ahova
megérkezik az ebédes kocsi.
Jólesik az egyórás pihenő.
A délutáni órákban csökken
ni kezd a hőség, elviselhetőb
bé válik az élet.
A következő nap ugyanúgy
telt, mint az előző. Azaz még
sem pontosan úgy. Kovács Bá

lint_ odahajolt szomszédjához, a
lopásért elítélt cigányfiúhoz.
,— Te, ezt már régebben csi
nálod, mint én. Játszva viszed
a két sorodat... Vedd át az én
egyik soromat. Ahány sort vé
gigviszel a táblán, annyi do
boz cigarettát kapsz tőlem es
te. Áll az alku?
A kis cigánygyerek — húsz
éves kora ellenére tizenhat
evesnek látszik — három sor
repamagot szed. Megfeszíti izmait, gyorsítja mozgását, és
lépést tart a ■munkabrigáddal.
„ — Vigyázz, nehogy a fel
ügyelő úr észrevegye, hogy
csak egy sort viszel. Mozogj
úgy, mintha rendesen csinál
nád a munkát — oktatja a fiú
Kovács Bálintot.
Ez délelőtt történt. A cigány
fiú három sort szedett fel az
nap Kovács Bálint helyett. Es
te jelentkezett a három doboz
cigarettáért.
— Megőrültél, hogy három
doboz cigarettát akarsz? Hisz
összesen csak kettő van. Ebből
a kettőből itt van az egyik“ Mit
bám ulsz?... Na fogd és tűnj

V itak ö r

AZOTÚBIKEMELETEN
Papp József számol be
arról, hogy Balassagyarma
ton az „ötödik emeleten”
vitakör alakult, 10-15 em
ber részvételével. Az eme
let nevelőjének vezetésével
havonta egy-két alkalom
mal tartanak foglalkozásokat.
r
Megtudjuk a tudósításból
azt is, hogy a vitakör ja
nuártól átszervezödött. Üj
vezetője van, Tóth Árpád
személyében, akit ^termé
szetesen a nevelő bízott
meg e feladattal. Levél
írónk vele beszélgetett és
e beszélgetésből kiderült:
nagyon fontos, hogy az
adott vita • középpontjába
olyan témát helyezzenek,
amely iránt nagy az ér
deklődés. A nevelési szol
gálat — írja Papp József
a továbbiakban — jól is
merte fel a helyzetet, ami
kor úgy határozott, hogy
elsősorban a bűncselekmé
nyekkel kapcsolatos témá
kat helyezi a középpontba,
hiszen az okos ember más
kárán tanul. A vitakör ve
zetője szerint éves program
készült, s ennek keretében
áttanulmányozzák az eme
leten lakó társak bűncse
lekményeit, s a cselekmé
nyekkel kapcsolatos meg
előzésre, a bűncselekmé
nyek elkerülésére is figyel
nek, ilyen jellegű előadá
sokat is beiktatnak. Az
utóbbi foglalkozások témái:

,,Az emberi élet szépségei”,
„A nemi erkölcs” és „A
közlekedési morál”.
Mindezek
kétségtelenül
pozitív
események. Am
némi hiányérzetem támadt.
Így például az, hogy miért
csak 10-15 ember részese
mindennek és miért csak
az ötödik emeletiek? An
nak viszont nagyon örül
hetünk, hogy a bűncselek
mények kerülnek terítékre,
bár őszintén szólva nem
egészen világos, hogy mi
lyen szemszögből történik
e tanulmányozás. Ezért
örülnénk, ha levélírónk
egy konkrét foglalkozásról
részletesen beszámolna, hi
szen első hallásra kitűnő
kezdeményezés sejlik fel...
S még valami. Az utób
bi időben számos intézet
ben tapasztaltam, hogy kü
lönböző elnevezésekkel, kü
lönböző témakörökben kis
csoportos
foglalkozásokat
tartottak. Vagy legalábbis
ilyenek szerepelnek a ter
vekben. Ezt csak helyesel
ni lehet. 10-12, esetleg húsz
ember még nem olyan sok,
hogy passzivitásra kénysze
rülnének. Márpedig akkor
hatásos a foglalkozás, elő
adás — nevezzük bármi
nek —, ha a résztvevők vé
leményt is cserélnek, azaz
nemcsak hallgatók, hanem
a szó legszorosabb értelmé
ben résztvevők.
—f—

Római úti séta
Badacsonyból kifelé a Római úton mentünk,
Olvadt, piros arany táncolt a házakon.
Hozzám bújtál, elfértél a hónom alatt
s ezerszer összeborzoltam rövidre nyírt hajad.
Gyönyörű volt a hegy, ezüst márvány a tó,
a levegő mint vietnami balzsam,
a Balaton féltve görgette szemedbe gyöngyeit.
Puha karjával átölelt a nyár — megbabonáztad.
Klasszikus méltóságával csalogatott Szigliget,
rózsaujjú ködök úsztak aranyos tutajon,
gyermekláncfűből fontam koszorút szőkeségedbe,
s egy zsúptető alatt felejtettük virágaidat.
Habkönnyű nyári ruhádat fodrozta a szél,
virágpor gyűlt vállad lányos gödreibe.
Sűrű, tömör mézben ragyogtak a mészkőorgonák,
villogó tűzben égtek présházak elszórt magjai,
fogaid nedves izzása hevítette nevetésedet,
s mintha magát a Napot csókoltam volna meg,
engem is megbabonázták
Donászi Aladár
Szeged

ta a cigányfiút. Az eset titok
maradt, mint annyi más. Nem
látta, nem hallotta senki, sem
a megállapodást, sem a vitát.
A napok peregtek egymás
után. A délelőtti hőség egyre
fokozódott. Kovács Bálint nem
akart és nem is tudott lépést
tartani a többiekkel, lemaradt.
— Igyekezzen jobban! —
hangzott az őr határozott hang
ja.
— Felügyelő úr, jelentem —
állt fel és fordult szembe a
törzsőrmesterrel —, nem tudok
jobban dolgozni.
— Dehogynem
tud,
ha
akar ... lépett tovább a törzs
őrmester.
A következő fordulóban Ko
vács Bálint még jobban lema
radt, és ismét utolsó lett a
munkacsapatban. Mi lenne ha
nem dolgoznék egyáltalán? —
villant at az agyán. És mielőtt
önmagának válaszolt volna,
felállt es odalépett a törzsőr
mester elé.
— Törzsőrm ester úr, jelen 
ü l1? : eÍJrltit *,nem dol§oz(,m tovabb. M ielőtt a börtönbe ke
rültem , akkor sem dolgoztam.

— Jói meggondolta, amit
mond? Megfontolta, amit tesz?
Tudja h°gy a munkamegtagakel I™?7“
következmények-

. ~ Ige? ~ válaszolta hang
jában nemi-bizonytalansággal
Kovács Bálint.
P® há*’... nem ebben
tT™Z£°í'niester az oWalán
egyeztünk meg! Hármat ígér
logo U RH -keszüléken jelentést
tei nekem, annyi já r ...
— Fogd be a pofád! — gs te tt az orparancsnokságnak A
nyomatékül még mellbe is vág törzsőrm ester jelentése elju
tott a parancsnokhoz, aki u ta

sítást ádott az elítélt előveze
tésére.
— Miért van elítélve? —•
kérdezte a parancsnok.
— Különböző bűncselekmé
nyekért.
— Pontosabb választ kérek.
— Közveszélyes munkake
rülés, erőszakos nemi közösü
lés, rablás és lopás.
— Mennyi időre ítélte a bí
róság?
— ö t évre.
— Mikor került Pálhalmára?
— Három napja.
— Tudja azt, hogy a munka
megtagadás a legsúlyosabb fe
gyelmi vétségek közé tartozik?
— Igen.

— Miért tagadta meg az en
gedelmességet?
Mert nekem így tetszett
— válaszolta kihívóan Kovács
Bálint.
Figyelmeztetem,
hogy
szemtelen magatartásával csak
súlyosbítja helyzetét. Tudja
azt, hogy ez a cselekménye
nemcsak egyszerűen fegyelmi
vétség, hanem azzal a követ
kezménnyel járó rendbontás,
amellyel kizárta magát a ked
vezményes szabadulás lehető
segéből?
— Igen, tudom. Na és? Ml
lehet ezután?
Húsznapi fogdafenyítés,
amelynek letöltését fél órán
belül meg fogja kezdeni.
— Legyen! Távozhatok?
—„ ,,Ha engedélyt kap rá.
klobb közölnöm kell magával,
hogy tiszteletlen magatartásá
ért — a szigorított magánelzárason túlmenően — kéthónapi
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. ^fKiíaZembcr, akit beszélgetésre hívtam, megtörtén, lehajtott fejjel erkezett. Leült. Arra nem emlékszem, hogy rá
gyújtott-e, de az bizonyos, a keze remegett, nem is kicsit.
Mar-mar zavaró volt elesettsége, tompa beszéde, kétségbeesett
r ü ilT a te M n L tZ !
egyáltalán fölnézett, mert javarészt ke-

Nyilvános helyen
tolói koztak
Kiderült ugyanis, hogy az
örömtelen gyermekkor (iszá
kos, durva apa, állandó stressz,
a szeretet hiánya) egyik követ
kezményeként olyan kapcso
latba került pár éve az akkor
10 éves fiúval, amit a törvény
tilt. A szülők kérték meg, hogy
segítse a tanulásban fiukat. A
korrepetálás ugyan eredmé
nyesnek bizonyult — javult a
tanulmányi eredmény —, ám
kialakult köztük valami, ami
előbb apa—fiú-szeretet, majd
természetellenes szerelem for
májában jelentkezett. Egy fel
jelentés pontot tett a kapcsolat
végére, átmenetileg. Szabadu
lása után kerülte a fiút, ami
egy ideig sikerült. Mígnem
egyszer nyilvános helyen talál
koztak, és a találkozáskor úgy
megörültek egymásnak, hogy
azt mindenki láthatta. Ha
minden igaz, a csók a mostani
ítélet oka.
A fiatalember e kapcsolatot
nem tagadja, sőt beismeri,
hogy természetellenes, ellen
állhatatlan vonzalmat érez a
most 13 éves fiú iránt. Szeret
né ugyan, ha kigyógyulna be
lőle, de olyan ez neki, mint az
igazi férfi—nő szerelem: az ér
zelmek felülkerekednek az ér
telmen.
„Én úgy érzem, érzelmileg
sivár vagyok, a nőkkel bátor

időtartamra eltiltom a hozzá
tartozóival történő kapcsolat
tól. Megértette?
— Igen.
— El lehet vezetni!
A hogy letelt Kovács fenyítése, és a fegyelmi zárká
ból szabadult, mintha veszí
tett volna „magabiztosságából”.
A táborban étkezésre sora
koztak az elítéltek. Borús, esős
nap volt és szünetelt a betaka
rítási munka. Az ételkiosztás
zavartalan volt. Az elítéltek
egymás után léptek az ételki
osztó asztalhoz. A szakács gé
piesen mérte az evőcsészékbe a
csontlevest, a zöldbabfőzeléket
és a marhapörköltet.
A parancsnok ellenőrizte az
ebédosztást, majd intett Ko
vács Bálintnak, hogy ebéd után
jöjjön be a nevelőtiszt irodá
jába.
Tíz perc sem telt el, már ko
pogtatott az ajtón.
— Gyorsan ebédelt — mond
ta a parancsnok.
— Kissé izgatott vagyok,
hogy miért tetszett hívatni.
— Mikor telt le a fegyelmi
büntetése?
— Tegnap este.
— Elgondolkozott azon, amit
elkövetett?
— Igen.
— Na és ?
— Holnap- kivonulok mun
kára. A törzsőrmester úr
ugyanabba a brigádba osztott
be, amelyikből a fegyelmi zár
kára vonultam, vagyis megint
a répamagszedőkhöz megyek.
— Gondolt már arra, kinek
az érdeke, hogy tisztességesen

é

'Az első fizetés előtt
*Amikor május ötödikén Szol- hozzájuk csatlakozott Államnokon jártam, akkor volt egy pusztáról 33, Egerből 21 sze
llete, hogy megkezdődött eb- mély. Közülük került ki az a
ben az intézetben o csökkent 25 ember, aki elkezdte a munmunkaképességű emberek fog- kát, amelyet az Ipoly Cipőgyár
„Kértem segítséget pszicho lalkoztatása. Nemcsak azokról ad számukra. Cipőtalpat szelógustól, de aztán nem mertem van szó, akik itt voltak, hanem relnek össze.
eljárni hozzá. Kérni fogom új
Ö n b ecsü lés k é rd ése
ból a bíróságot, hogy próbál
jon meggyógyítani, hogy egész
Mindennap reggel nyolctól dály tornyosult, amit el kellett
séges, önbizalmát visszanyerő
ember lehessek. Mert jelenleg délután ötig dolgoznak, egyelő távolítani az útból. Ez sikerült,
nagyon félek a jövőtől. Azt tu re egy műszakban. Természe hiszen 25 ember már dolgozik.
dom, hogy a szülővárosomból tesen pénteken, akár a többi Igaz, nem a legideálisabb he
el kell költöznöm, valahova munkahelyen, egy órával ke lyen, de hangsúlyoznom kell,
idegenbe, ahol nem ismernek.” vesebb a munkaidő. S minden ez csak a kezdet. Egyelőre még
szűkösen vannak, de ahogy
szombat szabad.
★
A kezdet kezdetén tartanak, haladnak előre a munkával,
Velem is a félelem íratta
meg ezt a cikket. Félek, hogy tehát még sok minden vár meg úgy változik majd a helyzetük
az említett fiatalember, ha oldásra, tisztázásra, gondolok is.
Ez a benyomása annak az
nem sikerül meggyógyítani őt itt elsősorban munkajogi kér
— mert az nyilvánvaló, hogy désekre, egészségügyi előírá embernek, aki belép a munka
nem bűnöző, hanem beteg! — sokra. Azt hiszem, önmagában terembe, s osztja ezt a munka
később valami olyat tesz, ami véve is jelentős tény az, hogy vezető is, aki lelkesen és nagy
után már megkönnyebbül, üzemszerűen — könnyű mun szakértelemmel bábáskodik itt,
mint az említett fojtogató. De kát végezve, de dolgoznak a hogy mindenki tudja, mit és
az ő lelki nyugalmáért koráb csökkent munkaképességű em
berek. Ez a legfontosabb. Va miért kell csinálnia. A látszó
ban nagy árat fizettünk.
lami elindult, s ezen az úton lag egyszerű munkát is be kell
tanítani, attól függetlenül, hogy
kell tovább haladni, hiszen a egészséges valaki, vagy sem, de
Egyedül nem megy
beteg emberek talán az egész
Hogy mindez mennyiben ségeseknél is jobban szeretnek ez itt még fokozottabban ér
vényes, hiszen az első napok
tartozik az elítéltekre? Olva
sóinkra? Azt hiszem annyiban, (szeretnének) dolgozni, hiszen csak azzal teltek el, hogy a fo
hogy a fiatalember nem egye számukra nemcsak egyszerűen gásokat, a mozdulatokat taní
di eset. Még azt is megkockáz pénzkérdés, hanem önérzet, totta. Az első nap semmi sem
tatom, hogy nála a személyi önbecsülés kérdése ez a do sikerült, nem állt rá a kezük,
ségzavarnak egy fajtájával ál log. Többek között azért, mert ma már sokkal jobban mennek
lunk szentben. És másoknál is. kevesebbet foglalkozik önma a dolgok, olyannyira, hogy bíz
Márpedig ha ez így van, akkor gával, a betegségével, nem vá ni lehet .benne, megy ez még
a börtönben töltött időt fel lik úrrá rajta az önsajnálat, ha jobban is. A lényeg az, hogy
kellene használniuk a gyógyu nem dolgozik, s ezzel pénzt is az emberek munkához jutot
lásra. Nem pedig a „kór” el keres. S ez sem utolsó, hiszen tak, s ezért pénzt kapnak, amit
terjedésére. Tehát, ha felisme sok embernek nagyon is rossz a maguk szükségleteire fel
rik, hogy természetellenes, be a családi háttere, nem kap kí használnak.
teges gondolataik vannak — vülről semmiféle támogatást,
A munkavezető szerint az
még ha nem is ezért vannak teljesen magára van utalva. Ha akarattal .nincs baj, az embe
bent — forduljanak — megfe ezeket mind meggondoljuk, vi rek figyelnek, igyekeznek ta
lelő titoktartást kérve — neve lágosan látjuk, hogy a beteg nulni, lassan, óvatosan vezeti
lőjükhöz, akinek indokolt eset emberek rendszeres munkál be őket e munka rejtelmeibe.
ben módjában áll javasolni a tatása több egyszerű admi Ne feledjük, ami egy egészsé
szükséges terápiás kezelést. nisztratív intézkedésnél.
ges embernek nem más, mint
Például a gyógyító-nevelő cso
Akik ismerik a szolnoki bv- játszi könnyedség, azt egy be
portban. Akiben megvan a intézetet, azt is tudják, hogy teg ember verejtékezve, néha
szándék a „gyógyulásra”, az nem bővelkedik helyiségek kínlódva tudja csak megcsi
biztosan meg is gyógyul! Mind ben, tehát a jó terv — a mun nálni, de megcsinálja! S ez a
ez azonban csak egyedül már káltatás — előtt sokféle aka fontos. . .
nemigen megy. A segítségkéré
si szándékot ne nyomja el a
D o lg o z n a k — k e re s n e k
szégyen! Mint minden, ez is
emberi „hiba”, s csak emberek
Ugyanez a véleménye Békés él Kanadában, még levélre sem
segítségével gyógyítható.
Gáspárnak is, aki 68. évében nagyon érdemesíti, nemhogy
Emlékszem, néhány évvel jár. Eredeti szakmája fodrász, csomagot küldene!
ezelőtt az egyik intézetben je de leint belekóstolt a valuta
— Olyan egyedül vagyok,
len voltam egy beszélgetésen, üzérkedésbe, s kilenchónapi mint az ujjam, öreg is vagyok,
ahol az elítélt őszintén beval börtönre ítélte a bíróság. Ez a beteg is, nincs senki, aki gyálotta nevelőjének, hogy termé negyedik büntetése, összesen 'molítóm lehetne, magamnak
szetellenes vonzalmat érez. Az több mint négy évet ült már kell magamról gondoskodni,
esze tiltakozik ellene, de úgy életében, s talán élete megálla nem csoda, ha örülök annak,
érzi, egyedül nem képes le podott korában végre szakíta hogy dolgozhatok. Itt, a töb
győzni önmagát. Pszichológus ni tud azzal az életformával, biek között, jobban eltelik az
hoz került, aki rendszeresen ami ide juttatta. Nagyon nehe idő, lehet beszélgetni, s köz
foglalkozott vele. S mint ké zen jár, beteg a lába, most kezd ben jár az ember keze, és ész
sőbb hallottam: szabadulása gyógyulni, többek között ezért re sem veszi, hogy már letelt
után köszönőlevelet írt nevelő is örül a munkának, hiszen ezt a munkaidő. Nem úgy, mint
jének: megnősült, családot ala ülve is lehet végezni.
a zárkában, amikor alig vár
pított. S az a régi „dolog” már
A pénz sem utolsó, hiszen tuk, hogy elteljen a nap. Még
lassan emlékként is a homály senkije sincs, aki támogatná. nem tudjuk, hogy mennyi lesz
ba vész.
—f—
Felesége meghalt, lánya kint a fizetésünk, ugyanis ez tőlünk
függ, mennyit tudunk megcsi
nálni, hiszen egyéni a bérezés,
minden darabnak megvan a
hamarosan én lettem a „gőAz utolsó répamagsorokat maga tarifája. . . De akár
ré”. Zsugáztunk, bugáztunk, délelőtt 11 órára felszedték. A mennyi lesz, mégiscsak több,
csaj óztunk, vagyis mindennel törzsőrmester pihenőt engedé mint a semmi. Hiszen azelőtt
foglalkoztunk, csak nem me lyezett az ebédes kocsi megér nem volt egy fillérem sem,
lóztunk.' Lassan felnőttem, és kezéséig. Az elítéltek kisebb most ami kell, meg tudom
jó galeri nélkül nem tudtam csoportokban szétszéledtek, és majd venni. Nem leszek sen
elképzelni az életet. A csajo a fák árnyékában leheveredtsk kinek a terhére, ez megnyug
kat bevittük a bandába, és a a fűre. Az egyik csoportban tat. Mert világéletemben dol
szertartáson én, mint főnök, öten voltak, közéjük telepedett goztam, inkább én tartottam
avattam fel őket. Volt közöt Kovács Bálint is.
— Csak minél többet késne el másokat, mint más engem...
tünk srenkes (betörő), rajzoló
az
ebédes kocsi.
(zsebmetsző), vagyis olyanok,
— Miért, nem vagy éhes?
akik mindennel hajlandók vol
Sziránszki András elégedet
— Nem a fenét! De inkább
tak foglalkozni. Ha nem sike
rült a kiszemelt balhét meg az éhséget tűröm, mint a há len ezzel a könnyű munkával,
csinálni, akkor a közöttünk le tamon a tűző napot.
'azt mondja, hogy inkább a kő
— Ilyenkor minden gazda művesek mellé menne segéd
vő csajokat dobtuk piacra. Ne
kem sose kellett beszámolnom ságban és szövetkezetben épp munkásnak, nem szereti az
arról, hogy hol töltöm a nap úgy dolgoznak az emberek, ilyen, ahogy ő mondja: „tutyijaimat. Szerettem kóser öltö mint mi — szólt közbe Petró,
mutyi munkát” ! Pedig ennek
nyökben járni, kőmáliam az a brigádvezető.
előkelő helyeket. . . Szerettük
— Apropó, srácok — foly a most huszonhét éves fiatal
a jó életet, ehhez pedig lóvé tatta tovább Kovács —, még embernek fűrészgép roncsolta
ra volt szükség. Hogy honnan nem beszéltem nektek arról, a csuklóját, szinte merev a kéz
szereztük elő a dohányt? Bu hogy majdnem befonták a ha feje, s mégis nehezebb mun
gáztunk, zsebeztünk, elpasz- jamat. Egyszer megismerked kát kíván. Felemlíti azt, hogy
szoltuk ruháinkat...
tem egy csuda csajjal. Ha jól kint is nehéz munkát végzett,
Teltek az órák és lassan vé emlékszem, a Keleti-pályaud s nem lett semmi baja. Sőt,
varon. Valahova utazni ké
ge lett a répamagszedésnek.
éppúgy bírta a munkát, mint
— Vajon hol fogunk ezután szült vagy csövezett, már nem az, akinek semmi gondja nincs
is
tudom.
Az
utóbbi
volt
a
va
melózni? Hova visznek ben
a kezével. Egyébként a mosta
nünket munkára? — találgat lószínű, mert amikor dumálni ni
a tizenötödik büntetése,
ta a cigarettaszünetben az kezdtem vele, megtudtam tő négyrendbeli
lopás vétséget, s
le, hogy nem pesti. Természe
egyik elítélt.
tesen felkaroltam. Szóval kő egyszeri, lőfegyverrel való jog
— Még nem közölte a fel máliam a csajt. Felajánlottam talan használatot írnak a ter
ügyelő úr — válaszolta a bri a segítségemet, amit természe hére, s ezért a bíróság 1 év két
gádvezető.
tesen nem utasított vissza. hónapra ítélte.
— Biztosan kitalálnak me Mindjárt láttam rajta, hogy
Neki sem megnyugtató a csa
gint valami verejtékfacsaró benne van a dologban.
ládi élete, hiszen perben áll az
Kovács
belelendült
a
mesészórakozást — jegyezte meg
anyjával, felesége elvált tőle a
Kovács Bálint. — A melót el lésbe, de a többiek már szede- balesete után, két gyereke van,
lőzködtek,
látszott
rajtuk,
örül
kell végezni. A hűvösben való
az egyiket — a lányt — az any
pihenésre ott lesznek a téli nek, hogy megérkezett az ja neveli, másikat, a fiát pedig
T. K.
napok — zárta le a beszélge ebédszállító kocsi.
az élettársa. A per tárgya a la
tést a brigádvezető..
(Folytatása következik)
kás, ugyanis az anyja családi

nem késő!
Ez az ember nagyot vétkez
hetett, gondolhatnánk, csak
hogy ez ellenkezne a minden
napi tapasztalattal. A bűncse
lekmény súlyossága ugyanis
nincs egyenes arányban a meg
bánás mértékével. Találkoztam
szégyenkező szabálysértővel és
nagyképű, nagyhangú rablógyilkossal.
Rövidesen rájöttem: embe
rünk nemcsak szégyenkezik a
tette miatt, hanem fél. Fél a
börtöntől, fél önmagától és
még jobban fél jövőjétől, a
szabad élettől. Bűncselekmé
nye, amiért első fokon már
kapott ítéletet, hasonló ahhoz,
amiért már egyszer volt bör
tönben; természet elleni faj
talanság. s már hallom is a
megbélyegzést, ugye, tudják,
mire gondolok? Csakhogy ő
nem az!

M

talan, nincs önbizalmam. Ér
zem, hogy mindez nem termé
szetes, de egyedül képtelen
vagyok változtatni. Többször
kíséreltem meg öngyilkossá
got . . . ”
S itt álljunk meg! Nem is
olyan régen találkoztam egy
másik fiatalemberrel, ő is
természet elleni fajtalansággal
kezdte, neki is iszákos apja
volt, rendezetlen, feszültséggel
terhes gyermekkora, amiből
hiányzott a szeretet. Ám ő
nem puszival folytatta, hanem
megfojtott egy nyolcéves kis
fiút. A két bűncselekmény kö
zött többször kísérelt meg öngyilkosságot. Az mentette'meg
a legsúlyosabb ítélettől, hogy
közben az apja megölte az
anyját, ezzel aztán megmen
tette gyermekét, hiszen most
már a bíróság igazán elhihette, hogy a családi helyzete nem
volt éppen rendezett. De az a
fiatalember egyáltalán nem
volt elesett, bátran a szemem
be nézett, látszott, hogy túl
van a nagy feszültségen. Arról
beszélt, hogy most jött rá, hogy
ugye, az emberek közösségben
élnek, s tulajdonképpen még
sehol sem érezte olyan jól ma
gát, mint a börtönben. Naplót,
ha úgy tetszik, regényt szán
dékozik írni az életéről, főleg
a bűncselekményről, amit mel
lesleg azért követett el, mert
élvezte a gyermek szenvedését.
S ha majd 15 év múlva szaba
dul, az emberek már elfelej
tik, mit tett, és reméli, hogy
boldogan élhet.

Az

„ú t"

elején

Hm. Mondjam, hogy így le
gyen ? De most nem róla, ha
nem arról a fiatalemberről van
szó, aki nem bántott senkit,
„csak” természetellenes kap
csolatot létesített. Ö még az
„út” elején van. Soha senki
mással nem volt ilyen jellegű
kapcsolata, csak azzal az egy
fiúval. Ám a börtönben a tár
sai, sőt lakóhelyén az ismerő
sei már kikiáltották annak,
aminek az egyneműek kapcso
latában ■résztvevőket hívják.
S ha megmarad az ítélete (3
év), amit első fokon kapott, bi
zony nehéz lesz „megőriznie”
magát csak a fiúnak: sajnos
bent neki is számítania kell
„ajánlatokra”.

és fegyelmezetten viselked
jék? Talán azt hiszi, ha nem
dolgozik, akkor tönkremegy a
gazdaság? A betakarítás eddig
is, zavartalan volt, amíg maga
a fegyelmi zárkán ült. És ha
holnap újra megtagadja a
munkát, akkor sem áll meg az
élet. Magának viszont nem
mindegy, hogy tisztességesen,
fegyelmezetten
viselkedik-e
vagy sem. Sőt azt is közlöm,
ha újra megtagadja a munkát,
keményebb felelősségre vonás
ban lesz része. Ugye, megért
engem ?
— Igen! Nem fogom a mun
kát megtagadni. Dolgozni fo
gok.
— Remélem, komolyan gon
dolja. Eltávozhat!
Sarkos mozdulattal lépett ki
az ajtón.
ovács Bálint szomszédai
nem ugyanazok, akik a
fenyítése előtt voltak, de szo
rosan mellette vannak. Messzi
ről látszik, hogy Kovács tart
ja szóval őket, miközben jár a
keze. Sokkal frissebb a mun
kában, mint a fenyítése előtt
volt.
— Tudjátok, srácok, én jő
családból származom — mond
ja szomszédainak Kovács. —
Apám gógyis és neves pali.
Egymás után váltogatta a lá
nyokat, s én hozzászoktam eh
hez a léhaságho?, könnyelmű
séghez. Suliba járni nem sze
rettem. Minden módot és lehe
tőséget megragadtam arra,
hogy lógjak a suliból. Majd
ahogy telt az idő, belekevered
tem egy olyan galeriba,, ahol

házát szanálták, s az új lakás
ba együtt költöztek be, s most
az anyja nem engedi be, s
így nincs is állandó laká
s a ... S ha a szabadulás
napja elközeleg, akkor a tel
jes bizonytalanságba lép ki,
hiszen otthon nem fogadják.
Ha nem kap munkásszállást,
akkor mi lesz?
— Csavargók, mint ahogy ed
dig is tettem, mert nem tehe
tek mást, ha nem nyerem meg
a pert, akkor teljesen kilátás
talan lesz a helyzetem, s tu
dom, hogy a csavargás vége —
újra börtön...
— És mit szól ehhez a mun
kához, mármint ahhoz a tény
hez, hogy dolgozhat?
— Én nem félek a munkától,,
tudok és szeretek is dolgozni,
csak könnyű ez nekem, nehe
zebbhez szoktam, s el is aka
rom érni, hogy a kőművesek
mellé kerüljek. Az jobban meg
nyugtatná az idegeimet, meg
van még valami, a hűvös, ned-.
vés helyiségben iszonyúan
szaggat a kezem, a baleset he
lye f á j. . . Talán a napon meg
szűnne ...
Mihályi Józsefnek a ventil
látor vette el a jobb szeme vi
lágát, ezzel egyáltalán nem.
lá t. . . Belecsapott a ventillátor
szíja, talán ekkor kezdődött el
rohamds hanyatlása. Ennek
előtte volt rendes munkahelye,
lakása stb. De ekkor valami
sérelem érhette, mert fogta
magát, és otthagyta a munka
helyét, és elment alkalmi mun
kásnak. Mindezt azzal a fel
kiáltással tette: „Nem támoga
tom munkával a társadalmat!”
Persze továbbra is dolgozott, s
nem is keresett rosszul, hiszen
naponta megkereste a négy-öt
száz forintját...
Nem is lett volna semmi baj,
ha nem talál közben olyan élet
társat, akivel kutya-macska
barátságban vannak. Se vele,
se nélküle nem tud élni. S idő
közben annyira elfajultak a.
dolgok, hogy tettlegességre ke
rült sor, s a nő húzta a rövidebbet. Persze nem hagyta ma
gát, s jogot, illetve a bíróságot
hívta segítségül, s azt a tényt,
hogy orvosi látlelettel igazolja
élettársa brutalitását. így a
férfi menetrendszerűen érke
zett a börtönbe. A mostani a
hetedik büntetése...
Ennek „köszönhetően” nem
valami ragyogó az idegállapo
ta, ami nem is csoda, tehát
épp a legjobb időben jött ez
a benti munkalehetőség, mert
annak ellenére, hogy az élet
társához megy vissza — a la
kás! —, a hölgy nem nagyon
töri magát, hogy csomagokkal
ellássa élettársát. Ezen nem is
lehet megütközni, hiszen a se
bek hamar gyógyulnak, de az
emlékező nem felejt.
Bizonyára az élettárs arra
vár, hogy valami biztosítékot
kapjon, hogy ami eddig volt,
az nem ismétlődik meg.
— Nem is szeretek rágondol
ni, hogy mi lesz, ha kimegyek.
Most örülök, hogy távol va
gyok tőle, bár ő is ebben a vá
rosban lakik. De ne is jöjjön
be, nincs szükségem semmire,
főleg tőle! Egy év tíz hónapot
kaptam, még van időm azon
törni a fejem, hogyan rendez
zem el az életemet. Harminc
hét éves vagyok, látszólag még
előttem az élet, de én azt hi
szem; már semmi jót nem vár
hatok. Csak magamra számít
hatok. Én, akárcsak a többiek,
örülök, hogy dolgozhatok, job
ban telik az idő, beszélgetünk,
s talán lesz valami pénz i s ...
Mert ez is kell. Nem okoz gon
dot ez a munka, bár nagy fi
gyelmet követel, s nekem, mint
látja, nem jó a szemem. Ettől
függetlenül igyekszem, hiszen,
bár a börtönben vagyok, s ka
pok enni, meg mindenről gon
doskodnak, mégis csak kell egy
kis pénz, hogy amit megkíván
az ember, meg tudja venni.
Egy hónap múlva minden ki
derül.
★
Nem feledkezve meg arról,
hogy a kezdetek kezdetén tar
tanak, csak néhány vonást vil
lantottam fel, mert változatla
nul az a meggyőződésem, hogy
a tény, a munka — önmagá
ban is — dicséretes. A hangu
lat is más lesz, ha megkapják
„első” fizetésüket.
á .|;
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Nosztra javára a mérleget végül az billentette el, hogy témaválasztásuk sokkal jobb
nak, mondhatnánk úgy is:
aktuálisabbnak éreztük a má
sikénál.
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ray Sándor, Szeged); „Nem
ta társadalmi együttélés szä- büntetés végrehajtási rendsze- megtanul rendszeresen, szór\ ^a“
. . . ...
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hez érkezett észrevételek kö
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S S Í S S t ^ J L S l S S
Z ’ & SÄ S ^ A f S S , a%2. | “ 7 ™
•‘
...
n M n d fm akt
« « • emberi magatartást —
munkával, magatartássá” gyal zal elérhetjük, hogy a mérték- ValKt 0ften.‘■ “ egbeszélesen « hazugsággal kezdem!" (Pallagi
kőről rájuk kedvező hatást, kel alkalmazott, de valójában P u í 3 kervlt' Ne.mi Vlta utan Janos> BP--i Fegyh. ésB.);
A bűncselekményt elkövető velődési lehetőségek
táguló k a ,fí? S .® r.ek, részvételével, megérdemelt jutalomnak és
1- fáradtunk, hogy ezt a „Haigazat és szépetakart ír
emben már az eljárás előző körével. Rendszeresek az is- éle1
büntetésnek egyaránt nagyobb 7ehet<^ get’ ha t ..
ni. miért nem saját maga írja
szakaszaiban is olyan hatások meretterjesztő előadások szak- Sget já to ll terule.ten leheto_ Iesz a tekintélye.
vesszük is, nem torodunk ve- meg levelét?”; „Vannak még
enk, amelyek segítik a neve- körök, tájékozódhatnak a rá- í S t l k v - - , aiTa’, hogy az el"
Megváltoztattuk
. , .
le különösebben, mert ahol lelést. A törvényes,, igazságos dióbó , televízióból filmeket
többen akhét .te rv e z n i”, tehát az em csodák?!” (Tóth József Máriabüntetőeljárás és a bírói ítélet vetítünk. Minden intézetben k J
CSZt vallalíanak a mun- ^ ef fegyelmi büntetés: eljá. 1 bereket rábeszélni a szavaza nosztra). S végezetül még egy
önmagában is nevelő hatású, jól felszerelt ícönurtdrfkból to * ™e^ zervezéséből, a fel-, rast es gyakorlatot is. Meg- tok megírására — ott a kultú- indok a kitűnő minősítésre:
Rádöbbenti a bűnös embert választhatnak hasznos olvasni- ^da^°k . meS°ldasábó1.
szűnt a korábban büntetésként
rabizottsógnak van rangja, te „Mert nagyon tetszik.’! (Oláh
cselekményének
..d i,S "__“ - A nevelői irányítás
mellett
kiszabható Äszigorított
s ; S 7 nrén? fkáros
r i kövot. valót
S S T 'u’S
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Ä l jól
S ldolgoznak
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lűködő
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art'll
elzárác
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cntíáfvQvlro
k e z i ? r y e ! r e ’ kialakíthatja
a
önképzés lehetősége. Egyrern^kodo onűeuekeny szerveze- é^ r a s és sotetzárka. Meggyő- (máskénn n e m t u d n á n a k m n z István, Márianosztra). . .
megbánást, azt a szándékot,
több helyen folyik középisko-?f,kben 1° lehetőség adódik ön- ződésünk, hogy ezek nélkül az
n ™ tudaanak .,mozhogy a megérdemelt büntetés lai oktatás. A tanulást azzal is al.í°
véleményalkotásokra, egészséget károsiV büntetések
^ ’ rabeszelesre legfel
fegyelmezett
letöltése
fegyelmezett ........—
letöltése után
után segítjük,
segítjük, hogy
hogy aa vizsgák
vizsgák idem ». döntésre,
döntésre, ^ felelősségvállalásnélkül isis elegendő
elegendő tö
törvényes
®gy «^ut^ lto kézlegyintés
felelősségvállalás- nélkül
rv é n y ü l,
A stúdiók közötti vetélkedS
törvénytisztelő, •naszne
em" -1en. a munka
™ ,IKa alól olyan
olyan mérmér- J?’ azaz]
vouasoK,
vonások, tulajtulaj- eszköz,
eszköz, lehetőség
lehetőség van
van aa fegvel
fegvel ^
^ 3 V&laSZ)
második feléhez érkeztünk te
bérként
él
és
dolgozik.
„
- '•
fokú felmentest
felmentést engedélyeengedélye- donsagok es viselkedés
viselkedés gyagya- mezettonkpdűk
mezet.tonkBdAk X
* JvJLt
„ J L .T
J L! }" '
A hiányolt „szakzsürizés”
Tudjuk, hogy nem minden zünk, mintha a szabad életben korlására. amelyeknek a sza re
gbuntetese-. 'pedig megvolt; azok az anya hát. Ennek lényege — az ere
—
^ícx da szanaeKdeti pályázati kiírás szerint —
ehtelt
kezdi cezzel
szándék- tanulmányi szc
szabadságot venrtznriair igénybe.
-IrfX _
gok jelentek meg a Heti Hír
feal
büntetésének
nének
■--- ACtUlMSÖtíU letöltését,
\TCl!11L I—r——, - „ - t _ f 1
...
adóban, amelyeket előzőleg a a következő: a díjnyertes pá
Velük kapcsolatban arra tö
Központi Stúdióval közösen lyamunkák közül az egyiket
rekszünk, hogy ezt felébreszÁ jutalmak lehetősége kibő napi életben, ezért jobban ki
kiválasztva kell a benevezett
szük, meggyőzés útján ' erősít
Fokozatosan
m ér- vült, űU
sokan
részesülhetnek pelpél- van téve a visszaesés veszélyé átnéztünk, s úgy döntöttünk,
7 ^ és jelentős mer«
ACl11 r^zesuinetneK
stúdióknak valamilyen „rásük meg.
hogy
továbbjutásra
javasoljuk.
tekben enyhítjük az elítéltek dául rövid tartamú eltávozásdiósított változatot” készíteni.
Ahhoz, hogy az elítélteknek elz^
rtsá9át a külvilágtól.
külvi
elzartsagat
Ezt ban. A szabadulás utáni beil- nek. Ennek megoldásában je
Itt
keresendő
egyébként
a
lent segítséget az átmeneti cso
válasz a debreceni stúdióból Születhet hangjáték, monológ
leszkedés« segítsége emeKeoen
érdekében port
a nevelés
nevelés révén
révén minél
minél kézzplkézzel- azert tesszük, hogy ne gyen- ---------—
port intézmpnvp
intézménye, „v,
ahol1 a szakérdésre
is, amelyben zenével vagy más technikai
foghatóbb támogatást lehes- gul^enek. ne szakadjanak meg született az az előírás, hogy a bad élet k ö r ü lm é n y i
1 feltett .......
............,
sen adni, meg kell ismernünk azok a kapcsolatok, amelyek a hozzátartozókkal való kapcso- iebh álló feitótpipt * % k°Z€~ pályamunkájuk
Pályamunkájuk sorsáról er‘» k i íuiuusuva,
ér- '"■“
effektekkel
földúsítva, riporta személyiségüket és körűimé- ! 1 1 w ^ át 1 t1?i,beilleszkedést latot nem Iehet hosszú id°re rövid tartamú
deklődnek. Az imént említett montázs, dokumentumműsor és
nyeiket. A jobb megismerést
Ezf tettük kor- megs^kítam, a pártfogóval az tó
^zsűrizésben az anyag nem így tovább - a lehetőségei
célozza, s egyúttal az elítéltek latlaana a levelezést a hoz- érintkezést pedig fegyelmi mozgás sth _ toa®ge-„,®zabad jutott keresztül - így tehát - S *
kimeríthetctlenek. Egy lénye
egymásra gyakorolt kedvezőt- zatartozokkal a pártfogókkal, büntetés sem akadályozhatja. A fej a szabadulás™ eSZulhetnek meg sem jelent (Félreértés ne
len hatását csökkenti
hűd« a munkahely képviselőiveL jutalmazási gyakorlatból vett
’
essék: nem a gépelés formája ges kikötés van: a szalagon
krabban ésésmpgfplpto
»
A
miatt!). Reméljük
Reméljük azonban,
azonban, levő anyag legfeljebb tizenöt
a végrehajtás során az elítél- GFakrabban
megfelelő t,kkö- nélda
Pé!da azt mutatja, ^---------hogy az el,A, fentiekben
fentiekben érintettük
érintettük az
az miatt!).
ték nagyobb és kisebb csoport- ™lmenyek között fogadhatják ítéltek többsége nem él vissza ell’téltek nevelésére -irányuló hogy ez a döntés nem veszi el perces lehet! A kész műsort a
jait hozzuk létre. A lehetőséato§atóikat. a bizalommal: a több száz rö- s°krétű tevékenység néhány a stúdió munkatársainak ked- lehetőségek szerint I9-es se
Olvashatjákújságok,
újságok, folyófolvó. vid
vid tartamú
tartamú eltávozásra
eltávozásra elenelen- föbb területét, s utaltunk azok- vét; a soron következő máso- bességre vegyék föl a stúdiók
ftotohto í 1?,K- bbelul
felÜ1 a csoP°rtocsoporí°Olvashatják
re k s z ü ir n é l d l i r i f m totÖ' Irat0k sokaságát- előfizethetik gede« közül alig néhányan ra a célokra, törekvésekre, dik fordulóban akár első he ban; így ugyanis a későbbi át
e munkánkat vezér lyezettek is lehetnek!
játszások során sokkal kisebb
spesség
a s és
- aza előélet
g g szerint
s rkevesen
k" teksertettékwmeg- a. amelyek
lik.
A tapasztalatok azt mutat- .
a
hangtorzulás.
S
ha
már
a
helyezésekről
ják, hogy az elítéltek jelentős Vlsellkedési szabályokat.
Miért tettük ezt?
van szó: megérkeztek a KözA szalagokat a Központi
★
részének nemcsak a tudása,
Az érvényes jogszabályok a
,S,tudloba azok a Magyar Stúdió címére kell beküldeni;
Az értelmi, műveltségben
alacsony> de er- büntetés végrehajtás nevelési
Rádiótól kapott korszerű, min- a határidő (az eredetileg kitű
színvonal és a bűnözés között
>ell09asa, akarata, íté- rendszerét olyan új
zött helyett) június 19. A be
statisztikailag is kimutatható lokeVessé9e sem fejlődött jó is kiegészítették, amelyek a ko- IT S n “ ““uu>c‘c'u ™ «í imát
közül
összefüggés van. Vannak olyan “-anyban. Ezért viselkedésük, rabbi gyakorlatban ismeretle ! kte 2* emb®rfk a b ü n ^ s v ö g .
-„ második küldött változatokat ismét a
b ö le k m e n y te jtá k ,
ame. magatartásuk is sokszor visz- nek voltak. Tapasztaljuk hogy í f n . w - UUn\ &nnak hatósá- fordulóban
eredményt
elért Központi Stúdióval közösen
lyeket többnyire alacsony ér- szatetsző, másokat — az egész- az elítéltek eav része Kote«
terjenek vissza a törkultúrbizottságok — stúdiók értékeljük, a legjobbakból kü
f fAzi welítéltek
s a s rf 41-i,6 enbeség“ ,el,0Bási
28
» ! « “• — kapnak meg, az alkotóknak lön műsor készül; ezt meg
^
i f ? 0’ megbotrankoztató. A korlátozott mértékben ismeri tP1!1-an° rrnak szennt e]o- t]sz- járó más elismerésen kívül.
hallgatva dönthetik el az olva
nem fe fe n é k kb e ^ ZUlriltSi0^ ln helTes> az együttélés szabálya- fel cselekedeteinek követkéz £eSSeges®n dolgozo emberek
Következzék most már a sók az időben közölt szavazó
iskolát, sőt mtod™ h S d T k f w 1" sé,rtö viselkedést meg menyeit, az átlagosnál sokkal S l J l S
,részefeiyé szo
huszonötödik elítélt analfabé- f®het ta" ulni- Ennek érdeké- nehezebben képes alkalmaz- nek E_ ? ? a?amU"k epltése szavazatok alapján a sorrend, lap segítségével a végső sor
ta. Nagy gondot fordítunk ar- í36,11 hat^roztuk meg és tanít- kodni, elsajátítani a beilleszeke minden elitéit néhány megjegyzéssel. A kö rendet.
ra. hncfv a ctokpj-x------ - r juk a viselkadéo* o~,r,uAi— 7
— .
.
xieK, s ez az érdeke az igazság. zölt művek közül kimagaslóan
Az első forduló tuiajdonképI
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elősegítve ezzel, hogy a szaba-’
,Iegalapvetőbb törvény, nem adunk k
dulás után megtalálják helyű- !!!, -6ge f i 1 ° gy végső soron Márianosztra,
két.
c.
ugy leilet eredményes és Szeged ka^ja.
Aki hosszú időt tölt el bűn..« .v a c re h ,,« ,,
Ijjjjjjg ,
icbesvegrenajrasi
intézetben
m$ az előzSekben em lített bő-’
.......
,u F
llVJLUääUlj
vulo információk birtokában is
knmKhor. rekszünk,
—>1——
*hogy
----- mindenkit
----------eltávolodik
snkfn ehteltek knznl korábban
eltavolodika akinti
kintivalóságtól
valóságtól,
’ - '' után túlságosan’
és r e n d ő r es munkát
bozzaszoktassunk a rendsze- s szabadulása
badsáevesztés
^
Ez?rt . a bizonytalannak érzi magát, nem

m

A munka szerepe és a kÖZÖSSéa
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a

másodikat

v á S t o T a k a r u n k f m e S e - m e ^ fm in d k ^ * rangs^rolás’
é , elfoaadin na2okal
ri> megérti és
i +|
11JUIieK egyaránt
a célkitűzéseket,^
ti ^ totoidín™pibáic ^ di,csére«dő
érni szándékozunk
el- tulajdonságai. Szigorúan vett
’
irodaim,
„ ,—
....
irodaimi értéke az „A
barát”
Vinczc Tamás
mu írásnak van; ha nem
bv. alezredes,
studio vetélkedőről,
hanem
írott anyagok közötti versena nevelési osztály vezetője
gesrol lenne szó, akkor Sze-

amelyek™,

amelynek megpezsdítése érde
kében létrejött a vetélkedő,
tulajdonképpen most kezdő
dik a stúdiókban. Kíváncsian
várjuk: vajon csak a megszomegszo
kott
kott nevek
nevck és
és intézetek
intézetek jelentjeientfeznek, vagy máshonnan, as
.eddig
j j ,- _ a szö szoros érte’!mé.
ben véve — csendben levőktől
Is érkezik-e é r S l S S í
zás7
68 íe,dolg°H. A.
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Éjszakai műszak csak egy munkással
Ahol a robotok robotokat gyártanak
F a n u fíy á rlíz a k a i m S
jának dolgozói 15 órás munka
után hazafelé
indulnak. A
precíziós alkatrészek gyárának kapuiból nem ömlik a
munkások áradata. Az esész
éjszakai műszak ugyanis csak
egyetlen férfiból áll: Japán
első ^ teljesen
automatizált
üzemének ellenőréből.

/
szel^ c s a rn o k ba" neonfeny mellett a gepeken robotok hajtják, végre
a cég komputerének utasító
sait, amely több kilométer támi - '
Sban> Tokio egyik elővárosaban van- A komputer a
betáplált információk alapján
dönti el, hogy mit termelnek.

Vezető nélküli szállító
„ je z e tő nélküli szállítókocsik
látják el a robotokat állandóan a szükséges nyersanyagokkai, amelyeket egy automatizalt raktárból szállítanak oda.
A gyár területén olyan utcákon át közlekednek, ameIyek alatt elektronikus irányitovezetékek vannak lefektetv?' A £yarfasi folyamatnak a
vegtermekei azután megint
a k robotok^ és komputerek
altal ellenőrzött termelési eleu-

nek megfelelő összegbe került. Ez a beruházás 12 hónap alatt megtérül, ahogyan
Hiramicsi Sicsida üzemvezető elmondta.
Naponta
mintegy százan
dolgoznak ebben az üzemben.
Közülük hatvanan gépalkatrészeket illesztenek össze végtermékké és azután, meózzák
őket. Ehhez jön m-ég 10 igaz
gatási szakember és 30 mérnők, akik a gépeket előkészítik a következő éjszakai műA termeloberendezés egy- szakra és*a komputerprogra
eves es 600 millió schilling- mókát újra meghatározzák.

A televízió „szemei" ellenőriznek
Az üzem magva az a berendezés, amely egy robotból,
egy komputerrel ellenőrzött
műszerből és egy monitorból
áll, amely a termelést és az

Í S a í, K

kapcsolja.
Minden termelési folyamatot tv-kamerák és más elektronikus ellenőrző elemek kővétnek figyelemmel. Mint említettük, az automatizált raktárban a vezető nélküli szállítókocsikat automatikusan rakják meg, és egy_ szintén autómatikus elosztórendszer iráhyí.tja őket, a
robotokhoz,

amelyek a megfelelő gépek
kel megmunkáltatják
őket.
Ezután a terméket a gép ki
dobja és azt újból visszaszáilítják a raktárba.

» “f i

teben a megfelelő termeloegysage* kiiktatják, amíg a reggeli, műszak megérkezik. De
ez állítólag csak egyszer* ter
tént meg. Míg egy hagyományos üzemben egy munkás
rendszerint
csak két gépen
dolgozik, ennek a japán gyárnak egy munkása nappali
műszakban tíz gép ellenőrzésót is el tudja látni. .

Nagy lehetőségek, amelyeket rosszul használnak ki
, Ez a teljesen automatizált
üzem az ipari robotok alkalmazásának a mintaképe Japánban, amely közben a kapitali,sta„ világban 50 %-kal az
élmezőnyben helyezkedik el.
Az egy ^emberből álló éjszakai műszak mutatja az új

ízlések és pofonok
Az ételeket elsősorban nem nem is öntik, hanem kanállal
biológiai jellemzők alapján vá- eszik.
lasztjuk meg. Ha így lenne,
a forró és a hideg elkülöníakkor az egyes országokban tése ;s kritikus pont az angol
fz.®kaf?.s eírendek nem nagyon étkezésben. Az első fogáshoz
különböznének egymástól.
a tányérokat előmelegítik, s a
Az ételekkel kapcsolatban mártást kivéve nem kerül hikialakult tabuk, valamint az, deg étel a meleg tányérra, sem
hogy melyik ételt részesítjük fordítva. Hideg paradicsomot
előnyben, feltétlenül az adott soha n.em adnak meleg húsokéletmód következményei.
hoz. Az esetleges harmadik
Vizsgáljuk meg ebből a szem- fogásnál — tea és sütemény —
pontból a hagyományos ang- a teáskannát gondosan felmeliai étkezési szokásokat. Köz- legftik, hogy a teaviz még
ismert, hogy például az angol forrjon, amikor a csészébe
munkáscsalád
étrendjének öntik. Az angol, háziasszony
alapja a két szénhidrátdús öntudatlanul követi az általáétel: a burgonya és a zabpe- nos szabályokat az ételek elhely.
készítésénél. Ügyel a megfeA tehetősebb középosztály- ‘t 1.0, mennyiségre ízre, hőmérbeliefcnek már szélesebb ská- sekletre‘. Az étkezés elején
lájú az étrendjük. Különböző meg az íz es az illat dominál
gabonaféléket, valamint ba- ” ^ f ^ o r a formáknak meg
bot, burgonyát fogyasztanak S€mmi jelentősegük nincs ,,
halhoz, tojáshoz és húshoz kön a akul ?
rítésként. Hogy mennyire ked- £ p
^ e S
^ ’
veit egyik vagy másik étel, es ez lesz a 10 lellemzoje.
azt jelzi mind az elfogyasztott
Ha ú5> eddiS nem ismert
mennyiség, mind az étel szer- ételek kerülnek terítékre a
tartásos elkészítése és tálalása; családban, ez zavart okozhat,
hogy hányszor cserélik a tá- Népjóléti és élelmezési kutanyérokat, kanalakat, villákat, tók megpróbálták rábeszélni a
késeket.
brit családokat, hogy egyenek
A mennyiségen és a szertar- ^ri.ss gyümölcsöt, nyers zöldsétásosságon kívül azért van még f eV a. hagyományos angol étvalami, ami az angolok étke- keze,sl rend azonban kizárja
zését meghatározza: éspedig a az llyen újításokat,
kontraszt. Váltakozva fogyaszHasonlóképpen nem veheti
tanak sósat és édeset, hideget fel 9 versenyt a spagetti és a
és meleget, szárazát és zafto- paradicsomszósz a hússal, bursat. Egy hétköznapi vacsora gúnyával és a főtt zöldségféelső fogása például mindig lékkel, mert azok nem felelforró és sós hús- vagy halétel nek meg a tipikus brit étkezés
körítéssel és valamilyen már- előírásainak. Némi újítás azért
tással.
utat tört magának. Ma már
A második fogás édes: a cu- néhány ínyenc úgy véli, hogy
m " , “az
‘ Telsonel
äbf a so. A deszmint
szert legtöbbször puding, piskóta vagy gyümölcstorta, melyet rendszerint édes krémmel
v^gy sodóyal öntenek -le .,Karácsor.ykor úgy illik, hogy
olyan sűrű legyen a krém, hogy

korábban ezt a két dolgot el
sem lehetett volna képzelni
egymás nélkül. Sőt egyes
eretnekek odáig merészkednék, hogy nem. kanalazható
krémmel fejezik be az étkeZést, hanem sajttal,

SS, MZ
Ásványi kincsek felfedezése a világűrből
Az elmúlt években a Szovjetunióban feltárt ásványi
kincsek legnagyobb lelőhelyeit az űrnajózási technika
segítségével fedezték fel. Az űrfényképezés lehetővé
tette olyan struktúrák megtalálását, amelyek szénre,
kőolajra és még több kilométeres mélységben rejtőző
ércre is engednek következtetni. Ily módon tudták pél
dául Nyugat-Szibéria kőolajat tartalmazó területeit és
a Szovjetunió más, kitermelésre alkalmas vidékeit pon
tosan behatárolni.
A szakértők kiszámították, hogy az űrhajózási tech
nikának az ásványi kincsek kutatásánál történő felhasználása révén a kutatási ráfordítás a hagyományos
módszerekkel szemben mintegy 15-20%-kal csökkent
hető. A szakértők véleménye szerint a világűrből külö
nösen kedvezően kutathatók a fiatal, mintegy 25 millió
éves geológiai struktúrák.

írógéptelefon hallássérültek részére
Üjabban a svájci posta a hallássérülteknek új és
rendkívül értékes szolgáltatást tud nyújtani: az írógép
telefont. Egész Svájcban már 310 ilyen készülék műkö
dik, a zürichi telefonhálózatban 60 darab üzemel. A
zürichi főpályaudvaron, a fraumünsteri postán, vala
mint a kloteni repülőtéren a nyilvános telefonfülkék
ben írógéptelefonok állnak rendelkezésre. A táskarádió
nagyságú doboz speciális berendezés nélkül csatlakoz
tatható.
Telep alkalmazásával lehetséges minden telefonfül
kéből, vagy szállodai szobából a készülék segítségével
telefonálni. A vezeték másik végén levő partnernek
mindenesetre szintén egy azonos szabványú készülék
kel kell rendelkeznie. A partnerek váltakozó írás révén
állnak kapcsolatban egymással. A szöveg, egy mezőben, csillogásmentes fénybetűkkel, kiírva olvasható. Az
irógéptelefont a hallássérültek elektronikai szövetkezete állítja elő, amelyet 1979 tavaszán alapítottak- Ezáltal
biztosítva van az olcsó gyártás, elosztás és javítószol
galat: három nyilvános telefonfülkében a készüléket
mar bámulatosan gyakran használják.

SEGÍT A RUBIK ROBOT
Három vállalkozó kedvű egyetemista elhatározta,
.yeg' eg leszámol az Egyesült Államokban dühöngő
V^UAblí ’laZZaD Mint már többször hírül adták, az
UöA-ban a Rubik-kocka néven ismert logikai játék
ugyanis olyan hatalmas sikert aratott, hogy szinte lehe
tetlen gatat vetni a rejtvényfejtő kedvnek, illetve a
megoldás hiánya miatt dühöngéssé fajuló szenvedély
nek. Ezen kívánt most segíteni három egyetemista.
Daniel Talken, Douglas Rhoda és Robert Sum az
illinois-i egyetem hallgatói, Robbie. Rubiknak keresztel“:k.,a*ko*:asuka*'> amely kéttized (!!!) másodperc alatt
„fejben megoldja a kocka oldalainak egy színre ho
zását. A robot mechanikusan, motorokkal és áttételek
kel működő kezének azonban, sajnos, 12 percre van
szüksége a szükséges számú forgatás elvégzéséhez.
A robot agya egy mini-számítógép, a „szeme” egy
színérzékelő szerkezet, amely a látványt az „agyban”
továbbítja, s a „kezek” innen kapnak utasítást a vég
rehajtásra.
Robbie Rubik ^(magyarul Rubik Róbert) első helye
zett lett egy új műszaki alkotásokat felvonultató verse
nyen. A gép mindössze 300 dollárba kerül.

technika hallatlanul nagy le,
hetőségeit. Ez mentesítheti az
C-vitaminnal az infarktus ellen
embert a nehéz fizikai munkától, vagy az egyhangú futóNapi öt-hat alma és 500 mii- hoz különböző gyümölcsnedszalagmunkától, a növekvő
termelékenység és jólét tnel- ligramim C-vitamin elég ah- vekből származó pektlnt adlett több szabad időt is bizto- hoz, hogy megelőzzük az in- tak. A pektines C-vitamin sefarktusit —
■ állítják azok a gítségével mindössze hat hét
síthat.
csehszlovák kutatók, akik Emil alatt sikerült jelentősen csökGinter kandidátus vezetésével kenten! a vér koleszterin„Mintamunkások"
a pozsonyi népélelmezési tu- tartalmát. Az új, szabadalkutatóintézetben maztatott gyógyszer gyártásáígy a Fudzsicu Fanuc gyár ről, és azután
sajátkezűleg doimányos
néhány dolgozójának munka- össze tudnak állítani egy új dolgoznak a C-vitamin ío- ra az előkészületeket megtetgyasztása és az érelmeszesedés ték. Addig is az egységes életnapjai már most meg vannak robotot.
közötti összefüggés felderíté- mód mellett C-vitamin és
számlálva, A következő lépés
Ezeknek még más „előnyé sén. A .kutatók új módszert alma fogyasztását ajánlják
ü l ™ az lesz h0gy veg. ik„ ,s vannak; mfg a gyy r .
alkalmazva, a kísérleti álla- mindazoknak, akik el akarják
v
.,d° gozo munkásoknak ötnapos mun- toknál „tavaszi fáradtságot”, kerülni az érelmeszesedést, az
munkasokat elbocsátják
Az kahetük van és 17 órakor ha azaz vitaminhiányt idéztek infarktust,
igazgatóság mar olyan terve- zamennek, a robotok állandó elő, és meglepve tapasztalták,
, ,n . dolgozik, hogy miképpen an dolgoznak, nincs szüksé- hogy a májban megnőtt aá '^'"'""'"'""""""'"'"""'"'"'"""■ """"""""■ "■ '■ ""S S S S S S S S S /V S S S S S S /S S S S S S S S S S S S S S S /S S S S S S fS S /S S S S S S S S S S S S S S S S S ,
lehetne ezeket a munkásokat gük ebédszünetre, szabadság koleszterin, ennek az oldha.
is robotokkal helyettesíteni. ra, nem
betegszenek meg, tatlan és meszesedést okozóó |
O líh a ta tla n
|i h b
u Is i6 |7
is I? ho, in 112
§
Az új technika élvezői egye
vegyületnek a mennyisége. A s
s----------s o m -j -u- s a g
dül az új technika tulajdono nem sztrájkolnak nagyobb sejtek építéséhez szükséges
bérekért. Minden olyan tu
sai.
V íz sz in te s :
1.
S chopenhauer
ha a kelleténél
rendelkeznek, koleszterin,
A rajztáblán már létező rö lajdonsággal
e g y g o n d o la tá t id é z z ü k (z á rt b e 
több van belőle, lera'kódik a
t ű k : A , Z, A , M, G ); fo ly t, a
botok felismerik
majd az amelyet a kapitalista a mun- belső érfalakra, merevvé teszi
fü g g . 13. és 17. sz. s c r b a n . 13.
egyes alkatrészeket a színeik- kástól megkíván.
és elszűkíti az ereket, s ezáltal
E lté rő . 14. J ó s z á g a lá v e te tt s z a l
m a . 15. H á n y ? 10. V e re jté k e s .
megnöveli az infarktus vagy
19. Az e m b e ris é g e g y ik le g n a 
az agyszélhűdés veszélyét. Ez
g y o b b s z o c ia lis ta g o n d o lk o d ó ja .
után izotópos vizsgálatokkal
20. J a p á n d rá m a i m ű fa j. 21. S ü r
g
e té s k ife je z é s é re h a s z n á lt szó c s
A z E-vifamin megmentheti
kiderítették, hogy ellenkező
k a . 22. „ M ily b ú s a k . . . ró z s a 
esetben a szervezetbe juttatott
f á k ” (T ó th Á rp á d ). 25. R ész
C-vitamin oxidálja a koleszte
v é n y tá rs a s á g , rö v id e n . 26. V eze
tő p o z íc ió b an . 28. Id e jé tm ú lta .
rint, vagyis elégetve ártalmat
30.
F o h á sz. 31. É jsz a k a i m u la tó .
A nagyon kis testsúlyú, ko- az életben maradását eredmé- lanná teszi a felesleges meny33. A p ró lé k o s a n
e lre n d e z . 34.
raszülött csecsemőknek rend- nyezte, márpedig ezeknél a nyaséget.
F o rm a . 36. N ö v é n y ev ő h a l. 37.
P a lin d r o m fé rfin é v . 38. S z e m é ly 
A Kvety című prágai heti
szerint éretlen a tüdeje, és legnagyobb a retrolentális fibn é v m á s. 41. S z o v je t re p ü lő g é p lap beszámolója szerint a
ffiestérséges oxigénadagolással, roplázia veszélye,
típ u s b e tű je le . 42. S z ó ö ssz e téte 
le k e lő ta g ja k é n t é le t a je le n 
inkubátorban kell tartani őket
Noha egy sor kutatást vé- több ezer emberen végzett kí
té se . 44. U g y an a* . is m e rt la 
áhhoz, hogy életben maradja- geztek e tárgyban, nem tud sérletek bebizonyították, hogy
tin szó v a l. 45. N é p sz e rű sv éd
napi
500
milligramm
C-vitap o p e g y ü tte s .
47. B e m e g y v a 
jak.
tak tanácsot adni az oxigén- mi.n elfogyasztása az emberek
la h o v a . 49. C so d a o rs z á g b a n j á r t
k
is
le
á
n
y
.
51.
R
ég ies m u ta tó s z ő .
Elegendő oxigén nélkül a töménységet illetően,
kétharmadánál csökkentette a
52. F r a n c ia o rs z á g h o z ta rto z ó szi
csecsemő agyia helyrehozhaRészleges megoldást szolgál koleszberinszintet. Még na
get
az
A tla n ti-ó c e á n b a n .
53.
E g y sz ik ű
p á z s itfű fé le . 54. . . .
tatón károkat szenved. Sajná- tatna azonban az E-vitamin. gyobb gyógyítási hatásfokot
is fia m , B r u tu s ! 56. K irá ly i
értek
el,
amikor
a
C-vitaminlatos módon viszont, ha a
Az E-vitaminos kezeléssel
ü d ü lő h e ly . 57. S z in té n . 58. R o 
m á n ia i é s v a tik á n i a u tő je lz é s .
gyermekgyógyász túl tömé- végzett kezdeti kísérletekkel
59. V a la k ire ta rto z ik . 62. A D rá 
nyen adagolja az oxigént, ak- biztató eredményeket értek el
v a m e lle tt él, egy ju g o s z lá v ia i
v á ro s b a n .
64. Ö iz la n d i k ö ltő ,
kor egy másik szövődmény az egyik texasi egészségügyi
Kőszén
n a g y s z a b á s ú m ű v e az E d d a . 66. a t . is. A raD n ő i név. 22. L a - 65. T ova. 66. A fe k e te v á ro s ir r t- 8
alakulhat k i: a szem véredé- főiskolán. Százegy koraszülött
A ju r a k o r s z a k felső s z a k a sz a , tin k ö s z ö n é s i fo r m u la . 23. M e- já n a k n é v b e tű i 67 In d ia i lé n i-S
a magas hegyekben
68. ö n g y ú jtó t is tö lte n e k v ele.
z ő g a z d a sá g i gép. 24. O lasz v á - tá r s a s á g
S **
nyeinek károsodása, a retro- 1500 grammnál kisebb súlyú
F ü g g ő le g e s: 2. B a le s e te t o k o - ro s D é l-S z ic lliá b a n . 27. V illa B e k ü ld é s i h a tá r id ő : 1982.
Alma Ata-i kutatók 2700
lentális fibropláziának neve- csecsemőt két csoportra oszző. 3 F é lh a n g g a l m é ly íte tt z e- m o s ip a rl ü z em . 29. A B p. H on- n iu s 5.
n e i h a n g . 4. Ó vodai a lk a lm a z o tt, véd v á lo g a to tt la b d a rú g ó ja . 30.
zett állapot, amely súlyos eset- tottak. Mindazoknak a kora méter tengerszint feletti ma
5. N ői é n e k h a n g . 6. K eleti tá b la - S zó faj. 32. V a la m e ly s z a b á ly szigasságban
kőszénrétegeket
ta
ben állandó vakságot okozhat, szülötteknek, akiknek adtak
já
té k . 7. A s z a m á riu m v e g y je le . g o rá t c sö k k e n tő . 35. S ifriro z o tt 18,
láltak. Ezekre akkor bukkan
0. . . . - c s ő ; G e ig e r—M ü lle r-s z á m - (szöveg). 39. S z ö v e g ré sz b e n p á r re jtv é n y
Az oxigénfelesleg és a retro- E-vitamint, lényegesen kevés- tak, amikor az Oj-karagaji
lá lő c ső . 9. A fo rd íto ttja fé rfin é v , s o rt a lá h ú z n i. 49. F e lfo g ja v a la lentális fibroplázia közötti bé volt súlyos a retrolentális körzetet vizsgálták. Megálla
10. N o b e l-d íja s
n é m e t b io k é - m in e k a je le n té s é t. 43. É szak i
m ilcus (F eo d o r). 11. A ngol női fé rfin é v . 46. A IB
48. D obozos
összefüggést már 30 éve isme- fibropláziája, mint az ellen- pították. hogy ezek a szénréte
név. 12. S z a b o lc s-S z a tm á r m e - h a l. 50. E g y ú tv o n a la t e lle n ő rz é s
rik, de az utóbbi időben tett őrző csoporté, és a kezelésben gek több millió évvel ezelőtt
g y e i k ö z sé g . 13. A vízsz. 1. sz. c é liá b ó l is m é te lte n
b e já r.
55.
szert nagyobb fontosságra, részesült csecsemők egyike az akikori világóceán magassá
s o r fo ly ta tá s a
(z á rt b e tű k : T, M ó d szeres p ro g r a m 57. T a n . 60.
Z, A, L, E). 17. A függ. 13. sz. L o k á to r ré s z e ! 61. T ro m b lta h a n g .
minthogy az újszülöttek gyógy- se™ szenvedte el_ a legsúiyo- gában feküdtek, és csak ké
s o r fo ly ta tá s a
(z á rt b e tű k : S, 62. E lb esz élé s k e z d e te ! 63. Izzó. E g e r;
kezelésének fejlődése a legki- sahb, harmadfokú szemkaro- sőbb kerültek feljebb, a ma
gashegyi övezetbe.
sebb csecsemők közül többnek sodast.

a koraszülöttek látását
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Gyorsított tempóban folyik
A 27. forduló eredményei:
a pontvadászat az NB II-ben
BVSC—22. számú Volán 1-1
is. Amikor e sorok megjelen
München. Csodálatosan szép tak”, valósággal szeletelték el
Ganz-MÁVAG—Budafok 2-0
MTK-VM—Szegedi D.
4-0 és erőteljes ütésekkel, azaz lenfeleiket. Breland (67) nem
nek, már az utolsó forduló ke
Kecskemét—Balassagy. 4-0 stílszerűen ért véget a bajor véletlenül lett a VB legjobb
rül sorra. S mindhárom cso
Dorog—KKFSE
5-0 fővárosban az ökölvívó-világ ja, valószínűleg kesztyűvel
portban csak ekkor dől el
MÄV Előre—Váci Izzó 2-3 bajnokság. A mérlegek elké jött a világra, Koskin (71)
hogy melyik öt csapat marad
Építők—Pénzügyőr
1-0 szítése persze még csak most győzelme hajszálon múlott, és
az új NB II-ben, illetve játsz
BKV Előre—Bábolna 4-0 következik, de annyi máris nagy vitát váltott ki, Comas
hat osztályozct.
biztos, hogy a bárdolatlan (75) „saraboilta”
riválisait,
A 28. forduló eredményei:
ökölvívás képviselői nem nyer akárcsak Romero (81), a leg
Keleti csoport:
KKFSE—MÄV Előre
0-2 tek teret, az erős és ügyes,
Az Eger, Kazincbarcika és
Váci Izzó—Építők
2-0 technikás boksz aratott. A képzetlenebb kubai, Jagubkin
Budafok—MTK-VM
1-4 pontozás, sajnálatos módón, (91) megkapta a „szerény zse
Hódmezővásárhely már biztos
Pénzügyőr—BKV Előre 0-0 továbbra is kriminális volt, al ni” minősítést, míg Biggs
NB Il-es, az előbbi kettő kö
Bábolna—BVSC
4-3 kalmanként olyan bírák bírál (+91) nem érdemelt győzel
zül kerül ki a bajnok, míg a
met.
22.
számú
Volán—Ganz
másik két helyre a Debreceni
tak, akikről messziről érződött,
MA
VÁG
3-0
Ugyanakkor a győztesek
Kinizsi, a Szabó L. SE és a
Balassagyarmat—Dorog 0-1 hogy soha egyetlenegy osztály mellett is akadtak nagy egyé
ban
sem
voltak
aktív
verseny
jól hajrázó Salgótarján az esé
Szegedi D.—Kecskemét 0-2
zők, s csak kedves hobbijuk niségek. Így például Konakbalyes. A Gyula és a Szarvas
A 29. forduló eredményei
nak tekintik alkalmi feladatu jev balszerencséje, hogy a 19
már csak papíron előzheti
BVSC—Ganz-MÄVAG 1-1 kat.
éves, éppen egy kosztümös
meg őket, míg a többiek még
MTK-VM—22. sz. Volán 3-0
Az újdonsült világbajnokok filmszerepre készülő Breland
így sem.
Kecskemét—Budafok
3-1 közül a legtöbb jól ismert nem volt súlyosabb vagy cineDorog—Szegedi Dózsa 3-2 kesztyűforgató.
A 27. forduló eredményei:
Fellépésük gébb, es így pontosan ebben a
MÄV Előre—Balassagy. 3-0 egyáltalán nem okozott meg kategóriában szerepelt. A ki
Bem SE—Debr. Kinizsi 3-2
Építők—Kossuth KFSE 2-2 lepetést, küzdőmodoruk azon tűnő mongol Otgonbajar anyHódmezővh.—Miskolc
7-0
BKV Előre—Vác
0-1 ban mégis említésre méltó. nyit adott Hortának, hogy csa
Papp J. SE—Gyöngyös 5-0
Bábolna—Pénzügyőr
1-1 Soha nem volt még ennyi meg patokat kuszálhatott volna
Szarvas—Salgótarján
2-3
Az élcsoport: 1. MTK-VM alkuvás nélküli stílusú ver össze, ám ellenfele bírta, és
Debr. Universitas— Ka
44, 2. Dorog 38, 3. 22. sz. Vo senyző, egy nagy világtornán. nyert. S itt van a nagy Fran
zincbarcika
0-1 lán 37.
A győztesek és helyezettek kö cesco, Stevenson detronizálóAsztalos SE—Eger
1-2
Nyugati csoport:
zül az veszített, aki tévedett, ja, a tipikusan digó külsejű,
Lehel—Szolnok
4-0
Az Olajbányász bajnoki cí azaz nem mérte föl pillanatok remeik Damiani, aki mégsem
Szabó L. SE—Gyula
3-0 me már régóta bizonyos, míg a alatt az erőviszonyokat, saját léphetett1 fel a trónra, pedig
megérdemelte volna.
A 28. forduló eredményei:
Bauxitbányász, a Szekszárd és és ellenfele állapotát.
Sorrendben: Mustafov (48)
Többet érdemeltek volna a
Gyöngyös—Szarvas
0-2 a Keszthely sikerrel megka
Szolnok—Bem SE
2-o paszkodott. Csali az utolsó pil remekül pattogott, Alekszend- magyarok is. A csapat, vezér
lanatokban dől el, hogy a Ka rov (51) stílusát oktatni lehe kara (Varga Ferenc, Kővár
Kazincbarcika—Asztalos
Dunaújváros, Sopron tett, Favors (54) legnagyobb Gyula, Papp László, Kajdi Já
SE
7_2 posvár,
melyik csapat vé dicsérete, hogy jobb volt, mint nos, Csötönyi Sándor) elmond
Miskolc—Papp J. SE
0-2 hármasból
gez az ötödik helyen.
Mirosnyicsenko, míg a széria ta: ritka balszerencsés volt a
Salgótarján—Debreceni
győztes kubaiak: Horta (57). sorsolás, hiszen később is si
A
27.
forduló
eredményei:
Universitas
2-0
Herrera (60), Garcia (60,5)
PVSK—Dunaújváros
0-0 akarnok stílusukkal „répáz-' keres versenyzők állták útju
Debreceni Kinizsi—H.
kat már az első szakaszokban.
Ajka—MÄV-DAC
40
Szabó L. SE
3-1
Keszthely—Kaposvár
52
Gyula—Hódmezővásárh. 2-3
Mohács V.—Várpalota 3-1
Eger—Lehel SC
5-1
Olajbányász —Bauxit
I ly e n n e m v o lt 71 é v e
bányász
A 29. forduló eredményei:
1-1
Sopron—Komló
2-1
JBem SE—Szabó L. SE 1-0
M e s ifß M ih e n s t a W a s a s
Bakony V.— Dombóvár 2-4
Hódmezőv.— D. Kinizsi 2-2
Sabaria—Szekszárd
1-3
Papjp J. SE—Gyula
3-0
A nemrég befejeződött lab válogatott, Moldván Miklós
A 28. forduló eredményei.
darúgó-bajnokság' .
negatív visszakozott és indokait meg
_ Szarvas—Miskolc
i-ö
MÄV-DAC—Készthély 1-5 „szenzációját” a Vasas szolgál, is .értjük: 28 éves korában
Universitas—Gyöngyös 0-0
Kaposvár—Mohács
3-0 tatta minden eddigit alulmúló már nem szívesen szakad el
Asztalos J. SE—Salgó
Komló—Bakony Vegyész 1-0 szereplésével. A piros-kékek valaki megszokott környezeté
tarján
1_3
Dunaújváros—Ajka
4-1 ilyen gyenge teljesítményére ből, Zombori Sándor FranciaLehel—Kazincbarcika
1-3
Várpalota—Olajbányász 1-3 még a legidősebb vezetők és országban folytatja, a Mont
Szolnok—Eger
3-2
Dombóvár—Sabaria
1-1 szurkolók sem emlékeznek a pelier együttesében. Török Pé
Az élcsoport: 1. KazincbarBauxitbányász—Sopron 2-0 klub 71 éves fennállása óta. A ter is külföldre készül.
eika 41, 2. Eger 40, 3. Hódme
Szekszárd—PVSK
3-p csapat a 12. helyen zárta a
— Nyílt titok, hogy az új
zővásárhely 36.
pontvadászatot, tavaszi pro
A 29. forduló eredményei:
idényben Kovács Ferenc lesz
dukcióját
pedig
legjobb
lenne
PVSK—Ajka
2-1
Középcsoport
elfelejteni (de nem lehet!): 15 a csapat vezető edzője ...
Keszthely—Dunaújváros 2-0 mérkőzésen mindössze 10 pont
Az MTK-VM bajnok, a 22.
— A végső megállapodás
Mohács-Véménd—MÁV
ra tellett az angyalföldiek ere előtt állunk, Bundzsák Dezső
számú Volán és a Dorog ma
DAC
4-1 jéből.
szerződése ugyanis június 30rad NB Il-es, míg a Kecske
Olajbányász—Kaposvár 2-1
án lejár.
.
—
A
gyenge
teljesítmény
mé
Sopron—Várpalota
métnek a 29. forduló jelentett
2-0
A Fáy utcai pályán Bun
lyebb elemzést kíván — mon
Bakony
Vegyész—
célba érést. Az ötödik helyért
dotta Kellermayer Sándor ügy dzsák Dezsővel, Váradi Béla
Bauxitbányász
2-4
még nagy küzdelem várható, a
Sabaria—Komló
1-1 vezető klubelnök. — Hibásak a csapatkapitánnyal és Farkas
Ganz-MÁVAG, a ' föltámadt
Szekszárd— Dombóvár 2-1 klub, a szakosztályvezetés tag Tiborral találkoztunk. Ök így
Vác és a MÁV Előre között. jjAz»é I n0II0rt: ° ,ajbányász jai is, és nem utolsósorban a látják a helyzetet:
44, 2. Bauxitbányász 41, 3 játékosok. A döntő ok? Az el
Bundzsák Dezső: — Ha új
A többiek m ár kiestek.
múlt három évben nem sike ra^ kezdeném, sem csinálnám
Szekszárd 40.
rült megfelelően erősíteni, és másképpen. Bizalmukat vesz
többen eltávoztak tőlünk.
tették a játékosok, de á hozzá
— Milyen a hangulat az állással sem volt minden rend
együttesben?
ben. Nincs olyan egyénisége
A „külföldiek” közül Bálint kemény,
— Sajnos összhangról nem az együttesnek, amely fazont
László es Müller Sándor már játszanak erőszakos futballt lehet beszélni. Nincs vezér- adna a csapatnak. Utódomnak
j 4c°ik' +Ót,a~ itthon van- Bálint
— Meddig marad Francia- egyéniség, aki összetartaná a csak azt tudom tanácsolni: ér
Lászlót először csapata, a Tou országban?
társaságot. Kishitű lett a tár tesse meg velük, hogy a Va
louse szerepléséről kérdeztük.
játszani megtisztel
— Tudom, hogy elterjedt a saság, elhatalmasodott a játé sasban
.. ~ + szurkolótábor nagy hír, hogy Ausztriába szerző kosokon az érzés: ennél- több tetés !
cromere az együttes visszake döm. Szóba sem került ez. 1983 re nem képesek. Ez így, persze
Váradi Béla: — Kizárólag
rült az első osztályba — ti jumus 30-ig szólít a szerződé- nem igaz. Az 5-6. hely meg önmagunknak tehetünk szem
zenkét év után. Már öt fordu- sem 3 ^pulousehoz.
szerzése nem okozhatott volna rehányást. Döntően mi, játé
2 2 ? á l n o k s á g befejezése
kosok vagyunk a hibásak. Nem
Müller Sándor már bosszú- gondot számukra.
—Kik jönnek és távoznak? igaz, hogy elfelejtettünk volna
kul0nbséggel az élre sabb, hiszen az Alicante Her— Több egyesülettel és já focizni, de sajnos, sokunkból
előnvf11végig
"^’ • S tartottuk
6Zt 3 mínimális culesnel nem úgy jött ki a lé
elpnyt
tékossal tárgyalunk, öt-hat hiányzott a Vasas-szív. . . ,
pes, ahogy várták.
Farkas Tibor: — Csak két
Kiestünk. Sajnos, engem labdarúgót szeretnénk igazol
s ó itó lT VáT a vüá^ ™ k az utolso három bajnoki mér ni. Legfontosabb a kapuskér éve vagyok Vasas-játékos.
dés.
Kakas
László
már
aláírt
Számomra ez nagy megtisztel
—Nem legyőzhetetlenek a kőzésén még a cserepadra sem
de a Ferencváros ed tetés. Ha majd élvezem az ed,
belgák és az argentinok sem. ültetett _ az edző, a nézőktől hozzánk,
dig
még
nem
záradékolta
ki
No, persze csak akkor, ha kapott is emiatt elég sok rek adását. Sajnos, a nyíregyházi zok bizalmát, a magam részé
lamálást.
ről mindent megteszek.
Olyan fegyelmezetten
ját^ SZ aZ ^ zzezonSZ™k’ m*nt Budapesten a bőn? ^
svájciak ellen. Engem nem té
OLASZORSZÁG
egyéves szerződésem
vesztenek meg az argentinok szólít a Herculeshoz.
hangzatos nyilatkozatai sem.
— Hogyan váriák AlicanteJuventus a bajnok, kiesett a M ilan
A belgákat a magam részéről ban a magyar válogatottat?
A
totóból sokan ismerik az Como társaságában elbúcsúesélyesebbnek tartom, mert
— Nagyfokú szimpátiával,
amit azt hiszem, jó bemutat olasz labdarúgó-bajnokságot, zott az első osztálytól.
kozással, csak növelhetünk. nemcsak' az első osztályt, de
A feljutásra a B osztályból
Rendkívül sportszerű a közön a másodikat is. A most véget több csapatnak is ésélye van.
ség, szereti a szép játékot, és- ért A osztályban az utolsó Négy fordulóval a vége előtt
ha valaki tapsra ragadtatja, pillanatban dőlt el a bajnoki
cím és a kiesés. A Juventus egyforma pontszámúnál három
annak
nagyon hálás.
SA JTÓ SZEM LE
Catanzaróban, bünte csapat áll az élen: a Pisa, a
— Hogyan vélekednek a győzött
S z e rk e sz ti:
tővel, míg a Fiorentina csak Y®rP "a és a Sampdória. Őket
csoportesélyekről?
a s z e rk e s z tő b izo ttság
B udapest
— A mi futbállunkról még 0-0-ra játszott Cagliariban. üldözheti még sikerrel a Bari
V.. S tein d l u tc a 8. sz, 1054
Vareze, a Palermo és a Pe
ma is felső fokokban beszél így a Juve lett a bajnok, a arugia.
K ia d ja :
a másodikak, a
nek Spanyolországban, emlé firenzeiek
gz Ig azság ü g y i
M in isztériu m
így hát a BEK-ben a Rá
keznek régi nagyságainkra, és Roma a harmadik. A Caglia
«0 9 í ? zás,,!i P a ra n c sn o k s á g a
és a Genoa az utolsó pilla bának elvileg ellenfele lehet
82 2283. S z ik ra L a p n y o m d a ,
a selejtezőkben nyúitott telje ri
natban
megmenekült
a
kiesés
Budapest
sítményünkről is elismeréssel tol, míg a Milan hiába győzött a Juventus, sok más neves
szolnak.
S?anrfteSA Tn?elIett- (Liverpool,
idegenben, a Bologna és a Standard
Liege stb.)

IJj k e l l ő s : I V o v á k - I tá k o s i?
Az elmúlt hét végén úgy
búcsúztunk Losonci Tibortól,
az FTC ügyvezető elnökétől,
hogy tulajdonképpen semmit
sem tudtunk meg: nyitva ma
radt az a kérdés, hogy ki lesz
az edző. A sportvezető időt
kért, néhány nap haladékot.
— Mi történt azóta?
— A következő szezonban is
Novák Dezső lesz a vezető ed
ző.
— Gondoltak-e más edzőre?
— Már hetekkel ezelőtt el
mondtam a rádióban és a saj
tóban, hogy az FTC bízik No
vák Dezsőben, de ez nem jelelenti azt, hogy munkáját kri
tikátlanul figyeljük. A klub
vezetés és az edző kapcsolata
akkor hatékony, ha jogos bí
rálatokkal, észrevételekkel se
gítjük egymást.
Novák, Dezsővel kapcsolat
ban már azt is hallani lehe-

tett, hogy négy-öt NB I-es
klubbal is tárgyalt.
— Mi volt ebből az igazság?
— kérdeztük.
— Teljesen alaptalan men
demondák, ugyanis én egyet
len egyesülettel sem tárgyal
tam.
— Lesznek-e személycserék?
— Könnyen lehet, hogy Mo
nostori Tivadar és Szűcs La
jos pályaedzők más feladatot
kapnak, bár magam elégedett
voltam a munkájukkal, ideá
lis partnerek voltak a szá
momra.
— Rákosi Gyulát emlegetik,
mint új segítőtársat.
— Természetes dolog, hogy
mindenekelőtt a saját házunk
táján nézünk körül. Gyula
régi, híres Fradi-játékos, a
szerződése most jár le Kecs
keméten. Egy igaz, az ő neve
is szóba került.

VB-TOTÓ
A harmadik forduló kérdései előtt, válaszolnunk kel
lene Márton Ferenc soproni tippelőnk kérdésére: mi
lesz akkor, ha a Falkland-válság miatt Anglia, Skócia
és Észak-lrország visszalépne a küzdelmekből? Mi lesz
ekkor azokkal a kérdésekkel, amelyeket e csapatokkal
kapcsolatban tettünk fel? Nos, elég nehéz helyzetbe ke
rülnénk. Az nyilvánvaló, hogy az említett kérdéseket
törölnénk, nem vennénk figyelembe, míg a maradék
döntené el a sorrendet. Igen ám, de a visszalépések a
csoportokbeli erőviszonyokat is befolyásolnák, a IV.,
V., VI. csoportban.
így hát maradjunk annyiban, hogy a tippelőket nem
érné hátrány, ha a visszalépések megtörténnének- De a
hírek arról számolnak be, hogy az említett országok otttesznek a VB-n. ISz egyébként meggyőződésünk, így hát
folytassuk a totónkat, játsszunk és ne politizáljunk! Re
méljük, így gondolják az érintettek is.
Most a negyedik és ötödik csoport a témánk. A pos
tára adási, továbbítási határidő: 1982. május 27.
Itt levágandó

H A RM A D IK FORDULÓ
1. Csehszlovákia bekerül-e a legjobb 12-be?
>

Igen nem

2. Kuvait—Franciaország mérkőzésen rúg-e legalább
három gólt Piatini?
igen nem
3. Anglia négy pontnál többet szerez-e a csoportmérkőzéseken?
igen nem
4. Döntetlenül végződik a Franciaország—Csehszlo
vákia mérkőzés?
igen nem

»»Külföldiek" marodnak

5. Anglia legalább öt góllal legyőzi a kuvaiti együttest *
Igen nem
6. Telt ház lesz a Spanyolország—Honduras talál
kozón?
igen nem

7. Spanyolország csoportelsőként jut tovább?
igen nem
8- Legyőzi-e Jugoszlávia a házigazda spanyolokat?
Igen nem
9. Észak-lrország bekerül-e a legjobb 12 be?
igen nem

10- Lesz-e a VB során Anglia-A rgentína találkozó?
igen nem
11. Spanyolország eljut-e a VB döntőjébe?
igen nem
1\ »

5S 5 " t " '

« .n á ,

igen nem
13. Az Anglia—Franciaország találkozón lesz-e ll-es?

v á lt a n á

,USZ

igen nem
Játékos lesz a VB gólkirálya?

•

igen nem
Postára adási határidő: 1982. május 27.

Beküldő neve:
Intézet neye:
Nyilvántartási száma:
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