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JUGOSZLÁVIA

A Z  E L M Ú L T  H É T  Az új kormány száz napja
A VILÁGSZERVEZET KÖZGYŰLÉSÉNEK 37. ÜLÉS- 

SZAKA megkezdődött. Az elnöki tisztséget hazánk 
ENSZ-kép viselő je, Holtai Imre tölti be. Megnyitó be
szédeben hangsúlyozta, hogy megválasztását úgy tekin
ti, mint a bizalom jelét, amely Magyarországnak és né
pének szói. Emlékeztetett arra: a Magyar Népköztársa
ság fejlődésének eredményei elsősorban annak köszön
hetők,  ̂ hogy a bezárkózás helyett az együttműködés út- 
ját^ választotta. Nemzetkö?i kérdésekkel foglalkozva, 
Hollai Imre megállapította, hogy a világpolitika egyes 
folyamatai aggodalmat keltenek, mert a józanul gondol
kodó többség ugyan a leszerelést akarja, de ennek elle
nedre növekszik a fegyverkezési verseny. Annak a véle
ményének adott hangot, hogy lehetetlen azonos néző
pontból megközelíteni a napirenden szereplő megoldat- 
lan regionális válságokat, illetve válsághelyzeteket. Sok 
esetben a világszervezet valós nehézségek megoldásához 
jaru..t hozzá határozataival, csekély eredménnyel. Más 
esetekben azonban a tényekről úgynevezett mesterséges 
válságok vonták el a figyelmet. Pedig az egyetlen lehet
séges mod, ha az érintett népek önrendelkezési jogát 
gyakorolva rendezik saját problémáikat.

A NYUGAT-BEJRÜTI MÉSZÁRLÁS NYOMÁN kelt 
nemzetközi felháborodás hullámai tovább gyűrűznek. 
Franciaországban a közvélemény úgy tekint az öldök
lés napjara, mint a Szent Bertalan éjre. Legutóbb tizen- 

évvel ezelőtt, de Gaulle elnöksége idején fordult 
elő olyan eset, hogy az államfő megszakítva a televízió 
és a fadió műsorát, nyilatkozatot te tt  Mitterrand ekként 
cselekedett, amikor közölte, hogy az Egyesült Államok- 
kal es Olaszországgal egyetértésben ismét csapatokat 
küld a libanoni ̂  fővárosba. Megfigyelők szerint a köz- 
társasági elnök érzékeltetni kívánta, hogy országa tevé
keny részt akar vállalni a további tragédiák megelőzé
seben, és cselekvőén szeretne hozzájárulni a közel-keleti 
rendezéshez.^ Több nemzetközi szervezet ítélte el a tö
meggyilkosságot. A Béke Világtanács közleménye szerint 
az izraeli kormányt terheli a felelősség, de az .Egyesült 
Államok sein mentes tőle, hiszen gazdasági és katonai 
segítséget nyújtott az agresszornak.

AZ IZRAELI KABINET -  vélhetően a hazai víssz- 
nang miatt — kényszeredetten helyeselte a nemzetközi 
rendfenntartó erők visszatérését Libanonba. Ugyanak- 
kor döntést hozott arról is, hogy nem alakít hivatalos 
vizsgáló_bizottságotd a bejrúti, tragédia körülményeinek 
a midéi ítéséré. Az izraeli sajtó egy része nem titkolja, 
hogy a Begin-vezetés vádolható a történtekért. Állítólag 
a miniszterek tudták vagy gyanították, ml is történik 
a, „ ru.. aírt Palesztin menekülttáborokban. A Haarec 
című független napilap szerint maga Sáron hadügymi- 
mszter adott parancsot annak az engedélyezésére, hogy 
jobboldali falangisták bejussanak a nyugat-bejrúti pa
lesztin negyedekbe. Hogy valójában hányán haltak meg 
a terrortámadás következtében, azt egyelőre pontosan 
nem tudni. Jasszer Arafat szerint több mint háromezren 
mert nemcsak a két tábor lakóit, hanem még két kór
ház személyzetét és valamennyi betegét is megölték.

AMIN GEMAJELT VÁLASZTOTTA MEG a libanoni 
, parlament az ország elnökévé. A negyvenéves Amin Ge- 

majel a jobboldali keresztény falangista párt jelöltje 
volt. A libanoni nemzetgyűlésbe eredetileg 99 képvise
lőt választottak; közülük hét meghalt, így kilencvenkét 
parlamenti képviselő szavazhatott.

Az elnökválasztó parlamenti gyűlés megnyitásáig 
nyo cvanan jelentek meg, és Amin Gemajel 77 szavaza
tot kapott. Megválasztásához az első fordulóban kéthar
mados többség, azaz 62 szavazat volt szükséges, amit 
Így meg is szerzett (hárman üres lappal szavaztak).

ÉLETRAJZÁBÓL KITŰNIK: a Bejruttól északkeletre 
IevOd Metn körzet parlamenti képviselője: ezt a tisztsé
gét is felhasználta a jó kapcsolatok kiépítésére a másik 
oldallal, a mohamedán és a palesztin erőkkel. Meg nem 
erősített hírek szerint augusztus elején vele szóba álltak 
a Nyugat-Bejrútban körülzárt palesztinok is. Személyes 
múltját nem árnyékolják az Izraellel való'paktálás folt
jai sem, mint megölt öccséét, Basirét. Azt várják tőle: 
öccsénél is hamarabb megérti, hogy Libanonnak ezentúl 
is jórészt az arab világ és az Európa közötti közvetítő 
kereskedelemből és az arab tőkebefektetésekből kell 
megélnie. Ezeket nem pótolhatja az Izraellel való együtt
működés.
d A parlamenti aktusra a megválasztott elnök elődjének 
es fivérének halála nyomta rá bélyegét, ötperces csend
del _adóztak_ a képviselők Basir Gemajel emlékének, s 
az új megválasztott elnök „a szelleme iránti hűség” je
gyében köszönte meg a megjelenteknek szavazataikat.
, Ad NYUGATNÉMET KERESZTÉNY -UNIÓPÁRTOK
közös parlamenti frakciója hivatalosan is megválasz- 

, tóttá kancellárjelöltjének Helmut Kohlt, a CDU elnökét. 
Mindössze. egy ellenszavazat és egy tartózkodás volt. A 
CDU—CSU és az FDP október 1-én akarja megbuktatni 
Helmut Schmidt kancellárt és kisebbségi szociáldemok
ratád kormányát, s még ugyanazon a parlamenti ülésen 
kísérletet tesznek Kohl kormányfővé történő megvá
lasztására. ,

Sor került a keresztény és a liberális pártok közötti 
koalíciós tárgyalások második fordulójára is. Az FDP-t 
Hans-Dietrich Genscher elnök és Wolfgang Mischick 
frakcióvezető, a CDU-t Kohl és helyettese, Gerhard 
Stoltenberg, a CSU-t pedig Franz Josef Strauss elnök 
és Friedrich Zimmermann, a CSU parlamenti csoport
jának vezetője képviselte a megbeszélésen. A résztvevők 
közlése szerint ezúttal már a gazdaságpolitikáról, a jövő 
évi költségvetésről, volt szó. Általános bonni várakozás 
szerint a három párt a szociális juttatások nagy arányú 
csökkentését és az életszínvonal korlátozását fogja el
határozni.

Folytatódnak a kedvezőtlen 
irányzatok a jugoszláv gazda
ságban. Vonatkozik ez a kül
ső fizetőképesség romlására, 
az ipari termelés növekedésé
nek mérséklődésére, a fo~ 

. gyasztás, áz árák, az infláció 
váratlanul gyors ütemű növe
kedésére — állapította meg a 
Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége KB elnökségének 
augusztus végén tartott ülése. 
Aa ország külföldi adósságál
lománya 1975-ban 5,6 milliárd 
dollár volt, tavaly viszont 
már 19,5 milliárd. Az állam- 
pojgárok, a kommunisták 
előtt álló, első és legfőbb fel
adatként — mint immár évek 
óta mindig — a JKSZ június 
végén tartott XII. kongresszu
sán is a gazdaság stabilizálását 
jelölték meg.

_A gazdasági helyzet elemzé
sére két ok is kínálkozik: a 
jugoszláv sajtóban nemrég 
tették közzé az első félév mér
legét, s most telt le a Milka 
Planinc vezette szövetségi kor
mány első száz napja. A1 leg
fontosabb következtetés: radi
kálisan csökkenteni kell min
denféle fogyasztást — mivel 
továbbra is sokkal gyorsabban 
nő, mint a termelés és főleg a 
termelékenység —, de leghatá
rozottabban a beruházásokat 
kell visszafogni, mert a meg
fékezésükre te tt , erőfeszítések 
évek óta nem hozták meg a 
várt eredményt. Az infláció is 
súlyos gond: üteme a számí
tott évi 15 százalék helyett 
máris meghaladja a 31 száza
lékot.

Taps a közvéleménytől
A Kommunista augusztusi 

utolsó száma szerint „a kor
mány megkapta az első , tap
sot” a közvéleménytől, mert 
szemmel láthatóan keményen 
dolgozik, sok és jól előkészí
tett ülésen foglalkozott a gaz
daság kérdéseivel. Miután jú
liusban valóságos áremelési 
rekordot jegyeztek fel (drágult 
a benzin és az üzemanyag, á 
posta, a közlekedés és szállítás, 
a liszt és minden tésztanemű, 
a hús, a gyógyszer, a papír
áru stb.), június 31-ével befa
gyasztották az árakat. Első 
népszerűtlen, de gyors és ha
tározott intézkedései kemény
nek mutatták Planincot és 
kormányát, s éppen ez tette 
népszerűvé az első száz nap 
alapján — írta a NIN című 
szerb hetilap is. A közvéle
mény most arra kíváncsi, mi 
lesz a korábbi, végre nem 
hajtott gazdasági határozatok 
sorsa, — írja a lap —, majd 
felteszi a kérdést: meddig 
tarthat az új kormány iránti 
bizalom, hiszen a következő.

lépések sem lehetnek népsze
rűek?

Az árbefagyasztás csak új
évig tart, A fogyasztó örült 
neki, nem így a termelő, aki 
nem érvényesítheti magasabb 
ár formájában a több ráfor
dítást, mindenekelőtt a na
gyobb üzemanyagköltséget. Az 
árstop ellentmondásos hatásá
ra jó példa a kukorica, ami
ből rekordtermést takaríthat
nak be. Felvásárlási árát •— 
megemelve egy dinárral — 
10,30-ban állapította meg a 
kormány. De termelők1 ennyi
ért sem adták. Felvásárlók, 
ügynökök kezdtek akkor a ku
koricatermelő vidékeken 'fel
tűnni, s 13, olykor 15 dinárt 
is kínáltak kilójáért. És ne
kik eladták a termelők. Erről 
a sajtó eleinte felháborodva, 
majd mind_ megértőbben írt, s 
végül az állami hálózat, a 
takarmánygjyárak és szövetke
zetek is kezdték megfizetni a 
13-14 dinárt, bár az első na
pokban még büntették, aki 
annyiért adta, s azt is, aki 
vette.

A Szovjetuniónak az 
igazságos és tartós közel- 
keleti béke megteremtésére 
vonatkozó részletes elkép
zeléseit ismertette Leonyid 
Brezsnyev Moszkvában, 
azon a vacsorán, amelyet 
Ali Nasszer Mohammed 
tiszteletére adtak a szovjet 
vezető testületek.

Az SZKP KB főtitkára 
hangsúlyozta, hogy a nem
zetközi jog általános nor
máinak és az ENSZ Biz
tonsági Tanácsa konkrét 
határozatainak megfelelő 
közel-keleti rendezés akkor 
valósítható meg, ha:

Először: szigorúan tiszte
letben tartják az elvet, 
amely nem engedi idegen 
területek agresszióval tör
ténő elfoglalását. Ez azt je- 

7 lenti, hogy az araboknak 
vissza kell kapniuk minden, 
Izrael által 1967 óta meg
szállt területet, valamint az 
elfoglalt libanoni földeket.

Másodszor: a gyakorlat
ban kell biztosítani a pa
lesztin arab nép elidegenít
hetetlen jogát az önrendel
kezésre, saját független ál
lamának megteremtésére, 
az izraeli megszállás alól 
felszabaduló arab földekén 
— a Jordán-folyó nyugati 
partján és a gazai övezet
ben.

Harmadszor: az arabok
nak vissza kell adni és a 
palesztin állam elválasztha
tatlan részévé ‘kell tenni 
Jeruzsálem keleti részét, 
amelyet Izrael 1967-ben el
foglalt, s ahol az egyik leg
főbb muzulmán szent hely 
található.

Negyedszer: a térség va
lamennyi állama részére 
biztosítani kell a jogot,, 
hogy biztonságban és füg
getlenségben éljen és fej
lődjön — ennek természe

tesen a teljes kölcsönösség 
alapján kell megvalósulnia.

Ötödször: meg kell szün
tetni a hadiállapotot, és lét
re kell hozni a békét az 
arab államok és Izrael kö
zött. Ez azt jelenti, hogy 
a konfliktusban érintett va
lamennyi fél, így Izrael és 
a palesztin állam is köte
les vállalni, hegy kölcsönö
sen tiszteletben tartják egy
más szuverenitását.

Hatodszor: ki kell dol
gozni és el kell fogadni a 
rendezés nemzetközi garan
ciáit. A kezességet vállal
hatná például a Szovjet
unió, az Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Francia- 
ország, vagy egészében az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Éppen ilyen rendezésre 
gondoltunk, amikor meg
tettük széles körben támo
gatott javaslatunkat arról, 
hogy üljön össze nemzetkö
zi tanácskozás a közel-kele
ti .kérdés megtárgyalására. 
Szeretném külön aláhúzni, 
hogy az arab államok egy
sége az izraeli hódítók el
leni harcban még soha nem 
volt olyan fontos, mint a 
jelenlegi helyzetben.

A washingtoni kormány 
az önálló palesztin állam 
megteremtése ellen fellép
ve magának Izrael létének 
jogi alapját kérdőjelezi 
meg — hangoztatta Leo
nyid Brezsnyev. Az 1974- 
ben született ENSZ-határo- 
zat ugyanis két szuverén - 
állam, az arab és a zsidó 
állam létrehozását irányoz
ta elő az egykori Paleszti
nái mandátumterületen. Ezt 
az ENSZ-határozatot még 
senki nem érvénytelenítet
te, és erre senkinek nincs 
is joga — mondotta végül 
Brezsnyev.

LIBANON

Á  második fejezet

Ügynökök felárral
A nemrég életbe lépett 

„zöldterv” hosszabb távra 
szabja meg a mezőgazdasági 
termelésben résztvevők együtt
működési megállapodásainak 
kereteit. Két év késéssel — 
végül is — augusztus 21-én 
írták alá az érdekeltek, a köz
társaságok és tartományok 
megbízottai. Összeállítói abból 
indultak ki, hogy a gazdaság 
stabilizálásban elsőrendű sze
rep a mezőgazdaságé: a gaz
daság mintegy 40 százaléka 
valamilyen módon kapcsolat
ban áll vele, s különösen ér
vényes ez a külgazdasági kap
csolatokra. A zöldterv — egy
fajta keret, és tartalmazza a 
földterületre, a kölcsönre, 
hitelre, a felvásárlásra, a szak
mai szolgáltatásokra vonatko
zó alapelveket.

Az összes termelést, a fo
gyasztást, termékenként és 
termelő helyenként részletezve 
kell magába foglalnia annak 
a szövetségi mérlegnek, amely
nek összeállítását a zöldterv 

* kötelezően előírja. A zöldterv 
1985-ig évente 6 millió tonna 
búza, 12 millió tonna kukori
ca termelésére számít egyebek 
közt és ennek érdekében nö
velni kell a vetésterületüket

. ,A mezőgazdaság szempont
jából „külső” források igénjy- 
bevételével kell javítani mű
trágyából, növényvédő és ál
lategészségügyi szerekből az 
ellátottságot. Hűtőházat, ólat, 
istállót kell építeni, növelni 
kell  ̂ az öntözött területet, jó 
vetőmagot kell beszerezni 
vagy termelni, „agrotechni
kát” kell vásárolni — ám a 
termelők többsége: a vetéste
rület 85 százalékát művelő ma
gángazda. Kis — maximált — 
földterületén nem is képes 
kellően alkalmazni a gépeket, 
a korszerű módszereket.

Ezért, noha Jugoszláviában 
hangsúlyozzák, hogy a jövőben 
is segítik a gazdákat, végül is 
serkenteni akarják a társa
dalmi szektor gyorsabb növe
kedését, például földvásárlás
sal. A földvásárlási tervet 
azonban évek óta nem teljesí
tették — noha sok a parlag
föld.

A mezőgazdaságnak legalább 
8 millió dolláros befektetésre 
volna szüksége — s megérné, 
mert ennek eredményeképpen 
évente 9-10 százalékkal, 1 mil
liárd dollár értékűre növelhet
nék az élelmiszer-gazdasági ki
vitelt. Mezőgazdaságon kívül
ről származó befektetések nél
kül azonban nemcsak emelni, 
hanern^ még tartani sem lehet 
a mezőgazdasági termelés szín
vonalát.

★
Szeptember elejétől a párt-, 

a szövetségi, a köztársasági és 
a tartományi szervekben, a 
munkahelyeken arról tárgyal
nak, mit kell tenni a XII., 
pártkongresszus gazdasági ha
tározatainak hosszú távon 
való megvalósításáért, hiszen 
a kormány gazdasági inter
venciós. intézkedései egyelőre 
csak januárig . érvényesek. 
Szeptemberi program a jövő 
évi felvásárlási árak megálla
pítása, a kormány jövő évi 
gazdaságpolitikai koncepciójá
nak megvitatása, s annak el
döntése, el tudják-e kerülni a 
fogyasztás más módon való 
megfékezésével a bérstopot. 
Fontos a takarékossági prog
ram kidolgozása és végrehaj
tása immár nem a telefonálás 
és a^reprezentáció kiadásainak 
és útiköltségek egy részének 
a megtakarításával, hanem 
szervezeti és szerkezeti átala- 
kítások révén, energiatakaré- 

I, kossággal, tágabb értelemben.

Gemajelt — mint emlékeze
tes — idén augusztusban vá
lasztották meg Libanon sor
rendben hetedik köztársasági 
elnökévé. A körülményekre jel
lemző, hogy azok a képviselők, 
akik meg akarták választani 
elnöküknek, mert a nemzet 
megmentőjét látták benne, 
nem a parlament épületében 
gyűltek össze (azt a katonai 
helyzet ugyanis nem tette le
hetővé), hanem egy katonái in
tézményben. S az még inkább 
jellemző a körülményekre, 
hogy mindössze 62 képviselő 
ment el a több mint 90-ből, 
mivel a többiek még arra sem 
voltak hajlandóak, hogy Ge
majel ellen szavazzanak.

A bálványozás és a gyűlölet 
furcsa keveréke azért övezte 
ezt a valóban szokatlanul fia
tal politikust, mert abban a 
véres évtizedben, amely Liba
nonban lezajlott, ez a kemény 
kezű milíciavezér rendkívül 
fontos szerepet játszott, s az 
idők során a jobboldal vezér
alakjává nőtt fel. Az elnökké 
választás lényegében ezt a sze
repvállalást honorálta.

De ami a maronita jobboldal 
számára hőstett volt, azzal a 
libanoni haladó erők és szövet
ségeseik, a palesztin ellenállás 
harcosai nem érthettek egyet 
Ezért álltak a barikád másik 
oldalára. S a libanoni prog 
resszív erők ezért nem voltak 
hajlandóak arra, hogy részt ve
gyenek az elnökválasztási ce
remónián.

Gemajel ereje, hatalma nem 
csak azon alapult, hogy meg
testesítette a libanoni jobbol
dal törekvéseit, s e célok meg
valósítására erős, ütőképes ma
gánhadsereget szervezett. Ge 
majel nézeteire, s a libanoni 
politikai életben betöltött sze
repére korán felfigyelt Izrael 
és az Egyesült Államok is.

A' falangisták sokáig meg
próbálták tagadni, hogy kap
csolatban álltak Izraellel. Ha 
ők ezt tagadták is, Izrael elis
merte. Begin maga számolt be 
arról, hogy az évek során 100 
millió dolláros segítséget adott
— pénz és fegyver formájában
— Basir Gemajelnek.

Ha az amerikai kapcsolat
nem is volt ennyire konkrét és 
kézzelfogható, Philip Habib 
közvetítő tevékenysége nélkül 
még az említett elnökválasz
tásra sem kerülhetett volna 
sor. Az Egyesült Államok azért 
épített Basir Gemajelre, mert 
képesnek tartotta, hogy a pa
lesztinok eltávolítása után vas

kézzel számolja fel ellenzékéi 
és konszolidálja a tőkés világ
hoz vonzódó libanoni burzsoá
zia hatalmát.

Gemajel tulajdonképpen még 
nem fejtette ki részletesen po
litikai nézeteit. Erre nyilván
valóan csak az elnöki beikta
tásakor kerített volna sort. Azt 
azonban — nem kis meglepe
tésre — már nyilvánosságra 
hozta, hogy nem tartja sürgős
nek a libanoni-izraeli különbé- 
ke megkötését. Ez nem is tet
szett Izraelnek. Azt is kifejtet
te, hogy minél előbb szeretne 
megszabadulni az Arab Liga 
egyenruhájában libanoni terü
letén tartózkodó szírektől. Ez 
természetesen Szíriának nem 
tetszett.

Mindebből természetesen 
még nem lehet messzemenő 
következtetéseket levonni. Ami 
fontosabb: a palesztinok kivo
nása Libanonból, csupán a 
dráma első fejezetét zárta le. 
De a térség még telis-teli kül
földi egyenruhát viselő kato
nákkal. így aztán minden té
nyező adott a második sza
kasz elkezdéséhez. És Izrael 
nem is tagadja, hogy számára 
csak egy periódus ért véget. 
Nemcsak a bombázások jelzik 
ezt, a helyzet élezésére utal, 
hogy a történtek hírére izraeli 
csapatok vonultak be Nyugat- 
Bejrútba.

Reagan elnök 
az izraeli csapatok 
kivonását követeli
Reagan elnök rendkívüli 

tanácskozást tartott a Fehér 
Házban Shultz külügyminisz
terrel. A megbeszélést köve
tően az elnök „felháborodá
sát és kiábrándultságát” fe
jezte ki a nyugat-bejrúti me
nekülttáborokban izraeli fel
ügyelet mellett megrendezett 
vérfürdő hírei hallatán.

Reagan — ezúttal először 
— követelte az izraeli csapa
tok kivonását a városból, a 
azzal vádolta Izraelt, hogy 
szavát szegte.

Először fordul elő, hogy a 
Fehér Ház az izraeli csapatok
nak a libanoni fővárosból va
ló távozását nem kötötte ösz- 
sze a szíriai arab békefenn
tartó erők távozásának sürge
tésével.
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Smhin-csepp és feledében fgség
Megkezdődött a Sabin- 

oltás. . .  A hír, csakúgy 
mint a rettenetes emlék-. 
kép, a nyárutóhoz kötődik. 
Az 1957. majd 1959. évi 
Heine—Medin-járvány nyo
mat valahol idegsejtjeik
ben azok is hordozzák, akik 
csak rettegtek tőle. A mai 
ötvenévesek, a mai nagy
szülők, akik akkor kisgyer
mekeik életét, épségét le
írhatatlan szorongással fél
tették a járványos betegsé
gek legborzalmasabbjától, a 
gyermekbénulástól.

De milyen emlékképe le
het annak, aki nem úszta 
meg puszta lelki sérüléssel? 
Aki elveszítette gyermekét, 
vagy élete végéig gyötrőd
het a nyomorékká vált leg
kedvesebbnek sorsa miatt. 
Aminek gondolatát, tényét 
különösen elviselhetetlen

né tette, hogy csupán hó
napok kérdése volt a meg
menekülés, a Salk-vakcina, 
majd a Sabin-csepp köz- 
kinccsé válása.

Mert azzá vált. Tanúsítja 
az ilyenkor elmaradhatat
lan oltás. Amely olykor 
mégis elmarad. Száz közül 
mindig akad két-három 
gyerek, akihez a védőnő
nek kell kivinnie a cseppet. 
Szülői hanyagság vagy fe
le dákenység miatt. De fő
képpen a tudatlanság miatt, 
ama bizonyos rettenetes 
emlékkép hiányában. Hi
szen a fiatal szülő — ép
pen Sabin professzor jóvol
tából — nem tudja, mi a 
Heine—Medin-kór.

Jó lenne, ha nem is tud
ná meg sohasem. És ha 
végre tudomásul venné, 
hogy ez kicsit tőle is függ.

íW a  k é l az új IVénszíuház
A Madách térről indul a

Népszínház társulata- évadnyi
tó előadására: az új szezont 
Leninv&rotsban a „Háry Já- 
nos”-sal nyitja meg. A január 
1-től önálló együttesként mű
ködő színház új igazgatója 
Miszlajy István.

— Hány előadást tart a 
Népszínház a szezonban?

— Ezerszázat, ebből 260-at 
anyaszínházunkban, a József
városi Színházban — 130 pro
dukciónk gyermekelőadás lesz. 
Tizenhárom bemutatónkból 
háromra itt kerül sor. Az új 
év első hónapjában mutatjuk 
be Fejes Endre „Vonó Ignác” 
című darabját Petrik József 
rendezésében, majd ugyancsak 
januárban tűzzük műsorra „A 
kaktusz virágja-1. Mindkét 
darabhoz szeretnénk vendég- 
művészeket is meghívni. Pak
son adjuk elő először Tordon 
Ákos „Skatulyácska kisasz- 
szony” című mesejátékát 
Gyöngyösön ■. Csurka István 
„»Az- idő vasfoga” című szín
művét, Körmenden pedig Szig
ligeti Ede — Aldobolyi Nagy 
György „Liliomfi” című zenés 
játékát az évad első hónapjá
ban.

— Hány tagozata van a 
N épszínháznak ?

“  A prózai tagozat vidéken 
és a Józsefvárosi Színházban, 
valamint a budapesti perem- 
kerületekben felnőtt- és gyer
mekelőadásokat tart, a tánc
tagozat és. az operatagozat mű
vészei ugyancsak ifjúsági és

felnőttelőadásokkal járják az 
országot, a közművelődési pó
dium pedig szakmunkásképző 
intézetekben és szakközépisko- 
lakhari szerepel irodalmi ösz- 
szeállításokkal. Külön tagozat 
a mozgásszínház; ez kicsiny 
gyermekek számára bábelő
adásokat mutat be. Egy-egy 
tagozat 12_napot játszik vidé
ken: délelőttönként a gyerme
keknek, éste a felnőtteknek.

— Veszített-e „piacot” az 
utóbbi években a Népszínház?

— Amikor a Déryné Szín
ház művészei járták az orszá
got, nem volt még színháza 
Nyíregyházának és Zalaeger
szegnek, s nem volt annyi jól 
felszerelt művelődési ház sem, 
mint ma. Most korszerűbb, 
kellemesebb körülmények kö
zött laknak és játszanak utazó 
színészeink. Igyekszünk olyan 
megyékben tartani több elő. 
adást, ahol nincs állandó szín
házi társulat. Munkatársaim
mal; dr. Vajda Dezső ügyve
zető igazgatóval, és Petrik Jó
zsef főrendezővel azon dolgo
zunk, hogy minél több ma
gyar művet vigyünk szerte az 
országba.

— Mire készül Míszlay Ist
ván, a rendező?

Egyelőre vendégrendezés
re. A békéscsabai Jókai Szín
házban állítom színpadra Bé
kés József „Próbakő” című 
monodrámáját. A legfontosabb 
feladatom most az új Népszín
ház színvonalas, érdekes 
évadjának megszervezése.

T ő k é s  i m p o r t  h e l y e t t  h a z a i  f e s t é k a n y a g
Évi 18 millió forint értékű, 

tőkés importból származó len
olaj megtakarítására, illetve 
hazai anyaggal való helyettesí
tésére dolgozott ki új eljárást a 
Budalakk szegedi gyárának 
műszaki kollektívája. E gyár 
termékei biztosítják, az ország 
egész olajfesték-szükségletét, 

•csaknem tízféle színváltozat
ban. Ugyanitt készül több ezer 
tonna festékhígító is. A ké
szítményekhez eddig olyan 
nagy mennyiségű lenolajat 
használtak fel, amelynek csu
pán egyharmadát fedezte a

hazai termelés, a többit Nyu
gatról szerezték be.

Ezért kezdtek már évekkel 
ezelőtt kísérletekbe, az import 
helyettesítésére szolgáló anyag 
felkutatására. A több évig tar
tó munka eredményeként si
került olyan kötőanyagot ki
dolgozni, amelynek adagolásá
val kevesebb lenolajra van 
szükség a festékgyártásnál. Az 
így előállított olajfestékek 
ugyanolyan korrózióvédelmet 
nyújtanak, s ugyanolyan tet
szetős felületet adnak, mint a 
korábbi összetételű festékek.

*
O raigazítás

A nyári időszámítás befejeztével vasárnap óráink visz- 
•szatémek az eredeti közép-európai időszámításra: szep
tember 26-án, vasárnap éjjel 1 órakor a mutatókat egy 
órával kell visszahajtani, nulla órára. A féléves nyári 
időszámítással jobban hasznosítottuk a napfényes nap
pali órákat, ezzel az előzetes számítások szerint csaknem 
130 millió kilowattóra villamos energiát sikerült megta
karítani, ami 30 ezer tonna fűtőolajnak felel meg.

Szeptember 26-án — a vasúti közlekedés téli menet
rendje lép életbe. Ez alkalomból a MÁV kiadja a hiva
talos menetrend 1. számú pótfüzetét, amely közli a nem
zetközi vasúti forgalomban bekövetkező, az ötnapos mun- 

;i ka- és tanítási héttel összefüggő, valamint a Budapest 
i és Székesfehérvár közötti pályakorszerűsítéssel érintett, 

több mint 30 vonat indulási és érkezési idejének válto
zásait.
: A Volán-buszok menetrendjében feltüntetett időpon- 

! tok szeptember 26. után sem változnak.

A HUNGAROFRUCT budaörsi telepéről évente több száz va
gon gyümölcsöt exportálnak. A jó minőségű árut korszerű gép

láncon csomagolják
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P é n z  é s  f e l e l ő s s é g
„Pénzzel dolgozom, és mint 

minden ilyen helyen, ez a 
munka egyéni felelősséggel 
jár. Én vétettem, engem terhei 
elsősorban a felelősség” — 
mondta a Nyugati pályaud
var melletti 62. számú Posta- 
hivatal dolgozója, aki — mint 
ismeretes — szeptember 2-án 
reggel 130 ezer forint helyett 
tévedésből 230 ezret fizetett 
ki két takarékbetétkönyvre. 
Rosszul adta össze a 113 ezer 
és a 17 ezer forintos összege
ket.

Szándékosain,
gondatlanul

Munkavégzés közben, a 
munkahelyén bárki okozhat 
kárt. Mennyit kell ebből meg
téríteni? Dr. Breznay Tibor
ral, a Fővárosi Munkaügyi 
Bíróság elnökével és dr. Pén
zes Zoltán bíróval, a posta 
dolgozóinak munkaügyi pe
reit tárgyaló tanács elnöké
vel beszélgettünk.

— A munkajog szabályai 
szerint a szándékosan okozott 
kárt a dolgozó teljes egészé
ben köteles megtéríteni — 
tájékoztat Breznay Tibor. — 
Ha például valaki lop, sik
kaszt, a teljes összeg erejéig 
fizet. Azt hiszem, ez termé
szetes követelmény. Más a 
helyzet, ha a károkozó gon
datlan, , figvelmetlen volt. 
Ilyenkor mérsékelt összegű 
kártérítéssel tartozik. Az ese
tek többségében havi átlagke
resetének ötven százaléka, sú
lyosabb esetekben .másfél ha
vi átlagkeresete, ha pedig ki- 
rivóan súlvos gondatlanság 
történt, félévi átlagkeresete 
lehet a kártérítés.

— A pénztárosnő is figyel
metlen volt.

— A pénzintézetek pénztá
rig számfejtőiről és ellenőrei
ről külön szabályok szólnak 
Gk a gondatlanul okozott 
kart is teljes egészében köte
l e k  megtéríteni. Szigorúbb 
felelősségű normáikat a mun
kakör jellege indokolja.

— Van ez alól kivétel?
— Kivétel nincs, bár a dol

gozónak ilyenkor is módjá
ban van, hogy döntőbizottság- 
h°z,_ maid pedig a munka
ügyi bírósághoz forduljon.
• Psrelnek, milyen
indokkal teszik?
, ~  Rendszerint olyan mun
kahelyi körülményekre hi
vatkoznak, amelyek _ állí-
tásuk szerint — zavarták 
okét a munkában -  mondja 
dr Pernes Zoltán tanácsel
nök. Például: a pénztár a 
hátuk mögött volt elhelyezve, 
s abba más dolgozó is be
nyúlhatott. Az ilyen ellenér
veket _ nem fogadjuk el. a 
munkát akadályozó, zavaró 
körülményeket a munkálta
tóval,^ idejében kell közölni. 
A kártérítés összegét nem 
mérsékeljük.

Ü gyfelek, tévedések

— A szigorú szabályokat 
eszerint szigorúan alkalmaz
zák.

— Meggyőződésem, hogy ez 
az egyetlen elfogadható' ál
láspont. Mindenkinek lehet
nek különféle személyes in
dokai. méltánylást kívánó kö
rülményei. Az összegeket te
hát mindig mérsékelhetnénk. 
Csakhogy ez visszaélések ki
induló pontja lehetne, és 
egyébként i.s, mi maradna 
akkor az államkasszában?

— A tévesen elszámolt — 
megszámolt — pénz mindig 
kikerül a postáról?

— Nem. Az esetek nagy 
többségében ott marad. Je
lenleg például több peres ügy 
van nálunk folyamatban, 
amelyek azért keletkeztek, 
mert a Nemzeti Bank észlel
te: a postától hozzá továbbí
tott és zárószalaggal ellátott 
pénzkötegekben kevesebb 
bankjegy van, mint ameny- 
nyit a szalagon a posta fel
tüntetett. A csomag — pél
dául — 100 darab 500 forin
tos helyett csak 97-et tartal
maz. Ez talán a pénzintéze
tek belső ügyeinek látszik, 
mégsem az, hiszen mindany- 
nyiunk pénzéről van szó.

— Az ügyfelek sosem té
vednek?

— De igen, ilyen ügyeink 
is vannak. A pereskedők kö
zött sok az újságárus, akik
— olyko* — előre kiveszik a 
kasszából a borravaló- szoká
sos heti összegét- S ha ilyen
kor kapják a  leltárt, hiányuk 
mutatkozik, De az — talán 
érzékelhető is — a felelősség
nek már egy másik változata. 
Az árusoknál annál a fénynél 
fogva tartoznak teljes felelős
ségei, hogy egy meghatáro
zott mennyiségű újságot át
vesznek. Ezeknek az értéké
vel, vagy a megmaradó la
pokkal el kell számolniuk. 
Nem vizsgáljuk tehát, hogy 
szándékosan vagy gondatla
nul okozták-e a kárt, mert ez 
közömbös.

A kereskedőkről még nem 
beszéltünk.

— Az egy műszakos, egy
személyes üzletek dolgozóinak 
felelőssége szintén teljes — 
folytatja dr. Breznay Tibor. 
A több műszakos, vagy több 
dolgozót foglalkoztató 'boltok 
vezetői és helyettesei — a 
kollektív szerződéstől függően
— egy-három évi átlagkere
setük erejéig felelnek. Ha a 
hiány összege ennél nagyobb, 
az eladók nyereségéből és ju
talékából pótolják. A bolti 
pénztárosok elszámoltatása a 
pénztárgépben feltüntetett 
adatok szerint történik.

Térjünk vissza végül a pos
ta pénztárosának tévedésé
hez. A Magyar Posta történe
tének legnagyobb összegű té
ves kifizetése volt ez. Nem 
vigasz, de másutt — mint egy 
bírósági ügy adataiból meg
tudtuk — nagyobb tévedés is 
előfordult már. 1979-ben a fő
város egyik bankfiókja kere
ken 900 ezer forinttal fizetett 
ki többet a kelleténél. Száz
negyvenezer forint helyett 1 
millió 40 ezer forintot adott 
ki egy vállalat két alkalma- 
zottjanak, akik azért mentek 
oda, hogy elvigyék a dolgozók 
havi bérét.

H azavitték a  többletet

A címletjegyzékre — ame
lyen fel kellett tüntetniük, mi
lyen bankjegyekben kérik a 
pénzt — kétszáz darab 500 
forintos helyett tévedésből 
ketezer darabot írtak. Egy 
nullával több a papíron, 900 
ezerrel kevesebb a bankban. 
A két alkalmazott hazavitte 
a többletet.-Sikkasztásért egy
évi és tízhónapi szabadság
vesztest kaptak, ötévi próba
időre felfüggesztve- Igaz, a 
nyomozásnak akkor viszony- 
ing egyszerű feladata volt, hi
szen a bankot — a mostani 
esettol eltérően — nem kötöt
ték a banktitok szabályai.

A d a to k
a heteg  Balatonról

Kevesen tudják: a Balaton 
az átmeneti kőkorszakban, 12 
ezer évvel ezelőtt, a csapa
dékszegény időjárás miatt 
majdnem kiszáradt.

A magyar tenger sekély vi
zű tó: Tihanynál 12,4 méter, 
Boglárlelle és Révfülöp kö
zött 4,25 méter és Keszthely
nél már csak 3 méter.

T ö b b  százezer adattal

A Balaton beteg. . .  Nem
csak a Zala torkolatánál, a 
Balaton-felvidéki 32 patak
nál, a somogyi 11 ároknál, szó
val a beömléseknél látni ezt, 
Zamárdinál, Szántódnál is 
már olyan sűrű, sárga a víz, 
mint korábban csak Keszt
helynél volt. Az eutrofizáció, 
az algásodás, a foszfortúlten- 
gés szemmel látható . . .  Lesz 
még kék vizű Balatonunk?

A Bécs melletti Laxenburg- 
ban, Mária Terézia egykori 
nyári palotájában székel a 16 
ország — közöttük hazánk — 
által is támogatott Nemzet
közi Alkalmazott Rendszer
elemzési Intézet.

Négy esztendeig dolgozott 
30 magyar és 20 külföldi — 
szovjet, amerikai, holland, 
kanadai, finn, angol — tudós 
a Balatonért. Az MTA, az 
OVH által kezdeményezett, a 
magyar kormányszervek ál
tal „hőn” támogatott kutatást 
az utóbbi két évben dr. Som- 
lyódy László, a Vízgazdálko
dási Tudományos Kutató 
Központ tanácsadója irányí
totta.

— Több százezer adatot, 
például hidrológiai, meteoro
lógiai, vízminőségi méréseket 
betáplálva, napi öt órán át 
vallattuk a számítógépet — 
mondta- — Vizsgáltuk a se
kély vizekre jellemző ismér
veket, a víz és az üledék köl
csönhatásait, a tápanyagfor
galmat, a környezeti szennye
ződést, A vizsgálat lezárult, a 
jelentés kész.

— Legjelentősebb megálla
pításaik?

— Az időjárás, a szél, a 
csapadék, a napsugárzás 
évente ronthatja vagy javít
hatja a víz minőségét. Ha

magasabb a klorofillkoncent
ráció, zöldebb a víz, ha több 
benne az elhalt alga, akkor 
sárgább. Húsz év alatt a Ba
laton vízgyűjtőjének terüle
tén igen erőteljesen megnö
vekedett az állattartás, a me
zőgazdasági termelés. A ma
gyar tengernél nyaraló turis
ták száma hússzprosa az 1960. 
évinek. Az elmúlt 30 évben 
nagy mennyiségű iszap rakó
dott le a tóban. Ebben kon
centráltan jelen van a szer
ves anyag, s ebből az iszap
ból ma már annyi tápanyag 
kerül az „élő” vízbe, mint 
amennyi, kívülről jön.

Tecndődosszié

Meg lehet menteni a Bala
to n t? ... Az amerikai Erie-tó 
vízét is lényegesen javították, 
pedig ott is hasonló veszé
lyeztetést észleltek. A laxen- 
burgi kutatók „lerakták” az 
asztalra a teendők dos-sziéját: 
a századfordulóig a szennyvi
zek elvezetése más vízgyűjtő 
területre. A Kis-Balaton után 
(ez 1985-re fogadja be és szű
ri meg a Zala vizét) Marcali 
mellett is új tározó építése. 
Ügynevezett harmadlagos — 
foszforkicsapatásos — szenny
víztisztítók létesítése. (Aka- 
rattyán és Füreden már mű
ködik.) Nagyon fontos és sür
gős Zalaegerszeg szennyvi
zeinek tisztítása, majd az 
egész térségben egyéb szeny- 
nyező helyein a foszfortala- 
nítás. A keszthelyi öbölben a 
szennyvíztisztítás pár éven 
belül 40 százalékos javulást 
hozhat. Olcsó beruházások
kal, de kombinált eljárások
kal sokat lehet tenni- A mi
nisztériumok, a tanácsok, a 
lakosság komplex, összehan
golt tevékenysége szükséges 
az állattartó telepek lokalizá
lására, a műtrágyák Iemosó- 
dásának megakadályozására, 
a szemét és hulladék gondos 
gyűjtésére, elszállítására. A 
Balaton-mentők a kormány
tól „zöld utat? és megfelelő 
anyagi támogatást kapnak.

★

L esz?... Legyen kék vizű 
Balatonunk!

Tizenhat nyelven beszél...
Találkoztam egy emberrel, 

aki bármerre utazik, minden 
kontinensen meg tudja értet
ni magát. A rendkívüli asz- 
szony: Lomb Kató, a tizenhat 
nyelvű tolmács. Neve szinte 
fogalommá vált hazánkban. 
Tévé- rádióinterjúiban, cik
keiben, könyveiben saját éle
tével bizonyítja: aki több 
nyelvet tud, többet lát a vi
lágból is.

Budai lakásának könyves
polcain a klasszikusok mel
lett ott sorakoznak a szovjet, 
angol, német, francia, olasz, 
spanyol, japán realisták mű
vei. Mindegyiket eredetiben 
olvassa.

— Számomra az idegen 
nyelvű könyvek olvasása a 
szókincs ébren tartását is je
lenti mondja. — A könyv 
a legmegbízhatóbb, a legtü- 
relmeisebb segítő nyelvtanár.

★

Végtelenül közvetlen, ba
rátságos. A kapcsolatteremtés 
összefügg a hivatásával: nem
zetközi találkozók, kongresz- 
szusok sok nemzetiségű részt
vevőinek nyelvét „hangolja” 
össze. Politikai, tudományos 
eleiünk .számos vezetőjét kí
sérve az utóbbi 20 év során 
55 országban járt-

— Sokan fordulnak hozzám 
azzal: hogyan lehet gyorsan, 
jól nyelvet tanulni, akár egy
szerre többet is, van-e korha-

n a elsajátításá
ban? Középiskolában tanul
tam németet, latint, franciát 
a többi nyelvvel már felnőtt
ként, _ s a kínai kivételével, 
kizárólag a könyvek és a rá- 
dió segítségével kerültem kö- 
zeli barátságba. Az orosszal 
kezdtem 1940-ben: egy dél
után hazafelé jövet az antik
várium kirakatában meg- 
akadt a -szemem egy kooott 
cirillbetűs szótáron 96 fillér- 
be került, megvettem. A há
ború után aztán orosz nyel
vet tanítottam a Műszaki 
Egyetemen. Egyébként ké- 
mia-fizika szakos tanári dip- |

lomám van. Mégis mindig 
a nyelvtudásból éltem, s a 
nyelvek tanulásában lelem 
ma is örömömet. „Hivatásos 
nyelvtanuló” vagyok, állan
dóan ismereteket gyűjtök; 
mivel a tudomány, a technika 
fejlődésével új fogalmak szü
letnek, változik, alakul a 
nyelv is. A nyelvtanulás nem 
folyamat, hanem életforma. 
Csak az első tíz nyelv ne
héz . . .  — biztatóan nevet.

★

— Bárki képes rá, ha 
önbizalma. Kétségtelenül 
kát jelent a készség, fia 
pedig könnyebben elsa 
ható a helyes kiejtés. Vi 
a felnőtt agy érettebb; 
kai következtetései ki 
múltabbak. Szerintem n 
addig, amíg kapcsolatot 
tunk a külvilággal, kéj 
vagyunk nyelvtanulásra 
sze, akármilyen jó a péc 
gus, a nyelvtanulás els 
ban rajtunk múlik. Oh 
olvasni, olvasni! üjs 
könyvet, folyamatosan, 
szotarazva. Ha nem is ét 
minden szót, a mondatp 
jeK ismeretlen szavaira 
három oldal után már 
gunktól rájövünk. Ez a 1 
galmasabb keresztrejt vén1

— Kár szerintem, hős 
kalandfilmeket szinkron 
jak, pedig a feliratos fill 
bol a fiatalok sokát tanú 
nanak, a magyar for 
meg,jelenésével egyszerre 
lanak az idegen nyelve 
helyes kiejtést. Heti 1 
órát kell foglalkozni 
nyelvvel ahhoz, hogy m< 
nuljunk olvasni, beszélni.

★

Rpmb Kató életcélja 
nyelvtanulás népszerűsí 
öajat gondjának tekinti. 1 
?. magyar lakosságnak 
*4 százaléka beszél id< 
nyelvet. . ,



1982. SZEPTEMBER 25. ^SÉBMé
O lv a s ó in k  kérd e& iék '

„BSifcw r s ú ly o s  a  te st i s é r t é s?59
A bíróságok évente sok^ezer esetben szabnak ki büntetést volna el a sértettet, mert az 

testi sértés miatt. Önálló bűncselekményként és halmazatban egyből hátiraugrott és így tör
je, például a közlekedési bűncselekményeknél, minősített eset- te el a könyökcsontját, a súlyos 
ként szerepel. Olvasónknak az a kérdése, hogy mi a különbség I f í?  sértés teki-nteté&en gon- 
a fpqt; qpr+és p= . . .  ... .... 6 datlansag all meg, tehat maxi-

,, ................yos testi sértés kozott, látszatra könnyen műm egy évig terjedő szabad-

lyos testi sertés — tekin
tetében az elkövetőt leg
alább gondatlanság ter
helje.

megválaszolható. A testi sértés nyolc napon belül, a súlyos tea- ságvesztéssel büntethető, 
íi sértés nyolc napon túl gyógyul. Mint a cikkből majd kiderül, Vagyis, hogy érthető legyen: 
mégsem ilyen egyszerű a cselekmények megítélése.

Az érthetőség kedvéért a szervek és sejtszövetek sértet- 
Btk. altalános részéből kell lenségét jelenti. Az egészség 
idéznünk: szándékosan követi adott állapot, a bűncselekmény 
el a bűncselekményt az, aki elkövetésekor fennállott hely- 
aaagatartásának következmé- zet, amelynek nyilvánvalóan 
nyelt kívánja, vagy e követ- romlania kell. Az elkövető a 
kezményekbe belenyugszik, testi sértésnél valamilyen ész- 
Gondatlanul pedig az követ el lelhető nyomot hagy a sértett 
bűncselekményt, aki előre lat- testén. (Például véraiáfutást, 
?a. magatartásának lehetséges kék foltot, duzzanatot stb.)

Ha a szándékosság hiányzik a 
könnyű testi sértés tekinteté
ben, tehát az elkövető maga
tartása gondatlanságból fakad, 
úgy ha súlyos testi sértést oko
zott, az enyhébb, vétségi alak- 

sához szükséges a szán- za*: valósult meg. (Ha csak 
dékos könnyű testi sértés könnyű testi sértésig ment el, 

úgy a gondatlansága nem bün
tetendő.)

a súlyos testi sértés a 
könnyű testi sértés minő
sített esete. Megvalósulá-

és az, hogy a nyolc na
pon túli gyógyulás — sú-

Súl-yos egészségromlás, életveszély, halál
Természetesen a testi sértés- Két évtől nyolc évig terjed

nek további minősített esetei hét a szabadságvesztés, ha a
következményeit, . de könnyel- Egészségromlásnál a ~ sértett is vannak> amelyeknél részben testi sértés életveszélyt vagy 
műén bízik azok elmaradása- testi vagy szellemi állapota hasonló a helyzet: vagyis az halált okozott. Ami az életve-

rosszabbodik, Például az elkö- elkövetőnek csak a testi sértést szélyt illeti, a miniszteri indo-ban, úgyszintén az is, aki e kö
vetkezmények lehetőségét azért vető ráuszítja kutyáját kell szándékosan elkövetnie, kolás pontosan fogalmaz: az
nem látja előre, mert a tőle el- tettre, aki . félelmében olyan M minősítő körűimé- életveszély — orvosilag — ál-
várható figyelmet vagy körül- sokkos állapotba* kerül ami nyekre elé§ a gondatlanság, tálában akkor állapítható meg, 
tekintést elmulasztja. S most akár eszméletvesztéssel is jár- ® e ez kel1-) Ha a testi sértést ha a sértettet ért hatás létfon- 
következik számunkra a leg- hat. De el lehet követni úgy is indokból vagy célból kö- tosságú szervet sért, életfontos
fontosabb paragrafus: az ered- a testi sértést, hogy valakit vetik 'e l, a büntetés könnyű szervek működésének másod- 
ményhez, mint a bűncselek- megfenyegetnek, az' futásnak testi sértésnél három évig, sú- lagos gátlását idézi elő, súlyos 
meny minősítő körülményéhez ered és közben’ kificamítja a !yo®,testi sértésnél öt évig tér- heveny belső vagy külső vér
fűzött súlyosabb jogkövetkez- lábát. " jedő szabadságvesztés. Csak ér- zést okoz, olyan sokkhoz vezet,
menyek akikor alkalmazhatók, A . i r j i r w i r  0 dekességkónt említjük, hogy a amely sokktalanitást követel
ha az■ elkövetőt az eredmény . , , . .. ’.. . !o " regi Btk-ban a könnyű testi meg, illetve testüregek megnyi
tekintetében legalább gondat
lanság terheli.

Mindezt nem feledve, így 
hangzik a testi sértés tényál
lása:

- .■ be kell következnie. Ha sértésnek az aljas indok nem tásával szövődmények közvet-
nmes „eredmany”, a testi sér- volt minősített esete. Hogy ezt len okozója lehet. Az elkövető 
tes nem áll meg. A könnyű ide is alkalmazta a törvényho- szándéka a testi sértésen túl 
testi sertés nyolc napon belül zó, annak az az oka, hogy való- ilyenkor vagy kiterjed az élet- 
gyogyul. A miniszteri indoklás ban sor kerülhet ilyesmire. Pél- veszély okozására, vagy csu

pán gondatlanság terheli a kö
vetkezményt illetően. Mindkét

aki más testi épségét szerint: „nyolc -nap az a leg- dául az arcul ütött sértettet
vagy egészségét sérti, ha kedvezőbb időtartam, amikor- tettes ilyen módon akarja „ -------------, „ ______  ______ _
a sérüiés vagy a beteg- F’3 a. , anatómiai gyógyulása nyilvánosság előtt meg-szégye- esetben 2-8 év közötti lesz a 
ség nyolc napon belül bekövetkezik, vagyis a seb ál- níteni. Ugyanaikkor a harag, a büntetése, de nyilvánvaló, hogy 
gyógyul, a könnyű testi talaban a nyolcadik napon ősz- bosszú nem feltétlenül .aljas gondatlanság esetén enyhébb 
sértés vétségét követi el, ’ A SVpgyuIási idő te- indok, de még a féltékenység büntetést kap. (Aki például a
és egy évig terjedő sza ’ hát döntő a könnyű és súlyos
badságvesztéssel, javító- 
nevelő munkával vagy 
pénzbüntetéssel bünte
tendő.

testi sértés elhatárolásánál. A 
gyakorlat szerint a napok szá
mításánál a tényleges gyógy- 
tartamot kell figyelembe ven
ni. Például a bordatörés nyolc 

Van-e különbség a testi épség napon túl gyógyul, de a ser
fs az egészség között? S mit tett ettől még dolgozhat. A sé- 
jelent ezek sérelme? A testi rülés azonban nyolc napon tú- 
épség az emberi testet alkotó linak számít.

Egyszerű és bonyolult eseteit
Kivételek itt is lehetnek, veszi vétségnek a törvényhozó,

sem mindig. sértettet fekvő helyzetét ki
ö t évig terjedő szabad- használva többször vesén rúg- 
ságvesztés a büntetés, ha ia- legalábbis gondatlan a be- 
a testi sértés maradandó következő heveny belső vérzés 
fogyatékosságot vagy sú- előidézésében.) 
lyos egészségromlást oko- Mi a helyzet akkor, ha a tes- 
zott, illetve ha a súlyos ti sértés halált okozott? Itt 
testi sértést különös ke- mindjárt tisztázni kell': ha az 
gyetlenséggel követték eredmény, a halál tékinteté- 

. el. ben az elkövetőt szándékosság
Itt fölmerülhet a kérdés: a terheli, nem halált okozó tes- 
könnyű testi sértés okozhat-e sértés, hanem emberölés a 
súlyos egészségromlást? A vá- vád- Tehát itt feltétel, hogy a

Például a sértett a gyógyulása ha szándékosan követték el. Ha Î sz: !§en-, ^  elkövető például ®” ly'f ,  es.t l . sertes?
előtt — más okból — meghal, gondatlanul, akkor -nem bűn- ráuszítja kutyáját a köztudot- ., 0 
Ilyenkor valószínűsített gyó- cselekmény. Ezzel szemben a te-nmag^s vérnyomásban szén-
gyúlási időt vesznek figyelem- súlyos testi sértést gondatlanul "fed° emberre, aki úgy megijed, Í L t e r h i t
be. Ugyanez a helyzet, ha a elkövetőt bünteti a törvény, de kt>°y paF, Percif  eszméletlen la:n®ag *®:rk®lj.s- ^ yiJva'nval° az....................  '*• lesz, majd magához tér. El- is, hogy a testi sertest megváló-sértett felróható magatartása jóval enyhébben, mint a szán 
késlelteti a gyógyulást. (Pél- dékosat. Ha az előbbi esetet 
dául a megsérült kezével olyan megvizsgáljuk, világos lesz a 
munkát végez, amitől az nem kép. A táskával ütő szándé- 
tud gyógyulni.) A_ szabály kosán könnyű testi sértést 
ugyanis az, hogy a sértett kó- a^grt elkövetni, de gondatlan- 
teles igénybe venni minden

világ nyolc napon belül gyó' 
gyűlt. Aztán 10 nap múlva agy
vérzést kap, okozati összeíüg-

sító tevékenység és a halál be
következése között okozati ösz- 
szefüggésnek kell lennie. (Ez

gésben a múltkori ijedelemmel, vonatkozik az életveszély oko- 
A különös kegyetlenség fel- zásara isd

olyan gyógykezelést, amit az ság terheli — tegyük fel — a összefoglalva: a testi sértés 
olyan magatartás, amelyet a 
Btk. az emberi élet, testi épség,

tételez fájdalomokozást, olyan
w-„— ,, .. , , mértékűt, amely nyolc napon
orvos szükségesnek tart, még- súlyosabb kovetkezmenyekert. túl gyógyuló sérüléssel jár.
ha az fájd,alommal is jár. Ekkor a  minősített, bűntetti Ez utóbbi esetben, ha a sé- - . --------

A tét ugyanis években mér- alalkzat vonatkozik rá. (Persze rülés maradandó fogyatékos- készség  fokozott védelme ér
hető. • akkor is, ha a súlyos testi sér- ságot vagy súlyos egészségrom- dekében szigorúan büntet.

Ha a testi'sértéssel oko- tést szándékosan követte el.) lást okozott és a súlyos^ testi AIaP,esete a könnyű testi sértés,
zott sérülés vagy beteg- Tehát három évig terjedő sza- sértést gondatlanul követték el ?me, y nap<?n belul gyó-
seg nyolc napon túl gyó- badságvesztéssel büntethető, a büntetés három évig terjedő

Ha viszont a taskaval nem erte szabadságvesztésig terjedhet. tegség nyolc napon túl gyógyul,gyűl, az elkövető a sú
lyos testi sértés bűntet
tét követi el és három 
évig terjedő szabadság- 
vesztéssel büntetendő.

S itt kezdődik a gond, amiért 
az olvasó kérdése jogos. Ve
gyünk egy esetet. X az őt sér
tegető sértettet a keze ügyében 
lévő táskával a fején megüti. 
A sértett arcát ‘a táska csatja 
megkarcolja. Félve az újabb 
ütéstől, a sértett .hátraugrik és 
hanyatt esik. Olyan szerencsét
lenül, hogy a könyökénél el
törik a csont. Miért felel az el
követő? A könnyű testi sértést 
egyértelműen szándékosan kö
vette el. sérülés is keletkezett, 
ami nyolc napon belül gyó
gyul. A szándéka azonban nem 
fogta át a csonttörést, amit 
közvetve kétségtelenül mégis 
ő okozott az ütéssel. Gondatlan 
volt e tekintetben? Ha igen — 
ezt^ mindig a bíróságnak kell 
eldöntenie —, akkor súlyos tes
ti sértés ellene a vád. Ha nem 
terhelte még gondatlanság sem, 
akkor csak könnyű testi sérté
sért vonhatják felelősségre. 
(Egyébként a könnyű testi sér
tés csak magánindítványra 
büntetendő.)

A helyzet tovább bonyolód
hat, ha megnézzük a Btk. 170. 
§. (6) bekezdését: aki a súlyos 
testi sértést gondatlanságból 
követi el, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel, ja
vító-nevelő munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
Mit jelent ez? Azt, hogy a 
könnyű testi sértést csak akkor

A  bajnok élete
Kezdhetném így is a tu- arról, hogy milyen sok 

dúsítást arról ami a közel- munlm, lemondás, kudarc 
múltban történt Győrött, a és újrakezdés van egy-egy 
bv. intézetben. Egy igazi aranyérem mögött, 
bajnok életét ismerhettük Kulisszatitkokat elevení-
meg, sportpályafutását, ver- tett fel, humoros epizódo- 
senyzői múltjának ünnepeit kát idézett, mesélt a moszk- 
és hétköznapjait. vai olimpia felejthetetlen

Régóta vártunk az ailka- versenyeiről, megismerked- 
lomra, hogy városunk, me- hettünk a vetélytársak éle- 
gyéjik híres sportolójával tével, egyszóval közelebb 
találkozhassunk. Ez a vá- kerültünk az élsportolók 
gyünk most teljesült. Az különös világához, 
intézet vezetőinek meghí- A világbajnoki arany
vására ellátogatott hozzánk érem, s az olimpiai ezüst 
Sztanity Zoltán, Európa- és kézről kézre járt. Méreget- 
világbajnok, olimpiai ezüst- tűk, simogattuk, gyönyör
érmes kajakozó, a Rába ködtünk benne.
ETO sportolója. Később záporoztak a kér-

A kultúrterem megtelt dések. Kötetlen, majdhogy- 
várakozó elítéltekkel, s ak- nem baráti beszélgetés ala- 
kor jött Sztanity Zoltán, kült ki. A másfél óra ész- 
Imponálóan „kajakos” test- revétlenül elröppent, 
alkatú férfi, aki közvetlen, Sztanity Zoltán a találko- 
meleg, barátságos hangon zó végén úgy búcsúzott: 
mesélt életéről. Először né- „Nagyon sok élménybeszá- 
mi megilletődöttség látszott mólón vettem már részt 
rajta, később azonban ki- de ilyen őszinte érdeklődés’, 
derült, hogy vérbő humor- figyelem és szeretet még 
ral tudja felidézni az em- sehol sem vett körül. Igaz, 
lékezetes történeteket. én is másmilyennek kép-

Beszélt arról, miként kéz- zeltem a börtönt, s ' az el- 
dett kajakozni, a későbbi ítélteket is. Köszönöm a f  i- 
nagy versenyekről, az izzó gyelmüket.” 
hangulatról, ami a küzdel- Mi is köszönjük! 
met jellemzi, s elgondol- Káldy Sándor
koztató szavakat mondott Győr

aljas indokból vagy célból kö
vetik el, ha maradandó fogya
tékosságot, súlyos egészségrom
lást idéz elő, továbbá ha élet
veszélyt vagy halált okozott — 
ezeket a törvényhozó minősí
tett esetként szabályozta, a 
büntetési tételek fokozatosan 
növekednek. .

Ha a testi sértést szándéko
san követik el, és az említett 
minősítő körülmények tekinte
tében az elkövetőt legalább 
gondatlanság terheli, már a 
súlyosabb büntetéseket alkal
mazzák. Ha viszont a könnyű 
testi sértés gondatlanul törté
nik, az nem büntetendő. Ha 
a gondatlanság súlyos testi sér
tést eredményez, a büntetés 
azonos a szándékos könnyű 
testi sértésre előírttal. Ha a 
gondatlanság következménye
ként _ még maradandó fogyaté
kosságot, súlyos egészségrom
lást is megállapítanak a sér
tettnél, úgy a büntetési tétel 
azonos a szándékos súlyos tes
ti ̂ sértés három évig terjedhető 
büntetési tételével.

Végezetül még annyit: az új 
Btk. a különös részben, tehát 
a testi sértésnél sem tesz em- 
Htést__a visszaesésről, mint mi
nősítő körülményről. Az álta- 
lános rész szerint azonban a 
különös és többszörös vissza
esőknél a büntetési tétel felső 
határa a felével emelkedik, de 
a 15 évet nem haladhatja meg. 
Tehát a visszaeső súlyos testi 
sértést okozó ember például 
4-5 évet is kaphat.

Dr. L. Gy.

Nehéz hónapok
A szabadságvesztés-bün- ad), már nem túl sokat tud 

• tetősüket töltőknek döntő tenni-az unalom feloldásé-- 
többsége előzetes letartóz- ra, a feszültségek levezeté- 
tatűtt is volt. Közülük so- sére. A szabályok lehetővé 
kan úgy vélekednek, hogy teszik — általánosan —, 
fogva tartásuknak az volt hogy a büntetésvégrehajtási 
a legnehezebb szakasza, intézetben a rendelkezésre 
amikor előzetesben várták álló művelődési és sporto- 
az ítéletet. Ennek nagyon lási lehetőségeket igénybe 
is érthető okai vannak. Az vegye. Az „előzetes házak” 
első, s talán legfontosabb többségében azonban egy- 
a bizonytalanság. Azt szerűen nincs olyan terület, 
mondják: a bizonyos rossz ahol a szabadban sportolni 
is jobb, mint a bizoinyta- lehetne. A zárkában lehet 
lanság. Mennyi lesz a bűn- sakkozni, olvasni és általá- 
tétés, milyen fokozatba ke- ban a dolgozó előzetesek
ről, melyik intézetbe, kap-e nek asztaliteniszezni és té- 
feltételest, azaz kedvez- vét nézni. E téren néhány 
mányt, és így tovább? intézetben történt változás. 
Ezekben a hónapokban dől- de világos az is, hogy a 
hét el, hogy a hozzátarto- további előrelépésnek aka- 
zók miként állnak hozzá a dályai vannak. Nem lehet 
történtekhez, megszakít- például minden előzetes 
ják-e a kapcsolatokat, zárkába minivizort venni, 
avagy vállalják-e a továb- ami azért is képtelenség 
bi közösséget a bűncselek- lenne, mert ez még a dol
mányt elkövetővel. Azután gozó, jogerősen elítélt em- 
szinte minden előzetesben bereknek sincs meg. 
él a remény — a súlyos ^
bűncselekmények elkövetőit E helyzet megfelel a jog- 
kjveve  ̂ , hogy talán _ az saabáÍyi előírásoknak, hU 
elhúzódó tárgyalás miatt s2en az előzetesnél az a 
szabadlábra kerülhet. Mert, legfontosabb, erre kell na- 
S ew ÍS.+ ̂ ^Italaban így van gyon odafigyelni, hogy a 
a letaitoztatas váratlanul tárgyalásra, a védekezésre 
erte anyagi es mas ügyei jól felkészülhessen. Ebbe 
rendezetlenek^ esetleges la- egyértelműen az is beletar-

v r v iniSOSa°a' s0rsaert a®‘ tozik, hogy a bv. intézet godik.  ̂  ̂ — szükség esetén — biz-
E körben külön kategó- tosítja az írószerszámot és 

riát képeznek az első bűn- a papírt, 
tényesek — mindenki volt S itt azonnal hozzá kell 
ilyen is a bent levői között lenni: az előzetesnek köte- 
—, akik az előzetes alatt lessége a bv. intézet rend- 
„tanulják” a börtönszabá- jét megtartani, a kapott 
lyokat, lia úgy tetszik, utasításokat végrehajtani,
„szoktatják” magukat ah- Ha ezt nem teszi meg, úgy 
hoz a légkörhöz, amihez fenyítés (kiszabható vele 
hasonló várja őket a letol- szemben, még magánelzá- 
tő_ intézetben is. A vissza- rás is. Ám a fenyítés vég
esőknél erről már nincs rehajtása nem akadályoz-
szó, ők az ítélettel kapcso- hatja büntetőeljárási jogai-' 
latos bizonytalanságon túl, nak gyakorlását 
már „helyezkednek”, isme- 
rik a dörgést. Gyorsan
megtalálják a „fidi” kap
csolatokat, ismerik a „tit
kot”, miként lehet gyógyke- 
zelésre vagy más okbóli  c o l  c  V CAj-J V U u k U O J . <■ 1 ,  ,,

ide vagy oda kerülni. S ők az előzetes
már nagyjából azt is ki letartoztatottak eleoöe fe-

Az előbbiekben csak cé
loztam rá, most ki is mon
dom: a vázolt helyzetnek 
részben egyenes következ- 

hogy az előzetes

tudják számítani, hogy me- &yelmezetlenek. S bár nincs 
lyik letöltőház-ba kell men- statisztikai:', adat a birto- 
jjjük. komban, bizonyos, hogy a

* fegyelmik döntő többsége
1 _ _ zárkabeli, egymás közti ve-

Az általános bizonyta- szekedés. (A veszekedést 
lansághoz — mert ez még igen tágan értelmezem.) S 
a _ visszaesőknél is marad itt nem másban, a körül- 
bőven ^föltársul az una- menyekben kell csak keres- 
lom.  ̂ Felfokozott, feszült ni a hibát, hanem saját 
lelkiállapot és egyáltalán magunkban: Az sehol sem 
n?1?. ellentmondásként, ki- tiltott, hogy megfelelő han- 
sérőjelensége az egyhangú- gulatú, normálisan viselke- 
ság. Ép, egészséges embe- dő közösség jöjjön létre. S 
rek, természetes mozgás- nem hiszem, hogy az ilyen 
igénnyel,^ hónapokat tölle- közösségnek ne engednék, 
nek a négy fal között, ül- hogy „öntevékenyen” hasz
ve, fekve. A bv. intézetek nos és szórakoztató dolgok- 
a _ lehetőségeket a munka- kai kösse le magát. Csak 
végzésre igyekeznek_kihasz- néhány ötlet: zárkán belüli 
nálni% de az előzetesek sakkbajnoksághoz biztos 
többsége ezért vagy azért kaphatnak néhány táblát, 
nem dolgozhat. Tehát nem Szellemi vetélkedő, egyéb 
is keres. Ebből követke- játékos vetélkedők, olya- 
zően legtöbbjüknek nincs nők, amelyek egyben az is- 
penze, a szerencsésebbek mereteket, is bővítik, 
kapnak ugyan csomagot ha- ugyancsak támogatósra ta- 
zulrob sőt meg is látogat- lálnának, hiszen a felügye- 
jak őket.  ̂ De ̂  tartok tőle, letnek sem jó, ha egy-egy 
hogy a többségnek még a zárkában sok a gond. A 
cigaretta  ̂ beszerzése is könyvek, az olvasás hasz- 
gond,  ̂ az étkezése^ kiegészí- náról nem is kell szólni. S 
teserő'l nem is szólva. ha a zárkában többen nem

Igaz,  ̂akinek nincs letéti ismerik a betűket, az sem 
pénzé és hazulról sem kap elképzelhetetlen, hogy va- 
tisztasagi^ csomagot, annak laki hangosan felolvasson 
?. , .I biztosítja, egy-egy novellát, regényt
biztosítani köteles a tisztái- vagy annak részleteit, és 
kodáshoz szükséges szere- ezt akár meg is beszélhe- 
ket. A_ félreértések elkerü- tik.
lése végett ezek a követke- Szóval ilyen és hasonló 
zok: mosdószappan fogke- elfoglaltságok nem tiltottak 
le,_ fogkrém, fésű, tükör, és nem Ss kell hozzájuk 
egészségügy! papír, cipő- különleges engedély. S min- 
krem, cipőtisztító felszere- denképpen jobban telik az 
les_ (zarkafelszerelésiként) idő, mint az ablakban áll- 
egeszsegügyi vatta, borot- va és azt figyelve, hogy 
vaszappan, borotvakészü- kivel, kikkel lehet szóban 
lek, borotvapenge és borot- vagy írásban „fidi” kapcso- 
vaecset. A felsorolás nem latot létesíteni 
öncélú, ugyanis az utóbbi u.

forntóciótf^hogy néhol X  teu ké2 te™ ész^ n  nem 
némelykor például elfelej- nehany
tődik az egészségügyi PÍ-  ..ker.de!,t sikerült
pír. Ez nyilvánvalóan vé- Iáf S °??g any* letlen és az einyp+ocncv nylt' mlután az előzetesek
i»ffl«3S5nte Ä r f f  f!“1!'“'az elemi szükségletéhez el- f?u?1t?Zf tJ?i letartoztata&ban 
engedhetetlenül járó” pa- -hon®p?k nemcsak apírt. p büntetés idejebe szamíta-

. '  . . . .  , nak be, hanem az elítélt-
, A Intézet azon túl, ről kialakított képbe is. Hi- 

42 eJSzetes szén a letöltő intézetben is 
letartóztatottnak a büntető- nyoma marad a fenyítések- 
eljarasi jogai gyakorlását nek, no meg a jutalmaknak 
(ha nincs sajat, úgy ruhát is. _ f _
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Alkalmazkodni a megváltozott 
feltételekhez

i A  fogyasztási cikkeit szak
vásárának megnyitására ez év- 
Äen sajnos nem a gond nélkü
li élet derűs időszakában ke
rült sor. A nyugtalanító világ
politikai és világgazdasági 
helyzet a piacokat, a gazdasá
gi kapcsolatokat is érzékenyen 
befoj/ásolja. Ezért is fontos, 
hogy törekedjünk felszámolni, 
vagy legalábbis jelentősen 
csökkenteni a nemzetközi 
gazdasági együttműködésre, a 
nemzetközi kereskedelemre és 
a gazdaságok fejlődésére ked
vezőtlenül ható diszkriminá
ciós intézkedéseket.

A fokozódó nemzetközi ver
senyben termelő vállalataink
nak az eddigieknél is na
gyobb erőfeszítéseket kell ten
niük a meglévő piacok meg
tartásáért és újabbak meg
szerzéséért. A termékek ma
gas színvonalával, jó minő
ségével, a választék állandő 
gazdagításával, a pontos szál
lításokkal kell megnyerni, il
letve megtartani a hazai és 
külföldi vásárlót.

A bizalom, a bemutatkozás 
és _ a kapcsolatok bővítésének 
szándéka a magyarázata an
nak is, hogy az idei őszi vá

mellett önállóan ismét be
mutatja termékeit a Budapes
ti Faipari Vállalat is.

Az Alföldi Bútorgyárnak 
rangja, tekintélye van a bú
toriparban. Hosszú évek óta 
olyan lakószobákat, bútorokat 
állítanak elő, amelyek mind a 
kereskedelem, mind a vásár
lóik körében népszerűek és ke
resettek. A siker titka, hogy 
igazodik a vásárlók igényéhez, 
a lakóházak szobáinak mére
téhez. Kényelmes, tetszetős, 
modern, jó minőségű és az 
sem utolsó szempont, hogy a 
többi bútorhoz képest olcsó.

A kiállításon megkértük a 
gyár főmérnökét, hogy tájé
koztassa olvasóinkat a bemu
tatott bútorokról.

;— Minden eddiginél bővebb 
választékkal jelentkeztünk az 
idei őszi BNV-n. Négy lakó
szobát mutatunk be. A koráb
bi modellek mellett itt látha
tó legújabb és talán túlzás 
nélkül mondhatom, eddigi leg
szebb lakószobánk, a SZLA
VÓNIA. A Bútoripari Intézet 
tervezte ezt az igényesebb íz
lésnek is megfelelő bútorcsalá-

és SZLAVÓNIA szekrény
sorra.

— A szakemberek és az ér. 
deklődők egyöntetű vélemé
nye, hogy a bútorok kivitele
zése szép, a minősége jó. Mi
lyen módon sikerült ezt elér
ni?

— Elmondhatom, hogy az 
újonnan beszerzett és üzembe 
állított gépsorainkkal máris 
jelentős minőségi javulást 
értünk el.

— Az Alföldi Bútorgyár 
termékei bővültek. Hogyan 
tudják megoldani a gyártássá1 
járó nehézségeket?

— Előbbre kell lépnünk a 
tervezés, a programozás és az 
előkészítés fázisában. Kialakí
tottuk modulrendszerűnket, 
ami gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy az elemeket azonos mé
retűre, de más és más díszí
téssel készítjük. Ezzel a mód
szerrel sikerült az átállási 
költségeket is csökkenteni — 
mondta befejezésül a gyár fő
mérnöke.

A munka dicséri alkotóját. 
Azok az elítéltek, akik ilyen 
terméket képesek előállítani, 
nem lehetnek elveszett embe-

A gyár legújabb terméke a Szlavónia garnitúra

sárra minden eddiginél töb
ben jelentkeztek.

Hazánkkal együtt harminc
kilenc ország, valamint a Pa
lesztin Felszabadítási Szerve
zet kiállítói mutatják be fo- 
gypztási cikkújdonságaikat. A 
kiállítók száma megközelíti az 
ezsrötszázat.

Idén is a legnagyobb helyet 
foglalja el a textil- és ruháza
ti ipar, valamint bútoripar. E 
két területen érdekeltek . a 
büntetésvégrehajtási vállala
tok is.

A nagy nemzetközi sereg
szemlén az Alföldi Bútorgyár

dot. Ügy gondoljuk, hogy ez
zel az olcsónak ugyan nem 
mondható szobabútorral a ha
zai piacon verserryképesek tu
dunk maradni a nagyobb bú
torgyárakkal szemben is.

— Mikor kezdik meg a so
rozatgyártását?

— Előreláthatólag a jövő 
esztendő második félévében. 
Az elmondottakhoz szeretném 
hozzátenni, hogy a korábbi tí
pusok is igen keresettek. Az 
igényeknek megfelelően a ked
velt STELLA LUX szekrény
sort ennek ellenére módosíta
ni fogjuk a STELLA MODUL

A labdák minősége kiváló

rek. Szabadulásuk után bár
mely bútorgyár örömmel al
kalmazza őket, hiszen remek 
szakemberek.

Ism ét a vásáron
Közvetlenül az Alföldi Bú

torgyár pavilonja mellett van 
a Budapesti Faipari Vállalat 
bemutatója. Hosszú évek után 
idén ők is a nagy nyilvános
ság elé léptek. Szinte lemérhe- 
tetlen az a nagy-nagy fejlődés, 
amelyen az üzem átment. Va
lamikor televíziós vevőkészü
lékek káváját gyártották. Ké
sőbb következtek a bébibúto
rok, amelyeknek nag(y sikere 
volt, hiszen óriási hiányt pó
tolt. Most szekrénysorokkal, 
szép, stílusos előszoba-beren
dezésekkel és különbözően va
riálható polcrendszerrel jelent
keztek.

— Miért vesznek részt a vá
sáron? — kérdeztük az üzem 
főmérnökét.

— Elsősorban azért, hogy a 
vállalat — korábbi jó híréhez 
méltóan — állja a versenyt a 
nagy nemzetközi mezőnyben. 
Bemutatjuk azokat a terméke
inket, amelyek véleményünk 
szerint keresettek, az üzletek
ben viszont nem kaphatók.

— Mi jellemzi az önök bú
torait.

— Formailag egyszerűbb ki
vitelben készülnek, olcsóbban 
lehet megvásárolni. Ez igen 
lényeges szempont. A má
sik, hogy a kisméretű laká
sokban praktikusan és jól el 
lehet helyezni. A termékszer
kezet-váltást, a jobb minősé
get nagyban elősegítette az 
üzem műszaki fejlesztése. Kor
szerű körülmények között kor
szerű gépeken dolgoznak az 
elítéltek.

— Elégedett az elítéltek 
munkájával?

— Igen, döntő többségük 
becsülettel, tisztességgel végzi 
felelősségteljes munkáját. Ez

A hagyományos bútorok is nagy sikert arattak

a termelés zavartalanságának, 
az új termék előállításának 
záloga.

— A bútorgyárak között a 
piac, a vevők megszerzéséért 
nagy harc folyik. Hogyan tud
nak helyt állni?

— A versengés igen jelen
tős. Mindenki azt akarja, 
hogy az ő termékét vásárol
ják meg. Az olcsó, de kifogás
talan minőségű bútornak lesz 
jövője. Természetesen, és er
re mindenkinek előre számí
tania kell, rövid idő alatt át 
kell állni újabb bútorok ter
vezésére, gyártására. Hangsú
lyozom, mindenkori meghatá
rozónk a kereslet és a kínálat 
alakulása. Jó szakemberekkel 
dolgozunk, akik ezt képesek 
megoldani — mondta befeje
zésül a főmérnök.

M inőség.. .  m inőség.. .
A vásár jó alkalom arra, 

hogy találkozzunk büntetés
végrehajtási vállalatok part
nereivel. Tudvalevő, hogy Má- 
rianosztrán a labdagyártáson 
kívül különböző ipari és me
zőgazdasági köteleket gyárta
nak. Megkértük dr. Szabó Ist
vánt, a Kenderfonó- és Szö
vőipari Vállalat kereskedelmi 
igazgatóját, hogy röviden te
kintse át a kapcsolat -idősza
kát.

— Kapcsolataink több évti
zedre nyúlnak vissza. A kötél, 
illetve a kézikötél gyártás, mint 
ismert, a Szegedi Kenderfonó 
és Szövőipari gyár profilja 
volt, amelyet a Márianosztrai 
Börtönnek adtunk át. így ala
kult ki ott a kötélgyártás. Az 
eltelt időszak alatt rendkí
vül nagy üzemi fejlesztést 
hajtottak végre Márianosztrán, 
kialakult a kenderfonodai 
rendszer, amelyhez az alap
anyagot mi biztosítjuk, a 
munkát, illetve a munkaerőt 
a bv. vállalat.

Itt kell elmondanom, hogy 
ez az iparág igen fontos és je

lentős népgazdasági igények 
kielégítése mellett exportra is 
termel. A jövőre vonatkozóan 
szeretném hangsúlyozni, hogy 
az együttműködésünket to
vább szeretnénk erősíteni, an
nál is inkább, mert hazai 
alapanyag feldolgozásáról van 
szó. Hazánkban bőven terem 
kender, így nyersanyaggon
dunk szerencsére nincs.

— Elégedettek a vásár láto
gatói a márianosztrai üzem 
munkájával, termékeik minő
ségével?

— Nagyon örvendetes, hogy 
eddig minőségi reklamációra 
nem került-sor, gondolom, a 
jövőben sem lesz ilyen problé-

Mindenki felismeri

mánk. A szállítások a kitűzött 
határidőre időben megtörtén
nek. Tanácsként még annyit 
el szeretnék mondani az ott 
dolgozó elítélteknek, hogy to
vábbra is nagyon ügyeljenek 
a minőségre, mert ez döntő 
kérdés. Csak a kifogástalan 
áru versenyképes a piacon. 
Biztosíthatom az intézetet, 
hogy az alapanyag a jövőben 
is foljyamatosan rendelkezé
sükre áll. Szeretnénk, ha a 
Szegedi Kenderfonó és Szövő
ipari Gyár termékei a jö
vőben is versenyképesek ma
radnának — mondta befejezé
sül a kereskedelmi igazgató.

A vásáron láthatók a Má
rianosztrán gyártott labdák is. 
Minőségükre jellemző, hogy. 
külföldön ismerik és keresik 
az itt készült különböző mé
retű sportlabdákat. A vásár 
ideje alatt jelentős üzletkö
tésre is sor került, ami kö
szönhető az elítéltek precíz 
munkájának.

Munkaruhák, 
logikai já tékok

A Munkaruházati Kereske
delmi Vállalat a nemzetközi, 
ipari seregszemlén második 
alkalommal vesz részt. Válasz
tékát első ízben a tavaszi vá
sáron mutatta be — sikerrel. 
Most újra itt vannak. Tö'bb 
olyan — nagyon csinos —■ 
ruhát viseltek a manekenek, 
amit Kalocsán készítettek az 
elítélt asszonyok. Az igények 
és a követelmények itt is nö
vekedtek, de Kalocsa, a ke
reskedelmi vállalat egyik leg. 
nagyobb szállítója, állja a ver
senyt.

Befejezésül néhány szót kell 
még ejteni a világhírnevet 
szerzett logikai játékokról. A 
Rubik-kockáról és társairól, 
amelyeknek összeszerelését 
Mélykúton végzik. Találkoz
tunk a sopronkőhidai és a sá
toraljaújhelyi ütemeink ter
mékeivel is. Az ágyneiműgar- 
nitúrák több változatban ké
szülnek, ízléses csomagolás
ban reprezentálják vállalata
inkat.

Az idei őszi BNV jó össze
hasonlítási alkalom. Láthat
juk, lemérhetjük, hol tartanak 
a vállalatok. Összesíteni még 
korai, de egyet azért el lehet 
és el kell mondani. Nincs szé
gyenkeznivalónk. Bemutatott 
termékeink színvonalasak, 
szépek és jók. Álljak a ver
senyt, ebben a nehéz gazdasá
gi helyzetben is.

— ZIMM —

Egyszerű történet
T?gészen jókedvű lett. Most 

kellene megmondani — 
gondolta —, hogy honnan jöt
tem. Úgyis mindegy, többet 
nem találka rm vele. Rágta a 
zsemlét, de az nem adott any- 
nyi erőt, hogy őszinte legyen.

— Inni kéne valamit — aján
lotta.

— Jó volna.
— Tartozom a büfésnek a 

szendvicsek árával. Hitelbe 
kaptam. Kólát vagy sört hoz
zak? — kérdezte.

— Inkább kólát, de ha meg
engedi, elkísérem.

— Jó, akkor menjünk.
Előre engedte a lányt. Elha-

ladtában megérezte kellemes, 
üde illatát, a fiatalság és jól- 
ápoltság oly régen tapasztalt 
varázsát.

— Merre? — nézett rá a ra
gyogó kék szempár.

— Csak két kocsi, előre.
A büfékocsiig nem szóltak 

egymáshoz. Nem voltak sokan. 
Egy-két lézengő utas keverget- 
te unottan a kávéját.

— Tiszteletem, mérnök úr! — 
köszönt rá jó hangosan a büfés 
fiú.

— Jó napot — motyogta. — 
Két kólát kérek, ha lehet, hi
deget.

— Ez nálam természetes — 
előkapott két üveget a hűtő
pultból, két pohár kíséretében 
átnyújtotta.

— Kedves egészségére, mér
nök úr! — és szemével a lány 
felé intett.

Gyorsan elfordult. Kitöltötte 
a kólát, az egyiket a lánynak 
adta. Nagyot, kortyoltak a hi-'' 
deg italból.

— Ez jó volt, köszönöm — 
adta vissza az üres poharat a 
lány.

— Szívesen. Nincs mit. — Az 
üres üvegekkel a pult felé in
dult.

— Mivel tartozom? A zsem
léket is számolja.

— Huszonöt forint.
Egy ötvenest dobott a pultra. 

Nem kérek vissza. Elfordult, 
sietősen a lány felé indult.

— Köszönöm, főmérnök 
Legyen máskor is szerencse

Nem válaszolt. A lányt né
— Mehetünk?
— Azt hiszem, igen — ig; 

tóttá meg hosszú haját a I 
és előre lépett.

A fülkébe visszaérve egy 
rabig szótlanul nézték e 
mást.

— Maga tényleg mérnöki
— Nem.

Ha nem akarja elmon 
ni, én nem erőltetem. Menr 
vei tartozom a zsemléért é 
kóláért?

— Semmivel, fogadja el 
lem mondta suta kedvess 
gél.

— Kösz, rendes vagy — v 
tott át a lány a tegezésre. 
Képzeld, valamelyik nap 
rándultunl- ismerősökkel, 
dód a város melletti kőfejtő 
es megmutatták a fegyházat 
Milyen emberek élhetnek o

A vér kiszaladt a férfi arc 
ból, majd ismét elvörösödött 

Csak nem vagy rosszi 
— kérdezte aggódva a lány.



3988. SZEPTEMBER 25. ^ M f a n n á '

NYÍREGYHÁZA

íg y  üzem hétköznapjai
Az ember életében több a hétköznap, mint 

az ünnep. Nincs ez másképp egy-egy üzem 
esetében sem. Ez természetes, hiszen a gyár, 
az üzem nemcsak a termelés, hanem az em
ber terepe is. Megszoktuk, hogy csak a látvá
nyos eredményekre figyelünk, s az már nem 
érdekel bennünket különösebben, hogyan, mi
lyen áron, milyen körülmények közepette szü
letik .a kiugró teljesítmény.

Pedig ez legalább olyan érdekes, mint a 
Szembűvölő teljesítményszázalék. Megírtuk 
'— annak idején —, hogy a nyíregyházi üzem 
életében a legkiugróbb eredmény tavaly szü
letett. Tizenöt év alatt a legnagyobb teljesít
ményt produkálta az üzem, s erre a kima
gasló eredményre csak ráfizetett. A magyar 
gazdaság egyik akadályozó tényezője — sze
rintem — a bázisszemlélet. Ugyanis az új ter
vek készítésekor az előző évet veszik bázis
nak, magyarán alapnak, s erre még, például 
a nyírségi gyár esetében rátettek 20 százalé
kot. S ez lett az idei terv!

A  nehézségek ellenére
Nem tartom véletlennek, hogy sok üzemi, 

gyári vezető épp ettől való félelmében fogja 
vissza a termelést, hiszen teljes mértékben 
tisztában van vele, hogy az egyik év nem 
azonos a következővel, változnak a szabály
zók, a külső és belső feltételek, nehezedik a 
piac, egyre jobban meg kell dolgozni már 
azért is, hogy szinten m aradjon... Gondol
junk csak arra, hogy a megnehezedett nép- 
gazdasági körülmények az országot is arra 
kényszerítették, hogy visszafogjuk a beruhá
zásokat, s_ kisebb ütemet diktáljunk a fejlő
désnek. Sőt, nem is készítünk konkrét, min
dent szabályozó terveket, hanem csak terv
keretet adunk, amit menetközben már a piac, 
a kereslet-kínálat törvényei szerint töltünk 
fel. Ekképp ölt testet egy-egy népgazdasági 
terv.

És ez érthető is, mert indokolt az óvatos
i g .  Nos, a nyíregyháziak is azt mondták, 
előre tudták, hogy nem lehet a kiugró, telje
sítményt megismételni, úgy meg főként nem, 
hogy még rátesznek 20 százalékot! És ez be 
is következett — s figyeljük! —, az első fél
évben 20 százalékkal maradtak el a tervtől, 
tehát megismételték a tavalyi kiugró teljesít
ményt, azaz tartották a termelési szintet! Ne 
feledjük, tizenöt év legjobb eredményéről van 
szó!

_ S pontosan azt a húsz százalékot nem tud
ták teljesíteni, amit a bázis értelmében rá
tettek . . .  Holott nehezebb körülmények között 
„hozták” a tavalyi eredményt. Sajnálnám, ha 
valaki félreértene: a nyíregyháziak nem szo
rulnak magyarázkodásra, e cikk célja nem is 
a  bizonyítvány megmagyarázása. Ellenkező
leg: a hátteret, a körülményeket, .a hétköz
napi apró bravúrokat szeretném felvillantani, 
azt, hogy minden nehézség dacára az embe
rek megállják helyüket, s eközben olyan tar
talékokat tárnak fel, amely újabb lendületet 
ad nekik.

S ebből ered az a magabiztosság, amellyel 
szemlélik saját munkájukat. Most, a második 
félévben nekigyűrkőznek, hogy teljesítsék a 
megemelt tervet. Mindnyájan tudjuk, hogy — 
főleg a konfekcióiparban — ma már nem a 
mennyiség a fontos, hanem a minőség, s azon 
belül a széles körű választék. Hiába, a kor
szerű termékek nyomán növekedett az embe
rek igénye, s megkövetelik, mint vásárlók, 
hogy a pénzükért szép, tetszetős holmit vigye
nek haza. Mint köztudomású, ez a gyár pizsa
mát és ingeket gyárt. Férfipizsamát és férfi
ingeket, ez utóbbiból rövid-, illetve hosszú 
ujjút.

Az első félévben is teljesítették a minőségi 
tervet, a lemaradás csak mennyiségi. Tovább

ra is az a cél, hogy a minőség egyre javul
jon, csak első osztályú termék hagyja el a 
gyárat. Ez a törekvés természetes, főleg ak
kor, ha tudjuk, hogy ez a gyár nem exportál, 
csak hazai piacra termel. Persze, ez a piac 
épp olyan igényes, mint bármely külhoni.

Régebben egy modellt gyártottak tízezer
számra. Ma már ez nem megy, az emberek 
még pizsamában is egyéniek akarnak marad
ni, különbözni a többiektől. . .  Mostanában 
hetente, kéthetente váltanak modellt, vagy 
ahogy ők mondják — fazont! Például pizsa
mából volt úgy, hogy havonta ötféle fazonú 
hagyta el az üzemet. Vagy szóljunk a férfi
ingről. Ebben a hónapban — szeptember — 
tizenötféle fazonút gyártanak.

De azt is tudjuk, hogy nem elegendő elha
tározni; márpedig én ezentúl csak modern 
cikkeket _ gyártok, csak korszerű, minden 
igényt kielégítő terméket futtatok le a futó 
szalagról.

Egyetlen tényt idézek: az ötnapos munka
hét következtében 18 szombattal kevesebb lett 
a munkanapok száma, ennek pénzügyi kiha
tása egyetlen esztendőben pontosan 1 millió 
kétszázhatvanezer forint árbevételkiesés!

Igaz, valamit ellensúlyoz, hogy húsz perc
cel megnövekedett a napi munkaidő, de a na
pi nyolc óra húsz percből így is ötven perc 
kiesik. Kétszer tíz perc szünet és harminc 
perc vacsora miatt.

Most nézzük, hogy mit állíthatnak a kieső 
időkkel szembe? Egyrészt a korszerű gépeket, 
amelyek színvonala egyenrangú a kinti gyá
rakéval. A géppark itt is, mint kint Textima, 
valamint Brother-gépekből áll. Az előző 
NDK-gyártmányú, az utóbbi japán.

Mind a kettő kiváló teljesítményre képes, 
a japánoké valamivel korszerűbb, s speciális 
munkákat is elvégez: lyukaz, gomboz, s in- 
terlockoz; ez utóbbi géptípus öt szállal varr,' 
s két ember munkáját végzi el egymaga.

De hogy ne legyen a kép itt sem csupán 
rózsaszínű, meg kell említeni, hogy a gépek 
utánpótlása, valamint az alkatrészellátás is — 
akadozik. . .  Főleg a Textima-gépek alkatrész- 
ellátásával van baj, s az a bökkenő, hogy 
Sátoraljaújhely sem tud mindig segíteni, 
ezért a nyíregyháziak már azzal is próbál 
koztak, hogy a Fikonon keresztül jussanak 
gépekhez, alkatrészekhez, sőt, arra is enge
délyt kaptak, hogy ha minden kötél szakad, 
akkor kisiparossal is elkészíttethetik a sehol- 
sem kapható, de nélkülözhetetlen alkatrészt.

Valamit valamiért
S hátra van még az is, hogy ha gyakran 

változik a fazon, új meg új fogásokat kell az 
embereknek elsajátítaniuk. S ez, valamint az 
új fazonra való átállás szintén időveszteség, 
mert sokkal könnyebb a gyakorlott, „belőtt” 
mozdulatokat műszakhosszat végezni, mint 
beidegeztetni a megszokottól eltérőt.

No, de valamit valamiért. Ha nem tennék 
azt, hogy fazonról fazonra állnak át hetente, 
akkor nem is kaphatnának jó árat a termé
keikért. Mert bármennyire is telített a piac, 
akár a hazai, akár a külföldi, a jót, a kiválót, 
ha nehezebben is, mint máskor, el lehet ad
ni, s el Is adják a  kereskedők.

Mindezekből, remélem, kiderül, hogy a hét
köznapok gondból, viaskodásból, küzdelemből 
vannak összeróva azért, hogy év végén, ami
kor mérleget készítenek, a számok már ün
nepi díszben legyenek, s azt sugározzák, hogy 
végül is semmi nem történt hiába. Az eddi
giekben csak a külső feltételeket, s azok hát
terét vettem nagyító alá, a következő cikkben 
viszont azokkal a dolgokkal, kezdeményezé
sekkel foglalkozom, amelyek elsősorban az 
embereket érintik, az ő teljesítményüket be
folyásoló ösztönzőrendszerrel.

Néhány szó 
a beszerzésről
Gyakran beszélünk arról, 

hogy milyen a koszt, az étel s 
egyáltalán az élelmezés a bv. 
intézetekben. Viszont arról már 
kevesebbb szó esik, hogyan 
szerzik be a szükséges élelmi
szereket, s ami még ennél is 
fontosabb, kitől, mely vállalat
tól, s milyen áron . . .

Tudjuk, hogy nálunk külön
féle árak vannak érvényben, 
így többek között kis- és nagy
kereskedelmi árak. Közöttük 
azonban árrés húzódik, ami 
nem is olyan kicsi, mint gon
dolná az ember. Egy példa: egy 
kilogramm hús kiskereskedel
mi ára 85 forint, ugyanennyi 
hús ára, ha nagykereskedelmi 
vállalattól veszik, csaik 57 fo
rint!

Ha ez így van a húsnál, ak
kor a többi árunál is ez a hely
zet, megéri tehát, ha eddig nem 
tettük, hogy változtassunk be
szerzési szokásainkon. Ismert 
tény, hogy nálunk változnak 
az árak, föl-le, ahogy az ország 
érdeke megkívánja, ahogy hat
nak ránk a piac törvényei . . .  
De ez nem lehet ok arra, hogy 
a megszokott, természetesnek 
vett életszínvonal csökkenjen.

Nyíregyházán ehhez ragasz
kodnak, s nem a régi beszer
zési forrásokhoz, azaz a kiske
reskedelmi vállalathoz, ugyanis 
eddig tőlük vették az árukat, 
az élelmiszereket. Ma már 
nagykereskedelmi vállalattól, 
olcsón veszik s ezáltal biztosí
tani  ̂tudják a jó étkezést, a mi
nőségi ételeket, s az emberek 
a mennyiséggel is elégedettek. 
Ez szintén azt bizonyítja, hogy 
nincs olyan helyzet, amin úrrá 
ne lehetnénk, csak egy kicsit 
másképpen kell gondolkodni, 
másképp kell nézni, s akkor 
azt is meglátjuk, amire eddig 
pillantást se vetettünk. Ez csak 
egy példa, de bizonyára több 
is akad, ha megváltozott szem
lélettel nézzük munkánkat. Ez 
az időszak, nem a tétlen pa
naszkodás, hanem a tettek és 
a munka ideje. Magyarán: min
den forintot meg kell fogni, 
s oda kell „irányítani”, ahol a 
legnagyobb szükség van rá.

Szeretném hangsúlyozni, 
hogy bizonyára nem egetverő 
újdonságról van szó, nem 
„szenzációról”, hanem a szem
léletváltozás csendes tényéről, 
arról, amiről nap mint nap 
hallhatunk a rádióban, televí
zióban, olvashatunk. az újsá
gokban. És senki ne higgye, 
hogy a saját környezetében 
nincs olyan tartalék, amit fel 
ne lehetne tárni, amit ne lehet
ne másképpen, s nemcsak job
ban, hanem másként! csinálni... 
Mert valljuk be, az is az igaz
sághoz tartozik, hogy ezek a 
csendes tények még nem az 
igazi takarékosság „első fecs
kéi”,̂  hanem a pazarlás „utol
só pávái” ! S ehhez csak az kell, 
hogy gazdaszemmel nézzük a 
ránk bízott értékeket, s ezek
kel valóban gazdálkodjunk. . .

—■ Nem, nincs semmi bajom.
—' Te láttad már? — folytat

ta tovább a megszakított mon
datot.

— Igen . . .  sőt, belülről is lát
tam — most kellene elmonda
nom, gondolta.

—• És milyen?
— Hatalmas, nagyon nagy és 

végtelen. . .  — témát kell vál
tani.

Üj cigarettát kínált a lány. A 
vonat lassított, majd megállt.

— Hogy elszaladt az idő. Egy 
őrá múlva már Pesten va
gyunk. Te megszabadulsz egy 
fecsegő lány zaklatásától. Igaz, 
mérnök úr?

— Nem vagyok mérnök, 
mondtam már — felelte inge
rülten.

— Jó-jó, azért nem kell 
mindjárt leharapni a fejem — 
kedveskedett a lány. — Nem 
baj, ha nem vagy mérnök, ne
kem . . .  így is . . .  — itt elha
rapta a szót, elpirult, mivel 
érezte, túllépett a rövid isme
retség íratlan szabályain.

TW em szóltak egymáshoz, 
csak cigarettáztak. A vo

nat közben elindult és mintha 
be akarná hozni előbbi lazsá
lását, teljes sebességre káp- 
csolt. A kerekek csattogása 
szinte íü-ktetően dobogott a fü

lében. Miről beszéljek? Nem 
tudok semmit. Sok mindenből 
kimaradtaps — rágta magát 
belülről.

— Voltál a P. Mobil koncer
ten? — törte meg a  csendet a 
lány.

— Nem, nem jártam sehová, 
csak néha sétálni — mosoly
gott az orra alatt — mindig 
ugyanarra sétáltam.

— Moziba csak jársz?
— Oda is ritkán jártam.
— Te egy remete vagy? — 

mosolygott a lány vakító fehér 
fogaival.

— Azt azért nem mondanám.
Most meg mit mondjak? —

gondolta. Azt sem tudom, mi
lyen filmek számítanak újnak. 
Gondolt egyet, a könyvekről 
kezdett beszélni. A könyvtárba 
sokat járt, legalább valamihez 
ért — így, érezte. Könnyedén, 
gördülékenyen mesélt kedvenc 
íróiról. Szinte kiselőadást tar
tott az irodalomról. Észre sem 
vették az idő múlását. Beszélt 
és beszélt. Végre valami, ami
ről nem maradt le.

A lány csillogó szemekkel 
hallgatta és mosolygott.

— örülök, hogy szeretsz ol
vasni. Én is imádok. Majd ha 
egyszer találkozunk — de nem 
folytatta, hanem kérdőn a fiú
ra nézett.

Az nem szólt, csak , bámult 
kifelé az ablakon. Sokáig nem 
beszéltek. Már Pesten csattog
tak a vonat kerekei, amikor 
megszólalt.

— Kelenföldön leszállók — s 
választ sem várva lekapta 
sporttáskáját, és szinte rohant 
az ajtó felé.

— Szia — hallotta még a 
lány hangját, de nem nézett 
hátra és nem is köszönt.

Még mozgott a vonat, mikor 
leugrott. Szaladt, rohant, mint
ha el tudna rohanni saját ma
ga elől.

Csak szerdán kezdett el dol
gozni. Aránylag minden simán 
ment. A felvételi, az orvosi 
vizsgálat, a jelentkezés, beköl
tözés a szállóba. A lány sok
szor eszébe jutott.

Csütörtökön, az üzemben te
lefonon keresték. A pártfogó 
hívta.

— Keressen fel az irodám
ban, ma délután négykor.

*— Igen, ott leszek — mond
ta, s letette a kagylót.

Az úton nem gondolkozott. 
Nem érdekelte, miért hívatják. 
Nézte a kirakatokat, megbá
multa a járókelőket, szoktatta 
szemét az új látványhoz.

Kopogtatott, majd belépett a 
szobába. Az asztalnál ötven

körüli, őszes férfi ült. Már ta
lálkoztak egyszer-kétszer.

— Laci, kereste egy lány. 
Visszahozta a táskáját, amit a 
vonaton felejtett. Meg írt né
hány sort magának — nyújtot
ta a táskát, meg a borítékot.

A férfi felállt, megkerülte az 
asztalt és egészen a közelébe 
lépett.

— Sokáig beszélgettem Évá
val — mondta.

— Én még a nevét sem tud
tam — motyogta magának.

— Na, olvassa már el!
Izgatottan tépte fel a boríté

kot. A levél rövid volt:
Laci!
Köszönés nélkül nem illik 

egy nőt elhagyni. A leveleket 
elolvastam, de ne haragudj ér
te. KIVÁNCSI VOLTAM. Azt 
hiszem, sok mindent megértet
tem. Ha akarsz, hívj fel telefo
non.

Szia, Éva, aki mindig köszön.
P  ámeredt a telefonszámra, 

1 majd megfordult és ki
ment a szobából. Nem köszönt. 
Rohant lefelé a lépcsőn. A ki
járati ajtóban megállt és kö
rülnézett. Telefonfülkét kere
sett . . .

Gáspár Zsolt 
Sopronkőhida

Százéves intézet
Többször leírtuk már, hogy bv.-intézeteink többsége 

nem leledzik csecsemőkorban, sőt, tiszteletre méltó időt 
élt meg. Itt van a legfrissebb példa: a nyíregyházi épület 
pontosan száz éve épült, s azóta használják rendeltetés
szerűen.

Száz év alatt annyi minden történt, hogy felvillantá
suk is szétvetné ennek a cikknek a kereteit. Nincs is 
szándékom, hogy emlékezzek, avagy emlékeztessek. In
kább arra szeretnék utalni, hogy egy század alatt ala
posan kinőtte magát ez az épület. Ha nem is a teljes fel
újítás, amire jelenleg nincs pénz, de a toldozgatás, egy
két helyiség átépítése, funkciójának megváltoztatása el
kerülhetetlen és időszerű.

Ennek fényében növekszik meg igazán annak a jelen
tősége, hogy új, immár nagyobb és korszerűbb, s ezzel 
együtt kulturáltabb beszélgetőhelyiséget fognak kialakí
tani.

Mindezek persze nem egyik napról a másikra mennek 
végbe, hiszen mindehhez idő — valamint különféle en
gedély kell —, no meg tervek, rajzok, stb. A lényeg, 
hogy az elvi döntés megszületett, a többi már «az idő és 
a szakemberek dolga.

Száz év kisebb-nagyobb mulasztásait nem lehet azon
nal behozni. De azt lehet, s a nyíregyháziak erre töre
kednek, hogy lépésről lépésre haladjanak, magyarán 
rangsorolják a feladatokat. Az a véleményük, hogy aki 
mindenbe belekap, az nem csinál semmit. . .  Itt is, mint 
az élet bármely területén, nem a látványra, nem görög- 
tűzre, hanem mindennapi, szívós „aprómunkára” van 
szükség. S ha ezt komolyan és jól csinálják, kiderül, 
nem is olyan apróság az ilyen munka, mert hatása, ered
ménye kézzelfogható.

Középiskolás
magántanulók

Sokszor elkeseredik az 
ember, amikor még nap
jainkban is azt tapasztalja, 
hogy óriási erőfeszítések el
lenéire alig-ailig csökken az 
iskolát el nem végzettek 
száma. Ezért kettős öröm, 
hogy a Nyírségben,, leg
alábbis úgy tűnik, valami 
elmoccant a holtpontról.

Ezt a következő adatok is 
tanúsítják: Az általános is
kola nyolc osztályát el nem 
végzett, és szabadulási ide
jét figyelembe véve iskolai 
oktatásban részt vehetők 
liétszáma mindössze har
minc . . .  Alapismeretek I-re 
egyetlen embert, az alapis
meretek II-re hat, az 5—6. 
osztályba hat, a 7. osztály
ba 11, a 8. osztályba pedig 
hat elítéltet tudnak beírat
ni. Mindebből következik, 
hogy az intézet az új tan
évben csak két osztályt — 
7., 8. — kíván megszervez
ni.

A többiek sem — már
mint a középiskolások — 
maradnak „árván”, ők ma
gánúton készülnek fel a 
vizsgákra, úgy, hogy minél 
több konzultációt szervez
nek számukra. Ha valamit 
nem értenek, akkor szak
képzett ember adja rá a fe
leletet.

A nyíregyháziak az isko
la hetedik osztályában az 
oktatást 360 órás, vagy 
kevesebb, de mindenkép 
pen szervezetszerű formá
ban bonyolítják le. Ha fi
gyelembe vesszük a létszá
mot — 11 fő —, akkor en
nek valóságos lehetősége 
egyből kitűnik, de a tanév
kezdésig — október eleje 
— hátralevő időben arra 
is lehet számítani, hogy a 
létszám emelkedik.

A hat nyolcadik osztá
lyos tanuló, s a továbbiak
ban jelentkezők részére 
egyéni felkészülési lehető
séget teremtenek, vizsgázta
tásuk pedig a korábbi évek 
gyakorlata alapján, a jövő 
év februárjában vagy már
ciusában lesz. Azt terve-

A nyíregyházi anyagokat írta: A. J.

LOCSMÄNDI LÁSZLÓ

E S T É I N K  Z S Ó F I Á V A L
Szeme szép jászlába fektetem 
a nap minden gondját s vétkét 
hogy szívemben béke csend legyen 
míg mesélem a Hófehérkét

„és boldogan éltek Ők, amíg” 
szuszogásában kócos álom 
szöszmötö! pillája lombjait 
clrókálja szívdobbanásom
„éltek ők, amíg meg nem haltak” 
és hálóinge virágait 
a gondjaimból hulló harmat 
ellepi: vajon mit álmodik?

zik, hogy nékik a korábbi 
évekhez képest sakkal több 
konzultációs lehetőséget
biztosítanak.

Az osztályok szervezésé
vel párhuzamosan az inté
zet nevelői felvették a kap
csolatot a városi tanács 
művelődési osztályával,
ahol biztosították őket ar
ról, hogy a személyi felté
telek megvannak, s így 
nincs akadálya, hogy eme 
két osztály, szervezetten, 
az intézetben működjék.

Mindössze két analfabé
ta iskolaköteles, s az ötö
dik-hatodikba lépők száma 
is oly csekély, hogy miat
tuk nem érdemes itt — 
szervezetten — oktatni. S 
miután ilyen készségű em
bereknél még nem célsze
rű, sőt, hiábavaló az egyé
ni,- magánúton való tanu
lás, a nyíregyháziak kezde
ményezték, hogy ezt a ti
zenhárom embert másik in
tézetbe szállítsák, ahol is 
rendszeresen és szervezet
ten tanulhatnak.

Ami pedig a magántanu
ló középiskolásokat illeti, 
segítséget nyújt nekik az in
tézet: a tanuláshoz szüksé
ges tanszereket megvásárol
ják, hogy a vizsgára jól 
felkészüljenek, s azon idő
ben részt vegyenek.

A két osztály megindítá
sához megvannak a tárgyi 
feltételek. Hogy a tanítás 
zökkenőmentes legyen, ar
ról az intézet gondoskodott. 
Füzetekre, tankönyvekre, 
tantermi és egyéb felszere
lésekre, javításokra mint
egy tizenötezer forintot költ. 

★
Tehát a két osztály tanu

lóinak immár csak arra 
van gondja, hogy lélekben 
is felkészüljenek a tanév
re. s ne csak testileg, ha
nem szellemileg is jelen le
gyenek az órákon, mert 
hiába a leggondosabb szer
vezés, a szakképzett tanár, 
ha a „nebulónak” nem a 
tananyagon, hanem máson 
jár az esze.
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A nevelés közös érdek
Az ismét lendületet kapott vitához ezúttal pártfogó 

is hozzászólt, mintegy elébe menve elítélt olvasóink kí
vánságának. Mindez nyilván további véleményeket hoz 
előtérbe. A másik hozzászólás rövid, ám annál velősebb, 
s egy nagyon lényeges tényt említ meg.

Ennyit bevezetőként,

3 7 .  '
A huzamosabb ideje folyó 

vitát nagy érdeklődéssel olva
som és amikor időm engedi, 
magam is elgondolkodom, va
jon mit is értünk nevelés alatt 
és milyen eredményeket ér
tünk el? Amióta létrejöttek az 
osztály társadalmak, azóta min
dig vita tárgya volt és lesz a 
jövőben is, hogy melyik neve
lési elméletnek vagy elvnek 
kell érvényesülnie. Természe
tesen vannak olyan nevelési 
elvek, amelyeket minden tár
sadalom magáévá tesz. Ilyen: 
„az a céltudatos és tervszerű, 
családban, iskolában folyó te
vékenység, amely arra irányul, 
hogy a felnövekvő nemzedéket 
a társadalom hasznos, építő 
tagjává formálja”.

A nevelés fogalmába tarto
zik a felnőttek nevelése is, 
amely különböző társadalmi 
szervezeteken keresztül való
sul meg. Lényegében ez a nép
művelés.

Az általános nevelési elvek 
elsősorban a (szabad) polgári 
életben érvényesülnek. Egé
szen más elveknek kell a zárt 
közösségekben megvalósulniuk, 
így a büntetésvégrehajtási in
tézetben is. Az itt levő elítél
tek nevelése ezért speciális, 
mert a fentebb említett neve
lési elveket nem tették magu
kévá, a társadalom valamelyik 
előírását, normáját megsértet
ték. Most olyan határozott jel
legű, speciális nevelési esz
közt kell alkalmazni velük 
kapcsolatban — természetesen 
egyéniesítve, figyelemmel a 
bűncselekmény súlyára, jelle
gére —, amely a nevelés egy 
másik ága, amit szocializáció
nak nevezünk. Ez nem más, 
mint „az egyén beilleszkedése 
a társadalomba, a társadalom 
életében való hatékony rész
vételhez szükséges szabályok 
elsajátítása”, és itt van az 
egész nevelésnek a kezdete és 
vége.

Amikor a szabadságvesztés 
letöltése után, kilépve a pol
gári életbe, a szabadultnak 
nem az az első és legfontosabb, 
hogy hasznos ■ állampolgárrá 
váljon, hanem az, hogy amit 
elmulasztott — rossz értelembe 
véve —, azt most azonnal be 
kell pótolnia — mintha semmi 
sem történt volna vele az el
múlt években — akkor feles
leges volt minden, a nevelés 
■nem érte el célját. Csak sza
vak maradtak a korábbi ígé
retek, a szavak és tettek kö
zött nincs meg az összhang.

Tudom, hogy minden kezdet, 
minden új élet nehéz. Elfogad
tatni saját személyemet a kör
nyezettel, ez nagy feladat, de 
elengedhetetlen. Azt is figye
lembe keli venni, hogy a tár
sadalom állandó mozgásban 
van, míg a bv. intézetben egy 
viszonylagos állandóság érvé
nyesül, vagyis lényegében 

.„konzerválódik” az ott lévő 
ember. Amit a neveléssel elő
segítenek, azok nem minden 
esetben reális célok, hanem in
kább elvárások.,

Például igaz ugyan, hogy 
minden embernek joga van a 
munkához, de az is igaz, hogy 
minden ember csak ott foglal
koztatható, ahol arra társadal
m i igény van. Hiába akar ezer 
ember lakatos lenni, ha csak 
ötszázra van szükség. Vagyis: 
egyáltalán nem valószínű, hogy 
valamennyi szabadságvesztés
ből szabadult olyan munka
helyre kerül, amit elképzelt 
magának. De az biztos, ha a 
szabadulás után egy munkahe
lyen kitart, állandó és pontos 
munkával hívja fel magára a 
figyelmet, az idő múlásával 
selnyeri azt az állást, amit ma
gának elképzelt. Ezek az el

várjuk további vitacikkeiket.

várások képezik a nevelés, a 
szocializáció alapjait.

A nevelés másik oldalát 
nézve, ugyancsak „konzervá
lásra” kell hivatkoznunk. A 
társadalmi mozgással változ
nak az értékítéletek, nemcsak 
személyben,' hanem anyagiak
ban is. A szabaduláskor kéz
hez kapott nagyobb pénzösz- 
szeggel nagyön sokan nem tud
nak bánni, s bizony amiért 
hosszú évekig dolgoztak, na- 
Öok alatt elherdálódik. Tehát 
a nevelés akkor éri el célját, 
ha a meghirdetett elvek a gya
korlatban megvalósulnak. 
Amikor a nevelés alá vont sze
mély különbséget tud tenni jó 
és rossz, hasznos és haszonta
lan között. Amikor el tudja 
dönteni, hogy mi az, ami tör
ténik, s az miért az ő érdekeit 
szolgálja.

Nagyon jól tudom, hogy 
pártfogoltak és a hivatásos 
pártfogók között egyik „szaka
dék” a letéti pénzek felhaszná
lása. A hozzászólásomnak 
azonban nem az a célja, hogy 
felsoroljam: kik, mikor, mek
kora összegeket vettek fel és 
most ismét folytatják a bünte
tésüket, szigorított őrizetüket. 
Mert amikor pénzük volt, 
mindig akadt barát és a jó ma
gyar közmondás szerint: bor
barát von, baj barát nincs!

A neveléssel kapcsolatban 
azt kell itt hangsúlyozni, hogy 
a társadalmi realitásokra és 
ezek elfogadására kellene fel
készíteni az embereket és ak
kor lényegesen kevesebben 
lennének csalódottak. Persze 
ehhez, ahogy azt előttem sokan 
elmondták, a szabaduló akara
ta is kell a beilleszkedéshez, s 
az, hogy elfogadja a nevelést. 
Ha csak mindig arra törekszik, 
hogy azt kijátssza, akkor a ve
le történő foglalkozás hiába
való.

Azért, hogy ne így legyen, 
szerintem mindén körülmé
nyek között a szabadulás előtt 
egy évvel — már azoknál, akik 
hosszabb időt töltöttek a bör
tönben — feltétlenül kapcsola
tot kell teremteni azzal a kör
nyezettel, ahova majd kerül. 
Tehát lakókörnyezetével és 
munkahelyével. S a kapcsola
tot célszerű felvenni a leendő 
társadalmi vagy hivatásos 
pártfogóval is és a kialakuló 
rendszeres kapcsolat ugyan
csak része a nevelés gyakorlati 
megvalósulásának.. .

Dr. Horváth András 
hivatásos pártfogó

38 .
Figyelve a vitát, megfogal

mazódott bennem egy kérdés: 
miért nem teszik könnyebbé a 
nevelők munkáját? Huzamo
sabb ideig alkalmam volt meg
figyelni, hogy mennyi fölösle
ges adminisztratív feladattal 
terhelik meg őket. Ha helyette 
velünk, neveltekkel foglalkoz
nának, biztos több haszna len
ne. Például lenne ideje olyan 
fontos dolgokról beszélgetni, 
mint a kapcsolattartás, amely
nek megszakadása a külvilág
tól történő elszigeteléssel jár. 
Szerintem, ha őszintén feltár
nánk a nevelőnek a helyzetet, 
esetleg közösen megfogalma
zott levéllel rá lehetne venni a 
hozzátartozókat a kapcsolat 
felvételére. Márpedig ez a sza
badulás után igen fontos lehet.

Csak egy példát említettem, 
de sok lenne még, amiről a ne
velővel jó lenne elbeszélgetni, 
ha jutna ránk ideje.

Csermák József 
Sopronkőhida

1982. SZEPTEMBER 23.

A Fővárosi Bíróságon, ah i-
^  vatásos pártfogókkal be

szélgetve hallottam ezt az ösz- 
szehasonlítást — s el kellett 
ismernem: sok igazság van 
benne. Sok éve működik már 
a hivatásos pártfogói hálózat, 
és — bár egyre ritkább az 
ilyen esetek száma — sok éve 
kíséri közömbösség, ha ugyan 
nem ellenérzés tevékenységü
ket. Az eltelt évek alatt, termé
szetesen közöttük is akadtak 
olyanok, akik inkább másho
vá mentek dolgozni, mert túl 
hosszúnak tűnt számukra az az 
idő, amikor végre eredmény
ről, sikeres munkáról számol
hattak be nemcsak feletteseik
nek — statisztikákat, kimuta
tásokat készíteni, a számokkal 
játszani nem nehéz feladat —, 
hanem (és elsősorban!) saját 
maguknak. A kezdet kezdeté
től visszatérő gond ugyanis, 
hogy törekvéseik akkor ered
ményesek, ha egy-egy pártfo
golt — végleg eltűnik a sze
mük elől, végleg beilleszkedik 
a kinti életbe. Legföljebb név
napra, vagy egy részéről fontos 
családi esemény alkalmával 
(házasságkötés, gyermek szüle
tése) először küld a hajdani 
pártfogolt egy képeslapot — 
azután ez is elmarad. Az illető 
kitörölte, elfelejtette a múltat, 
a börtönt, a pártfogót. S ez va
lahogy így is van rendjén. Mi
nek mindig arra a rosszra em
lékezni, ami elmúlt?

Más
s m m m í é í ' B í M i

_ Kérem az olvasókat, ne sér
tődjenek meg (mint az gyakor
ta megtörténik a tapasztalatok 
szerint a szabadulás után) a 
következők miatt, hanem — 
velünk együtt — próbálják ön
magukat is egy kicsit kívülről 
és mindenekfelett tárgyilago
san szemlélni.

A pártfogókat kezdetben 
szinte kizárólag úgy tekintet
ték, mintha a rendőri felügye
letnek egy „civil” formáját 
képviselnék: más az elnevezés, 
de a lényeg ugyanaz. A REF- 
fel kapcsolatos szabályok be
tartása és betartatása, ezek 
létrehozásának szükségessége 
és a végrehajtás módja nem 
ennek az írásnak a témakö
rébe tartozik ugyan, de any- 
nyit azért szükséges megje
gyezni, hogy erre a felügye
leti formára is szükség van.

A szabadultakkal foglalkoz
va a közvélemény ugyanolyan 
szélsőséges nézeteket képvisel, 
mint adott esetben egy-egy bí
rói ítélet kapcsán: vagy min
dent túl enyhének, mondhat
nánk : liberálisnak gondolnak 
az emberek, vagy túl szigorú
nak (az utóbbi a kisebbség). 
Általános vélekedés — az ériri- 
tettekkel, vagyis olvasóinkkal 
ellentétben — hogy „minek az 
a sok mindenféle segítség, hi
szen nem kötelező a börtön. 
Aki bekerült, úgy keli neki!" 
— vagyis, viselje zokszó nél
kül a következményeket, ér
tendők ezalatt nemcsak a tör
vényben meghatározottak (pél- 
d.ául, a ,közügyektől való eltil
tás és így tovább), hanem az 
emberek természetéből adódók 
is, mint az előítélet, a gyanak
vás-gyanúsítás, a hátrány a 
munkahelyi vagy egyéb adható 
kedvezmények esetében és so
rolhatnánk még tovább.

Persze, szép számmal akad
nak olyanok is, akik valóban 
szeretnének segíteni, s olva
sóinkkal egyetértésben vallják: 
a _ szabadságvesztés-büntetés 
befejeződésével lezárult egy 
szakasz, kinek-kinek meg kell 
adni a „tiszta lap” lehetőségét. 
A jó szándék önmagában azon
ban kevés: nem biztos, hogy a 
várakozásnak megfelelő lesz 
az eredmény is. Mi lehet en
nek az oka ? v

Engedtessék meg, hogy a vá
lasz helyett egy réges-régi kí
nai anekdotát használjak fel, 
amelyet egy Csuang Dze nevű 
bölcsész jegyzett le valamikor 
az 1600-as évek vége felé. Két 
filozófus állt egy kis hídon, s 
a vízben lubickoló halak lát
ványában gyönyörködött. Az 
egyik így szólt: „Nézd, hogy 
kergetőznek és lubickolnak - a 
halak a vízben. Ez az ő szóra
kozásuk”. Erre a másik így fe
lejt: „Honnan tudhatod, hogy 
ez a szórakozásuk, holott nem 
vagy hal?”. De az első vissza
vágott: „Honnan tudhatod te, 
aki nem vagy én, hogy én nem 
tudom, hogy mi a halak szó
rakozása?”.
__Nos, az emberek nagy része 
jó szándékától vezéreltetve 
olyan, mint az első filozófus: 
úgy gondolja, hogy tudja, mi-
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„Amikor megyek a metró bejárata felé, előkészítem 
a bérletemet. Mutatom a kalitkában ülők felé — rám se 
hederítenek. Legközelebb kötelességtudóan és bármilyen 
furcsán hangzik is, saját belső becsületérzésemtől hajtva, 
újra mutatom. Senki nem figyel rám. Harmadszorra — 
amikor nem is számítok már rá — ott van egy metrós, 
és a sok közömbös, befelé áradó ember között (ők már 
lemondtak arról, hogy jó szándékukat a metrósok viszo
nozzák) majd hogy nem hálásan visszapillant rám, 
amiért ott villan a kezemben a kis műanyag tokocska. 
Pedig semmi mást nem tettem, csak ami egyébként is a 
kötelességem. Lehet, hogy furcsának tűnik a hasonlat, 
de hivatásos pártfogóként is sokszor úgy érzem magam, 
mint a bérletmutogatáskor a metrónál. Mondom, mon
dom jó szándékkal a magamét — senki sem figyel rám. 
Már éppen elcsüggednék, amikor váratlanul mégis elő
bukkan valaki, aki figyel, megfogadja a tanácsot és 
elfogadja a segítséget; tehát érdemes legközelebb is újra 
próbálkozni másoknál. Egyre többen vannak azok, akik 
legalább olyan komolyan vesznek bennünket (nem a jog
szabály diktálta kényszerűség miatt!), mint ahogyan va
lamennyien törekszünk őszinte szándékkpl sorsuk egye
nesbe fordítására. . .”

lyen módon lehet segíteni — 
holott életében nem volt kap
csolata (elmarasztaló értelem
ben) a törvényekkel, a börtön
ről annyit tud, amennyit a kri
mikben vagy a napilapok rö
vid tudósításaiban olvasott er
ről a sajátos világról. A máso
dik filozófus viszont kételke
dik az első álláspontja helyes
ségében: s éppen a kételkedés 
az, ami — ha továbbvisszük a 
gondolatot — képessé teszi ar
ra, hogy a többiekétől eltérő 
módon próbálkozik a segítség
gel: kapcsolata van a másik 
világgal, megpróbálja beleérez- 
ni magát egy-egy szabadult sa
játos problémáiba, s így teszi 
meg a szükséges intézkedése
ket.

Ez a „más szemlélet” jellem
zi elsősorban a hivatásos párt
fogókat, s ez az, ami az ered
ményeket is biztosítja adott 
esetben részükre éppúgy, mint 
a pártfogoltak: részére.

k é n M m é n y ® k
Vácott beszélgettem a közel

múltban valakivel, aki hosszú 
évek után néhány hónapra ré
szese lehetett a kinti életnek. 
Visszakerülése után alig né
hány nappal tettem fel a kér
dést: szerinte mennyit válto
zott azalatt a világ, amíg a 
büntetését töltötte? Rövid el- 
mélázás után megrázta a fejét, 
s csak annyit mondott: „Iszo
nyú sokai változott minden..."

A külső lapok éppúgy, mint 
mi, rendszeresen beszámolnak 
a hazai életről is. A napilapo
kat adott esetben szándékosan 
is ismételve a Heti Híradóban 
is olvashatók azok a cikkek, 
amelyek a gazdasági élet gond
jairól, az életkörülmények vál
tozásáról, a munkaerőhelyzet
ről, az árváltozásokról stb. 
szólnak. Ügy tűnik: vannak té
mák, amelyeket nem lehet ele
get emlegetni, mert azok, akik 
olvassák — a cikk végeztével 
nem_ gondolják tovább, hogy 
ebből vajon mi hárul majd 
rájuk, ha becsukódik mögöttük 
a börtön kapuja, s ott állnak a 
régóta áhított1 szabadsággal kö
rülvéve az utcán?

Dr. Kiss Lajos „tanár úr” az 
első hivatásos pártfogók egyi
ke; tapasztalatai általánosítha
tó érvényűek. Vele beszélget
tünk azokról a jelenségekről, 
amelyeket megérteni ugyan 
megért, de a következmények 
felszámolásában segíteni nem 
mindig tud. Néhány példa:

— Tegyük föl, hogy valaki
nek — szerinte — bőséges ősz- 
szeg van a zsebében, s túlju
tott rnár a szabadság első má
morán. Kijózanodva eszébe jut 
a kötelesség, s elindul hoz
zánk. Sokan mit tesznek? Inte
nek az első szabad taxinak, és 
azzal jönnek ide. Könnyű egy 
ötszázast felváltani, s azután 
hüledezve rádöbbenni, hogy 
milyen hamar elfogy. . .  A 
metróval, busszal vagy villa
mossal egyaránt megközelíthe
tők vagyunk, semmi sem in
dokolja a taxit. Az a hatvan- 
nyolcvan-száz forint milyen jól 
jönne egy-két nap múlva, ami
kor már üres a zseb! Mások 
azért költekeznek bátran, mert 
annak rendje-módja szerint 
keresményük megfelelő részét 
a bv. intézet átutalta hozzánk. 
Néhány ezer forintot pillana
tok alatt elszórakoznak, s az

után kérik a többit. Igen ám, 
de az átutalás időbe telik: 
sokszor egy-két hét, amíg a 
pénz hozzánk érkezik a postán 
keresztül. Addig még csak se
gélyt sem tudunk adni, hiszen 
az illetőnek van pénze! Viszont 
ott áll az előtérben gyűrötten, 
másnaposán, egyetlen fillér 
nélkül. Nemcsak éhes, szomjas, 
hanem a munkakönyvét is sze
retné kiváltani, vagy éppen el 
kellene utaznia az irataiért vi
dékre, de nincs , miből. Időbe 
telik az is, amíg valaki az első 
fizetését megkapja. Hiába ol
vasta, hallotta már sokszor, 
hogy mi, mennyibe kerül, döb

benten veszi észre az illető, 
hogy napi húsz forintból már 
nem lehet megélni!

— Több pénzt kellene talán 
a szabaduláskor kézbe adni?

— Szerintem igen. Vannak 
ugyan olyan ellenvélemények, 
hogy akkor több tűnik majd el 
nyomtalanul az első napok 
tobzódásában; nekem azonban 
más a tapasztalatom. Sokan 
vannák úgy, hogy adósságok
ba verik magukat csák azért, 
hogy mégis legyen pénzük; 
mire hozzájutnak az első kere
sethez vagy az átutalt összeg
hez, addigra jobbra-balra tar
toznak, s mindenekelőtt ezeket 
a „baráti” kölcsönöket kell 
törleszteniük- A végeredmény: 
megint nincs miből venni en
nivalót, ruhát és így tovább.

— Többször szóba kerüli 
már az elhelyezkedés. Milye
nek a lehetőségek?

— Általánosságban véve 
rosszabbodtak. Az új közgaz
dasági szabályozók ugyanis 
másképpen ösztönzik a válla
latokat: ma már nem előny, 
ha fölveszik azt, aki jelentke
zik, csak azért, hogy a létszám 
meglegyen. A minőségi köve
telmények hangoztatását sokan 
már unalmasnak tartják: tény 
viszont, hogy egyre kevesebb 
embert vesznek fel az „utcá
ról”. Sokan vélekednek úgy, 
hogy „majd elhelyezkedem, 
nem kell nekem a segítség” — 
és mire rájönnek tévedésükre, 
addigra már csak a segély je
lenthet kiutat szorult helyze
tükből. Sok. helyen elmondtam 
már mindezt, mindenhol bólo
gattak — és minden maradt a 
régiben.

— Milyen gondok vannak 
még a munkába állításnál?

— Például, az iratok. A bün
tetésvégrehajtási intézeteknek 
ma már jogszabályok biztosít
ják a lehetőséget, hogy a sza
badulásra készülő- iratait — 
annak kérésére — megszerez
zék. Ha a személyi igazolvány 
és a munkakönyv megvan, ér
tékes napokat nyerhet min
denki, nem beszélve arról, 
hogy nem kell utazgatni egyik 
városból a másikba. Ez most 
különösen lényeges, hiszen a 
menetjegyárak megduplázód
tak.

I Í Ö Z Ö S
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‘ Mi a leggyakoribb gond a 

pártfogókhoz bekopogtató sza
badultakkal?

— Nem tudok hirtelen, egyet
len konkrét, gyakran előfordu
ló problémát megnevezni. Ál
talánosságban viszont van kö
zös tulajdonsága mindazoknak, 
akik tanácstalanul állnak a vi
lágban: ez pedig a gondatlan
ság saját magukkal szemben.

Nevezhetem felelőtlenségnek, 
hanyagságnak, nemtörődöm
ségnek is lényege az, hogy 
hiába olvasták el többször 
is például éppen a Heti 
Híradóban a teendőket a 
‘szabadulás előtt, vagy hiá- 
bá tájékoztatták őket még 
időben a bv. intézetekben a 
szükséges intézkedésekről, nem 
törődtek vele. Talán úgy gon
dolták, hogy ráérnek még, vagy 
nem érzékelték — nem érzé
keltették velük? — eléggé azt, 
hogy semmit sem lehet pilla
natok alatt elintézni? Vagy ar
ra gondoltak, hogy nekik sike
rül mindent hamar elintézni, a 
többiek csak ügyetlenek vol
tak? Nem tudom. Sokszor elő
fordul, hogy’délután három- 
kor-négykor bekopog valaki, 
és közli: se szállása, se mun
kahelye, , mi lesz vele, ha iga
zoltatják, segítsek! Rögtön az 
is kiderül, hogy a szabaduló
levél az egyetlen „irat”, ami
vel rendelkezik. Érthető mó
don egyetlen olyan nagyvonalú 
vállalat sincs, amely örömmel 
veszi föl dolgozni és helyezi el 
munkásszálláson vagy IBUSZ- 
szobában azt, akinek nemhogy 
munkakönyvé, de még sze
mélyazonossági igazolványa 
sincs. 1

S m t M i w m M k
— Hogyan lehet megszerezni 

a személyazonosságit a szabad
ságvesztés ideje alatt?

— Tudomásom szerint még 
a bv. intézetből lehet írni a 
lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányságra, s abban az 
esetben, ha a szabaduló má
sutt kíván lakni (más város
ban kapott pl. munkát), a 
rendőrség átküldi a megneve
zett új helyre. Ez azonban 
csak. lehetőség, amellyel az él
het, aki — egyrészt — egyál
talán tud róla, vagyis pél
dául a jelen esetben egyál
talán idáig eljut majd az ebből 
a beszélgetésből készült cikk
nek az olvasásában, másrészt 
pedig a megfelelő szolgálati 
vagy hivatalos út betartásával 
meg is teszi a megfelelő lépé
seket. Az iratok saját maguk
tól _ nem fognak átballagní 
egyik városból a másikba . . .

— Milyen tanácsokat érde
mes megszívlelni a szabad 
éleire készülőknek?

— Újat mondani nem na
gyon tudok. Elcsépelten hang
zik, de tény, hogy a felkészü
lés szinte a szabadságvesztés 
első napjával kezdődik; persze, 
ezekben a napokban ki-ki még 
csak elgondolkodhat azon, 
hogy mi lesz vele, ha letelik a 
büntetés. Minél jobban közele
dik azonban az utolsó benti 
nap, annál többet kell foglal
kozni — képletesen szólva ■— 
az első kinti nappal; nagyon 
fontos lenne például annak 
számbavétele, hogy valaki 

•mennyi pénzzel szabadul majd.
Érthető, hogy ki-ki szívesen él 
a benti üzletek kínálta vásár
lási lehetőségeivel: ám meg

fontolandó, hogy az így elköl
tött pénz nem jönne majd job
ban akkor, amikor az első ke
reset kézhezvételéig olyan vég
telenül hosszúnak tűnik az 
idő? A. lakás és munkahely 
biztosítását nem is akarom kü
lön emlegetni, olyan természe
tes, vagy annak kellene lennie.

Végezetül pedig: nem sza
bad _ senkinek „érzékenynek” 
lennie. Mindenkinek tudomá
sul kell venni, hogy a közvéle
mény szemében a szabadulás
sal nincs minden lezárva, elő
ítéletek vannak és lesznek is a 
legtöbb helyen. A kinti életkö
rülmények is sokat változtak 
az elmúlt egy-két évben, s az 
újságok híradásai megőrzen
dők az emlékezetben: minden 
sorukból le kell szűrni a meg
felelő következtetéseket. A vi
lágpiaci  ̂ helyzet változását 
elemző cikkből könnyen és lo
gikusan el lehet jutni a felis
merésig: át kell tervezni azt a 
költségvetést, amit a megélhe
tésre szánt valaki. A gazdasá
gi szabályozók megváltozása 
jelenthet elhelyezkedési gon
dokat, hiszen napjainkban a 
termelés növekedését már nem 
djfbb és újabb munkások fel
vételével oldják meg. Nem so
rolom tovább a példákat és 
tennivalókat: bízzuk az olva
sókra . . .

-ír
A közeljövőben kerekasztal- 

beszélgetést tervezünk azon 
vállalatok illetékeseivel, ahol 
mindig felveszik a szabadulta
kat. Várjuk olvasóink kérdé
séit: ha jelen lennének, ők mii 
kérdeznének? n . A-
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k színes helyiségek felvidítanak
A lilienfeldi porcelánfestő- 

pőnek, ha pihentetni akarja 
megerőltetett szemét, csak a 
fejét kell felemelni: pillantása 
automatikusan-végigsiklik a 
csarnok falait díszítő hegyi és 
tengeri tájakon. De a villachi 
Siemens-konszern dolgozói is 
elégedettek lehetnek környe
zetükkel : a munkapadokat, a 
gépeket, a csarnokokat és a 
kommunikációs központokat 
tartózkodó pasztellszínekre 
festették. Az osztrák vállala
tok néhány éve megkedvelték 
Ú színeket. Az Egyesült Álla
mokban és különböző európai 
országokban folytatott kísér
letek azt mutatták, hogy a szí
nes munkahelyi környezet 
jobb teljesítményekre ösztö
nöz, csökkentheti a balesete
ket és a betegállományokat, 
sőt, a termelékenységet is nö
velheti.

Pszichológusok és ipari for
matervezők már évekkel ez
előtt rájöttek arra, hogy a szí
nek a munkahelyen pozitív 
ösztönzőkként járultak hozzá 
e munkahelyi légkör javításá
hoz. Már terjedelmes kataló
gus van arról, hogy a gyárak
ban és az irodákban hol, mi
lyen színeket lehet a legelő
nyösebben alkalmazni.

Az NSZK-beli marquartstei- 
ni színpszichológiai intézet 
összeállított egy olyan szín
skálát, melynek színei megha
tározott érzéseket és hangula
tokat keltenek a dolgozókban. 
A szürkéskék vagy a matt 
zöld a finommechanikai üze
mekben nyugodt atmoszférát 
teremt; a nagy szerelőcsarno
kokban az élénk kék, a na- 
rancsvörös, valamint a sárga 
és a fehér élénfcítően hat. 
Nagy irodahelyiségben a bar
na, az olajzöld, de a borvörös 
is. meghittség és rend érzé
sét keltheti. A bútorgyártás; 
során alkalmazott zöld, vilá
goszöld és világos naracsszín 
természetességet sugall.

és a színeknek meg kell felel
niük a mindenkori munka
helynek. Egy dolog ugyanis 
már kiderült: a színek zűrza
vara nyugtalanítja a dolgozó
kat, és inkább elbizonytalanít, 
mint használ. Amerikai és 
svéd ipari építészek azért már 
régóta színszakértők közremű
ködésével látnak hozzá új ob
jektumok tervezéséhez.

Vörös Erik
ezer éve telepedett le

Grönländern

A SZEMÉLYES 
ÉRTÉKSKALA n e m e k  

SZERINT ELTÉRŐ

A SZÍNEZÉSNEK ■ 
KÖVETNIE KELL 

A TÉR TÖRVÉNYEIT
Ha egy vállalat színeket 

akar alkalmazni, fontos, hogy 
azokat ne önkényesen osszák 
el a térben. A színek megvá
lasztásának és felosztásának 
követnie kell a tér törvényeit

Amerikai pszichológusok 
felfedezték, hogy a sötét sze
mű embereknek többnyire fi
nomabb a színérzékelésük, 
mint a világos szeműeknek: 
véleményük szerint az is ki
hat a személyes színskálára, 
hogy a, nők általában jobban 
szeretik a meleget, mint a fér
fiak^ Ezzel magyarázzák, hogy 
a nődolgozók többnyire az 
olyan „meleg”, élénk színeket 
részesítik előnyben, mint a 
sárga, a narancs vagy a zöld, 
míg a férfiak az olyan „hű
vös” színértékeket, mint a kék 
és a fehér.
Steiner professzor, festőmű

vész egységes szemszögből íté
li meg azt a régi vitás kérdést, 
hogy lehet-e és hogyan lehet 
pontosan mérni a színeknek a 
dolgozókra és magatartásukra 
gyakorolt hatását. A színek — 
véli — áttekinthetőbbé teszik a 
munkát, segíthetnek az ember 
és a munkakapcsolatának el
mélyítésében.

Ha a szakemberek még vi
tatják is a munkahelyen al
kalmazott színek hasznát, egy 
biztos: hatnak. Egy harminc 
személyt foglalkoztató üzem 
vállalkozójának problémái 
voltak a vendégmunkásokkal, 
akik „kommunikációs köz
pontnak” tekintették a mel- 
Iékhéífíségékét;ék!ántiyi ideig 
tartózkodtak ott, ameddig ne
kik tetszett. Égy színpszicho
lógus tudta, mi a megoldás: 
azt javasolta, hogy a falakat 
és á berendezést fessék vérvö
rösre. A siker azonnali volt: a 
vendégmunkások ezután nem
csak hogy elkerülték ezeket a 
helyiségeket, hanem panaszt 
is tettek az üzemi tanácsnál, 
hogy a vörös szín zavarja 
őket.

Ásatásokat végeztek Grön- keresve először Izland szige- 
landon, a szigetnek azon a ré- tén telepedtek le. Innen in
szén, ahol Vörös Erik, norvég dúlt Vörös Erik —, aki 
parasztok fia 962-ben telepe- gyilkosság miatt három évre 
dett le. száműztek Izlandról — felfe-

Az ásatások során rendkívül dező útjára. A három év el- 
érdekes. leleteket találtak. A telte után hazatért, és több 
település körül ebből az idő- száz honfitársával, 25 jól meg- 
ből származó több mint száz rakott hajóval, minden vagyo- 
viking csontvázat találtak, és nával és jószágával ismét 
megtalálták annak a régi Grönlandra utazott. A beván- 
templomnak a maradványait dorlók itt két vidéken tele- 
is, amelyet Vörös Erik felesé- pedtek le, délen az Eriks- 
ge Thjodhild számára építte- fjord mentén és északnyuga
téit, amikor a normannok —, ton, a mai Nuuk közelében, 
ahogyan a vikingeket szintén A volt izlandiak rövidesen 
nevezték — 1000 körül áttér- ismertté váltak mint parasz- 
tek a keresztény vallásra. tok, hajósok és állattenyész- 

Grönlandon nagy ünnepsé- tők. Virágzó településeik von- 
gekkel emlékeznek meg Vörös zották a kereskedőket, élénk 
Erik partraszállásának ezredik kereskedelmet folytattak Iz- 
évfordulójáról. Hans Lynge landdal és Norvégiával. Az- 
grönlandi szobrász egy bronz után azonban történt valami, 
reliefet készített, amely viking amit máig sem tudtak meg
hajol ábrázol, Vörös Erikkel, magyarázni: a bevándorolt 
A reliefest Qassiarsukban, az grönlandiak letelepülésük 
egykori Brattahildben helye- után 500 évvel eltűntek. Rej- 
zik el, ahogyan Vörös Erik tély, hogy hirtelen járvány 
nagy udvarát nevezték. volt-e az eltűnés oka — erre
„ A .”zöld” szigeten már jóval utal, hogy együtt eltemett 
vörös „ Erik partraszállása egész családok maradványait 
előtt, i. e. 2000-től laktak kü- találták meg az ásatások so- 
lönböző kultúrákhoz tartozó rán —, vagy hirtelen időjárás
eszkimók, akik az amerikai változás, illetve valamilyen 
kontinensről _ települtek a szi- katasztrófa, amely tönkretette 
getre. A vikingek letelepedése a telepesek élelmiszer-terme- 
azonban fontos kultúrtörténe- lési lehetőségeit, 
ti korszakot nyitott meg A mai grönlandiak, az esz- 
Gronlandon. Erik családja kimó őslakosok utódai, en- 
a,zok, közé a norvég kivándor- nek ellenére büszkék történe- 
lók és menekültek közé tartó- tűknek erre a korszakára, és 
zott, akik a IX. század máso- nagy ünnepséggel ünnepük 
dik felében ú j  életlehetőséget meg az ezeréves évfordulót.

F U T B A L L  VICCEK
A labdarúgó-világbajnok- Az edző így szól az új 

ság veszekedést is okozott játékoshoz: 
a házastársak között: — De hiszen te szívesen

— Ezt már nem bírom! focizol?
— kiállt fel felháborodot- — Igen!
tan az asszony. — Te a Akkor miért nem tanulsz
nemzeti válogatottal fék- meg játszani?!
szel le, a válogatott miatt
gyűlsz lángra, próbálnék 
csak én ilyesmit megenged
ni magamnak!

— Még tudná mondani, 
hol van a túlsó tribün?

— Odaát!

— A feleségem el akar 
válni, ha továbbra is meg
nézek minden mérkőzést - a 
tévében.

— Hát ez nagyon kelle
metlen.

Mindenesetre nagyon
A fene vigye el, azok hiányzik majd az asszony 

meg mindig ide küldenek!

— Mi ez? A levegőben
— Ha megint enyeleg repül, piszkos és bozontos 

legyen szíves behúzni a farka van?
függönyt — mondja a szom- _ # _ _ j
széd —, tegnap mindnyájan
gyönyörködtünk benne. ~  Futball-labda

— Most aztán felsült, Rendben van, de mtéTt 
tegnap este itthon sem vol- van bozontos farka?
tam, hiszen a futballpá- — Hogy nehezebben le- 
lyán szurkoltam! hessen kitalálni!

Negyven után kezdődnek a bajok

Amikor a gyerekek 
káromkodni kezdenek

A gyerek hazajön az óvodá
ból és büszkén mond egy új 
szót — egy trágárságot. Anyja 
megdöbben. „Honnan tanul
tad ezt?” — kérdezi a gyerek 
számára is látható elképedés
sel. „A barátomtól”. — vála
szolja a gyerek.

Pszichológusok, pedagógu
sok és szülők megállapításai 
szerint elkerülhetetlen, hogy a 
gyerek trágár szavakat hall
jon barátaitól, és minthogy 
tetszik neki a hatás, amelyet 
kelt, használja ezeket a szava
kat.

A trágár szavak mindig vi
tát váltottak ki, a társadalom 
azonban mind elnézőbb e sza
vakkal szemben, amióta az 
amerikaiak a háborús feszült
ségek között megszokott kife
jezésekkel tértek vissza a má
sodik világháborúból — álla
pítja meg Chaytor D. Mason 
pszichológus professzor.

Mason szerint, aki tanulmá
nyozta a durva beszédet, 
egészséges lehet, ha az ember 
időnként így adja ki a mér
gét: „a káromkodás feloldja a 
feszültséget. Helyreállíthatja a 
fizikai nyugalmat és visszaad
hatja az önmagúkon való 
uralkodás érzését.”

A felnőttek gyakran félreér
tik, miért káromkodik a gye
rek. Dr. Bernice Berk gyer
mekpszichológus kijeletette: 
„A gyerekek esetleg nem tet
tekkel, hanem szavakkal ve
zetik le indulatukat. Ha a fel
nőttek a szavakra, nem a 
gyerek érzéseire összpontosít
ják figyelmüket, nem értik 
meg, mi történt a gyerekben. 
A felnőttnek ahelyett,, hogy

azt mondja: ,Ne . használj 
ilyen szavakat’, ezzel kell rea
gálnia: ,Miért vagy mérges? 
Másképpen is megmondhatod, 
hogy haragszol, nem csak 
ilyen szavakkal.”

A gyerekek azonban sok 
esetben nem azért káromkod
nak, hogy könnyítsenek magu
kon. A szakemberek szerint a 
gyerekek különösen fejlődésük 
két szakaszában szeretnek ká- 
romodni.

Az első időszak az óvodáskor, 
amikor a gyerekeket szórakoz
tatják az anyagcserével össze
függő szavak. Ebben á kor
ban a gyerekek szexuális sza
vakat is használnak, anélkül, 
hogy fogalmuk lenne arról, 
hogy mit jelentenek. Dr. Al
bert J. Solnit, a Yale Egye
tem gyermekpszichológiai köz
pontjának igazgatója azt java
solja, hogy a szülők ilyen eset
ben ezt mondják gyerekük
nek: „Ez nem szép szó, job
ban szeretném, ha nem hasz
nálnád. Ha szeretnéd tudni, 
hogy mit jelent, megmon
dom.”

A franciaknak egykor élet- teg közül három saját beval- 
elv.uk yojh hogy az ember lása szerint csak orvosi re- 
negyveriéves ú köráig gyűjtse ceptre vásárol gyógyszert; az 
össze a  ̂vagyonát, hogy azután orvosságokhoz mellékelt t’ájé- 
a iáérő idejében a jajait-ba- koztató.kat azonban csak 54
í?ÍL.,kú^ál,gathassa- Ebbő1 az százalékuk tanulmányozza út. eletfilozofiábol a mai ember 
is megőrzött valamit: az em 
berek nagy többsége negyve 
nedik életévéig bikaerősnek 
érzi magát és „nagyon jónak 
vagy „jónak” ítéli meg 
egészségügyi állapotát.

Ekkor azonban érezhető 
rés következik be: a

A hideg karcsúsít
A természettudósok az elhí- azonban úgy vélekedtek, hogy 

zás megakadályozásának új ezt a biokémiai mechanizmust 
lehetőségére bukkantak. A esetleg az embernél is meg le- 
testmelegnek a környezet ré- hét indítani, 
szére történő fokozott átadása, Cannon asszonynak patká- 
az úgynevezett „termogenezis” nyokkal és aranyhörcsögökkel 
révén az elhízás esetleg meg- végzett kísérletei azt mutat- 
akadályozható anélkül, hogy a ták, hogy ha ezek az állatok 
„nagyevőknek” táplálékfelvé- három héten át öt celsius-fo- 
telnél önmegtartóztatást kel- kos hidegnek vannak kitéve, 
lene gyakorolniuk. és ugyanebben az időszakban

Barbara Cannon (Stokholm) gazdag eleséggel — édessé- 
svéd professzor asszony ezt a gekkel vagy csokoládéval — 
jelenséget állatkísérleteknél táplálják őket, tarkójukon, 
állapította meg. _ A Nemet Fi- vagy veséjükön barna zsírszö- 
ziologim Tarsasag legutóbbi vetet halmoznak fel és reak- 
ulesszakanak résztvevői Gles-
senben (Hessen) ugyan figyel- Jvainak. Ez a zsírszövet foko- 
meztettek rá, hogy kalóriafel- z° ^  termagenezis Indít el: az 
dolgozásnak ez a lehetősége állatok nem híznak el, hanem 
még nem teljesen alkalmaz- fokozott kalóriafelvételt 
ható az emberre, egyúttal meleggé alakítják át.

test

éveseknek még 39, az ötven- § 
éveseknek 27, a §ötvenkilenc 

hatvan éven felülieknek azon
ban csak 22_ százaléka ítéli 
meg kedvezően egészségügyi 
állapotát, ez derül ki abból a 
most nyilvánosságra hozott 
terjedelmes egászségkutatási 
anyaggyűjteményből, amely 
egy kölni gyógyszergyár kör
kérdésein alapul.

Jellemző, hogy a szúrópró
bák idején sok ember éppen 
orvosi kezelés alatt állt: a 
18—39 évesek 27, a 40—49 
évesek 39, a 50—59 évesek 56 
és 60—69 évesek 63 százaléka. 
Az ötven év felettieknek kö
rülbelül 24 százaléka és a hat
van évnél idősebbek 36 száza
léka már egy éve állandó or
vosi kezelés alatt állt. Az öt- 
venen felettiek közül csak 
minden negyedik nyilatkozott 
úgy, hogy már hónapok óta 
nem járt orvosnál.

A 60 éven felüliek leggya
koribb panaszai a szív- és vér
keringési zavarok, a reuma, a 
porckorong-károsadások és al
vási zavarok voltak. Négy be-
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Gárdanyi
gyanakszik

A  második szakasz a ka
maszkor, amikor a gyerekek 
külöböző célokból használnak 
durva szavakat. Dr. Sheldon 
M. Frank pszichiáter megálla
pítja: „A fiúk úgy érzik, hogy 
a káromkodás vagány benyo
mást kelt, és távol tartja tőlük 
a homoszexualitásnak még a 
legkisebb gyanúját is. A ká
romkodás ad a fiúknak egy 
kis agresszív színezetet is, 
amelynek segítségével némi 
érdeklődést mutathatnak a lá
nyok iránt, de közben meg
tarthatnak bizonyos érzelmi 
távolságot.”.

A F O R I Z M Á K
Hol lenne hata lm uk  a nők

nek, ha a férfiak  nem  lenné
nek annyira  hiúk?

M inden bölcsesség a  tények 
felism erésével kezdődik.
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Magyarország
5-0

-Törökország
(3-0)

>. Oj szakasz kezdődik megint 
a magyar labdarúgó-váloga
tott immár több mint nyolc 
évtizedes történetében. Köze
ledve a — nem csekély — 
hatszázadik mérkőzéshez, sok 
viharos szakaszt élt át a 
nemzeti tizenegy, de persze 
nem egy dicsőséges találkozót 
is. Sajnos, az utóbbi csak
nem másfél évtized nem a 
legjobban sikerült. Az együt
tes 1974-ben el sem jutott a 
VB 16-os döntőjébe, azután 
Argentínában ugyan ott volt,

, de inkább kellemetlen emlé
keket hagyott maga után, s 
az idén újra csak bejutott — 
az immár kibővített — 24 
legjobb közé, ám maradandó 
benyomást Spanyolországban 
sem keltett. Persze lehet ezt 
így is, úgy is magyarázni: a 
Salvador elleni 10-1 akárho
gyan vesszük, mégiscsak fel
tűnést keltő eredmény volt, a 
világbajnoki cím védőjétől, 
Argentínától tulajdonképpen- 
nem szégyen kikapni, s az 
EB-finalista Belgium csapa
tával sem lebecsülendő egy 
1-1 arányú döntetlen.

Mégis: a válogatott most 
már hosszú ideje, amikor iga
zán nagy tétről van szó — 
csalódást kelt, vihart kavar. 
Á helyreállítás mindig majd
nem ugyanolyan módon kez
dődik ; az emlékezetes Mar
seille után teljesen új csapat
tal próbálkoztak, az ered
mény súlyos vereség, Argen
tína után is megtörtént az 
„átszervezés”, a következ
mény: vereség a finnektől, 
görögöktől.

Most megint egy erősen vi
tatott VB után újra új csa
pattal történik próbálkozás. 
Pedig az élet már bebizonyí
totta, hogy egy ország'nak 
ném akkor lesz ütőképes vá
logatottja, ha állandóan fél
reállítanak mindenkit, hanem 
oiy módon, hogy a gerinc kö
ré fokozatosan építik be az 
évek folyamán jelentkező új 
és fiatal tehetségeket.

Anélkül, hogy ítéletet mon
danánk a legújabb válogatás 
felett, az mégis feltűnő, 
hogy az új periódust kezdő 
keretbe egyszerre hét olyan 
játékos kapott meghívást, aki 
még sohasem szerepelt a 
nemzeti 11-ben, s a további 
kilenc labdarúgó között is 
hatan vannak, akikre hol ek
kor, hol akkor esett rá a vá
lasztás. Tapasztalt, rutinos 
válogatottnak csak négyen 
nevezhetők, _ mégpedig Kat- 
zirz, Tóth József és most már 
ennek számító Garaba, Ke
rekes is.
. Persze, most a kísérletezés 
Időszaka következik, a ma
gyar válogatott újabb tétmér
kőzéseket csak 1983-ban ját
szik az Európa-bajnokság se
lejtező csoportjában- Anglia, 
Luxemburg, Dánia és Görög
ország társaságában. Amíg az 
e csapatok elleni mérkőzé
sekre sor kerül, addig most 
ősszel mindössze két (esetleg 
három) barátságos találkozó 
lesz,  ̂ s talán télen néhány 
próbálkozás, nyilván olyan 
klubcsapatokkal, amelyek 
aligha mértékadó ellenfelek. 
A két, idei, őszi erőpróba, (ha 
netp jön össze a harmadik), 
két héten belül lezajlik. Az 
elsőre Győrött került sor Tö
rökország, a másikra október 
első hetében Párizsban, Fran
ciaország ellen.

Törökország nem tartozik a 
világ labdarúgásának élvona
lába. Szövetsége is csak a hú
szas évek közepén alakult 
meg, s nemzeti válogatottja 
esupán_ az utóbbi években lé
pett sűrűbben' a nemzeti po
rondra. Ha klubcsapatok 
gyakrabban is találkoztak, 
kiyatalos magyar— törők mér
kőzés eddig mindössze három 
volt, és azok közül is egy 
Finnországban, az 1952. évi 
olimpiai labdarúgótorna ke
retében. Ekkor — az éppen 
kialakult magyar „aranycsa
pat ’ — Kotka városában

pompás gólokkal, 7-1 arány
ban győzte le Törökország 
együttesét, amelynek a játé
kosai a mérkőzés előtt hiába 
borultak térdre a pálya kö
zepén, Allahhoz fohászkod
va . . .

Négy év múlva került, sor 
a második találkozóra, ame
lyet a már felbomlóban levő 
nagy magyar csapat február
ban szinte tréningmérkőzés
nek tekintett, s Isztambulban 
33 ezer néző, s az egész fut
ballvilág óriási meglepetésére 
3-1 arányban vereséget szen
vedett. Újabb hat esztendő 
telt el, ekkor járt először Tö
rökország együttese Budapes
ten, a Népstadionban. Mint
egy 401 ezer néző volt a lelá
tókon (akkoriban az érdekte
lenséget árult el), s a magyar 
válogatott csak nehezen nyert 
2-1-re, a nemzetközi torná
kon még mindig nem jegy
zett ellenféllel szemben. Íme 
ez volt a magyar csapat ösz- 
szeóllítása 20 évvel ezelőtt, 
pontosan 1962. április 29-én: 
Ilku — Mátrai, Mészöly (a 
jelenlegi kapitány), Sárosí — 
Solyrhosi, Sipos — Sándor 
(Farkas), Göröcs, Albert (Rá
kosi), Tichy, Fenyvesi.

•k
Magyarország: Katzirz — 

Csonka, Kerekes, Garaba, Tóth 
(Péter, 66. p.) — Hannich, Pó- 
czik, Burcsa — Tulipán (Boros
tyán, 46. p.), Izsó (Kiss S., 46. 
p.), Budavári.

Törökország: Senol — Ismail, 
Muzaffer, Mustafa, Bilal (Is
länder, 74. p.) — Arif, Engin, 
Tuna ~  Ilyás, Selcuk, Erdal 
(Erén, 31. p.).
" Elhangzottak a himnuszok, 
aztán a csehszlovák Poucek 
jelt adott a találkozó kezdé
sére. A nyolcezres nézősereg
nek először a vendégek mutat
koztak be: gyors egymásután
ban két szögletet is elértek, s 
egyáltalán nem látszottak lám- 
palázasnak. A 10. percben vi
szont az első magyar szöglet 
máris eredménnyel járt, Buda
vári beíveléséből Garaba élete 
eddigi legnagyobb gólját fejelte 
a bal „vinklibe” (1-0). Félóra 
közeledtével, amikor elmúlt a 
törökök „félelme”, a fekete ha
jú, kreolbőrű legények előme
részkedtek, s nem játszottak 
alárendelt szerepet. Viszont ez
zel a védelmi reteszük gyen
gült, és a 29, percben Burcsa a 
szétnyílt védelembe betört, és 
a kapus mellett gurította a lab
dát a hálóba (2-0). Közben két 
török játékos megsérült, utána 
Tulipán fejését védte a kapufa, 
majd egy kisebbfajta tűzijáték 
és Budavári fejesgólja után jött 
a szünet (3-0).

A második félidőben az óra 
végén Kiss lövése találta meg 
az utat a hálóba (4-0). Póczik a 
74. percben 25 méterről óriási 
gólt lőtt a bal felső sarokba 
(5-0). Utána a vendégek két
szer is lesgólt lőttek, a magya
rok — minden jó, ha a vége jó 

■ megelégedtek az 5-0-lal.
A találkozó után rövid sajtó- 

konferenciát rendeztek, árnely- 
re elsőként Özari Costun török 
szövetségi kapitány érkezett. 
Letörtnek, kiábrándultnak lát
szott.

— A 0-5 mindenképpen túl
zott eredmény, ekkora különb
ség nem volt a két csapat kö
zött — hangsúlyozta. — A ma
gyarok ismét bizonyították, 
hogy technikailag képzett já
tékosok, & erényük még, hogy 
fizikailag is kitűnően felkészül
tek. Válogatottunk fiatal játé
kosokból állt, többségében ta
pasztalatlan labdarúgókból, így 
legfeljebb a döntetlenben bíz
hattunk, de gyorsan kiderült, 
hogy ez is hiú ábránd.

Mészöly Kálmán rendkívül 
tárgyilagosan értékelte a várt
nál könnyebb 90 percet.

Igaz, hogy a török csapat 
jóformán kezdő játékosokból 
állt — mondta —, de mi is sok 
újoncot vetettünk be. Tetszett 
a csapat lelkesedése, ám két
ség sem fér ahhoz: az október 
6-i Franciaország elleni talál
kozó lesz csak mérvadó.

Csepel, veretlenül az élén
A megszokottan szomorú ku

paszerda után ismét itthon 
egymás között mérték össze 
erejüket a csapatok. A forduló 
két legjobb összecsapását Új
pesten és Zalaegerszegen lát
ták a szurkolók. A csepeliek a 
Megyeri úton úgy kezdtek, 
mintha gólarányt akartak vol
na javítani. Nem a lilákon mú
lott, hogy csak két gól lett az 
előny. A második félidőre az
tán változott a kép és az új
pesti együttes majdnem egyen
lített. Így viszont a Csepel ve
zeti a tabellát, az NB I és NB 
II egyetlen veretlen csapata
ként. A győriek fölálltak a pad
lóról és reményt ébresztettek 
a legvérmesebb szurkolókban 
a kupavisszavágót illetően. A 
Ferencváros döntetlenért ment 
Diósgyőrbe és ez a minimális 
vágya találkozott a hazaiak el? 
képzetesével, így a pontosztoz
kodás nem meglepő. Nem bírt 
a Tatabánya a Békéscsabával, 
míg a Videoton kiütötte a jó 
védelméről híres Nyíregyhá
zát. A Honvéd csendben gyűjti 
a pontokat, egymás után har
madszor győzött. Újból kika
pott az MTK-VM, pedig a Va
sas nem is játszott jól. Megsze
rezte első győzelmiét a Haladás, 
így már csak a Pécs és az 
MTK-VM nyeretlen.

EREDMÉNYEK:
ZTE—Rába ETO 0-2 (Haj

szán és Szepesi gólja döntött a 
Szentes nélkül kiálló Rába ja
vára. A ZTE a lestaktikát eről
tette, sikertelenül.)

Újpest—Csepel 1-2 (Már az 
első félidőben kialakult a vég
eredmény. A Dózsa csatárjáté
ka akadozott.)

Diósgyőr—Ferencváros 2-2
(Mindkét félidőben egy-egy gól 
esett. A diósgyőri közönség ki
fütyülte a Fradi-játékosokat a 
gyenge kuparajtért. E tekintet
ben nem sok biztatót láttak. A 
külföldről hazatért Salamon 
súlyosan megsérült.)

Videoton—Nyíregyháza 4-0
(A két csapat nem volt egy 
súlycsoportban.)

Haladás—Pécs 1-0 (Katzirz 
válogatott formában védett. 
Ennek köszönheti csapata a 
minimális vereséget.)

MTK-VM—Vasas 0-2 (Gyen
ge mérkőzés, megérdemelt Va
sas siker.)

Tatabánya—Békéscsaba 2-2
(A bányász játékosok még 
érezték a kupameccs fáradtsá-? 
gát.)

Honvéd—Debrecen 2-0 (Biz
tos győzelem. A vendégegyüt
tes erősen tartalékosán állt fel. 
A Honvédban pályára lépett a ■ 
külföldről „eltanácsolt” Koz 
ma.

A tabellát a Csepel vezeti 7 
ponttal, a 6-6 pontos Rába és 
Honvéd előtt. A két kieső he
lyen a Pécs és az MTK-VM áll 
1-1 ponttal.

M  w p a  r  i s s z a  m k f j m k

NB II

Vendéggyőzelmek
Igazán nem panaszkodhatnak 

azok a szurkolók, akik valami
lyen okból csak NB Il-es mér
kőzést láttak a hét végén. Hogy 
személyes élménnyel is szolgál
jak: a Volán—Tapolca mérkő
zés, főleg az első félidőben, 
minden igényt kielégített. Az 
megint más kérdés, hogy a má
sodosztály egyetlen (volt) ve
retlen csapata, miért adta meg 
magát oly könnyen? Tény, hogy 
súlyos kapushibák pecsételték 
meg sorsukat, de kevesebbet 
mutattak á vártnál. Bosszan
kodtak viszont a nézők Doro
gon, Baján, Siófokon és Keszt
helyen, ahol a vendégegyütte- 
sek győztesen jöttek le a pá
lyáról. Még megjósolni is ne

héz, hogy melyik két égyüttes 
lesz a feljutó. Kétségtelen ázon- 
ban, hogy a Volán és az Özd 
egyre jobban feljön.

EREDMÉNYEK:'
Volán SC—Tapolcai Bauxit. 4-2 
Nagybátony—Olajb. 3-1
Özd—22. sz. Volán 3-2
Debr. Kinizsi—Sopron 3-1 
Baja—Eger 0-1
SZEOL—Salgótarján 3-1
Dorog—Szekszárd 1-2
Keszthely—Kecskemét 0-1 
Siófok—Kazincbarcika 0-1 
Ganz-MAVAG—Hódmezöv. 1-1

Élmezőny Tapolca 10, Volán, 
Özd 9-9 pont.

B é r e z ik  t i z e n h á r o m  é r é

V ilá g  Mispa H o n gk o n gb an
Az asztalitenisz sport napok

ban megindult új szezonjában 
a nyitányon (5-7 az angolok el
leni Szuper Liga mérkőzésen) 
csaknem mindenki ütőt vett 
már a kezébe és a nemzetközi 
program ugyanolyan gazdag, 
mint a legutóbbi években. A 
hazai pingpongéletben kisebb- 
nagyobb mozgolódás észlelhető, 
és amint az arra illetékesek 
mondjálk: a jövő érdekében.

— A mai élgárda a hetvenes 
évek óta szinte egyeduralkodó, 
s talán ezzel magyarázható, 
hogy fennakadások voltak 
az utánpótlás nevelésében — 
magyarázta Bérezik Zoltán, a 
a válogatott mindenható mes
tere, aki tizenharmadik éve di
rigálja tanítványait. A nőknél 
jobb a helyzet, annak ellenére, 
hogy a jelen legjobbjai is mesz- 
szebb vannak az ázsiaiaktól, 
mint a férfiak, Bolvári Kati, 
Szigeti, Fazekas és még egy
két lány nagyon ügyesen for
gatja az ütőjét. A férfiak? Na
gyon várom, hogy az új sze
zonban a Jónyerék mögött ál
lók már többet produkálja
nak, mindenesetre a legjobb 
ifjúságiakat is meghívtuk a 
válogatott keretbe.

Az őszi rajt után májusig 
nem lesz megállás. A tokiói vi
lágbajnoksághoz vezető utat 
sok állomás kíséri, ezek közül 
a legközelebbi a hétéin kezdő

dő nyugatnémet Grand Prix 
sorozat, Jónyer és Gergely elit 
mezőnyben játszikba versenyt 
akár főpróbának is tekinthe
tik a Világ Kupára, amelyet 
október 5. és 9. között Hong
kongban rendeznek. A tavalyi 
világbajnok, kínai Kuo Jao- 
hua, az exvilágbaj.nok japán 
öno és még 12 kaucsuklabda- 
művész lesz ott a magyarok el
lenfele. A sportnaptár további 
lapjain nemzetközi bajnoksá
gok, kupamérkőzések és jelen
tős hazai erőpróbák olvashatók.

Az éves nagy keringőben a 
legnagyobb érdeklődés a kí
naiak szereplését előzi meg. 
Nemcsak az, hogy milyen új 
csillagokkal jelennek meg, ha
nem -képesek-e újabb ütőborí- 
tásokkal meglepni az ellenfe
leiket. Mindenesetre a furfan
gos Jónyer már készül elle
nük . . .

Szerdán, 29-én lesznek az 
európai kupákban a visz- 
szavágók. Csapatamik közül 
az első menetben csak az 
FTC győzött. Egy döntetlen 
és két vereség a további, 
mérleg. Ami a visszavágó
kat illeti, az esélyek a kö
vetkezők :

A BEK-ben a Rába reá
lisan csak szép búcsúra jó. 
A Verebes-legénység az S. 
Liege otthonában aláren
delt szerepet játszott. A 
belga csapat közben for
mába lendült, a neves An- 
derlecht csapatát verte 3-0- 
ra. Igaz, a Rába is jól ját
szott a bajnoki meccseken. 
A két bajnokság közötti 
különbséget azonban nem 
lehet pótolni. így egy mi
nimális Bába-győzelem is 
siker lenne.

A Göteborg, a tavalyi 
UEFA-kupa győztes nem 
lesz könnyű ellenfél a li
láknak. Főleg, ha figyelem
be vesszük, hogy a svéd 
együttes jól szerepel ide
genben, míg a Dózsa Me
gyeri úti stadionja mór rég 
nem orosalánbarl^ng. Nyil-

V á lo g a to t t  l e t t . . .
Mészöly Pál. a Fradiban nevelkedett. Arról álmodott, 

hogy az Üllői úti pálya publikuma neki tapsoljon. Vágya 
teljesült, de mégsem volt felhőtlenül boldog. Akadtak, 
akik kikezdték, keserűvé tették a legszebb perceit is.

— Az eset háttere?
— Személyi ellentét, amely nem torkollott hangos vi

tákba, szóváltásokba, inkább afféle suba alatti intrika 
volt. Ezek ellen nehezebb védekezni, mert a módszer 
alattomos. Ebből lett elegem, mert képtelen voltam örö
kösen, illedelmesen kitérni a konfliktusok elől'.

— Kivel nem jött ki?
Játékostárssal, aki néhány embert is befütött el

lenem. Mindez már a múlt, felesleges róla beszélni, 
egyébként sem szeretem, ha valaki utólag próbál vissza
lőni.

— Fájt á búcsú a Ferencvárostól?
— Ennyi keserűség, indokolatlan mellőzés után úgy 

fordítottam hátat, hogy már cseppnyi nosztalgia sem 
volt benne-m. A szívem talán még visszahúzott, de az 
ész mást diktált.

— Azt mondták, különc volt az Üllői úton, ezért nem 
fogadták be.

— A saját utamon jártam, képtelenségnek tartottam, 
hogy kibújjak a bőrömből, csak azért, hogy egy-két 
hangadónak imponáljak. Nem mentem velük szórakoz
ni, mert nekem az egyetemi vizsgáimra kellett készül
nöm.

— Hol tart a tanulmányaiban?
— Negyedéves vagyok agrárszakon a Közgazdasági 

Egyetemen.
— Jó választás volt a Csepel?
—- Egyértelműen igen! Nagyszerű a csapatszellem, ki

fogástalan a játékosok egymáshoz való viszonya.
— A bajnokság egyik legkiegyensúlyozottabb csapa

tának tartják a vasgyáriakat.
_ — Szerintem pont az elmondottak miatt. Törekvő já

tékosok és nem önelégült emberek alkotják a csapatot.
— Sportfamíliából származik.
— Így van. Édesapám az ötvenes évek végén a BVSC 

NB I-es_ kapusa volt. Bátyám, Jóska pedig a Ferencvá
rosban és a Csepelben játszott, az élvonalban.

— A válogatottság küszöbén áll, de nem játszott a 
hét végén az Újpesti Dózsa ellen.

— Kellemetlen húzódásom van. Ha erőltetném, pályá
ra léphetnék, de a csapat orvosa szerint ez visszaütne. 
Remélem, egy-két nap és rendbe jövök.

— Hogy értesült a kerettagságról?
— A televízióból. Nem is figyeltem fel különösebben, 

mert azt hittem, a szövetségi kapitányról beszélnek, 
csak az első gratuláló telefon után esett le a tantusz.

vánvaló, hogy 0-0-ra nem 
lehet játszani, gólt vagy 
inkább gólokat kell lőni a 
továbbjutáshoz. Nagy kér
dés, hogy Törőcsik milyen 
formában játszik? Mindent 
összevetve: a mérkőzés há- 
romesélyes.

Bílbaóban gyakorlatilag 
esélytelen a Ferencváros. A 
zöld-fehérek az utóbbi 
időkben idegenben elég 
gyengén szerepelnek, még 
bajnoki meccseken is. Így 
a magyar együttesek közül 
az FTC búcsúja vehető a 
legbiztosabbra.

Három góllal kellene 
győzni a Tatabányának, s 
mindezt a házi gólkirály, 
Weimper nélkül. 'A fran
cia együttesben több, ki
váló válogatott játékost lát
hatnak a nézők. A bányá
szok lelkesedését isimerve, 
mindent megpróbálnak 
majd, de ez aligha lesz ele
gendő a továbbjutáshoz.

Így, az előzetes esélyla
tolgatás szerint, örülnünk 
kell, ha egy csapatunk áll
va marad az első forduló 
után. Bárcsak tévednénk . . .  II
...................... -__1

Új hozesi pályán

SAJTÓSZEM LE
S ze rk esz ti:

a szerkesztő bizottság 
Budapest

V„ ste ind l utca 8. sz. 1051 
K iadta:

az igazságügyi Minisztérium, 
Bv Országos Parancsnoksága 

82—4291. Szikra Lapnyom da, 
Budapest

Nyakig olajosán, éppen „ösz- 
szerakós játékot” játszott sze
relőjével Drapál János, ami
kor fölkerestük a Honvéd mo
torosok „istállójában” . . .  a 
„Logo” neve: Morbidelli. A 125 
köbcentiben száguldó masinák 
közül jelenleg ez a márka a 
leggyorsabb.

— Milyen eredményeket én  
el idén és milyen versenyekre 
készül?

—  A salzburgi VB-futamot
kivéve — ahol hűtőcsőtörés 
miatt ki kellett állnom — iga
zán nem panaszkod ha tóm.
Nyolc nemzetközi viadalon in
dultam, és hét futamban sike
rült győznöm a 125-ösök, illet
ve a 250-esek között. Mire ké
szülök? Már régen nem volt 
bennem olyan szorongás, mint 
most. Hosszú évek után ismét 
hazai környezetben indulhatok. 
Szeptember 26-án is részt ve
szek a gyorsasági versenyen.

Szeretném itthon is igazolni • 
nem kopott meg a tudásom.

— És a masinák?
— 125-ös motorom 42,5 1 

erős, 218 kilométeres a végsi 
bessége,- 14 200 íordulatt 
megy. A 250-es Yamahám ! 
lóerős, 255 kilométert tud < 
12 700 fordulatot ad le a moto 
A Yamahával a svájci nemze 
közi viadalon 172 kilométeri 
átlagot mentem és az egyem 
sekben 243 kilométerre is fe 
gyorsultam. Ez cammpgásinS 
tűnik ahhoz képest, amit eg 
750-es Yamahával repeszté 
tem. Egy 4 kilométeres egy< 
nes szakaszon 320 kilométere 
végsebességet értem el. Tech 
nikai haladás? A motorok síi 
lya egyre könnyebb lesz. A 25( 
es gépek tíz évvel ezelőtt 12 
kilósak voltak, jelenleg csa 
száz kilót nyomnak. A gyái 
Yamahák még ennél is köny 
nyebbek.


