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A Z  E L M Ú L T  HÉT
A FALANGISTA PÄRT SZÉKHAZA ELLENI ME

RÉNYLET következteben életét vesztette Basir Gemajel, 
Libanon megválasztott elnöke.

A párt székházában a robbanás időpontjában közel 
száz ember tartózkodott. Ebben az épületben fogadta 
párthíveit az elnök. A robbanás nyomán az épület jó 
része összedőlt, a mentőcsapatok még három órával ké
sőbb is kutattak az áldozatok után.

A vizsgálat eddigi megállapításai szerint legalább két
száz kiló robbanóanyaggal aknázták alá' a házat.

IZRAEL LIBANONI AGRESSZIÓJÁNAK második 
szakasza mértékadó washingtoni vélemények szerint, 
bármely pillanatban megkezdődhet. A sajtó szerint még 
nem világos, milyen taktikát fog követni az amerikai 
kormány.

A Fehér Ház és a külügyminisztérium sajnálatát fe
jezte ki a Szíriái arab békefenntartó erők elleni izraeli 
támadások miatt, de most sem tett egyetlen • konkrét 
lépést sem szövetségesének megfékezésére.

A The Washington Post megállapítása szerint az iz
raeliek „nagy és aránytalan fölényben levő hadsereg
gel állnak lőtávolságban Damaszkusztól és azt követe
lik, hogy „a szíriaiak vonuljanak vissza határaik mö
gé”. A Bekaa-völgyben végrehajtott akció a bejrúti tak
tikát ismétli, amikor az arabok várakozó álláspontra 
helyezkedtek. Izrael pedig állandóan fokozódó katonai 
nyomással igyekezett diplomáciai döntést kikényszerí
teni, állapítja meg a washingtoni lap. Hozzáfűzi azon
ban, hogy a két helyzet között mégis nagy a különbség. 
„Bejrútnál az izraeliek legalább azt mondhatták, hogy 
amit csinálnak, az egy Izraelre nézve veszélyes haderő, 
a PFSZ éllen irányul. Ez semmiképp sem mondható az 
izraeh területtől távoli és katonai összetételüket tekint
ve, szinte teljesen védelmi jellegű szíriai csapatokról.” 

„Nyilvánvalóan Szíria létérdekét fenyegeti, ha a Da
maszkuszba vezető utakon izraeliek vannak jelen. Iz
rael egyszerűen a rra ' használja ki Libanonba való be7 
hatolásának következményéit, hogy megvalósítsa egy 
további célját is, s esetleg megalázza Asszad elnököt; és 
ezt amerikai fegyverekkel teszi” — ír ja . vezércikkében 
a .Washington Post.

WILLY BRANDT, A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA 
PÄRT ELNÖKE lemondásra szólította fel Otto Lambs
dorff, szabaddemokrata párti gazdasági minisztert.

Az SPD parlamenti csoportjának ülésén Brandt külö
nösnek nevezte, hogy maga Lambsdorff nem veti fel, 
ezt a kérdést, miután a szociális juttatások erőteljes 
csökkentését javasoló programjával gyakorlatilag fel
mondta a szociálliberális koalíció 1980-as, közös kor
mányprogramját. Brandt szerint a jobboldali szabadde
mokrata politikus ezzel a programmal és az országos 
vita kirobbantásával meg akarja bénítani a Schmidt- 
kormány tevékenységét.

Az SPD elnöke az egész Szabaddemokrata Párthoz 
fordult, és sürgette, hogy foglaljon állást Lambsdorff 
csomagtervével kapcsolatban. Az ülés végén az SPD 
parlamenti csoportja egyhangú szavazással elutasította 
Lambsdorff tervezetét. Az SPD vezetése egyébként a 
koalíciós megbeszélésen közölte az FDP vezetésével, 
hogy a tervezetet nem fogadja el tárgyalási alapnak az 
1983-as költségvetés további megvitatásakor.

A lemondását sürgető felszólításokra Lambsdorff kö
zölté, nem kíván távozni a kormányból.

EGYES BONNI VÉLEMÉNYEK SZERINT nem lehe
tetlen, hogy Lambsdorff lemondatása kiprovokálásával 
akarja siettetni a szociálliberális koalíció szétesését. 
Egyik rádiónyilatkozatában Lambsdorff kijelentette: az 
SPD elutasító magatartása nyomán , lehetségesnek tart
ja, hogy programját az ellenzéki keresztény uniópártok
kal valósítsák meg.

Az ellenzék vezetése egészében támogatásáról biztosí
totta Lambsdorff elgondolásait, de még Helmut Kohl, 
á CDU elnöke sem helyeselte a szülési segély eltörlését 
és a munkanélküli segély olyan drasztikus korlátozá
sát, mint ahogy azt a gazdasági miniszter javasolta.

Az_ egyre éleződő vitával egyidejűleg hozták nyilvá
nosságra, hogy az NSZK gazdasága 1982. első félévében 
is változatlanul stagnált: a „nulla növekedés” az 1981-es 
szinten való megrekedést jelenti.

TOKIO ÄLLÄSPONTJA SZERINT a szovjet fegyver
kezés „súlyos kihívást” jelent, a Nyugathoz tartozó Ja
pánnak fokoznia kell „védelmi” erőfeszítéseit, különö
sen azt a képességét, hogy megvédje a számára létfon
tosságú tengeri utánpótlási vonalakat. Ezt hangoztat
ja bevezetőben a japán nemzetvédelmi hivatal (hadügy
minisztérium) éves jelentése, amelyet Tokióban tettek 
közzé, és amelyet a kormány már előzőleg jóváhagyott.

A beszámoló abból a feltételezésből indul ki, hogy a 
szigetországot „külső támadás” fenyegeti, és ezért fel 
kell készülnie „a rendkívüli helyzetre”. Ennek alapján 
olyan követeléseket tartalmaz, amelyek teljesítése ese
tén az elkövetkezendő évekre előirányzott katonai ki
adások, illetve fegyverkezési program nagy mértékű túl
lépésére lenne szükség. Közvetve megkérdőjelezi Japán 
háború utáni alkotmányát, amely az ország számára 
tiltja a hadviselést, illetve a kollektív védelem gyakor
lását.

A jelentés sürgeti a japán nép hazafiasságának fo
kozását, a -„védelmi” ügyek iránti érdeklődésének fel
keltését, mert — mint hangoztatja —, csakis ily módon 
lehet megvédeni az országot „a küiső támadással” szem
ben. Ennek érdedében javasolja, hogy — á nép egyet
értésével és mihelyt lehetséges — hozzanak létre orszá
gos polgári védelmi rendszert, amely képes lenne meg
birkózni az ország elleni esetleges invázióval.

HOLLANDIA

Várhatóan jobbközép-koalíció 
alakul

A hollandiai rendkívüli par
lamenti választásokon a leg
több szavazatot ugyan a mun
káspárt nyerte, de a keresz
ténydemokraták és a liberáli 
sok együttesen megszerezték a 
parlamenti képviselői helyek 
többségét.

A hágai politikai hagyomá
nyok szerint a királynőnek a 
választások után a legnagyobb 
párt vezetőjét kdll felkérnie 
kormányalakításra. Így elő
ször a munkáspárt kísérelheti 
meg a kormány létrehozását 
de majdnem bizonyos, hpgy e 
kísérletek eredménytelenek 
maradnak, miután a kérész 
íénydemokraták és a liberáli
sok együtt többségben vannak 
az új törvényhozásban

A közvélemény-kutatók elő
rejelzése ezúttal kivételes 
pontossággal realizálódott a 
hollandi szavazóurnáknál: ki
élezett, fej fej melletti küzde
lemben a munkáspárt a sza
vazatok harmadával megsze
rezte a relatív többséget —

szerint a jövőben jobbközép 
pártok koalíciója fogja irá
nyítani az ország ügyeit. Noha 
tizenkét párt képviselői kerül
tek be a hágai parlamentbe, a 
voksok megoszlása azt mutat
ja, hogy a választók körében 
a korábbiaknál erőteljesebb 
polarizáció következett be.

A rövid, meglehetősen visz- 
szafogott választási kampány 
sajátossága az volt, hogy a ve
zető pártok főbb jelszavai, 
meghirdetett céljai — leg
alábbis, ami a gazdasági—tár
sadalmi problémákat illeti — 
lényegében azonosak voltak. 
A különbséget az alkalmazan
dó módszerek, illetve a terhek 
elosztásáról vallott nézetek je
lentették. A gazdasági válság 
által korábban alig érintett 
fejlett nyugat-európai ország 
mind súlyosabb problémákkal 
kényszerül szembenézni. Az 
aktív lakosság 12 százaléka, 
540 ezer dolgozó van már 
munka nélkül, s számuk, a 
beruházások visszaesésével, 
rohamosan növekszik. A hol
land nemzeti össztermék fele 
a külkereskedelemben realizá
lódik, s a világméretű recesz-

szió miatt a még oly színvo
nalas áruk kivitelének szin
ten tartása is súlyos gondot 
jelent. A másik neuralgikus 
pont a költségvetés óriási, s 
növekvő defecitje: a csökkenő 
állami bevételek miatt a 
hiány a tervezett négy száza
lék helyett az idén már eléri 
a 30-33 milliárd guldent, a 
nemzeti össztermék 10 száza
lékát.

Az üzleti körök — amelyek 
a pénzügyi gondokat a kétség
kívül fejlett társadalombizto
sítási rendszerre, a szociális 
juttatásodra vezetik vissza — 
teljes mellszélességgel sora
koztak fel a jobboldal polgári 
pártjai mögött. Radikális „ta
karékosságot”, adókedvezmé
nyeket és beruházási támoga
tást várnak egy erős polgári 
kormánytól.

Az esetleges balközép-koalí- 
ciót a Demokraták ’66 súlyos 
veresége akadályozta meg: a 
baloldalinak számító polgári 
párt a meglehetősen tehetet
len ideiglenes kormány tagja
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Bár a világszervezet leg

magasabb rangú tisztségvi
selője már több 'ízben járt 
a szovjet fővárosban, s 
1969-től kezdve két évet 
töltött ott, mint hazája, Pe
ru diplomáciai képviseleté
nek vezetője, mostani láto
gatásának legfőbb célja a 
kölcsönös ismerkedés volt. 
Leonyid Brezsnyevvel és 
Andrej Gromikóval folyta
tott megbeszélésein a je
lenlegi feladatát ez év ja
nuárja óta ellátó Cuellar 
kifejtette nézeteit az 
ENSZ-re háruló feladatok- 

1 ról.
A tárgyalások eredmé

nyeivel — a moszkvai saj
tóvisszhangból és a főtitkár 
nyilatkozataiból ítélve — 
mindkét fél elégedett. 
Szovjet újságíróknak adott 
nyilatkozatában Cuellar 
hangsúlyozta: moszkvai
tárgyalásai, az ország veze
tőivel és a szélesebb közvé
lemény képviselőivel foly
tatott eszmecseréi meg
győzték őt arról, hogy a 
Szovjetunió őszintén érde
kelt a' békében és a lesze
relésben. Külön kiemelte, s 

. követendő példának nevez
te a Szovjetunió kötelezett
ségvállalását, hogy nem al
kalmaz elsőként nukleáris 
fegyvert.

A moszkvai megbeszélé
seken nemcsak abban ér
tettek egyet, hogy a világ 
országai előtt álló legna
gyobb 'horderejű feladat ma 
a béke biztosítása, az ezt 
elősegítő leszerelés megva
lósítása, hanem abban is, 
hogy milyen szerepet kell 
betöltenie ezek végrehajtá
sában az ENSZ-nek. A vi

lágszervezet főtitkárát, 
mint ezt több nyilatkozatá
ban, s az ENSZ tevékeny
ségéről szóló jelentésében 
is megerősítette, erősen 
nyugtalanítja, hogy nem si
kerül elég hatékonyan ki
használni a lehetőségeket, 
amelyeket az ENSZ és kü
lönösen a Biztonsági Ta
nács, mint a legbonyolul
tabb nemzetközi kérdések 
megvitatásának fóruma 
biztosít a tagállamoknak. 
Szovjet részről is több íz
ben felhívták rá a figyel
met, hogy a Biztonsági Ta
nács gyakran képtelen ha
tározott, a konfliktushely- 
zetek megoldását szolgáló 
intézkedéseket hozni, elfo
gadott határozatait pedig 
sokszor nem hajtják végre. 
Az ENSZ-főtitkár, hogy ér
vényt szerezzen a kollektív 
cselekvés alapokmányban 
meghirdetett elvének, ja
vasolta, hogy a tagállamok 
legmagasabb rangú képvi
selőinek részvételével tart
son ülést a Biztonsági • Ta
nács, s ezen vitassák meg a 
kollektív nemzetközi biz
tonsági rendszer erősítésé
nek lehetőségeit, s azt, hogy 
miként lehetne növelni az 
ENSZ szerepét a veszélyes 
nemzetközi konfliktusok 
megszüntetésében. Már az 
SZKP XXVI. kongresszusa 
kívánatosnak nevezte, hogy 
összehívják a Biztonsági 
Tanács tagjai legfelsőbb 
szintű vezetőinek ’ rendkí
vüli ülését, s ezen vitassák 
meg a nemzetközi helyzet 
javításának, a háborús ve
szély elhárításának lehető
ségeit.

mégis, minden valószínűsége ként kompromittálta magát a
CTavi-ni- #■» „ 1_ 1_ •• _ t. . "I/Ó I Tfl7£3 COlT d 1rírrónÁ írnlrtfin+XDváltozásokat kívánó választók 

előtt.
A módosult parlamenti erő

viszonyok várhatóan a külpo
litikában is éreztetik hatásu
kat. A jobboldali pártkoalíció 
valószínű vezetője, Andries 
Van Agt, a CD A elnöke a leg
utóbbi három koalíció kor
mányfője a korábbi taktikázá
sok után mind jobban köze
ledett a NATO-állásponthoz: 
hozzájárult a katonai kiadá
sok háromszázalékos emelésé
hez reálértékben, s a 48 ame
rikai nukleáris szárnyas raké
ta hollandiai telepítését — 
szemben a munkáspárt hatá
rozott elutasításával — a 
Genfben folyó tárgyalások 
„kimenetelétől” tette függővé. 
Mindezzel együtt még kérdé
ses, _ hogy mennyivel lesz at- 
lantistább az új kormány 
irányvonala, hiszen a keresz
ténydemokrata párton belül is 
tömegesen ellenzik az európai 
egyensúly megbontását célzó 
rakétatelepítést, s az új kor
mánynak számolnia kell azzal 
is: a legbefolyásosabb nyugat
európai békemozgalmak épp 
Hollandiában vannak.

Ä  nukleáris fegyverkezés ellen

Bűnbakkeresés Washingtonban

A brit szakszervezetek 114., 
évi kongresszusa újból meg
erősítette szolidaritását a több 
mint egymillió egészségügyi 
dolgozó csaknem fél éve tartó 
bérküzdelmével. A kormány 
semmi szín alatt sem hajlandó 
megadni a kért 12 százalékos 
általános béremelést, az álta
la benyújtott új szakszerveze
ti törvényjavaslat pedig a leg
különfélébb szankciókkal pró
bálja útját állni a többi szak
ma által tervezett szolidaritá
si sztrájkoknak.

A kongresszus határozatban 
szögezte le, hogy a nukleáris 
támaszpontok Nagy-Britanniá- 
ban, illetve egész Nyugat- 
Európában semmit sem javí
tanak a világbéke távlatain, 
s nem védenek meg bennün

ket a támadástól — ellenkező
leg, azonnal célponttá válunk.

Ennek megfelelően a TUC 
követeli a robotrepülőgépek és 
a Trident-rakéták telepítésére 
vonatkozó megállapodások 
hatálytalanítását, valamennyi 
nukleáris támászpont felszá
molását brit földön, támogatja 
egy európai atomfegyvermen
tes övezet létrehozását, végül 
olyan tanulmányutak, szemi
náriumok szervezését, ame
lyeknek tárgya a hadiipar bé
kés célokra való átalakítása 
volna.

A kongresszus elítéli az ál
lamosított iparágak és válla
latok magánkézbe adását, 
amely — az elfogadott hatá
rozat szerint — alá akarja ás
ni a dolgozó nép javát szolgá
ló szakszervezeti vívmányokat.

Hu Jeo-pang « KKP  új főtitkára
Hu Jao-pangot választotta 

meg a KKP KB főtitkárává a 
12. központi bizottság Peking- 
ben megtartott első teljes ülé
sén.

Ezenkívül megválasztotta a 
KB Politikai Bizottságának 
tagjait és póttagjait, a PB ál
landó bizottságát, a titkárság 
tagjait, póttagjait és döntött a 
katonai bizottság elnökének és 
alelnökének személyéről.

A politikai bizottság pótta
gokkal 28, a titkárság — 
ugyancsak póttagokkal — ti
zenegy főnyi. A PB állandó 
bizottsága hat tagjának nevét 
fontossági sorrendben adták 
meg. Az állandó bizottság tag
jai: Hu Jao-pang, Je Csien- 
jing, Teng Hsziao-ping, Csao 
Ce-jang, Li Hszien-nien és 
Csen Jün. A KKP KB kato
nai bizottságának elnöke Teng 
Hsziao-ping maradt,

„Reagan sem sebezhetetlen’ 
— erre a következtetésre ju
tott az amerikai CBS-televízió, 
miután világossá vált, hogy az 
elnök elszenvedte első súlyos 
politikai vereségét a törvény

ihozásban. A szenátus 60—30 
arányban elutasította az elnö
ki vétót egy költségvetési tör
vényjavaslata ellen. A törvény 
így a legmagasabb elnöki aka
rat ellenére hatályba léphet, 
2,6 milliárdot faragva le a 
kormány által igényelt kato
nai pótkiadásokból, közel egy- 
milliárddal növelve a szociális 
intézmények fenntartására
szánt összeget.

Az epizód a november 2-i 
törvényhozási választások 
miatt fontos. „Ronald Reagan 
árnyékként kíséri a választá
sok minden jelöltjét” — állít
ja a H. S. News and World 
Report. A célzás világos: akik 
hat hét múlva a demokraták 
mellett szavaznak, várhatóan 
nem az illető képviselőjelölt, 
szenátor, kormányzó, polgár- 
mester, bíró és seriff mellett, 
hanem a republikánus kor
mány másfél éves ténykedése 
ellen adják a voksukat.

Azt azonban a közvéle
mény-kutatásokból sem lehet 
megítélni, hogyan is áll a kor
mányzat szénája jelenleg, s 
hogyan áll majd hat hét múl
va. Réagan legújabb „népsze
rűségi ^hányadosa” például az 
ABC-tévé és a Washington 
Post felmérése szerint elég 
alacsony — 49 százalék.
De nem elég alacsony ahhoz, 
hogy ha a választások valóban 
személyre szóló szavazást je
lentenek, Republikánus Párt 
komoly hátrányba kerüljön, 
vagy akárcsak elveszítse sze
nátusi többségét.

A kongresszusi vereség, 
amely egy jnár-m ár valószí
nűtlennek tűnő győzelemsoro
zatot követett, Reagan számá
ra lehet első mérföldkő is a

hanyatlás hosszú útján. A 
kérdés, elhiszik-e a törvény
hozók és az amerikaiak azt 
amit Jim Wright, a képviselő
ház demokrata párti többségé
nek szóvivője fogalmazót! 
meg: Az Egyesült Államok el
nöke olyan ember, aki „min
dig mosolyog, de a szíve jég, 
hideg''.

A pillanat jelentőségteljes- 
Ságét, mint utóbb kiderül, a 
Fehér Ház elfogadta, meglehel 
egy kis késéssel. Az amerikai 
légierő két erre a célra igény
be vett repülőgépe 11 200 dol
lár költséggel, pénteken az 
utolsó pillanatban Washing
tonba repített két Reagan-hi- 
vő szenátort, hogy leadhassák 
szavazatukat az elnöki vétó 
érvényben tartása mellett.

Reagan mégis veszített — 
egy szavazattal. Azt az egyet 
a szintén republikánus Mark 
Hatfield szenátor adta le, aki 
szintén az utolsó pillanatban 
repült Washingtonba Oregon 
államból, csak éppen menet- 
rendszerű géppel. Mindebből 
arra lehet következtetni, hogy 
az elnök a jövőben is számít
hat bizonyos hivatali előnyök
re, ha legendás mosolya már 
nem bizonyul elég hatékony
nak.

Reagan ismerői szerint az 
amerikai elnöknfek nemcsak a 
szíve hideg, hanem az agya is. 
Bizonyos, hogy a kormány le
vonja a következtetéseket a 
kínos eseményből. Máris ke
resik a megfelelő bűnbakot. 
David Stockman, a kormány 
ifjú, de tavaly már országos 
botrány középpontjába állított 
költségvetési igazgatója meg
felelő jelöltnek látszik. Neve 
többször elhangzott a szenátu
si vitában. Reagan hívei sze
rint rossz tanácsot adott az el
nöknek, aki „nem is tudta, mi 
van a törvényjavaslatban, 
amelyet megvétózott”.

Mubarak átalakította kormányát
Nagyszabású kormányátala- 

kítást jelentettek be Kairóban. 
Mint a távózó miniszterek név
sorából kitűnik, a kabinet el
sősorban a gazdasági gondok 
leküzdésére bizonyult alkal
matlannak. A politikai szféra 
kulcsfontosságú tárcái élén 
nem történt személycsere.

A kormány átalakításának 
hírét közlő Fund Mohieddin 
miniszterelnök egyúttal nagy
szabású ötéves fejlesztési terv 
kidolgozását jelentette be 
amelyet a kormányzó Nemzeti 
Demokrata Párt szeptember 
végére összehívott kongresszu
sa elé fognak terjeszteni. A 
kormány hét leköszönő tagja

közül hárman miniszterelnök
helyettesi rangban tevékeny
kedtek.

Az új kormány letette a  hi
vatali esküt és utána — Hosz- 
ni Mubarak államfő elnökleté
vel — megtartotta első ülését.

A végrehajtó testület össze
tételének megváltoztatása kai
rói megfigyelők szerint nem 
jelenti az egyiptomi gazdaság- 
politika gyökeres átalakítását. 
Mint az államfő az elmúlt idő
szakban is több ízben leszö
gezte, a külföldi tőke beára- 
moltatását célzó „nyitott ka
puk politikája nem szenved 
csorbát, $
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Marafi>Ikei& elómtgben !
Nagy a forgalom a Felső- 

ruházati Nagykereskedelmi 
Vállalat Arany János utcai 
bemutatótermében. A foga
sokon kabátok, kosztümök, 
esőkabátok kelletik magu
kat: a ruházati boltok ve
zetői ezekből válogatnak, 
itt rendelik az őszi-téli áru
cikkek zömét.

— A hazai alapanyagból 
készült ruhaféléket részesí
tettük előnyben — mondja 
Balázs Tiborné értékesítési 
főosztályvezető.

Tavalyihoz hasonló
mennyiséget kínálunk, de a 
választék jóval szélesebb 
lesz.

Arra törekedtünk, hogy 
konfekcióból a legszélesebb 
fogyasztói »igényeket is ki 
tudjuk elégíteni a divatos
ság, a méret és az ár tekin
tetében egyaránt. Az ipar
tól elsősorban ilyeneket 
rendeltünk.

Az idei őszi-téli divat lé
nyegesen nem változik. To
vábbra is népszerűek lesz
nek a több részes, variálha
tó kosztümök, a sportos

együttesek. Jellemző a szo
katlan kontrasztok alkal
mazása. A díszítés: bőr,, 
szőrme, népi hímzés. A női ■ 
kabátok egyenes szabásúak, 
nagy gallérral, kapucnival. 
Három-négyezer forintba 
kerülnek majd, a valódi 
szőrméhez hasonló import 
műszőrme kabátok. Újdon
ság lesz a női és a bakfis 
kötöttruha két és háromré
szes kivitelben.

A férfiak részére bőrből, 
sertésvelúrból, steppelt 
anyagokból készültek ka
bátok.

Divat lesz a bársonyöl
töny. Úgynevezett télikabá
tot csak a vidéki vásárlók 
kedvéért varrattunk. Sok 
lesz a téliesített, háromne
gyedes autóskabát, anorák. 
A gyerekeknek praktikus, 
könnyen mosható, élénk 
színű játszóruhák, dzsekik, 
overálok készültek.

Szezonkezdetkor vala
mennyi fővárosi és megyei 
ruházati kiskereskedelrpi 
vállalat divatbemutatót 
rendez.

Idős korúak a közlekedésben
Nem jó megöregedni. Gaz

dasági hátrányok, a társadalmi 
kapcsolatok beszűkülése, ma
gányosság, a biológiai állapot 
romlása — épp elég a baj 
Ilyenkor. S az idős embereket 
manapság még valami sújtja; 
a: közlekedési veszély. Hány
szor látni otrombán viselkedő 
gépkocsivezetőt, ha bizonyta
lanul mozgó idős nőt, férfit 
lát az úttesten, és fékezésre, 
manőverezésre kényszerül az 
autóval!

Akinek mindennapi dolog, 
megszokott életforma mozogni 
a zsútolt utakon, a száguldó 
autók között, ne mosolyogjon 
az idős emberek tétova moz
dulatain, vészterhesen maga
biztos megindulásain. Ne őket 
okolja , érte, amiért soraikból, 
csaknem négyszer annyian 
Vesztik életüket a közutakon, 
mint a más korosztályok kép
viselői. Ne bennük keresse a 
hibát akkor sem, ha a vizsgá
latok ̂ túlnyomó többségében 
kiderül is; ném a járművezető, 
hanem az idős gyalogos köve
tett el szabálytalanságot.

Nem is tudom, megfelelő-e 
ez esetben szabálytalanságot, 
szabálysértést írni. A KRESZ 
passzusai szerint bizonyára 
helyes. Ám más optikán néz
ve nem. Hogyan lehetne sza
bálytalanságról beszélni, ha 
pirosra vált a jelzőlámpa, mi
közben az idős ember még az 
úttest közepén lépked? S ho
gyan akkor, ha ugyanő — nem 
tudván áttekinteni a forgalmi 
helyzetet — váratlanul lelép 
az úttestre? Aki ilyen-olyan 
járművezet vezet, időről időre 
köteles orvosi vizsgálatokhak 
alávetni magát, megállapítan
dó, hogy hallása, látása- jó-e.

Az idős korra éppen az a jel
lemző, hogy ezek az érzékszer
vek nem tájékoztatnak meg
felelő biztonsággal. Hamarabb 
fárad a láb is, gyakori az ér
rendszeri betegség meg a töb
bi. Miattuk váljék örök ott
honülővé, aki megöregszik? 
Ezt aligha kívánná bárki is. 
Mennek is sokan, akik tehetik, 
legfeljebb lassabban, mint tet
ték tíz-tizenöt éve, s nemcsak 
orvoshoz, vásárolni, látogatóba, 
hiszen a szabad időt valahogy 
ki kell tölteni.

Annyi plakátot látni, jelmon
datot olvasni, ami róluk szól, 
őket óvja. Mintha kevés vol
na. No, nem a falragaszokból, 
sokkal inkább a más termé
szetű segítségből. Az Országos 
Közlekedésbiztonsági Tanács 
és a helyiek évek óta szorgal
mazzák a művélődési és a szo
ciális otthonokban, nyugdíjas
klubokban a közlekedési szak
emberekkel folytatott beszélge
téseket, filmvetítéseket.

Az e tárgykörben folytatott 
tudományos vizsgálat felveti: 
helyes volna, ha a körzeti or
vosok is rászánnának egy-két 
percet arra, hogy idős bete
gükkel közlekedési-szokásokról 
beszélgessenek. Se szeri, se 
száma az érdekükben megtehe
tő lépéseknek. Ezek közé tar
tozik, hogy jól látszódjanak az 
útburkolati jelek, köztük a 
zebra. Ahhoz még pénz sem 
kell, hogy az autóbusz oda áll
jon, ahová kell, közel a jár
dához. És ami a legfontosabb: 
a mostaninál nagyobb megér
tés a közlekedésben. Nem re
nitenskedésre való hajlam szü
li, hogy álló kocsik közt lép le 
a járdáról az idős ember. Ott 
keskenyebb az úttest.

Nőtt a kisiparosok száma
A kisiparosok létszámának 

alákulása befolyásolja a lakos
ság ellátását. Ezért is tanul
ságos az erről készült felmé
rés. >

Tavaly az év közepén a kis
iparosok összelétszáma 114 ezer 
439 volt, 3,3 százalékkal ma
gasabb, mint egy fél évvel ko
rábban. Figyelemre méltó 
azonban, hogy a szóban forgó 
három és fél ezer emberből 
mintegy kétezer olyan.új szak
mában váltott jogosítványt, 
mint a személy- és teherfuva
rozás. A. hagyományos kisipari 
szakmák képviselőinek száma 
csak . másfél ezerrel gyarapo
dott.

A kisiparosok létszáma min
den megyében nőtt a második 
negyedév során. Elsősorban fő
foglalkozásúak és a munkavi
szony : mellett tevékenykedők 
lettek többen. A nyugdíjasok 
közül viszont sokan adták visz- 
sza az iparengedélyt, nemcsak 
magas korukra, hanem minde
nekelőtt a mégnövekedett tár
sadalombiztosítási járulékra 
hivatkozva. Észrevehető, hogy 
sok nyugdíjba vonuló iparos is 
abbahagyta a munkát. A leg
többen közülük korábban a ki
sebb jövedelmet nyújtó mes
terségekben tevékenykedtek, és 
idős korban már nehezen al

kalmazkodnak a változó körül
ményekhez.

Az idei első félévben az új 
kisiparosok 96 százaléka a vá
rosokban váltott engedélyt, a 
falvakban viszont folytatódik 
a létszámcsökkenés — elsősor
ban a szolgáltató szakmákban 
—, tovább növelve ezzel az el-, 
látás amúgy is meglevő fehér 
foltjait. Sokan e helyeken az
zal indokolják iparuk vissza
adását, hogy a bevételeik nem 
tartanak lépést megnövekedett 
kiadásaikkal.

Az ipar megszüntetésének 
okai között az említetteken kí
vül fő helyen szerepel az is, 
hogy a kontármunka még min
dig vonzóbb, mert kicsi a koc
kázat, és adózni sem kell utá
na. Ezt jelzi, hogy éppen az 
oly keresett építőipari szak
mákban adták vissza a legtöb
ben — több mint négyezren — 
az iparjogosítványt az év első 
felében, de sokan cselekedtek 
így a textilruházati iparban és 
a személyi szolgáltatásokban 
is.

Ami a munkaviszony mel
letti ipargyakorlókat illeti: kö
zülük sokan meghatározott 
ideig — bizonyos anyagi cél 
eléréséig — vállalják a külön
munkát. A főfoglalkozásúak 
létszáma viszonylag stabil.

■1
Ebben az évben fiúk is tanulnak a Kállai Éva Egészségügyi 

Szakközépiskolában
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Ömgyógyítok. védelmében

Ne fogadj el orvosságot civilektől!
Bőrviszketés, fejfájás, hány

inger. Nem várt, nem kívánt 
új tünetek, s közben a régiek 
nemhogy enyhülnének, foko
zódnak. Hiba az orvosban? 
Hiba a gyógyszerben? De
hogy. öngyógyítás rosszul tá
rolt készítményekkel, házipa
tikából.

Meddig élnek az orvossá
gok? Somogyi Gáborné dr., az 
Egészségügyi Minisztérium 
helyettes osztályvezetője nem 
lepődik meg e látszólag naiv, 
de fontos kérdésen: „A gyógy
szerek érzékeny kémiai ve- 
gyületekből, illetve állati, nö
vényi kivonatokból állnak. 
Hatásukat csak akkor fejtik 
ki, ha megőrzik azt az állapo
tot, amelyben a gyártásvégi 
ellenőrzés során forgalmazá
sukat engedélyezték.

Általános tárolási követel
mények : szobahőmérséklet, kis 
páratartalom, kevés fény.

Betartásuk kulcskérdés. 
Vannak speciálisan érzékeny 
készítmények, ezeknél a dobo
zon is olvashatók a szokásos
nál is szigorúbb szabályok. 
Például a áhűvös. helyen tár- 
tandók”, 5-15 fokos tárolást 
igényelnek.

A törzskönyvezési eljárást 
megelőzően a gyárak gyorsí
tott, mesterséges módszerekkel 
— öregítés, páraszekrényben 
való vizsgálat stb. — egyebek 
mellett az eltarthatóságot is 
megállapítják. Ha a gyógysze
rek dobozán a lejárati időt 
feltüntetik, azt szigorúan tar
tani kell. Amennyiben ilyen 
terminust nem találunk, el
enyésző kivételtől eltekintve 
legfeljebb öt esztendeig hasz
nálhatók fel.

A lejárati időnek persze 
csak akkor hihetünk, ha be
tartjuk az eltartási utasítást.

Különben esetleg olyan ké
miai változások zajlanak le a 
gyógyszerekben, amelyek 
miatt elmaradhat a kívánt ha
tás, sőt allergiás vagy egyéb 
tünetek is jelentkezhetnek.

— Hol tartsuk gyógysze
reinket?

— Általában a lakás legszá
razabb, leginkább hűvös, le
hetőleg elzárt hely alkalmas 
tárolásra.

Gyakori hiba, hogy a fény
től védő dobozokat már a pa
tikában eldobjuk.

Kevesen hinnénk; még az 
éjjeliszekrényen az olvasólám
pa fénysugarában heteken át 
meg-megmártózó gyógyszerek
ben is káros folyamatok in
dulhatnak.

A szakember szerint a 
„spájzolás” veszélyes játék. 
Az a legjobb, ha egyszerre 
csak egy kúrához elegendő 
gyógyszert váltunk ki. (Tud
ja, persze, hogy tudja, ezt csak 
akkor ajánlhatná igazán jó 
szívvel, ha mindenkor minden 
készítmény kapható volna a 
patikában.)

Határozottan ellenzi az úgy
nevezett feljegyzések szokását.

Mi ez? Egy átmeneti beteg
ség elmúltával marad még 
gyógyszer. Ráírjuk, teszem azt 
a tablettás penicillin dobozá
ra; „köhögés ellen”. Holott ez 
csak egy melléktünet volt. Két 
évre rá, a korábbi feljegyzés 
alapján aztán kezdődik az ön
gyógyítás. Ez a legdurvább 
támadás szervezetünk ellen. 
Ugyancsak nagy felelőtlenség 
a gyógyszerek ajánlgatása, kí- 
nálgatása.

— Szóval: ne fogadjunk 
el tablettákat idegentől?

— Még ismerőstől se!

Készülnek az új fegyek
Három évtizede nem volt 

ekkora munka a Rudas László 
utcai öreg épületben! A MÁV 
Jegynyomdájának gépei hetek 
óta éjjel-nappal zakatolnak. A 
megváltozott díjszabás végle
ges jegyzékét július végén, au
gusztus elején kapták meg s 
az idén összesen 240 millió új 
vonatjegy készül itt.

Ondrojevics Károly, a jegy
nyomda vezetője elmondja: a 
vasút négyféle jegytípusának 
— bérlet-, retur, bárca és 
kéregjegy — több száz fajtá
ját gyártja 140 emberünk.

A dolgozók havi és félhavi 
bérleteiből több mint 6,7 mil
lió, vagyis a féléves készlet
nek megfelelő mennyiség már 
készen áll. Szeptember else
jéig az ország 120 nagyforgal
mú pályaudvarának pénztárai
ba már ki is szállították azo
kat. December közepéig folya
matosan több mint 3000 jegy
árusítóhelyre is kikerülnek. 
(Közülük a legolcsóbb a 10 
kilométeres II. osztályú bérlet: 
184 forint, a legdrágább 1000 
kilométeres övezetre terjed ki, 
első osztályú és 3588 forint áz 
ára.) A napokban kezdték ki
szállítani az állomásokra a 
diákok havi jegyeit. A csak
nem kétmillió havi - jegy áru
sítása október elsej ével'indul.

Évente 45 milliót gyártanak 
az úgynevezett kéregjegyekből. 
Az aprócska kemény lapból 
készült jegyeket — rajtuk az 
új árral ;— már seregnyi állo
más pénztára árusítja.

Szeptember közepéig még a 
legkisebb megállók is megkap
ják.

— Most láttunk hozzá az 
úgynevezett bárcajegyek gyár
tásához. Több mint 220 millió 
hagyja majd el a nyomdát. Az 
első szállítmányok október vé
gére kerülnek a pénztárakba. 
Ugyancsak e hónapban kezd
jük nyomni a „kutyajegyeket”.

Amíg valamennyi új vasúti 
jegy el nem készül, addig a 
pénztáraknál, a szolgálatot tel
jesítő vasutasok írják rá a bi- 
létára az utazási díj megvál
tozott összegét.

— Melyik a legolcsóbb és a 
legdrágább jegye a MÁV-nak?

— A legolcsóbb négy forint, 
ennyibe a 10 kilométeres II. 
osztályú jegy kerül. Egész va
gyon; 90 ezer forint a felmu
tatóra szóló, első osztályú, össz- 
vonalas éves bérlet. Három
ezer készül belőle.

Egyébként évente 350 tonna 
papírból és kartonból készül 
vonat- és autóbuszjegy a MÁV 
j egy nyom dáj á ban.

Ugyanis a Volán menetje
gyeit — egy esztendőben 300 
millió körül — is itt gyártják. 
Az új autóbuszjegyek azonban 
most nem itt készülnek, az 
egri és a kecskeméti nyomda 
segítette ki a Volánt. A MÁV 
nem tudta vállalni ezt az óri
ási feladatot. Persze nemcsak 
az új ' jegyek gyártása jelent 
nagy munkát, hanem a régiek 
megsemmisítése is: év végéig 
a nyomda zúzómasinájába több 
mint 100 millió menetjegy ke
rül.

Nyilatkozik a főigazgató

í g y  k ó r s z e r v í s í ^ l s .  

az ingatlankezelést
Több, mint 24 milliárd fo

rint szolgálja ebben a terv
időszakban a budapesti lakó
házak felújítását és korábbi
nál súlyosabb szakembergon
dokkal terhelve és előrevetít
ve az ingatlankezelés szerve
zeti korszerűsítésének igényét 
is. A tavalyi és az idei mun
kálatokról, tervekről adott át
tekintést Korda Árpád, a Fő
városi Tanács VB. Ingatlanke
zelési és Építési Főigazgató
ságának főigazgatója.

— Év végéig a tavalyival 
együtt várhatóan 9,6 milliárd 
forintot „építettünk be” keret
összegünkből a budapesti há
zakba — mondotta elöljáró
ban —- a tervezett mintegy 46 
ezer lakásfelújításból csaknem 
20 ezernek a munkáival vég
zünk december végéig, s ami 
biztató: viszonylag kedvezően 
alakulnak a költségek. Tavaly 
egy lakás felújítása például a 
tervezett 211,7 ezer forinttal 
szemben csak 159 ezer forint
ba került. Az idén azonban 
több a felújítandó műemlék
lakás, ezek javítása várhatóan 
költségesebb lesz. A lakáskor
szerűsítések alakulása is biz
tató: a tervidőszakra tervezett 
35 ezerből vállalataink több, 
mint 20 ezer otthon korszerű
sítési munkáival végeznek 1982 
végéig.

— Tetőtér-beépítés, emelet- 
ráépítés?

— Valamivel erőteljesebb 
ütemű mint a korábbi évek
ben. Míg 1975—80 között csu
pán 120 lakás készült ily mó
don, most két év alatt gyarap
szik százhetvennel a lakásál
lomány. Nem vagyunk elége
dettek: vontatott ezeknek a 
lakásoknak a tervezése, több 
előírás és helytelen akadékos
kodás feleslegesen megköti ma 
még a lakások kialakítására 
vállalkozó fiatal házasok ke
zét.

— Mi jellemzi a szakember- 
ellátást, eléggé ösztonző-e a 
vállalatok szervezeti formája, 
mai bérezése?

— Sajnos nem megfelelő az 
ingatlankezelő vállalatok szak
ember-ellátottsága. Elsősorban 
kőműves, tetőfedő, bádogos, 
ács-állványozó, vízszerelő 
szakmunkásunk kevés. Hiá

nyoznak a „többszakmásw 
munkások is. A beruházáso
kat végző kivitelező építőipa
ri átlag alatt van dolgozóink 
keresete: ez feltétlenül egyik 
oka a munkaerőhiánynak; a 
kiút véleményem szerint ab
ban jelölhető meg, hogy egy
részt fokozott, differenciált 
bérezést kell alkalmazniuk 
vállalatainknak, lehetővé téve 
a lakosság számára sok és jó 
munkát végző szakemberek 
jelentős anyagi megbecsülését, 
másrészt: szorgalmazni kell a 
vállalati gazdasági munkakö
zösségek megszervezését és 
működtetését. Ami az egész 
ingatlankezelési rendszer kor
szerűsítését, az érdekeltségi 
rendszer módosítását illeti, 
ennek munkálatai várhatóan a 
jövő év elején kendődnek és 
az új működési formák általá
nossá tétele két esztendőt is 
igénybe vehet.

Az Állami Tervbizottság 
döntése szerint 1983. január 
1-től megváltozik az ingatlan- 
kezelő vállalatok jövedelem
szabályozási rendszere, és új 
alapokra kerül a vállalati bel
ső érdekeltségi rendszer. 
Utóbbi szerint a dolgozók job
ban érdekeltté válnak mun
kájuk mennyiségi, minőségi és 
takarékosabb végzésében. Fel
adathoz kötött mozgóbérek és 
prémiumok egy-egy lakás gaz
daságosabb apyagtakaréko- 
sabb felújítási munkájának, 
megfelelő anyagi elismerése: 
ezek a bérezési változások 
főbb vonásai.

— Hogyan lehetne a lakó
kat is jobban érdekeltté ten
ni a házak, otthonok óvásá
ban?

—- Az ingatlankezelő válla
latok korszerűsítése lehetővé 
teszi, hogy a jogos bérlői igé
nyeke,t szükségtelen „áttéte
lek”, túlzott adminisztráció 
nélkül és a mainál gazdaságo
sabban vegyék számba és tel
jesítsék. Lehetséges lesz ,a bér
lői közösségeknek adható 
munkák elvégeztetése, sőt szó 
van arról is, hogy valamiféle 
házgondozó bérlői munkakö
zösség, lakóházmegőrző for
ma, szervezet is kialakuljon. 
Ez a lakóházak állapotának 
kellő óvását, rendbentartását 
biztosítja.

Madi-Szabo Gábor 
művészi hitvallásáról, 

emberi elveiről
A Népköztársaság Elnöki

Tanácsa Mádi-Szabó Gábor
színművésznek több, mint 
négy évtizedes eredményes mű
vészi munkássága és közéleti 
tevékenysége elismeréséül — 
60. születésnapja alkalmából — 
a Szocialista Magyarországért 
Érdemrendet adományozta.

Beszélgetésünkre csak a ké
ső esti órákban kerülhetett 
sor a Várhegy oldalában levő 
lakásban.

— Nem kedvelem a szüle
tésnapi interjúkat, a visszate
kintéseket — mondja. — Nem 
szeretem, amikor a pályakez
désről kérdeznek, s a terveim
ről sem igen tudok beszélni, 
hiszen feladataim másoktól 
függnek. Tizenkilenc éves-ko
rom óta színész vagyok. Azt 
szoktam mondani; az a mun
kám, hogy hozott anyagból 
alakításokat vállalok. Beszél
jünk Shakespeare-ről, mert 
sok mindenben meghatározta 
pályámat!

— Ezzel már el is árult 
annyit, hogy kedvenc szerzője.

— Shakespeare miatt tanul
tam meg angolul. Sajnos, ke
vésszer adatott meg, hogy sze
repeivel találkozzam, ám, ami
kor erre lehetőség nyílt, haj
landó voltam átköltözni miat
ta az ország egyik végéből a 
másikba. Szolnokra — 18 éve 
— a Lear királyért szerződ
te™- Pécsre egy évtizede 
Macbethért. De ez utóbbi 
rosszul sikerült. A legször- 
nyubb a mi szakmánkban,

,*?em *eflet javítani. 
Macbethből már kiöregedtem.
. ~ De a 18 év előtti Lear 
király annál nagyobb siker

volt... Érdekelne, ma is van 
olyan szerep, amelyért hajlan
dó lenne átköltözni egy másik 
színházba?

— A Hamlet Claudiusáért, 
a Falstaffért. Egyre szomo
rúbban érzem, hogy a nagy 
Shakespeare-szerepek lassan 
elmennek mellettem. Múlnak 
az évek, és egyik-másikból 
kiöregszem. De van még egy 
szerző, akinek szerepeire na
gyon vágyom: O'Neil.

— A négy évtized a sikerek 
mellett bizonyára csalódásokat 
is hozott. . .

— Mindig akkor, ha úgy 
éreztem, hogy nem tudtam 
megküzdeni a feladattal. Di
csérhettek a kritikák; amikor 
önmagámmal néztem szembe, 
le kellett mérnem az ered
ményt. Gyakran gondoltam rá, 
miért nem mentem inkább 
erdésznek; a természet meg
nyugtató harmóniája, a csend 
vett volna” körül. És akkor 
nem fájna a Macbeth kudar
ca.

— Melyik alakítását tartja a 
legsikeresebbnek?

— Magam is Lear királyét.
A magas állami kitüntetés

Mádi-Szabó Gábor közéleti te
vékenységének elismerése is 
volt. Életé során kétszer is 
fegyvert fogott; 1944-ben mint 
partizán az antifasiszta Gör- 
gey-zászlóalj tagjaként; 1956= 
ban pedig az I. számú karha
talmi ezred lovasszázadánál. 
Még kollégái közül is kevesen, 
tudnak erről.

— Nem tartom magam hős
nek. Egyszerűen igyekeztem 
becsületes lenni. Úgy éreztem: 
emberként így kellett visel
kednem.
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M e n n y i! le lte t le v o n n i 
a  k e re s e titő l? '

N. L. olvasónk így fogalmaz
ta meg a kérdését: mennyi az 
az összeg, amelyet havonta a 
by. intézet pénzügyi osztálya 
lefoghat bűnügyi letiltás és 
gyermektartásdíj címén? Ké
rem, írják meg, hogy tartási 
Költségen kívül mennyit lehet 
levonni a keresetemből?

A  következőkben olvasónk 6. adó, illeték és más köz- meg a sorrendet. Sőt, ha az
is választ kap a kérdésre, tartozás, > arányokat sem határozták
amely egyben alkalom arra ? pénzintézettel szem- meg’ úgy a M e ríté s  sorrend
éi & Ä  J i é nrm 9  ben fennáHÓ tartozás (pl? az™ f  ? leT°nf  '
l ; i  V? f ^ t L a S Óé ®  mélyi köIcsön visszafizetése), lo okiratnak a munkáltatóhoz
legfontosabb rendelkezéseit. 8. a munkáltató (szövetke-
Bennunket a tvr. negyedik íe- Zet) és a társadalombiztosííá-
jezete érdekel, amely a „Vég
rehajtás munkabérre és egyéb 
járandóságra” címet viseli.

bv. intézethez — való ér
kezési sorrendjét határozza 
meg.

Áléalám®* szabályok
A bírósági végrehajtásról 

szóló tvr. célja, hogy biztosít
sa a bíróságok és más szervek 
határozatainak végrehajtását, 
a jogos követelések behajtá
sát. Az elv az, hogy a végre
hajtás határidőben, gyorsan 
és. hatékonyan történjen. Gon
doskodni kell arról, hogy a jo
gosult — ez lehet az állam, 
állami szerv szövetkezet stb. 
és természetesen magánsze
mély — minél hamarább hoz-

igénybevétele kötelező,
10. az állami és a gazdálko

dási szervezettel szemben 
fennálló egyéb tartozás.

— természetbeni juttatás té
rítési díja,

— lakbér és vele egy tekin
tet alá eső követelés, valamint 
a lakáshasználati díj.

Ezek privilégizált letiltások, 
azaz közülük bármelyik egye- 11. a magánszemélynek bűn- 
dül is 50 százalékos levonást cselekménnyel okozott kár 
von maga után. megtérítése é s ' a magánsze-

Ezenkívül -  függetlenül a sím b en  fennálló lak
letiltás jogcímétől — ha több bértartozás, 
letiltás van, ugyancsak a 12. az adóst terhelő

si szerv által az adósnak jog- A munkáltatónak egyéb
alap nélkül fizetett összeg (pl. ként kötelessége a levonás tel- 
táppénz), jesítése, olyannyira, hogy el

mulasztása esetén a le nem 
9. az olyan \ termeszetbeni vont összeg erejéig kifizetődő 

juttatások térítési díja, amely- kezesként felel a végrehajtást 
nek a kiszolgáltatása vagy kérőnek. (Vagyis helyette ki

zájusson követeléséhez és az munkabér 50 százalékáig, tér- tartozás.
adósnak ne legyen módja az 
eljárás meghiúsítására vagy 
elhúzására. Egyszerűbben fo
galmazva:

bírósági végrehajtásra 
akkor kerül sor, ha va
laki, mint adós, másnak 
a jogos követelését nem 
tadja vagy nem akarja 
kifizetni, kiegyenlíteni.

jedhet a levonás. Mindezeken 
túl a kötelezően igénybe vett 
üzemi étkezés és kötelezően 
kiszolgáltatott természetbeni 
juttatás térítési díja a munka
bérből korlátozás nélkül le
vonható.

kell fizetnie.) Az is előírás, ha 
az adós munkásbéréből a meg
határozott, rendszeresen visz- 
szatérő részletekben levonan
dó követelést Valamely hónap 
folyamán egészen vagy rész
ben nem lehet levonni — mert 
például nem dolgozott, nem 
keresett —-az elmaradt rész
leteket, amint az lehetséges, 
le kell vonni.

A letiltások, ha a tartozás 
még nem lett kielégítve, az 

A számozás a sorrendet mu- elítélt szabadulása után is 
tatja. Ha például valakitől fennáll. Még magánmunkál- 
gyermektartásdíj, bűnügyi tatónál is le kell vonni ezeket, 
költség és . magánszemélynek

egyéb

Ennek megfelelően a pénzkö
vetelést elsősorban az adós 
munkabéréből, szövetkezeti 
vagy egyéb időszakonként Ha egy szabad ember munka_ 
visszatérő járandóságából, ií- béréből, aki, mondjuk, havi 
ietőleg munkából eredő díja- négyezer forintot keres, 50 
zásából, juttatásából, követeié- százalékot levonnak, a megél- 
séből kell behajtani. Ha azon- hetésére 2000 forint marad. A

bűncselekménnyel okozott kár 
megtérítése címén kell le
vonni, de a befolyt összeg csak 
az első kettőt fedezi, úgy a 
magánszemélynek meg kell 
várnia, míg valamelyik a ket
tő közül megszűnik — kifize-

_________ u____ y __ _ tik — és akkor kezdik vonni a ^ _
ve 50 százalékáig terjed- ezen a címén a pén$t. Vagyis i^di pótlék címén jogalap nél- 
het a levonás.

E szabályok általánosak, 
érvényesek a bv. intéze
tekben büntetésüket töl
tőkre is. Vagyis nekik is 
a keresményük 33, illet-

Ha valaki beteg és táp
pénzt kap, ebből a táp
pénz 33 százalékáig ter
jedően csak a tartásdí
jat és a táppénz címén 
jogalap nélkül felvett 
összeget lehet levonni.

Családi pótlékból csak a csa-

ban előre látható, hogy a kö
vetelést a munkabérre irá
nyuló végrehajtással nem le

lhet gyorsan behajtani, az adós 
bármilyen lefoglalható va
gyontárgya végrehajtás alá 
vonható. Ingatlan értékesítésé
re azonban csak akkor kerül
het sor, ha a követelés egyéb 
vagyontárgyakból nem fedez-

bv. intézetben a „megél
hetést” a tartási költség és a 
kiétkezés jelenti. ‘ Vagyis mi
előtt az általános szabályok, 
szerint végrehajtásra kerülne 
sor, az elítélt munkabéréből 
levonják az előírt adót, az el
ítélt tartási költségét, a fenyí
tésként alkalmazott bércsök-

a szabály az, hogy kül felvett összeget, továbbá
a sorrendben előbb álló. a csa1^  Pótlékra igényt adó 
követelés teljes kielégí- gyerrr}ek “ tán . megállapított 
tése után lehet a sor- gondozás^ dijat es e
rendben hátrább álló gyermeknek hatósági határo- 
követeléseket kielégíte- ,  gyermekintézménybe
ni. S még egy logikus í?r íf.n? .^P1®̂ ®2®:3® esetén a 
szabály: a követelés ér- terítési dijat lehet levonni. E 
vényesítésével ás behaj- ,a “ alád| Póüék 50
fásával felmerül a bíró- százalékáig terjedhet.
Ság (hatóság) által meg- Nyugdíjból — baleseti jára- 
állapított költséget és a dekból — általában 33 száza- 
követelés egyéb hátralé- lékot lehet levonni. A levonás 
k a it. (pl. kamatot) a kö- 50 százalékig terjedhet a gyer- 
veteléssel azonos sor- mektartásdíj és szüléssel kap- 
resőben kell kielégíteni, csolatos költségek, valamint a 

jogalap nélkül felvett nyugel- 
Mi történik akkor, ha azo- látás fejében. Végezetül az ár-

Válás Igén fűk
Néhány hete k „Csomagok” című jegyzetemre elég 

kemény hangon válaszolt egyik olvasónk. Ezt . közölve 
és kommentálva jelent meg a „Kinek a szégyene?” című 
írás. Most erre is érkezett megjegyzés. Hegedűs Imre, 
soproni nevelő „mellém áll” és napi tapasztalatait meg- 
írva, a valós igények mellett emel szót.

Többek között ezeket írja: „Számos olyan elítélt van, 
aki semmibe veszi gazdasági életünk változásait, lity
idet hány minden reális elvárásra, s ezzel olyan terhe
ket ró a hozzátartozókra, hogy annak elviselése nem 
kis dolog . . . ” Egy konkrét példát is felhoz, H. S. elítélt . 
esetét. A szokványos csomag tartalmaz ötven doboz ci
garettát — minimum ötszáz forint — öt üveg kávét — 
négyszáz forint —, két kiló kolbászt vagy szalámit, ami
nek az ára ugyancsak közel van az ötszáz forinthoz. Az 
eredmény 1400 forint. H. S. tehát havonta kéri és kapja 
az 1400 forintos csomagot, és beszélőre is havonta jönnek 
a szülei, ami kb. 1000 forintba kerül nekik. A mai 3800 
—4000 forintos átlagkeresetet figyelembe véve, ki lehet 
számítani, hogy a havi 2400 forint milyen terheket ró 
a szülőkre?

A nevelő H. S. elítéltről többek között ezeket írja: 
„Itteni viselkedése sem módosult, hiszen aránylag rövid 
idő alatt hét fegyelmi lapot mondhat magáénak. Sőt, 
van olyan fegyelmi vétsége, ami kávéval történt üzle
telés. .Erre kell az otthonról nem kis áldozattal összeállí
tott csomag? Termelési eredménye 33 százalékos! Ha a 
szülei is így dolgoznának. . .  ?”

Nem állítom, hogy a havi 1400 forintos csomag és el
lenpólusként a á3 százalékos munkavégzés általánosít-, 
ható. A szemlélet azonban — a szegény elitéit, akiről 
az otthoniaknak kötelessége gondoskodni — sajnos, igen. 
Pedig van egy_másik megközelítési mód is, amely így 
hangzik, hangzana: a szegény otthoniak, akik az árak 
minden rezdülését közvetlenül érzik, nagyon is meg- 
sínylik, hogy egy kereső kiesett. Próbáljuk meg vala
hogy támogatni őket! Például kiváló munkával, jobb' 
keresettel, amiből esetleg nekik is . lehetne küldeni. De 
ha ez nem megy, akkor az is- nagy segítség — olyan, 
mint egy pénzsegély —, ha a csomag értéke, mondjuk, 
qtszáz forinttal kevesebb. Mondjuk, H. S. megírná, hogy 
csak' fele cigit, kávét, szalámit küldjenek.

Ennyit tehetünk hozzá a nevelő mondandójához. Aki 
egyébként így fejezi be levelét:

„Tudom, hogy szeretteik szívesen, gondosan összeál
lítják az Önök csomagjait. De én úgy érzem, hogy az 
itteni kereseti lehetőségek maximális kihasználásával, 
pénz hazaküldésével inkább segíteni kéne őket és nem 
terhelni, amint azt sokan meg is teszik.

Végezetül leszögezem: nem a csomagot és tartalmát 
irigyeljük, hanem csupán a valós igényekre akartam a 
figyelmet ráirányítani.”

" ____ ____  ___  ____  kentés esetleges összegét és az
hető, vagy csak aránytalanul elítélt személyes szükségletei- „ „  iCJCUcii, VCÍ
hosszú idő múlva elégíthető j;e fordítható összeget. Az így nos sorban lévő követeléseket vaellátásból csak az árvaellá-
ki.) Ha valakinek 100 ezer fo- fennmaradó összegre irányul- nem fedezi a befolyt összeg? tás címén jogalap nélkül-fel-
ríntos tartozása van és tulaj- végrehajtás. Például az Például gyermektartásdíjra vett összeget lehet levonni,
donában gépkocsi és családi dinéit bruttó keresménye 2400 és szülési költségre vagy bűn-
ház szerepel, nyilvánvaló, hogy Ha több letiltása van, ügyi költségre és vagyonelkob- N. L. olvasónktól tehát gyer-
előbb a gépkocsit vonják vég- roint N. L. olvasónknak is, zásból eredő követelésre? A mektartásdíj és bűnügyi költ-
rehajtás alá és nem a családi úgy elvileg a félére, kb. 1200 szabály az, ha a befolyt ősz- ség címén havi keresménye 50

« forintra lehet letiltása. (Az - - ' ----■--- --házát.)
Maradva a munkabérből 

történő levonásnál: az ismer
tetésre kerülő rendelkezések 
irányadók akkor is, ha a tar
tozásnak a munkabérből való 
levonása ■nem bírósági, hanem 
államigazgatási végrehajtás so
rán, vagy a munkáltató által 
közvetlenül történik.

A fő szabály az, hogy a 
munkabérből — az ismertetett

szeg nem fedezi az azonos százalékáig vonhat le a bv.

(bűnügyi költség, tartásdíj 
stb.) levonni. Természetesen 
ha a maradék összeg nem 
több, mint a keresménye 50 
százaléka, úgy az egész össze- 

kivételektől eltekintve 33 sza- get le kell tőIe vonni. Ez össz.
zalékot lehet levonni. (Például hangban van az általános 
valakit örökösödési ügyben a végrehajtási szabályokkal, 
bíróság bizonyos összeg meg- amint a korábbi példában 
fizetésére kötelez. A részletfi- megmutattuk. Másfelől vi- 
zetés esetén — ha más levő- Szont, ha a maradék összeg

adólevonást nem számítva.) sorrendben " felsorolt vala- intézet Pénzügyi osztálya. Rá 
Miveh azonban a tartás és a “ y? követéSst 7  kövé é is’ a jelzett eltérésekkel, a bí- szemelyes szükségletekre for- ÍV, , V K0,velelest- a Követe , rósági végrehajtásról szóló 
dítható összeg és az esetleges Î sekf t aranyosan kell kiele- 1979 évi 7g tvr_ rendelkezései 
bércsökkentés-több mint 1200 Siteni. Feltéve, hogy a bíróság a-2 irányadóak, 
forint, csak a maradékból le- vagy a hatóság nem határozta Dr. L. Gy.
hét a további követeléseket

Lemezvásár Nyíregyházán
Sok kellemes meglepetést Ezekből a beszélgetésekből 

szereztek már a nyíregyhá- az is kiderült, hogy a művér 
ziak, már ami a kulturális szék épp olyan emberek, mint 
eseményeket illeti. Gondoljunk a többiek, csak ők valami mást 
csak arra, hogy megszervezték tudnak. Ez a más nem küíön- 
a képzőművészeti tárlatokat leges’ hanem emberi! És épp 
szobrok és képek érkeztek az 2 *  " em' Ifi”*  senkh

“ S f  " * ,»aki nemcsak a feltett kérdések- ügyre képet vagy szobrot. . .  
re válaszolt, hanem próbálta Az is közismert, hogy na
érzékeltetni, milyen is az al- gyón sok bv. intézetben meg
kötési folyamat.

nás nincs — a keresménye 33 
százalékát vonhatják le ha
vonta.)
■ A levonás a munkabér 50 

százalékáig terjedhet az aláb
bi követelések fejében:

— tartásdíj, állami gondozá
si díj és intézeti elhelyezés 
költségéhez való hozzájárulás,

— az adóssal szemben fenn
álló munkabérkövetelés,

kevesebb, mint a keresménye 
50 százaléka, nem lehet, a tar
tási költséghez és a kiétkezési 
pénzhez „hozzányúlni”, csak 
a maradék vonható végrehaj
tás alá, csak azt lehet levon
ni, legyen az bármennyire 
kis összeg.

Egyébként a levonás alapja 
minden esetben az adó levo-

— társadalmi tulajdonban nása után fennmaradó min-
okozott kár és leltárhiány 
megtérítése,

— jogalav nélkül felvett 
munkabér és társadalombizto
sítási ellátás,

den olyan juttatás, amelyet a 
bérköltség, illetőleg a béralap 
terhére kell kifizetni, továbbá 
az átlagkeresetbe beszámítha
tó egyéb juttatás.

Kielégítési sorrend
Mi - történik akkor, ha több 3) munkabér 

követelés van, de a letiltott iránti követelés, 
összeg nem fedezi a tartozá
sokat? A törvényerejű rende
let kielégítési sorrendet álla
pít meg. Ez a következő:

4) társadalmi 
okozott kár és 
megtérítése,

(munkadíj)

tulajdonban
leltárhiány

1) gyermektartásdíj és szü
léssel kapcsolatos költség,

2) egyéb tartásdíj (pl. szülő-

5) a bírósági és szabálysér
tési eljárásban az adóssal 
szemben megállapított, az ál
lam- javára fizetendő összeg 
(bűnügyi költség például), a

tartás) és eltartásra irányuló vagyonelkobzásból eredő kö- 
járadékszerű szolgáltatás, vetélés, .

Az emberi tényező
Lett légyen az bármilyen munka, egy idő 

után, akarva-akaratlanul rutinná válik. A ru
tin, attól függetlenül, hogy bravúros techni
kával párosul, mégis gyengébb eredményt 
hoz, mint az az ember, aki töretlen lendület
tel, nagy igyekezettel és, lelkiismeretesen dol
gozik.

Ilyenkor van szükség a jó vezetőkre, akik 
észreveszik, hogy valami baj van, s idejében 
megteszik az elkerülhetetlen intézkedéseket. 
S ezáltal nemcsak a külső, hanem a belső fel
tételeket, készségeket is megerősítik, úgyszól
ván újjászervezik.'
__ Nyíregyházán minden évben felülvizsgál
ják azokat a feltételeket, ösztönző rendszere
ket, amelyek közepette dolgoznak. Mert tisz
tában vannak- azzal, hogy ami tegnap, azaz 
egy évvel ezelőtt ösztönző volt, „hozta” az 
eredményeket, ma már nem megfelelő.

Bizonyára egyetértenek velem, ha mond
juk, egy trapézművész, a levegő akrobatája 
nem lenne_ „rákényszerítve”, hogy veszélyes 
mutatványát estéről estére bemutassa, hanem 
csak egy sámlit kellene átugrania, s ezért 
ugyanazt a pénzt kapná, mint életveszélyes 
produkciójáért, akkor bármennyire is nagy 
művésznek tartja magát — nem kockáztatna! 
Megelégedne' a sámlival és a nagy pénzzel!

Mindezt nem azért mondom el, hogy ezt az 
elképzelt figurát megrójam, ellenkezőleg, na
gyon is emberi lenne a válasza, hiszen akitől 
nem követelnek, az miért hajszolja magát?

így van ez az élet bármely területén. Ha 
nincs mérce, nincs teljesítmény sem . . .  Több 
alkalommal megjegyeztem már, hogy főleg a 
fiatalok között egyre nő azok aránya, akiket 
nem érdekel a munkával szerzett pénz! Ma
gyarán, a pénz nem játszik ösztönző szerepet 
náluk, teljesítményük olyan alacsony, hogy 
az szánté nern is mérhető.

Viszont senki nem mondhat le arról, hogy 
ezeket a fiatalokat meg ne tanítsa dolgozni 
Fel kellett tehát kutatni, hogy mi is hat rá
juk, mi lenne az az ösztönzés, ami jobb telje
sítményre sarkallná őket. Felismerték, hogy a 
televízió,, a sport, s egyáltalán a szabad idő 
kedvezményei azok, amelyek „lelkesítőleg” 
hatnak rájuk, s jó irányba befolyásolják ma
gatartásukat, munkateljesítményüket.

Már, régebben létezett Nyíregyházán úgy
nevezett tv-kártya. Ez továbbra is megma- 
marad, de az odaítélése sokkal következete
sebb és árnyaltabb lesz, mint eddig. Nem
csak egyszerűen arról van szó, hogy aki jól 
dolgozik, már minden további nélkül megkap
ja. Vizsgálják a munka mennyiségét, minősé
gét, értékelik az illető fegyelmét, magatartá
sát, magyarán, ha tv-kártya odaítéléséről 
döntenek, az egész embert teszik nagyító alá!

S ez a lap, az eddigiektől eltérően, nemcsak 
a tévé nézését teszi lehetővé, hanem más 
szabadidő-kedvezményre is feljogosít. Töb
bek között csak azok nézhetnek filmet, vehet
nek részt tárlatlátogatásokon, akik kiérdemel
ték ezt a lapocskát.

★
Nyíregyházán tehát széthúzzák a mezőnyt, 

csak a jobbak érdemlik ki a többletkedvezmé
nyeket, s azok, akik eddig mindig a mások há
ta mögé álltak, most teljes fényben kitetszik, 
hogy mennyit érnek.

Ennek, többek között az az értelme, hogy 
a közös munka csak egyéni teljesítményeken 
alapulhat, s mindenki úgy részesül munkája 
gyümölcséből, ahogy dolgozik, ahogy viselke
dik, amilyen a magatartása.

— á. j. —

szervezik — negyedévenként — 
a könyvvásárt. Nyíregyházán 
ez évek óta már megszökött 
vásárlási forma.

Nagyon jó kapcsolatot ájakií. 
tott ki az intézet vezetősége a 
városi könyvesbolttal. Ez nem
csak egyszerű eladó-vevő kap
csolat, annál sokkal; több. A 
bolt szocialista brigádja, teljes 
létszámban, a könyvek széles 
választékával egy egész nápra 
„bevonul” az intézetbe, s ott 
árusítja „portékáját”.

Nemcsak a legújabb könyve
ket hozzák be mostanában, ha
nem lemezeket és kazettákat is 
kínálnak. Mondanom sem kell, 
hogy a vásárlók óriási örömé
re. Egy-egy alkalommal húsz
huszonötezer forintért találnak 
gazdára a könyvek, a lemezek 
és a kazetták. A szervezők 
arra^ is gondolnak, hogy úgy 
időzítsék a vásárt, lehetőleg 
ünnep előttre essék, hiszen 
bent nem nagyon tudják hasz
nálni — a lemezt és a kazettát 
—, nem is maguknak veszik, 
hanem hozzátartozóiknak, akik 
bizonyára örömmel foga diák, 
ha a postás becsönget hozzájuk 
a kedves ajándékkal — ked
venc lemezükkel. De ha va
laki fél postára adni a drága 
lemezt, az átadhatja beszélőn 
is.

★
S még egy apró trükk, hogy 

a bentiek gondoljanak a kin
tiekre: a vásár mindig fizetés 
után és a benti bevásárlás 
előtt van. Természetesen nem 
másért, csupán azért, hogy 
erre is jusson pénz! Ez'a vásár 
mindig ig kicsit ünnepélyes 
volt, s az marad továbbra Is.

-  á. J. -
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Sport és kosidíciő
Ez a nyár is feladta a lec

két azoknak, akik sportolni 
akartak. Unalomig ismert 
tény, hogy amikor a bv. in
tézetek többsége épült, a ter
vezőknek eszükbe sem jutott, 
hogy valaha ilyen igényeket 
kell kielégíteni. Ez egyrészt 
öröm, másrészt üröm! De 
nem azért vagyunk, hogy si
ránkozzunk, hanem hogy 
cselekedjünk.

Nyíregyházán komoly ter
vek vannak hrra, hogy füves 
sportpályát építenek a mos
tani salakos sétaudvaron. 
Ezen a terepen régebben 
játszottak kispályás labdarú
gást, de nagy volt a kocká
zat. No nem azért, hogy 
egyik csapat elporolja a má
sikat, ezt a pályán természe
tesnek vesszük, egyszerűen 
nagy volt a sérülésveszély', s 
ennek következtében fennállt 
a sebfertőzés lehetősége is. 
Érthető, hogy ennek követ
kezményeit senki nem vál
lalhatja, sem az, aki szervezi, 
sem az, aki felelős az egész 
sporttevékenységért.

Most elvi döntés született. 
A bv. intézetnek rendelkezé
sére állnak eternitcsövek, ez 
többek között azért lényeges, 
mert a sétaudvaron, ha esik 
az eső, hatalmas tócsákban

marad meg a víz, ezáltal a 
pálya használhatatlanná vá
lik mindaddig, míg a tócsák 
vize el nem párolog.

★

Manapság azonban van 
már arra példa, hogy az ilyen 
úgynevezett vizes talajokat 
meg lehet regulázni. Nem
csak focipályákat, hanem 
művelés alá vett területeket, 
földeket is alácsöveznek, s 
ezáltal a víz mesterséges 
úton eltávolítható.

Mondanom sem kell, hogy 
ez nem egy-két nap munká
ja, hanem sokkal több időbe 
telik, de a lényeg az, hogy 
valami elindult. Ezzel szoros 
összefüggésben megtörténhet 
a földcsere, hiszen a mos
tani salakot hiába távolítják 
el, az alatta levő föld sem 
sokkal termékenyebb, tehát 
kb. fél méterre le kell ásni, 
kitermelni a földet, s újon
nan hozott termőtalajt kell 
ráteríteni. De mielőtt még 
ezt megtennék, beépítik a 
már említett csöveket, s az
tán jöhet a fűmag . . .

Ehhez azonban nem elég 
egy-két ember, hanem össze
fogásra, önkéntes munkára 
van szükség. Gondolom, eb
ben nem lesz hiány, jelent

kező lesz bőven, ha csak ar
ra utalok, hogy mennyire sze
retik a kondicionáló termet, 
akkor ki lehet jelenteni, 
hogy Nyíregyházán szeretik 
a sportot, s nemcsak szere
tik, hanem, ha kell, tesznek 
is érte.

★

Nem vagyok sportpálya- 
építő, de azt el tudom képzel
ni, hogy nem kerülne ez az 
akció horribilis összegbe, hi
szen a Nyírségben olcsó a 
föld, s nem is kellene sok. A 
fűmag sem drága, a csövek 
megvannak, tehát csak a 
munka kerülne pénzbe, ha 
mások végeznék el. De azt 
hiszem, erre sem kell pénzt 
kiadni. Ha jól szervezik meg 
a munkát, ha jó lesz a pálya
népszerűsítés, akkor komoly 
számban jelentkeznek az ön
kéntesek.

S még valami: ha már 
megvan az elvi döntés, ak
kor jobb minél előbb meg
kezdeni a tervezést és a szer
vezést, hogy ha indulni le
het,. ne akkor kelljen kap
kodni. Azt gondolom, ez a 
cél már önmagában véve is 
mozgósító. Hátha még' jól is 
folyik a szervezés.

-  A  —

Intézetről intézetre
Három intézetből érkezett 

olyan tudósítás, amely pár 
hete lezajlott eseményekről 
számol be. így szokásunkhoz 
híven azokat a részleteket 
emeljük ki, amelyek, mások
nak is adnak tippeket, vágy' 
függetlenül az esemény idő
pontjától, érdemesek a fi
gyelemre. Hiszen egy-egy ren
dezvénysorozatnak csak a be
fejezése esik általában az 
ünnepekre — most augusztus 
20-ra —, az előzmények néha 
hónapokat töltenek meg.

Budapesti Fegvlms, 
és BörSöa

A két csillag válogatottjai 
versenyeztek több sportágban 
és szellemi vetélkedőn. Itt is 
hónapokkal előbb kezdődtek 
az előcsatározások, 665-en in
dultak, közülük került ki az 
a 72 ember, aki a döntőket 
vívta, Asztaliteniszben a jobb 
csillag nyert 18—7-re, a sakk
mérkőzés viszont 5—5 ará
nyú döntetlen lett. Fociban 
a jobb csillag válogatottja fö
lényes 5—0-ás győzelmet ara
tott. Már úgy látszott, eldőlt 
a verseny. Ám ekkor a bal 
csillagbeliek erősítettek: meg
nyerték a röplabdamérkőzést 
és. a szellemi vetélkedőt. A 
végeredmény 20—20 lett, 
vagyis a kupát egyik csillag 
sem nyerte el, pontosabban: 
mindkettő. Aligha kétséges,

Jiogy az ilyen, nagy tömege
ket megmozgató versenysoro
zatnak maradéktalanul lehet 
örülni. A szervezőiknek pedig 
gratulálni.

Baracska
Először volt „Ki mit tud?” 

ebben az intézetben. Két hó
napi előkészület után lépett 
közönség elé hét versmondó, 
öt nótaénekes, egy-egy pol- 
beat- és rockénekes, négy 
egyéni táncos, két .táncegyüt
tes és a háromtagú színjátszó 
csoport. A füves focipályavé
gén felállított színpadon — 
erről képünk is van —, te
hát szabadtéren zajlott le a 
kétórás program, amelyet 
közei háromszázan néztek, il
letve hallgattak végig. Az öt
tagú zsűri közmegelégedésre 
osztotta ki kategóriánként az 
első három díjat. Ezen az 
augusztusi délutánon a szerep
lők és a nézők egyaránt jól 
szórakoztak.

SátoraESaúfheSy
Kétszázötvenen gyűltek ösz- 

sze az intézet udvarán az 
ünnepi kultúrműsorra, az új 
kenyér megszegésére. Ez 
volt a nyitánya a háromnapos 
rendezvénysorozatnak, no és a 
jókedv,^ meg az izgalom. A 
szervezők kihasználva a jó 
idő kínálta lehetőségeket, el
sősorban a sportprogramokból

nyújtottak választékot. Aszta
litenisz, sakk, röplabda — e 
három sportágban, közel szá
zan versenyeztek. Asztalite
nisz egyéniben. Tóth András, 
párosban Rákosi János és Mo
hácsi Ferenc, sakkban Csontos 
János győzött. A legnagyobb 
izgalmat a röplabdadöntők 
hozták. Emeletenként két- 
két csapat indult és az elő
zetes esélylatolgatások sze
rint, a harmadik emeletiek az 
első két helyre abszolút esé
lyesnek számítottak. így nem 
volt meglepetés, hogy a har
madik emeletről két, a máso
dikról egy csapat; jutott a 
négyes döntőbe, míg a negye
dik résztvevő, az írnokok csa
pata volt. Ők maradtak is a 
negyedik helyen, de a másik 
három együttes tflzbe-lázba 
hozta a közönséget. Végül a 
harmadik emelet első csapata 
esélyeshez méltóan győzött. 
Még egy név kínálkozik a k i
emelésre: a nem éppen köny- 
nyű szellemi vetélkedőt Bene 
László nyerte.
■ De, és ez a lényeg, győztes 
volt minden induló, vala
mennyi szurkoló, néző.

★

Végezetül köszönjük a tu
dósításokat: Kemény Balázs
nak Baracskáról, Jurkó Lász
lónak Sátoraljaújhelyről és 
Stiller Lászlónak a Gyűjtő
ből.

Volt egfsiet egy nyár,.,

■ f i . r  - i á i
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Vége a nyárnak. A nap még 
kellemesen, bizsergetően süt, 
de ahogy mondani szokták, 
már nem az igazi. A Balaton
nál is erősen csökken a for
galom, a külföldi nyaralók 
többsége kellemes nyári emlé
kekkel hazautazott. Az isko
lákban megkezdődött a taní
tás. A még elevenen lobogó 
emlékek kölcsönös mesélése 
felidézi a nyári vakációt, az 
önfeledt kikapcsolódást és 
pihenést.

Az emlékek felidézése kel
lemes, de itt, ahol- Nagy 
Irénnel beszélgetünk és meg
kíséreljük felvillantani nyári 
emlékeit, nos, itt, az arcán 
nem látszik öröm és elégedett
ség.

— Hogyan kezdődött?
— A szabadságomat baráti 

társasággal, a Balaton mellett 
töltöttem. Kitűnő időnk volt, 
rpmekül szórakoztunk. Saj
nos, az idő és a pénz nagyon 
gyorsan elfogyott, nekünk meg 
nem volt kedvünk elhagyni a 
napfényben fürdő tájat, össze
dugtuk a fejünket és a ve
lünk lévő fiúk felvetették, 
hogy valamilyen módon jó 
lenne pénzt szerezni, és akkor 
még maradhatnánk egy-két 
hetet. Igen ám, de hogyan, 
ez volt a nagy kérdés.

Először gyümölcsöt, kuko
ricát szereztünk, majd az ön- 
kiszolgáló boltból pálinkát 
hoztunk e l . . .

De pénzre is szükségünk 
volt. . .  A strandon táskará
diót, beépített magnetofont 
loptunk. . .

— Nem félt a következmé
nyektől?

— Akitől a magnós-rádiót 
elvittük, külföldi volt. El
tűntünk a strandról, s bíztam 
benne, hogy soha nem fog
nak megtalálni bennünket. . .

— Mennyi pénzt kaptak a 
magnóért?

— Ha jól emlékszem, ket
tőezerötszáz forintot. . .

— Mire fordították a pénzt?
— Szórakoztunk . . .
— Meddig maradtak a Ba

latonnál?
— A fiúk a kezdeti sike

reken felbuzdulva egyre bát
rabban loptak, mindent, ami 
a kezük ügyébe került. Fél
tem, hogy előbb-utóbb elfog
nak. Otthagytam őket és egy 
középkorú férfival elmentem. 
Kivett egy vendégszobát és 
nyolc-tíz napig vele voltam. 
Rendes ember volt, akadt bő
ven pénze, nem fukarkodott. 
Megnyugodtam, nem kellett 
tovább lopni és izgulni, hogy 
a rendőrség kezébe kerülök.

— Mi lett a fiúkkal?

— Eltűntek.
— Jól érezte magát?
— Igen. Rengeteget táncol

tam, szórakoztam.
— Közben a szabadsága le

járt?
— A munkahelyemen hiá

ba vártak . . .  Később egy 
újabb lovagom akadt, ma
radtam hát továbbra is a Ba
latonnál . . .

— Mit szóltak a szülei, hogy 
előzetes letartóztatásba ke
rült?

— Teljesen váratlanul érte 
őket az eset. . .

— Csodálkozott, hogy kide
rüli a bűncselekmény?

— Őszintén szólva, igen. A 
fiúknak köszönhetek min
dent. Ha ők neVn járnak lopni, 
akkor ma szabad ember va
gyok és nincs semmi gondom, 
de így. . .  Mi vár rám ?

Egy biztos, a több hónapi. 
Ba’aton-parti nyaralás nem 
olcsó mulatság, gyakran több
szörösen „fizetni” kell érte...

— ZIMM

Iskola és könyvtár
Nyíregyházán hagyománya van az iskolai oktatásnak. 

Nemcsak az általános iskolások ülnek be a padokba, 
hanem a gimnazisták is, akiket a Kossuth Lajos esti 
gimnázum tanárai oktatnak közhasznú ismeretekre.

Október elején indul az oktatási év mindazok szá
mára, akik negyvenedik évüket még nem töltötték be. 
A beiratkozás kötelező, senkit nem mentenek fel, viszont 
arra már volt példa, hogy két hónap után — például 
tavaly — két embert mentesítettek a tanulás alól, 
ugyanis kiderült, hogy különféle okok miatt alkalmat
lanok az iskola elvégzésére.

Az intézet nevelői az oktatás megszervezésénél arra 
törekednek, hogy a nevelőcsoportok és a műszakbeosz
tások közötti áthelyezésre minél kisebb számban kerül
jön sor. A tanulócsoportok „magvát” azok képezik, akik 
az elmúlt évben már intézményes oktatásban vettek 
részt. Az ő számukra meg kell teremteni annak lehető
ségét, hogy a magasabb psztályt is elvégezhessék. Ez 
azért fogas kérdés, mert szerencsére egyre kevesebb 
azoknak a száma, akiknek — ebben az intézetben — 
nincs meg a nyolc osztálya! Négy-öt embernek meg nem 
érdemes egy osztályt megszervezni. Ha ez így van, mint 
például most is, akkor a diákok magánúton végzik ta
nulmányaikat!

★

Nemcsak az iskolában tanulhat az ember. Komoly 
könyvtár áll a rendelkezésükre, amit ki is használnak, 
hiszen a száz-százhúsz aktív olvasó nem csekélység. Eb
be a könyvtárba nemcsak akkor lehet belépni, amikor 
kölcsönzés van, hanem alkalomszerűen is. Ha valaki 
előbb elolvassa a kikért könyvet, egész nyugodtan fel
keresheti a könyvtárt, s választhat újabbat.

Megteheti, mert csaknem négyezer kötet könyvből vá
logathat. Ezek nagy többsége szépirodalom, de megta
lálhatók á  szakkönyvek, lexikonok is. Itt is, mint a többi 
intézetben, a verseskötetek vezetnek a népszerűségi lis
tán. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. A ver
seket ugyanis egy kis átalakítással nagyon sokan fel
használják — leveleikben. A szerelmes levelek tarkád
nak a Tóth Árpád-versektől, no nem szó szerint, ha
nem a szerelmes leány igényeihez igazítva.

Persze,  ̂nemcsak Tóth Árpád, hanem Kosztolányi, 
Ady, Babits, József Attila sem kerülheti el sorsát, ők is 
vagyis költeményeik választott és átalakított sorai is 
komoly érvként esnek latba, hogy a fiúk elnyerjék a 
íanyok „elvi” szerelmét. . .

Nehogy valaki félreértsen, egyáltalán nem akarok gú
nyolódni. Nem mai keletű ez a módszer, több ezer éve 
élnek vele az emberek, hiszen a nagy költők nem a 
Mars-lakok, hanem az emberek érzelmeit fejezik ki s 
érthetően, szebben, mint az átlagos emberek, akik sze
rencsére, magukra ismernek a szépségben, a szavak szép 
es aranyos rendjében. És ez á tanulás éppúgy sokat ér 
mint az iskolai, bár egyik sem helyettesítheti a másikat’

— A. J. —
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A baracskai színpad
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A z Ikarusz csikorogva állt 
meg előttük. Felszállt, a 

vezetőnél jegyet váltott S.-ig. 
Húszassal fizetett, a vissza
járó aprót számolás nélkül 
zsebre tette.

Nem voltak sókan, még ülő
hely is akadt, de nem ült le. 
Hamar a pályaudvarhoz ért. 
Leszállt, sporttáskája fülét 
erősen megmarkolta, s az új
ságos pavilon irányába in
dult.

-  Egy Népsportot kérek — 
mondta, s kétforintost tett a 
pultra. Az újságot beletette a 
reklámszatyorba és áttette a 
sporttáska mellé. Nem tudta, 
mit kezdjen a szabad kezével. 
Zsebre dugta, majd hirtelen 
kirántotta és zavartan körül
nézett. Nem szólt rá senki, 
hogy miért van a keze a zse
bében. Elmosolyodott. Zsebre 
vágta a kezét, s nagy lép
tekkel a pályaudvar pénztá
rához sietett.

— Kérek egy első osztályút 
Pestig — mondta. Ropogós- 
ötszázassal fizetett. A pénzt ‘ 
elszámolatlanul a zsebébe
gyűrte.

•A szerző az irodalm i pályázaton 
m ásodik d ija t nyert.

A szerelvény már bent állt 
a kettes vágányon. Még negy
ven perce volt indulásig. Sze
mével a restit kereste, de 
gondolt egyet és felszállt a 
csaknem üresen ásítozó vonat
ra. Nem kellett sokáig helyet 
keresnie, alig-alig lézengtek a 
kocsikban.

Kényelmesen elhelyezkedett, 
a sporttáskát, a reklámszaty
rot a feje fölé tette. Már az 
újság sem érdekelte. A táská
ban egy-két ruhanemű, a rek
lámszatyorban levelek.

Bámészkodott az ablaknál 
majd észrevette a tükröt, a 
szemközti ülés fölött. Meg
nézte magát. Szépen lebar
nultam, hiszen szabadságon 
voltam, jó idő volt — motyog
ta magának. Valóban, a vilá
goskék garbó jól kihang
súlyozta bőrének barnaságát. 
Farmerja feszült rajta — híz
tam néhány kilót, de majd le
adom — gondolta. Csak most 
gyújtott rá, mióta kijött a 
kapun._ Marlborót vett ki a 
zsebéből — a zárkatársától 
kapta útravalóul. Nagyokat 
szívott a kellemes illatú ci
garettából. száját csücsörítve 
füstkarikákat eregetett. Már 
sokszor végiggondolta ezt a

napot, érkezés a Délibe, re 
őrség, pártfogó, munkah 
irány a munkásszálló — 
lahol aludnia kell az első 
szakán is. Már régen 
tette magát azon, hogy rr 
hová mennie. A fegyház 
volt még, amikor elvált, 
veiet talán két éve ka 
utoljára.

Felállt, kibámult az a 
kon. A forgalom megélén! 
Egyre több siető ember 
paszkodott fel a lépcsői 
és csak most vette észre 
zsibongást. Most kezdte é: 
kelni a régen elfelejtett 
jókat, az élet neszeit, zöi 
seit, csikorgásait.

Fehér köpenyes, hosszú 1 
srác húzott egy büféskocsi

— Hová viszi? — kérd« 
az ablakon kihajolva.

— Kettővel arrébb. Mi 
kér valamit?

— Szendvicset, ha van.
A srác már nyújtotta :

fele a nylonzacskóba csór 
golt zsemlét.

— Mennyivel tartozom?
— Meddig megy?
— Pestig.
— Akkor ráér fizetni. 1 

fogasson meg a büfékocsik"
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Májusi szélben
Szeretem ezt a népet, ahogy a.tűzzel 
Játszik sípokkal, hegedűkkel,
Amikor táncol és dalol
Könnyű lányokkal, amikor hempereg 
Szeretem nézni, ahogyan megremeg 
És szorít
Szeretem ezt a népet 
A májusi szélben, amikor kacag 
És szeretem, amikor telve könnyel
Csak úgy félvállról 
Csupa közönnyel 
Magáról beszél
Szeretem, ahogyan fölnéz 
Forró nyári éjjel 
Itt is, ott is, szerte széjjel 
És ragyog
Szeretem ezt a népet 
A májusi szélben mindhalálig 
És nagyon

Hr

Újvári József 
Sopronkőhida

R E Z S Ő

E w u e l f  m a g a d h a »

Lelkem szitába teszem. Lúgban áztatom, savban mosom, 
ami a rostán fennmarad az mind a tied, neked adom.
Benned látok mindent. . .  Hitet, jóságot és erényt, 
ha meg is taposnak érted, akkor is te jelented a reményt.
Hogy mi a neved? Mindegy. . .  nő, asszony vagy halál!
Semmit és mindent kaphat tőled, akié vagy, aki rád talál. 
Mosolyodért harcba mentek. Öltek. Gondolkozz! Egy arc

Gondolkozz! Zokogó árvák, síró anyókák és világcsoda™“solya 
Cukornádat aratsz, virágot kapálsz, szülsz vagy rádiumot

. ... r találsz?
Mernokno vagy es anya. Gerillaharcos és szerető gyöngyhalász. 
Legyőzhetetlen, a férfi én vagyok! Királyként hódítalak, 
hogy aztan, lehajtott fővel, alázatosan szolgálhassalak!
Emelj magadhoz, nyújtsd felém szép kezed 
bocsásd meg, hogy rólad írok és vétkezem!
De e sok-sok szép, mely tőled fakad, 
bearanyozza barbár ajkamat.
___ Pakot László Zsigmondi

•  Az irodalm i pályázaton a  szerző d icséretben részesült.

Nyárvég. Festői r  una-kanyar. 
Színes, tarka kép. A parton 
bikinis lányok napoznak. A 
vízen evezősök húznak. A 
presszóban zene szól, jéghideg 
italokat szolgálnak fel. Napok 
óta most kerül a kezembe elő
ször újság.

Néhány soros híren akad 
meg a szemem. Üzemi baleset
ről tudósít. Döbbenten olva
som. Munkavégzés közben éle
tét vesztette egy napon jó is
merősöm. Cigarettára kell 
gyújtani. . .  Rezső nincs többé!

. . .  Találkozások, emlékek 
tolulnak elő. Régóta ismertem. 
Magam előtt látom, amint fél
ve, előítéletektől szorongva be
lép a pártfogó irodájába. Spár
gával átkötött csomagját, 
minden személyes holmiját a 
szék lába. mellé helyezi. Vác- 
ról érkezett, a legsúlyosabb fo
kozatból . . .  Négy alkalommal 
volt büntetve. Huszonhét évé
ből nyolcat töltött börtönben, 
fiatalságának legszebb éveit. 
Bifdapesti lakos, de nem akar 
visszatérni régi környezetébe. 
Édesapja meghalt, anyja férj
hez ment, testvérei külföldre 
kerültek. Nyolc általánost vég
zett szakmája nincs, minden 
munkakört szívesen vállal, 
számára a legfontosabb a 
szálló, . .  Előítélet nélkül, ba
rátsággal fogadják. Biztatják, 
hogy egyes-egyedül a jövőjé
vel törődjön, a múltat végleg 
zárja l e . , .

Szüretkor is jólesik a meleg étel

Előre mutatott. A kocsi fo
gantyúját újból megmarkolta, 
még visszaintett, majd jóked
vűen továbbindult.

No, ő sem bízott volna meg 
bennem, ha tudná honnan jö
vök — gondolta. A kis köz
játék egészen felvillanyozta. 
Tényleg nincs az arcomra ír
va, hogy hol töltöttem az 
elmúlt éveiket.
I l i  egszólalt a hangszóró: A 

második vágányról tíz 
perc múlva gyorsvonat indul 
Budapestre. A vonat csak a ki
jelölt állomásokon és meg
állóhelyeken áll meg. Kérjük 
kedves utasainkat, foglalják 
el helyüket, a gyorsvonat 8 
óra 10 perckor indul a máso
dik vágányról.

A fülkében még mindig 
egyedül volt. No, még tíz 
perc és indulunk. Már saj
nálta, hogy nem kért valami 
innivalót is a zsemlék mellé. 
Majd később. Hát átmegy. 
Fizetni úgyis kell. Adok a 
srácnak egy húszast, mert 
megbizott bennem. Igaz, nem 
nagy összegről van szó, de 
rendes srác, megérdemli. To
vább is ábrándozott volna, de 
kinyílt az ajtó, és egy fiatal 
nő szólította meg: — Leülhe
tek itt? — Körülnézett és fe
leletet sem várva belépett a 
fülkébe.

Zavarba jött. Hány éve an
nak, hogy nem beszélt nővel? 
Egy, kettő, három?

— Szabad . . .  tessék, foglal
jon helyet — kapott ügyetle
nül a bőrönd után, hogy fel
tegye a polcra.

— Köszönöm, nagyon ked
ves — mosolygott a lány.

Nem tudott mit kezdeni 
magával. Leült, kibámult az 
ablakon, mintha onnan jönne 
a megváltó segítség.

— Meddig utazik? — kér
dezte .a lány.

— Pestig.
— Akkor most .három órára 

összezárt bennünket a sors, 
vagy inkább a MÁV.

Törte a fejét, hogy mit vá
laszoljon. Valami vidámat, 
frappánsat kellene mondám, 
de nem jutott eszébe semmi.

— Igen . . .  igen — motyog
ta.

A lány leült és egy magazin 
mögé rejtőzött. Csak most 
merte szemügyre venni úti
társát, legalábbis annyit, 
amennyit az újság nem takart 
el. A mintás, hosszú ruha for
más alakot takart. A lágyan, 
kecsesen ívelő bokákból erre 
lehetett következtetni. Nincs 
rajta melltartó — villant át 
az agyán. Egészen belevörö- 
södött. Szinte levetkőztette a 
szemével. A tenyere izzadt, 
a nadrágjába törölte. Ideges
ségében köhintett.

— Szólt valamit? — kér
dezte kedvesen az újság mö
gül a lány.

— Nem, nem — motyogta.

— Nyaralni volt? Olyan jő 
színe van.

Nem, csak hamar lesülök — 
nyögte ki a választ.

_— Engem nem fog olyan 
jól —■ és bizonyítékul felhúzta 
válláig ruhájának ujját.

— Biztosmi keveset napo
zik.

— Tíz napig egyfolytában 
süttettem ..magam, látja nem 
sok eredménnyel. Mit csinált 
itt, S.-ben?

Most mit mondjon? Mesélje 
el ennek a vadidegennek, 
hogy most jöttem, kérem, a 
sittről, négy mázsát lenyom
tam, hölgyem? Ezen elmoso
lyodott.

— Itt dolgoztam néhány 
évig.

— Most meg megunta, 
irány a főváros, igaz?

— Igen, tulajdonképpen így 
van.

A vonat megrándult, elő
ször lassan, kényelmesen 

azután egyre gyorsabban hagy
ta maga mögött az állomást. 
A lány ránézett. Ö pedig csak 
most vette észre rikítóan kék 
szemét, finom ívelésű száját. 
Nagyon szép — állapította 
meg.

— De meghatódott. Csak 
nem sajnálja itthagyni az 
egészet? — csicseregte a kék 
szem tulajdonosa.

— Fel a fejjel — folytatta 
— egyszer már én is elvál
tam, mégis itt vagyok.

Tanul, betanított munkás 
lesz. Folyamatos műszakot vál
lal. Szorgalmasan, szerényen 
végzi munkáját. Az erkölcsi, 
anyagi elismerés sem marad 
el. Az üzem dolgozói befogad
ják. Szépen keres, a pénz nem 
vakítja el. takarékoskodik. Ru
hákat vásárol, de jut szobá
jának díszítésére is. Otthont 
szeretne kialakítani, és ezért 
mindent m egtesz...

Néhány évi munka után fel
veti, jó lenne visszamenni 
Vácra és találkozni a fiúkkal. 
Személyesen akarja elmondani, 
hogy minden híresztelés elle
nére talpra lehet állni. Elmen
tünk. Több száz szem szegező- 
dött rá, amikor nyugodtan, 
higgadtan vázolja az eltelt 
éveket, az eredményeket. Fize
tési szalagokkal érvel, a többiek 
életéről beszél, önként jött, 
senki nem kívánta tőle, hogy 
visszamenjen arra a helyre, 
ahol életének szomorú idősza
kát töltötte.

. . . .  Űjabb kép. A vállalat 
kiváló dolgozója lesz, kitünte
tést vesz át a vállalat igazga
tójától. Ünneplés, gratulációk! 
Koccintás a szobájában, amely
re alig lehet ráismerni. A fa
lakon képek, virágok, az asz
talon televízió, rádió, magne
tofon. A falon kedvence, egy 
kis papagáj. . .

Felajánlják, ha akar, másik 
szállóba, esetleg albérletbe 
költözhet. Marad. Több alka
lommal meglátogatja főváros
ban élő édesanyját, de nem 
marad ott. Vállalati beutalóval 
a Balaton mellett tölti szabad
ságát . . .

Nem éí elzárkőzottan, törő
dik társaival, segíti őket ügyes
bajos dolgaik intézésében. Pár 
hónappal ezelőtt mondta, hogy 
úgy érzi, végleg gyökeret eresz
tett. Szerelme a zene volt. Sza
bad idejében legtöbbször mag
netofon-felvételeit hallgatta. 
Nősülés, családalapítás? — 
kérdeztem. Mosolygott, még 
ráérek . . .

Koporsóját munkatársai áll
ták körül, a vállalat igazgatója 
vett végső búcsút a gyár ki
váló munkásától.

Élt harminchét évet!

— ZIMM —

— Én mát régein elváltam. 
Három éve.

— Hát akkor mi a baj?
— Semmi, semmi csak. . .
— Akkor '‘biztosan valaki — 

évődött a ké#  szemű. A férfi 
hangosan elnevette magát.

— Jé, maga nevetni is tud?
— Azt hiszem, most már 

tudok — válaszolta. A lány 
értetlenül nézett rá.

— Maga ezt úgysem érti,
A ' másik megrándította a

vállát és a félretett újságért 
nyúlt.

— Kér egy szendvicset? — 
nyújtotta a lánynak engeszte- 
lésül az egyik zsemlét.

— Kösz. Ma még nem et
tem semmit. Korán reggel 
soha nem tudok. Szegény 
anyám folyton mondja kor
holva: kávé, cigaretta, semmi 
reggeli.
_ — Gyújtson rá! — tolta a 

lány elé a megbontott Marl- 
borós dobozt.

— Legalább engedje meg
enni a zsemlét, ha már ne
kem adta — mosolygott.

Mindig mosolyog, csak mo
solyog ez a lány — gondolta. 
Biztos nagyon boldog. Amíg 
ették a zsemléket, nézték 
egymást. Mintha mind a ket
ten ki akarnák találni, mit 
gondol róla a másik. Most 
nem zavarta a lány pillan
tása.

Gáspár Zsolt 
Sopronkőhida

(Folytatása következik)

Nyárutói képek
A nyári mezőgazdasági munkák befejezése után szerte 

az országban szinte azonnal megkezdték az őszi feladatok el
végzését. A meleg, napfényes időjárás lehetővé tette, hogy 
idén az elmúlt évekhez viszonyítva korábban kezdjék meg 
az érett gyümölcsök szedését, a csemege- és borszőlő szüre
telését.

Lapzártakor érdeklődtünk az Állampusztai Célgazdaság 
főagronómusától a munkák jelenlegi helyzetéről.

— A legfontosabb, hogy az időjárás kedvező. Eddig szép, 
meleg szeptemberünk volt. A napfényes időben a szőlő cukor- 
tartalma fokozatosan emelkedik. Jelenleg tizenöt fokos. A  
szüret mellett megkezdtük a paprika, paradicsom szedését, s 
a napraforgó kombájnolását.

Folyamatosan végezzük a talajelőkészítést az őszi veté
sekre. Lényeges, hogy folyamatosan tudjuk a munkákat elvé
gezni. A  sok tennivaló ellenére nincs torlódás, fennakadás. 
Az elítéltek fegyelmezetten végzik felelősségteljes munkáju
kat — mondta befejezésül a gazdaság föagronómusa.

— Zimm —

Szedik a szőlőt

Az első fuvar
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A nevelés közös érdek
Remélhetőleg közös örömünkre, lendületet kaptak a 

hozzászólók, főleg a soproniak. A mostaniak érdekes
sége, hogy a vélemények ugyanazon kérdésekről el
térőek. Vagyis, ez már igazi vita, amely elől nem is 
foglalunk helyet a további bevezetővel. Várjuk a to
vábbi vitacikkeket, még akkor is, ha az írásokban sok 
a vitatható, vagy pontatlan megállapítás.

33.
Nem tudom, szabad-e hoz

zászólni még egyszer annak, 
aki_ már kifejtette a vélemé
nyét? Én mindenesetre meg
kísérlem, hiszen a vita azért 
van, hogy érveinkkel igyekez
zünk meggyőzni egymást.

Élvezettel és igen nagy ér
deklődéssel olvasom a cikket, 
'de van bennem némi pesszi
mizmus, a vita célját illetően. 
Mert kétségtelen tény, hogy 
jó dolog az, ha a nevelést 
beható tanulmányozás alá 
vesszük, de csak akkor, ha 
biztosak lehetünk benne: vál
tozást hozó értelme Van. Már
pedig a nevelők eddig nem
igen vették ki részüket a vi
tából, s ha igen, akkor inkább 
a nevelés e lv i. részét érintet
ték a gyakorlati megvalósítás 
helyett. Mintha a nevelők fél
nének elmondani véleményü
ket, vagy mintha nem tudnák 
összeegyeztetni , beosztásukkal 
az ilyen jellegű vitában való 
részvételt.

A legfőbb ok azonban, ami
ért szót kérek, az a pártfogók 
véleményének hiánya... Pe
dig nem egy cikket olvas,tam 
már a pártfogók tollából. Ezek 
tobbé-kevésbé a nehéz való
ságot tartalmazták, egyrészt 
értetlenséget és túlzott köve
teléseket az elítéltek részéről, 
másrészt ugyanezt a munkál
tató üzemek és vállalatok ré
széről. S akár bevalljuk, akár 
nem, az elítéltek igazi nevelé
sére csak a szabadulás után 
kerülhet so r,... ha kerülne. 
S£n. csak a magapi példáját 
Kozom fel, de tudom, sokan 
vannak hasonló helyzetben. 
Elkövettem egy bűncselek
ményt, ismét börtönbe ke
rültem. A családom — a maga 
szempontjait figyelembe véve 
—, megtagadott. Magamra 
maradtam minden j»kintet- 
Sjen. Megérdemlem? igen, hi
szen javarészt mindezt ma
gamnak köszönhetem. Kitöl
tőm a szabadságvesztés-bünte
tésemet, ahol, tegyük fel, be
láttam a hibámat, újra érté
kelem a cselekményemet és 
valóban azzal a céllal és el
határozással lépek ki a ka
pun, hogy elég volt. Vége a 
bűnöző életnek! Csakhogy!...

A bűncselekmény elkövetése 
után a bíróság kártérítésre 
ítélt, így a keresményemből 
levonják a letiltást. (33 vagy 
50 százalékot). Aztán a szaba
dulás napján a legjobb eset
ben kapok 500 forint rab- 
segélyt és egy vonatjegyet a 
lakóhelyemig. A tanács ezt 
még megtoldja egyszeri szo
ciális segéllyel, újabb 500 fo
rint. Felteszem, hogy egyetlen 
fillért sem költöttem útköz
ben. Van tehát ezer forintom. 
Erre szokták mondani: az 
éhénhaláshoz sok, a megélhe
téshez kevés. Elhelyezkedem. 
A vállalatok 30 napig nem 
adnak fizetési előleget, sem 
segélyt, hiszen a próbaidő le
jártáig nem biztosak benne, 
hogy valóban ott is maradok. 
Hogyan is tudnék az első fi
zetésig eltartó pénzt szerezni?

A hivatalos választ tudom: 
■forduljak a pártfogóhoz. Igaz 
i5 lenne, ha valóban tudna 
segíteni. De a nincsből ő sem 
adhat és tudomásom szerint, 
semmiféle segélypénztár sem 
létezik a börtönből szabadulok 
megsegítésére. A jog pedig 
hsak azt mondja: ne légy visz- 
szaeső! Illetve, egyáltalán ne 
bűnözz! Rendben yan. De 
már bűnelkövető ’ lettem. 
Megbántam a hibám, jóvá is 
szeretném tenni, de egyszerű
en nincs rá módom. Mert en
nem kell, szükség van néhány 
ruhadarabra, esetleg albérletet 
is fizetni kell. De miből? 
Három évet töltöttem bent, 
dolgoztam éá amikor kime
gyek, rosszabb helyzetben va
gyok, mint mielőtt bekerül
tem? Szükségszerű, hogy újra

bűnözzek? Nem, hangzik a 
hivatalos válasz, csak éppen 
azt nem mondják meg, mit 
tegyek ? Rokonom, barátom 
nincs, de ha lenne, aligha 
adna arra a „mesére”: eny- 
nyit és ennyit töltöttem bör
tönben csalásért, kérek ennyit 
vagy annyit kölcsön.

Tisztelt vitatkozók! Alap
vetőén hibás szerintem az a 
felfogás, hogy a bűnelkövető
ket a bv. intézetben kell át
nevelni és jó útra téríteni. 
Hiába minden meggyőzés, ér
velés, hivatkozás, hiábavaló a 
társadalom humanizmusára, 
ha az ember szeme előtt a 
kilátástalanság lebeg, s hal
vány remény sincs (arra, hogy 
valami megváltozzék.

Ezért hiányolom a hivatá
sos pártfogók véleményét. Tu
datában vagyok annak, hogy 
ők ds ismerik a fenti problé
mákat, érzik hasonló esetek
ben, hogy tehetetlenek. Ta
lán ezéft nem szólnak hozzá? 
De változást csak úgy remél
hetünk, ha feltárjuk a hibá
kat . . .

Hogy mi köze van mind
ennek a neveléshez? Sze
rintem nagyon is sok. Mert a 
hozzám hasonló emberek azok, 
akik örökösen „problémás” 
emberei a nevelésnek. Mert 
nem látják, látjuk a célt! Ha 
ugyanis a letiltások után nem 
marad semmi, fölvetődik: 
minek dolgozzak? És jön a 
munkamegtagadás, a számta
lan fenyítés, az utasítások; 
megtagadása. Ezek végső so
ron nem nevelik az embert, 
legjobb esetben is csak kon
formistává teszik. Akik ebbe 
a körforgásba belekerülnek, 
már aligha lesznek hasznos 
tagjai a társadalomnak, sza
badlábon létüket a harácso- 
lás, a bűnelkövetés céljába 
fogják állítani, hacsak nem 
történik változás...

szüksége arra a fajta tevé
kenységre. Az intézetekben 
folyó szervezett munkáltatás
nak tehát az a célja, hogy ki
alakítsuk az igényt a rend
szeres munkavégzésre. . .

Az elítéltek másik nagy 
csoportja a bűncselekményét 
szabad időben követte el. A 
programjainkkal az a célunk, 
hogy bemutassuk: milyen sok
féle módon lehet a szabad időt 
hasznosan, tartalmasain el
tölteni . . .  Ezekben a rész
vétel önkéntes, egyéni válasz
tás, érdeklődés, képesség alap
ján lehet dönteni. Kötetlen 
formájukkal közelítenek a 
szabad élethez, közösségi ‘él
ményt nyújtanak, élményeket 
ébresztenek. Hozzájárul a 
személyiség megóvásához. A 
közös tevékenység —, legyen 
az bármilyen jellegű — egyé
ni és kollektív fegyelemre 
szoktat, amely belső kényszer
ből vállalt fegyelem . . .

Azt szeretnénk elérni, hogy 
az itt szerzett jó tapasztala
tokat a szabadulás után is 
hasznosítani tudják az elítél
tek. Ez azonban csak úgy 
képzelhető el, há az elítéltek 
egymással és intézkedéseink
kel szemben, nemcsak passzív 
befogadóként viselkednek, ha
nem aktív együttműködővé 
válnak. Ezért építünk pél
dául az öntevékeny szerveze
tekre . . .

Elítéltektől gyakran halla
ni, hogy a börtönben legnehe
zebb dolog egymás elviselése. 
Valóban. Nem szabad közöm
bösen elnézni olyan jelensé
gek fölött, mint egymás ki
használása, bántalmazása. A 
közössegeknek hatni kell az 
összeférhetetlen, agresszív em
berekre, de a visszahúzódó 
gátlásos embereken is segíte
niük kell. A felügyelet ebben 
várja segítségüket, hiszen kö
zös érdekről van szó. . .

Végh József
nevelési csoportvezető 

Páihalma

Balázs László 
Sopronkőhida

34.
Az eddig olvasott külön

böző felfogások közül azt tar
tom helyesnek, amely a sze
mélyiséget kerek egységben 
szemléli, amelynek fő alkotó
elemei: testi, értelmi és lelki 
sajátosságok. Ha valamelyik 
„elemre” hatást gyakorolunk, 
az.a többit is alakítja —kü
lönböző mértékben.

A nevelés1 olyan folyamat, 
amelynek egyik oldalán a ne
velők^— őrség, munkáltatók, 
•nevelők, — állnak, a másikon 
pedig a neveltek, az elítéltek. 
A nevelés ezért is közös é'r- 
dek. A nevelési folyamatban 
elengedhetetlen tehát a neve
lők és neveltek együttműkö
dése. Jelen helyzetben a ne
veltek együttműködési kész
ségét kell fejleszteni, érdekelt
té tenni az önnevelésben. 
Erre a felismerésre csak az 
képes, aki rendelkezik kellő 
önismerettel. Vagy aki ezzel 
nem rendelkezik, az belátja, 
hogy eddigi magatartása zsák
utcába juttatta és elfogadja a 
nevelő segíts,égét személyisége 
feltérképezéséhez. Mert csak 
a megfelelő önismeret kyújt- 
hat garanciát, támaszt a sza
badulás után abban, hogy az 
egyén életvezetése megfelel
jen a társadalmi elvárások
nak . . .  „ Kint a hivatásos és 
társadalmi pártfogók segíte
nek. ,

Számos elítéltben a naponta 
végzett munka azt az érzést 
kelti, mintha ezáltal a szabad
ságától fosztanák meg. Holott 
éppen a rendszeres munka
végzés hiánya juttatta őket a 
szabadságuk elvesztéséhez. 
Realitás • az is, hogy az em
berek nem mindig végezhet
nek kedvük szerinti munkát, 
mel’t vagy a képességük, kép
zettségük nincs meg hozzá, 
vagy a társadalomnak csak 
korlátozott mértékben van

35.
Sok minden elhangzott e 

vitában az elmúlt hónapok
ban, de egy valami a felem
lítésen kívül,' nem kapott he
lyet a Heti Híradóban. Ez 
pedig nem más, mint az irá
nyítás, irányítottság formája, 
annak szükségessége és káros 
hatásai a szabadulás után.

Tudjuk, hogy az egyes, fo
kozatokban más és más kö
rülmények között élnek az el
ítéltek. Az enyhébb fokozat
ban szabadabb a mozgástér, 
nagyabb az öntevékenység 
szabadsága, tehát a szabad 
élettől nem szakad el annyi
ra a fogvatartott, mint a leg
szigorúbb fokozatban, a fegy- 
házban. Itt, a külsőségekben 
is_ zord körülmények mellé — 
bástyafalak közé szorított épít
mények, biztonságot szolgáló 
létesítmények tömege —.csat
lakoznak az önállóságot ' kor
látozó rendelkezések, az irá
nyítottság máximalitása. A 
fegyház lakója csengő hang
jára ébred, csengetésre kezdi 
el fogyasztani a reggelijét, 
majd csengő szólítja a mun
kába és ez így megy egészen 
estig, amíg el nem telik a 
nap. Büntetési idejét teljes 
irányítottságban tölti le. Las- 
san-lassan elszokik a szabad 
élet apró, de sok esetben lé
nyeges mozzanataitól, ö n 
állósága a hosszú évek során 
végül teljesen megkopik. 
Vagyis a fegyház kapuját maj
dan olyan ember hagyja el, 
akit a börtönélet a maga mes
terséges kereteivel, automa
tizmusával, az életért való 
felelősség hiányával, a szemé
lyes kapcsolatok megszakadá
sával és az ország, a társa
dalom napi életétől való mes
terséges elszigetelésével el
idegenített a szabod élettől. 
Tudom, vannak törekvések 
ennek megszüntetésére — át
meneti csoport például —, de 
bizony ez elég kevés. A fel
gyorsult életritmus melletti, er
re véleményem szerint több 
gondot kellene fordítani, mert 
ma már szinte órák alatt vál
tozik minden körülöttünk, még 
az is elmarad néha, aki nincs 
börtönben. Nem kell dús fan
tázia ahhoz, hogy elképzelhes

sük: például mi minden vál
tozik meg egy három és fél 
esztendős szabadságvesztés 
alatti Tehát sokaknak szük
sége lenne az átmeneti cso
port megváltozott életkörül
ményeire, de nagyon kicsi 
azoknak a száma, akikre a 
i szerencse rámosolyog.

Persze, tudom, nem lehet 
minden fegyház mellé átme
neti intézetet építeni. De az 
megoldható lenne, hogy a 
fegyházat jobban közelítsük a 
szabad élethez. Mire gondo
lok? A közelítés legfontosabb 
része a termelő va |y  egyéb 
munka formája és tartalma. 
Kriminálpedagógiával foglal
kozó könyvben olvastam: 
„ ...h a  a büntető intézetben 
végzett munka és a szakkép
zés nem kapcsolódik valami
lyen szabad termelő üzemben 
való elhelyezkedés konkrét 
perspektívájához (kilátásához), 
nem szünteti meg az elítéltnek 
azt az állapotát, hogy kiszo
rult a társadalmi munkameg
osztás normális rend jébő l...”

A másik lényeges közelítési 
lehetőség a szabadabb moz
gástér, az önállóság biztosí
tása. A bevezetőben említet
tek — ba szól a csengő, kez
dődik a reggeli —, mellett más 
területen is fokozni kjellene 
az önállóságot. Például itt 
van a vásárlás. Sok helyen 
az a jó módszer van, hogy 
a kiétkezés nem egy vagy két 
alkalomra korlátozódik, ‘ ha
nem minden héten lehetőség 
nyílik a vásárlásra, meghatá
rozott keretből. Erre azt lehet 
mondani jó, tökéletes. Igen, 
ám. De ezzel . még csak az 
egyik oldal lépett előre, azaz 
á csemege-boltok választékát 
hoztuk be az intézetbe. De a 
vásárló, az elítélt még min
dig nem maga döntheti el, 
mikor és mennyit fordíthat a 
szükségleteire, a megadott ke
reten belül. A kiétkezési ösz- 
szeg ugyanis előre felosztott, 
sőt meghatározott az is, hogy 
mondjuk a második heti 
pénzt nem viheti át a követ
kező hétre. Ez nem önállóság
ra nevelés! Az az elítélt, aki 
több éves büntetésből szaba
dul és ezálatt soha nem volt 
módjában gazdálkodni a ke 
resményből — azt mindig 
mások tették meg helyette —, 
mit tesz az összegyűjtött ez
rekkel? A választ tudjuk a 
H. H. hasábjairól és a napi
lapok bűnügyi rovataiból: „A 
több ezer forinttal szabadult 
X  első útja a kocsmába veze
tett, szórta a pénzt. . .  
Csodálkozunk? De talán le
hetne találni valami megol
dást — a törvényes kereteken 
belül is —, hogy az elítélt a 
büntetés valamelyik szakaszá
ban valamiképpen rendelkez
zék javaival, a pénzével. No, 
nem azonnal, hanem megfe
lelő előkészítéssel, nevelői irá
nyítással, útmutatással. . . ”

Szalay Sándor
Sopronkőhida

36.
Sokan vannak vele úgy, 

hogy bár a Heti Híradó az 
elítéltek lapja, mégsem me
rik a valóságot a nyilvánosság 
elé tárni. Sokan csak a fel
színes dolgokat vetik fel. Mért 
ugyanis megpróbáljuk hibáin
kat másokra hárítani, néha a 
nevelőkre. Pedig elsősorban 
nekünk kell a tényekkel 
szembenézni. önmagunkkal 
számot vetni, ez a lényeg! 
Csakhogy nem vagyunk mi 
teljesen őszinték még saját 
magunkhoz sem, nemhogy a 
nevelőkhöz vagy társainkhoz. 
Mi visszaesők: minden és 
mindenki iránt bizalmatlanok 
vagyunk. Szerintem, ebből 
kellene az embereket kimoz
dítani! Bizalmat előlegezni itt 
bent és azután a szabadulás 
után is. S nem úgy fogadni 
az embert, mint megrögzött 
bűnözőt. . .

Egyetértek a 25. hozzászó
lással, már amit a pszicholó
giai nevelésről írt. Itt nálunk 
is van egy ilyen nevelési cso
port. Igaz, azok tartoznak 
bele, akik kint nagyon sze
rették az italt. (Az alkoholis
ták), Magam is közéjük tar
tozom. S kijelenthetem: a 
pszichológus nevelőnek a 
munkája nem fog kárba vesz
ni. Mert ő már eljutott oda, 
bogy képes bizalmat önteni 
az emberbe, s e bizalom köl
csönös .. „

Szendrei Zoltán 
Sopronkőhida

A törvényesség ere
Dr. Garam Judit a Legfőbb Ügyészség ügyésze.
1985 óta — akkor még gyakornok volt — dolgozik ügyész

ségen. 1967-ben nevezték ki. Mindig büntető szakterületen 
dolgozott. Egyéb teendői mellett leglátványosabb feladata a 
vád képviselete a tárgyaláson. Ezt a tevékenységet főleg a 
Fővárosi Bíróságon látta el. Mióta a Legfőbb Ügyészségen dol
gozik, kizárólag másodfokú tárgyalásokon vett részt, a Leg
felsőbb Bíróságon.

— A vád képviselőjeként mi az ön legfontosabb szakmai 
szerepe?

— A bíróságot segíteni abban, hogy törvényes határozatot 
hozzon. Tegyük föl, a bíróság nem figyelmezteti a tanúit, hogy 
valamely ok miatt nem kötelesek vallomást tenni. Ilyenkor az 
ügyész közbelép. Hasonló a, helyzet, ha nem idéztek meg egy 
lényeges tanút.

— Akkor is, ha a tanúvallomás elmaradása vagy a fontos 
tanú meghallgatása a vádlott javára billentené a mérleget?

— Természetesen. Az ügyészségnek a mentő körülménye
ket éppen úgy figyelembe kell vennie, mint a terhelőket. . ,  
Az ügyész a törvényesség őre.

' — Kérem, mondja el egy-két olyan ügyét, amelyben Önnek 
fontos szerepe volt!

— Az ügyésznek minden esetben lényeges a szerepe. Pél
dául nemrég történt: egy élet elleni bűncselekmény. Agyon
ütöttek egy idős nőt. Az áldozat fejét a gyilkos széklábbal 
verte szét. Az albérlő ellen emeltünk vádat. Az áldozat és a 
vádlott is alkoholista volt. A vádlott tagadta, hogy ő ölte meg 
az asszonyt. Éjszaka volt, ő aludt, bárki bejöhetett, mondta. 
Szemtanúja nem volt az ügynek. A férfi bűnössége mellett köz
vetett bizonyítékok szóltak. A szomszédok kiáltozást, sikolto
zást hallottak a lakásból és fölismerni vélték mindkettőjük 
hangját. Kihallgatták a vádlott korábbi élettársát, az elmondta, 
hogy vele is nagyon brutálisan bánt, a férfi. Ekkor indítvá
nyoztam, hogy szerezzék be az iratokat egy előbbi eljárásból, 
amelyet a férfi ellen folytattak élettársa bántalmazása miatt. 
Az iratokból aztán szemléltetően és részletesen kirajzolódott, 
hogy a vádlott milyen kegyetlenül bánt élettársával. Az így 
kibontakozó kép meggyőzően bizonyította, hogy a vádlott em
bertelenül bántalmazza a gyengébbeket." Az elmeorvos áz így 
rendelkezésre álló adatók és az alapos vizsgálat alapján1 meg
állapította, hogy a vádlott alkatától egyáltalán nem idegen az 
ilyen brutális cselekmény elkövetése. Ezeknek a közvetett, de 
nagyon meggyőző és egyértelmű bizonyítékoknak az alapján 
á bíróság megállapította a férfi bűnösségét és jogerősen 15 évi 
szabadságvesztésre ítélte . . .  A másik ügy. . .

— Ez is élet elleni bűncselekmény?
7-  Igen. Tizenkilenc éves, büntetlen előéletű fiatalember 

megfojtotta apját. Nyomott légkörű, elmaradott, víz és villany 
nélküli tanyán élt a család. Apa és anya alkoholista volt. A fiú 
szeretett volna kiszabadulni ebből a környezetből. Eljárt dol
gozni. Olyan igyekvőnek, szorgalmasnak bizonyult munkahe
lyén, hogy távlati terveket szőttek vele kapcsolatban. Azt akar
ták, hogy tanuljon és külföldi munkára, szándékozták küldeni. 
Csupán azért nem költözött el hazulról, mert támogatta népes 
családját. Egy alkalommal apja .szokás szerint részegen tért 
haza és kötözködni kezdett. Erre a fiú segítségül hívta elme
beteg sógorát, megfojtotta apját. A tárgyaláson a fiatalember 
nagyon kedvező benyomást keltett. Figyelembe véve az enyhítő 
körülményeket, első fokon igen enyhe büntetést szabtak ki rá. 
Az ügyész fellebbezett. Másodfokon én foglalkoztam az üggyel. 
Nagyon sokat töprengtem rajta. A mérleg egyik serpenyőjét 
lenyomta büntetlen előélete, fiatalsága, becsületessége, szor
galma, de a másik serpenyőt szerintem mégis mélyebbre bil
lentette a bűntett, az, hogy apját ölte meg. E meggondolások 
alapján fenntartottam az ügyészi fellebbezést. Az ügyet a Leg
felsőbb Bíróság tárgyalja . . .

— Sok vétkes emberrel találkozott pályafutása során. Mi 
az, ami a bűn elkövetésére késztet valakit?. Igazak-e Oscar 
Wilde sorai: „Ki tudja vajon, a lelke vakon hová zuhan alá 
egy éjszaka?”

— Lényegében azt kérdezi, bárkivel megeshet-e, hogy bűn
tettet követ el. Nem hiszem. Erősen befolyásolják tetteinket a 
magunkkal hozott, öröklött tulajdonságok, de nem szabják meg 
teljesen, jelentős a szerepük a körülményeknek is. Nevelteté
sünknek, a családi, baráti környezetnek, és talán annak, amit 
József Attila így fogalmazott meg: „a hetedik Te magad légy”.

— Állt-e ön előtt olyan vádlott, akinél egyszerűen nem 
értette, miért került oda?

— Egyszer fordult élő. Egy mérnök volt, aki a villamoson 
belenyúlt valakinek a kézitáskájába, ö  maga sem értette, nem 
tudta magyarázatát adni. Nyitva volt a táska, és valami le
küzdhetetlen késztetés fogta el. Egyetlenegyszer fordult elő 
életében. Pefsze azt hiszem, még az ilyen „megmagyarázhatat
lan” tettekhez is kell valami alkati adottság, labilitás.

— Többször kerültek ön elé visszaesők?

;— Természetesen. Többségük akaratgyerige ember, aki a 
kínálkozó lehetőségeknek nem tud ellenállni. Két esztendeig 
kizárólag fiatalkorúak ügyeivel foglalkoztam. Egyszer egy vö
rös hajú fiú ügyét tárgyaltuk, banda tagja volt és többek kö
zött a Szikra Mozi büféjébe tört be. A közelmúltban újra 
összekerültem vele. Megismertem a hajáról. Most'már, ^mint 
felnőtt, lakásokba tört be, mintegy másfél milliós kárt okozott 
De különben is akadnak olyan vádlottak, akikről érzem, vissza 
fognak kerülni hozzám. A legtöbb büntetett előéletű rendezet
len körülmények között él, nem dolgozik.

— Miért izereti a munkáját?

, . — Nagyon izgalmasnak tartom! Az élet legkülönbözőbb 
területeiről adódó problémákkal kerülök szembe. Hol az épít
kezés speciális kérdéseiben kell elmélyednem, hol a gyógyszer- 
iparban hol orvosi dilemmával foglalkozom. Múltkor például 
az orvostudomány es gyakorlat egy kis szeletét kellett tanulmá
nyoznom. _ Adott esetben történt-e orvosi műhiba vagy sémi1 
■nHC?+anZál metszés után vérmérgezés lépett fel. Az ügyészek azt 
állították, hogy orvosi mulasztásnak is része volt az asszony 
halaiaban. De nem lehetett megállapítani, hogyan, milyen kö- 

között 'épett fel a szepszis. Az orvost bűncselek- 
bírós^ 1011730311 mmd elSÖ’ mind másodfok°n felmentette a

— Nem vált-e gyanakvóvá?

Igyekszem ez ellen küzdeni. IVEindenesefre ha faicadui/sv 
a villamosra a kézitáskám zárját befelé'lordtton! Még v e i t
ez hoTzátertozik1’ ?oUarialkeT ’ fígyelmesen hallgatni. Hiszen 
kat, a tanúkat..,a 8 lkozásomhoz: meghallgatni a vádlottá-
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A z alvás fél gyógyulás
Az űrhajós 20 évet tölthet a A két-három órás ébrenlét 

világűrben, ■eljuthat' a nap- idején a testhőmérséklet 37 
rendszerhez legközelebb álló fokra emelkedik. Ez az időszak 
csillagig, majd visszatérhet valószínűleg arra szolgál, hogy 
anélkül, hogy. ezekre az évek- az állat megszabaduljon az 
re élelmiszer-tartalékot vinne anyagcsere felgyűlt termékei- 
magával. Sót, meglehet, hogy tői, amelyek veszélyesek lehet- 
egesz idő alatt nem is öreg- nének számára. De az is le- 
SZ a ‘ i - . hetséges, hogy erre az időre
+ . At f?késze5F Menyes szívmu- azért van szüksége, hogy’ismét
í  , * ^ ,™ as hajt- feltöltse agysejtjeit oxigénnel,hatnak vegre, amelyek altala- . .  ..
ban a páciens testhőimérsékle- T ■ ,ar?m 1(aeJen az idegrend- 
tének erős csöikkentését igény- szer . . .  marad. Laböratóri- 
Óik. S mindezt anélkül végez- kiserietek azt mutatták ki, 
hetik el, hogy nagy adag hogy az ürge álmában is elfor- 
gyógyszerkoktélt alkalmazná- díí-ja fejét ®s hegyezi a fülét 
nak. Ráadásul jóval kisebb lesz zaíinger^hatására. Ha a zaj na- 
a  műtét kockázata is. gyón erős, fel is ébred. A med-

Az elhízott, mindenfajta fo- vék- amelyek nem merülnek 
gyókúrával kísérletező és igazi téli álomba, csupán szun- 
mind ez ideig kudarcot vallott dikálnak, könnyebben felriad- 
ember egyszer c-s-ak azt tapasz- nak a külső zajokra, 
tailhatná, hogy  ̂ rohamosan Honnan szerzik be az állatok 
csökken az étvágya, s rövid téli álom idején a számukra 
időn belül tökéletes lesz az szükséges energiát és hogyan 
alakja. Nem kell többé szigo- melegítik testüket? Erre a kér
n i és keserves diétához f-o-lya- désre keresett választ 1-aborató- 
tnodsia. ■ _ riumi kísérletek során Barbara

Ez csupán három példa u Horwitz, kaliforniai kutató, 
legfantasztikusabb alkalmaza- Szerinte az állatok a szervezé
si területére annak a hormon- tűkben nyár folyamán felhal- 
szeru anyagnak (összetételének mozódott zsírt használják fel. 
megallapitasahoz a kutatók Míg ősz végén egy ürge test-

súlya 400 gramm. tavaszi éb- 
yl “ ‘Ä  falvo. recJéskor mindössze 150. Hor- 

“ egtatol^tó. A M- witz szerint a súlyveszteség 90
sebb-nagyobb emlősállatokat (a százaléka az ébredési szaka-
mormotato1 a deneveng, a sün- szok idején következik be, ami 

P'3leig)J e]11 al“mra kor az állat testhőmérséklete 
X f  , anyag «nberen mindennemű . izomtevékenység 

l ° * en? alkalmazását két ame- nélkül hirtelen 30 fok / föl|  
nkai kutatocsoport vizsgálta emeikedik.

A teli alom idejen bonyolult, , . , ,
hihetetlen, mégis reális mecha- , Kentucky egyetemén nyulak. 
nizmus indul be az állatok kai kísérleteztek. Mint ismere- 
szervezetében. Hosszú hónapo- . s’ eze^ az állatok nem alusz- 
kon át, vagyis a teljes téli idő- ?ak teli almot. Viszont ha be- 
szakban. testhőmérsékletük Juttatnak szervezetűkbe olyan 
nulla fok közelében marad. A anyaSOt, amely a teli almot 
többi emlősök többségének, és 
köztük az embernek, 37 fok

A szimpátia az orron at terjed
Ismeri ezt? Találkozik egy nemi hormonokkal együtt, a 

emberrel, akit soha életében herékben termelődik és az iz- 
nem látott, és aki semmit sem zadsággal együtt válik ki.

körüli testhőmérsékletre: van - «-
.szüksége ahhoz, hogy í életben. P^segööek hataraig fokozható; 
rnaradjori. A téli álomba me- Ha az émberhél sikerülne 
rült állat anyagcseréje szinte ugyanezt a hatást elérni, lehe- 
nullára csökken, szívverése le- tővé válnék olyan szívműtétek 
lassul (90 százalékkal!). Elő- és nagy véredények műtétjé- 
fordul, hogy az ürge szívverése nek elvégzése is, amelyekre 
a  percenkénti 350-ről téli álom pillanatnyilag gondolni sem le- 
idején 3-4-re csökken. hét. A tudósok kimutatták,

Bőrfelületi érzékelők figyel- hogy a test lehűtése folytán 
meztetik az állatot a külső hő- csökken az anyagcsere és a 
mérséklet mindennemű váltó- szervezet ellenállóbbá válik. A 
zására, ily módon a testhő- téli ólmot jdvó állatok —■ 
mérséklet és a téli vacak hő- mondja a két amerikai kutató 
egyensúlya mindig állandó: a  — jóval nagyobb sugáradagot 
testhőmérséklet egy fokkal ma- . képesek elviselni. Ezen, felül az 
gasabb a környezeti hőmérsék- átlagnál sokkal ellenállóbbak a 
létnél. Kutatók szerint egyet- mikrobák okozta fertőzésekkel 
len állat sem alussza végig és mindenféle betegségekkel 
megszakítás nélkül téli álmát, szemben. Megfigyelték, hogy 
Az ürge például 16, a denevér szervezetükben a rák is sokka-1 
30 naponként felébred. lassabban fejlődik.

előidézi, a nyulak testhőmér
séklete erősen csökken, és ez 
a .csökkenés.a szív ellenállóké-

Infarktus után
Az NDK-beli VEB Trans

formatoren und Röntgenwerk 
Herman Matern vállalat sok
féle magas műszaki színvonalú 
stimulátort és egyéb készülé
ket gyárt infarktusból gyó
gyuló beteg számára.

Az MCP 501 modell a beteg 
bőre alá ültethető. A lítium
mal és jóddal működő elem

cia és az orvosok által előírt 
paraméterek a veszélyességi 
határon innen vannak, a hor
dozható ellenőrző készülék in
dikációs mezőjének közepén 
zöld fény jelenik meg, felette 
pedig „GUT" (jó) felirat. Ha 
elemcserére van szükség, ezt 
az ellenőrző műszer mutatóján 
a „ZUM ARTZ” (orvoshoz)

tett önnek — és az első pil
lanattól fogva mégis az az ér
zése: ennek az embernek a 
szagát sem bírom.

Nem csupán szólásmondás,

A férfiak és a nők különfé
le illatízlésének ezt az isme
retét egyes ügyes amerikai 
parfümgyártók is kiaknázták. 
„Andron Masculine Cologne”

hogy egy ember még a szagát kölnivíz és „Andron Femi- 
sem bírja a másiknak és tény, nine Cologne” kapható, ezek- 
hogy az orr is közvetíthet sze- kel férfiak és nők kölcsönösen 
reimet. Ezt tudományos felis- beillatosíthatják egymást. Az 
mérések támasztják alá. Bizo- . amerikai drogériák másik slá- 
nyítékot dr. George Dott, a gere: a „Jovan Sex Appeal 
brit Warwick Egyetem tanára for Men”, 
szolgáltatott. Férfiak izzadsá- Egyébként mindenkinek sa- 
gából leszűrt egy bizonyos il- ját testszaga is van. Ez a bőr- 
latanyagot és parfümmé dől- ben levő izzadságmirigyek vá- 
gozta fel. A kiválasztott férfi ladékából jön létre. A vála- 
vizsgálati személyek egyik dék jóformán szagtalan; a 
csoportját azután behintették szag csak a bőrön történő 
ezzel az illatszerrel, . a másik bomlás révén keletkezik. Az 
csoportot pedig megkímélték így létrejövő, sajátos szag tel
i tő l . _ ’ jesen egyéni. Énnek alapján

Az „Illatos” férficsoportot ismerik fel a csecsemők az 
azután nőknek mutatták be. anyamellet, és a hózastársak 
Ezek semmit sem tudtak a ki- partnerüket. Ettől függ az is, 
sértettől, s ezért az orruk sze- hogy az egyik ember el tud- 
rint jártak el. Az eredmény: ja-e viselni a másik szagát 
az illatanyagghl behintett fér- vagy nem. Mert ez mindig ér- 
fiakat általában szimpatiku- zéssel kapcsolódik össze, 
sabbnak és érdekesebbnek Emellett még csak nem is 
minősítették. Az értékelés mindig maga az ember az, 
a „vonzó”-tól az „izgató”-ig akinek a szagát valaki nem 
terjedt. tudja elviselni. Egy bizonyos

Teljesen ellenkezően reagál- szaghoz talán kellemes vagy 
tak viszont a szagtalan urak. kellemetlen helyzet emléke 
Ök szagos szomszédaikat egy- fűződik és az illetők ennek 
tői egyig „antipatikusnak” és megfelelően osztályozzák ezt 
olyan vetélytársnak érezték, az embert 
akivel agresszív módon kell

T B S É F Á «T
— Hallottad, a papától 

egy kis Fiat-ot kaptunk 
nászajándékul.

— Ez igazán szép tőle. 
És mondd, hol voltatok
nászúton?

— Kórházban, a sebé
szeten.

★

— Ez a kalauz a vona
ton úgy nézett rám, mint
ha nem lenne jegyem.

— És te mit csináltál?
— Én meg úgy néztem 

rá, mintha lenne jegyem.

— Hogy tetszik a házas
ság?

— PompásI . Már az első 
ebéd, amit a férjemnek 
főztem, nagy diadal volt.

— Annyira ízlett a fér
jednek?

— Mary, már régóta 
mondani akartam neked 
valamit . . .  kezdte bátorta
lanul a fiatalember.

— Én is már régóta vá
laszolni akartam neked! — 
kapott a szón készségesen 
a talpraesett lány.

Az ügyvéd védőbeszéde 
végén kijelenti:

— Védencem annyira 
őszintén beismerte az ál
tala elkövetett rablást, 
hogy mindenki számára 
nyilvánvaló lehet: egy 
ilyen igazmondó ember 
nem lehet bűnös!

— Nem! 
mindennap 
ebédelünk.

— Miért mondja naponta 
többször a kisfiának, hogy 
a Föld forog? — kérdezi a 

Attól kezdve skót a szomszédjától, 
vendéglőben — Hogy ne kérjen pénzt 

körhintára.

szembeszállni.
Ez volt a bizonyíték arra a

Ezt a tényt igazolta Egon 
Peter Kösternek, a hollandiai 
Utrechti Egyetem professzorá-

Ä * “2? «8Ä Kphyeromonok (illatanyagok) az uak teljesen idegen emberek- 
emhernéi i* W n =  ««renet rol kellett véleményt mondaembernél is fontos szerepet
játszanak a páros életben.
Ezek a testben termelődött és 
aztán a környezetnek tovább
adott illatanyagok a fajtatár
saknál bizonyos magatartás- 
módökat és reagálásokat idéz
nek-elő. Ebben az esetben , te- 
hát szexuális ösztönzést és ak
tivitást,

niuk. Az idegenek maszkot vi
seltek, amelyet tudtukon kí
vül kellemes, illetve kellemet
len illatanyagokkal preparál
tak. Ha kellemes szag csapott 
az orrukba, akkor az ember
társaikról alkotott ítéletük 
minden alkalommal pozitív 
volt. Ellenkező esetben őszin-

Annak az anyagnak, amely ten megvallva „nem tudták 
a férfiakat rokonszenvessé te- elviselni” a velük . szemben 
sz í, a neve androsztenol. A álló ember szagát.

A z amerikaiak később 
házasodnak

Az amerikai népesség fiatal, százalékra emelkedett. A 16— 
mivel az amerikaiaknak majd- 24 év közötti fehér fiatalko- 
nem a fele 25 év alatti. Az rúak között, akik nem tanul- 
amerikai ifjúság azonban egy- nak, a munkanélküliek aránya 
re később gondol a házasodás- 12 százalék, az ugyanebbe a 
ra, és alábbhagy a gyermekek korcsoportba tartozó színes 
utáni vágy. Ez derül ki a sta- bgrd fiatalkorúak közül 1980*

legalább hét évre garantálja a felirat jelzi vörös fény kísére- 
készülék megbízható üzemelte- tében. Egy egyértelmű parancs 
tését. A titánból készült, her- a beteg számára.
. metikusan zárt csomagolás 
megkönnyíti a készülék beül
tetését, mert a titánt jól tűrik 
az élő szövetek. A titánburko- 
latot védett atmoszférában, lé
zersugárral zárják le. A felsze-

Ebbe a készülékcsaládba tar
tozik még a PM—01 típusú
műszer is, egy programozó be
rendezés,. amellyel, beállítható 
a stimulátor üzemelése a beül
tetés után. Az MCP 501 stimu-

relés a beültetés után is prog- játor beültetésekor biztonsági 
ramozható, változtatható az okokból rendszerint valamivel 
impulzusok szama, a teljesít- magasabb impulzusszintet állí- 
m®”y’ e,setteg növelhető a ké- -tanak be a szükségesnél, ame- 
szulek élettartama is. .Vezérlő jyet a műtét után később csök-
élemét az erfurti Mikroelekt
ronik Kombinát állította ki a 
tavaszi lipcsei vásáron. A la
pos rúdelem a 20 kivezetővel 
együtt a dobozba helyezve

kenteni lehet. A PM—01 prog
ramozó műszer segítségével ez 
úgy oldható meg, hogy a sti
mulátort nem kel} kiemelni a 
beteg testéből. A PM—01

mintegy 8x8 milliméter nagy- programozó az EKG-jelek 
saSú- leadásával egyidejűleg addig

A gyógyászatban ma nagyon csökkenti az impulzus ener- 
fontosnak tartják a megelőzést giáját, amíg az el nem éri a 
és ez lényeges az olyan bete- hatékonyság alsó szintjét, 
gek esetében, akiknek már majd ezután valamivel maga
volt infarktusuk. A vállalat sabbra állítja. így jelentősen 
KP—01 típusú hordozható ké- meghosszabbítható a beültetett 
szülékével a beültetett stimu- stimulátor elemének élettarta- 
látorral élő beteg rendszeres ma. Épp így megoldható köz- 
időközökben maga ellenőrizhe- vetlen érintkezés nélkül az im- 
ti a berendezés működését. Ha pulzus szélességének átállítása 
a beépített készülék rendben is, úgy, hogy a stimulátor 
működik, vagyis ha a frekven- megfelelően működhessék.

tisztikai hivatal egyik tanul
mányából. . ,

A tanulmány részletezi, munkat 
hogy az összesen 222 millió 
amerikai közül 92 millió fiata
labb, mint 25 éves. Az 1980-as 
év amerikai fiataljai később 
házasodnak: 1960-ban a 20 és 
24 év közötti fiatal Bőknek 
csak 24 százaléka volt haja
don, míg 1980-ban é korcso
portban a h’ajadonok részará
nya 50 százalék volt. A férfiak 
esetében ennél a korcsoport
nál a nőtlenek részaránya az 
1960-as 53 százalékról 1980- 
ban 69 százalékra emelkedett.
Ezen túlmenően a fiatal párok, 
statisztikai szempontból szem
lélve, a nyolcvanas évek ele
jén már csak 2,2 gyereket kí
vánnak az 1967-es évi 2,9 gye
rekkel szemben.

A dolgozó anyák részaránya 
jelentősen emelkedett. Házon 
kívül vállal munkát azoknak 
az anyáknak az 53 százaléka, 
akiknek 18 év alatti gyerme
keik vannak; azoknál az 
anyáknál, akiknek hat éven 
aluli gyermekeik vannak, ez a 
részarány 43 százalékos. 1970- 
ben ugyanezek a számará
nyok; 39 és 29 százalék. Az 
amerikai gyermekek 20 száza
léka 1980-ban csak az egyik 
szülővel élt együtt az 1970-es 
12 százalékkal szemben. 1950 
óta a 15—24 éves nők esetében 
a házasságon kívüli szülések 
száma megháromszorozódott,

A tanulmányból kiderült to
vábbá az, hogy a fehér fiata
lok között a továbbtanulók 
százalékaránya kissé csökkent:
1967-től 1980-ig 34 százalékról 
32 százalékra. A színesbőrű 
diákok részaránya ebben az

ban 29 százalék nem talált

Fényerő vezérli
a belek szemében lévő szűrőket

Megállapították, hogy sok sekélyvíz! tengeri halnak 
van biológiai fényszűrője. A Szovjet Tudományos Aka
démia távol-keleti központjának tengerbiológiai intézete 
tudósainak közlése szerint például meghatározott hal
fajtáknál eltérő fényviszonyok között megfigyelték a 
szaruhártya változásait. A sötétségben teljesen átlátszó 
szaruhártya napfény hatására narancs-aranyszínű ár
nyalatot vesz fel, és éles déli napfényben tűzvörössé vá
lik. Az intézet tudósai kiderítették, hogy néhány halfaj
ta szaruhártyájában a pigmentsejteket az acetilkolin,ne
vű anyag vezérli. Ez az anyag az idegingerek közve
títője.

A fényszűrők a tenger lakóit nemcsak a túl erős
. fénytől, védik,., hanem az ..erősebben szórt kék sugarakat' 

is abszorbeálják, amelyek) a Színériékelést meghamisít
ják? Ezáltal a; hal s'zernéyel még akkor is meg tud kü
lönböztetni például zöld vagy vörös színeket, ha-a nap
fénynek csak egy századrésze éri el a recehártyáját.

A tudósok1 véleménye szerint a halszem színfelisme
rési modelljét műszaki rendszerekben is lehetne alkal
mazni. ,

ÖJfajta korrózióvédelem
A novoszibirszki szervetlen kémiai Intézet tudósai új 

módszert fejlesztettek ki a fémek korrózió elleni védel
mére. A módszer azon alapszik, hogy bizonyos körülmé
nyek között egy hagyományos vékony anódréteggel be
vont fémfelület és az elektrolit közt mikro-plazma-kisü- 
lések mennek végbe. Ezek védőhártyával vonják be a 
fémet. Ez az eljárás azt is lehetővé teszi, hogy a védőré
tegbe különböző elemek oxidjait is beleadagolják, s ezzel 
programszerűen megváltoztassák fizikai-kémiai tulajdon
ságait..............

! A sf ó ra in g a .
5 K etyegésében reked t
I  tom pa dal van,
5 V irrasztó éjen  gyakran
|  nézem  ő t —
s — ír ja  Tóth Á rpád fen ti című 
5 versében. -Folytatás a vízsz. 17.
= és a függ. 39. sz sorban.
= Vízszintes: 1. É rtéktelen holmi,
= névelővel. 9. Poéta m űvének új 
E fo rm ába való öntése, 17. Az idé- 
E zet első fo ly ta tása (zárt be tűk :
= S, L). 19. Csuklópánt. 20. Szer» 
s vál. 21. Virágos háztáji. 22. Pe- 
: dál része! 23. Tartozik. 24. Ami- 
: bői m indenkinek legalább kettő 
: van. 26. LA E! 27. Balassa Sán- 
: dór balettje. 28. Köveszt. 30. Té- 
: len csak ak k o r van, ha  olvad.
: 32. A íluo r és a kén  vegyjele. S3.
: Anyagi veszteség 34. A Kis- 
: Szundák egyike. 33. Kanóc. 37.
: Kocsiszín. 39. Ü rm érték  jele. 41.
: Eégi pénzünk rövidítése. 42. Ki- 
: sebb hangszeres együttes részére 
: írják . 44. F érfi ruhanem ű. 46.
I Ázsiai ország. 47. Ez fáj a fog- 
j ban. 48. Petőfi prózai műve. 51.
; K icsinyítő képző. 52. Római ba- 
; tos. 53. Kettéoszt, 54. Jugoszláv 
; egyetem i város. 55. H aláláról 
i A rany Já n o st írt eposzt. 56. Pin- 
; ceszag. 57. Indíték, 58. Város- 
i rész rövidítve. 60. T rója veszté- 
i nek  okozóba. 61. Mezzoszoprán 

szerep a „Parasz tbecsület” c 
operában. 62. . . .  R iver; a Mis
sissippi mellékvize. 64. Házacska.
66. Elviseli. 68. Latoló egynem ű 
betűi. 69. S tájerország fővárosa.
71. Kezeli a sebet. 73. Porciók.
77. Időegység. 78. Sürgeti. 79.
Norvég sa rkkuta tó , elsőnek érte 
el a D éli-sarkot.

Függőleges: 1. Kocsonyaféle.
2. K ontárkodik . 3. M arokkói ki
kötő. 4. A bór, az ittrium  és a 
n itrogén vegyjele. 5. Névelős 
szellem. 6. Közterület. 7. Hossz
m érték  rövidítve. 8. A tévébeli 
Mézga család egyik tagja. 9. Fér
finév, 10. Átlag egynem ű betűi.
11. H íres angol Shakespeare-szí- 
nész volt. 12. Művelet a nehéz
iparban . 13. A Briggs-féle loga-

rltn jus Jele. 14. Főzeléknövény. 
15. E lkészített ennivaló. 16. Ne
ves olasz operakarm ester volt 
(Tullio). 18. Bálvány, 23. G árdo
nyi Géza színpadi műve. 25. 
Előtte Pécs is, Szilvás Is állhat. 
28. Benyíló a lakásban. 29. Ami
ről a mű szól. 31. A prókat mo
zog. 35. Pénzintézet. 36. Szolmi- 
záciös hang. 38. „Te . . .  én” 
(G eraldy), 39. Az idézet befejező 
része (zárt b e tűk : I, A). 40. Akit 
m ások k ihasználnak . 42. Szép 
fekvésű 43. A larm . 44. Szovjet 
tehergépkocsl-típus. 45. Ápol, el
lát. 46. A tö rtén e tírás  m úzsája, 
49. Fotófilm  egysége. 50. K iejtett 
betű. 51. Kelet-ázsiai teherhordó. 
52. Ben Jonson „V olpone” c. 
kom édiájának  egyik alak ja . 55. 
A Juh. kicsinye. 56. Szorgalmas. 
59. É szak-afrikai főváros. 60. Ka
zánházi dolgozó. 63. Rossz osz
tályzat — a  d iákok nyelvén. 65.

„M inden szentnek m aga felé B 
hajlik  a . . .”  68, Zűzza. 67. F ér- 2 
flnév. 70. Félig zsenge! 72. K éz i-2 
m unkázik. 73. Trom f. 74. ATD. s 
75. Keresztül. 76. A fiatalok  lap- ä 
ja, röv. =

Beküldési h a táridő : 1982. oK -'I 
téb er 2. ~-

időszakban 23 százalékról 28 ^ iiiiiíiiiiiniiimiimiiiiiiiiiuiiiiiiih...... ................................................. .......................................... .

A Heti H íradó XXVI. évfolyam  1 
35. szám ában m egjelent kereszt- 
rejtvény  helyes m egfejtése a kö- s  
vetkező: ■■ =
— M űsorunkat m egszakítjuk, |  

m ert fontos közlem ény kB- |  
vetkezik : itt hagylak. 2

K önyvjutalm at n y e rtek : B u r - 1 
nyóczky G yula elítélt, M áriái ä 
nosz tra : Jakó  T ibor elítélt, Deb^ |  
récén ; K olom pár Szervác e l i té i t ,!  
V ác; Balogh Béla elítélt, F ő v á -2 
rosl Bv. Intézet I .; Csór József s 
elítélt, Szeged.
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KUPASZERDA

A szokásos gyenge rajt
Szerdán megindult a küzde

lem az európai lábdarúgóku- 
Dákban. A magyar résztvevők 
EK: Rába, KEK, U. Dózsa, 
UÉFA Kupa: Ferencváros, Ta
tabánya. Az ellenfelek ebben 
a sorrendben: Standard Liege. 
IFK Göteborg, Bilbao, Sí. Éti- 
énné. A bemutatkozás előtt ko
pogtattunk a négy magyar csa
patnál.

ELŐZMÉNYEK
• A Rába edzője, Verebes 
József:

— Az MTK-VM elleni hely
zetkihasználás és lendület kel
lene — mondta. — A Standard 
nehéz ellenfél, a totális futball 
egyik kiváló képviselője, szá
mos világnagysággal. Ennek el
lenére úgy készülünk, mint a 
hazai bajnoki mérkőzések előtt. 
Most a legfontosabb a begya
korolt figurák sulykolása. Kü
lönben óriási az érdeklődés ná
lunk. Már megkezdtük a je
gyek árusítását a 29-ten. délu
tán sorra kerülő visszavágóra, 
háromezer ülőhely helyén csak
nem 10 ezer állóhelyet létesí
tettünk, így körülbelül 30 ezer
re nőtt a stadion befogadóké
pessége. Bizakodóak vagyunk.

Az Újpesti Dózsa oktatója, 
Temesvári Miklós:

— A Göteborg UEFA Kupá
ban elért sikere egyértelműen 
tekintélyt parancsol: két kitű
nő nyugatnémet klubot ütöttek 
ki, a Kaiserslauternt és a Ham
burgot. Rendkívül gyorsak, 
energikusak, angol stílusú lab
darúgást játszánáik, összeszo
kott gárda. Az a feladatunk, 
hogy ne engedjük őket a meg
szokott ritmusban játszani, le 
tudjuk fékezni rohamaikat. 
Kontratámadásainkból pedig 
gólt vagy gólokat kell lőni ah
hoz, hogy az újpesti visszavá
gón még esélyünk lehessen a 
továbbjutásra. A Göteborg két. 
ékkel játszik, akik tánkszerű- 
ea törnek az ellenfél kapujára, 
középpályásaik is gyakran föl
zárkóznak a támadásoknál. 
Védelmük s azonban zavarba 
hózható. Nem szabad megijed
nünk, mert akkor már eleve 
vesztettünk. Döntetlenre szá
mítok.

. A Ferencváros trénere, Nö
vik Dezső:

— Az Atlfetico Bilbao remek 
csapat, amelyik, ha kell, fe
gyelmezetten védekezik, ha 
kell, villámgyors csatárai révén 
Odaszegezi ellenfelét a kapu 
elé. Technikásak, de ha kell, 
még durvák ' is. Hogy nálunk 
mi vari? Aggaszt a hetek óta 
tartó sérülési hullám, amely
nek során egy teljes védősor 
dőlt ki: Takács, Dózsa, Rab: 
Beles épphogy felgyógyult, 
Szántó bevonult katonának. 
Egyes játékosok hozzáállásával 
elégedetlen vagyok, Koch, Sza
badi, Mörtel nem tesz meg 
mindent az edzéseken , és a 
mérkőzéseken, amikor lehető
séghez jut. Ezzel a mentalitás
sal nem lehet megélni a Fe
rencvárosnál. A Bilbao ellen is 
csak olyan játékosok léphetnek 
pályára, akik az utolsó másod
percig hajtanak. Annak idején 
nálunk is előfordult a kupa- 
meccsek előtt formaingadozás, 
de az egyszerűen elképzelhetet
len volt, hogy ne próbáljunk

ĉ a iM n á
s a j t ó s z e m l e

Szerkeszti:
a szerkesztő bizottság 

Budapest 
V* Stetndl utca 8. st. 1054 

Kiadja:
Igazságügyi, Minisztérium, 

Bv, Országos Parancsnoksága 
82—4188. Szikra Lapnyomda, 

Budapest

felnőni a feladathoz. Ez a becs
vágy kellene most, és két gól 
előny!

★

A Tatabánya edzője. Dalnoki 
Jenő:

— Túl vagyok a bemutatko
záson — közli a csapat mes
tere. — A fiúk már jól ismer
nek, akár csak én őket. A St. 
Etienne Franciaország legnép
szerűbb csapata, zöld-fehér a 
színe. Négy játékosa is ott volt 
a VB-n, ketten pedig kopog
tatnak a válogatottság kapuján. 
Több csatornán is gyűjtöttem 
információkat ellenfelünkről, s 
bármilyen furcsán hangzik, a 
legtöbb segítséget részletes be
számolóival egy 14 éves rokon 
kisfiútól kaptam, aki megszál
lott Etienne-drukker. De ter
mészetesen én is megnéztem 
ellenfelünket. A Tatabánya tud 
küzdeni, jó példa erre a ta
valyi Real elleni meccs. A má
sodik fordulóban várom együt
tesemet.

EREDMÉNYEK
Az idén a szokásosnál is job

ban reménykedtünk a magyar 
kupacsapatok jó szereplésében. 
Ezt az optimizmust tükrözi az 
edzők előzetes nyilatkozata. 
Másfelől valahogy elfelejtettük, 
hogy soha még nem kapott mind 
a négy csapatunk ilyen erős el
lenfeleket.. Mégis az első fordu
ló eredményeinek tudatában el
mondhatjuk: a várakozásunk
ban volt realitás, hiszen ha az 
első félidei eredményeket néz
zük, akkor gyakorlatilag mind 
a négy csapatunk továbbjutó 
lehetne. Csakhogy a mérkőzé
sek 90 percig tartanak. A má
sodik 45 percben á négy csapat
ból egyetlen egy sem tudott gólt 
lőni, ez2®l szemben kaptunk 
kilenc gólt .(Az első félidőkben 
viszont négyet rúgtunk és hár
mat kaptunk.) A 4-12 gólkü
lönbség önmagáért beszél.

BEK
St. Liege—Rába 5-0 (Sárga

láz, majd Hlagyvik kiállítása és 
két gól után nyilvánvaló lett: a 
Rába nem tudja beváltani re
ményeinket. Szomorú ered
mény.)

Érdekesebb összecsapások: 
Aston Villa—Besiktas 3-2 
Din. Bukarest—DÍikla 2-0 
Zagreb—S. Lisszabon 1-0 
Hvidovre—Juventus 1-4 

KEK
Göteborg—Dózsa 1-1 (Biztató 

rajt, a lilák remekül védekez
tek, esélyesek a továbbjutásra.)

Austria—Pahathninaikos 2-0
Torpedo—Bayern 1-1
Inter.—Slovan 2-0

UEFA
Ferencváros—Bilbao 2-1 (Az

első félidőben akár öt gólt is 
lőhetett volna a Fradi. Aztán 
megsérült Pölöskei, a  csapat 
lelke. Novák érthetetlen módon 
a kiváló jobbszélsőt, Murait át
vitte a bal oldalra, ahol eltűnt, 
a cserejátékosok pedig gyengén 
játszottak. Ehhez járult a fá
radtság és így a 2-1 még hízel
gő is a zöld-fehérekre nézve. A 
visszavágón aligha van esé
lyünk.)

St. Etienne—Tatabánya 4-1
(Nyolcvan percig volt egyen
rangú ellenfél a bányászcsapat, 
de az utolsó 10 percre teljesen 
elfáradt, és végül nagyarányú 
vereséget szenvedett. A tovább
jutásra alig van remény.)

Beníica—Betis 2-1
Utrecht—Porto 0-1

S. Moszkva—Arsenal 3-2
AEK—Köln 3-3 (félbesza

kadt.)

A helyzet változatlan
Athén. A labdarúgó Mundial 

után egy héten át csaknem ha
sonló érdeklődés kísérte az 1. 
számú i olimpiai sportág, az at
létika négyévenkénti sereg
szemléjét, amelynek most ép
pen a sportág bölcsője, a gö
rög főváros volt a színhelye. A 
rendezők a hagyományokhoz 
híven rendkívüli odaadással 
rendezték meg a nagy találko
zót: mindenekelőtt olyan sta
diont avattak ez alkalomból, 
amely talán nemcsak az öreg 
kontinensen, hanem az egész 
világon párját ritkítja. Ilyen 
kényelmes, minden szempont
ból kifogástalan, a legesiegmo- 
dernebb technikával felszerelt 
stadionban mind a versenyzők, 
mind a nézők csak elégedettek 
lehettek, s nem is véletlen,- 
hogy naponta megteltek a le
látók (80 000 nézőnek van hely, 
s négy világ- és Európa-rekord 
mellett csaknem mindegyik 
számban jobb volt a győztes 
eredménye, mint négy évvel 
ezelőtt. A viadal nagyszerűen 
szolgálta a jövő évi világbaj
nokság, az 1984. évi Los Ange- 
les-i olimpia előkészületeit is: 
a jelenlevők sok tanulságot 
meríthettek — az atlétika 
semmit sem vesztett népsze
rűségéből, ső t. . .  Érthetően 
nagyön örültek minden siker
nek a házigazdák, különösen, 
amikor arany- és bronzérmet is 
szerzett két versenyzőjük a női 
gerelyhajításban.

— Az atlétika, amely a múlt
ban mindig szeretett sportág 
volt Görögországban, most kü
lönösen nagy impulzust kapott 
azzal, hogy felépült az új sta
dion, és megrendezhettük ezt az 
Európa-bajnokságot — mondta 
régi barátunk, Christos Svolo- 
pulosz, az Ethnos szerkesztő
je, a, sajtóközpont egyik főnő
ké, aki különben a 30-as évek
ben Budapesten tanult a Test- 
nevelési Főiskolán. — Egész 
sor versenyzőnk ért el jó ered
ményeket, s különösen — mint 
láthattuk, a női gerelyhajítás 
lendült fel. Európa legjobbjai
nak randevúja fellelkesítette 
versenyzőinket, a közönséget, s 
ennek köszönhetjük, hogy első 
ízben a ■kontinensviadalokon 
görög atléta került az első 
helyre. Kell-e mondani, milyen 
boldogság ez az egész ország 
számára?

Barátunk azután egy „titkot” 
is elárult: nagyon sok köszön
hető annak a segítségnek, ame
lyet Koltai Jenő. a TF nyugal
mazott igazgatója, a gerelyha
jítás nagy szakértője adott 
(amikor Szalonikibe meghív
ták) a görög szakembereknek.

Ez utóbbi számunkra viszont 
kissé elgondolkoztató: a férfi 
gerelyhaj ításban — mely hosz- 
szú éveken át kicsit „magyar 
szám” is volt, a jelenlegi vi- 
lógrekorder is Paragi Ferenc 
— egyetlen magyar résztvevő 
sem lehetett Athénban —, a 
megfelelő eredmények hiányá

ban. Ha már itt tartunk, érdé 
mes néhány szót ejteni a ma 
gyár atlétikáról. A szövetség a 
válogatásnál igazán mértéktar
tó volt, igyekezett nem „turis
tacsoportot” összeállítani (ami 
régebben gyakori volt), de még 
így is (leszámítva a maratoni 
két résztvevőjét, a sérült Sal- 
bertet), soknak bizonyult a' ti7 
zenhat atléta. Dr. Békési Lász
ló, a Magyar Atlétikai Szövet
ség elnöke, a római olimpián 
hetedik helyezést elért egykori 
távolugró pedig bizakodó nyi 
latkozatot adott az EB alkal 
mával naponta megjelent új
ságnak: „Athén lendületet ad 
atlétikánknak. Kis csapatunk 
többsége fiatal, nagyszerű ta
pasztalatokat szerez. Remé
lem azonban, már itt is ered
ményeket érünk el.”

Sajnos, ez nagyon sovány 
volt. Csak a hármasugró Ba- 
kosi Béla bronzérmével és a 
sprinter Nagy István 200 mé
teren elárt országos rekordjá
val váltotta be a reményeket, 
a további versenyzők közül a 
4X10CP-as váltó, Forgács, eset
leg Sterk szereplése mondható 
elfogadhatónak — azután 
slussz. Jellemző különben is, a 
magyar atlétika még mindig 
tartó válságára, hogy a 41 fér
fi- és női szám közül pontosan 
25-ben még egyetlen jelöltet 
sem tudott a szövetség (pedig 
hármat is lehet) nevezni. Prá
ga. a négy évvel ezelőtti Euró- 
pa-bajnokság óta semmit sem 
javult a helyzet, akkor egy el
ső, egy-egy hatodik, hetedik, 
nyolcadik helyezés volt a mér
leg: most (a maratonit nem 
számítva) egy bronz, egy-egy 
ötödik,—hatodik, két nyolca
dik hely az összteljesítmény.

Az ötvenes években s azután 
is. a magyar atlétikának nagy 
egyéniségei. voltak. Miként le
hetséges, hogy most már hosz- 
szú ideje nincsenek közép- és 
hosszútávfutók, dobók, ug
rók, hol vannak Iharosék, 
Zsivótzkyék, Széchenyiék, Kul
csár Gergelyék — és még 
sorolhatnánk sok nevet — 
utódai, örökösei? Pedig meg
vannak a szakosztályok, edzők 
is szép számmal, de vajon 
nincs semmi lelkiismeret-fur- 
dalás az ilyen eredménytelen
ség láttán ? Lehet — úgy mond
ják —, hogy az utánpótlás kö
rében már „megmozdult vala
mi”, az eddiginél biztatóbb is 
kép. Fogadjuk el, de majd 
hisszük, ha látjuk az ered
ményt.

Helsinkiig, Los Angelesig 
sajnos, nagyon rövid az idő, 
egy—két év. Márpedig, ha nern 
volt „mediterrán csoda”, akkor 
az első atlétikai világbajnok
ságig, a legközelebbi olimpiáig 
nap mint nap tenni kell vala
mit, amint azt az a sok, több
ségében 19—21 éves új Európá
ba j nők példája is illusztrálta 
a görög fővárosban.

NB I

Három veretlen
Három forduló után már csak 

a listavezető Csepel, az Újpest 
és a Debrecen veretlen az első 
osztályban. A harmadik fordu. 
lóban a legjobb mérkőzést Cse
pelen, a leggyengébbet Nyír
egyházán láthatták a nézők. Is
mét ontotta a gólokat a Rába, 
megszerezte első győzelmét a 
Vasas és elszenvedte első vere
ségét a ZTE. Idegenben csak a 
Honvéd győzött. A mérkőzése
ket közel 90 ezer néző látta.

Rába—MTK-VM 6-0 (Szen
tes és Hajszán nélkül kiálló 
győriek 12 perc alatt három 
góllal vezettek. Jellemző a 
mérkőzésre, hogy a hat gól el
lenére Gáspár volt az MTK- 
VM legjobbja.) s

FTC—Videoton 3-1 (A Fradi
ban hosszú idő után játszott 
Murai, akinek remek szélsőjá
téka biztató a szélsőhiánnyal 
küzdő válogatott kéretnek. A 
Videoton csak a mérkőzés vé
gén mutatott valamit.)

Pécs—Honvéd 1-3 (A pécsiek 
védelme ezúttal átjáróháznak 
bizonyult, így az eredmény nem 
meglepő.)

Debrecen—ZTE 1-0 (Az 5.
percben lőtt góllal győztek a 
debreceniek. A zalaegerszegiek 
többet támadtak* de csatárso
ruk góliszonyban szenvedett.) ,

Békéscsaba—Dózsa 1-1 (Hosz7 
szú ideig a csabaiak vezettek, 
de az eredmény tartása meg
bosszulta magát és jogos bün
tetőből egyenlített a lila-fehér 
együttes.)

Csepel—Tatabánya 2-1 (Re
mek mérkőzésen a Ferencvá
rosból „elküldött” Mészöly két 
góljával megérdemelten győzött 
és a tabella élére került a Cse
pel.)

Nyíregyháza—Diósgyőr 0-0 (A
két csapat játékosai csak „ki
mentek” a pályára, de nem ját
szottak. Az eredménynek a ven
dégek örülhettek.)

Vasas—Haladás 3-0 (Köny- 
nyen győzött a piros-kék együt
tes. A Haladás az idén elszo- 
morítóan kezdett.)

A Csepel vezet 5 ponttal, ä 
4-4 pontos Rába, FTC, Hon
véd, ZTE, Dózsa és Debrecen 
előtt. A sereghajtók az 1-1 
pontqs Pécs, Haladás és MTK- 
VM.

NB II

35  gél, 42  ezer néző

SÚLYEMELÉS

Világrekordokat jósol a komputer
A világ legerősebb emberei 

útra keltek Ljubljanába. Kez
dődik a szlovéniai város híres 
arénájában a 36. súlyemelő vi
lágbajnokság. Az idén már 34 
világcsúcs dőlt meg, s könnyen 
lehet, hogy az idei világrekor
dok száma akár ötvenre is 
emelkedik. A Nemzetközi Súly
emelő Szövetség az elmúlt he
tekben komputerekbe táplálta 
a legkülönbözőbb adatokat, s a 
mindent tudó gép fantasztikus 
eredményeket jövendöl. Példá
ul 305 kilót pehelysúlyban, 
417,5-et félnehézben és 462,5 ki
lót ólomsúlyban.

A világbajnokság így óriási 
csatákat, fantasztikus eredmé
nyeket ígér. Minden eddiginél 
élesebbnek , látszik a szovjet- 
bolgár párharc. A bolgárok 
óriási formában vannak, s olyan 
gárdával vonulnak fel, hogy 52 
kilótól 75-ig zsinórban öt súly
csoport összetett aranyérmét 
elnyerhetik Hadzsiev, Kodjaba- 
sev, Manolov, Pasov és Ruszev 
révén. A további kategóriákra 
is vannak ászaik (Zlatev, BLa-

gojev), de középsúlytól szovjet 
győzelmi sorozat tűnik valószí. 
nűnek, olyan kiválóságod, mint 
Pervi, Vardanyan, Zaharevics, 
Taranyenko és Piszarenko ré
vén.

A kimagasló szovjet—bolgár 
párharcot a többi nemzet (kivé
ve a kubai Nunezt s esetleg egy
két koreait vagy kínait) csak 
tisztes távolból követheti. így 
a magyar válogatott is, amely 
1974 után először nem' teljes 
csapatta], hanem csak nyolc 
versenyzővel (Pátrovits, Babar- 
czi, Mandzák, Király, Baczakó, 
Kovács, Hlavati és Réti) indul. 
Az eredmények — szerények, 
esetleg egy-két érem, de hol 
vannak már azok a szép napok, 
amikor Földi Imréék miridig 
aranyért tartották a markukat. 
A magyar súlyemelés 12 képvi
selője a korábbi világbajnoksá
gokon 25 aranyérmet érdemelt 
ki, már-már Csodára, igen sze
rencsés körülmények összeját
szására lenne szükség, hogy 
Ljubljanában a 25 aranyról el
mozduljunk,^

A hatodik forduló tíz mérkő
zésén feltűnő a sok gól és a 
szép számú nézősereg. Rendkí
vül kiegyensúlyozott a mezőny, 
egyetlen mérkőzésen sem lehet 
biztosan tippelni. Ha vendég
győzelmek nem is voltak, meg
lepetés azért akadt. Simán ki
kapott Lakat Károly csapata a 
Volán, az eddig gyengélkedő 
Olajbányász lelépte a Ganz- 
MÁVAG gárdáját, vízilabda
eredmény született Tapolcán, 
egyre jobban magára talál az 
Eger és pontot rabolt az újonc 
Baja a 22. számú Volán ottho
nában. A húsz együttesből már 
csak egy, a Tapolca veretlen.

Salgótarján—Özd 1-1 (5(100 
néző láthatta az izgalmas, he
lyenként látványos összecsa
pást.)

Kazincbarcika—Nagybátony
4-0 (A 3500 néző tapsolt, főleg 
a második félidőben a kedven
ceinek.)

Sopron—Siófok 4-2 (Mindkét 
csapat teletűzdelve volt NB I- 
es játékosokkal „enbéegyes” fo
cit produkált a közel ötezer né
ző örömére.)

Hódmezővásárhely—Volán
3-1 (A Volán-játékosok egyéni 
teljesítménye rendkívül gyenge 
volt. így az eredmény nem 
meglepetés. A találkozót 6000 
néző látta.)

Kecskemét—SZEOL 1-1 (Ed
dig mindkét csapat adós a jó 
játékkal. A szegediek örülhet
tek az egy pontnak, mert a ha

zai együttes több biztos helyze. 
tét hagyott ki a 3500 néző bősz- 
szúságára.)

Szekszárd—Keszthely D-0 (A
játékvezető „mindent megtett” 
a vendégcsapat győzelméért. 
Jogtalan büntetőt ítélt a keszt
helyiek javára — kihagyták —, 
majd egy teljesen szabályos 
szekszárdi gólt érvénytelenített 
A 3000 szekszárdi néző tünte
tett is emiatt.)

Olajbányász—Ganz-MÄ VÁG
6-1 (A tévében is szerepelt Kiss 
László edző csapata a Ganz, ez
úttal képtelen volt felvenni az 
iramot a remek napot kifogó 
„olajosokkal”. A hazai csapat 
4200 néző vastapsától kísérve 
vonult az öltözőbe.)

Tapolca—Dorog 5-2 (2-2-es
félidő után ellenállhatatlanul 
játszott a listavezető. Ez is NB 
I-es színvonalú meccs volt, ami 
a vendégeket is dicséri. 4000 né
ző látta az összecsapást.)

Eger—Debreceni Kinizsi 1-0
(Már a 18. percben kialakult a 
végeredmény, de ettől még a 
4000 riéző jól szórakozott.)

22. sz. Volán—Baja 1-1 (A
3000 rákoscsabai néző csak a 
második félidőben volt elége
dett kedvenceik játékával. Ám 
a jó második 45 perc csak1 az 
egyenlítésre volt elég.)

A tabellát a Tapolca vezeti 
10 ponttal, a 8 pontos Sopron 
és a_7—7 pontos 22. Volán, Özd, 
Volán SC, Keszthely, Szekszárd 
előtt. Utolsó a Ganz-MÁVAG 3 
ponttal.

-V-
TENISZ

Connors űgra az élért
Jimmi Connors, a Flushing 

Meadow-i viadal megnyerése 
után az első helyre került a 
profi játékosok szövetségének 
(ATP) számítógépes ranglistá
ján. Az amerikai teniszező az 
1981. december óta élen álló 
honfitársat, John McEnroe-t 
váltotta fel.

Connors egyszer már vezet
te az ATP-ranglistát, mégpe
dig meglehetősen hosszú ideig 
hiszen 1974. és 1979. április 9- 
e között mindössze egy hétre 
engedte át az első helyet, egé- 
szen pontosan 1977. augusztus 
23 és 29. között Björn Borg- 
nak.
t A^i ®ásodik helyen Ivan Lendl all, miután az amerikai 
bajnokság elődöntőjében le
győzte McEnroe-t, míg az ad
dig vezető amerikai teniszező 
visszaesett a harmadik helyre

Az idén ritkán versenyző 
Borg jelenleg csak a 88., és 
mivel csak 1983 tavaszára ter
vezi visszatérését, körülbelül 
a 300. helyről kezdheti az év
adot.

Az ATP számítógépes rang
lista állása szeptember 14-ig: 

1. Jimmy Connors (ameri
kai). 2. Ivan Lendl (csehszlo- 
vak). 3. John McEnroe (ame
rikai). 4. Guillermo Vilas (ar
gentin). 5. Vitas Gerulatis 
(amerikai). 6. Gene Mayer 
[amerikai).. „ 88. Björn Borg

TARÓCZY GYŐZÖTT

■ h é t k ö z i  teniszverseny 
kezdődött Palermóban, az el- 
Só fordulóban Taróczy Balázs 
6:4, 6:4 arányban győzött a 
spanyol Tous ellen.


