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AZ ELMÚLT HÉT
lemánvt hlv,at.aIos baráti látogatásáról sajtóköz-

hoztad .nyilvánosságra. Ebben leszögezik: a vi- 
k®,megőrzésé szempontjából alapvető jelentőségű 

gy elorehalgdas történjék a leszerelés terén. A meg- 
r® ?®^S® ê.n f íell es,,tamogatásukról biztosították az er
én G e/fb ln  t l a s a ;'íat:. Üdvözölték, hogy június 29- en, Genfben, a Szovjetunió es az Egyesült Államok 
kepvisejoi között újrakezdődnek a tárgyalások a hadá- 
azat? ffgyyerek: korlátozásáról és csökkentéséről. Az El- 
noki Tanacs elnöke meghívást adott á t U San Yunak,
orfzágraam ára 8 kalmas időben látogasson el Magyar-

S É ^ K o Í f t ííp m  HAÍ G NEW YORK I MEGBESZÉLÉ-
f f i v ü n i  -a dlpIomaciai megfigyelők megállapí- 
í f i  a talalk°zo nem oszlatta el a bizalmatlanságot, 

meg; csak a kibontakozás irányát sem m utatta meg. 
Bar Haig újságíróknak „hasznosnak” minősítette az esz- 
rnecseret, ismét vádaskodva szólt Moszkva külpolitiká- 
jarol es kétségbe vonta a Szovjetunió tárgyalási kész- 
seget A másik féltől követelt „felelősségtudatot és mér
téktartást a nemzetközi ügyekben. E kijelentései fele- 
masan hangzanak azt követően, hogy Izrael megtámad- 
ta Libanont,- mert Tel Aviv semmiképpen sem cseleke
dett volna amerikai támogatás nélkül.

Haig azzal vádolta a Szovjetuniót, hogy az elmúlt 
napokban „magas szintű stratégiai aktivitást fejtett k i” 

,ami szerinte ellentétes Gromiko ENSZ-beszédének 
, hangnemével. Rákérdezve, az amerikai diplomácia ve
zetője ennek a -kijelentésének nem tudta megnevezni áz 
alapjai, csupán annyit mondott, hogy a Szovjetunió ál- 
Z-uu g- - rakétakísérletet végzett a közelmúltban. A 
több oras eszmecsere tartalm áról Haig közölte, hogy a 
fo témák egyike a fegyverkorlátozás volt, és szóba ke- 
rult csúcstalálkozó is. E tekintetben mindkét fél úgy 
véli, hogy jobb az alaposan előkészített megbeszélés 
mint valamiféle ad hoc rendezvény, mivel az utóbbi’

; csak, hiábavaló várakozásokat kelthet. Gromikó sajtó- 
\ értekezletén bejelentette: elvi megállapodás jött létre a 
■ csúcs megtartásáról, de annak idejében és helyében 

nem egyeztek meg.
^ ^ ^ RANP  f r a n c ta  k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k
KÉTNAPOS LÁTOGATÁST TETT MAORIDBAN, A
í - a,. 4rgyalásaira olyan időszakban kerüli
Sör, amikor Párizs és Madrid viszonyában két kérdés- 

feszültség van. Az egyik a spanyol közöspiaci 
csatlakozás. Erről a francia álláspont az, hogy meg kell 
várni, amíg a tízek egymás közt rendezik belső vitáikat. 

k a,  / ran,cia mezőgazdasági érdekekre visszavezet- 
heto — fékezést Madrid nehezményezi. A másik feszült
ségforrás az, hogy Madrid a baszkföldi terrorizmus 
ipiatt részben Párizsra hárítja a felelősséget. A francia 
kormány szerint az ETA embereinek a francia terület 
az utánpótlási bázisa és menedéke.

BÍRÁLATOK SOROZATA HANGZIK EL AZT KÖ
VETŐEN, hogy Reagan kiterjesztette a gazdasági korlá
tozást. Több amerikai politikus, köztük Percy, a szená
tus külügyi^ bizottságának elnöke szerint a kormányzat
nak ez a lépése ä nyugati szakadás veszélyét rejti ma
gúban, mivel a döntés nem felel meg a szövetségesek 
érdekeinek. Robert Michel, a képviselőház republikánus 
kisebbségének a vezetője a gyengeség jelének minősí
tette az elhatározást. Mint mondotta, a Szovjetunió el
leni akciók a gyakorlatban az am erikaiak érdekeire 
mérnek csapást, s Washingtonnak látnia kell m'ajd, hogy 
ebben a kérdésben képtelen maga mögé felsorakoztatni? 
a legközvetlenebb partnereit. Ezt igazolja az a felhábo
rodás, amelyet az NSZK-ban kiváltott a reagani beje
lentés., Az érdekelt cégek elsősorban azt emelik ki, hogy 
a kilátásba helyezett megtorló intézkedésekkel több 
éves gazdasági terveket és munkahelyek ezreit veszé
lyeztetik. Az olasz lapok szintén azt húzzák alá, hogy az 
amerikai intézkedés súlyos károkat okoz gazdasági té
ren, de a politikai kapcsolatok építésében is. A La 
Stampa a „precedens nélküli” döntésről írva hangsú
lyozza, a szibériai gázlelőhelyeket összekötő vezeték 
építésével kapcsolatos embargó nyugatnémet, brit, fran
cia és olasz vállalatok sorát érinti, s Reagan egyszerű
en figyelmen kívül hagyta ezeknek a partnereknek az 
.érdekeit. A szocialista országokkal szemben hozott 
szankciók ellen foglalt állást Helmut Schmidt kancellár 
is, aki a Newsweekben kifejtette: Washington talán 
maga sem hiszi azt az állítását, hogy a Szovjetunió ka
tonai fölénybe került az Egyesült Államokkal szemben. 
Hozzátette: „Én sohasem aggódtam amiatt, hogy a Nyu
gat katonai téren gyengébb, s nem látok semmiféle okot 
ennek a kisebbrendűségi érzésnek továbberősítésére.”

„A PALESZTIN NÉP NEM JUHNYÁJ, AMELYET 
IDE-ODA LEHET TERELGETNI” — jelentette ki Abu 
íjad, a PFSZ radikális szárnyának egyik vezetője. Az 
em lített palesztin vezető annak a véleményének adott 
hangot, hogy „Bejrútot csak úgy lehet megmenteni, ha 
á, palesztinok nem teszik le a fegyvert.” Éliasz Szárkisz 
libanoni államfő vezetésével megtartotta első ülését a 
nemzeti megmentés bizottsága, amely különböző vallá
si-politikai csoportosulásokat képvisel és három alapelv 
elfogadásával jö tt létre: 1. mielőbb véget kell vetni az 
izraeli megszállásnak, 2. az ország egész területén hely
re kell állítania libanoni állam maradéktalan szuvereni
tását, 3. párbeszédet kell kezdeni a Palesztin Felszaba- 
dítási Szervezettel a palesztin ügy megvédelmezéséről.

Reagan és Begin megvitatta a libanoni helyzetet. Az 
AP jelentése szerint Begin azt próbálta megértetni tá r
gyalópartnereivel, hogy a libanoni központi kormányt 
„meg kell erősíteni” mielőtt az izraeli csapatok bizton
ságban visszavonulhatnak”.

ÚTNAK INDULT A VILÁGŰRBE A SZOVJET- 
FRANCIA ÜRPAROS. A szovjet űrutazás történetében 
először a startot is. élő, egyenes adásban közvetítette a 
moszkvai televízió, amely ezúttal két és félórás progra
mot szentelt az eseménynek.
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A fganisitán-Pííkisztán

Kimozdultak 
a holtpontról

Megkezdődtek Genfben Af
ganisztán és Pakisztán kor
mányküldöttségeinek tárgya
lásai. A hír m ár korábban be
járta  a világot, de eddig még 
nem keltett nagy visszhangot, 
m ert elhomályosították jelen
tőségét egyéb hírek, nem utol
sósorban az izraeli agresszió
ról szólók. Holott igen nagy 
fontosságú esemény ez, mert 
bizonyos elmozdulást jelez ar
ról a pontról, amin az úgyne
vezett afgán ügy imm ár évek 
óta áll.

Arról van szó, hogy Babrak 
Karmai kormányát — mivel az 
a szovjet csapatok segítségét 
kérte a külföldről szított afga
nisztáni ellenforradalmi láza
dás leverésére — egy sor or
szág nem ismerte el; s köztük 
a lázadók támogatásában ta
lán a legérdekeltebb Pakisz
tán sem. Most, két és fél év 
után, a két ország kormányai
nak megbízottai tárgyalni kez
denek, annak ellenére, hogy 
Pakisztán jogilag továbbra 
sem ismeri el a törvényes af
gán kormányt.

A — nem precedens nélküli 
— helyzet létrejöttében több 
tényező játszik szerepet. Min 
denekelőtt Afganisztán ki
bontakozóban levő belső kon
szolidációja. Ami természete
sen azzal párhuzamosan ala
kult ki, ahogyan és amilyen 
m értékben sikerült legyőzni, 
vagy-az ország területéről ki
szorítani az ellenforradalmi 
bandákat. Legutóbb az afgán 
fővárostól nem mesze lévő 
Pandzsir völgyét tisztították 
meg az afgán kormánycsapa
tok az ellenforradalmároktól. 
Ez a nagy jelentőségű katonai 
siker mintegy megkoronázta 
a korábban eredményes tiszto
gató akciókat. Az afgán kor
mány nemzeti összefogást 
meghirdető politikája, nem
különben hathatós szociális in
tézkedései a nép jólétének 
emelésére, továbbá szívós fel- 
világosító m unkája — egyre 
inkább támogatásra talál a la
kosság körében.

Ez volt a fő oka annak, 
hogy Pakisztán, mely közvet
len és döntő szerepet játszott 
az afganisztáni ellenforradal
márok támogatásában, most 
leült tárgyalni a hivatalos af
gán kormány képviselőivel. 
Ezenkívül egy másik okot is 
föltétlenül meg kell em líte
nünk. S ez a harcok során Pa
kisztánba távozott, úgynevezett 
afgán menekültek problémája. 
Bár e mintegy másfél millió 
ember ellátása nemcsak Pa
kisztánra hárul — amerikai, 
kínai, szaudi és egyéb segé
lyek bőven ömlenek nemcsak 
erre a célra —, tartós jelenlé
tük a különben nagyon szegé
nyes és éles belpolitikai ellen
tétektől szabdalt Pakisztán 
számára imm ár nehezen elbír
ható terhet jelent.

A két ország közötti ellenté
tek feloldására tett afgán tár

gyalási javaslatokat Pakisztán 
kormánya mind ez ideig visz- 
szautasította. Az afgán kor
mány csaknem egy évvel ez
előtt nyilatkozatában meg is 
jegyezte, hogy már többször 
javasolta: „a két ország képvi
selői találkozzanak és vitassák 
meg a kapcsolatok normalizá
lását célzó tárgyalások meg
kezdésével kapcsolatos kérdé
seket”, mivel „az Afganisztán 
elleni fegyveres beavatkozás 
és más felforgató tevékenység 
jelenleg mindenekelőtt Pakisz
tán területéről indul el”. A 
nyilatkozat a továbbiakban ki
mondta, hogy „az Afgán De
mokratikus Köztársaság kor
mánya teljes szabadságot és 
sértetlenséget biztosít azoknak 
a félrevezetett afgán állampol
gároknak, akik Pakisztánba, 
illetve más szomszédos orszá
gokba távoztak és onnan haza
térnek”. A nyilatkozat végül 
megbízható nemzetközi garan
ciákat kért a fegyveres beavat
kozás megszüntetésére és 
megakadályozására, m ert ez 
„lehetővé tenné a szovjet csa
patok kivonási tervének- kidol
gozását az afgán—szovjet 
megállapodás alapján”.

A genfi afgán—pakisztáni 
megbeszéléseknek más előz
ménye is van. Áprilisban Die
go Cordovez, az ENSZ főtitká
rának különmegbízottja Pa
kisztán, Afganisztán és Irán 
fővárosában járt. Ezt megelő
zően tavaly, a mostani ENSZ- 
főtitkár, Pérez de Cuellár 
kétszer is ellátogatott a tér
sége, elődje, Waldheim sze
mélyes megbízottjaként.

Elérték, hogy Pakisztán és 
Afganisztán beleegyezzék a 
genfi tárgyalásokba, melyek 
egyelőre közvetettek lesznek; 
azaz a két ország megbízottai 
nem egymással, hanem az 
ENSZ megbízottaival fognak 
tárgyalni. Irán, bár nem vesz 
részt a megbeszélésen, nem 
ellenzi a két másik fél tárgya
lását. Sőt, Irán Svájcban mű
ködő nagykövetét Cordovez 
rendszeresen tájékoztatni fog
ja Pakisztán és Afganisztán 
küldötteinek közvetett megbe
széléseiről. Ez azt jelenti, hogy 
bizonyos _ változás következett 
be Irán álláspontjában is. An
nál is inkább, m ert az ENSZ 
elképzelései szerint az év vé
gén vagy a jövő év elején 
közvetlen tárgyalásokra kerül
het sor, ezúttal már Irán be
vonásával. Állítólag erre Cor
dovez m ár megkapta mindhá
rom ország kormányának írá
sos beleegyezését.

E sokat ígérő távolabbi ter
vek előtt azonban még sok 
nehézséget kell megoldani.
De reménykeltő, hogy az első 
lépést már megtették. S ha 
nem is várható a genfi tá r
gyalásokon gyors és átütő 
eredmény, önmagában véve 
azt a tényt, hogy tárgyalnak, 
sikerként, mégpedig elsősor
ban az afgán diplomácia sike
reként könyvelhetjük el.

Szovjet memorandum 
az ENSZ leszerelési 

ülésszakán
Moszkvában közzétették 

annak a memorandumnak 
a szövegét, amelyet a Szov
jetunió terjesztett az ENSZ- 
közgyűlés második rendkí
vüli leszerelési ülésszaka 
elé a növekvő nukleáris 
háborús veszély elhárításá
ról, a fegyverkezési ver
seny megfékezéséről.

A szovjet memorandum 
részletesen foglalkozik a 
fegyverkezés, ezen belül a 
nukleáris fegyverkezés ve
szélyével, az olyan próbál
kozásokkal, amelyek elfo
gadhatóvá akarják tenni a 
nukleáris konfliktust, és 
amelyek megkísérlik meg
bontani a hadászati stabili
tás politikáját, a Szovjet
unió és az Egyesült Álla
mok, a Vársói Szerződés és 
a NATO között kialakult 
katonai egyensúly fenntar
tásának politikáját, amely 
pedig a jelenlegi körülmé
nyek között az egyetlen 
ésszerű politika.

„A Szovjetunió nemegy
szer figyelmeztetett m ár 
arra, és most ismét kije
lenti, hogy minden körül
mények között képes meg
felelően gondoskodni saját 
maga, valam int szövetsége
sei és barátai biztonságá
ról” — hangoztatja a nyi
latkozat, rám utatva: ennek 
ellenére tény az, hogy az 
Egyesült Államok és né
hány szövetségese, változat
lanul a katonai fölény 
megszerzésére törekszik.

A katonai fölény meg
szerzésére irányuló kísérle
teket néha azzal próbálják 
igazolni, hogy ezek állítólag 
szükségesek a béke és a 
biztonság megszilárdításá
hoz.  ̂Ennek éppen az ellen
kezője igaz: éz az irányvo
nal csak az, államok biz
tonságának meggyengülésé
hez vezethet.

A memorandum ezzel 
kapcsolatban külön aláhúz
za annak a kezdeményezés
nek rendkívüli fontosságát 
amelyet a ^Szovjetunió tett 
a közgyűlés leszerelési 
ülésszakán: egyoldalúan kö

telezettséget vállalt arra, 
hogy nem alkalm az első
nek nukleáris fegyvereket. 
A népek joggal várják el, 
hogy a Szovjetunió dönté
sét hasonló lépés követi a 
többi nukleáris hatalom ré
széről is.

A memorandum ezután 
részletesen ismerteti a szov
jet javaslatokat:

— a nukleáris leszerelés 
programjának kidolgozása, 
elfogadása és szakaszos 
megvalósítása,

— a hadászati fegyverzet 
korlátozása és csökkentése,

— a nukleáris fegyverzet 
korlátozása és csökkentése 
Európában,

_— a  nukleárisfegyver-kí- 
s érietek teljes és általános 
eltiltása,

— a nukleáris fegyverek 
további elterjedésének meg
akadályozása,
_— a nukleáris fegyverek

től mentes övezetek létre
hozása,

— a vegyi fegyverek el
tiltása és felszámolása,

bárm ifajta fegyver vi
lágűrben történő elhelyezé
sének eltiltása,

— a hadiflották tevé
kenységének korlátozása,

— a hagyományos fegy
verzet és a fegyveres erők 
korlátozása és csökkentése,

— a katonai költségveté
sek csökkentése,

— a lemondás arról, hogy 
a tudomány és technika új 
felfedezéseit és eredményeit 
katonai célokra használják 
fel,

— összefüggés kialakítása 
a leszerelés és a nemzet
közi biztonság között,

— az egész' világra ki
terjedő szerződés árró l, 
hogy nem alkalm aznak 
erőt a nemzetközi kapcso
latokban,

— a leszerelés és a gaz
dasági fejlesztés összekap
csolása.

A szovjet memorandum 
részletesen kifejti vala
mennyi témában a szovjet
pontjá t^  3avaslataít> óUás-

Washington kiterjesztette 
a gazdasági szankciókat

Reagan am erikai elnök 
újabb szovjetellenes szankci
ót határozott él. A lengyelor
szági szükségállapot bevezeté
sének ürügyén az elnök az
amerikai licencszel dolgozó 
külföldi vállalatokra is kiter
jesztette azt a tilalmat, hogy 
részt vegyenek a Szibériát
Nyugat-Európával összekötő 
gázvezeték építésén. Korábban 
a tilalom csupán az amerikai 
cégekre vonatkozott.

Az am erikai döntés elsősor
ban azokat a nyugat-európai 
cegeket érinti, amelyek a Ge
neral Electric helyett szándé
koznak turbinákat szállítani 
az épülő gázvezetékhez.

A több am erikai cég (példá
ul a Caterpillar és a General 
Electric) által megbélyegzett 
washingtoni szankciók kiter
jesztése jogi problémákat is 
felvet, mivel az európai cé
geknek már megadott licenJ 
cek utólagos visszavonásáról 
van szó.
, Mint a TASZSZ jelenti, $ 

Caterpillar Tractor és a Ge
neral Electric amerikai válla
latok vezetői levélben köve
telték Reagan elnöktől, hogy 
vonja vissza a szibériai gázve
zeték építéséhez felhasználan
dó berendezésekre elrendelt ti
lalmat.

Török alkotmánytervezet
Az új török alkotm ányter

vezetet legkésőbb július 15-ig 
az alkotmányozó gyűlés elé 
terjesztik megvitatásra. A hírt 
Orhan Aldikacti, a  konzulta
tív gyűlés alkotmány-előkészí
tő bizottságának elnöke kö
zölte a török sajtóban. El
mondta, hogy az új török 
alaptörvény tervezete tartal
mazza az előző, 1961. évi al
kotmány egyes elemeit.

Ismeretes, hogy a  török a l
kotmányozó gyűlés tavaly

Lassú növekedés
Májusban a lengyel gazdaság 

több területén továbbra is a 
lassú, fokozatos javulás jelei 
voltak tapasztalhatók. A len
gyel statisztikai hivatal havi 
jelentéséből előzetesen nyil
vánosságra hozott adatok sze
rint változatlanul magas szin
ten dolgoztak a kitermelő 
iparágak, köztük a kőszénbá
nyászat, amelynek teljesítmé
nye 22 százalékkal volt na
gyobb, mint. tavaly ilyenkor. 
Az^idén májusban fordult elő 
első alkalommal, hogy — az 
egy foglalkoztatottra eső érté
kesített termék alapján szá
mítva — magasabb volt a ter
melékenység, m int a múlt év 
hasonló időszakában..

Lengyel szénexport
Finnország ismét fokozza a 

lengyel szén vásárlását, ám 
Lengyelországnak igen nehéz 
visszaszerezni korábbi piaci 
pozícióit. így kommentálta a 
PAP lengyel hírügynökség azt 
a hírt, amely szerint az idei 
évben eddig kétmillió tonna 
lengyel szén érkezett Finnor
szágba, azaz 700 ezer tonnával 
több, m int az előző évben.

Igen jelentős Lengyelország 
pozícióvésztesége más nyugati 
országokban is. Míg négy év
vel ezelőtt Lengyelország 15,3 
millió tonna szenet értékesí
tett a Közös Piac országaiba, 
1981-ben a szállítások 4,8 mil
lió tonnára estek vissza."

Gazdasági tárgyalások
Miután Brüsszelben a Kö

zös Piac a líra újabb leérté
kelése mellett döntött, Rómá
ban fontos gazdaságpolitikai 
tárgyalásokat folytat a kor
mány.

Megfigyelők szerint a közel
múltban rdttdezett részleges 
községtanácsi választások 
eredményé erősíti a szocialis
ták és a többi laikus párt po
zícióját kereszténydemokra
tákkal szemben.

Bár a DC (Democrazia 
Cristiana) változatlanul a 
Spandolini-kabinet megmen
tésén fáradozik, Valószínű, 
hogyha legkésőbb június végén 
kezdődő tárgyalások a koalí
ció jelentős átalakításával ne
tán bukásával végződnek.

ősszel; több mint egy évvel as 
1980. szeptember 12-i katonai 
hatalomátvétel után alakult 
meg. Az alkotmányozó gyűlés
nek, amelynek elsődleges fel
adata az új alkotmány, vala
mint az ország politikai be
rendezkedésének gerincét ké
pező más fontos törvények* 
köztük a választási törvény- 
megalkotása, nem lehettek 
tagjai, azok, akik a  katonai 
hatalomátvétel előtt parla- 
menti képviselők, politikai 
párt tagjai vagy vezetői vol
tak.

Török lapjelentések szerint 
az utóbbi hetekben képvise
lői csoportok kialakulásának 
jelei tapasztalhatók a 160 ta 
gú alkotmányozó gyűlésben. A 
Milliyet című tekintélyes isz
tambuli napilap szerint há
rom fő politikai csoport, a  
mintegy 60 fős „liberálisok- 
atatürkisták”, valamint a lé- 
nyegesen kisebb létszámú 
„szociáldemokraták” és az 
.ellenzéki radikálisok” szer

veződésének jelei láthatók. 
^Ankarai külföldi megfigye

lők értékelése szerint az al
kotmányozó gyűlésen belüli 
politikai polarizálodas a leen
dő politikai pártok megalakí
tását célzó kezdeti kísérlet le- 

I hét,
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Közérdekű kísérlet

S o rla k á sép ítés  — e g y  késben
Újszerű vállalkozásra ka

pott miniszterhelyettesi fel
hatalmazást a Hajdú-Bihar 
megyei Állami Építőipari 
Vállalat: kísérleti jelleggel 
paneles családi házakat, 
kistársasházakat építhet és 
árusíthat saját kockázatára.

Törvényeink eddig nem 
engedték meg az ilyen épí
tési akciókat. A tanácsi és 
szövetkezeti lakásokat több 
vállalat építette és a tanács 
osztotta el. Az öröklakások 
nagy része pedig OTPrbe,- 
ruházásban létesült, melyet 
ugyancsak a tanács osztott 
el vagy a takarékpénztárak 
értékesítettek. Senki sem 
kockáztatott , igazán, nem 
volt kellő érdekeltségük a 
lakásépítési programban 
részt vevőknek.

A debreceni vállalat egy
maga akar piackutatást vé
gezni, s felmérni, hogy mi
lyen fajta lakásokra van 
leginkább szükség, s  meg 
is tervezi azokat. Maga 
akarja a területet előkészí
teni s a lakásokat értékesí
teni. Amint azt Seres 
György vezérigazgató kö
zölte: a városi tanácstól 
m ár megkapták a kísérleti 
programhoz szükséges 15 
hektáros területet és még 
a nyáron megkezdik a te
reprendezést, a földmunkát 
és a közművesítést. Az első 
fordulóban 150, majd to
vábbi 300 lakást építenek 
(A legkisebb lakások 70, 
a legnagyobbak 100—110 
négyzetméter alapterüle-

tűek lesznek. A sorházak
kétszintesek, garázzsal, elő- 
és hátsó-kerttel. A mini
társas házak is garázsokkal 
készülnek.)

— Az első 150 lakásra 
380-an jelentkeztek — kö
zölte a vezérigazgató. — A 
túl olcsó és túl drága la- 
kástípusokra alig van 
igény. Sem a kistársasház, 
sem a nagy családi ház 
nem volt kelendő. Legtöb
ben a kétszintes, tetőtér- 
beépítés-es sorházat válasz
tották. Sokan kérték, hogy 
maguk választhassanak ta 
pétát, csempét, fürdőkád- 
színt.

Az illetékes főhatóságtól 
felmentést kaptak a köte
lező maxim ált árak  alól, 
így a  piachoz igazodó á ra 
kon vállalkozhatnak. A vál
lalat mintegy 80 millió fo
rin to t „fektet be”. Támo
gatja az akciót a  tanács, és 
hitelt ad a Nemzeti Bank 
is.

A m ajdani lakók előre 
odaadhatják megtakarított 
pénzüket, ez esetben keve
sebb hitelt kell igényelnie 
a vállalatnak, s az érintet
tek kedvezőbb árakon kap
ják majd a lakásaikat.

A debreceni sorházas, kis- 
társasházas lakótelep épí
tése jövőre kezdődik, s a 
lakások egy részét még ab- 
ban az évben átadják. A 
kísérlet tapasztalatai alap
ján döntenek majd az ille
tékesek az új módszer ki- 
szélesítéséről.

E g n z s 'á g ü g v í s z a k é r t ő k

T ö rv é n y e ssé g i garam eia

A Gagarin Űrhajós Kiképző Központban — még gyakorlat 
közben — a szovjet—francia közös űrrepülés legénysége, 
Alekszandr Ivancsenkov, Jean-Loup Chretien és Vlagyimir 

Dzsanibekov
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A z  ö tnap o s m u n k a h é t  
ta p a sz ta la ta i

T á r s a ik  d ö n tö t te k
Fiatal színészek. Sikeres szí 

nészek. S most olyan elisme' 
résben részesültek, melynek 
értékét növeli, hogy közvetlen 
munkatársaik, társulatuk tag
jai ítélték meg számukra, 
mégpedig titkos szavazással. 
A Vígszínház évadzáró társu 
lati ülésén adták át Hegedűs 
D. Gézának a Hegedűs Gyula- 
emlékgyűrűt, a Nemzeti Szín
ház tagjai pedig úgy döntöt
tek, hogy a Farkas—Rakó gyű
rűvel Balkay Gézát jutalmaz
zák.

— Most éreztem meg igazán 
egy egész együttes szeretetét. 
E szavazással bizonyára nem
csak színészi teljesítményemet 
értékelték, hanem emberi ma
gatartásomat is — mondja He
gedűs D. Géza. — És természe
tesen azt a hét esztendei mun
kát, amelyet a Vígszínházban 
Végeztem.
. — Voltak nehezebb perió
dusai is?

— Természetesen. Tudomá
sul kell venni, hogy egy szí
nésznek nem minden évad 
műsorpolitikája kedvez. Van, 
hogy a nőkhöz kegyes, vagy a 
flatalábbakhoz, netán az idő
sebbekhez. A bekövetkező 
„csendeket” az újratöltődésre 
kell felhasználni.

— Milyen szerepek várják?
— Nyáron, a Gyulai Várjá

tékokon játszom Székely Já
nos „Vak Béla király” című 
drámájában. A darabot ősz
től a Pesti Színházban láthat
ja  majd a közönség. Július 
közepén egy első filmes rende
zővel, Deák Krisztinával ké

szítek tévéfilmet. Augusztus
ban pedig életemben először a 
tengerhez utazom.

Balkay Géza 1978-ban kapta 
meg diplomáját. Egy eszten
dőt a kaposvári Csiky Gergely 
Színháznál töltött, majd 1979- 
ben- u Nemzeti ' Színház szer-. 

, ződtette. Tehetségét, alakítás 
suit äz első perctől kezdve 
magasra értékelte a kritika.

— A siker egyre igényeseb
bé teszi az embert — hangoz
tatja. — Hogy sok szerepben 
m utathattam  meg magam, ta
lán egy kicsit a szerencsének 
is köszönhettem. Nem vagyok 
elégedett, természetesen nem 
a lehetőségeimmel, hanem ön
magámmal: egy-egy szerepből 
kevesebbet hoztam ki,

— A közeljövő feladatai?
— Nyáron a Zichy kastély

ban, Ruszt József rendezésé
ben Euripidész „Bakkhánsnők” 
című drám áját játsszuk, én 
Pentheust alakítom.

— Miért látni ritkán a tele
vízióban?

— A Nemzeti Színházban 
csaknem minden este játszot
tam, így probléma volt az 
egyeztetésem. De rövidesen ve
títeni kezdik a Fehér Klára 
„Tenger” című regényéből ké
szült • televíziós sorozatot, 
amelynek egyik főszerepét já t
szom. Bemutatásra vár a tévé
ben három „Megtörtént bűn
ügyek” : az egyikben a vádlott 
vagyok, a másikban az ügyész, 
a harmadikban a koronatanú.

Egyébként január elsejétöi 
a Katona József Színház tag
ja.

Az ötnapos munkahétre va
ló áttérés hatását vizsgálta az 
Állami Bér- és Munkaügyi Hi
vatal, s a felmérés eredményé
ről a kormányt is tájékoztatta,

Tájékoztatójában a hivatal 
megállapítja, hogy ma már ke
reken 4 millió ember dolgozik 
hetente öt napot. Az a cél, 
hogy lehetőleg minél több dol
gozónak szombat-vasárnapon 
legyen szabad ideje, lényegé
ben megvalósult. Természete
sen a heti többlet szabadnap 
a ̂ munkaköri beosztástól füg
gően a hét más napjára is es
het, idényjellegű munkáknál 
pedig a szabadnapokat össze
vontan, a szezon után is 
igénybe vehetik a dolgozók.

Az ötnapos munkahétre va
ló áttérés a munkaidőalap né
mi csökkentésével já r t együtt. 
Ennek pótlását a vállalatok el
sősorban a műszaki, gazdasági 
folyamatok helyes megszerve
zésével, a teljesítménykövetel- 
mények .fokozásával, munka- 

■ érő-átcsoportosítással, a mun
kafegyelem javításával,. önerő
ből oldották meg.

Az ötnapos munkahét beve
zetése általában pozitív fogad
tatásra talált. A legtöbb észre
vétel a napi munkaidő hosszá
val, az ebédidővel, továbbá a 
lakossági szolgáltatásokkal 
kapcsolatban hangzott el. A 
munkarend helyes megválasz
tása és egyéb intézkedések ré
vén a kezdeti gondok fokoza
tosan enyhültek. A kereskedel
mi tevékenységet a . szolgálta
tást végző vállalatokat irányí
tó minisztériumok és tanácsok 
— a fogyasztói szokások he
lyes irányú befolyásolását fi
gyelembe véve — a nyitvatar
tási, üzemeltetési időt a reá
lis társadalmi igényeknek 
megfelelően állapították meg. 
Sok esetben viszont régebbi 
gondok, problémák úgy me
rültek fel, mintha azok a rövi-

debb munkahét bevezetésének 
következményei lennének. Pe
dig ezek nagy része, zsúfoltság 
a közlekedési eszközökön, a 
boltokban, kenyérellátási gon
dok stb. — az ötnapos mun
kahéttől függetlenül is léte
zett.

Az Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal tájékoztatója rá
mutat, hogy a gondok, prob
lémák helyi, illetve egyéni 
eredetűek, ezért ezeket ott kell 
megoldani, ahol felmerültek. 
Központi intézkedésekre nincs 
szükség, de a hivatal felhívja 
a felügyeleti szervek figyel
mét, hogy a lakosság szolgál
tatásokkal kapcsolatos intéz
kedéseiket ne tekintsék vég
legesnek, jobb ellátás érdé 
kében rugalmasan módosítsák, 
az igényekhez igazítsák a 
szolgáltatók tevékenységét. A 
hivatal jelentése kiemeli to
vábbá, hogy érvényt kell sze
rezni a lépcsőzetes m unka
kezdés követelményeinek, fi
gyelmet fordítani a tömegköz
lekedés kulturáltságának szín 
vonalára. Kiemelt figyelemmel 
kell kísérni és segíteni a rövi 
debb oktatási hétre való átté
rés előkészületi munkálatait.

A lakosság megnövekedett 
szabad idejének eltöltését új 
kulturális és sportolási lehető
ségek fokozatos megteremtésé
vel segítik az illetékesek. Az 
egészséges, kulturált életmód 
népszerűsítése fontos feladat. 
Máris érezhető, hogy az embe
rek egyre inkább alkalmaz
kodnak a rövidebb munkahét
tel megváltozott életkörülmé
nyekhez.

Az Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal az ötnapos mun
kahétre való áttérés folyama
tát a jövőben is figyelemmel 
kíséri és a tapasztalatokról az 
illetékes szerveket és a közvé
leményt is tájékoztatni fogja.

Az országban húsz szakér
tői intézet és iroda működik. 
Ezeket egészítik ki az egész
ségügyi és a Belügyminisztéri
um állandó igazságügyi orvosi 
hálózatai. A bűnüldöző és az 
igazságszolgáltató hatóságok 
tavaly csaknem 70 ezer szak- 
véleményt igényeltek tőlük.

Ha a bírákat jogi szakértők
nek tekintjük, vajon minden, 
nem jogi kérdés eldöntéséhez 
szakértői véleményre szorul
nak? Dr. Nagy János, a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság cso-

porvezető bírója egy példával 
kezdi válaszát:

— Ha a tényállás szempont
jából jelentős, hogy a bűncse
lekmény elkövetésekor esett-e 
az eső, akkor a Meteorológiai 
Intézet közlését, m int tényt ér
tékeljük. Ez nem szakvéle
mény, csupán adat. Ha viszont 
olyan további összefüggésre 
van szükségünk, hogy az úton 
szembejövő járm ű reflektora 
mennyire vakította el a veze
tőt, és a két kocsi közé lépett 
gyalogos az esőben, ködben 
mennyire volt látható, akkor 
erről szakértőt kérdezünk meg.

Szü k ségtelen  k ire n d e lé s
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Janika. így hívta, pontosabban: így becézte minden- 
, kollégái, barátai és rajongóinak sok százezres 

tabora. Nem véletlenül: kisfiús báját, szeretetre méltó 
egyéniségét, közvetlenségét mindvégig megőrizte s 
nem kapatták_ el hangos itthoni és külföldi sikerek' 
sem. Legendák születtek szellemes bemondásairól, 
színpadi fegyelméről. Évtizedeken át sztár volt. Estén
ként rajongó-szerelmes leányzók hada várta a kiskapu 
előtt.

Szavainak, beszédének ízes zamatát parodisták 
„gyümölcsöztették”, s zeneszerzők ostromolták, hogy ő 
mutassa be elsőnek kompozíciójukat. A hazai és kül
földi operettek bonvivánjainak figurája hosszú-hosszú 
ideig egybeforrott Sárdy János nevével. Minden idők 
legjobb, legegyénibb, feledhetetlen János vitéze, Rigó 
Jancsija, Csínom Palkója éppoly természetesen viselte 
a szűrt, mint a frakkot, a sarkantyús csizmát, m int a 
lakkcipőt, egyformán jól állt kezében a csikósostor és 
az elefántcsontos sétapálca. A hazai operettjátszás 
fénykorának egyik fényes csillaga volt, s az is marad 
azok emlékezetében, akik még láthatták, hallhatták’. 
Sajnos, csak azok számára, mert a film csak halvány 
lenyomatát őrizte meg szárnyaló hangjának, a televí
zió is csupán néhány megkopott szalagot őriz alakítá
sairól.

A jövő hónapban lenne 75 éves. . .

M a g y a r-líb ia i
gazdasági

tárgyalások
Budapesten befejeződött a 

magyar—líbiai kormányközi
gazdasági és műszaki-tudomá
nyos együttműködési vegyes 
bizottság 8. ülése. A vegyes bi
zottság két társelnöke Veress 
Péter külkereskedelmi mi
niszter és Muhammad Abdul
lah Al-Mabruk közmunkaügyi 
titkár, a tárgyalások eredmé
nyéről jegyzőkönyvet írt alá.

Megállapították, hogy a je
lenlegi nemzetközi politikai 
és gazdasági viszonyok között 
különösen nagy szerepe van az 
együttműködés szorosabbá té
telének és ezt elősegítő meg
felelő módszerek alkalmazásá
nak. Megállapodtak abban, 
hogy a magyar vállalatok foly
tatják tevékenységüket a lí
biai mezőgazdasági és élelmi- 
szeripari, lakásépítési és köz
lekedésfejlesztési létesítmé
nyek kivitelezésében, bővítik 
—• mezőgazdasági és élelmi
sz e r i oari termékek szállítása 
és líbiai áruk vásárlása révén 
— a két ország közötti árucse
re-forgalmat.

Színház
Zalaegerszegen

Az állandó zalaegerszegi 
színház szervezésének előké
születeiről tájékozódott a Ha
zafias Népfront Zala megyei 
elnöksége. Varga Zoltán, a 
megyei tanács művelődési osz
tályának helyettes vezetője tá
jékoztatójában történelmi visz- 
szapillantást adott a zalai ál
landó színjátszásról, majd 
azokról a kultúrpolitikai el
vekről szólt, amelyek nap
jainkban indokolttá teszik a 
megyeszékhelyeken az állandó 
színház létrehozását. Az új 
színházi társulat hivatalosan

,.2'. augusztus 1-én kezdi meg 
működését, szervezése viszont 
már ez év márciusában meg
kezdődött, s Ruszt József ve
zetésével szerepet vállal az 
egervári esték júliusban kez
dődő színházi programjában 
is.

A leendő zalai színházzal ez 
ideig 18 művész kötött szerző
dést, és a terveknek megfele
lően folynak a munkálatok is 
a majdani színházépületen 
amelyet 1983 őszén vehét bir
tokába a társulat. Az 1982—83- 
as évadban addig is 20—22 he- 
Len, 180 előadással vendégsze
repeinek a megyében, s hatá
rain túl.

— Olykor szemére vetik a 
bíróknak, hogy egészen egysze
rű kérdésekben is szakértőhöz 
fordulnak. Például hogy a 
balta alkalmas-e az ember
élet kioltására.

— Köztudott tényt nem kell 
bizonyítani. Csakhogy hiába 
tudjuk, hogy a törések nyolc 
napon túl gyógyulnak, mégis 
mindannyiszor orvosszakértőt 
kell megkérdezni. A szakértő 
véleménye bizonyíték. Ezért, 
ha . tud is valamit a bíró, az 
nem tekinthető bizonyítéknak. 
Magától értetődő, hogy a lép 
eltávolítása maradandó fogya
tékosságot okoz. A bíró is ter
mészetesnek vette ezt, ezért a 
súlyosabb minősítést alkalmaz
ta az ügyben. Másodfokon 
azonban bevonták a szakértőt 
is, hiszen a bíró nem orvos. 
Az ítélet természetesen nem 
változott.

— Egy felmérés szerint min
den tizedik szakértői kirende
lés szükségtelen.

— Főleg az orvosok állítják 
ezt. Előfordul, hogy nem ka
punk választ a szakértőktől. 
Egyszer egy vádlott azzal vé
dekezett, hogy ő nem követ
hette el az erőszakos nemi kö
zösülést, m ert bizonyos meny- 
nyiségű ital elfogyasztása után 
erre nem. képes: A bíró nem 
kísérletezhetett a vádlottál, 
ezért az orvoszakértőhöz for
dult,. aki viszont azt mondta, 
hogy ezzel nem foglalkoznak, 
ez tényállás kérdése.

A szélsőséges esetektől el
tekintve nagyon is megnyug
tató, ha a különleges szakis

meretet igénylő kérdésekre 
szakértő Válaszol. Ezért nem
csak a tudomány fejlődését, 
hanem a törvényesség erősödé
sét is látnunk kell az egyre gya
rapodó szakértői vélemények 
mögött. Dr. Molnár Gyula, az 
Igazságügyi Minisztérium cső-, 
portvezetője így fogalmaz:

— A bíró és a szakértő is a 
törvényesség érdekében dolgo
zik. A szakértői függetlenség 
olyan garancia, amely meg
nyugtató az állampolgár szá
mára.

— Korábban a vádnak és a 
védelemnek egyaránt lehetett 
szakértője.

— Ma az objektív, term é
szettudományos igazság meg
állapítása a független szakér
tők bevonásának célja. Ugyan
akkor nincs kizárva, hogy 
akár az ügyvéd, akár az ügyész 
indítványozza másik szakértő 
kirendelését, is.

— Mi történik, ha ellent
mondóak a vélemények?

— ö t  felülvéleményező tes
tülettől lehet ilyenkor állásfog
lalást kérni. Tavaly 384 eset
ben történt meg ez, vagyis az 
ügyek nem egész öttized szá
zalékban. Kétségtelen, hogy 
a másodszakértői tevékenység 
visszaszorult. Tavaly csupán 738 
esetben mondtak másodszakér
tői véleményt intézményeink. 
A kijelölt szakértők ilyen’-te
vékenységéről nincsenek fon 
tos adatok, de nem mondható 
jelentősnek. Ugyanakkor a bí
róságok gyakran az első véle
mény után közvetlenül a fe- 
lülvizsgáló testületet keresik 
meg.

E lh íz o t t  g y e re k e k
Az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet 
a Pest megyei Köjállal 
együttműködve, a  monori já 
rásban négy évvel ezelőtt 
kezdte el azt a tizenhárom- 
ezer gyerekre kiterjedő táplál
kozási szűrővizsgálatot, amely 
még ma is tart. Az óvodás ko
rdákat, általános és középis
kolásokat érintő felmérés cél
ja az volt, hogy megállapít
sák, kinek van súlyfeleslege, 
ki _ kövérebb a  kelleténél. 
Ezért a testsúly és a testma
gasság megmérése volt az első 
lépés. Az adatok összesítése 
nyomán kiderült, az átlagérté
kek megegyeznek egy tíz év
vel korábban, Budapesten 
végzett vizsgálat eredményei
vel. Ezért voltaképp hazai ál
talános értékként is elfogad
hatóak.

A vizsgálat második mozza 
nata az volt, hogy az átlagér
tékeket visszabontották s-n- 
mélyekre, s így kiderült, kik 
kövérebbek az átlagnál. Az 
eltérést százalékos arányban 
is meghatározták. Az átlagos
nál húsz-huszonöt százalékkal 
kövérebb gyerekeket a  járás
ban gondozásba vették. A ti
zenháromezer gyermek közül 
hétszáz (csaknem hat százalé
kuk) volt elhízott. Az óvodás 
korosztályban ez az arány 3,5 
—3,8 százalék volt. Az általá
nos iskolás kategóriában, a 
pubertás kor előtti időszak
ban négy százalék volt a kö
vérek aránya. A 9—14 éves
lányok nyolc százaléka, a 10_
14 éves fiúk hat százaléka bi
zonyult súlyosabbnak az átlag
nál. Középiskolás korban vál
tozott a kép, itt már a fiúk 
nyolc, és a lányok hét száza
léka volt túlsúlyos.

összesítve megállapították, 
hogy « gyerekek elhízási ará

nya 5,53 százalékos. Angliá
ban ez a szám húsz százalék, 
az NDK-ban a fiúknál tizen
öt, a lányoknál harminc szá
zalék. Nem állunk tehát túl
ságosan rosszul.

Az elhízott gyerekek ottho
ni körülményeit elemezve ki
tűnt, hogy ahol cukorbeteg 
volt a családban, ott a gyere
kek nyolc százaléka volt kö
vérebb az átlagosnál, S az is 
általános tapasztalat, hogy 
ahol a gyerek kövér, ott az 
egész család is túlsúlyos. A. 
hízás! hajlam ugyan örököl
hető, de küzdeni kell és lehet 
is ellene — de csakis családi 
méretekben érdemes. Hasznos 
megfogadni az egészséges táp
lálkozásra serkentő jó taná
csokat, de ez önmagában még 
nem elég. Sok mozgásra is 
szükség van. Ezt igazolta az a  
balatoni, Káptalanfürdőn meg
rendezett táplálkozás-egész
ségügyi, módszertani úttörőtá
bor, ahol 68 kövér gyerek 
töltött el tíz napot a monori 
járásból. Naponta kétezer ki
lokalóriát kaptak a  táboro
zok, de fehérjegazdag, rostdús, 
könnyen, jól emészthető étele
ket, zöldséggel, gyümölccseB 
dúsított étrendben. S rengete
get mozogtak, kirándultak, 
sportoltak, táncoltak. A tíz 
nap elteltével a gyerekek á t
lagosan 1—2 kilogrammot 
fogytak. A velük folytatott be
szélgetésekből kiderült, hogy ■ 
hiúságukat bántja, zavarja 
őket, hogy kövérek, de nem 
tudják, mit tehetnének elle
ne. A tábor erre is próbált 
megoldást adni. úgyszintén az 
OÉTTI munkatársai és a mo- 
nori körzet egészségügyi szak
emberei is, akik a kövérgye- 

Családoknak adtak táp
lálkozási tanácsokat.
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A *  á l l a m i  g o n t f a z á s
Előző számunkban m ár utaltunk rá, hosv az intézeti el 

h e ly « «  megszüntetése még . nem feltétlenül jelenti azt hosv 
B kiskorú visszakerül a családba. Hiszen ha nincs m e g f e S  
en biztosítva testi, szellemi, erkölcsi fejlődése a családban s 
a szülő mégis az intézeti elhelyezés m e g 's z ü n ^ t& ö Ä  nincs 
mas lehetőség, m int a kiskorú állami gondozásba vétele Lát- 

,£uk> h,°gy. az, mtez,eti elhelyezésre akkor kerülhet sor há m ás 
hathatos intézkedés, például rendszeres segélyezés nem vezet
ne eredményre, s a szülők önhibájukon kívül képtelenek gyer
meküket nevelni, gondozni. Ebből már lehet következtetni a r 
ra, hogy az önhibából eredő kötelezettségmulasztást a kiskorú 
gyermekkel szemben súlyosabban ítéli meg a jogszabályalko
tó, s az intézeti elhelyezéshez képest hathatósabb intézkedést 
rendel, el a gyámhatóság. Ez az intézkedés az állami gondo-

A gyámhatóság állami gon
dozásba veszi azt a kiskorút, 
Bkinek

— neveléséről a szülők ön
hibájukból nem gondoskod
nak, és ezzel a gyermek testi, 
értelmi, erkölcsi fejlődését, 
helyes irányú nevelését köz
vetlenül akadályozzák vagy 
Bkinek gyógykezeltetését elha
nyagolják, illetve m agatartá
sa m iatt további nevelése csa
ládi környezetében nem biz
tosítható,

— szülei ismeretlenek, nem  
élnek,

— egészségét — a szülők 
hibájából, illetőleg mulasztá
sából — környezete közvetle
nül veszélyezteti,

— illetve ha a felsorolt oko
kat (kivéve akiknek szülei is
m eretlenek vagy nem élnek) 
más intézkedéssel m egszüntet
ni nem lehet vagy azoktól 
eredmény nem várható.

A kiskorú fejlődésének köz
vetlen  veszélyeztetése, amely 
a szülők m agatartásából ered 
vagy arra  visszavezethető,

. megalapozza a gyámhatóság 
állami gondozást elrendelő 
határozatát.

A szülőnek gyermeké
vel szembeni legelemibb 
kötelessége a gondozás, 
ápolás. Az a szülő, aki 
például beteg gyermeke 
gyógykezeltetését is el
mulasztja, nem méltó 
arra, hogy gyermeke 
ügyében szülői felügye
leti jogát gyakorolja.

E jogokat ugyanis éppen azért 
kapja a szülő, hogy gyermeke 
érdekében gyakorolja.

önhibának tekinti a jogsza
bály a szülői kötelességek el
mulasztását akkor is, ha an
nak oka az, hogy a szülőt le
tartóztatták vagy vele szem
ben jogerősen kiszabott sza
badságvesztés-büntetést ha j
tanak végre, s a gyámhatóság 

kiskorút a gyermek- és ifjú
ságvédő intézetbe ideiglene
sen beutalta. Ha elhelyezésére 
nincs más megoldás, a kiskorú 
állami gondozásba kerül.

Nem ok viszont az állami 
gondozásra, ha a kiskorú 
egészségügyi gondozásra, fel
ügyeletre, gyógypedagógiai ne
velésre szorul. Ezeket a hátrá
nyokat a szülők, megfelelő 
szakemberek segítségével m ér
sékelhetik vagy meg is szün
tethetik, s a gyermek érzelmi, 
értelmi, testi fejlődése a csa
ládon belül eredményesebb 
lehet, m intha hasonló sorsú 
társaival lenne nap m int nap 
valamelyik intézetben. (Leg
feljebb ha teljesen képezhetet- 
len, intézetben elhelyezhető, 
de állami gondozásba semmi
képpen nem vehető).

A gyámhatóság feladatai — 
az állami gondozás elrendelé
se előtt — hasonlóak, m int az 
intézeti elhelyezésnél. Környe
zettanulm ányt kell készíteni, 
meghallgatni a szülőket, szak
értői véleményt beszerezni a 
kiskorú neveltségi állapotáról, 
orvosi bizonyítványt egészségi 

-állapotáról, szükség esetén 
igénybe venni a  nevelési ta
nácsadó vagy ideggondozó se- 

. gítségét, megállapítani a ta r
tásra kötelezhető személy va
gyoni viszonyait, hogy csak a 
lényegesebbeket említsük. 
M iért van szükség mindezek
re az intézkedésekre? Azért, 
hogy megalapozottan dönthes
senek az elrendelés kérdésé
ben, meggyőződjenek arról, 
hogy a kiskorú érdekeit más 
módon nem lehet hatékonyan 
megvédeni.

Az állami gondozás el
rendelése határozattal 
történik. Ebben szere
pelnie kell a kiskorú 
családi és utónevének, 
születési helyének és 
idejének, szülei nevének 
és lakcímének. Felszólí
tást tartalmaz a szülők
re nézve, hogy a kisko

rú beszállításáról gon
doskodjanak.

Ha. ezt elmulasztják, a hatá
rozat végrehajtását rendélik 
el, s a kiskorú rendőri kíséret
tel kerül az intézetbe. A ha
tározat tartalmazza a döntést 
a láthatás kérdésében is.

Az állami gondozásba vétel 
esetén a szülői felügyelet szü
netel, a törvényes képviselet 
joga pedig az intézeti gyámot 
illeti meg, aki az intézet ve
zetője vagy igazgatási ügyek
ben eljáró helyettese. Az inté
zeti gyám gyakorolja tehát 
mindazokat a jogokat, amit 
egyébként szülői felügyelet 
jogán a szülő szokott gyako
rolni. A gyámhatóság az álla
mi gondozott kiskorú vagyo
nának kezelése alól az intéze
ti gyámot felmentheti, ilyen
kor eseti gondnokot rendel ki, 
aki lehet a szülő is, ha e fel
adat gyakorlására alkalmas.

Az állami gondozásba vételt 
elrendelő határozatban figyel
meztetik a szülőket, hogy kö
telesek gyermekük irán t rend
szeresen érdeklődni, fejlődését 
az állami gondozás tartam a 
alatt is figyelemmel kísérni. 
Ismertetik továbbá ennek el
m ulasztásának következmé
nyeit :

ha a gyermekkel a szü
lők nem érintkeznek, ne
velésének, fejlődésének 
elősegítését elmulasztot

ták vagy azt helytelen 
irányba befolyásolták, a 
gyámhatóság a szülök 
hozzájáruló nyilatkozata 
hiányában is engedé
lyezheti, hogy a gyere
ket örökbe fogadják. 

Ennek további feltétele, hogy 
a szülő gyermekével szembeni 
kötelezettségeit (látogatását) 
huzamosabb időn keresztül és 
önhibájából mulasztotta el.

A határozatban figyelmezte
tik a szülőt, hogy vállaljon 
rendszeres munkát, rendezze 
körülményeit (ami m iatt szük
ségessé vált az állami gondo
zásba vétel), s megállapítják 
a gondozási díjat is. Ha a szü
lők egyetértettek az eljárás

során a kiskorú örökbefoga
dásával, a határozatban ennek 
szerepelnie kell. Indokolt 
esetben a gyámhatóság kezde
ményezheti az állami gondo
zásba vétellel egyidejűleg a 
szülők büntetőjogi felelősség
re vonását. Ennek alapja le
het például: a kiskorú veszé
lyeztetésének bűntette (ha a 
kiskorú nevelésére, felügyele
tére vagy gondozására köteles 
személy e feladatából folyó 
kötelességét súlyosan megsze
gi, és ezzel a kiskorú testi, ér
telmi vagy erkölcsi fejlődését 
veszélyezteti, három évig ter
jedő szabadságvesztéssel bün
tetendő), tartás elmulasztásá
nak vétsége vagy bűntette 
(vétség esetén egy évig terjedő 
szabadságvesztés, javító-neve
lő munka vagy pénzbüntetés, 
bűntett esetén három évig ter
jedő szabadságvesztés).

Gondozási díj
Az állami gondozásba vétel 

időpontjától számított hatvan 
napon belül a gyámhatóság 
határoz a gondozási díj felől. 
A fizetési kötelezettséget első
sorban a szülőkkel szemben 
állapítja meg, illetve azzal 
szemben, aki a ta rtásra köz
okiratban kötelezettséget vál
lalt. Ha ilyen személy nincs, 
a nagyszülőket, ha ezek nem 
élnek, a nagykorú testvért 
terheli a gondozási díj. A díj 
összegét a kötelezett szociális 
és egyéb körülményei figye
lembevételével állapítják meg. 
A főszabály szerint a térítési 
díj az átlagjövedelem 20%-a, 
ennél kevesebb csak kivételes 
méltánylást érdemlő esetben 
lehet. A gondozási díj adott 
esetben kivételként több is 
lehet a 20%-os mértéknél. 
Nagykorú testvérrel szemben 
csak akkor lehet gondozási 
díjat megállapítani, ha az a 
nagykorú testvér, házastársa 
és ta rtásra szoruló egyenesági 
rokonai tartását nem veszé
lyezteti. A gondozási díj ki
számításának alapja a kötele
zettnek munkaviszonyban,

Debrecenben jártunk

Mit tud 
a helyi rádió?

A rádió addig is hasznos 
volt, amíg az öntevékeny 
szervezet hozzá nem látott 
a  helyi műsorok megszer
vezéséhez. Hasznos, m ert 
egész héten á t ontotta a 
híreket, eseményeket, no 
meg szólt a zene. De vala
mi mégis hiányzott, hiszen 
bármennyire érdekesek a 
nagyvilág hírei, de az igazi 
izgalmat mégis csak azok 
az „újdonságok” okoznak, 
amelyek abban a közösség
ben születnek, ahól élnek 
az emberek.

Nem véletlen, hogy az 
öntevékeny szervezet veze
tője büszke a helyi műso
rokra, s úgy emlegeti őket, 
m int vívmányt, m int a kö
zös munka eredményét. És 
az is, m ert ha csak azt 
vesszük, hogy mennyire 
fontos a közérdekű közle
m ények elhangzása, m áris 
megértjük, m iért a büszke
ség . . .  Mikről is szólnak 
ezek? Például, hogy az elő
zetesek közül kik kaptak 
pénzt és mennyit, vagy kik
nek a csomagjában talál-

azt mondani sem kell, hi
szen a legjobb előadók 
munkái megvannak nekik 
lemezen, s ezeket a lemeze
ket „használják” is, magya
rán  a  „helyi” szavalat előtt 
vagy után felcsendülnek a 
művészek szavai i s . . .

Az öntevékeny szervezet 
tagjai, vezetői nap, m int 
nap böngészik a lapokat, 
az Élet és Tudomány olda
lait, s különféle magazi
nokat, hogy ebből a világ
ból a legérdekesebb híre
ket, eseményeket „kiollóz
zák” s  hangszalagra mond
ják, hogy társaik is tud
ják, mi_ foglalkoztatja az 
emberiség „nagyszerű ko
ponyáit”, a tudósokat, a 
technika megszállottjait, 
akik új_ és új elképzelések 
megvalósításán törik a fe
jüket, akik igyekeznek 
mindent megtenni, ami 
erejükből telik, hogy az 
emberek jobban és boldo
gabban éljenek.

Végül, de nem utolsósor
ban, meg kell említeni, 
hogy a stúdiót fel lehet<n v-OLTilJtctg J-dUcUl kllcU" ---J.CI

tak tiltott holmit (sprayt), használná a rra  is, hogy azT"\ — __ l' i •>.« —_ . .De ezenkívül közvetítik a 
nevelési szolgálat híreit, 
versenyfelhívásait, a sport- 
események, a kulturális ve
télkedők eredményeit.

Egyszóval mindazt, ami 
az embereket különösen 
érdekli, olyat, aminek hal
latán felkapja a fejét, ni 
csak, ez érdekes! És az 
emberek, foglalkoznak is 
ezekkel a hírekkel, esemé
nyekkel. Pontosan a felkel
tett érdeklődésre épít az a 
műsor, amelyet ők szer

emberek az úgynevezett 
kényes kérdéseket is felte- 
hessék, persze, név nélkül, 
m ert így a fölösleges izga
lom meg sem születik az 
emberben . . .  Nem m intha 
bárkit, bármilyen kérdé
séért ebben az intézetben 
valamilyen kellemetlenség 
őrt volna, de az em berek
ben benne van a görcs, az 
ijedelem, hogy az, am it 
kerdez, hátha nem tetszik 
valakinek!

Nos, a kérdéseket össze-
kesztenek magyar költők gyűjtik, s átadják a külön- 
mű vei bői, s tárnáik adnak szolgálati ágak veze-
elő, mondanak hangszalag« tolnek, akik válaszolnak rá. 
na, s amelyet vasárnapon- S ezt havonta készítik el, 
ként közvetítenek. Persze, s fey Debrecenben az em
ennek nem valami önmuto
gatás a célja, hanem az, 
hogy a vers ürügyén, a 
verssel, érzelmet, szellemi 
izgalmat keltsenek. Hogy 
nem „vetélytársai” ők a
nagy magyar előadóknak, ségből ered.

herek nem találgatásokra 
vannak utalva, azon kérdé- 
sekben, amik foglalkoztat
ják őket, hanem biztos is- 
meretre,_ amely a legjobb 
„hírforrásból”, a vezető-

A. J.

egyéb jogviszonyban elért 
utolsó ■ hathónapi jövedelme. 
Ha ezt nem lehetne megálla
pítani (például m ert az érin
te tt személy alkalmi m unká
kat vállal), a gondozási 1 díj 
megállapításának alapjául leg
alább 1200,— Ft-ot kell venni.

Lehet, hogy a kiskorú bizo
nyos jövedelemmel maga is 
rendelkezik. Mennyiben lehet 
ezeket a gondozási díjba beszá
m ítani? A szakmunkástanuló 
kiskorú ösztöndíját, illetve ta 
nulóbérét, valam int a kiskorú 
vagyonát a gondozási díj fe
dezésére nem lehet igénybe 
venni. (A vagyon kam atait 
viszont m ár igen!) A gyámha
tóság a gondozási díj fedezésé
re legfeljebb a kiskorú mun
kabérének 20%-át veheti 
igénybe. A gondozási díj fize
tésére kötelezett személy köte
lezettségét ennek arányában 
csökkenteni kell. A kiskorút 
megillető árvaellátás 70%-át 
ugyancsak a gondozási díjba 
kell betudni, természetesen ez 
nem érinti a tartásra kötele
zett személy gondozásidíj-fi- 
zetési kötelezettségét.

Néhány esetben — az inté
zeti elhelyezéshez hasonlóan 
— itt sem lehet gondozási dí- 
ja t megállapítani. Így például, 
ha a kiskorú szülei nem élnek 
vagy ismeretlenek, ha a kis
korú előzetes letartóztatásban 
van vagy javítóintézeti neve
lés, kényszergyógykezelés, 
gyógyító nevelés alatt áll, il
letve szabadságvesztés-bünte
tését tölti.

A gyámhatóság tartási 
kötelezettség elmulasz
tásának bűntette miatt 
feljelentést tesz az ellen, 
aki a megállapított gon 
dozásidíj-fizetési kötele 
zettségét önhibájából 
nem teljesíti. (Például 
szándékosan nem he
lyezkedik el, alkalmi 
munkákat vállal csak 
stb.)

Az állami gondozásba vétel
lel nem szűnnek meg a gyám
hatóság kiskorúval kapcsola
tos feladatai. Így a gyámható
ság az állami gondozott kisko
rú gondozását, nevelését köte
les figyelemmel kísérni. Éven
ként legalább egyszer ellen
őrzi a kiskorú ta rtásra kötele
zett hozzátartozóit, hogy a 
gondozásba vétel elrendelése 
óta történt-e helyzetükben, 
m agatartásukban valamilyen 
pozitív változás, ami vagy az 
állami gondozás megszünteté
sét, vagy a gondozási díj mó
dosítását eredményezhetné. Ez 
az ellenőrzés a család megse
gítésére, a gondozásba vételi 
okok felszámolására irányul.

Az állami gondozás meg
szüntetésénél a gyámhatóság 
ugyanazokat az okokat vizs
gálja meg, amelyeket az el
rendelésnél. Ha az ok meg
szűnt, az állami gondozást is 
előbb-utóbb megszüntetik. 
Alapelv azonban, hogy

a tanév befejezése előtt 
az állami gondozás csak 
különösen indokolt eset
ben szüntethető meg. A 
gondozás megszünteté
sekor csak annak lehet 
kiadni  ̂a kiskorút, akitől 
a gyámhatóság állami 
gondozásba vette.

Ha a bíróság még nem hatá
rozott, hogy melyik szülőnél 
lesz a gyermek elhelyezve, 
bármelyik erre alkalmas szü
lőnek kiadható. Ha az állami 
gondozás megszüntetését kö
vetően a szülő megtagadná a 
kiskorú átvételét, ismételten 
állami gondozásba fogják ven
ni.

Br. L. Gy.

A képernyő előtt
Az egész ország a Mundial lázában ég. Bárm erre lép az 

ember, alig hall másról, m int az előző esti mérkőzésekről:az 
újságok ezzel vannak tele, a rádióból erről hallani, a televí
zióban ezt látni.

Valóban látni? Pontosabban: lehet látni a mérkőzéseket? 
Amikor egy-egy este a bíró sípszava a meccs végét jelzi, a 
„szokásos” napirend szerint a büntetésvégrehajtási intézetek
ben már régen túl vannak a záráson. Sok helyen több mű
szakos a termelés: az ott levők egyharmada tehát eleve nem 
nézhet egyetlen percet sem az adott héten a Mundiálból. Vagy 
mégis? Ha igen, hogyan? Egy gyors „körkapcsolás” segítségé
vel, telefonon keresztül érdeklődtünk néhány nagyobb inté
zetben mindezekről.

SÁTORALJAÚJHELY
Az intézetnek van képmagnója. Az ötlet tehát magától 

értetődik: fel lehet venni a mérkőzéseket, és azok részére, akik 
dolgoznak éppen, később lejátszhatják. így történik?

— Természétesen, használjuk a képmagnót — hangzik á  
vonal másik végén a nevelő válasza. — Másnap délelőtt rend
szeresen „leadjuk” az előző esti mérkőzést a délutános mű
szakban dolgozók számára. Tizenkilenc kis, hordozható tele
víziós készüléket osztottunk szét a zárkák között — ezekben 
átlagban húszan-húszan vannak — további négy nagy készülék 
pedig a kultúrkörleten van. összességében az itt levők 85-90 
százaléka nézi a mérkőzéseket. Ha egy-egy mérkőzés később 
é r  véget, a napirendben alkalmazkodunk az időponthoz. A 
Mundiál jó hatása a termelésben is érzékelhető: sokat javult 
a minőség és a mennyiség egyaránt — senki nem szeretne 
kimaradni a tévézésből. A fegyelmi zárkákba ugyanis még $ 
VB 'Idejére sem adtunk televíziót.

SZEGED
— Pontozásos rendszert dolgoztunk ki a VB „tiszteletére’' 

— hangzik a tájékoztatás. — A munkahelyen az egyéni telje
sítmény 1—5 pont között értékelhető, ezt a művezető adja, a 
körleten a zárkarend, a közösségi élet értékelése 1—10 pont 
között állapítható meg. Ha a két pontszám elér egy megha
tározott értéket, akkor a zárka kap egy kis, hordozható ké
szüléket néhány napra, a következő értékelésig. Persze, elő
fordulhat olyan is, hogy egy adott kis közösségen belül van 
néhány kiugró egyéni teljesítmény, ám a többiek m iatt a zár- 
kapontszám alacsony; ilyenkor a jól dolgozók a „közös” tele
víziózásban vehetnek részt — három helyen, három nagykép
ernyős készüléken körülbelül nyolcvanan izgulhatják végig’a 
mérkőzéseket. A zárkákban levő tévék műsorzárásig működ
hetnek, a három nagy azonban csak a napirendben meghatá
rozott ideig, tehát nem korlátlanul.

összességében a zárkarend például szinte hihetetlen m ér
tékben javult, s a termelés mennyiségi-minőségi mutatói is 
lényegesen jobbak, m int általában. Harmincöt kis készülék 
vándorol a zárkák között — m indenütt igyekeznek meg
szerezni . . .

— Szegednek van képmagnója?
— Van is, de nincs Is. Azaz van, de elromlott. Ilyen mó

don az elítéltek 65-70 százaléka figyelheti a csapatok játékát,

PÁLHALMA
— A három nagy alegységben egyformán igyekszünk biz

tosítani az időt és a készülékeket is. Sándorházán a közösségi 
helyiségekben tíz darab televíziót állítottunk fel, valam int a 
korletek előterében is vannak készülékek. Bernátkúton tizen
két tévé van, ebből hét a közös helyiségekben, öt pedig ván
dorol zárkáról zárkára, érdem szerint. A napirendben rugal
masan alkalm azkodunk: korlátozás nincs, m indenütt az utolsó 
mérkőzés befejeződéséig nyitva vannak a készülékek.

— A VB hatása?
. . . T  Elképesztő! Kár, hogy csak ilyen ritkán van labdarugó- 

világbajnokság . . .  A legutóbbi fegyelmi tárgyaláson m unka
megtagadás nem volt, mindössze hét ügy került a parancsnok 
elé, s azok is csak azért, m ert olyan megrögzött fegyelmezet- 
lenkedok, akikkel minden alkalommal lehet találkozni.

BUDAPEST
_ Nagyon nagy nálunk is az érdeklődés — mondják a 

„G yűjtőben’ —, s  ez a  fegyelmi helyzet javulásában éppúgy 
megmutatkozik, m int a munkateljesítmények növekedésében. 
Kilenc kis készüléket osztottunk szét a zárkákban, s ezeken 
kivui 13 nagyképernyős van a körleteken. A napirendet any- 
nyiban változtattuk meg, hogy a vacsorát előbbre hoztuk: így 
a délutáni mérkőzés éppolyan zavartalanul nézhető, m int az 
esti. A teievízió elé ülők névsorát naponta készítjük el, a kör
letről és a munkahelyről beérkező javaslatok összevetése utáni 
Van képmagnónk: erre az összefoglalókat vesszük fel — saj- 
" os; « te l je s  mérkőzések rögzítéséhez nincs elegendő kazet-’ 
tank. K ét mérkőzésről általában egy-másfél órás összeállítást 
készíthetünk, a műsorfüzetben közöljük ezek vetítésének idő
pontját, összességében az itt levők kb. hetven százaléka néz- 
heti — felváltva — a  mérkőzéseket.

SOPRONKŐHIDA
— A televíziózás nálunk is jutalom jellegű — hallatszik

3 r r ai - m̂ ik , végén- — Hét darab nagy készülék van, a ne- 
velők döntik el_a heti program összeállításakor a munkahelv- 
rol és a  körletről érkező javaslatok alapján, hogy kik nézhetik' 
a .tevét — jelenleg a világbajnokságot. A napirendet ha szük
séges, megváltoztatjuk; egy a lényeg, hogy senki ne zavarja a 
pihenni vágyókat — hiszen három műszakos a termelés a szö
vődében. Képmagnónk van; az összefoglalókat igyekszünk rög-' 

* T  sa;*no®> íl51 sok nyersanyagunk nincs, ezért teljes 
mérkőzések felvételére nincs mód. Annyi azonban bizonyos: 
Sopronkohidán is sokan szeretik a focit -  a fegyelmi helyzeí 
javulása legalábbis erre  enged következtetni. . ;

KALOCSA
Vajon a nők mennyire érdeklődnek ezután a túlnyomó-' 

részt férfisport után?

kor 0tt a televfz16 éPPúgy' m int más-
adoHR? 9bka , rt. " ézhetlk a nők' részben a körletenként ki- 
adott 3-3 készüléken, amelyeket a nagy létszámú zárkákban 
helyeztünk el. Azt nehéz lenne megmondani, hogy például 
negyven asszony közül hányán figyelik a mérkőzést és hányán 
a lsza n ak ... A férfiak részére is adtunk ki készülékeket: 7ők 
korlatlanui nézhetik a közvetítést, a nőkkel ellentétben, akik 
csak a napirendben meghatározott ideig. Átmenetileg, teháí 
megszűnt az egyenjogúság..;

K. A,
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A sebészeti műtő
: Az elmúlt héten a Heti Hír
adóban h írt adtunk arról, 
hogy íökölön a Büntetésvég
rehajtás Központi Kórházában 
«z elítéltek egészségügyi ellá
tásának javítása céljából tudo
mányos tanácskozást tartottak.

Dr. Káplár Zoltán kórház
igazgató főorvos tájékoztat az 
itt  folyó gyógyító tevékenység
ről.

— A Bv. Központi Kórháza 
az elmúlt esztendő alatt kül
sejében és szervezetében is 
igen nagy változáson ment ke
resztül. .Megnagyobbodott az 
épület, egybeépült a volt 
gyógyszertári helyiséggel és a 
laboratórium épületével. Ez 
határozott céllal történt, a 
megnagyobbodott földszinten 
nyert elhelyezést a befogadó

teg a továbbiakban a bajmeg- 
állapítóba vagy m indjárt a 
kórházi osztályra kerül. A 
bajmegállapítóba rendszerint 
olyan betegeket veszünk fel, 
akiknek a kórelőzmény adatai 
nagyjából ismertek. Ezeket ál
talában ellenőrző vizsgálatok
ra küldik be, s hetvenkét órá
nál tovább nem tartózkodnak 
a bajmegállapítóban. Ha a 
vizsgálat után nem igényel
nek kórházi ellátást, visszake
rülnek az őket .ide küldő: in
tézetekbe.

_ Ugyancsak a bajmegállapí
tóba vesszük fel a m unkaal
kalmasságra, illetve a felül
vizsgáló bizottság elé utalt be
tegeket. Ök nem mindig bete
gek, mert hiszen a nyugdíj- 
korhatárt elérteket is kötele-

egész időtartam ára kötelező 
jellegű érvénnyel bír.

A kórházi osztályok is fej
lődtek. Az első emeleten a bel
gyógyászati osztály m ellett új 
kórtermeket létesítettünk, ré
szint belgyógyászati jelleggel, 
részint intenzív betegellátó 
feladatkörrel. Az intenzív osz
tályon a heveny életveszélyben 
levő betegek tartózkodnak 
mindaddig, amíg az életveszé
lyes állapoton túljutnak.

Az intenzív osztályt körül
belül fél éve kezdtük kialakí
tani, mert az orvostudomány 
fejlődése és a betegek össze
tételének változása megkíván
ta ezt. Sokkal több ma már az 
orvosi szempontból nehéz eset, 
a többszörösen súlyos sérülé
seket elszenvedett beteg vagy 
a friss szívizomelhalásban 
szenvedő egyén, m int régeb
ben. Gyakran kapunk a vidé
ki intézetekből vagy polgári 
egészségügyből m űtétre bete
geket, ha például a polgári 
kórházban az adott pillanat
ban nincs szabad műtő — hi
szen ezeken a helyeken álta
lában nagy forgalom van, az 
életveszély elhárítása minden 
esetben kötelező —, ilyenkor a 
betegek rövid úton hozzánk 
kerülnek, akár mentő repülő
géppel is.

Egy teljesen berendezett két
ágyas intenzív helyiségünk van 
közvetlenül a műtő mellett. A 
négyágyas intenzív részleg 
építészetileg elkészült, és a fel
szerelés fele m ár a rendelke
zésünkre áll. A négyágyas 
részleget is a gyógyítás szol
gálatába állítjuk az év máso
dik felében.

Az intenzív részleg megfe
lel a kor követelményeinek. A 
rászorulókat egymástól teljes 
mértékben izolált ágyakon, 
monitorizált őrzés m ellett he
lyezzük el. A fejlett technika 
segítségével a heveny életve
szély. állapotába került fogva 
tarto ttakat eredményesen tud
juk visszahozni az életbe.

Az életveszélyes esetek szá
ma jelentősen emelkedik. Eze
ket a betegeket m ár a közel
múltban is életben tudtuk ta r
tani, és ez talán nemcsak a 
szerencsének köszönhető. Kli
nikai szinten végezzük a gyó
gyítást. A klinikai szint nem 
mindig a nyugati berendezé
sek, orvosi műszerek tömegét 
jelenti, hanem azt az orvosi 
etikai m agatartást a gyógyí
tásban, am it a polgári klini
kákon is megkövetelnek. A

beteg embert meg kell gyó
gyítani, ez a kórház feladata, 
és ez a mi munkánk!

A második emelet sebészeti 
osztályán új m űtőtraktust ala
kítottunk ki. Itt m ár most szét 
lehet választani orvosi szem
pontból is a baleseti és nem 
baleseti műtéteket, külön lehet 
választani a szeptikus (fertő
ző) és nem szeptikus műtéte
ket, és nyugodt körülmények 
között, modern felszereléssel 
operálhatunk. Nagyon kevés 
hasonló felszereltségű műtő 
van jelenleg az országban 
olyan automata cserekocsik
kal, m int például nálunk. Szí
vesen jönnek ide operálni kül
ső orvosok is.

A harm adik emeleten új lé
tesítmény a bölcsőde. Az itt 
levő gyerekek mindent meg
kapnak. Egy kicsit zsúfolt, 
mostanában több gyermek szü
letik, m int öt évvel ezelőtt.

Minden osztályon kialakítot
tunk társalgóhelyiségeket. Bár 
a kórházban a gyógyulás á t
lagban hét-tíz nap, mégis le
hetnek olyan betegek, akik ál
lapotuk m iatt harminc napon 
túl is itt tartózkodnak, nekik 
pedig társalgóra szükségük 
van. Ezekben a helyiségekben 
van televízió.

A gyógyszertárt egy külön
álló épületbe költöztettük át, 
mert a gyógyszertári munka 
lényegesen helyiségigényesebb. 
A korábbi helyen hoztuk létre 
a gyógyszertári laboratóriu-

Űj helyiségben a gyógyszertár

mókát. Itt külön helyiségek
ben dolgoznak az infúziós ké
szítményeken vagy egyéb 
gyógyászati anyagokkal, steril 
laboratóriumok állnak rendel
kezésre. Természetesen nem 
feledkeztünk meg a raktárak
ról, a szociális helyiségekről, a 
fürdőről sem.

Létrehoztunk egy elfekvő 
osztályt 'is. Ide azok a betegek 
kerülnek — elsősorban a bel
gyógyászatról —, akik állandó 
orvosi kezelést m ár nem, de a 
kórház állandó közelségét még 
igénylik. I tt nem naponta, ha
nem hetente kétszer van or
vosi vizit. Sokat segít ez ne
künk: ide tudjuk elhelyezni az 
infarktus utáni betegeket, a 
kómásokat, az am putáltakat és 
egyéb sérülteket. Ezzel a kór
ház zsúfoltságát jelentősen 
tudjuk csökkenteni.

Fő törekvésünk az, hogy a 
sugárkezelések és a szívműté
tek kivételével m indenfajta 
betegséget a büntetésvégrehaj
tásnál tudjunk gyógyítani. A

sugárkezelést és a szívműtéte
ket nem vállalhatjuk, mivel 
ezekhez olyan költséges be
rendezések szükségesek, ame
lyeket nekünk nem kifizetődő 
megvásárolni a viszonylag ke
vés eset miatt. Ezeket a bete
geket kihelyezzük a polgári 
kórházakba. Amikor m ajd a 
decentrumok kialakulnak a 
büntetésvégrehajtási intézetek 
körzetesítésének megfelelően, 
akkor ezek az intézmények 
nagy segítséget nyújtanak kór
házunknak. ö k  enyhítenek a 
zsúfoltságokon, mi pedig se
gítjük őket orvosi konzultá
cióban, felügyeletben, szakta
nácsadásban, gyógyszerellátás
ban. Ez a jelen pillanatban 
még csak a cukorbetegeket 
gondozó intézetekre vonatko
zik. Ahogyan a fejlődés lehe
tővé teszi, elsősorban a bel
gyógyászatban törekszünk ki
helyezett osztályok létrehozá
sára — mondta befejezésül a 
kórházigazgató főorvos.

— ZIMM —

A kórház intenzív részlege

Röntgen-vizsgálat
és az ambulanciák. Az elítél
ték tehát közvetlenül a befo
gadó ajtajánál szállnak ki az 
őket idehozó gépjárműből, és 
az épületen belül kulturált vá
rókban tartózkodhatnak addig, 
amíg szakorvosi vizsgálatra 
nem kerülnek.

A szakorvosi vizsgálatok és 
a földszinten elhelyezett felvé
teli iroda dönti el, hogy a be-

zően ellenőrizni kell. A bizott
ság nyilatkozik az elítélt mun
kaképességéről vagy -képte
lenségéről, ha az alapellátás 
orvosa ezt nem tudta megítél
ni, vagy lehetőségeit túlhalad
ta annak eldöntése. Ilyenkor 
az ország bármelyik intéze
téből ide kell küldeni az érde
kelteket. A kórházban levő fe
lülvizsgáló bizottság döntése 
viszont a büntetés letöltésének

A bölcsőde egyik kis lakója

Amikor megnyúltak az árnyak
K. község határában, a 

Szőlőhegyen, direkttermő tő
kéken novát termesztenek. A 
faluba érkező autósnak így 
mindig óvatosan kell vezet
nie, mert előfordult már, hogy 
az úton karikázó gazda bor
ért menet-jövet, egyszercsak 
bekábult a murcitól a  kocsi 
elé. Issza errefelé a rossz bort 
kicsi és nagy vegyesen. Még 
mentség is van: az ivóvíz nit- 
rátos. A falu minden máso
dik családjában található 
idült alkoholista, vagy csak 
olyan ember, aki nagyon sze
reti a bort. A novától torzult 
gének apáról fiúra öröklőd
nek, erősítve a degenerációt.

A természeti adottságok 
miatt a K.-i téesz nem ké
nyeztette el tagjait. Kevés 
volt a pénz és sok a munka. 
Az emberek ezért Pestre já r
tak dolgozni, meg Z.-be és 
Zs.-be. A „B.-patak völgye 
Tsz” előtt így nem maradt 
más út, m int beolvadni a 
C.-i Vörös Csillagba. S mivel 
a K.-i gáztöltő két kilométer
re van a falu határától, a 
községben naphosszat alig 
látni embert. Csak szombat
vasárnaponként támad fel az 
élet a vasútállomás és a 
kocsma környékén. Este me
netrendszerű csetepaté, az 
ökölviadaL

Május 9-én a meteorológia 
egyvégtében vihart jósolt, 
Ragacsos meleg volt, egész 
nap és csíptek a böglyök, de 
csak nem akart esni. Azután 
az éjszaka kellős közepén 
hirtelen lehűlt a  levegő és 
kidurrantak a felhők. Dör- 
gött és villámlott, az eső meg 
rászakadt a falura, mintha 
dézsából öntötték volna. Ami
kor D. János elindult utolsó 
útjára a halál kerékpárján, 
m ár alábbhagyott a  gerjede- 
lem. A vihartól a B-patak vi
ze vagy négy-öt méteresre da
gadt és ez a vízállás tartotta 
is magát vagy két hétig. Az 
apadás is elhúzódott jó soká, 
m ert D. János hulláját csak 
csak június 12-én találták 
meg, 12 kilométeres kacska- 
ringós utazás után.

Miután idősb. D. Jánosnét
hazatámogatta menye és an
nak családja, az idős asszony 
csak ült a hokedlin és me
redt maga elé. Körmével a 
viaszkosvászon m intáit ■ ka- 
pargatta.

— Megölték a Janit — 
mondta szárazon. A felisme
réstől megfáradt, opálos te
kintetét hirtelen villámló, 
szikrázó nézés váltotta föl. 
— Sállal folytották meg — 
jelentette ki. — Sállal. — Az
tán fölállt és szó nélkül ott
hagyott mindenkit. A teme
tőben ötven forintot adott a

sírásónak, aki titokban be
engedte a boncterembe, hogy 
bizonyosságot szerezhessen.

A hevenyészett vizsgálat, 
különös tekintettel a boncolás 
eredményére, megállapította, 
hogy nincs szó gyilkosságról, 
bár az ellenkezőjéről sem 
győzte meg az embert. Azt 
mondták: D. János egyszerűen 
vízbe fulladt, mivel tüdejében 
a B.-patak vizével azonos ösz- 
szetételű vizet találtak, s 
amely minden kétséget kizá
róan a halálát okozta. A vizs
gálat arra is kitért, hogy a 
nyakába kötött piros sál „nem 
okozhatta az elhunyt halálát, 
mivel a nyakon fojtogatásra 
utaló nyomokat nem találtak. 
Az aktákat így sietősen lezár
ták és idősb. D. Jánosnét pró
bálták megnyugtatni, hogy tö
rődjék bele a megváltoztatha- 
tatlanba. De minél inkább 
győzködték, annál szilárdab
ban hitt igazában az asszony.

— Vízbe fojtották — mond
ta a menyének. — A Jani nem 
tudott úszni. Elég volt csak 
meglökni a biciklijét.

— Ki lökte volna meg a Ja
nit, anyuka? — kérdezte Irén. 
— Miért ölték volna meg?! 
Soha, de soha nem volt hara
gosa.

— Te is benne vagy a buli
ban, te szemét — rikácsolta 
az öregasszony. — Mert hú
szadikán csak elvetetted a

gyereket. Azt hiszed, nem tu 
dom!? Hol a fiam gyereke?

— Semmi köze hozzá!
— Akkor m iért montad, 

hogy te nem akarod apa nél
kül fölnevelni? Mondd Irén, 
honnan tudtad, hogy nem él 
m ár a Jani?

— Igenis elvetettem! Nem 
akartam, hogy ugyanolyan hü
lye legyen a gyerek, m int az 
apja.

— Az apád meg falazott ne
ked. Volt pofája idejönni 
szombaton. Csak itta a boro
mat és azt mondta, hogy csó
kol ta t a Jani.

— Ne hazudjon! — kiabál
ta Irén. — Hogy meri az 
apám ra fogni!

— Nem 6 mondta, hogy aki 
nem bírja a tanulást, az föl
dobja a bakancsát?

Irén nem b írt tovább ma
gával. Nem akarta megütni az 
öregasszonyt, inkább sarkon 
fordult és bevágta maga mö
gött a konyhaajtót, hogy ki
esett belőle az üveg. Azóta az
tán ott hever a két család kö
zött a földön a kiásott csata
bárd.

★

Május 10-én még senki sem 
gondolt rosszra. Irén azt hit
te, hogy miután nem jö tt ha
za ebéd után a férje, valame
lyik barátjánál eszik, és arra 
is emlékezett, hogy Jani át 
akart menni C-be a futball
meccsre. De hogy este sem 
került elő, arra gondolt a fér
fiak megünneplik a győzelmet. 
Szombat lévén lehet egy ki
csit lazítani és jó, ha abba 
nem yvetkőzik az asszony. De 
mivel egész éjszaka nem jö tt

A i ember gyógyítása

Korszerű Tokoson



E g y  t é r é i  n y o m á n

„H a  tévednék, 
válaszoljanak*'

P. S. olvasónk — maradjunk 
a monogramnál — Szombat
helyről írt igen érdekes leve
let. M int írja: többször volt 
már börtönben, sokat beszél
getett elítélt társaival, és igen 
izgalmas, érdekes dolgokat tu 
dott meg. Dicséretére szóljon, 
néhányat közöl is velünk, de 
egyben hozzáteszi: ha téved
ne, ha rosszul ítélné meg a 
helyzetet, válaszoljunk.

M indenekelőtt idézném leve
lének azt a részét, amely va
lóban „izgalmas”:

„Nekem az a tapasztalatom, 
hogy igazi betörővel vagy rab
lóval még nem találkoztam. A  
„bűnözők” többsége azért lop 
vagy rabol, m ert a létszükség
letéhez elegendő összeget nem  
tudja megkeresni, és sajnos, 
ezért is  kerül vissza a börtön
be (!). Egy példát is tudok 
említeni, ámbár a valódisá
gáért nem vállalok felelősséget. 
Az egyik zárkatársam 1968 óta 
dolgozott egy cégnél, és mos
tanáig, tehát 1982-ig 12 forin
tos órabért kapott. Márpedig 
kb. 2809 forintos fizetésből ho
gyan éljen meg az ember a 
mai világban?”

Gondolom, az olvasók egy 
része néhány jelzővel elintézi 
a levélírót, ám tartok attól, 
hogy vannak olyanok is, akik 
egyetértőén bólogatnak. Mert 
ugye, P. S. „őszinte beszélge
téseiből” ilyen „fantasztikus 
igazságok” születtek

K ezdjük az órabérrel m int 
konkrét dologgal. Jól em lék
szem, hogy 1967-ben, amikor 
dolgozni kezdtem, nyolcforin
tos órabért kaptam. S akkor, 
abból m int egyedülálló egé
szen jól megéltem. A kkor a 
12 forintos órabér jó kereset 
volt. Na, most elképzelem azt 
a céget, amely a 14 évig szor
galmasan dolgozó „zárkatárs
nak" egy fillér órabéremelést 
sem ad. Azon túl, hogy ez 
képtelenség, m indenképpen  
minősíti a „mesélőt”, valószí
nűleg „két fillért” sem ért a 
munkája. Másfelől viszont az 
sem igaz, hogy 2800 forintból 
nem lehet megélni, ez nem  
elég a létfenntartáshoz. Hány, 
de hány nyugdíjas van, aki
nek ennél kevesebb a jöve
delme? Igaz, ez az összeg tény
leg csak a létfenntartáshoz 
élég.

A  fentinél még érdekesebb 
az általános következtetés: 
hogy ugye, azért a lopás, a 
rablás, mert kell a létfenntar
táshoz a zsákmány. Olvasónk

haza a férje, előbb durcás lett, 
m ajd dühös.

Vasárnap reggel átm ent a 
szomszéd utcába, ahol férje 
öccsei laktak. Sándorral és 
Tamással indultak megkeres
ni Janit. Délután ötig nem ta
lálták. Ekkor végre szóltak az 
anyjának, hogy eltűnt a fia. 
Mindenki ideges volt, de azért 
úgy határoztak, alszanak még 
egyet az ijedtségre, s ha köz
ben sem kerül elő a fiú, érte
sítik a rendőrséget.

K-ban pillanatok alatt el
terjedt a hír, hogy eltűnt D. 
Jani. Mindenki csak erről be
szélt, kocsmában, a boltban is. 
Amikor pedig a rendőrség ke
resni kezdte D. Jánost,  ̂ az 
emberek meg voltak győződve 
róla, hogy itt valami suskus 
van.

Volt, aki azt állította, hogy 
látta D-t a Zs. felé vezető 
úton, még 10-én délelőtt. Má
sok azt mondták, hogy ideg
baja m iatt nem bírta elvisel
ni feleségét, ezért inkább el
szökött hazulról. Egyesek tud
ni vélték, hogy kibukott a to
vábbképzőről és szégyenében 
elbújdosott. Egy ember lóha
lálában hozta a h írt a harm a
dik szomszédból, hogy J-ben 
tíz perce látták D. Jánost. 
Irén és a D. testvérek azonnal 
keresésére indultak. Végigjár
ták J. valamennyi házát. Fény
képet m utogattak róla, de sen
ki sem tudott a képről rájuk 
néző férfi hollétéről. Azután 
az emberek egyre inkább a 
gáztöltőről kezdtek pletykálni. 
Ö. Pál és D. János kapcsola
táról. Olyannyira, hogy nem 
unták el ezt a változatot..

nyilván ezt úgy képzeli: X  ren
des, becsületes ember, aki szor
galmasan dolgozik, de oly ke
veset keres, hogy egyszer csak 
észreveszi: nincs m it ennie. 
Ekkor elindul, és háromnapi 
koplalás után megles valakit 
a sötét utcán, leüti, elveszi az 
értékeit. Aztán pár napig — 
jól beosztva — ebből él. No, 
nem szórakozik, dőzsöl, csak 
éppen annyit költ, ami 'a lét- 
fenntartásához kell. Közben el
jön a fizetésnap, s megint csak 
a hónap vége felé indul por- 
tyázni, amíg le nem bukik.

Igen, kedves P. S. alaposan 
felültették, mert ma már a 
legdörzsöltebb visszaeső sem  
hivatkozik arra komolyan, 
hogy azért lopott, m ert nem  
volt m it ennie. Jelenleg m in
denki kaphat munkát, s ellen
értékeként olyan . fizetést, 
amelyből megélhet. Erre a 
2800 forint is elég. Persze, aki 
többet akar, lakást, kocsit stb. 
annak az átlagnál többet, job
ban kell dolgoznia, és ne adj’ 
isten, még mellékes után is 
kell néznie. így sem hónapok, 
hanem évek kellenek, hogy a 
kívánt javakat megszerezhes
se. Hány, de hány becsületes 
ember van, aki évtizedes m un
ka után „csak” lakáshoz ju 
tott, azt berendezte, és éli éle
tét. Főleg akinek családja, 
gyerekei vannak, azoknak az 
álmokat feszesebbre kell szab
ni. De vajon nem nagy dolog 
egy, két vagy több gyermek 
felnevelése?

S itt jutottam  el oda, amiért 
a levéllel foglalkozom. Telje
sen hamis, képtelen felfogás
nak tartom azt, hogy a bör
tönből szabadulok — főleg a 
visszaesők — olyan anyagi ja 
vakról álmodoznak, amelyeket 
mások egy élet becsületes 
munkájával hoztak össze. Ha 
a vágyuk reális lenne, úgy föl
borulna a normális értékrend, 
s nem lenne értelme a tisztes
séges munkának, életnek. Bi
zony, a lopásoknak, rablások
nak stb. a büntetésen kívül az 
is az ára, hogy a szabaduló 
évekig kénytelen „szerényen” 
élni, s az elpocsékolt évekért 
Í9V is „fizetni”.

Ha valaki ezt nem látja be, 
és gyorsan akar ' „fölzárkózni”, 
abból előbb-utóbb megint bör
tön lesz. S őt nem idézőjelben, 
bőnözönek hívják a kintiek.

Ha tévednék, válaszolja
nak . . .

így telt el harmincnégy 
nap. Az emberek lassan meg
nyugodtak volna, m ár-m ár 
megfeledkeztek az esemé
nyekről, amikor a B. vizében 
megtalálták D. Jánost. A bű
vös szót az anya mondta ki: 
„Megölték!” Ettől a perctől 
kezdve azután szabadon szár
nyalhatott a képzelet.

Idősb. D. Jánosné mindig 
és mindenkinek hajlandó volt 
elmesélni a történetet. Az ese
mények kísérteties módon, 
ugyanúgy, szóról szóra ismé
telte el. N em , lehetett ra jta 
kapni, hogy hozzátoldott vagy 
elvett volna belőle valamit is.

— Kérdem én, hol a kerék
párja? Nyomtalanul eltűnt — 
mondta. — Hiába kerestük 
egy hónapon keresztül. Per
sze, hogy eltüntették.

— Lehet, hogy az is benne 
van a vízben •— mondták erre.

— Ugyan — legyintett bosz- 
szúsan az asszony. — Ellopták. 
Mert rablógyilkosság áldozata 
lett a Jani. Az én fiam sze
rette az életet. Miért dobta 
volna el magától? Terhes volt 
a felesége, már autóra is be
fizettek. Kezdtek egyenesbe 
jönni. M iért kellett annak 
meghalnia, aki a szocializmus 
lelkes embere volt? Maga nem 
látta Janit, amikor kifogták
— mondta felháborodott han
gon. — Arccal volt a víz felé. 
A feje pedig a vízfolyással 
szemben. Na, ezt mivel ma
gyarázza!? A haját meg az 
utolsó szálig 'kitépték. Azt a 
gyönyörű, sűrű, göndör haját
— és idősb. D. Jánosnét rázni 
kezdte a zokogás. Amikor ki
csit magához tért, csak azt 
mondta: — Nem lehetett olyan 
soká a vízhen. Mert nem is

Tököli fiatalok
Huszonnyolcból egy

Tökölön a fiatalkorúak Inté
zetében a legutóbbi tanévben 
huszonnyolc fiatal tanult meg 
írni és olvasni. Köztük volt a 
tizenhét éves Kolompár Tibor 
is, aki az ünnepélyes tanévzá
rón az iskola igazgatójától á t
vette élete első iskolai bizo
nyítványát, egy év rendszeres 
megfeszített m unkájának az 
eredményét.

— A hasonló korú fiatalok 
ilyenkor kapják meg az á lta
lános iskola elvégzéséről szóló 
bizonyítványt. Kint m iért nem 
já rt iskolába?

— Elkezdtem az iskolát, de 
a szüleim kivettek, m ert édes
apám beteg lett, eltörött mind 
a két lába. Nekem kellett dol
gozni . . .

— M iért került börtönbe?
— R ablásért ítéltek el há

rom évre, Négyen követtük el 
a bűncselekményt. Nyolcezer 
forintot vettünk el egy isme
retlen szem élytől. . .

— Hányán vannak testvé
rek?

— Heten vagyunk, hat fiú 
és egy lány. Én vagyok a leg
fiatalabb. A bűncselekményt az 
egyik bátyámmal követtük el.

— Milyen érzés volt, am i
kor megkapta első iskolai bi
zonyítványát?

— Nagyon jó érzés volt — 
csillant fel a szeme. — Eddig 
semmit nem tudtam  leírni. A 
nevemet is csak nyomtatottal.

Ha otthonról levelet kaptam
— folytatta —, akkor megkér
tem az egyik zárkatársam at, 
hogy olvassa fel. A választ is 
mindig más írta  helyettem. 
Most m ár tudok írni, olvasni, 
de azért még kell a társak  se
gítsége is.

— Mikor szabadul?
— 1983. január 14-én. Kint 

szeretnék tovább tanulni, esti 
iskolában elvégezni a többi 
osztályt.

— Mi szeretne lenni?
— Sok minden érdekel, de 

talán gépkocsivezető. Szívesén 
lennék egy gyárban hegesztő 
is. Nem tudoip, hova fognak 
felvenni, mivel m ár voltam 
büntetve.

— Ez nem számít.
— De én hallottam.
— Kitől?
— Itt bent a f iú k tó l. . .
— Kivel ta rtja  a kapcsola

tot?
— A szüleimmel, de sajnos, 

a legutóbbi beszélőre nem tud
tak eljönni, m ert meghalt a 
sógorom.

Kolompár Tibornak le tar
tóztatása előtt nem volt ál
landó munkahelye, nem dol
gozott. A rendszeres m unká
val is itt ism erkedett meg Tö
kölön, ez sem ment könnyen.

Kolompár Tibor életében egy 
új fejezet kezdődött, amely el
vezethet egy egészséges, ta r
talmas élet kialakításához, 
csak a folytatás is jó legyen...

Ősztől iskolás lesz
Horváth Gábor szintén ti

zenhét éves. Jelenleg analfa
béta, írni-olvasni nem tud. A 
legsúlyosabb bűncselekmény 
elkövetése m iatt került bör
tönbe.

— Korábban m iért nem já rt 
iskolába?

— Nem tudtam  iskolába já r
ni, m ert az én életem olyan 
v o lt. . .

— Milyen volt az élete?
— Hát olyan . . .  csavarog

tunk, i t tu n k .
— Senki nem törődött , ma

gukkal ?
— Apám a mélyépítőknél 

dolgozott. Hatan voltunk test
vérek.

— Munkahelye volt?
— Nem dolgoztam.
— Hogyan képzelte el az 

életét munka, tanulás nélkül?
— Ilyesmire nem is gondol

tam.
— Mit szól ahhoz, hogy is

kolába fog járn i?
— Hát ha köll, akkor köll. 

S em m it... Járn i fogok. Talán 
még egy szakmát is k itanul

hatok, hiszen sok időm van 
még hátra. Egyelőre írni, ol
vasni kell megtanulni. Néze
getem m ár a képeskönyveket, 
a meséskönyveket. Nézem a 
televíziót is.

— Kivel ta rtja  a kapcsola
tot?

— Én sok mindenkivel ta r
tanám  a kapcsolatot, de még 
senki nem látogatott meg.

— Itt bent hol dolgozik?
— A politechnikai műhely

ben.
—• Milyen m unkát szeretne 

szabadulása után végezni?
— Ezen még nem gondol

koztam, talán gépkocsivezető 
szeretnék lenni.

— Mit gondol, jó lesz, ha 
megtanul írni, olvasni?

— Hát persze, hogy jó lesz.
— Megbánta a bűncselekmé

nyét?
— Nem tudom felfogni, am it 

tettem. Hirtelen jött, azt sem 
tudom, hogyan csináltam . . .

Horváth Gábor iskolás lesz. 
Tanulni fog. Talán eddigi éle
téből is. — ZIMM —-

volt annyira felpuffadva, 
akárki mondja is.

— De m iért tépték ki a ha
ját?

— Kínozták. Meggyötörték 
—- sivította az asszony. — Jaj, 
istenem, jaj istenem — nyög- 
décselte egyre elhaló hangon.

— A vízben hullott ki a ha
ja.

— Akkor m iért nem hullott 
ki a szomszédasszony haja. 
Pedig annak derékig ért. És 
amikor 55 nap után kifogták 
a B.-ból, az utolsó szálig meg 
volt neki. Magam láttam  a két 
szememmel.

★

Az egyik nap lélekszakadva 
rohantak hozzá az asszonyok. 
Már az udvarról kiabáltak, 
jöjjön gyorsan, öltözzön, mert 
minden kiderült. D.-né magá
ra  kapta ruhájá t és rohant és 
rohant az utcán a többi utána.

— Eltűnt! — mondták a 
kocsma előtt a nők.

— Micsoda? — kérdezte D.- 
né.

— Hát P. Lajos — mondták 
az asszonyok. — Értesíteni 
kell a rendőrséget.

— Az történt — mondta 
D. Jánosné —, hogy az asszo
nyok vártak a buszra az ital
bolt előtt. Ott fetrengett P. 
Lajos a földön. Rosszul volt 
nagyon, fogta a fejét, fájlalta 
a hasát és azt kiabálta, én öl
tem meg a Janit. Megbűnhö- 
dök még ezért, jaj. Istenem 
csak a pénzért csináltam. El
mondta a színigazságot. Nem 
bírta magában tartani. Kikí
vánkozott belőle. Hogy éjjel 
meglesték az én Janim at a B. 
partján. Leütötték és egy nagy 
nylonzsákba csomagolták. Föl

vitték a testét ö . Pál szőlejé
be és elrejtették az egyik hor
dó mögé.

— De hogyan került a  pa
takba?

— Mondom: fölbérelték ezt 
a P. Lajost. Ennek kellett be
ledobnia a Jan it a vízbe. És 
bele is dobta. Pénzért minden
re képes az.

— Mit szóltak erre a rend
őrségen ?

— Semmit. Elengedték. Azt 
mondták rá, a bor elvette az 
eszét. Pedig nem is iszik. De 
hát azt mondták, nem normá
lis. Ezért beszél összevissza. 
De ahhoz van esze, hogy ne
velje az öt gyerekét!? Ki van 
ez csinálva, nehogy kiderüljön 
az igazság. Csak azt felejtet
ték el, hogy nagy nyavalyájá
ban bemondta az igazságot.

★
És kerengtek tovább a kép

telen történetek a faluban, an
nak ellenére, hogy előkerült a 
történetünk elején említett 
franciakockás füzet, amelyből 
D. János halálának körülmé
nyei hitelesen fölsejlettek. A 
füzet fontosabb bejegyzései 
között ez olvasható: . . . A  csa
ládomat ne zaklassák, mivel 
ők nem tehetnek sem m iről. . ,  
A  feleségemet a legmesszebb
menőkig, m indenkor nagyon 
szerettem. Fájdalmat okozok 
n e k i . . .  Anyámat nagyon saj
nálom, segítsék őt, m ivel én 
voltam az egyetlen tám asza. . .  

★
Am hiábavaló m aradt min

den állítás, a tények keresű 
igazsága ellenére idősb. D. Já- 
nosnéban egyre komorabbra 
sötétült a meggyőződés, hogy 
megölték a fiát.

(Vége)

ESETEK ÉS EMBEREK
A levitézlett Vitéz

Legutóbb 1981. m ájus 22- 
én dolgozott utoljára, az
után bűncselekményekből 
— és ha ment a lap —, 
szerencsejátékból fedezte 
nem kevés költséggel járó 
kiadásait Vitéz Károly 38 
éves budapesti lakos, aki a 
múlt év őszétől zsarolás 
m iatt kiszabott szabadság
vesztés-büntetését tölti.

Vitéz feltehetően azt hit
te, vagy legalábbis remélte, 
hogyha m ár a zsarolás 
m iatt lebukott, ta lán  meg
ússza a többi bűncselekmé
nyeiért rá  váró büntetést. 
De hát ezúttal tévedett, 
ugyanis a vádlott miután 
eltűnt a láthatárról, sorra 
érkeztek ellene a becsapott 
kisiparosoktól a  feljelenté
sek.

Vitéz Károly ugyanis, 
am ikor m ár minden „pénz- 
csatorna” eldugult, ak ta
táskát vágott a hóna alá és 
felkereste a különböző kis

iparosokat, akiknél tisztes 
honoráriumért reklám táb
la- és vitrinkészítésre, va
lamint villanyszerelési 
munkákra vállalkozott.

Amint az a büntetőeljá
rás során kiderült, bár Vi
téz mintegy 30 maszektól 
felvett 2—7 ezer forint kö
zötti összeget előlegképpen, 
eszébe sem jutott, hogy a 
vállalt m unkákat teljesít
se, m ár annál is inkább, 
m ert se a táblafestéshez, se 
a vitrinkészítéshez, sem pe
dig a villanyszereléshez 
nem ért. Viszont minden 
képesítés nélkül 90 ezer 
forinttal meg tudta károsí
tani a naiv üzletfeleit. . .

A Pesti Központi Kerüle
ti Bíróság dr. Bállá Péter 
büntetőtanácsa Vitéz Ká
rolyt nagyobb kárt okozó 
üzletszerűen elkövetett csa
lás m iatt jogerősen 2 év és 
6 hónapi börtönben letöl
tendő szabadságvesztésre 
ítélte.

Gyere velem Svédországba!
A levél így kezdődik:
„Imre, rájöttem, hogy be

csaptál, a svédországi útból 
semmi sem lesz . . . ”

Aki rájö tt: egy fiatal nő, 
aki útlevélre, vízumra, hat
ezer forintot adott Im ré
nek.

— Azt ígérte, Svédország
ba visz szilveszterezni, ro
kona van ott, nagyon örül
tem a kellemes program
nak . . .

Először mindig öröm volt, 
később csalódás.

— Megígérte, hogy Svéd
országba utazunk — mond
ta egy másik fiatal nő — 
egyelőre Velencefürdőre 
mentünk. Jól éreztük ma
gunkat s közben anyám ér
tesített, hogy eltűnt két 
aranygyűrűm . . .

Sas Im re huszonhárom 
éves foglalkozásnélküli nem

töltötte tétlenül idejét. Köz- 
veszélyes munkakerülésért 
is felelősségre vonják, de 
napközben mindig „dolgo
zott” — valutát adott és 
vett, külföldiekkel kereske
dett, s kikapcsolódásként 
külföldi ú tra invitálta nő
ismerőseit —• némi haszo
nért.

A fiatalem ber részint be
ismer, részint tagad, van 
am it minden alkalommal 
m ásként mond el, igyek
szik befeketíteni ismerő
seit. Egyebek között egy 
huszonkét éves fiatalem 
bert, aki m ár-m ár a naivi
tás határán járva huszon
egy ezer forintot kölcsön- 
csött neki, több részletben 
és lakását is megosztotta 
olykor a vádlottal.

Hi Fi-torony a sporttáskában
Az aktív focista, a 20 

éves Kapitány József jó 
kondícióban volt, hónapo
kon át megerőltetés nélkül 
sétált ki degeszre tömött 
sporttáskájával a kőbányai 
Zalka Máté téri Centrum 
Áruházból. Áruházi eladó 
bará tjá t látogatta a műsza
ki osztályon. Mindig elvitt 
valamit, de sohasem fize
tett, ugyanis Kapitány el
emelte azokat a műszaki 
cikkeket, amelyek még hiá
nyoztak az otthoni gyűjte
ményből.

A sajátos hobbi sugal- 
mazója és egyúttal Kapi
tány „gyűjtőtársa”, a ba
rát, Gyimóthy László 19 
éves műszaki eladó, az áru
ház alkalm azottja volt. Ket
tőjük közös szenvedélye ko
moly kollekciót eredménye
zett. Április 5-én Kapi
tányt az áruház rendészei 
végül is rajtakapták, amint 
négy, egyenként 990 forint 
értékű kvarcórás rádióval 
próbálta meg elhagyni az 
épületet. A rendészek érte
sítették a X. kerületi rend
őrkapitányságot az esetről. 
A ' vizsgálótiszt emlékezett 
rá, hogy tavaly az áruház
ban kétmillió forintos lel
tárhiányt találtak, ennek 
egy része, mintegy 300 ezer 
forint a műszaki osztályon 
keletkezett. A gyanú — 
hogy ezúttal nemcsak egy
szeri lopásról lehet szó — 
a házkutatásnál beigazoló
dott. A két fiatalembert 
előzetes letartóztatásba he
lyezték, és sikkasztás elkö
vetésének alapos gyanúja 
m iatt eljárást indítottak el
lenük.

A gyanúsítottak lakásáról 
30 ezer forint értékű mű
szaki cikk került elő, ame
lyekről elismerték, hogy az 
áruházból tulajdonították 
el. Gyimóthy m int műszaki 
eladó, tavaly ősszel először 
csak néhány magnószalag, 
kazetta hazavitelére kérte 
meg barátját. Aztán meg
nőtt az étvágy: fejhallgató
zsinór, majd maga a fej
hallgató következett, s ap
ránként egy komplett HiFi- 
torony. Ami belefért a 
sporttáskába, Gyimóthy 
rakta, Kapitány vitte. Oris- 
ter erősítő, Hitachi sztereo 
rádió, Pioneer deck, Mini- 
Vidi televízió, zsebrádiók, 
nagylemezek, kazetták, asz
tali rádió. A két gyanúsí
to tt vallomása megegyezik: 
senki soha semmit sem vett 
észre, és csak ők ketten 
voltak a buliban. Több 
m int fél évig feltűnés nél
kül sikkaszthatta el a rá
bízott javakat Gyimóthy, 
összejátszva Kapitánnyal, 
aki egyébként közben a sa
já t szakállára is dolgozott, 
azaz olyat is elemeit a 
pultról, aminek elvitelére 
barátja nem kérte meg.

A sikkasztó és tettestársa 
büntetlen előéletű, rende
zett anyagi és családi kö
rülmények között élnek 
Gödöllőn, illetve Kerepes- 
tárcsán. Gyimóthy szülei 
anyagilag jól szituált em
berek, s Kapitány sem szo
ru lt rá a lopásra: a Ganz 
Árammérőgyár gödöllői te
lepén jól keresett sportál
lásában. Gátlástalanul sik
kasztottak, nem törődve a 
következményekkel.
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A  nevelés közös ér
Újabb két hozzászólás kap nyilvánosságot és úgy hisz- 

szűk, meg is érdemlik azt. Más-más módon, de olyan 
részletekkel foglalkoznak a nevelés témaköréből, amely
be bele lehet kapaszkodni, azaz lehet rajta  tovább vi
tatkozni. Erre egyébként szükség is van, hiszen a  neve
lésnek még nagyon sok területét, erényét, gondját, hiá
nyosságát, még nem érintettük. Ez a  jövőbeni hozzá
szólókra vár.

Reméljük egyre többen lesznek ..;

Úgy döntöttem néhány gon
dolat erejéig én is elmondom 
észrevételeimet, hiszen hato
dik éve vagyok a H. H. rend
szeres olvasója. Először is ar
ról szólnék, milyennek nem 
akarom a nevelői munkát. Az 
nem vitás: az elítéltet a befo
gadástól érinti a nevelés ne
gatív vagy pozitív hatása. 
Mert azt hiszem, mindkettő
ről lehet beszélni. A saját ese
temből kiindulva; én Veszp
rémben olyan nevelővel talál
koztam, aki messze megelőzte 
a jelenlegi lehetőségeket, m ár 
1976-ban is. Az előzetesek 
minden búját-baját ismerte, 
ahol tudott, segített, valóban 
emberszámba vett bennünket. 
Például, ha olyan levél, hír ér- 

1 kezett, amely káros hatású le
hetett, már a levél kézbesíté
sekor higgadtan tanácsot adott, 
hogyan, miként viselked
jen az érintett, ne ham ar
kodja el a válaszát, döntését, 
gondolkodjon, aludjon rá né
hányat stb. Ha nem volt szol
gálatban: hiányzott! Azt hi
szem, ez egy igen fontos moz
zanat. Az emberek igényelték 
tanácsait, még az idősebbek 
is, akiknek pedig volt némi 
tapasztalata.

Ezzel szemben nálunk Sop
ronkőhidán, az elítélt bekerül 
egy 140 fős nevelési csoport
ba, ahol a nagy létszám m iatt 
eleve kizárt a  legalapvetőbb 
nevelés is. Az új Btk. és az 
új Bv. Szabáljyzat bevezetése. 
é ta  még túlterh eltebbek, a  ne- 
jvelők. Így gyakorlatilag egyé
ni foglalkozásra nincs lehető
ség. Nem tartom szerencsés
nek, hogy az elítélt csak ak 
kor kerül közvetlen kapcso
latba a nevelőjével, ha fe
gyelmi kihallgatásra rendeli. 
Gondolom, a nevelési osztály 
vezetője sem erre gondolt, 
amikor a  nevelés céljáról be
szélt. Persze tudom, sok az 
adminisztráció és nagy a lét
szám. Az egyik hozzászóló, 
Horváth Zoltán fejtegetései
vel, miszerint kisebb csopor
tokat kellene létrehozni, 
egyetértek. De hol van az 
rnég? S egyáltalán: hol van 
annyi szakképzett nevelő?

Az is kiderül néhány hozzá
szólásból, hogy ahány intézet, 
annyiféle probléma. Van, ahol 
a  feltételek jobbak, ám a ne
velő fáradt, esetleg már bele- 
lásu lt a munkába. Másik he
lyen  igen aktív, tenni, akarni 
vágyó fiatal nevelő van, csak 
éppen nem talál támogatást a 
törekvéseihez. S itt érkeztem 
él írásom egyik lényeges ré
széhez: a  nevelői munkának a 
jelenlegi törvényes keretei — 
lehetőségei — jók, adottak! S 
e rendelkezések minden inté
zetre érvényesek. Ha tehát az 
eredmények nem egyformák, 
adott esetben nem elégsége
sek, arról nem a törvény, a 
szabályzat tehet. Ezek mögött 
mindig az embert kell keres- 
Jni, hogy milyen a nevelő, mi- 
Ifyen az elítélt stb. Van olyan 
tapasztalatom, mintha nem 
ugyanaz lenne a célja a ne
velési szolgálatnak és a  biz
tonságért felelős bv. alkalma
zottaknak. Márpedig addig 
nincs eredmény, míg a  cél 
/bém közös és azért az összes 
érin tett nem közösen munkál
kodik. Ebbe nem szeretnék 
belebonyolódni, csak egy pél
dát mondok. Például ki van 
írva a tévéműsor szombat dél
előtt 9—11.30-ig, körletkivá- 
Sasztás alapján. Ami azt je

len ti, hogy a felügyelet vá
lasztja ki a zárkákat, illetve 
■az embereket, akik tévét néz
hetnek. De a tévé előtt 10-11 

tórakor csak a készüléket ke
ce lő  elítélt ül magányosan, a 
kényelmes karosszékben. Pe
dig hát a k iú t tévéműsor 
•megtekintésével niyilván célja 
volt a  nevelési szolgálatnak, 

hasonló eseteket mondhat

nék a kulturális és sportren
dezvényeken. való részvétellel 
kapcsolatban is. Általában 
egy-egy rendezvényről, nem a 
könyvtárost, a stúdióst kellene 
megkérdezni, hanem meg kel
lene nézni, mi van ténylege
sen mögötte. S erről a  zárkák 
közvéleményét kellene meg
kérdezni.

Az érem másik oldala, hogy 
valóban sok a rendetlen, a 
szabásokat semmibe vevő el
ítélt, akik ugyancsak a  neve
lőt terhelik. Fölösleges időt 
rabolnak tőle, am it haszno
sabb célokra fordíthatna. De 
még ennek elismerésié mellett 
is túlzottnak tartom  a sok fe
gyelmit. Mert ez önmagában 
is jelez bizonyos hiányosságo
kat. Én a fő bajt, e téren, 
másutt látom. S elérkeztem 
legfőbb mondandómhoz, a 
munkáltatáshoz. A munkahely 
nem választható el a  nevelés 
egységes céljától, ez a legak
tívabb nevelési forma és a ju
talmak, fegyelmik legfőbb for
rása.

Tudom, nem lehet minden 
varró-szövő mellé egy neve
lőt állítani. De nem m ind
egy, hogy ki mit dolgozik, és 
kinek, milyen a művezetője? 
Például adva van egy agresz- 
szív, jó erőben lévő elítélt. 
Nem tartom szerencsés dolog
nak, ha olyan üzemrészbe ke
rül, ahol egy hasonló adottsá
gú művezető van. Ez nyilván
valóan előre látható fegyel
mikhez vezet. De akkor hol a 
nevelési cél? En ezt az em
bert a szállítási- csoportba teri- 
ném,;-, ahpl kiadhatja- energiái 
feleslegét. Persze, több. olyan 
munkahely kellene, ahol az 
elítélt _ lehetőség szerint oi(yan 
munkát végezhetne, amely kö
zel áll az esetleges szakmá
jához. Tessék elképzelni azt 
az embert, aki 5-6 évig szö
vőgépen dolgozik vagy nadrá
got varr. Szabadulása után a 
KöFÉM-hez megy dolgozni, 
mondjuk a présgépre. Itt nyil
vánvalóan mások a fizikai és 
SM-kmai követelmények. Nyil
ván évek kellenek, m ire sza
bad . társait utolérheti. Köz
ben jönnek a  megjegyzések: 
börtönből jött, azért nem dol
gozik stb. Arra nem gondol
nak, hogy talán ekkor dolgo
zik életében először önállóan. 
Sok-sok év kell, mire az er
kölcsi és anyagi hátrányt he
hozhatja. Ezt vagy bírja, vagy 
nem! Én a magam szakmájá
ban „menő” voltam, de mire 
kimegyek, már azok is többet 
tudnak, akik a beosztottjaim 
voltak. Nekem marad az „elő
nyöm” annyi: tudok szabni, 
nadrágot, lepedőt stb. De mi 
haszna ebből a társadalom
nak? Azt hiszem, nem va
gyok egyedül ezzel a gondo
lattal . . .

A társadalom írott és írat
lan szabályait betartó, a mun
ka értelmét, célját belátó em
bereket kellene visszaadni a 
társadalomnak.. Ehhez azon
ban változásokra lenne szük
ség, szerintem. Több, hivatá
sát szerető értő nevelőre, aki
ket nem tartana ellenfélnek, 
esetleg ellenségnek az elítélt. 
Humánus, emberközpontú* az 
egyén és a  társadalom érde
keit egyaránt képviselő sze
mélynek kell lennie a nevelő
nek. Legyen a szó nemes ér
telmében vett példaképe az 
elítéltnek! Következetesen ha
ladjon a cél felé, nem rom
bolja le másik nap, amit előt
te ™ár felépített. Nem kell 
telni az igentől és a nemek- 
tol. Kell a személyes példa- 
mutatás, a jókor alkalmazott 
ösztönzés, jutalmazás vagy el- 
marasztalás, a fegyelmezés. 
Mindez azonban nem pótolja 
azt, hogy akit tisztelünk, an
nak hiszünk!

Természetesen szívesen vi
tatkozom azokkal, akik a  fen
tieket másként látják

Darvas Miklós
Sopronkőhida.

A tanításnak, a nevelésnek 
gyermekkorunktól kezdve dön
tő szerepe van az életünkben. 
A kömiyezetünkre visszaható 
magatartásunk tükrözi a ne
velésünk kudarcát vagy sike
rességét. Kisebb-nagyobb kö
zösségekben éljük le életün
ket, s mindig alkalmazkodni 
kell, csak így lehet harmoni
kus a  kapcsolatunk a többi 
emberrel. De mindez lehetet
len, ha valaki, rosszul ítéli 
meg önmagát. Másban látja a 
saját hibáját. Felnőttkorban 
is jelentkeznek a gyermekkor
ban elszalasztott nevelési hiá
nyok. s  egy felnőtt embert 
m ár lényegesen nagyobb fel
adat átnevelni! De nem lehe
tetlen, minden ember formál
ható. csak meg kell hozzá ta 
lálni a kulcsot.

Ebben a komoly, ember for
máló feladatban vállalnak 
döntő szerepet a nevelők, de 
mindenki más is, aki érez 
magában többletet és ezt 
hasznosítani tudja a köz ja 
vára. Ahhoz azonban, hogy el 
is tudja fogadtatni nevelési 
szándékát, többnek, másnak 
kell lennie, m int az . átlagem
bernek. S akkor sem szabad 
feladnia, ha a másokért való 
küszködése pillanatnyilag nem 
is látszik eredményesnek.

A nevelési osztály vezetője 
azzal, hogy az elítélteknek is 
hozzáférhetővé tette a nevelé
si alapelveket, ismertette a 
nevelés főbb területeit, már 
lépést te tt az ember-közeli 
kapcsolatok megteremtéséhez. 
Évekkel ezelőtt ilyesmi elkép
zelhetetlen lett volna. Már 
maga az a tény, hogy véle
ményünk lehet, és ki is 
mondhatjuk elhomályosítja a 
múltat, s nem „törzsszámnak”, 
hanem embernek érezzük ma 
gur.kat. . ... , . ..v .... s, „
.... Egyébként az új szabályzat
tal előlegezettbizalm at .kap
tunk^ olyan mértékűt, amely
re példa még nem volt idáig. 
A kedvező változásokat min
denki érezheti a saját bőrén, 
főleg a régiek tudják értékel
ni ezt. Egy valamit emelnék 
ki: a  rövid tartam ú eltávo
zást. Csak rajtunk múlik, hogy 
meddig és milyen mértékben 
marad ez meg. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy 
akik ezt engedélyezték, vissza 
is vonhatják. Tény, hogy né
hány száz emberből csak né
hány „feledkezett kinn”, de 
ha ilyesmi gyakrabban fordul 
elő,_ az kétségbe vonhatja az 
intézméDiy létjogosultságát. S 
akik nem jöttek vissza, a ne-
velés, .fredménytelenségét bi
zonyítják? Nem hinném. Mert 
nemcsak a nevelő feladata, 
kizárólag, az ilyen önző, tá r
saira nem gondoló emberek 
„megnövelése”, hanem a kő 
rülötte élőknek is.

Sokféle beállítottságú, kép
zettségű elítélt alkotja kény
szerközösségünket. Közöttük 
feltűnően sok az olyan, aki 
anya, szeretet nélkül nőtt fel. 
Később az életben is kudar
cok érték — rossz házasság 

> s ezeket nehezebben 
viselték el, m int mások. Ok 
azok, akik aztán az alkohol
ban találták meg a pótszert, 
amely_ feledtetni tudta velük 
— időlegesen —  a valóságot. 
Az Iszákos ember pedig köny- 
nyen sodródhat olyan hely
zetbe, amelynek a vége a bör
tön. Az ital „áldozatai” között 
a segédmunkástól a mérnökig 
mindenkit megtalálunk S 
ezek az emberek, ha nem it
tak volna, ha nem innának, 
has-/.nos tagjai lennének a tá r
sadalomnak. Ügy hiszem, ben- 
ti nevelésük, leszoktatásuk 
megfelelő propagandával az 
alkoholról, igen fontos len
ne. Szerintem, nagyon hatásos 
neveles lenne, ha rendszere
sen filmeket vetítenének 
amelyek bemutatnák, milyen 
karos következményei vannak 
az alkoholizmusnak, az italo
zásnak. A jelenlegi átnevelés
Lerin?" 3 sta t‘sztikákszennt, eddig nemigen járt 
kielégítő eredménnyel. Én egy 
ilyen elrettentő filmsorozattól 
nagyon sokat várnék
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Előtérben a vendégek egy csoportja
„Kaptam egyszer egy disz

pozíciót (felkérést szereplésre) 
valami istenhátamögötti, eldu
gott faluba. Talán még a tér
képen sem szerepelt, olyan 
csöppnyi hely v o lt. . .  Megér
keztem, hát majd hanyatt es
tem a csodálkozástól. A falu. 
„kulturális centrum ában”, 
vagyis a kocsmaudvaron volt 
felállítva egy színpad, köré
hordva néhány szék. S fellé
pésre várva majd az összes 
vezető színész, aki csak felka
pott, közkedvelt volt abban az 
időben. . .  Egyszer csak meg
jelenik egy kifogástalan fehér 
szmokingba öltözött ú r (a 
kocsmaudvaron), üdvözöl va
lamennyiünket, majd zsebébe 
nyúlva, fizetni kezdi a színé
szeket. Nem azt a pénzt, ami 
járt volna, m int az Országos 
Rendező Iroda által megálla
pított gázsi, hanem éppen , a 
kétszeresét. Elhűlve kérdeztük, 
hogy hol a papír, am it alá kell 
írni az átvétel elismerésekép
pen Egy nagyvonalú legyintés 
volt a válasz. . .  így kezdődött 
az ismeretségem Hetényi Jó
zseffel.”

Helyszín: a váci büntetés
végrehajtási intézet parancs
noki-irodája. Aki a történetet 
elmondta: Gobbi Hilda m ű
vésznő, aki Galgóczi Erzsébet 
írónővel és Ronyecz Mária 
színésznővel együtt — Hetényi 
József meghívására — azért 
jött, hogy végignézzen egy 
vizsgaelőadást. Rajtuk kívül 
még a Népművelési Intézet is 
képviseltette magát természe
tesen egy m unkatársuk és egy 
vizsgabizottság — amelynek 
tagjai: a Nemzeti Színház dra
maturgja és a Színház című 
szakmai folyóirat kritikusa — 
által. A bemutatandó darab 
címe: „Körforgás”, a bemuta
tás célja az úgynevezett „B” 
kategóriájú rendezői vizsga le
tétele.

Hetényi József nevét sok 
helyen ismerik, lapunk is 
többször írt róla. Az előzmé
nyek röviden azok kedvéért, 
akik^ nem olvasták ezeket a 
beszámolókat: a Népművelési 
Intézet _ még régebben pályá
zatot hirdetett am atőr rende
zők képzésére (vagyis olyan 
képesítés megadására, amely
nek értelmében az illető nem 
hivatásos színészekből álló 
együttéseknél, például műve
lődési házakban, nagyvállala
tok dolgozóiból verbuválódott 
társulatoknál stb. rendezőként 
dolgozhat, velük színpadra ál
líthat előadásokat. Hetényi 
József eddigi élete -  és, saj
nos, minden bűncselekménye 

~  a színházi, művészi 
eleihez kapcsolódott: gondolt 
egy merészet, és — a kellő en
gedélyek birtokában — jelent
kezett a tanfolyamra. Az első 
vizsgasorozaton — az úgyne
vezett „C” kategórián _  ta- 
yaly m ár Sopronkőhidán tú l
jutott, s mivel a szigorított 
őrizetesek időközben Vácra ke
rültek, a jelenlegi vizsgára 
már itt került sor?

Ennyit az előzményekről s 
most néhány szót a darabról 
Alapja egy olasz író (Cecche- 
rini: Rabszállítás) műve, aki 
könyvet maga is szabadság
vesztése idején írta. A círn 
mindent elmond: megérkezik 
átmeneti szálláshelyére a szál
lítmány, az emberek elhelyez
kednek a kijelölt zárkában
Ismerosok-ismergUgHgk kerül;
nek ily módón össze, elmond
o k  ^ r tÜket’ íókat derül- nek néha másszor összecsap
nak az indulatok — maid fel 
virrad az új nap, s indul ki-ki

tovább. A történet ilyen for
mában való leegyszerűsíté
se azonban semmit nem érzé
keltet — nem is érzékeltethet
— a közel másfél órás színda
rab igazi mondanivalójából, a 
nézőtéren uralkodó feszültség
ből (amely egyaránt érdeme a 
rendezőnek s az őt segítő szín
játszóknak), a megannyi való
ban drámai helyzetből. Vácott 
természetesen jól ismerik He- 
tényit és a darabot is: ennek 
ellenére egy pisszenés nem 
sok, annyi sem hallatszott a 
másfél óra alatt. Figyeltem az 
arcokat; szemmel láthatóan az 
összes nézőt magával ragadta 
az, ami a színpadon történik
— felidézte bennük saját él
ményeiket, saját életük törté
netét. Nem a váci fegyház kul
túrtermében voltak, hanem ab
ban a valamikori másik „ra
bodban, zárkában. Az, hogy 
vastapssal zárult az előadás — 
alighanem említeni is fölösle
ges, annyira magától értető
dő. Gobbi Hilda sem nagy 
szavakkal gratulált, hanem 
sorban kezet fogott mindenki
vel, s így köszönte meg az él
ményt, am it számára adott ez 
az előadás — s ez a néma di
cséret mindennél jobban kife
jezte' véleményét.

A szövegkönyvet szintén He
tényi József írta. Remek ér
zékkel emelt át, ágyazott be 
mondatokat az eredeti műből. 

„Láttatok ti m ár teljes hosz- 
szában napsugarat?’’ — való
ságosan és átvitt értelemben 
is nagy hatású a kérdés, épp
úgy, m int amikor arra keresik 
a választ, hogy „Mások miért 
nem forognak?” — vagyis 
miért tudnak kívül maradni' a 
visszaesés körforgásán. Sokat 
mond két festmény is: az első 
kép elején egy régi rabszállító 
belsejét láthattuk, a darab vé
gén pedig már egy autóbusz 
belsejét. A fejlődés, változás 
érzékeltetésre aligha lehetett 
volna tömörebb módot találni.

„Köszönjük, hogy eljutot
tunk idáig. Nem haragszunk, 
am iért ordítottál velünk, ö n 
magunkat látni ezen a módon
— olyan élmény volt, amiben 
nem volt még részünk. Még 
egyszer köszönjük” — ezekkel 
a szavakkal fejeződött be az 
előadás: a színjátszó csoport 
tagjai nevében szólt így egyi
kük, mindanyiunk érzéseit ki
fejezve Hetényihez.

Amikor ismét felmentünk a 
parancsnoki irodába, nyoma 
sem volt a „sztorizós” jókedv
nek. A vendégek szótlanul ül
tek egy darabig; gondolatban 
még a darab egyes jeleneteit 
pergették ú jra végig maguk
ban.

— Nagyon sokat fejlődhetett
a börtönélet — törte meg vé
gül Gobbi Hilda a csöndet. _
El sem tudtam volna képzel
ni, hogy ilyesmi létrejöhessen, 
megvalósulhasson egy ilyen 
helyen . . .

A parancsnok természetesen 
”  nem hagyva ki az alkalmat 
7 - rögtön tarto tt egy formás 
kis előadást a nevelésről, az 
új lehetőségekről, elképzelé
sekről, s a végén szóba került 
Hetényi s, eddigi munkássága.

— Miért olyan fontos egy 
visszaesőnek a „B” kategóriás 
rendezői vizsga? — ezt m ár a 
Nemzeti Színház dramaturgja 
kerdezte.

— Régóta ismerem Hetényi 
Józsefet, s sokszor beszélget
tünk erről is. Mindig a szín
házi világhoz vonzódott, ott 
akart élni és dolgozni — ám

megfelelő képesítés híján nemj 
kapott magának megfelelő 
munkakört. Így hát — saját 
maga terem tette meg a lehe
tőségeket, s hogy ez nem min
dig sikerült, szabályos úton, 
arra  részben jó példa volt a 
korábban hallott történet;' 
részben bizonyíték többszöri 
büntetése.

— Itt és önmagukról szólt 
a darab, ez kétségtelen — vet
te á t a szót a vizsgabizottság 
másik tagja. — Engem is meg
kapott, hogy mennyi változás 
történhetett a benti életben. 
Sok mozzanatát nem lehet el
felejteni, m int ahogy sok 
ügyetlenséget sem. Egy azon
ban biztos: sem amatőr, de 
még profi színtársulatnál sem 
lehet találkozni azzal, hogy 
ennyire együtt legyen egy tá r
sulat, ennyire tökéletes össz
hangban dolgozzanak, vállal
ják szerepüket és ezzel együtt 
— önmagukat is. A végén a 
bemutatkozás (ekkor a szerep
lők elmondják valódi nevüket 
s azt, hogy hány évet töltöttek 
eddig bent — a szerk.) egy
szerűen döbbenetes: az ötlet 
jó dram aturgiai érzékre vall. 
Az egységes játékfelfogás,, a 
koncepció jó ive pedig jó ,ren
dezői. érzékre — én a magam 
részéről ezért javaslom a da-, 
rab vizsgaelőadásként való el
fogadását. Természetesen, sok 
a hiba, a szinte bántó ügyet
lenség is; de itt sajátos körül
mények között kellett m ind
annyi uknak dolgozni, részben 
ez is lehet a kiváltó ok. Mióta 
működik itt a színjátszó cso
port?

— Négy évvel ezelőtt jött 
létre — válaszol a nevelő. —. 
Nem mi hoztuk létre; az el
ítéltek körében terem tődött 
meg az igény. A csoport elő
ző vezetője már szabadult, ez
után vette át Hetényi József, 
Törekvései szerencsésen talál
koztak a nagyobb lehetőségek
kel, a fejlődéssel — így ma 
m ár közös megelégedéssel dol
gozik a „Prizm a” színpad,

— Mi lesz tovább Hetényi- 
vel? — ezt m ár Gobbi Hilda 
kérdezte a Népművelési Inté
zet munkatársától.

— Ezzel az előadással a 
rendező még nem szerezte 
meg az áhított „B” kategóriá
jú  képesítést. Igaz, ezen a 
vizsgán buknak el a legtöb
b é n . . .  Hátra van még jó né
hány elméleti tárgy, ahol szin
tén számot keli m ajd adnia a 
jelöltnek felkészültségéről. 
Utána a mi „vizsgánk” követ
kezik — hol lesz hely a  szá
m á ra .. .  Egyáltalán nem to
longanak • ugyanis a kulturális 
intézmények, hogy „rendezőt 
kérünk!” Ráadásul ezek a stá- 
susok csak másodállású elfog
laltságot jele íenek, főállásba 
nem lehet elmenni egyik 
nagyüzemhez vagy művelődé
si házba sem. Hetényinek el 
kell helyezkednie valahol, 
dolgoznia kell, s a legjobb len
ne, ha annak az adott intéz
ménynek a kulturális életében) 
vállalna ré.:zt. Az indulásnak 
legalábbis így kellene történ
nie!

★

Hetényi József szeptember
ben mond búcsút a váci bv, 
intézetnek; utolsó vizsgáit te
hát valószínűleg már kinn te
szi le. Sok sikert kívánunk 
ezekhez éppúgy, m int saját 
„vizsgájához” — további tévé-; 
kenységéhez.

s. a® ;
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A napokban érkezett a hír: tői az emberszállítő űrhajókig — a hangfellövést és a  visz- kérdés a földi vevőállomás. A 
•  n y ^ t- e u r o p a i  országok az egyik legalapvetőbb fel- szajuttatást is figyelembe véve szocialista országok — Romá- 
megkezdtek közös urtelevízió- adat a földi kapcsolat állandó — mintegy 70-80 ezer kilomé- nia kivételével — földi rend- 
prögramju.k: kísérleti sugárzó- biztosítása volt. Az űrkutatási y  öu ezel KUO e -------------
tót. A brüsszeli szerkesztőség programokban'"az“e lm ú lT  k lí  * rnyl ^volsägot tesz meg a
híranyagához a „kísérő szőve- évtized során a különböző fény sebességével, tizedmásod- mérője f 2 méter A zajo^
get azokban az országokban, társtudományok, egyre na- Percek alatt. Ez a  televíziós csökkentése érdekében, a ve-
ahol a ' programot venni tud- gyobb szerepet .kaptak. Igjt közvetítéseknél nem okoz gon- vőberendezést csaknem mí-
ják, sa já t nyelvükön hallhat- ma már az természetes, hogy dot, a távbeszélésnél viszont nusz kétszáz fokon hűtik. A
Iák. a napi és távlati meteorológiai kettőnél több műhold nem szovjet műhold a televízióköz-

A tv-híradó ugyan beszá- programok összeállításában kapcsolható össze, m ert ,a vá- vetítések mellett országonként
m olt az új technikai módsze- nagy részük van a műholdak- laszok késedelme m iatt érthe- száz telefonbeszélgetés —
rek.ről, de részletes adatok nak- tétlenné válna a kapcsolat. A bármely irányban történő —
még nem kerültek nyilvános- Az egyik legfontosabb kér- műhold általában 10 w att továbbításra is alkalmas, 
sásra. Az biztos, hogy. mind- dés a nemzetközi távbeszélő-
ftssze kezdeti lépésekről van kapcsolatok megteremtése, kü- Nem légből kapott hír
szó, és m indjárt tegyük hoz- lönösen az • óceánok átlépése
iá ; a műholdas közvetítések volt. Az 1960-as évek elején M iért van szükség a műhol- rabolához hasonló — antenná

nak alkalm azására a televízió- ra, adapterre lesz szükség. A
műsoroknál? A földi állomá- közösségi antennák alkalm a
soknál, ismeretes a m ikrohul- sak már környező országok
lámok egyenesen terjednek, program jainak vételére is. Az
így viszonylag rövid távolsá- alapvető cél: egy-egy állam
gokra — legfeljebb néhány területének besugárzása. De
tíz kilométerre — jutnak el, az egészen bizonyos, hogy a kör
adókat — lehetőleg — hegy- nyező országok program jait
csúcsokra helyezik el. De így éppen úgy, m int a földi állo-
is csak néhány tíz kilométer- másoknál, meghatározott te-
nyi távolságot tudnak átívelni, rületeken venni lehet majd.
Nixon szovjetunióbeli látoga- Olyannyira napirenden sze- 
tását már műholdak segítsé- replő kérdés ez, hogy 1984-re 
gével közvetítették, és így lát- a Nemzetközi Távközlési 
hatjuk a tengerentúli esemé- Egyesület összehívott egy vi- 
nyeket is. A legnagyobb előny, lágértekezletet, ahol lényegé- 
hogy nem, vagy csak nagyon ben a műholdak űrbéli elhe- 
kis mértékben hatnak az idő- lyezését is jóváhagyják. Egy 
járási tényezők, nincs szükség ilyen állomás ugyanis a szük- 
a nagy nemzetközi m ikrohul- séges pályam ódosítások,. a 
lámú láncokra, megbízhatóbbá nap-, a holdsugárzás és egyéb 
válnak a kapcsolatok. körülmények m iatt elveszíti

A stockholmi — 1961. évi ■— energiáját. Ilyenkor m ár pos-
jövője elsősorban nem a nem- felbocsátott ECHO-k, amelyek eur°Pai konferencián Európá- ta i szolgálatra nem alkalmas,
zetközi műsorok egységes su- úgy viselkedtek m int a visz- l3an ??.°P gerincadó írek- de ezeket a „nyugdíjazott” be-
gárzása. szaverő fe lü le t'__ csak kísér- venci^jät jelölték ki. Nálunk rendezéseket, eladják kísérleti

A z  űrtávközlés története lé- leti célokat szolgáltak. A TEL- az . l"es Pr°Sram  országos ki- célokra, így megsemmisülésü-
nyegében az űhajózás első lé- STAR 1. 1962 június 1-től már éPít®se 1957- óta folyik, de Ja- kig több száz műhold marad
péseihez kapcsolódik. A mű- telefonbeszélgetéseket közve- Pá n b a n ,is ]•? éviS tartott, mi- a  pályán. A programokat ah-
holdas kísérletek bevezetésé- tített re elertek, hogy a foműsort az hoz, hogy m indenütt a földi

ország területének több, m int közvetítésekhez hasonló le-
90 százalékán láthassák. Mi- gyen a kép és a  hang minősé
vel az épület m ár rendelke- ge, ideális körülmények között
zésre áll, a további programok kell sugározni. Ehhez nélkü-
megvalósítása olcsóbb, m int az lözhetetlén a műholdak elhe-

alkalmazzák például ~~'-l------- íi----- — "V” , alapgerinc-hálózat kialakítása, idézésének, üzemeltetésének
Moszkvából tev továbbítiák a “  E£yenhto síkjában De így is rendkívül nagy költ- egyeztetése.
S r n l S  5  ]í tk a ionek fel és együtt mozog a ségeket igényel. Éppen ezért Tehát nem légből kapott hír,

Az erőlködés kiiktatása 
a testgyakorlásból

Egy kanadai mérnök számi- izületi gyulladásban szenvedett, 
tógép segítségével kívánja ki- Mielőtt mesterséges ízületet 
deríteni, mi a helytelen a já- kapott volna, kompenzáló 
rásunkban, sőt még a kocogá- mozgást alakított ki a maga 
sunkban is. Dávid W inter egy számára járás közben, hogy 
olyan laboratórium ot hozott csökkentse a beteg csontra ne- 
létre, amelyben egy nyomólap, hezedő nyomást. Ez a kom- 
tv-kam erák és egy elektromos penzálómozgás folytatódott a 
izomerőmérő áll egy számító- műtét után is, aminek az lett 
gép irányítása alatt. Ennek a a következménye, hogy a be- 
felszerelésnek a segítségével teg térdízületét érő terhelé- 
adatokat gyűjt arról, hogyan sek nem voltak egyensúlyban,; 
működnek együtt az izmok, és az egyik csípője pedig feles- 
a sebészet meg a fizioterápia leges túlterhelésnek volt ki« 
hogyan segíthet a mozgássá- téve. Winter információi lehe- 
rülteknek abban, hogy kényei- tővé tették az asszony sebé- 
mesebben járhassanak. sze számára, hogy olyan fizio-

Az alanyra elektródákat és terápiát írjon elő, amely meg* 
fotodetektorokat szerelnek a javította a járását, és felesle» 
bokáján, a lábfején, a térdén, gessé vált a csípőműtét, 
a combján, azután végigmegy Egy másik vizsgálat arra a 
a 10 m hossz nyomólapon. A következtetésre ju ttatta  Win« 
telem etrikus egység össze- tért, hogy a láb izmainak 
gyűjti az elektródák adatait, szokványos műtéti kezelése 
a tv-kam era pedig fölveszi az során valójában nem azokat 
illető mozgását. A kapott ada- az izmokat kezelték, amelyen 
tokát azután digitális forrná- két kellett volna, 
ban tárolják számítógépekben Ügy látszik, hogy még a ko*i 
és elemzik őket. cogóknak is helytelen elkép-

Ennek a felszerelésnek, egy zeléseik vannak arról, hogyan 
taposómalomnak és a számító- végezzék a gyakorlataikat. A 
géppel vezérelt rajzológépnek legtöbb futó és kocogó a. 
a segítségével W inter az eset- combizmait igyekszik fejlesz- 
tanulmányok egész könyvtárát teni. A valóságban azonban a  
állította össze. lábikra hátulján lévő izmok

Az egyik esetben egy olyan 3—8-szor akkora erőt fejtenek 
nőt tanulmányozott, aki térd- ki, m int a combizmok.

Az Interszputnyik
A. Szovjetunióban á műhol- sá g , szakértője elmondta', 

dókat rendkívül sokfélekép- Geostacionarius műhold 
pen 1 ’ .................  "

T ra d ^ d a la in a /k é p é b  Ez" le- Földdel -  a Föld mintegy - . “ “ dr, Hegyi Gábor hang- hogy a jövőben -  elsősorban
hetévé teszi h o s v  N nv n sz i egyharmadat képes folyamato- súlyozta — a nagy távolságú a nagy tisztaságú közvetítések
S l S o r S -  san besugározni. A „mozgó” közvetítések m ellett . elsősor- m ellett -  a nemzeti progra-
jön meg a nyomás, m int a fő- MOLNYIJA naponta 8-10 órán r^m nk^ipárzá^nói^^hnnem ^n P10*. sugárzásánál nagy je- 
városban. Így időt és jelentős át lá t el egy-egy nagyobb te- lentoséget kap a műholdas

meg. Kétféle műholdtípust al- több műhold pályára juttatásá- 
kalmaznak — m int dr. Hegyi ra van szükség folyamatos 
Gábor, a posta-vezérigazgató- műsorsugárzás megoldásához.

Olcsóbb, megbízhatóbb

vei. Ma már a többi között 
Laosz, Afganisztán, a Jemeni 
Népi Demokratikus Köztársa-

W *«l »VtlUUUV»«i

ét  jelenfős á t l á t  el egy-egy nagyobb te- nemzeti) tehát a belső fejlesz-
léseknél van döntő szerepe a 
műholdak alkalmazásának. Az 
űrfrekvenciák felosztásáról 
m ár 1977-ben megállapodás 
született. Dél- és Észak-Ame- 
rika kivételével pontosan 
meghatározták, hogy a Föld 

A Szovjetunió az A tlanti- ság is a szervezet tagja, sőt különböző országaiban ki, me- 
és Indiai-óceán fölé bocsátott Algéria is részt vesz a techni- lyik sávon dolgozhat, 
fel távközlési műholdakat, ez- kai lehetőségek kihasználásá- Magyarország öt ilyen mű- 
zel nemcsak Európa, hanem ban. Ebben a szervezetben sorsugárzási lehetőséget ka- 
Afrika és Ázsia, sőt olyan tá- mindenki egyenlő jogokkal pott. Saját erőből az anyagi 
voli pontok elérését is megöl- rendelkezik. Az INTELSAT a források és a tecnikai lehető- 
dották, m int Kuba. Az Inter- másik nagy nemzetközi szer- ségek hiánya m iatt évtizede- 
szputnyik 1971-ben alakult 9 vezet, itt a jogokat elsősorban kig nem élhetnénk a műhol- 
szocialista ország részvételé- a részvénytulajdonosi hányad das közvetítés lehetőségével.

határozza meg. _ De m int az élet, a gazdaság
A műhold 36 ezer kilométer minden területén, itt is a 

magasságban van, így a  kép KGST-n belül, elsősorban a
Szovjetunióval történő együtt- 
működés rendkívül nagy elő
nyökkel jár.

Az Interkozmosz szakembe
rei, tudományos kutatói már 
dolgoznak egy nemzeti prog
ram okat sugárzó közös mű
hold tervein. Ez az egy állo
más sugározná Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, az NDK, Romá
nia egy-egy programját. Ezzel 
a beruházási költségek jelen
tősen csökkennek, hiszen 6 
részre osztódnak. A műhold 
nagy előnye, hogy egy ország 
teljes, százszázalékos ellátását 
megoldja. Alkalmazására a 
szakemberek az évtized végé
re számítanak.

Jogos a kérdés, az űrből ér
kezett képet, hangot hogyan 
vehetjük majd. A vételhez a 
műholdra irányított mintegy 
egy méter átmérőjű — a pa-

Az élelmiszereken képződő penész 
többnyire veszélytelen

Sok penészgombával bevont élelmiszer a gombafo
nal eltávolítása után nyugodtan élvezhető. Az aspergil- 
lus parasiticus nevű penészgomba ugyan nagy víztar
talmú term ékekben például sajtban, környezetének 
nagy mennyiséget ad át az aflatoxin nevű rákkeltő 
gombaméregből, de szilárd élelmiszerekben m int pl. a 
hús, mikotoxinokat csak ott találunk, ahöl a gombafó- 
nalzat képződik. J. Reiss bebizonyította, hogy a tbxi- 
nok diffúziója a gombafonálból a kenyérben sem megy 
végbe. Csupán két aflatoxin esetében figyelhetik meg 
igen csekély diffúziót, amely a 19 napos kísérleti idő 
után azonban legfeljebb csak 1 centim étert ért el. Leg
alábbis a megvizsgált penészgombák, az aspergillus 
parasiticus, az aspergillus ochraceus és penicillium 
chrysogenum ezért veszélytelenek, ha eltávolítják őket.

tv-sugárzás,
- - ///////////////^I
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Kialakult a legjobb 12  mezőnye
MAGYARORSZÁG-BELGIUM 1:1

. Negyvenfokos a VB-láz, 
nemcsak Spanyolországban, 
de. a világ számos országában. 
Ä tévé jóvoltából milliók és 
milliók láthatják a találkozó
kat, amelyek közül jó néhány 
a labdarúgás igazi propagan
dája.

A második hét végére felé
re csökkent a VB mezőnye. A 
kiélezett küzdelemre jellemző, 
hogy Chile és Salvador kivé
telével papíron még 22 or
szág várhatta reménykedve az 
utolsó, harmadik kört.

Sokan — látva a brazilok 
szenzációs játékát — már-már 
g világbajnoki címet is oda
ítélik. Nem szabad azonban 
arról elfeledkezni, hogy más a 
csoportmérkőzés és más a kö
zépdöntő, ahol a nagy tét 
m iatt mindegyik csapat már

a maximumot nyújtja. A bra
zilokon kívül Argentína — el
lenünk —, Spanyolország, 
Anglia játéka megbízható, de 
nem tudni, hogy mire lesz 
képes az NSZK és a többi to
vábbjutott együttes.

Még nem lehet végleges vé
leményt mondani a VB szín
vonaláról sem, és arról, hogy 
melyik csapat hoz újdonsá
got. Egy biztos: a totális foci 
a sikeres, ahol minden játé
kos támad és védekezik, a já 
tékosok sokat futnak labda 
nélkül, tökéletes a tecniká- 
juk, s elsőrangú a gyorsasá
guk, no meg kiváló a kondí
ciójuk.

Alighanem azok az együtte
sek jutnak a legjobb négy kö
zé, amelyek a fentieknek so
rozatban megfelelnek.

Megalázó vereség
Sajnos, a magyar válogatott 

Argentína ellen nem sokat 
mutatott be a totális fociból. 
Ezzel szemben az argentinok 
gépezete tökéletesen működött 
és nem egyedül Maradona 
vert meg bennünket 4-1 
arányban.

Nyilván még sokat vitatko
zunk azon, hogy mi okozta a 
megalázó Vereséget, Mert az 
volt. Körülbelül úgy játszot
tunk, mint a salvadoriak, el
lenünk. Behúzódtunk ,a 16- 
osunkra és vártuk az argen
tin  rohamokat. Mészáros szin
te egyedül állta a sarat 27 
jpercig, aztán á  közeli, lövést 
m ár ő sem háríthatta. Jogos 
á kérdés: ha m ár így beáll
tunk védekezni, hogyan lehe
tett szabadon egy argentin já
tékos az ötösünkön?

A folytatás is törvényszerű 
volt. Két csatárral nem lehet 
támadni, főleg, ha á középpá
lyások is csak védekeznek. 
„Támadó” középjátékosunk, 
Nyilasi a saját kapunknál to- 
porgott, míg a többiek — Var
ga, Sallai, Rab — nem talál
ták a helyüket. Rossz taktika, 
am it ráadásul rosszul is haj
tottunk végre? Nem. Az a 
taktika, ami eleve rossz, csak 
kudarcot hozhat. Mészöly ott 
hibázott nagyot, hogy nem a 
játékosok tudásához, mentali
tásához illesztette a játékstí
lust. Például a belgák az ilyen 
kétékes játékot jól játsszák. 
Mi nem tudunk embert fog
ni, képtelenek vagyunk fog
csikorgatva védekezni. Az per
sze más kérdés, hogy jobb 
taktikával, támadóbbal, mi 
íett volna az eredmény? Le
het, hogy akkor is kikapunk, 
de legalább nem ilyen meg
alázóan. Bizony, az egész fut

ballvilág előtt levizsgáztunk, 
elégtelenre.

Az egyéni teljesítményeket 
nem is érdemes boncolgatni. 
Itt két megállapítás lehet fon
tos: Bálint elképesztően lassú 
mozgása és Mészáros remek 
formája, no még Pölöskei be
csületgólja. Vagyis: még egy
szer ilyen rosszul nem játsz
hatunk, annyi biztos. Sajno's, 
azonban az esélyeink szerint 
már csak a belgák ellen ja 
víthatunk, legalábbis a VB 
előtt ígért becsületes helytál
lást illetően. Mert az argen
tinok ellen ez is elmaradt.

Mészöly a vereség utáni éj
szakán nemigen 'áiúdt. S reg
gel olyan nyilatkozatot tett, 
amely végre teljesen őszinte 
volt. Elmondta, hogy m ár a 
selejtezőkön való túljutásun- 
kat is csodának tartotta. Ar
ról is beszélt, hogy, ugye, Ira
tán nem minden volt olyan 
„szép”. így például lehet va
lami igazságmagja annak, hogy 
a győriek „összevesztek” Nyi
lasival és em iatt nem utazott 
Póczik és Hannich a válo
gatottal. Aztán kiderült, hogy 
Fazekas tulajdonképpen nem 
vállalta a kezdő emberi posz
tot, mert fáradt. Elfáradt a 
nehéz belga bajnokságban. Itt 
csak az a kérdés: a belga já 
tékosok nem fáradtak el? 
Vagy talán Fazekasnak „nem 
éri” meg a lábát kockáztatni 
nemzeti 11-ben, m ert esetle
ges sérüléssel komoly össze
gektől eshet el a jövőben? 
Még valami. A csapatkapitány 
Nyilasi nem hogy buzdította 
volna társait, haiiem azt kér
dezgette: mikor lesz vége?

De a belga mérkőzés előtt 
megint feléledt a remény.

Mészöly faltételezései
Mészöly Kálmán, a magyar 

Válogatott szövetségi kapitá
nya Alicantéban válaszolt' 
Hoffer Józsefnek, az MTI 
munkatársának kérdésére: ho
gyan nyerhetne csapata Bel
gium ellen?
. — Engedtessék meg, hogy 

feltételezésekre szorítkozzak — 
kezdte a kapitány. — Tehát:

— ha ismétlődne az a játék, 
amelyet a VB-selejtezőn 
Svájc ellen m utattunk;

— ha a védelem magára ta
lálna, magabiztossá vál
na, jól zárna és indítana;

— ha á középpályások olyan 
értelemben tudnák meg
oldani feladatukat, amely 

■elvárható Volna tőlük, 
megfogni az ellenfelet, 
irányítani, az akciókat 
eredményesen befejezni;

— ha az-elöl játszók gyor
san, pontosan szőnék az 
akciókat és a lehetősége
ket nem puskáznák el;

— ha Nyilasi csapatkapi
tányhoz méltóan példa- 
mutatással vezényelné 
társait, élen járna a jó 
játékban;

— ha Kiss olyan góllövő 
formában lenne, mint 
Salvador ellen;

— ha Fazekas jól hasznosí
taná színeinkben belgiu
mi tapasztalatait ottani 
kollégáival szemben;

— ha Mészáros minden ki
hagyás nélkül „argentin” 
formában védene;

— és végezetül, ha egy gól
lal többet rúgnánk, mint 
a belgák.

Ehhez még azt tette hozzá 
a szövetségi kapitány: akkor 
volna a legnagyobb boldogsá
ga, ha a mérkőzés utolsó Í5 
percében már arra gondolhat
na: ki lesz a következő ellen
fél?

így látták a belgák
, i „H a: a magyar csapat ké
pes volt tíz gólt lőni a sal
vadoriak hálójába, akkor vi

lágbajnokverő csapatunk meg
ismételheti ezt a ritka pro
dukciót” — mondogatták a

belga szurkolók, a Salvador! 
mérkőzés után viszont a Di- 
manehe rPesse így írt:

— A két pont a lényeges! 
Ezt megszereztük és sorsunk 
továbbra is saját kezünkben 
van: a magyaroktól kell leg
alább egy pontot szereznünk 
és azzal csoportelsőként ju 
tunk tovább.

Hasonlóan nyilatkoztak a 
spanyol földön tartózkodó já 
tékosok és vezetők egyaránt. 
Mindenesetre az előre teme
tett kiscsapatok meglepetésso
rozata a Belgium—Salvador 
találkozón is majdnem foly
tatódott.

A belga táborban elismerik: 
Geretsék ezúttal rosszul já t
szottak, de az is kétségtelen, 
hogy a tíz emberrel körömsza
kadtáig védekező ellenféllel 
szemben nehéz volt „jó” já 
tékot produkálni.

A szaksajtó most már a cso
port döntőjére, a Magyaror
szág—Belgium találkozóra 
összpontosít. Általános véle
mény, a „salvadori kudarc” 
kitűnő lecke volt, tanulságai a 
sorsdöntő mérkőzésen csak 
hasznosak lehetnek.

— Tulajdonképpen eredeti 
számolgatásunkhoz érkeztünk 
el — kezdte fejtegetését a te
levízió egyik riportere. — A 
logikus számítás mindig Is a 
magyarok elleni találkozót je
lölté meg sorsdöntőnek. Az 
argentinokkal szemben elért 
győzelmünk a vártnál kelle
mesebb helyzetet teremtett 
csapatunk számára, de a ma
gyarok elleni mérkőzés „négy
pontos” jellege azért megma
radt — véleményezte a ripor
ter. A belga játékosok azon
ban előnyösnek mondható 
helyzetük ellenére is tartanak 
a magyarok elleni találkozó
tól.

— Kétségtelenül előnyben 
vagyunk. A papírforma is 
mellettünk szól, de az ilyesmi 
labdarúgásban könnyen meg
bosszulja magát — mondta 
Eric Gerets, a csapat kapitá
nya. — Ami talán a legjob
ban aggaszt bennünket: túl 
jól ismerjük egymást. Alkal
masint mindkét együttesnek 
valami .ú ja t kell kitalálnia. 
Hogy ez melyikünknek sike
rül, az csak a mérkőzésen de
rül majd ki.

Idegenlégiósok az esélyekről
Jupp Derwall, az NSZK szö

vetségi kapitánya, az Algé
riától elszenvedett 2:l-.es ve
reség után -az újságírók ma- 
liciózus kérdésére egykedvűen 
a következőket m ondta:

— Egy vereség be volt kal
kulálva ezéri a« VB-n,! Az, 
hogy ez éppen a nemzetközi 
piacon nemigen jegyzett el
lenféltől következett be, az 
egyszerűen pech . . .

A magyar válogatott péntek 
esti vereségére is számítottak 
a józanul gondolkodók, a , vi
lágbajnokkal szemben. Nem 
is az argentin győzelem a fá
jó, ’ hanem a m utatott játék, 
alárendelt szerepünk a 90 
perc alatt. Három olyan játé
kossal beszélgettünk, akik mö
gött sok-sok nagy csata van. 
Hogyan látták ők a történ
teket a pólyáról.

Mészáros Ferenc, aki cso
dálatos produkciókat mutatott 
be földön és levegőben:

— Sokkal nehezebb meccs 
volt, mint reméltem. Az ar
gentinok most bemutatták, 
hogy a belgáktól elszenvedett 
vereségük csak kisiklás volt. 
Nekünk az volt a legnagyobb 
hibánk, hogy túlzottan tisztel
tük a világbajnokot, lélekben 
már a mérkőzés előtt térdre 
estünk előttük.

Fazekas László, aki most 
csak 45 percet játszott:

— Döbbenetes volt látni, 
hogy az argentinok az első 
perctől az utolsóig valósággal 
haraptak. Ügy látszik, a tét 
megsokszorozta erejüket,- hi

szen az forgott kockán, hogy 
csomagolnak, vagy továbbjut
nak?! Ráadásul" van egy Ma- 
radonájuk, aki magyar pénz
ben 240 millió forintot ér. S 
ez csak egy játékos, és még 
nem beszéltünk Ardilesről, 
Kempésrőí vágy Fassarellá- 
ról.

Bálint László, akit megba
bonázott Maradona és a töb
bi labdavirtuóz:

— Más-más súlycsoportban 
volt a két csapat. Az argen
tinok igazolták a világ előtt, 
hogy nem véletlenül lettek 
1978-ban aranyérmesek. Mi 
idegesek, félszegek, gyámolta
lanok voltunk.

És Belgium ellen?
Mészáros: Okosan és végre 

higgadtan kell játszanunk 
Európa talán pillanatnyilag 
legütőképesebb válogatottjá
val szemben. A belgák Salva
dor elleni mérkőzése bebizo
nyította, hogy nekik is van
nak sebezhető pontjaik.

Fazekas: Két esztendeje já t
szom Belgiumban, az Ant
werpen csapatában. Játékuk, 
stílusuk így szinte nyitott 
könyv előttem. Nem ismernek 
elveszett labdát és még csa
táraik is aktívan részt vesz
nék a védekezésben. A bel
ga válogatott még akkor is 
veszélyes, ha az ellenfél bir
tokolja a labdát. Elég egyet
len eladott passz és már he- 
ten-nyolcan lendülnek előre, 
indítanak kontratámadást. Hi
deg fejjel, józanul kell a ma
gunk. játékát nyújtanunk.

Búcsú Spanyolországtól
Mészöly feltételezéseiből a 

többség bejött. Sajnos ez is 
kevés volt az üdvösséghez, az
az a győzelemhez. A kapitány 
a belgák ellen végre támadó 
csapatot küldött a pályára és 
úgy látszott e taktika beválik.

Nyilasi—Müller—‘Törőcsik— 
Fazekas—Kiss—Pölöskei ha
toshoz időnként fölzárkózott 
Martos és Varga, de még Ga- 
raba is. Az első félidő döntő 
részében mi birtokoltuk a 
labdát és akár több góllal ve
zethettünk volna. Varga bom
bagólja mindenesetre ■■ meg
nyugtatta a csapatot: Ám a 
második félidőre előjött a 
„magyar, betegség’; tartottuk 
a labdát, komótosan fociztunk 
és a padlón levő belgák föltá
madtak. Egyenlítő góljuk után 
ismét nagyobb sebességre kap
csolt válogatottunk — miért 
álltak le? — de már nem si
került gólt lőni.

így tehát három pontot sze
rezve elfogadhatóan búcsúz
tunk a Mundiáltól, Spanyolor
szágtól. Mészöly, a mérkőzést 
követő _ tévébeszélgetésen 
könnyezve kért elnézést a 
szurkolóktól. Szepesi és mások 
a „tisztes helytállást” emleget
ték, csakhát ezen az estén a 
meglepően enervált belga vá
logatottat le kellett vol iá 
győznünk. Ha a játékosok nem 
állnak le 1-0 után, hanem to
vább rohamoznak, . bizony a 
siker nem maradt volna el. 
Mészöly, a második félidőben 
ismét hibázott: két védekező 
játékost küldött be, akkor, 
amikor a gólerős Szentes a 
kispadon ült. így a nagy lehe
tőséget elszalasztottuk.

Mindent összevetve: VB- 
szereplésünk csalódást okozott 
a szurkolóknak. S ez a lényeg, 
sa jn o s ...

3 'S é s sá ro s  :
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Bárm erre jár-kel Mészáros Ferenc a Sidi San Jüan
ban, vagy éppen a környékén, m indenütt olyanokkal 
találkozik, akik veregetik a vállát, rázzák a kezét, gra
tulálnak neki, és mindenki úgy beszél róla, m int aki 
nagyobb vereségtől m entette meg válogatottunkat. Fe
ri azonban nagyon szerényen elhárítja a gratulációkat, 
m ert azt vallja, hogy egy-két gólt még elháríthatott 
volna.

— A második gól előtt balszerencsémre beleütöttem 
Bertoni lövésébe, de a labda úgy pattant, hogy a szem
füles Maradona berobogott és fejjel besodorta. A har
m adikat megelőzhettem volna, de későn mozdultam a 
labda után, amelyet m ár csak a kapufára tudtam  tol
ni. A negyediknél pedig közösen ügyetlenkedtünk Bá
lint Lacival.

— Az első félidőben gólnak látszó lövések seregét 
hárította.

— Akkor sokáig azt hittem, mindenre képes vagyok, 
nem is tudnak nekem gólt rúgni. De am ikor ez Berto- 
ninak sikerült, már nem reménykedtem a döntetlenben , 
sem. Sajnos, Bertoni teljesen üresen maradt, nem volt 
nehéz a hálóba találnia. Aztán jöttek a meg-megújuló 
argentin támadások, és m ár tudtam, hogy m inden el
veszett. Ez az argentin csapat most ellenállhatatlanab- 
bul, jobban és nagyobb akarattal játszott, m int négy 
évvel ezelőtt Buenos Airesben.

— Es a magyar csapat?
— Félénkek voltunk, m int a nyuszik, súlyos bírála

tunkat jelenti, az is, hogy még küzdőképességben sem 
tudtuk felvenni a versenyt. A középpályán téblábol- 
tunk, rúgtuk a labdát, am erre álltunk, senki sem mert 
felzárkózni, egyénileg vállalkozni, s volt idő, amikor a 
kapuból döbbenten láttam, hogy alárendelt szerepet 
játszunk. Sokan védekeztünk, de nem elég fegyelme
zetten, az első gól előtt például Pasarella zavartalanul 
fejelhette középre a labdát, s különféle lazaságok miatt 
később is több helyzet adódott az argentinok előtt. 
Össze-vissza kapkodtunk, s, kombinációs ellenrohamok
ra sem vállalkoztunk. Csupán a második félidőben, ak
kor is vérszegényen. Sajnos, az igazság, hogy a té t
mérkőzéseken sokszor valósággal megbénulunk. Ez a 
rutintalan fiataloknak még megbocsátható, de — a ta
pasztaltabbaknak vajon m iért remeg a lá b u k ? ...

12 csapat folytatja
Lapzártakor, csütörtök esté

re lényegében kialakult a  leg
jobb 12 mezőnye. Az első cso
portban mindössze Lengyelor
szág győzött — 5-1-re — Peru 
ellen, míg a többi találkozó 
döntetlenül végződött. Szen
zációsnak nevezhető a kame
runiak szereplése, s bár nem 
jutottak tovább, a  három dön
tetlen fantasztikus teljesít
mény. A lengyelek mellett az 
olaszok jutottak .tovább máso
dik helyen.

A második csoportban Algé
ria két győzelmet aratott, de, 
ha a lapzárta után lejátszott 
NSZK—Ausztria mérkőzésen a 
papírforma érvéyesünl, úgy 
végül az a két csapat folytatja. 
Chile pontot sem szerzett.

A harmadik csoport a miénk 
volt, ebből sajnos Belgium és 
Argentína ment tovább.

A negyedik csoportból Ang
lia és Franciaország az első és 
a második, Északi szomszéda-

1 2  ü v e g  s ö r .  .  .
„Világrekordot’! állított 

föl a csehszlovák Jan Ber
ger, ugyanis a . Kuvait— 
Csehszlovákia mérkőzés 
után ,2 üveg sört kellett 
elfogyasztania, hogy végre 
produkálni . tudja a dop
pingvizsgálathoz szükséges 
anyagot. Az AFP francia 
hírügynökség jelentése' sze
rint már sok játékosnak 
okozott ilyenfajta gondot a 
doppingellenőrzés, de még 
egyikőjüknek sem volt 
szüksége ennyi folyadék-

F á j Keegan Iiáía
Kevin Keegan, az angol vá

logatott kapitány másódik
VB-mérkőzését is kihagyni
kényszerült. Hátsérülése
olyan súlyosnak tűnik, hogy 
Greenwood szövetségi kapi
tány nem számolt véle a'Cseh
szlovákia elleni találkozón.

Keegan napokig az ágyat 
nyomta és. egyelőre hiába ke
zelik szakorvosok, könnyen le
het, hogy a Mundial alatt már 
nem is jön rendbe.

ink szereplése csalódás, míg g 
Kuvait válogatottja várakozás 
felett szerepelt.

Az ötödik csoportból mindég 
bizonnyal a  spanyolok a . toj- 
vábibjutók, a másik csapat 
Jugoszlávia esetleg Észak-lr4 
ország.

Végül a  hatodik csoportból
pontveszteség nélkül Brazilig 
elsőnek, a Szovjetunió a várt
nál nehezebben, másodiknak 
ment tovább.

.Tehát a 12 továbbjutó: Bra«
zília, Argentína, Belgium, Angi. 
lia, Fracniaország, Szovjetunió, 
Olaszország, Lengyelország, Os 
valószínűleg) Spanyolország, 
NSZK, Ausztria és Jugoszlávia,

KImnpár: j
másfél év „pihenő"
A Bp. Spartacus elnöksége 

Klampár Tibor fellebbezésé 
alapján megtárgyalta a fegyel
mi bizottság korábbi határo
zatát és a nemzetközi asztali
tenisz-versenyektől másfél 
évre eltiltották.

Az eltiltás indoklása: Klam
pár megtagadta a szakosz
tállyal közös vonatutazást áz 
NSZK-ba, csak saját gépkocsi
jával  ̂ lett volna haj.lancfő 
menni, de erre nem kapott en
gedélyt. A csapat elutazásá
nak napján feleségével együtt 
az NSZK-ba ment minden kü
lön engedély nélkül, s az 
együttesnél külföldön nem je
lentkezett. Súlyosbító körül
ményként értékelték, hogy ,;a 
külföldi meghívás nemzetközi 
hírnevének szólt, amelynek >ia 
klub nem tudott eleget tenni, 
továbbá, hogy a közelmúltban 
kiszabott fegyelmi büntetés- 
nek semmiféle nevelő határa 
nem volt.
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