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A Z  E L M Ú L T  H É T
Lezárult az európai közepes hatótávolságú nukleáris 

rakétafegyverek korlátozásáról folytatott szovjet—ame
rikai tárgyalások jelenlegi szakasza. Genfi közlés sze
rint a felek megállapodtak abban, hogy a megbeszélése
ket a jövő év januárjában felújítják. Az eurorakéta- 
tárgyalások genfi ülésével egy időben tanácskozást tar
tottak a hadászati fegyverzet korlátozásáról és csök
kentéséről folyó nagyhatalmi megbeszélésekén is. Brüsz- 
szelben pedig a NATO atomstratégiáját vitatták meg a 
szervezet nukleáris tervezőcsoportjában képviselt had
ügyminiszterek.
'• A NATO székhelyén tartott megbeszélésen Weinberger 
amerikai hadügyminiszter szólt az MX hadászati raké
tákat érintő washingtoni döntésről, illetve a két genfi 
szovjet—amerikai tárgyalássorozat állásáról. A Penta
gon vezetője ismertette azt is, miképpen értékelhetők a 
kísérletek a terv szerint egy év múlva rendszerbe állí
tandó eurorakétákkal. NATO-körökben egyébként úgy 
Vélik, hogy a genfi tárgyalási magatartást illetően sem
miféle változás nem várható. Továbbra is a „nullameg- 
öldást” tekintik egyedüli megegyezési alapnak, tehát az 
összes szovjet közép-hatótávolságú szárazföldi rakéta 
leszerelése fejében mondanának le a jövő év végére ter
vezett nyugat-európai telepítésről.

Magas rangú olasz egyházi személyiségek fejezték ki 
egyetértésüket azzal a rakétaellenes állásfoglalással, 
amelyet amerikai püspökök tettek a közelmúltban. Ró- 

} mai megfigyelők szerint Bernini albanói püspöknek, az 
; „Igazság és Béke” elnevezésű bizottság elnökének a 
megnyilatkozásait gyakorlatilag az olasz püspöki kar 
véleményeként lehet kezelni. Ez az első hivatalosnak 
tekinthető olasz katolikus fellépés a szicíliai NATO-ra- 
kétatámaszpont és az atlanti szövetség rakétatelepítési 
határozatát támogató római döntés ellen.

Azonnali válaszlépést követelne a Szovjetunió részé
ről a közép-hatótávolságú nukleáris rakéták telepítése 
a szovjet légtér közelében — hozták az APN sajtóügy
nökség tudomására szovjet katonai körök. E források 
szerint a telepíteni szándékozott Pershing—2 és szár
nyasrakéták rendkívül gyorsan elérhetik a Szovjetunió 
területét, tehát ha egy konfliktus bármely nem katonai 
okból kezdődne, akkor — a figyelmeztetéshez rendelke
zésre.álló idő rövidsége miatt — az egyetlen lehetőség.a 
válaszcsapás volna. Hozzáfűzték az APN által idézett 
körökben, hogy a válaszcsapás „nemcsak a kilövőszerke
zetre irányul majd, hanem a törzsekre, a távközlési köz
pontokra és a fegyverraktárakra is, amelyek közül sok 
á nyugat-európai országok sűrűn lakott körzetei közelé
ben található”.

Kételkedését fejezte ki Schmidt volt nyugatnémet kan- 
■ cellár a legutóbbi nyilatkozatában az iránt, hogy a Rea- 

gan-kormány komolyan tárgyalni akar-e az európai kö
zepes hatótávolságú rakétafegyverek korlátozásáról. A 
korábbi bonni kormányfő ezúttal is megerősítette, hogy 
a NATO 1979-es határozata, amely a megbeszélések ku
darca esetére írta elő a telepítést, csak akkor vállalha
tó, ha ez a két elem egyenértékű. Másfelől Schmidt alap
talannak mondta „a Nyugat katonai kisebbségi érzé
sét”, nemcsak a hagyományos, hanem nukleáris értelem- 

. ben is. Utalt, arra hogy az NSZK hadserege, habár csak 
hagyományos fegyverzettel rendelkezik, önmagában is 
hatalmas erő, képes arra, hogy bárkit „elrettentsen”.

Az európai béke és biztonság kérdéseivel foglalkozó 
madridi találkozó plenáris ülést tartott. Nagy figyelmet 
keltett Igor Andropovnak, a szovjet küldöttség tagjának 
elsőként elhangzott beszéde. A szovjet delegátus főként 
annak elemzésével foglalkozott, hogy a találkozó ered
ményes befejezése érdekében hogyan lehetne a munkát 
meggyorsítani. Kitért arra, hogy a siker útjába újabb és 
újabb akadályokat fordító nyugati küldöttségek néhány, 
nemrégiben beterjesztett módosító javaslata olyan töl—

' tetet hordoz, amely felrobbanthatja a találkozó kiegyen
súlyozott menetét.

Az amerikai delegáció vezetője, Max Kampelman 
ugyan azt a reményét fejezte ki, hogy a meglevő nézet- 
különbségek ellenére a mostani találkozó a kelet nyu
gati párbeszéd nélkülözhetetlen fóruma marad, azon- 

• ban védelmébe vette a szocialista országok által kifogá
solt nyugati módosító javaslatokat. Felszólította a Szov
jetuniót, hogy „konstruktívabban reagáljon” ezekre.

Reagan amerikai elnök latin-amerikai körútra^ indult. 
Az út állomásai: Brazília, Kolumbia, Costa Rica és Hon
duras, Reagan Guatemala, és Salvador államfőjével is 
találkozott Közép-Amerikában.

Reagan személyében húsz év óta először indult ame
rikai elnök nagyobb latin-amerikai utazásra. Az utol
só ilyen körút John Kennedy nevéhez fűződik, Brazíliá
ban pedig legutóbb Eisenhower járt 1960-ban.

Elutazása előtti nyilatkozatában Reagan többek között 
kijelentette,, hogy „a demokrácia és a béke ügyéért” va
ló kiállás jegyében indul útnak. A brazíliai látogatás 
hátterében washingtoni elemzők szerint a Fehér Háznak 
az az óhaja áll, hogy megmutassa: az Egyesült Államok
nak az argentin—brit háborúban tanúsított magatartá
sa ellenére jók a kapcsolatai a térségben. Reagan Argen
tína elnökével is találkozni szeretett volna, az argentin 
kormány azonban nem kockáztatta meg ezt a találko
zót, mert a közvéleményben még túl frissen él Washing
ton ellenük fordulásának emléke.

PORTUGÁLIA

Az elnök üzenete
Portugáliában kiéleződött a 

politikai küzdelem. Ennek 
több összetevője van. Az egyik 
az, hogy az alkotmányrevízió 
életbelépését követően meg
kezdődött azoknak a törvé
nyeknek az előkészítése — és 
részben már parlamenti ke- 
resztülhajszolása —, amelyek
nek az a rendeltetésük, hogy 
a módosított szövegre hivat
kozva a tényleges hatalom 
egyre újabb területeit játsz- 
szák a jobboldali kormány- 
koalíció kezére. (Ilyen egye
bek között a katonai vezetők 
kinevezése, amely eddig a 
revízió által megszületett For
radalmi Tanács, illetve az ál
lamfő hatáskörébe tartozott.)

A politikai harc kiéleződé
sének másik oka az, hogy 
decemberben helyhatósági vá
lasztásokat tartanak Portugá
liában, s azok kimenetele, 
amennyiben a jobboldali kor
mánykoalíció, a szavazatok 
abszolút számát tekintve lé
nyegesen veszít pozícióiból, 
siettetheti, avagy — ellenke
ző esetben — késleltetheti a 
törvényhozás idő előtti , fel
oszlatását és a rendkívüli par
lamenti .választások: kiírását, 
amit a kommunisták régóta, 
a szocialisták újabban — leg
alábbis szavakban — köve
tetnek.

Ebben a megsűrűsödötlt lég
körben hangzott el Ramalho 
Eanes elnök szózata a portu
gálokhoz. Az. államfő ebben a 
beszédében nemcsak a vá
lasztások kérdésében foglalt 
állást, hanem kifejtette véle
ményét az alkotmánymódosí
tásról is, és egyértelműen ki
látásba helyezte, hogy a reví
zió által ugyan szűkített ha
táskörén belül maradva, de 
éppen az áprilisi forradalom 
nyomán kialakult demokrati
kus intézményrendszer védel
mében élni fog alkotmányos 
jogkörével. Ezzel összefüggés
ben k.ét alapvető tényt emlí
tett. Egyrészt azt, hogy a kor
mányfő felmentésére változat
lanul joga van, másfelől pe
dig azt, hogy továbbra sem 
köteles aláírni az általa eíhi- 
bázottnak ítélt törvényeket; 
azok ilyen elnöki vétó esetén 
csak akkor léphetnék életbe, 
ha a parlamentben kétharma
dos többséget kapnak.

Ami a kormányfő esetleges 
felmentését illeti, az elnök 
az elvi lehetőség megemlítésé

nél egyelőre nem ment to
vább, de a rendkívüli válasz
tások kiírását illetőién figyel
met érdemlő részlettel szol
gált. Azt mondta ugyanis, 
hoigy új általános választá
sokra akkor lehet szükség, ha: 
látható a választók áthango- 
lódása, új pártszövetségek ala
kulnak ki, továbbá, új poli
tikai erők tűnnek fel az or
szágban. Márpedig a decem
beri helyhatósági választások 
végeredménye az első felté
tel teljesülését hozhatja ma
gával. S az a mód, ahogyan 
a szocialisták az alkotmány- 
revízióba és az azt továbbvi
vő első törvényekbe — a két
harmados többséghez nélkü
lözhetetlen szavazatokkal — 
betársultak, a jobboldali kor
mánykoalíció oldalán felsora
koztak, ha formailag nem 
is, ténylegesen egy „furcsa 
szövetség” körvonalait vázol
ja fel.

A kommuniisiták — bár a 
kormány menesztésének és az 
új általános választások ki
írásának halogatása miatt bí
rálják is az államfőt — egé
szében fontos kiállásnak mi
nősítették Eanes szózatát, 
amely — mint a PKP Köz
ponti Bizottsága megállapítot
ta — az új helyzetben is bi
zonyítja, hogy van alkotmá
nyos lehetőség a demokrati
kus rend védelmére. A jobb
oldali kormánykoalíció párt
jai természetesen kirohantak 
az elnök fellépése ellen: Frei
tas do Amaral keresztényde
mokrata miniszterelnök-he
lyettes . és hadügyminiszter 
egyenesen Carneiro volt kor
mányfőt idézte, miszerint 
„Portugália addig nem fog 
magára találni, amíg Eanes 
meg nem válik az elnöki szék
től”. Annál sajátságosabb, 
hogy Eanes távozását formá
lisan is — a vezető szervek 
nyilatkozatának útján — a 
szocialista párt követelte a 
íeghangosabban. Ezzel maga 
Is belement a jobboldal által 
az elnök ellen már koráb
ban vívott „gerillaharc” utcá
jába, mivel — úgy tűnik — 
az államfői ambíciókat táplá
ló Mario Soares szocialista ve
zető éppenséggel az elnökvá
lasztások előrehozását szeret
né kikényszeríteni — az ál
tala szavakban követelt par
lamenti választások helyett.

Az Izvesztyija cikke Moszkva 
és Tiresta kapcsolatairól

Albánia felszabadulásának 
38. és függetlensége kikiáltá
sának 70. évfordulója alkal- 

, mából cikket közölt a moszk
vai Izvesztyija.

A cikk emlékeztet rá, hogy 
a fasizmus alóli felszabadulás 
történelmi mérföldkő volt az 
albán nép életében. '

Az Izvesztyija a továbbiak
ban rámutat: a Szovjetunió 
következetesen síkraszáll 
azért, hogy a 60-as évek ele
jén Albániával megszakadt 
kapcsolatok rendeződjenek. 
Ez megfelelne mindkét ország 
érdekeinek „A Szovjetunió 
Kommunista Pártja és a 
szovjet állam őszintén óhajt
ja a kapcsolatok fejlesztését 
és javítását valamennyi szo-

M egóilapodás
Albánia és Görögország 

jegyzőkönyvet írt alá a gaz
dasági együttműködés fejlesz
téséről. A megállapodás első
sorban a kétoldalú árucsere 
bővítését irányozza elő. Gö- 
röország főként könnyű- és 
alumíniumipari termékeket, 
valamint gyógyszeripari ké
szítményeket exportál Albá
niába, ahonnan olajterméke
ket, aszfaltot és ásványi 

• anyagokat kap cserébe.

cialista országgal — jelentet
te ki Jurij Andropov, az 
SZKP KB főtitkára, a párt 
Központi Bizottságának leg
utóbbi plénumán. — A köl
csönös jóakarat, egymás érde
keinek tiszteletben tartása, a 
szocializmus és a béke ügyé
nek közös gondja helyes ha
tározatok elfogadását sugall
ja ott is, ahol különböző okok 
miatt jelenleg hiányzik a 
szükséges bizalom és kölcsö
nös megértés.”

Szem iéietváitezási hirdet 
a z S Z É P  E B

Fokozott takarékoskodás melkedő fontosságot tulaj- 
és több termelést kevesebb donított a fokozott takaré- 
ráfordítással megvalósító, kosikodásnak. Megállapítást 
hatékonyabb, hozzáértőbb nyert, hogy bár a szovjet 
gazdaságvezetési módszerek népgazdaságnak még belát- 
.alkalmazá&a — ebben fog- ható ideig nem lesznek 
lalhatók össze röviden azok nyersanyagproblémái, a 
a legfontosabb feladatok, gazdaság több ágában meg
amelyeket a szovjet népgaz- levő, indokolatlanul magas 
daságnak a jövő évben meg ráfordításokat csak a taka- 
kell valósítania, a napokban rékossági intézkedések fel
elfogadott terv teljesítése tétlen betartásával lehet le
ér dekében. faragni.

Az SZKP. Központi Bi- A gazdaság középső és al- 
zotteágának a tervet jóvá- sóbb szintjein a jelenlegi
hagyó legfelsőbb tanácsi nél is szélesebb körű szem
ülésszak előtt megtartott léletváltozására van szűk- 
plénumán Jurij Andropov ség. Mint Jurij Andropov 
főtitkár részletesen elemez- megállapította, valamennyi 
te a szovjet népgazdaság gazdaságirányítással megbí- 
helyzetét, elsősorban a gaz- zott vezetőnek tudatában 
daságirányítás kérdésére he- kell lennie annak, hogy ma 
lyezve a hangsúlyt. Nyoma- már nem elegendő a terme
tókkal felhívta rá a figyel- lés mennyiségének növelő
met, hogy a jelenlegi ötéves se. Annák elengedhetetlenül 
terv első két évében a gaz- együtt kell járnia az előál- 
daság több fontos mutató lítptt termékek minőségének 
tekintetében is elmaradt a javításával, 
tervtől Ennek legfőbb okát S hogy ez a feladat meg- 
abban jelölte meg. hogy a oldható, azt a szovjet nép
mindennapi gazdasági gya- gazdaságban fellelhető szá- 
korlatban tovább élnek az mos példa is igazolja. A leg- 
iratenzív, hatékony gazdái- fontosabb feladat most en- 
kodás követelményeinek el- nek az alkotó szellemű, kez- 
lentmondó régi irányítási deményező, a gazdaságossá- 
módszerek. gi szempontokat szem előtt

A jövő évi tervet megvi- tartó, korszerű vezetői síi
táivá ezért a Központi Bi- lusnak az elterjesztése. Ezt 
zottság ülése minden koráb- kívánta elősegítem az SZKP 
binál nagyobb figyelmet Központi Bizottságának ülé- 
szentelt a gazdaságfejlesz- se is, amikor aláhúzta, hogy 
tés szubjektív tényezőinek, a gazdálkodásnak ezeket a 
a gazdálkodási stílussal-ősz- módszereit kell általánossá 
szefüggő kérdéseknek. Kié- tenni a? egész országban.

Frarid<i-"kanci*kii viszony
Akár jelképes gesztusnak is 

beillett, hogy Pierre Elliott 
Trudeau kanadai miniszterel- 
elnök nem Párizsban, hanem 
Lille-ben kezdte meg hivata
los franciaországi látogatását. 
A Les Echos című francia 
gazdasági lap meg is jegyezte, 
hogy ez valószínűleg köszönő- 
elismerő . értelmű válasz volt 
Pierre Mauroy francia kor
mányfőnek, Lille polgármeste
rének, aki idén áprilisban, ka
nadai útja alkalmával, rend
kívüli diplomáciai érzékről 
tett tanúbizonyságot, midőn el
látogatott Quebecbe. Abba a 
Quebecbe, ahol 1967 nyarán De 
Gaulle tábornok százezrek 
előtt kiáltotta: „Éljen a szabad 
Quebec!”.

Ama bizonyos, ugyancsak 
emlékezetes júliusi nap óta bi
zony jócskán szükség is van a 
diplomáciai érzékre Párizs és 
Ottawa kapcsolatában. A né
hai tábornok akkori éljenzése 
ugyanis alaposan fölkavarta 
Kanada francia ajkú tartomá
nyában a kedélyeket — ame
lyek azóta sem csillapodtak. A 
csaknem hat és félmillió la
kosú Quebecben a több mint 
másfél millió négyzetkilomé
ternyi . területen az utóbbi 
években egyre-másra erősöd
tek föl az önrendelkezést kö
vetelő hangok, kaptak teret a 
szeparatizmus szélsőségesei. S 
bár a „független, szuverén 
Qebecért” folyó csatározások
nak korántsem a francia 
„anyaország” iránti sóvárgás 
az oka, hanem elsősorban a 
belső, gazdasági ellentétek 
egész sora — Párizs helyzete 
mégis meglehetősen kényel
metlen. Állandóan diplomáciai 
óvatosságokra, afféle — mint 
a párizsi Le Monde írta egy
szer — tojástáncra kényszerül. 
Mert a francia kormányok 
ugyan nem avatkoznak be Ka
nada belügyeibe, de nem is 
érdektelenek az észak-ameri
kai ország archaikus, moliére-i 
franciát beszélő polgárai, nyel-

Hölgár tiltakozás
Bulgária a BTA hírügynök

ség nyilatkozata útján határo
zottan tiltakozott az ellen, 
hogy az olasz ■ rendőrség no
vember 25-én Rómában letar
tóztatta Szergej Ivanov Anto
nov bolgár állampolgárt, a 
Balkán légiforgalmi vállalat 
római képviseletének helyettes 
vezetőjét.

A BTA-nyilatkozat hangsú
lyozza, hogy a bolgár felet 
mindeddig hivatalosan nem tá
jékoztatták Antonov letartóz
tatásának okáról, azonban az 
olasz tömegtájékoztatási esz
közök hírei a II János Pál 
pápa ellen tavaly májusban 
elkövetett merényletben vala

miféle „bűnrészességet” tulaj
donítottak a képviselet bolgár 
állampolgárságú letartóztatott 
tisztviselőjének.

A bolgár nyilatkozat a Bol
gár Népköztársaság elleni meg 
engedhetetlen provokációnak, 
teljes mértékben törvénytelen, 
önkényes és semmivel sem in
dokolható ellenséges cseleke
detnek minősíti a letartózta
tást. A nyilatkozat a vád kép
telenségét hangsúlyozva felte
szi a kérdést: Rómában ma
radt volna-e Antonov még 
másfél évvel is a merénylet 
után, ha bármiféle köze lenne 
ahhoz7

vük, franciaságuk, kulturált* 
örökségük iránt. Ez a dekla
ráltan különleges viszony pe
dig, úgy tetszik, lehűtötte a 
kapcsolatokat az ottawai kor
mánnyal. Legalábbis ezt lát
szik bizonyítani, hogy Trudeau 
kormányfő 1974 óta nem tett 
hivatalos látogatást Párizsban.

A mitterrand-i vezetés elha
tárolta miagat elődje hűvös 
passzivitásától, s közvetlenebb 
és bensőségesebb kapcsolato
kat ígért Quebec-kei. Ám a  
szocialista kormányzat, miköz
ben továbbra is e különleges 
viszonyt igyekszik ápolni a 
Szép Tartománnyal, Ottawá
val is keresi a jobb, érdemibb 
együttműködést. Elsősorban 
gazdasági téren. Ez egyébként 
mindkét ország kinyilvánított 
érdeke — és óhaja is.

A francia külkereskedelmi 
miniszter, Michel dohért né
hány hónappal ezelőtt Otta
wában járt, hogy tájékozódjék 
a kereskedelmi kapcsolatok 
felélénkítésének lehetőségeiről. 
Mit tegyünk? — kérdezte ven
déglátóitól. A kérdést utána 
szintén Ottawában, Maiuroy 
kormányfő is megismételte. S 
ezúttal pedig Pierre Trudeau 
szájából hangzott - él, Párizs
ban.

A válaszokat a mintegy har
minc gazdasági szakember 
társaságában érkezett Trudeau 
Mitterrand elnökkel és Mau- 
roy kormányfővel folytatott 
megbeszélésen próbálták meg
fogalmazni. A nemzetközi 
gazdasági és politikai helyzet 
áttekintése után (e téren néze
teik többnyire megegyeztek) 
természetesen a kétoldalú gaz
dasági kapcsolatok kérdései 
szerepeltek a napirenden. Szó 
esett arról, hogy Franciaország 
részt vesz a Kanada sarkvidé
ki területein található földgáz
kincs feltárásában és a kana
dai szénbányák fejlesztésében. 
Tervbe vették azt is, hogy az 
észak-amerikai óriás harcko
csiparkjának felújításába éj új 
fregattjai megépítésébe szintén 
„beszállnak” a franciák. Ámí 
konkrétum: az Airbus utas- 
szállító repülőgép egy újabb 
változatának közös konstrúk- 
ciója, valamint francia radár- 
berendezések és helikopterek 
exportja. „Nagyobb sebességre 
kapcsolunk”' — foglalta össze 
a közös szándékokat és elha
tározásokat Trudeau kormány
fő, amikor a francia kollégá
jával. Pierre Mauroy-val foly
tatott eszmecserék után kilé
pett a Matignon-palotából. .

Kérdés, hogy e nagyobb se
bességet hogyan fogadja majd 
a québeci kormány,, amely 
alapvetően ugyan nem visel
tetik ellenségességgel Párizs 
és Ottawa jó kapcsolatai iránt, 
de bármikor kész arra, hogy 
(vissza)éljen Párizshoz fűződő 
különleges kapcsolataival, s 
újabb konfliktusokat érlel
jen . ..

)



2
1982. DECEMBER 4.

K ih ird e té s  e lő tt
Az utóbbi hónapokban ségi felülvizsgálatok elvég- 

teljes nyíltsággal, valósággal zése után minden telepü- 
a közvélemény színe előtt lésen részletesen ismertetni 
zajlott a lakásgazdálkodás- kell a lakossággal az új 
sál és a lakás-ellátással ősz- rendeletet, 
szefüggő helyi tanáesrende- Természetesen nem csu- 
letek megalkotása. Már az pán a szóbeli kihirdetésre 
előkészítés kezdeti szaka- hagyatkoznak a tanácsok. A 
szában tervszerű és folya- fővárosban s a nagyobb vá- 
matos tájékoztatást kapott rosokban valóságos „publi- 
a lakosság arról, hogy mi kációs haditerveik” késziil- 
indokolja a rendeletek tele: hogyan, miképpen kö- 
megszületését, mi a korsze- zöljék a lakossággal gyor- 
rű, az eddigi gyakorlattól san és közérthetően a tud- 
mérőben eltérő az új kon- nivalókat? A hivatalos, 
cepcióban, s arról is sok szakszerű szövegek vala- 
szó esett, hogy a helyi ren- mennyi megyei tanácsi köz
deletek - megalkotásának lönyben rövidesen napvilá- 
van egy meglehetősen szó- got látnak; a megyeszékhe- 
katlan jellemzője. Neveze- íyeken és néhány városban 
tesen az, hogy minden a napilapokban, másutt az 
településen a helyi vi- időszaki kiadványokban 
szonyok figyelembevételé- népszerűsitik majd a rendé
vé!. a helyi adottságok és leteket, s ezekben már igye- 
lehetőségek ismeretében kéznek az egyedi kérdések- 
kell bizonyos — a tanácsi re is részletes választ ad- 
bérlakásokban élők, vala- ni az érdeklődőknek. Ter
mini a lakásra várók szem- mészetesen lakógyűlések és 
pontjából fontos és lénye- falugyűlések, plakátok és 
ges — kérdésekben dönte- falragaszok, népfrontaktívák 
ni. és tanácstagi fórumok „mű-

Nos, a rendeletalkotás során” is még jó ideig ez 
szaka véget ért: 224 helyi lesz a ..sláger”, 
tanács testületé hozott „test- Ilyen alapos felkészülés 
re szabott” döntést. A ren- ismeretében jogos a bizako- 
deletek megalkotásával dás: a rendeletek senki előtt 
azonban még nem ért vé- nem maradnak „félhomály- 
get a munka: a törvényes- ban’7.

’Aki jól dolgozik, jobban jár

IJi. ösztönző bérezés a Volánta^smál
A kiéleződött fuvarpiaci ver

senyben másfajta üzletpoliti
kai magatartásra kényszerül a 
Volántaxi. Céljai között első 
helyen szerepel az utasforga
lom megtartása, illetve — ha 
lehetséges — fokozása, s en
nek érdekében pedig az utasok 
érdekeinek, messzemenő figye
lembevétele, a szolgáltatás 
színvonalának további emelé
se. A vállalatnál újfajta ösz
tönző bérezést vezettek be a 
közelmúltban, amelynek fő 
célja, a gépkocsivezetők és az 
utasok érdekeinek közelítése. 
Az új rendszerben a taxiveze
tők bérét teljes egészében tel
jesítményük határozza meg. A 
szorgalmasak jutaléka prog
resszívért emelkedik, a többlet
teljesítmény arányában. Azok 
viszont, akik nem teljesítik a 
normát, még az alapbérüket 
sem kapják meg, szemben a 
korábbi gyakorlattal, amikor 
az mindenkinek járt — adta 
hírül az MTI.

Csete Lajos, a Volántourist 
taxiüzemegységének igazgató
ja bővebb tájékoztatást adott: 
j — A régebbi egyenlősdit 
szüntettük meg az új bérezési 
gyakorlattal. Azelőtt alapbért 
és havi 21 ezer 800 forint fe
letti bevétel után 9,12 százalé
kos jutalékot kapott minden 
taxi-gépkocsivezető. Most a 
többletteljesítésért járó juta
lék progresszíven emelkedik. 
Hogy konkrét példát mondjak, 
ha valaki 31 800 forintot telje
sít, akkor a küszöb feletti tíz

ezer forint után régen 912, 
most 1700 forint, vagyis 17 szá
zalék jár. Ugyanakkor, ha va
laki nem éri el a küszöbérté
ket, az alapfizetése helyett 
csak a bevétel 7,8 százalékát 
kapja.

— A bizalmi testület hogyan 
fogadta a változtatási javasla
tot?

— Először azt mondták, hogy 
még nem tudták mindenkivel 
megbeszélni, s kérnek még. két 
hetet. Utána elfogadták.

— És az új. bérezés eddig 
milyen-eredményt hozott?

— Nagyobb lett az eltérés a 
fizetések között. Aki jól dolgo
zik, jobban jár, aki rosszabbul, 
az pedig rosszabbul jár, mint 
azelőtt. A legnagyobb fizetés 9 
ezer, a legkisebb 1200 forint 
volt eddig. De hozzám senki 
nem jött panaszra a fizetése 
miatt; egyrészt mert a kötele
zőt általában mindenki teljesí
ti, másrészt pedig mert az új 
bérezési formát elfogadták.

— Ha az ösztönzés hatására 
duplájára nőnének a teljesít
mények, a bérszabályozás le
hetővé teenné, hogy kifizessék 
a magas béreket?

— Ha mindenki a kétszere
sét hozná a korábbinak, akkor 
talán lennének gondjaink, de 
sajnos, ez a „veszély” nem fe
nyeget. Mindenesetre az idén 
várhatóan 6 százalékkal nő a 
bérszínvonal, ami mindenkép
pen a teljesítmények emelke
désének, vagyis az ösztönzőbb 
bérezésnek köszönhető.

N yu gdíjas bedolgozók
Száz forint lehet sok is meg 

kevés is: van, akinek apró
pénz, míg másoknak a pilla
natnyi megélhetés. A magyar- 
országi nyugdíjasoknak vala
mivel több mint a fele kap a 
postástól havi 2 ezer forintnál 
kevesebbet.

Különösen így vannak azzal 
a pénzzel, amit maguk keres
hetnek meg, így például lét- 
fontosságú az a 800 forint, 
amit a bedolgozói munkával 
tehetnek nyugdíjuk mellé — 
hangsúlyozták a Pest megyei 
Tanács épületében, azon az 
országos tanácskozáson, ame
lyen a nyugdíjasok bedolgozási 
munkalehetőségeit vitatták 
íneg. A vállalati és a szövet
kezeti alkalmak mellett mind
össze 23 szociális foglalkoztató 
működik az országban, és van 
egy tucatnyi megye, ahol egy
általán nem találni ilyen lehe
tőséget.

Pest megye jó példával jár 
elöl, hiszen jövőre Dunakeszin 
már a harmadik szociális fog
lalkoztató ad munkát a rászo
rulóknak. A meglevők közül a 
kiskunlacházi éppen öt éve 
jött létre, és 465 dolgozójának 
havi 900-1000 forintot fizet. 
Énnél persze többet szeretné

nek adni, de mint azt a fog
lalkoztató igazgató elmondta: 
nehéz a felszínen maradni. 
Kezdetben még maguknak 
kellett munkát keresniük.

Hogy miért ilyen kevés a 
szociális foglalkoztató? Holott
— az egyik felszólaló szerint
— csupán csekély induló tőke, 
helyiség, lelemény és összefo
gás kell hozzá. Csupán ennyi! 
De látszik, még ez is sok, pe
dig a bedolgozással nemcsak a 
nyugdíjas találhatja meg a 
számítását, hanem a munka
adó is. Még ma is a japán pél
dára kell hivatkozni? Vágy 
annak van igaza, aki egy or
szágos munkaközvetítő létre
hozását sürgette a tanácskozá
son? A kiskunlacháziak min
denesetre felajánlották segítsé
güket, tapasztalataik átadását.

Tizennégy éve egészségügyi 
miniszteri utasítás rendelkezik 
a szociális foglalkoztatókról. A 
negyedik paragrafus a csök
kent munkaképességűek mun
kával való ellátásáról szól, és 
csak — zárójelben — indokolt 
esetben, engedélyhez kötve te
szi lehetővé a nyugdíjasok fog
lalkoztatását. Le kéne porolni 
ezt az utasítást is, és feloldani 
a zárójelet

korszerű juhászati telepet hozott lét
géppel fejik

e l l e n

„Fűben, fában, vízben az 
orvosság!” Ki ne emlékezne a 
Tankes kapitányának szavai
ra, amelyekkel fürdőmester- 
ként tanította a labancokat. 
Ha alakja költött is, a fenti 
mondat igazságában senki 
nem kételkedhet. Harkány, 
Hajdúszoboszló vagy a Lukács 
fürdő vizei gyógyulást hoznak 
a fájós ízületűetonek, beteg 
gyomrúaknak. Ám nemcsak a 
föld alól feltörő „gyógyszerek” 
de az erdők, mezők növényei 
közül is sok a gyógyulást, a 
.gyógyítást szolgálja.

C-VITAMIN 
A GYOMNÖVÉNYBEN

Az elkövetkező hónapok sok 
•nya-valyával fenyegetnek: nát
ha, meghűlés, influenza. Ezek 
megelőzésére, gyógyítására 
sokféle gyógynövény használ
ható. Hangsúlyozandó a meg
előzés: aki a C-vitamin dra
zsé helyett csipkebogyóteát 
vagy -szörpöt iszik, nemcsak 
égy hatóanyaggal erősíti ma
gát, hanem több más rofcoh- 
vegyületet is bejuttat szerve
zetébe. Kezdődő influenzát is 
lehet vele gyógyítani, illetve 
kevesebb antibiotikumot kell 
szedni. C-vitamin van miág a 
sóskaborbolya nevű növény 
termésében — ráadásul cukor- 
tartalma miatt némi megta
karítás is elérhető.

Arról a pszichológiai ha
tásról sem szabad megfeled
kezni, ami az úgynevezett ter
mészetes gyógymódokhoz já
rul: ha valaki nem bízik az 
ipari anyagokban, szívesebben 
fordul a gyógynövényekhez 
(vissza a természethez), noha 
a Magyarországon előállított 
gyógyszerek kétharmada növé
nyekből izolált anyagokat tar
talmaz; így persze nincs meg 
az az előnyük, hogy hatásuk 
a kiegészítő vegyületek által 
esetleg növekszik.
A SZERTARTÁS KŐTELEZŐ

A gyógyfüvek, gyökerek, 
balzsamok használata leg
alább olyan pontosságot, szak- 
szerűséget követel, mint az 
egyéb patikaszereké. Nem 
mindegy, miként forrázzuk, 
főzzük vagy áztatjuk őket.

Vannak olyan növények, me
lyek hatóanyagai hőre érzé
kenyek; ilyen a csipkebogyó. 
Szobahőmérsékleten 6-8 órán 
át áztassuk a bogyókat, utá
na leszűrjük, és fogyasztás 
előtt enyhén melegítsük fel a 
teát; forralni semmi esetre 
sem szabad, mert hatóanyaga, 
a C-vitamin már 60 Celsius- 
fokon elbomlik.

A hagyományos teafőzéshez 
hasonlóan forrázni kell az il
lóolajokat tartalmazó virá
gokat, leveleket, füveket. A 
kamilla- és bodzafőzet a kö
högést csillapítja, gyulladást 
gyógyít, izzaszt. Köptető hatá
sú a hars virágtea. A - jó ha
tás érdekében .azonban leg
alább olyan szertartásszerűen 
kell eljárni, mint ahogy azt 
Angliában, Indiában teszik a 
teázók: két csészéhez két evő
kanál keveréket kell számol
ni, amire forró vizet öntünk, 
majd néhány perc után le
szűrjük. A .forrázóedény ., lehe
tőleg zománcozott és jól zá
ródó legyen. . Reggel éhgyo
morra, este közvetlen lefek
vés előtt igyuk a teát, a kö
högés ellenit pedig mézzel 
édesítve, naponta többször is.

CSAKIS AZ ARCRA
Ha kérgekből — ilyen a 

lázcsillapító kínakéreg —, gyö
kerekből, vagyis túlnyomó- 
részt fás állományú növényi 
részekből kívánunk teát ké
szíteni, akkor a szükséges 
mennyiséget forrásban levő 
vízbe dobjuk, lefedjük, és né
hány percnyi forralás után 
még állni hagyjuk, majd Le
szűrjük.

A Herbaria boltjaiban né
hány, télre való készítmény 
jelent meg: a Polar Bear 
nevű folyékony balzsamból 
elég néhány csepp a forró 
vízbe, és máris nekifoghatunk 
az inhalálásnak. Kapható 
vietnami olaj és balzsam, 
amelyek orrba cseppentve 
tisztítják a légutakat. Végül, 
de nem utolsósorban van gin
zengkrém is, amely csakis 
arcra kenve gyógyítja a ki- 
csípett, kiszáradt bőrt.

Video-jSÉúdió a P an n ó n iáb an
A Pannónia videó-filmstú

diója ma még talán az egyet
len miagyar cég, amely ha né
mi távolságból is, de képes kö
vetni a fejlett ipari országok 
videoforradalmát, és felkészüli 
a hazai videózás elterjedésére 
is.

Hazánkban még mindig új 
technikának számít a video, a 
magyar vállalatok mégis ha
mar felfedezték, és propagan
dájukban főszerepet szánnak 
az új technikának. Száznál 
több cég tartozik a stúdió 
megbízói közé, ipari és keres
kedelmi vállalatok és szállo
dák egyaránt. Legutóbb az Át- 
rium-Hyatt Szállodának készí
tettek egy tizenkét perces fil
met, amit a Hyatt szállodalánc 
terjeszt majd. A filmben egy 
idős úr (Alfonzó) botladozik 
végig a szállodán régi fotó- 
masinájával, közben a szobák
tól a kilátásig mindent megis
merhetünk. Több cég megren
delte celluloid szalagon levő

reklámjainak átírását a kép
magnóra, hiszen egy videoka
zettát könnyű szállítani, és m.a 
már a világ bármely pontján 
van lejátszókészülék. A meg
rendelők szolgáltatást is kér
hetnek, ha nincs készülékük, 
a stúdió vetítést is vállal.

_A videostúdió vezetői szer
ződést kötöttek a Hungexpo- 
val, hogy a tavaszi—őszi 
BNV-,n és más szakkiállításo
kon közös video'centrumot ál- 
lítaniak fel a vásárcentrumban. 
A kiállító cégek standjáról, be
mutatóiról megbízásra forgat
nak, és 24 órán belül már ve
títik a vásáron. Az őszi BNV-n 
már első próbálkozásuk is si
keres volt, sok cég rendelt 
filmet.

A drága technikai berende
zések és a hitelből épülő mű
terem miatt a stúdiónak na
gyon fontos, hogy nyeresége
sen dolgozzon, de azért szeret
ne részt vállalni a közművelő
dési feladatokból is.

O k ö s  m a  e l  s z e r e k  

m  a n i a t ó r  e s i ! k i m á s s z

A modern elektronika vív
mányait hasznosító műszerek 
állnak Gábris János komáro
mi lakásának erkélyén. A mi
niatürizált berendezéseket ér
dekes feladatokra szánja gaz
dájuk, aki egyúttal konst
ruktőrük is — az Almásfüzi
tői Timföldgyár műszerésze, 
szabad idejében pedig lelkes 
amatőr csillagász.

Automata gyűjtök
A nem mindennapi műsza

ki fantáziájú fiatalember mű
szerei meghökkentő dolgokra 
képesek. Az egyiken például 
az első esőcseppek becsapó
dása után nyomban működés
be lép egy automatika, amely 
kinyitja a berendezés csapa
dékgyűjtő tartályának fede
lét, és önműködően be is zár
ja, amikor megszűnik az eső
zés. A másik műszer az első
höz hasonlóan működik, azzal 
a különbséggel, hogy ez a hó
pelyheket érzékeli, illetve a 
hóolvadékot tereli a gyűjtő
edénybe.

Ezekre az ötletes automati- 
kákra kozmikus parányok 
vadászatához, tudományos 
nevükön a mikrometeoritok 
befogadásához, begyűjtéséhez 
van szükség. A komáromi 
amatőr csillagász évek óta 
foglalkozik ezeknek a légkör
be bekerülő és a földfelszín
re lehulló, kozmikus eredetű 
anyagparányoknak a begyűj
tésével, vizsgálatával. Mint 
mondotta, éppen a gyakorlati 
tapasztalat, a kozmoszbeli 
„porszemek” befogadásának 
nehézségei késztették arra, 
hogy automatizálja, tökélete
sítse vizsgálatait.

Földünket szünet nélkül 
„bombázzák” a világűrből 
záporozó mjkrometeoritok. A 
tiszta nyári égbolton éjsza
kánként felfénylő égi vándo
rok e láthatatlan „kisöccsei” 
roppant picinyek, átlagos tö
megük mindössze öt ezred- 
gramm. Éppen kicsinységük 
miatt nem égnek el bolygónk 
légkörében, hanem szinte szü
net nélkül porszitálás gya
nánt, illetve csapadékba rejt
ve hullanak le a föld felszín

re. Száraz, porszerű állapo
tukban azonban nehéz elkü
löníteni ezeket az anyagpará- 
nyokat, mert az ilyen céllal 
kihelyezett gyűjtőedénybe 
sokféle földi eredetű szennye
ző anyag is kerül.

Földi eredetű 
részecskék

Kedvezőbb az eredmény^ 
ha a csillagporvadászok az 
esőből, hóból különítik el a 
mikrometeoritokat. A nem 
kozmikus eredetű anyagok 
bekerülésének lehetőségét, 
ugyan így sem lehet kizárni, 
de mennyiségük számottevően 
csökken. A nehezebb, földi 
eredetű szilárd szennyező ré- 
szecskák ugyanis nem marad
nak meg huzamosabb ideig 
az esőcseppekben, kihullanak 
belőlük.

E meggondolás alapján ju
tott arra a gondolatra a fia
tal amatőr csillagász, hogy- 
olyan „csillagporcsapdákat’' 
készít, amelyek a csapadék
hullás kezdetén önműködően' 
kinyílnak és megszűnésekor 
automatikusan becsukódnak.

Észlelők világszerte
A mikrometeoritok sokrétű 

vizsgálatával természetesen 
elsősorban a hivatásos szak
emberek foglalkoznak, de be
vonják munkájukba a jól 
képzett amatőröket is. A koz
mikus anyagparányok meny- 
nyiségének változását a föld 
körüli térben a többi között 
az amerikai Explorerek, az 
angol Prospero és a szovjet 
Kozmosz műholdak regiszt
rálják.

Földünkön nemzetközi mik- 
rometeorit-kutató hálózat, az 
IMCO sok országban működő 
észlelőállomásai látják el ezt. 
a feladatot. Ehhez a szerve
zethez küldik el adataikat 
vagy begyűjtött anyagukat az 
egyénileg kutató amatőrök,- 
így a komáromi fiatal amatőr-, 
csillagász is, aki rendkívül 
hasznos eszközzel gyarapítót-., 
ta a csillagporvadászok fegy
vertárát.

S zá za d u n k  ip a ra
Az elektronika fejlesztési 

programjának részeként meg
kezdték az első, szovjet gyárt
mányú, komplett technológiai 
sor szerelését. A hír: ipartörté
neti jelentőségű. A hazai gaz
daság egy új, magasabb minő
ségének nyitányát, annak első 
akkordjait jelenti, pontosab
ban: jelentheti. Ha a feltéte
les mód használata általában 
indokolt is, ha a jövőről szó
lunk, hát most kétszeresen is 
az. Nem kell a gazdaság ava
tott ismerőjének, szakértőjé
nek lenni ahhoz, hogy leg
alább arányaiban érzékeljük: 
milyen óriási szellemi és fizi
kai erőfeszítést igényel egy új 
ágazat megteremtése. Itt: egy 
közepesen fejlett iparú or
szágban, s most: amikor a vi
lággazdaság folyama épp csak 
csordogál medrében, s mind 
hangzatosabb jelzőket big|y- 
gyesztenek a közgazdászok a 
válság szó elé. Miért kell ne
künk, „a középen haladóknak” 
épp a legnehezebb körülmé
nyek között a legmegpróbá- 
lóbbra vállalkozni? Egyszerű a 
válasz: másképp nem tehetünk.

A világgazdaság válsága 
szinte napok alatt „szétrázta” 
a versengők mezőnyét. Aki ké
pes volt a nehezülő körülmé
nyek ellenére is a legmagasabb 
szinten dolgozni — tehát a 
legkorszerűbb technikát alkal
mazva, a leghatékonyabban 
termelni —, az nem hogy ve
szített a válságon, hanem le
rázva üldözőit, különös hasz
not húzott belőle. S aki mind
ezt nem tudta, tudja: menthe
tetlenül elmarad, s még hosz- 
szú ideig egy helyben topog
hat.

Mi versenyben akarunk ma
radni. Az élenjárók kihívása 
pedig a mikroelektronika tér
hódítása. Nincs ma már olyan 
iparvállalat, amely „századunk 
ágazatának” valamely termé
két ne hasznosítaná. Kínáljon 
a gyár számítástechnikai, mű
szeripari cikket, vagy akár 
szerszámgépeket — a sokféle 
elektronikus egység nélkül, a 
legkorszerűbbek hiányában

csak aprópénzért talál gazdá
ra. Míg korábban a gépiparban 
a mikroelektronikai alkatrész? 
hányad a 10 százalékot sem 
érte el, ma már több cikknél 
is átlépte az egyharmados 
arányt. Állni a versenyt lehe
tetlen hazai gyártóbázis nél
kül. Oj iparágat kell tehát te
remteni.

A hazai elektronikai fejlesz
tési program csáknem 4,5 mil
liárd forintba kerül. Üj válla
lat alakult, amely eddig is 
csaknem 700 millió forintért; 
gyártott mérőautomatákat, 
részegységeket. Ezek az új' 
programhoz készültek. A Szov
jetunióból most érkezett gép
soron már évi tízmillió mikro
elektronikai alkatrészt lehet 
előállítani. Nagyrészük a hazai 
gépiparban talál vevőre, s a 
többletért a KGST-országok- 
ban vásárolhatunk nálunk nem 
készülő, hasonló cikkeket.

Az új iparág tehát munká
hoz látott. Felelőssége, kocká
zata nem kevesebb, mint hogy 
megteremtse versenyben ma
radásunk lehetőségét.

J ö n  a  m a g y a r  

( H l i - r á i l t ó í c l c f o n

Várhatóan a jövő év első 
felében kereskedelmi forga- 
lorpba kerül a Budapesti Rá
diótechnikai Gyár sokakat ér
deklő újdonsága: a CB—100-as 
elnevezésű URH-rádiótelefon.

Mint azt a BRG illetékes 
szakembere elmondta: a kézi 
adó-vevő készülékkel a terep- 
viszonyoktól függőéin 1 és 3 
kilométeres körzetben lehet 
majd összeköttetést teremteni 
a 27 megaherzes hullámsávtar
tományban. A készüléket kö- 
zületek és magánszemélyek 
egyaránt használhatják. Az 
adó-vevők előre láthatólag 
2500—3000 forintos áron ke
rülnek az üzletekbe, Az üze
meltetéshez postai engedély 
szükséges. A berendezést au
tóba nem lehet beépíteni.
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Tanácsi bérlakás kiutalása
■Előző számunkban áttekin

tettük a lakásigénylések be
nyújtásának, elbírálásának és 
kielégítésének leglényegesebb 
szabályait. Most — ehhez kap
csolódva — a tanácsi bérlakás 
kiutalásával foglalkozunk.

Gyakran merül fel vita az 
együttlakók között — még há
zastársak között is — arról, 
hogy kié a tanácsi bérlakás. 
Például 20 évvel ezelőtt vala
ki kiutaló határozattal meg
kapta a lakást, azóta megnő
sült, gyermekei születtek. Va
jon változtat-e ez a lakáshoz 
fűződő jogán valamit? Mond
hatja-e a feleségének, hogy 
semmi közöd a lakásomhoz? 
Több személynek is kiutalhat
ja-e a tanács a lakást? Mi a 
feltétele a tanácsi lakás kiuta
lásának, ha az igényjogosult
ság és a kiutalás esedékessé
ge megalapozott? Mindezekre 
a- kérdésekre igyekszünk ösz- 
szefüggéseiben választ adni.

A lakásügyi hatóság a taná
csi bérlakást általában határo
zatlan időre — jogszabályban 
meghatározott esetekben meg
határozott időre vagy valami
lyen feltétel bekövetkeztéig — 
utalja ki.

A tanácsi bérlakás a 
bérlőtársi jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezések 
figyelembevételével több 
személynek is kiutalha
tó. Megkötés azonban 
hogy egy személy, illetve 
egy család csak egy ta
nácsi bérlakást kaphat.

A tanácsi bérlakás kiutalása 
tehát nem minden esetben tör
ténik meg határozatlan időre. 
Ha a bérlő ideiglenes elhelye
zésére kerül sor, vagy lakás
sal való ellátása más formá
ban a későbbiekben biztosított 
lesz, szükségtelen lenne hatá
rozatlan időre szóló lakásbér
leti szerződést kötni. így pél
dául, ha a bérlő állandó laká
sában födémcserét végeznek, a 
lakást felújítják, >a munkála
tok időtartamára, meghatáro
zott időtartamra másik lakást 
utalnak ki számára. (A végle
ges kiutalás itt éppen a bérlő 
érdekeit sérthetné, aki a fel
újítást követően eredeti laká
sába kíván visszaköltözni.) 
Ugyanez a helyzet, ha elemi 
csapás vagy más ok miatt 
tönkrement, életveszélyes la
kásból kell a bérlőnek kiköl
tözni, vagy ha a lakásügyi ha
tóság a tanácsi értékesítésű la
kást a tulajdonostól újraérté
kesítés céljából visszaveszi, 
mer.t a tulajdonos magánlakás

építés, lakásvásárlás útján kí
vánja lakásigényét kielégíteni. 
Ilyen esetekben a másik lakás 
megszerzéséig, lakásépítési 
szándék esetén legfeljebb 3 év
re, lakásvásárlási szándék ese
tében pedig legfeljebb egy év
re utalható ki a tanácsi lakás.

Kérdés, mikor, s egymással 
milyen rokoni vagy egyéb kap
csolatban álló személyeknek 
utalható ki együttesen ugyan
az a tanácsi bérlakás (bérlőtár
si jogviszony). A lakásügyi ha
tóság egymással házastársi 
vagy közeli hozzátartozó vi
szonyban nem álló személyek 
részére — írásbeli kérelmükre 
— bérlőtársi bérleményként a 
lakást csak akkor utalhatja ki, 
ha ezt a lakásba való együttes 
beköltözésük előtt kérik. (Pél
dául élettársi viszonyban levő 
személyek, ha közösen szeret
nék a lakásra vonatkozó jogot 
megszerezni, célszerű, ha azt 
még a lakásba történő beköltö
zés előtt írásban kérik.) A bér
lő és közeli hozzátartozója ré
szére (szintén írásbeli) kérelem 
alapján a lakás bérlőtársi bér
leményként azonban akkor is 
kiutalható, ha az érdekeltek a 
lakásba nem együtt költöztek 
be, de abban legalább egy év 
óta együtt laknak.

Ha a lakásbérleti jogviszony 
megszűnt, akkor is rendezni 
kell valahogyan a lakásban 
visszamaradt jóhiszemű szemé
lyek lakáshasználatának kér
déseit. Ezért — írásbeli kéré
sükre — a lakást akkor is ki 
lehet részükre utalni, ha a la
kásban nem együtt költöztek 
be.

Az előbbiekben említett vi
szonylag szigorú szabályok 
nem érvényesülnek a házas
társ esetében.

A házasságkötéssel és 
a lakásba való beköltö
zéssel a házastárs auto
matikusan bérlőtárssá 
válik, anélkül, hogy ezt a 
lakásügyi hatóság előze
tesen kiutaló határozat
tal szentesítené. A há
zastársak tehát, ha kö
zösen laknak egy lakás
ban, azonos jogosultsá
gokkal rendelkeznek, 
nem formálhat kizáróla
gos jogot a lakásra az a 
házastárs, akinek a ne
vére szólt eredetileg a 
kiutaló határozat.

A lakásba később költöző há
zastárs kérelmére egyébként a 
kiutaló határozatot ilyen érte
lemben ki kell egészíteni.

H a s z n á la tb a v é te li  sfs|
A tanácsi bérlakás kiutalá

sának az igényjogosultságon és 
az esedékességen kívül van 
még egy feltétele. Ez a felté
tel: hogy a bérlő (bérlőtársak) 
vállalják a használatbavételi 
díj megfizetését. Amennyiben 
erre nem hajlandók, a lakás- 
igénylésüket el kell utasítani. 
Külön jogszabály rendelkezik 
a lakásépítési hozzájárulásról 
es a lakás-használatbavételi 
díjról. Eszerint az új tanácsi 
bérlakás kiutalása esetén egy

sze ri lakásépítési hozzájárulást, 
a megüresedett tanácsi bérla
kás kiutalása esetén pedig egy
szeri lakás-használatbavételi 
díjat köteles a bérlő a tanács 
részére fizetni. Lakás-haszná
latbavételi díjat kell továbbá 
fizetni akkor is, ha a lakásra 
fennálló bérleti jogviszonyt a 
bérlő halála vagy lemondása 
folytán olyan személy folytat
ja, aki jövedelmi, vagyoni és 
szociális helyzeténél fogva 
—- a tanácsi bérlakásra jogo

sult, de nem lakott (vagy 
egy évnél rövidebb ideje 
lakott) együtt állandó jel
leggel a bérlővel, illetve

— tanácsi bérlakásra nem jo
gosult, és nem (vagy öt 
évnél rövidebb ideje) lakott 
állandó jelleggel a bérlővel.

Nem kell lakás-használatba
vételi díjat fizetni:
— ha az új tanácsi bérlakást 

műszaki megosztás vagy 
toldaléképítés útján, vagy 
más módon a bérlő létesí
tette,

— a tanácsi bérlakást lakás
csere-szerződés alapján 
utalják ki,

a bérlő a tulajdonos fel
mondása, vagy kisajátítás 
folytán a tanácstól cserela
kást kap (ha azonban a ki
sajátítás során a tulajdonos 
a kiürítendő lakásnál na
gyobb szobaszámú alapte
rületű vagy komfortfokoza
tú lakást kér és kap, hasz
nálatbavételi díjat már kell 
fizetni),
a lakást határozott időre 
vagy valamilyen feltétel be
következéséig utalják ki.

A lakás-használatbavételi 
díj mértéke függ a lakás kom
fortfokozatától, szobaszámá
tól, illetőleg az egyes telepü
léscsoportoktól (főváros, város 
vagy kiemelt község, egyéb 
község). Például a fővárosban 
egy kétszobás komfortos lakás 
használatbavételi díja 53 ezer 
Ft, városban vagy kiemelt köz
ségben 44 ezer Ft, egyéb köz
ségekben 32 ezer Ft. Ezeket az 
összegeket alapdíjnak is szo
kás nevezni, mert a negyedik 
és további szobák ,után, illetve 
az átlagos lakás-alapterületet 
meghaladó területű lakások 
után további összeggel ez 
megemelkedik. Ugyanilyen 
emelő tényező a lakás telepü
lésen belüli kedvező fekvése 
(25%-os növelési lehetőség).

Csökkentő tényező viszont, 
ha a lakás alagsorban van; há
rom-, vagy ennél több szintes 
épület földszintjén vagy I. 
emeletén van,- s valamennyi 
lakószoba ablaka zárt udvarra 
néz; országos közforgalmú 
vasútvonal vagy autópálya be
vezető szakasza mellett (50, 
illetve 15 méter távolságra) 
fekszik, s legalább egy lakó
szoba ablaka a vasútra (autó
pályára) néz; felvonó nélküli 
épület IV. vagy ennél maga
sabb szintjén van; ha a lakás 
műszaki állapota különösen 
kedvezőtlen (pl. alá van dúcol- 
va) stb.

A bérlő a részére ki
utalásra kerülő lakásért 
általában csak a lakás
használatbavételi díj

egyszeres összegét köte
les megfizetni. Többszö
rös is lehet azonban a la
kás-használatbavételi díj 
(alapösszeg).

így például kétszeres összeget 
kell fizetni, ha a lakásbérleti 
jogviszonyt tanácsi lakásra 
nem jogosult olyan személy 
folytatja, aki a bérlővel leg
alább egy évig, de öt évnél 
rövidebb ideig lakott együtt, 
vagy ha tanácsi bérlakásra jo
gosult, jóhiszemű jogcím nél
küli személy részére utalják 
ki. Háromszoros a lakás-hasz
nálatbavételi díj összege, ha a 
lakásbérleti jogviszonyt taná
csi bérlakásra nem jogosult 
olyan személy folytatja, aki a 
bérlővel nem vagy egy évnél 
rövidebb ideig lakott együtt a 
lakásban. Ugyancsak három
szoros a fizetendő összeg, ha 
tanácsi bérlakásra nem jogo
sult, de jóhiszemű jogcím nél
küli személy kapja a lakást, 
vagy az úgynevezett (koráb
biakban már említett) köz
ponti keretből tanácsi bérla
kásra nem jogosult részére 
juttatják a lakást, továbbá, ha 
a tanácsi bérlakás átadása 
mellett, minőségi csereként 
nagyobb szobaszámú vagy 
komfortfokozatú lakást kap a 
bérlő a tanácstól. Ez utóbbi 
esetben a leadott lakásra 
irányadó használatbavételi díj 
összegét be kell számítani, az
az le kell vonni. (A lakás-hasz
nálatbavételi díj egyébként 
akár ötszörös mértékre is 
emelkedhet.)

§>z®ciálgj©litljkal kedvezm én y
A díj mértékénél általános 

csökkentő tényező lehet az 
úgynevezett szociálpolitikai 
kedvezmény. A bérlőt ugyanis 
az általa eltartott, vele közös 
háztartásban élő gyermekek és 
más családtagok (így a bérlő, 
illetve házastársának egyenes
ágbeli rokona, örökbe fogadott 
vagy nevelt gyermeke, ha 16. 
— továbbtanulás esetén pedig 
a 25. — életévét még nem töl
tötte be, a kereső tevékenysé
get nem folytató házastársa, 
élettársa — bizonyos feltéte
lekkel —, szülője, nagyszülője 
után a használatbavételi díjból 
szociálpolitikai kedvezmény il
leti meg. A kedvezmény mérté
ke egy gyermek után 20%, a 
további gyermekek után, gyer
mekenként 25%, más család
tag után személyenként 20%.

A kedvezmény mérté
ke a lakás-használatba
vételi díj 80%-át nem 
haladhatja meg. A ked
vezmény szempontjából 
a gyermekeket akkor is 
a bérlővel közös háztar
tásban élőnek kell tekin
teni, ha tanulmányúi 
folytatása miatt nem a 
bérlő lakásában 'akik.

Az egyéb személyeket azon
ban csak akkor lehet figyelem
be venni, ha a bérlővel leg
alább egy éve ténylegesen kö
zös háztartásban éltek, és 
rendszeres havi jövedelmük az 
öregségi nyugdíj legkisebb

Egyszeri és végleges
A gyilkosság a legször

nyűbb bűncselekmény, azért, 
mert jóvátehetetlen. Egy
szeri és végleges. Senki nem 
fordíthatja vissza. Hiába a 
bűnbánat, hiába bármiféle 
magyarázat, ami megtör
tént. azou már senki nem 
változtathat!

így van ez akkor is, ha 
felnőttet ér halálos támadás, 
hát még akkor, ha gyereket, 
aki még' alig élt, ráadásul 
védtelen, kiszolgáltatott, 
naiv és jóindulatú, akinek 
tapasztalatlanságát hasz
nálják ki, hogy nemtelen 
vágyaikat rajta töltsék be.

Az elmúlt időszakban két 
gyermekgyilkosság kavarta 
fel a közvéleményt, olyan

felzúdulást keltve, olyan 
mértékben elítélve a brutá
lis tettet, amelyre a bírósá
gok válasza csak egyféle le
hetett: halál! Az ítéleteket, 
nemcsak a kinti, hanem a 
benti közvélemény is he
lyesléssel fogadta.

De azt le kell szögezni, 
hogy az ítélet nem oszlatja 
el a fájdalmat, nem nyug
tatja meg a rettegő szülő
ket, hiszen lehetnek még — 
s talán vannak is —. olyan 
emberek, akikben ilyen 
szenvedélyek, alantas vá
gyak tombolnak. A társa
dalom érdeke itt is a meg
előzés és csak végső esetben 
a halálos ítélet.

(á. j.)

összegét nem haladja meg. A 
gyermekgondozási segélyen 
levő személy azonban a ked
vezmény szempontjából nem 
minősül eltartottnak.

Fiatal házaspár (ha mind
kettőjük életkora 35 év alatt 
van) részére két gyermekig a 
kedvezményt meg kell előle
gezni, egy gyermek után 3 
évi, két gyermek után 6 évi 
időtartamra. Ha a határidőn 
belül a gyermek (ek) nem szü
letnek meg, a megelőlegezett 
összeget egy összegben meg 
kell fizetni.

További kedvezményként a 
megüresedett félkomfortos és 
komfort nélküli tanácsi bérla
kás kiutalása esetén a lakás
használatbevételi díj (a helyi 
tanács által meghatározott ese
tekben) elengedhető. Ez a ren
delkezés alkalmazható egyéb
ként az új és a megüresedett 
komfortos és összkomfortos ta
nácsi bérlakás kiutalásánál is, 
ha azt tanácsi bérlakásra jogo
sult három- vagy több gyer
mekes család kapja. Az elen
gedés mérlegelésének alapja a 
család nagysága, a gyermekek 
és eltartottak (keresőképtele
nek) száma, a család jövedelmi 
és vagyoni helyzete.

A bérlő kérelmére a 
lakásügyi hatóság a szo
ciális tanácsi bérlakás 
esetében részletfizetést 
is engedélyezhet, vagy a 
fizetésre halasztást ad
hat. '

A részletfizetés összkomfortos 
és komfortos lakásnál legfel
jebb tízévi időtartamra adható 
meg, ilyenkor is egy összegben 
meg kell azonban fizetni 
a lakás-használatbavételi díj 
20%-át. A teljes összegre meg
adható a részletfizetési ked
vezmény például félkomfortos 
vagy komfort ' nélküli lakás 
esetén, vagy ha a bérlő a bér
leti jogviszonyt az elhalt bér
lő után folytatja. Három- vagy 
több gyermekes család egyéb
ként minden esetben igényel
heti a részletfizetést a teljes 
összegre.

A használatbavételi díj is
mertetett szabályai a család 
szociális helyzetétől, illetve a 
jogosultságtól, vagy éppen an
nak hiányától, továbbá a jó
hiszeműségtől függően az 
anyagi terheket kellően diffe
renciálva határozzák meg. így 
biztosítható, hogy a korábbi 
szabályozáshoz képest arányo
sabban valósuljon meg a la
kást igénylő (és kapó) családok 
tehervállalása.

Dr. L. Gy.

Szóváltás—kedden
Soha nem lehet eleget beszélni x arról, hogy az ital, 

azaz a túlzott italozás mennyi keserűség, mennyi bánat, 
s mennyi bűncselekmény okozója. Az ital — önmagá
ban — ártatlan! Itt is, mint mindenütt, az ember sze
repe a meghatározó. Van olyan ember, aki ha iszik, 
egyáltalán nem változik meg, de van olyan is, s ilyen 
a legtöbb, akiből az ital kötekedő embert „varázsol” !
S az ilyenek nemcsak másokat, hanem magukat is ve
szélyeztetik. Mert sok ember eleve kitér, ha, mondjuk, 
egy részeg ember elkezd vele kötekedni, mondván: ré
szeg! nem tudja mit beszél... Vagy elkerüli, vagy 
meghallgatja, akármit mond.

De mi van akkor, ha azonos állapotú emberek — az
az ittasak — kezdenek el egymással kötekedni? Akkor, 
amikor egyiknél sem működik az önkontroll! Vagy ha 
igen, akkor sem következetesen. Ilyen esetben kellene, 
hogy közbeszóljanak azok az emberek, akik a társasá
gukban vannak. Igen ám, de még mindig kísért az a ' 
régi magyar hagyomány, hogy a virtus, az erő tiszte
letet kelt, s ebből nem engednek, még akkor sem, ha 
emberhalál vagy súlyos sérülés a vége.

S még valami: régebben nem volt az embereknek 
annyi pénzük, mint mostanában. Ha ünnepeltek, a fék
telen ünneplésnek gátat szabott a zsebük! Ma, főleg fi
zetéskor, vagy ha valaki többletpénzhez jut, első út
juk a kocsmába, étterembe vezet, ahol addig marad- - 
nak, amíg a pénzük tartja.

Nagy János kőműves, kisiparosnál dolgozott, jól és 
keményen, nagy hozzáértéssel. Ismerte a szakmáját, s 
ami még lényeges, szerette. Nem csinált titkot belőle, 
hogy amit ő elvégez, arra sem a megrendelőnek, sem 
a gazdájának nem lehet panasza. Az ilyen embert a 
társai, ha nem is közösítik ki, de majdnem strébernek 
tartják! Ma már kezd ugyanis kimenni a divatból, hogy 
az ember igazi névjegye a munkája. Az a közkeletű 
vélemény kezd eluralkodni, sajnos, ma már a magán
iparban is, i hogy ezzel a munkával, avagy azzal az 
anyaggal nem lőnek nyulat, a lényeg az, hogy addig 
tartson ki, míg elmennek, míg felszedik a sátorfájukat, 
s utána már mondhat a megrendelő akármit, nem 
számít. . .  Főleg a segéd-, illetve a betanított munká
sok, járnak ebben elöl. . .

Nos, Nagy Jánosnak is volt ilyen típusú segédmun
kása. aki állandóan beleszólt a munkájába, holott nem
értett, de nem is érthetett , hozzá, ám ez a tény mint 
apróság, nem játszott — véleménye szerint — abban 
szerepet, hogy ne kritizálja örökösen a szakember 
munkáját.

Eleinte, mint minden értelmes ember, úgy próbálta 
áthidalni az ilyen megjegyzéseket, hogy nem vett róla 
tudomást, csak annyit jegyzett meg, hogy törődj a te 
munkáddal, az enyémet meg bízd rám.

Persze, aki kötekedni akar, az a kákán is talál cso
mót. Itt is ez volt a ' helyzet, míg egyik nap a mester 
megunta az örökös szekálást, s azt mondta: „Tudod 
mit, ha annyira érted' ami nem a te dolgod, gyere, 
cseréljünk helyet, adogatom én a téglát, hozom a mal
tert, s nem szólok egy szót sem, de ha rossz lesz, ■ amit 
csinálsz, te fogod megfizetni!”

Világos, hogy nem fogadta el, hiszen kritizálni köny- 
nyű azt, amit más csinál, de helyette dolgozni, s a 
felelősséget is vállalni, azt már nem!

Ez a szóváltás egy keddi napon történt, a rákövet
kező hét hétfőjén lett volna Lajos-nap. De hogy ne 
essenek ki a munkából, hiszen ez nagy ünnep, elhatá
rozták, hogy hét Végén, azaz pénteken ünnepük meg. 
Természetesen kocsmában, ital és étel társaságában. 
Kivonult tehát ezen a napon az egész csapat, összesen 
hat ember, két szakmunkás, két segédmunkás, egy 
építésvezető és a kisiparos. Ettek, ittak, mulattak.

Ám ahogy ilyenkor lenni szokott, előbb-utóbb a bor, 
az ital hatni 'kezdett, kire jobban, kire kevésbé, elég 
az hozzá, hogy a segédmunkásban forrni kezdett a 
„méltánytalanság”, hogy őt megsértették. Előbb csak 
mondogatta, csak szóban kötekedett, amire a válasz 
csupán nyugtató volt. Eltelhetett egy negyedóra, mire 
már mindenki azt hitte, hogy minden rendben van, 
amikor a férfiú újrakezdte, de most már emeltebb és 
sértőbb hangon.

Szinte úgy kellett lefogni, nehogy valami értelmetlen 
botrány keveredjék azon a helyen, ahol a többség ren
desen szórakozott. A kötekedő segédmunkás visszaült, 
de kemény szemekkel méregette vélt haragosát. Nem 
is ült sokáig nyugton, hanem újrakezdte, hogy gyere 
ki, gyere, menjünk ki, s ott aztán elintézzük a vitás 
ügyeinket. . .

Még mindig észnél volt a társaság, s nem engedte, 
hogy kimenjenek, hanem mindkét félre ráparancsol
tak, hogy maradjanak veszteg. De telt-múlt. az idő, s 
ismét kezdődött minden elölről. Most már sem isten, 
sem ember nem állíthatta meg őkel. hiszen mindkét fél: 
telve volt haraggal. Kimentek, s mivel egy súlycso
portban voltak, a verekedés kimenetele is egyenlő : 
esélyeket sejtetett. Legyintettek a többiek, mondván, 
hadd menjenek.

Kél perc alatt lezajlott a két ember ütközete. Egy 
ütés a gyomorra, majd a tarkóra, aztán zuhanás, s az 
az ember, aki kihívó fél volt, ottmaradt a földön, a 
társa visszament a többiekhez, akik kérdezték: No, mi 
volt? Semmi, leütöttem, majd csak visszajön. De nem 
jött vissza. Pár perc múlva kimentek, még mindig ájul- 
tan feküdt. Felkeltették, leporolták, s aztán vissza
támogatták az asztalhoz és ittak tovább.
^Majd beültek a kocsiba és ki-ki ment haza, s hét

főn várták, hogy jön. De nem érkezett meg a munkába 
s kimentek érte, mi van vele, miért nem jelentkezik? 
Akkor derült ki, hogy a dolog több kettőnél! Össze
görnyedve felállt, de a kezét nem vette le a hasáról. 
Rettenetes fájdalmai voltak. Később elment az orvos
hoz, aki azonnal kórházba szállíttatta, s ott meg is 
műtötték. Ha egy kicsit késik, könnyen rámehetett 
volna az élete, így csak úgy menthették meg az orvo
sok, hogy háromszor műtötték. Három hónapig, volt 
kórházban, mire úgy-ahogy felépült.

Nagy János pedig bevonult Baracskára, s megkezdte 
büntetése letöltését. Mindez 1980 augusztus 23-án tör
tént, s ö 1983. iúnius 28-án szabadul — kedvezménnyel.

Azt' hiszem, felesleges a magyarázat: az oktalan vir
tuskodás. a felesleges sértegetés, akarva-akarlfan em
beri tragédiákat szül. Ez senkinek nem lehet érdeke!

A. 3.
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GYÓGYÍTÓ NEVELŐ CSOPORT

Bizonytalanság..
Legutóbb a baracskai gyógyító-nevelő cso

portból villantottunk fel néhány arcot. Az 
igazsághoz tartozik, hogy e csoport közösség- 
vezetője bizony gondban volt, amikor kértem, 
hogy küldjön beszélgetni néhány, nem alko
holista „beutaltat”. „Nem lesz könnyű” — 
mondta. No, nem azért, mert mindenki alko
holista, hanem azért, mert attól tartott, hogy 
a pszichopatákkal nem tudok szót érteni.

S ebben a mondatban benne is van a bi- 
Sonytalanság. S ez több irányú. Bár a jog
szabályok nagyjából körülírják, kik kerülhet
nek ebbe a csoportba, azt azonban már ke
vésbé pontosan lehet megállapítani, hogy ki, 
mikor kerülhet ki innét. Bár valószínű, hogy 
az érintettek szívesen maradnak — maradná
nak itt — a büntetésük végéig. Másfelől az 
itt levő emberek sem tudják magukat hová 
tenni. Nagyon hat rájuk társaik megbélyeg
zése, amely azt sugallja, hogy ők nem telje
sen „normálisak”. Pedig hát személyes ta
pasztalataim szerint a gyógyító-nevelő cso
portokban látszatra teljesen normális, ép lel
kű emberek is vannak, s fordítva: sok olyan 
emberrel is találkoztam, akik látszatra ép
pen hogy nincsenek teljesen rendben lelkileg, 
azaz a csoportban lenne a helyük. No és ta
lálkoztam olyannal is, aki bevallotta: eljátsz- 
sza, hogy „beteg”, pedig nincs s^mmi baja.

Az olvasó is érezheti, hogy keresem a he
lyes szavakat, kifejezéseket. Miként az inté
zetekben keresik e csoportok helyét, az itt le
vőkkel való optimális bánásmódot. Mint je
leztük, Baracskán heti egy nappal kevesebbet 
dolgoznak, s e napot úgynevezett terápiás 
foglalkozásokra fordítják. Csoportos és egyéni 
beszélgetések, úgynevezett kreatív — alkotó 
cselekvések, barkácsolás, rajzolás, festés, stb. 
történik helyette. Másutt például annyi a kü
lönbség, hogy a gyógyító-nevelő csoportban 
lévő bármikor bemehet a nevelőjéhez. Álta
lában azonban a követelmények, főként a 
munkában, azonosak a többiekkel. Így aztán 
bizonyosan gyakori, hogy bár a külön körle
ten különleges bánásmódban részesítik őket, 
ám amit „nyerünk a vámon, elveszítjük a ré
ven”. Hiába hat jó irányba a  lelki „karban
tartás”, ha a munkahelyen naponta éri meg
aláztatás, kudarc az ilyen embert.

Baracskán a gyógypedagógus nevelőkkel ar
ról is beszélgettünk, hogy melyek a reális kö
vetelmények ebben a csoportban. Lehet, sza
bad-e őket jutalmazni, illetve fenyíteni? Hogy

ez mennyire komoly kérdés, arról a követ
kező győzött meg. A folyosón odajött hozzám 
valaki és teljesen természetes felháborodással 
panaszkodott: képzelje el, itt megfenyítenek 
bennünket! Micsoda dolog ez? S ha egészen 
sarkítom a helyzetet, akkor tényleg van igaz
ság benne. Mert képzeljük csak el. X azért van 
itt, mert kóros az idegállapota, nem képes fe
gyelmezni magát. Túl indulatos. E cselekede
tei nyilván túllépik azt a határt, amit a sza
bályzat lehetővé tesz. Mondjuk becsapja a 
zárka ajtaját a nevelő orra előtt. Ezért más 
körleten világos, hogy fenyítés jár, tisztelet
lenség címén. Tegyük fel, hogy itt is megfe
nyítik ezért, többször is. Jön a kedvezmény
tárgyalás. A fenyítések miatt nem kap felté
telest? Az biztos, hogy az érintett ezt igaz
ságtalannak tartja, hiszen éppen e „hibája” 
miatt van a gyógyító-nevelő csoportban.

A megoldás — többek között — a nagyon is 
körültekintő egyéniesítés. E körben teljesen 
egységes nevelési terveket aligha lehet készí
teni, kitűzni, s megkövetelni. De ugyanígy nem 
lehet a megszokott módon értékelni a munka
teljesítményt. Lehet, hogy egy ilyen ember 
önmagához képest nagyot teljesít, ha mondjuk 
75 százalékos a teljesítménye.

A probléma azonban még ennél is bonyo
lultabb. Mert megfordíthatom a kérdést: a 
gyógyító-nevelő csoportban levőktől teljesen 
mást követeljünk, mint a többitől? Akkor a 
szabadulás után miként állnak meg a lábu
kon? Kint senkire sincs „ráírva”, hogy ő ebből 
a csoportból szabadult, tehát legyenek vele 
megértőbbek. S ez nem is lenne reális, hi
szen a gyógyító-nevelő csoportnak lényegé
ben az a célja, hogy „meggyógyuljanak” az 
idekerülök.

A feladat tehát világos: ki kell dolgozni, 
hogy miben különüljenek el és miben nem? 
Nem kétséges például, hogy alapvetően peda
gógiai módszereket kell velük szemben, ponto
sabban értük alkalmazni. Ebben eszköz lehel 
a pszichológia,. a pszichológus. Ez utóbbiak 
feltárhatják a valós személyiséget, s ennek 
ismeretében a (gyógy) pedagógus, a nevelő el
készítheti, végrehatjhatja a legjobbnak vélt 
nevelési tervet.

Mert ne feledjük: a gyógyító-nevelő csopor
tok életre hívása része a differenciált nevelés
nek, amelynek legjobb formáit, módszerei! 
ezekben az években kell megtalálni minde
nütt. Vagyis a jelenlegi helyzeten van mit ja
vítani . . .
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Oktatási h
Ebben az intézetben nincs külső — az anyaiskolában mű- 

sszükség középiskolára, hiszen ködő — pedagógusok bevoná- 
elég sokan vannak, akik ren- sara is. Erre azonban, részben
delkeznak érettségi bizonyít
vánnyal. A nyolc általános is
kolai végzettség pedig, szinte 
természetesnek számít.

Ennek ellenére évről évre 
megszervezi az intézet az álta
lános iskolai oktatást, azokért, 
akiknek nincs meg, mert azért 
még ilyenek is vannak .. .  Bár 
a lehetséges tanulók körét 
nagyban leszűkíti az a tény, 
hogy — viszonylag — rövid 
időt töltenek az intézet falai 
között. Gyakran előfordul, 
hogy egy-egy ember két-há- 
rom-négy hónapot tölt el itt, s 
ők, ha nincs is meg a nyolc 
általánosuk, nemigen szervez
hetők be az oktatásba.

Az intézet oktatási szakfel
ügyeletét a baracskai általános 
iskola igazgatósága látja el, 
immár hagyományosan, évek 
óta. Az intézet vezetőinek jó 
kapcsolatot sikerült kiépítenie 
az anyaiskolával, bármilyen 
kéréssel fordulnak hozzájuk, 
készségesen- segítenek. Az 
anyaiskola vezetője maghatá
rozott időközönként, rendsze
resen érdeklődik az esetleges 
gondok, fogas kérdések iránt, 
s ezek megoldásában tevéke
nyen részt vesz, ezenkívül sze
mélyesen ellenőrzi, figyelem
mel kíséri az itteni oktatói 
munkát.

Ezt a személyes segítséget 
igénylik az intézetbeliek, mert 
az egyes szaktárgyak vezetésé
ben, a tanulócsoportok irányí
tásában kizárólag az állomány 
— döntően a nevelési szolgá
lat állománya — működött, il
letve működik közre. Közülük 
szerveződnek tehát az oktatók, 
a tanárok.

Az ő tehermentesítésükre az 
Intézet vezetői kísérleteztek

az intézet viszonylag nagy tá
volsága, valamint az anyais
kola nevelőinek nagyfokú le
terheltsége miatt, nem került 
sor. A terv csak terv maradt.

Egyelőre marad az eddig be
vált módszer, hiszen a tapasz
talatok azt bizonyítják, hogy 
a belső előadók, oktatók szín
vonalasan oldják meg nem 
könnyű feladataikat. Ha ez így 
volt a múltban semmi ok arra, 
hogy ne bízzunk benne, hogy 
a jövőben is így lesz . . .

Erre biztosíték az is, hogy az 
oktatók közül — egy kivételé
vel, aki gépészmérnök —, 
mindenki pedagógiai végzett
séggel rendelkezik. Ehhez fel- 
társul még az is, hogy szakmai 
munkájukat nagy lelkesedéssel, 
nagy odaadással látják el. Ez 
természetes is, hiszen tisztá
ban vannak e munka társadal
mi és büntetésvégrehajtási je
lentőségével.

Tárgyi feltételek
Ha eddig a személyi feltéte

leket vettük szemügyre, most 
nézzük meg a tárgyiakat is. 
Ebből a szempontból az inté
zet feltételei jók. Az általános 
iskolának öt tanterme van, fel
szerelésük korszerű, minden
ben jól szolgálják az ered
ményes oktatást. S ki kell 
emelnünk azt a tényt, mivel 
máshol ez nem így van, hogy 
ezek a termek csak az iskolai 
oktatást szolgálják . . .  Ezenkí
vül még vannak az intézetnek 
olyan termei, amelyek más, 
kulturális igénybevétel mellett, 
oktatásra is felhasználhatók.

Technikai szemléltétől esz
közeik tárát évről évre gya

rapítják, s hogy ezek az esz
közök minél hatékonyabban 
szolgálják az oktatást, szertá
rat hoztak létre, amelyben az 
egyes eszközök — szaktár
gyanként vannak cspportosít- 
va. |

Az oktatást szogálja: hat da
rab lemezjátszó, hat darab 
magnetofon, öt darab diavetí
tő, plusz vetítővászon, s ezzel 
együtt egy diafilmvetítő-er- 
nyő, tíz darab dianéző, négy 
darab írásvetítő.
_A fizikai és a kémiai okta

táshoz növelték az eszközöket, 
gyarapodott a diafilmkészlet, 
több lett a falitérkép, s a 
komplett egységcsomag.

- á .  j.
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Három g@»dl®löt
Lombosi János levele is a 

vitazáró után érkezett. Néhány 
gondolata azonban érdemes a 
figyelemre, annál is inkább, 
mert ő nem új ember idebent.

„Egy pillanatra sem igaz az, 
hogy a nevelő cserben hagyja 
a neveltjét. De vajon az elítél
tek hány esetben hagyják cser
ben a nevelőjüket? Nagyon 
sokszor. Felelőtlen megnyilat
kozásaikkal, viselkedésükkel 
olyan támadási felületeket 
hagynak, amellyel a nevelőt is 
kellemetlen helyzetbe hozzák."

Mit jelenthet a gyakorlatban 
e két eset? A nevelő szava 
döntő fontosságú egy jutalom
nál avagy fenyítésnél, netán 
rövid tartalmú eltávozásnál, 
kedvezmény megadásánál stb. 
Döntő fontosságú, de nem min
dig ő dönt. Mások szavának 
is van jelentősége. A felügye
letnek, a munkáltatónak. Jó
magam több ízben vettem 
részt az intézeti tanács ülésén, 
ahol a feltételes kedvezmény
ről és a pártfogó felügyelet el
rendeléséről tanácskoztak. Bi
zony előfordult, hogy a nevelő 
javasolta például a kedvez
mény megadását, de a rendkí
vül negatív munkáltatói véle
mény — bizoriyította, hogy az 
illető az elmúlt hónapokban 
átlagosan ötven százalékot tel
jesített —, valamint a körletőr 
ugyancsak negatív véleménye 
„lerontotta’ a javaslatát. Ab
ban maradtak hogy három hó
nap múlva visszatérnek az il
lető ügyére, s természetesen 
elmondja neki a nevelő, hogy 
miben kell javulnia. Ilyenkor 
az érintett úgy érezheti, hogy 
a nevelője cserbenhagyta, pe
dig éppen a példa bizonyítja, 
hogy nem erről volt szó. El
lenkező példát is lehet mon
dani arra, amikor a nevelő ki
áll a neveltje mellett. Például 
a hétvégéken és az esti órák
ban nincsenek benn a nevelők 
Közösségvezetőknek, Öntevé
keny szervezetek tisztségvise
lőinek ilyenkor lehetnek oljyan 
feladataik — nevelői felkérés
re, jóváhagyással —, amelyek 
elvégzése során „összeütközés
be” kerülhetnek a felügyelet
tel. Még az is lehet, hogy a 
felügyelő fenyítést „ígér”, de 
az elmarad, mivel a nevelő ké
sőbb rendezi az ügyet, ha úgy 
tetszik, megvédi neveltjét. Ezt 
persze meg is kell tennie, hi
szen a háttérben az áll, hogy a 
felügyelet nem kapott előre 
megfelelő tájékoztatást — ne
tán utasítást — a készülő 
programról.

Am ugyanebben az esetben 
az is megeshet, hogy a fel
adattal megbízott viselkedése, 
megnyilatkozásai váltják ki a 
felugjyelet rosszallását, s netán 
ezért állítják le a programot. 
Ekkor a nevelt hozza kellemet
len helyzetbe a nevelőt, akinek 
a_ szemére lehet vetni, hogy 
túlzottan megbízik olyanokban.

akik erre nem méltóak. S nyil
ván a nevelő a jövőben két
szer is meggondolja, hogy tá
vollétében ilyen vagy olyan 
műsort, vetélkedőt stb. engedé
lyezzen. S ezen azért is ér
demes elgondolkodni, hiszen a 
megnövekedett szabad idő 
nagy részében nevelő nélkül, 
a felügyelet „felelősségére” 
zajlanak az események. Vagy
is a fegyelmezetlenkedők el
sősorban maguknak és társa
iknak ártanak.

★
„Többszörös visszaesők sin

csenek tisztában azzal, hogy 
milyen problémával hova kell 
fordulni? Sok a fölösleges sé- 
tálgatás a nevelői iroda és a 
zárkák között. A közösségveze
tők jobb kiválasztása jelent
hetne e területen előrelépést. 
Egy kissé divattá vált — már
mint a kiválasztásnál — a si
mulékonyság, a szimpátia, az 
alkalmazkodás és akarva- aka
ratlanul háttérbe szorulnak a 
nyílt és őszinte véleményt al
kotó elítéltek.”

A fentiekkel foglalkoztunk a 
vitában is. E helyütt egyvala
mit szögeznék le: nem kétsé
ges, hogy a különböző közös
ségvezetők bizalmi feladataik
kal összhangban az átlagnál 
nagyobb kedvezményeket kap
nak. Nemcsak a mindennapi 
élet során, hanem ők többször 
mehetnek rövid tartamúra, 
majdnem bizonyosan megkap
ják a kedvezményt, átminősítik 
őket enyhébb fokozatba stb- 
Ezért azonban végső soron azt 
kellene nyújtaniuk, hogjy tár
saikat jó irányba befolyásol
ják, ha úgy tetszik: segítsenek 
nevelni! Ha azonban a kivá
lasztásnál csupán szimpátia, 
simulékonyság dönt, úgy a ne
velők nagy hibát követnek el. 
Engednek az egyéni karrier
vágynak és csupán a kiválasz
tott önző érdekei kerülnek elő-: 
térbe; míg a feladat, a lényeg 
elmarad. S nemhogy jó irány
ban hatna társaira, hanem ép
pen személyes példája nyomán 
az a vélemény alakul ki a töb
biekben, hogy az elvtelen al
kalmazkodás, a simulékonyság 
stb. erény, amelyet jó megta
nulni. Nagyon helyesen látja

tehát Lombosi János, hogy a 
nyílt, őszinte embereket kell 
a kisebb vagy nagyobb közös
ségek élére állítani, különben 
a „sitiprincek” minden jó szán
dékú nevelői törekvést tönk
retesznek.

★
„Nem kell feltétlenül azzal 

áltatni magunkat, hogy akik 
kint vannak, azok a bűncse
lekmények garmadáját követik 
el. Azzal egyébként sem véde
kezhetünk, hogy más is követ 
el bűncselekményt.”

Azt hiszem, nem tévedek, 
hogy L. J. itt arra a divatos 
„szövegre” céloz, amelyet elég 
sokszor hallani a bentiektől. 
Nevezetesen: bennünket min
őig „elkapnak” — mondják a 
visszaesők —, pedig mennyien 
bűnöznek kint, de megússzák. 
Ezért vagy azért. Szóval félre
értés ne essék: senki sem ál
tathatja magát azzal, hogy ő 
valamiféle „többséghez” tar
tozik, Az emberek döntő több
sége, mégha nehéz —* neheze
dő — körülmények között él 
is, becsületes módon próbál ér
vényesülni. Az emberek erköl
csi értékítélete nem torzult el, 
a csalás, lopás, hazugság stb. 
nem kap felmentést, soha nem 
lesz követendő példa- Attól 
még, hogy naponta olvasha
tunk bűncselekményekről, ne 
higgyük, hogy ez az általános. 
Ha az újságárus szenzációs 
esetről kiabál az aluljáróban, 
akkor az nem arról szól, hogy 
X. vagy Y. ma nem követett 
el semmit. Vagyis a bűncse
lekmény egyáltalán nem meg
szokott valami, hanem csak . 
egy kisebbség „szokása”.

Egyébként az ilyesfajta gon*' 
dolkodásnak, amely gyanítom, 
nem lehet általános, egyértel
mű cáfolata az, amit mi elő
ítéletnek hívunk. Ha a többség 
is bűnözne, akkor logikusan, 
szolidárisak lennének, azokkal,.1 
akiket „véletlenül” elkaptak 
és a büntetés letöltése után,:., 
szabadultak. S így az sem vé- r: 
letlen, hogy azok, akik már ' 
voltak börtönben, nagyon is 
megértőek az onnét jött „sors
társ” iránt.

KALEIDOSZKÓP
Az egyszeri a meg nem értett 
a szeretett a néha tépett 
a jóságos a könnyfakasztó 
a háborgó a kék szelíd tó 
a büszke és a megalázott 
vezetőd — lehúzó jármod 
a kör a gömb a szögletes 
a görbe és az egyenes 
a csend a vijjogó kiáltás 
csdeklésekben tipró járás 
keveredve, ötvöződve 
sorsunkba belekönyökölve

öltözetlenül meztelen 
borul elénk a szerelem.

Titoktalan világban 
nem is lehetne élni 
nyugodt álmom se lenne 
ha nem lehetne félni 
elfelejtenék mindent 
ha minden tudott lenne 
téged sem szeretnélek 
ha más nem szerethetne.

Sasvári Ferenc

A VONAT
(E g y  tr a g é d ia  k iir iiS ta té n g r i)

©
Részletek a jegyzőkönyvből:
I. J. — A kislányom meghalt. Többet nem tudok mondani.
V. S. — A balesetkor elszenvedett sérüléseim miatt a tör

téntekre nem tudok visszaemlékezni. . .
A. B. (A Sulyok Viktor által vezetett autóbusz mögött 

haladt gépkocsijával.) Jobbra néztem és két' fehérből sárgába 
hajló, IGEN GYENGE, de JÖL LÁTHATÓ fényt láttam Azon
nal tudtam, hogy vonat jön . . .

K. E. — Csak arra emlékszem, hogy nem messze a vasúti 
töltéstől, annak szegvári oldalától, a földön találtam magam, 
az arcom nagyon vérzett. Nem emlékszem az összeütközésre, 
meg arra sem, hogyan kerültem ki a buszból.. .

B. J. — Szerintem az autóbusz legalább kettőt fordult a 
saját tengelye körül, amikorra megállt. Én végre talpra áll
tam, mentem kifelé a buszból. Előttem emberek tolakodtak, 
őrült, sikoltozás ,jajgatás hallatszott. Amikor kimásztam, lát
tam, hogy a vonat elütött bennünket.. .  Már az emelkedő te
tején lehettünk, amikor azt vettem észre, hogy a vezető mel
letti ajtó kinyílik, azon a vezető kiugrik. Nagyon jól láttam, 
mert az ajtóra valami külső fény vetődött, s lehetett látni 
hogy ott egy személy kiugrik. Ez a személy csakis a busz 
vezetője lehetett, mert azon az ajtón más nem tud kiugrani 
csak ő. Ahogy a vezető kiugrott, abban a pillanatban szóltam 
a mellettem ülő B. S.-nek, hogy nézd, valami baj van . de 
ebben a pillanatban már hallottam is a csattanást. . .

B. S. (Az autóbusz utasa, akire B. J. hivatkozott.) — A 
velem szemben ülő GY. M.-mel beszélgettünk, emiatt kifelé 
nem figyeltem. Arra emlékszem, hogy csattanás volt, és hir
telen sötét le tt .. .  Sikerült a busz roncsai közül kimásznom, 
majd kis idő múlva visszamentem Gy. M.-ért, de közben ő is 
kijutott. . .  ^Felolvasták előttem B. J. vallomásának azt a ré
szét, ahol ő engem figyelmeztetett arra, hogy valami baj van, 
mert a busz vezetője kiugrott. Erre azt tudom mondani, hogy 
B. J. engem nem figyelmeztetett, de ő sem láthatott ilyent, 
mert a menetiránynak háttal ült, és tudomásom szerint nem 
is fordult meg . . .
. , N; .T- “  Nem is tudtam hirtelen, mi csapott le ránk. El*
képzelni sem tudtam. A csattanás iszonyatos volt, aztán a lö
kés nekivágott az ablaknak. Arra gondoltam, hogy most vé
gem, meg kell halnom. Kiáltani sem tudtam, de a többiek 
örült kavarodást csináltak. Egymást taposták a .kijárat felé 
egy asszonyt a kislányával elsodortak, aki sikoltozott, hogy Ju
ditka, Juditka, és a fejét fogta, mint aki megőrült.

* V‘ Â. ™ozdony vezelője) . . .  már csak az utolsó pilla
natokban venettem észre a buszt. Nagyon rosszak voltak a 
látási viszonyok Borús szürkeség volt, de már inkább sö té t... 
oldalt nem szoktam kihajolni, legfeljebb csak nyáron. Az a 
kis ovális ablak meg alig ér valamit. Rögtön, igen, rögtön al- 

aí,taiT!.,a. gyesieket, de az összeütközést már nem lehe
tett elkerülni. Gyakorlatilag változatlan sebességgel rohant 
neki a mozdony a busznak. Borzalmas volt. Borzalmas . . .

★

„A ,sze§väri Platán vendéglő egyik sarokasztalánál három 
férfi sorozgetett. Egy vasutas és két civil. A zsírfoltokkal dí
szített asztalon jo néhány üveg sorakozott már. Cigarettafüst 
kortyok, hummögés.
m Hát így van ez. Nem kellenek háborúk, járvá
nyok meg minden, húszén anélkül is fogyunk szépén Én 
mondom nektek, nem érdemes hosszú távra tervezni"mért) 

gye, itt van ez a mostani dolog is . . .  Egészségetekre. . .  Szé*
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Viszonylag hosszú ideje 
nem készült már riport Kő- 
hidán a szövődé és a többi 
üzem munkájáról; pedig új
donságokról is bőven beszá
molhatunk.

A legelső „újdonság”, ami 
a kőhidai munkáltatás hely
zetét is befolyásolta, tulaj
donképpen már nem is olyan 
új dolog — sajnos. Sokat ol- 
vasni-hallani a világgazdasá
gi változások magyarországi 
hatásáról. Ezt természetesen 
Sopronkőhida is megérezte. 
Nemcsak új berendezéseket 
kellett felszerelni, hanem új 
szemléletet is meghonosítani 
a régi falak ‘ között.

Az ötnapos munkahét im
már itt is általánossá vált, 
csökkent tehát az úgyneve
zett munkaidőalap. Ez azt je
lenti, hogy a teljesítményt — 
amelynek természetesen több
nek kell lenni a tavaly elért 
eredménynél — kevesebb 
munkaóra alatt lehet, illetve 
kell „hozni”. Semmi gond — 
vélhetnék a járatlanok: töb
bet- kell dolgozni, ösztönzőbb 
bérezést kialakítani és kész. 
Igen ám, de a logikusnak tű
nő ötlet első fele megvalósít
hatatlan, mégpedig a már 
említett gazdasági változások 
miatt:, a többlettermeléshez 
többletalapanyagra lenne 
szükség, ennek mennyisége 
azonban nem növekedhet a 
kívánt mértékben. Hosszú 
esztendőkön keresztül a 
mennyiségi szempont jelle
mezte elsősorban az eredmé
nyek mérlegelését, ezt szok
ták meg a dolgozók épp úgy, 
mint az irányítók. Ha több 
volt a hibás termék — nosza, 
gyerünk, ráhajtani, majd be
hozza az illető a lemaradást. 
Igen ám, de mindez alap
anyagot emészt fel, ráadásul 
feleslegesen fogy az energia, 
amellyel ugyancsak takaréko
san kell bánni. Át kell tehát 
alakítani a sok éves gyakor
latot: először megértetni, tu
datosítani, majd a követelmé
nyeket úgy megszabni, hogy

a minőségé legyen a döntő 
szó. Röviden: sokkal jobb 
munkát kell végezni, mint 
eddig.

A ' szemlélet alakításának 
mindig hatékony segítője a 
bérezés: ez is az új szempon
tok szerint alakult. Az úgyne
vezett „extra” minőségű ter
mékeikért például husszáza- 
lékos teljesítmény-növekedést 
írnak fel a nyilvántartó kar
tonokra; az I. osztályú mun
káért tíz százalékot (a 100 
százalékos teljesítmény tehát 
ezen a módon 120, iletve 110 
százalékot jelent az elszámo
lásnál). Ugyanígy jár többlet- 
százalék a II. osztályú termé
keknél, míg a harmadik-ne
gyedik osztálynál már nincs 
semmi többlet — ez csak egy
szerűen elfogadott minőség.

A termelési versenyek ta
valyi bevezetése szintén segí
tett a minőség javításában, 
ezért az idén ezt a formát is 
fejlesztették, bővítettéit. Mint 
a textilüzem főmérnöke meg
fogalmazta, ahogy szigorod
nak a követelmények, úgy 
erősödik a bérezés ösztönző 
jellege, s vezetik be az újabb 
és újabb módozatokat a mind 
jobb minőség érdekében.

m
'm m

Változás ide, változás oda, 
egy gond minden igyekezet el
lenére megmaradt. Van egy — 
szerencsére kis létszámú — 
csoport, amelynek tagjai nem 
akarják megérteni nemcsak 
azt, hogy jobban kell dolgoz
ni, hanem még azt sem, hogy 
dolgozni kell. Nem használják 
ki a lehetőségeket, hogy egy 
kis pénzt gyűjtsenek maguk
nak a szabad élet újrakezdé
sének idejére, hanem maka
csul az „ellenállást” választ
ják. Sorozatosan kapják a fe
nyítéseket. Alighogy lejárt az 
egyik s visszakerülnek vala
melyik üzembe, máris ismét 
megtagadják a munkát — 
mennek az újabb „forduló
ra”. Viselkedésükkel nemcsak 
saját maguknak okoznak
kárt, hanem a jó szándékúak 
tevékenységét is zavarják,
sőt, pénzt húznak ki a zse
bükből, mert az általuk oko
zott termeléskiesés az egész 
üzem teljesítményét csökken
ti.

Korábban sok gondot oko
zott a kategóriaváltás : (elke
rültek innen például a szigo
rított őrizetesek, akiknek
munkatempója, igyekezete 
máig is emlékezetes), napja
inkra már az itt levők jelen

tős része begyakorlottan, jól 
dolgozik. A szembenállók 
csoportján kívül azonban még 
az is lassítja bizonyos mér
tékben a mennyiségi, de főleg 
a minőségi követelmények 
megfelelő teljesítését, hogy 
egyre több, aránylag fiatal 
ember kerül Kőhidára, akik 
számára teljesen ismeretlen 
forgalom a munkahely, a tech
nológiai fegyelem. Életük ko
rábbi szakaszában ugyanis 
csak nagyon keveset dolgoz
tak, ha dolgoztak egyáltalán; 
sem szakképzettséggel, sem 
általános iskolai végzettség
gel nem rendelkeznek.

A  minőség érdekében
Mindezek a jelenségek in

dokolttá tették, hogy az ösz
tönző bérezésen kívül más 
módon is segítsék a minőség 
javulását. Hiába például az 
igyekezet, a nagyobb kereset 
elérésére irányuló szándék, 
ha a technikai feltételek nem 
megfelelőek, vagyis a kiöre
gedett gépek „tagadják meg” 
a munkát. Az előző tervidő
szakban a szövődé fejleszté
sén volt a hangsúly — új, a 
korábbiaknál nagyobb telje
sítményű berendezéseket sze
reztek be. Ezeknek viszont 
több sűrített levegőre volt 
szükségük —, amelyet a régi 
kompresszor már igencsak 
nehezen tudott szolgáltatni. 
Ráadásul aránytalanul sok 
elektromos energiát emésztett 
fel működése közben. Ma már 
működik az új kompresszor; 
rendkívül energiatakarékos 
— húsz százalékkal keveseb
bet fogyaszt elődjénél — és 
jobb, tisztább levegőt szolgál
tat.

A kikészítő korszerűsítése 
a jelenlegi tervidőszakra ma
radt. A vállalaton belül elis
merten ez volt a legrosszabb 
hely: alagsori helyiségekben, 
magas páratartalmú levegő
ben dolgoztak az emberek. 
Hiába igyekeztek a legkü- 
lönbfélébb megoldásokkal ja
vítani a körülményeken —

val rendes kerékvágás szerint haladnak a hónapok, évek, az
tán egy nap felülsz a buszra, amivel évekig rendben utazgatsz. 
Soha semmi baj, a családra gondolsz, a focimeccs közbeni kis- 
fröccsre, az asszonyra, a gyerekre, aki az utóbbi időben egy
re sűrűbben csavarog, aztán bumm.. .  vége, nincs tovább.

— Az biztos, hogy mindig van valami, amit nem lehet 
bekalkulálni.

— Harminchét ember, nagy ég! Matuska óta tálán nem is 
volt ekkora baleset.

— Az nem ilyen volt. Merénylet. Az más . . .
— Jól van, más, persze. Már úgy értem, hogy ennyi ha

lott, meg sérült.
Ittak pár kortyot, megszívták cigarettájukat.
— Azt mondják, a sofőr, mikor meglátta a vonatot, ki

ugrott a buszból, és egy présházban találták meg kutyákkal. 
Oda bújt.

— A szemét! Fel kéne kötni az ilyent! A tengerészeknél is 
van egy törvény, hogy a kapitány hagyja el utoljára a siily- 
lyedő hajót. Hát ez éppen olyan. Nem?

— Marhaság! Nem kell mindent elhinni, tudjátok, mi
lyenek a népek. Valaki kitalálja, aztán terjed, mint a futó
tűz.

— Fene tudja. Nem zörög a haraszti Valam i...
— Maradj már! Mondom, én beszéltem az egyik mentős 

apjával, ugyanis szomszédomé Na, hát ő mondta, hogy nem 
igaz. A töltés oldalában feküdt a sofőr is. Mindjárt az első 
szállítással elvitték.

— Jó. Legyen így. De mindenféleképpen nehéz lesz neki 
megmagyarázni: harminchét halott, huszonkét sebesült. Talán 
ő is jobban jár, ha ottmarad.

Mind a hárman elgondolkozva néztek maguk elé.
★

. . .  Sulyok, Viktor útközben a Szegvár—Isaszeg közötti so
rompó nélküli vasúti átjáró előtt kb. _ 80 méterrel előbb bal 
íelé tekintett, a műutat keresztező vasútvonalra, majd amikor

megállapította, hogy ebből az irányból nem jön vonat, rövid 
ideig jobbra, majd koncentráltan előre figyelt.

Sulyok Viktor a jobbratekintés során nem észlelte a kö
zeledő vonatot, így a csökkentett sebességgel haladó autóbuszt 
rávezette a sínekre. Ekkor következett be az ugyanebben a 
pillanatban odaérkező és kellően már fékezni nem tudó vonat 
valamint az autóbusz összeütközése. Az ütközés következtében 
harminchét utas életét vesztette, tizenhét személy súlyosan, öt 
utas pedig enyhébben megsérült. Az ütközés folytán az autó
buszban, a vasúti járművekben és a pályában háromszázezer 
forintot meghaladó, különösen nagy kár keletkezett.

A vizsgálatok megállapítása szerint a balesetet Sulyok 
Viktor okozta azzal, hogy a veszélyes kereszteződést a válla
lattól kapott balesetevédelmi oktatás ellenére nem kellő fi
gyelemmel közelítette meg. Ezzel pedig megszegte a KRESZ 
azon rendelkezését, amely előírja, hogy a vasúti átjárón csak 
akkor szábad áthaladni, ha a jármű vezetője meggyőződött az 
áthaladás veszélytelenségéről. A baleset bekövetkezésében 
azonban közrehatott az is, hogy a mozdony elektromos vilá
gítása nem felelt meg a szabványnak, így nehezebben volt ész
lelhető, továbbá az is, hogy a Vasúti pálya egy bokorcsoport 
miatt teljes biztonsággal nem volt belátható. Ezért a keresz
teződésnél vagy sorompó felszerelése lett volna szükséges, 
vagy pedig a látást akadályozó bokrokat kellett volna kiirtani. 
Ez utóbbi egyébként a baleset bekövetkezése után megtör
tént.

A bíróság Sulyok Viktort bűnösnek mondta ki halálos 
közúti tömegszerencsétlenség gondatlan okozásának bűntetté
ben, s ezért — a súlyosbító és enyhítő körülmények figyelem
be vételével — hatévi szabadságvesztésre ítélte, és hat évre 
eltiltotta a járművezetéstől.

Az ítélet ellen az ügyész, a vádlott és védője fellebbezett, 
így az nem jogerős.

Donászi Aladár
Szeged

alapvetően nem tudtak vál
toztatni a helyzeten. A ter
vek már korábban elkészül
tek egy új épület felhúzására 
— ám közbeszólt itt is a ta
karékosság. Végül egy már 
meglevő épületre esett a vá
lasztás, ahol azóta befejező
dött az átalakítás, jóval ki
sebb költség árán, s minden 
készen van az átköltözésre. 
Ennek során a gépparkot is 
felújítják; a korábbi legrosz- 
szabb helyből így válik majd 
szinte a legjobb üzemrésszé 
a kikészítő.

Folyamatos az anyagmoz
gatás gépesítése; nemcsak 
gyorsabban jut el így az 
anyag az egyik helyről a má
sikra, hanem munkaerő is 
felszabadul.

A szövődében rendületlenül 
próbálkoznak a zajártalmak 
csökkentésével (magát a zajt 
nem nagyon lehet csökkente
ni, a legjobb pneumatikus 
gépek is „hangosak”). Koráb
ban kötelező volt a fülhallga
tószerű zajvédő használata, 
ám sokan nem használták, 
mert zavarólag hatott a mun
kában. Most már — a tapasz
talatokhoz igazodva — meg
szüntették a kötelező jelleget, 
s ezen a hagyományos zajvé
dőn kívül ötfajta fülszivacs 
között lehet válogatni; ezek 
közül ki-ki a neki egyénileg 
leginkább megfelelőt használ
hatja.

A szakmunkásképzés jelen
tősége a vázolt körülmények 
között ismét megnőtt. Ennek 
megfelelően nemcsak a meg
felelő tanfolyamok szervezé

sére fordítottak különös gon
dot, hanem a tárgyi feltételek 
biztosítására is. Az egyik vál
lalati épületrész belső átala
kítása során korszerű, min
den igényt kielégítő tanter
met alakítottak ki, és fokozott 
figyelem kíséri a szükséges 
könyvek, bemutató eszközök 
stb. beszerzését is. Teljesen 
önállóan, külső segítség nél
kül folyik a szakmunkáskép
zés, elegendő főiskolai vég
zettségű szakember áll ren
delkezésre.

A tanfolyam befelyezése 
után az eredményesen levizs
gázott dolgozó tízszázalékos 
pótlékot kap. (Egy kis fej
számolás: ha egy munkás 
„extra” minőségű terméket 
állít elő, összesen húsz +  tíz ; 
=  harminc százalék pótlékot ■■■■ 
kap, vagyis majdnem a sima 
fizetés egyharmadával többét.)

★

Bár a naptári esztendő be
fejezése még nem érkezett el»' 
körvonalaiban már vázolódott 
az idei terv teljesítésének né- ... 
hány körvonala. Az előre jel-. . 
zések szerint a szövődé 102%- 
ra, a konfekció 103%-ra, 
a vasipari üzemrész 104%-ra, 
a híradásipari egység pedig 
102%-ra teljesíti a tervet. A 
kitűzött szintet tehát minde
nütt túlhaladják a szigorúbb 
követelmények, a jobb minő
ség megtartásával is. Ha len
ne ilyen átszámítás, bizonyá
ra jó néhány százalék pótlék 
járna ezért a sopronkőhidai 
nagyüzemnek is . . .

H. A.

„Kilépés" előtt
Előbb-utóbb mindenkinek megszűnik a munkaviszo

nya Sopronkőhidán — vagyis elérkezik az á perc, ami
kor átköltözik a szabaduló-zárkába. Most már inkább 
így is nevezhetjük: szabaduló-szoba, mert belsejében 
felújítva, néhány, a kényelmet is szolgáló berendezési 
tárggyal ellátva várja a „vendégeket”. Ha az ágynemű 
mintázata nem is látszik a felvételen, a rádió és a tele
vízió azért jól érzékelhető, s talán az is, hogy a padlón 
szőnyeg van, a kisasztal mellett támlásszék; a falon né
hány virágcserép üdíti a szemet. A helyiséget jelképnek 
is tekinthetjük: a szabad életre való felkészülés jelké
pének.
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A  felnőtt korúak 
próbára bocsátásáról

Kiket bocsátanak bírósága
ink próbára? Nehéz a válasz, 
síiért sokszínű a kép. Itt most 
cáak néhány jellemző eset be
mutatására van lehetőség.

Legtöbben kisebb vagyon el- 
léni vétséget követtek e,l. Kö- 
ssöttük volt az a 63 esztendős, 
szerény anyagi körülmér(yek 
között élő celldömölki özvegy
asszony, takarítónő, aki mun
kája közben egy karikagyűrűt 
tálált. A kísértésnek nem tu
dott ellenállni. A gyűrűt — 
mert keresték — végleg nem

kájáért mindenki becsült ■— bereké, akiket a közfelfogás 
egy alkalommal gépkocsijuk szerint is segíteni kell annak 
ülésén férje hölgyismerősé- bizonyításában, hogy törvény
nek dolgaira bukkant. A há- szegésük egyszeri botlás volt. 
zastársak között az idő tájt fe- Eddig olyan elkövetőkről 
szült volt a hangulat, az ese- esett szó, akiknél remélhető, 
mény olaj volt a tűzre. Mint hogy ez a folyamat különösebb 
tudjuk, a harag rossz tanács- külső segítség nélkül is zavar
adó, így volt ez most is: az tálán lesz. Vannak

munkatársai addig szédítették, 
amíg munkaviszonyát felszá
molta és külföldre szökést kí
sérelt meg. Megmutatkozott, 
hogy a fiatalember — éppen 
korlátozott értelmi képességei 
miatt — az élet minden terü
letén könnyen befolyásolható. 
Próbára bocsátása mellett cél
szerű volt pártfogó felügyelet 
révén is segíteni abban, hogy 
az élet különböző kérdéseiben 
jobban eligazodjék.

Merőben más okból került 
pártfogó felügyelet alá egy só- 
tonyi lakos. Ő huzamosabb 
időn át elmulasztotta a gyer
mektartásdíj fizetését. Oka az 
volt, hogy időnként erősen ita- 

azonban lozott, ilyenkor nem dolgozott 
rendszeresen, s ezért nem volt 
miből fizetnie. A pártfogó fel
ügyelet célja ilyenkor az elkö
vető gyógyítása mellett a rend
szeres munkára szorítás, ezen

asszony elégtételt vett a maga ettől eltérő esetek is. Olyanok,
módján. Elégette a férje jogo- amelyekben a tettesek vala-
sitványát. Nem tehette volna, milyen okból támogatásra, sé
dé azért a házastársi indulat gítségre, ellenőrzésre szorul-
megérthető. nak. Ezért ad a törvény lehe-

A családi kapcsolatnak más tőséget arra, hogy a bíróság az keresztül a fizetési készség elő- 
. összefüggésben volt jelentősége elkövetőt a próbára bocsátás segitese.

merte megtartani, néhány nap „v kfi7 lpkpdési balespti ü«v- mellett pártfogó felügyelet alá 
múlva azt visszacsempészte £  a  család e^  t l f  napon is helyezze, ha ettől a próba
oda, ahonnan elvette. a hótól síkos 8-as főútvonalon »kere várható. A pártfogó fel-
\) A adódó alkalommal sokan személygépkocsival utazott ügyelet alatt álló személy kö-

élnek meggondolatlanul. Egy Veszprém megyei lakásuk fe- ieles a hatóság által előírt zolhatja, vagy 
főiskolás fiatalember lekéste az a  férj ült a volánnál' A se- szabályokhoz igazodni. Ellen- meg.
Utolsó autóbuszt, amellyel bú- bességmérő 40 kilométert mu- kező esetben e szabályok meg- , . , . ,
cjsúi lakására utazhatott volna, tatott Ez a máskor alacsony szegese miatt az eljárás folyta- rult, beilleszkedesi zavarokkal 
Késő este a Rohand úton gya- sebessé« most soknak bízó- fására és a szabályszegések sú- küzdő vagy értelmileg karo- 
logosan tartott hazafelé, ami- nyuit A gépkocsi megcsúszott lyától függően további intéz- rosodott személy nem allta ki
kor megpillantotta az őrizet- letértek az útról, felborultak! kedésekre vagy büntetés kisza- a_ próbát velük szemben az el
len, lezáratlan segiédmotorke- a  férj volt szerencsésebb, az iaraat fn iv tn t .n i  k e l t  A tul-

A felnőttkorúak próbára bo
csátása új jogintézmény. Hasz
nosságát, a jogalkalmazási gya
korlat helyességét az élet iga- 

kérdőjelezheti

Csak néhány morálisan sé-

pékpárt. Jött az ötlet, haza-A — ______ __—7 ___  asszony sérült m.62 A. féri . „ _
ihegy azzal, majd másnap visz- Aratn„ vnlt hn i, rtáepé helyezésnek különböző indo- a felkínált lehetőséggel, a bi-
szahozza. A motort nem tudta Z  iszony úgy véfekedet ^  l é tn e k .  ^ m v a  érdemesnek bizo-

Egy budapesti illetőségű 19 nyúlt. Ez olyan tény, amely a

bására kerül sor.
A pártfogó felügyelet

járást folytatni kell. A túl- 
alá nyomó többség viszont jól élt

beindítani, felfigyeltek rá, 
rendőrt hívtak. Mert lekésett 
egy buszt, kockára tette jövő
jét. Nem túl nagy ez a tét?
..Máskor az események csalá

di háttere indokolja az ügyek 
tóegkülönböztetett elbírálását.

Történt, hogy a szombathe-

ha nem az utas sérül meg, 
nem következik be büntetőjogi 
beavatkozás, ezért az ügy mél
tányos intézését kérte. Igazat 
lehetett neki adni.

★
Korábban - törvéntytisztelő

éves, taioasztalatlan, enyhén 
értelmi fogyatékos fiatalember

jogalkalmazási gyakorlat szá
mára további biztatást jelent.

G a z d a s á g
lyi fiatalasszony — akit mun- emberek átlagosnál súlytala- 
kahelyén szerénységéért, mun- nabb vétségei ezek. Olyan em- es

Stúdió (még) felsőfokon
"WP"%MÉ

Ma már — érthetően — 
senki sem emlékszik rá, 
mikor vásárolták meg és 
állították üzembe az első 
magnetofont Sopronkőhi
dán, de az biztos, hogy tíz 
esztendővel ezelőtt is a leg
jobban működők közé tar
tózott. Szinte minden ri- 
portút alkalmával érdemes 
volt betekinteni a stúdió
sokhoz, érdeklődni terveik 
iránt s arról: hogyan fogad
ja a hallgatóság műsorai
kat. A technikai fejlődés 
folyamatos volt, és a stú
dió szempontjából szeren
csés módon mindig „hozzá
értő” kezekbe került az 
egyre több magnó, mikro
fon, erősítő, lemezjátszó. 
Ma is őrizek otthon egy ka
zettát, amelyen egy három 
évvel ezelőtti színpadi elő
adás (a kőhídai színjátszó 
csoport bemutatkozása) fel
vétele hallható, élvezhető: s 
ez nemcsak az akkori elő
adóknak, hanem a techni
kailag kifogástalan minősé
gű felvételnek is köszönhe
tő.

Azóta új helyre költözött 
a helyi stúdió; tágasabb, le- 
vegősebb a korábbinál. Ez 
nemcsak azért előnyös, 
mert az egyre szaporodó 
technikai eszközöket célsze
rűbben lehetett elhelyezni, 
hanem azért is, mert im
már nemcsak nevében, ha
nem működési formáját te
kintve is hasonlóbb lett így 
egy stúdióhoz. A fénykép- 
felvételen éppen egy hang
játék felvétele folyik; a stú
diós — ezúttal rendező is 
— jól látja a szereplőket s 
azok is őt, jobb az összhang 
a csapatmunkában. Az elő
ző helyiségben jóval ké

nyelmetlenebb s nehézke
sebb lett volna a felvétel.

Maga a tény, hogy hang
játékot készítenek — s nem 
is az elsőt — , sok mindent 
elárul. Először is azt, hogy 
a stúdió „gazdája” nemcsak 
érti a dolgát, hanem ötletei 
is vannak. Sőt, mi több, 
korábbi ötleteit is jól való
sította meg, feltehetően 
sikeres műsorok születtek 
közreműködésével — más
ként alábbhagyott volna a 
kezdeti lendület, mint 
ahogy az sokszor előfordul. 
Az elismerés, a megfelelő 
visszhang — fogalmazha
tom úgy is: a siker — a 
legjobb ösztönző ennél a 
tevékenységnél; önmagá
ban egy dicsérő mondat 
vagy jutalom az illetékesek 
részéről még nem sarkall 
állandóan újabb fejtörésre. 
A központi stúdióban dol
gozók is nemegyszer dicsér
ték a Sopronkőhidáról ér
kezett anyagokat, sokszor 
használták fel az innen ér
kezett felvételeket.

★
Hogy miért a címben a 

„még” szócskát Egyszerű 
az ok: Szalai Sándor (ké
pünkön a fülhallgatóval) 
január 16-án végleg be
csukja maga mögött a stú
dió ajtaját, azaz szabadul. 
Munkájának minőségére az 
is jellemző, hogy az elmúlt 
negyedévben kétszer is ka
pott ötszáz forint jutalmat.

Pillanatnyilag azonban 
még csak jelölt sincs, aki 
átvehetné a helyét. Másfél 
hónap van még körülbelül 
hátra annak megoldására, 
hogy a „még” helyébe más 
kerüljön. Csak egy javas
lat: stúdió — legfelső fo
kon . . .  — H —

Üzérkedés, csempészet, vala
mint devizagazdálkodás meg
sértése miatt a közelmúltban 
negyvenhatan álltak a Legfel
sőbb Bíróság büntetőtanácsa 
előtt. A ritkán előforduló, 
nagyszabású bűnügy nemcsak 
érdekeségénél fogva figyelem
re méltó, hanem azért is, mert 
tipikus gazdasági .bűncselek
mény. Ugyanis az üzérkedés, 
a csempészet* és a devizagaz
dálkodás megsértése egyet je
lent hazánkban a gazdasági 
bűnözéssel.

A Büntető Törvénykönyv 
XVII. fejezete határozza meg 
és sorolja föl a gazdasági bűn- 
cselekményeket. Ide tartozik 
például a gazdálkodási köte
lesség megsértése, a rossz mi
nőségű termék forgalomba hor 
zása, az áru minőségének ha
mis tanúsítása, az engedély 
nélkül a kereskedelmi tevé
kenység, a közellátás veszé
lyeztetése. Mindegyik olyan 
büntetőjogi fogalom, amelyet 
a laikusok aligha ismernek, 
csak nagyon ritkán fordulnak 
elő az újság bűnügyi tudósí
tásaiban. Tavaly egyetlen ilyen 
ügyet se tárgyalt bíróság ha
zánkban; egy gazdálkodó szer
vezet sem sértette meg olyan 
súlyosan a gazdálkodás fegyel
mét, hogy azért bárkit bünte
tőjogi felelősség terhelt volna. 
Elhamarkodott lenne azonban 
kijelenteni, hogy Magyaror
szágon nincs gazdasági bűnö
zés.

Az Igazságügyi Minisztérium 
bírósági1 főosztálya a közel
múltban vizsgálta meg a gaz
daság és vagyon elleni bűnö
zés helyzetét, az ítélkezés gya
korlatát. Tavaly a második 
félévben minden ötödik vád
lottat valmilyen gazdasági 
bűncselekmény miatt ítélt el a 
bíróság, kilencven százaléku
kat üzérkedés, csempészet 
vagy a vám- és a devizasza
bályok megsértése miatt. A 
vagyon elleni bűnözés viszont 
bár csökkent az elmúlt évek
ben — majdnem a bűnözés 
hatvan százalékát jelenti.

Tavaly 207 adócsalás és 502 
üzérkedés vált ismertté, s 82 
árdrágításra derült fénty. 
Majdnem négyezren sértették 
meg a devizagazdálkodás sza
bályait, s több mint ezren 
csempésztek. Az utóbbiak a 
társadalom értékítélete sze
rint is súlyosabb bűncselek
mények, hiszen veszélyes 
szemléletet, gyakran bűnöző 
életmódot tükröznek. Van be
lőlük jó néhány, de tavaly ke
vés olyan elítélt volt, akire 
ráillene, hogy bűnöző. Leg
többjük könnyelműen kockáz
tató turista: a devizabűncse

lekmények majdnem három
negyed részében tízezer forint
nál kisebb összegek cseréltek 
gazdát, s ezek jelentős része a 
szabálysértési értékhatárnál is 
kisebb.

Tavaly majdnem minden 
második büntető ítélet va
gyoni ügyben született. Lo
pás, sikkasztás, csalás, hűtlen, 
kezelés — az esetek nagy ré
szénél a társadalmi tulajdon 
károsult meg.

Felelőtlen reprezentáció — 
hűtlen kezelés, hétmillió fo
rintos kár. A Legfelsőbb Bí
róságon a múlt évben hirdet
tek ítéletet a Debreceni Do
hánygyár volt vezetőinek 
ügyében. Szintén tavaly 27 
millió forintos veszteséggel 
számolták föl a komlói Me- 
csekgyöngye Tsz-t. Az első fo
kú bíróság a volt elnököt ha
nyag kezelés bűntettében, gaz
dasági ellenőrzés meghiúsítá
sának vétségében és hűtlen 
kezelésben találta bűnösnek. 
Öt elítélték, a szövetkezetei 
pedig fölszámolták. Az ügy 
véget ért ugyan, azonban a 
szövetkezet több mint négy- 
százezer forintos tartozását 
már senki sem fogja megfi
zetni az egyik balatonendré- 
di juhásznak.

Ezeket a bűncselekménye
ket túlzott elnézéssel fogadja 
a társadalom. Az erkölcsi el
utasítás többnyire nem áll 
arányban a cselekmények tár
gyi súlyával, a társadalmi tu
lajdon fokozott védelmének, a 
gazdálkodás fegyelmének, 
tisztességének követelményé
vel.

★
A vagyon elleni bűncselek

mények többsége, a lopás, a 
rongálás, az orgazdaság, a 
rablás a társadalmi normák
kal való tudatos szembefor
dulás — többnyire bűnöző 
életmódot is — jelent Ezek a 
cselekmények a gazdasági bű
nözéssel, főként annak prob
lematikájával nem mutatnak 
hasonlóságot.

A mai viszonyok között a 
jog — a büntetőjog — eszkö
zeivel is segíteni kell a gazda
ságpolitikai célok megvalósí
tását. Az új jogszabályoknak, 
intézkedéseknek a bűnözésre 
való várható hatásaival is el
sősorban olyan szempontból 
kell foglalkozni, hogy az emlí
tett célok elérését segítsük, s 
a szabálytalanságok, vissza
élések, bűncselekmények el
követését megelőzzük.

Természetesen ném elsősor
ban büntetőjogi feladat a gaz
dálkodás rendjének megszi
lárdítása.

A z emberélet 
útjának felén...

Nem véletlenül kezdem Daniéval. Emlékszem még az 
idézetre, s folytatására, amely ekképpen hangzik: „Egy 
nagy, sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem le- 
Iém.”

Akinek kapcsán ez eszembe jutott, épp most jár har
mincötödik esztendejében, 17 évet ebből kemény és kö
vetkezetes tanulással töltött, s úgy tűnt, hogy minden a 
legnagyobb rendben megy majd, s az élet olyan kerék
vágásban halad, amely nem ismeri a döccenőket, hanem 
simán és könnyedén viszi el őt az emberi kor végezetéig.

Remekül vette a középiskolát, természetes, volt, hogy 
egyetemen folytatja tanulmányait. Annál is inkább, 
mert szülei is egyetemet végzett emberek. Mi sem egy
szerűbb tehát, hogy az ő nyomdokaikba lép. Nem is oko
zott neki nagy gondot az egyetem, évről évre szépen át
vitte az akadályokat. Társai és tanárai szép jövőt, nagy
szerű életpályát jósoltak neki.

Eleinte minden úgy volt, azaz úgy lett, ahogy megjó
solták. Elvégezvén az egyetemet, mint jogi képzettségű 
embert, jó állás, szép távlattal kecsegtető hivatás várta. 
És ekkor derült égből a villám, bekövetkezett az a tra
gédia, amire egy fiatal nő, anya és feleség, csak a legsö
tétebb pillanataiban gondol: férje, két gyermekének az ap
ja, autószerencsétlenség következtében meghalt. Hirte
len-váratlan egyedül maradt a két árvával, immár mint 
családfenntartó. De ha a szerencsétlenég elkezdődik, 
nem áll meg egyhamar. Alig temette el a férjét, édesany
ja — viszonylag fiatalon — rokkant lett és nyugdíjazták, 
majd a nagymama kapott agyvérzést, s bénult meg, 
szinte tehetetlenné.

Fia megengedhette volna magának azt a luxust, hogy 
összeroppan . . .  De nemcsak magára, hanem azokra is 
gondolnia kellett, akik tőle várták gondjaik megoldását, 
össze kellett szednie magát, megkeményíteni idegeit, s 
olyan döntésre elszánnia magáj;, ami egyet jelentett az
zal, hogy hátat fordít választott hivatásának. NekLmost, 
azaz akkor több pénz kellett, hiszen öt ember eltartása 
szakadt a nyakába.

Ez a kényszerhelyzet okozta, hogy nemcsak a jobban 
fizető állást fogadta el, hanem igyekezett a szabad ide
jét, a pihenését is pénzzé „tenni”, különféle megbízáso
kat fogadott el, mellékállást vállalt, csupán azért, hogy 
a szükségest megadja hozzátartozóinak, illetve gyerekei
nek. ■

Mondanom sem kell, nem volt ez örömteli állapot. Az 
ilyen jellegű munka még jobban koptatja az ember ide
geit, mint az, amelyet az ember csak azért vállal, hogy a 
képességeit próbára tegye.

Ehhez járult még nővolta, az, hogy neki jobban és ál
landóan kellett bizonyítani, ezenkívül még azt is meg
kapta, mint célzatos megjegyzést: „A férfiak több fize
tésemelést kapnak, mint a nők, mert ők a családfenntar
tók!” De a küzdelem az küzdelem. Nem adta fel, hanem 
fogcsikorgatva dolgozott, minden munkát dupla igyeke
zettel, gyorsan, pontosan és szakszerűen látott el. Miért 
kellene tagadnia, hogy ebben komoly szerepet játszott a 
többletpénz?! Hiszen az ember, aki érti a szakmáját, 
pem pénzért, dolgozik, hanem, és ez a lényeg: pénzt kap 
a munkájáért!!!

Ilyen előzmények^ és körülmények közepette került 
egyik városunk tanácsának jelentős posztjára, mint jog
tanácsos. Dr. Petrov Ágnes itt is a tőle megszokott den- 
dulettel látott munkához, gyorsan és lendületesen dolgo
zott, nem ült az ügyeken, hanem igyekezett minél előbb 
befejezni, s máris a másik ügy kellős közepében találta 
magát. Ha időnként kifogásolt is valamit, felettesei közül 
néhányan azzal intézték el, hogy csak csinálja nyugod
tan a munkáját, s ne jogászkodjon!

★

Mindezt ä lehető legtárgyilagosabban adta elő, szinte 
szenvtelen arccal. Csupán az adott szavainak éles akusz
tikát, hogy  ̂ez a magánbeszéd börtönben hangzott el, 
ugyanis előzetes letartóztatásban van, azzal a váddal, 
hogy egyik ügyfelétől — egy sikeres kisiparostól — hat
vanezer forintot fogadott el — utólag — azért, mert gyor
san elintézte, hogy — termeléskiesés nélkül — szaná
landó műhelyéből az újba költözzön át.

— Nem kértem tőle, eszem ágában sem volt, de amikor 
azzal érvelt, hogy neki az, amit én hivatalból, köteles
ségből elintéztem gyorsan és törvényesen, felbecsülhe
tetlen értékű, és ő ezért hálás nekem, és háláját úgy fe
jezi ki, ahogy ez ilyen esetekben szokásos. Lehet, hogy 
más határozottabb, következetesebb lett volna, de én el
fogadtam. Azért is, mert szükségem volt rá, de a döntő 
av volt, hogy úgy éreztem, jól és gyorsan dolgoztam, te- 
hac megérdemlem azt az összeget, amit kaptam, főleg 
attól az embertől, aki azt jószántából felajánlotta. Le- 
het, hogy hibás ez a felfogás, lehet, hogy kívülről nézve 
ez elítélendő, de nekem akkor természetesnek tűnt. Az- 
zal altattam magam, hogy ügyvéd, orvos stb. nyugodtan 
elfogadhatja ügyfele felkínált périzét egy-egy sikeres ügy 
vagy az orvos esetében sikeres műtét után. Nos, a tények 
azt mutatják,^ hogy tévedtem . . .  Ugyanis börtönben va
gyok, tárgyalásokra járok, s azt sem tudom, hogy mi lesz 
a vege.

★
Idáig érvén a cikk olvasásában — az olvasó felteszi a

“  lehet- hogy így van> mégsem véletlen,noöy ez a fiatalasszony előzetes letartóztatásban . vária 
hogy ugyeben a bíróság kimondja a végső szót. Ugyanis 
az újságírónak nincs elegendő tényanyag a birtokában 
ahhoz, hogy állást foglalhasson a bűnösség avagy az ár- 
tatlansag kérdésében. Meg egyébként is, I jogerős bírói 
döntésig érvényesül az ártatlanság vélelmei 
cál zHmf g az gazsághoz tartozik, hogy a „másik oldal” a
álíaf^fmondottaknak6 Ien'■m00^anak a dr. Petrov Agnes

a. j.
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Rossz szokástól nehéz szabadulni

Szilveszterkor, születésnapon, 
vagy más nevezetes alkalom
mal mindenütt a világon nagy 
fogadkozások járják. — Abba
hagyom! Leszokom róla! Töb
bet törődöm a gyerekekkel! — 
ígérik meg az emberek, egye
sek akár évente is. Van-e va
lamilyen határozott oka, hogy 
ezeket a fogadalmakat oly ke
véssé váltják valóra? Ezt a 
kérdést firtatja a lélektannak 
az az új ágazata, amelyet mű
velői a visszaesés lélektaná
nak neveznek.

A. Washingtoni Egyetemen 
két éve vizsgálják már, máért 
ás nem valósíthatják meg az 
emberek, amit saját jól- felfo
gott érdekükben elhatároztak? 
Vizsgálati alanyaik története
sen a dohányzás rabjai, de a 
modell bizonyára egyéb rossz 
szokásokra is alkalmazható, 
akár torkosságról, akár ellen
állhatatlan vásárlási vágyról, 
akár körömrágásról van szó.

A kísérletek kezdetén 135 
egyetemistát kérdeztek meg 
újévi elhatározásaikról, és a 
következő három hónapban fi
gyelemmel kísérték, hogyan 
állják fogadalmukat. A diákok 
egy része valami különlegeset 
határozott el (például azt, hogy 
minden este legalább egy órát 
fordít testedzésre), más része 
inkább általánosságokat
(«Igyekszem jobban megértet
ni rnagam a szüleimmel”, 
„Igyekszem minél szabadabb 
maradni”).

Az egyik leggyakoribb foga
dalom — főleg nőknél — ko
runk legdivatosabb elhatározá
sa, a fogyókúra volt. Az erre 
vállalkozók a kísérlet három 
hónapja alatt átlagban mind
össze pár dekát adtaik le a sú
lyukból. Az általánosságokban 
megfogalmazott szándékok 
megvalósulását persze már ne
hezebb ellenőrizni, de a fogad- 
kozók többsége ebben a cso
portban is-beváltotta, hogy fjei-' 
bukott”. A- többség, miután 
akaratereje csődöt mondott, 
rosszul érezte magát, s ezt a . 
rossz érzést a tipikus kísérle
ti1 alany azzal a mentséggel 
próbálta enyhítem, hogy az a 
bizonyos elhatározás nem is 
volt. annyira komoly.

A következő vizsgálat során 
kikérdeztek 137 férfit és -nőt, 
akik sikeresnek tűnt dohágy-, 
alkohol- vagy heroine!vonókú

rán vettek részt, de visszaes
tek. A dohányosok átlag tizen
hét napig bírták rágyújtás nél 
kül, az alkoholisták harminc 
nap múltán adták fel abszti
nenciájukat, a heroinélvezők 
pedig az elvonókúra végét kö
vető harminckettedik napon 
nyúltak újra az injekciós tű
höz.

A visszaesés legfontosabb 
oka mindhárom csoportnál az 
volt, hogy úgy érezték, meg 
kell szabadulniuk egy kelle
metlen érzelmi állapottól: csa
lódástól, dühtől, magányérzet
től, szorongástól, depressziótól. 
A régi rossz szokás felelevení
tésétől megkönnyebbülést re
méltek; a dohányosok negy
venhárom, a narkósok hu
szonnyolc százaléka ezt nevez
te meg visszaesése fő okaként.

A többieket embertársaik 
csábították vissza a rossz út
ra, akár közvetve, akár köz
vetlenül. A heroinistákat több
nyire az ugyancsak narkós ba
ráti kör rjyomása késztette az 
első^ „lövés” elfogadására. A 
dohányosoknál inkább közvet
ve hatott a szociális nyomás: 
valaki rágyújtott, és ez már 
akkor is túl erős csábítás volt, 
ha őket nem kínálták meg. A 
vizsgálati eredmények megkér
dőjelezik azt a közkeletű fel
fogást, miszerint a heroinisták 
azért v-álnak visszaesőkké, m-ert 
nern bírják elviselni az elvo
nókúrával járó tüneteket (ez 
csak kilenc százalékuknál for
dult elő.)

Az első elbukás után szinte 
automatikusan bekövetkezett a 
teljes visszaesés; ha valaki 
csak egyszer megszegte önma
gának adott szavát, ezzel el
ásta önérzetét. A kudarcot már 
így is kész tényként könyvelik 
el, és semmiféle csábításnak 
nem tudnak többé ellenállni. 
Ezt a „mindent vagy semmit” 
beállítottságot, sajnos, az 
újabb : elvonókúra csak meg
erősíti. Hogy ezt a csapdát el 
lehessen kerülni, fontos, hogy 
a beteg ne tegyen magának 
túlságosan szigorú fogadalmat. 
Gondoljon inkább arra, .hogy 
aki kerékpározni tanul, egy 
bukás után még esze ágában 
sincs feladni. Az se adja hát 
fel a küzdelmet, aki o!(yan 
szokástól akar szabadulni, 
amelynek hosszú időn át hó
dolt.

Napóleon halálának állítólagos 
közvetlen oka

I. Napóleon császár 1821. 
május 5-én bekövetkezett ha
lálának közvetlen oka feltehe
tőleg az volt, hogy házában — 
az Atlanti-óceán déli részén 
levő Szent Ilona szigetén — a 
tapétákban arzén volt. Erre a 
következtetésre jutott két brit 
tudós: a Newcastle-i Egyete
men működő David Jones és a 
Glasgow-i Egyetemen tevé
kenykedő Kenneth Ledingham. 
Mindketten kétségbe vonják 
azt az eddigi elméletet, amely 
szerint a franciák fogoly csá
szárát brit börtönőrei az ételé
be kevert arzénnal mérgezték 
meg szándékosan.

A kémiát tanító Jones 1980- 
ban kijelentette a rádióban: 
Napóleon hajának nagy arzén- 
tartalma egyértelmű bizonyí
ték arra, hogy meggyilkolták. 
Ezután az egyik hallgató eljut
tatott a tudóshoz egy, a csa
ládjában őrzött 5,5x6 centimé
ter nagyságú tapétadarabot, 
amelyet egyik őse sok évvel 
ezelőtt Napóleonnak Szent Ilo
na szigetén levő lakószobájá
ból „emelt el” és azóta egy 
családi albumban gondosan 
őrizték. A minta alapján a 
történészek megerősítették, 
hogy valóban egy olyan tapéta 
darabjáról van szó, amellyel az 
1815-ben megbuktatott császár 
utolsó lakásának falát 1819- 
ben borították.

Jones kiemelte, hogy a múlt 
században a rézarzenitből elő
állított, olcsó zöld festékanya
got tapéták és a szövetek szí-, 
nézésére is használták. Erről a 
festékanyagról (svédzöld vagy 
ásványzöld) csupán a XIX.

század vége fele mondtak le az 
ártalmatlan szerves festékek 
javára, miután sok százan hal
tak meg arzénmérgezéstől.

A két brit tudós fluoreszkáló 
röntgen-színképelemzés segít
ségével most megállapította, 
hogy Napóleon tapétájának 
jelentős arzéntartalma volt — 
minden négyzetméter tapétá
ban 120 milligramm halálos 
méreg. Ez a méreg csak akkor 
szabadult fel, amikor a lilák 
átnedvesedtek és korhadni 
kezdtek. Mivel Szent Ilona 
szigetén a levegő nagyon ned
ves, az is valószínű, hogy a 
lakóház falain penész képző
dött, s ez hozzájárult a szobák 
levegőjének megmérgezéséhez.

Jonesnek a New Scientist cí
mű tudományos magazinban 
megjelent ismertetése szerint 
Napóleon és környezetének 
tagjai egyaránt az arzénmér
gezés különböző tüneteire pa
naszkodtak, például, hidegrá
zásra, gyengeség! rohamokra, 
rosszullétre, hasmenésre, a 
végtagok megdagadására és 
gyomorfájdalmakra, ami per
sze szándékos mérgezés esetén 
is így lett volna. Jones azon
ban nem zárja ki azt a lehető
séget, hogy Napóleon, a,ki sze
rette az arany és a zöld színt, 
az arzénmérgezést már máso
dik száműzetése előtt megkap
ta, az általában talán rézarze- 
nittel festett zászlók, falikárpi- 
tok és ruhadarabok révén. A 
fogoly francia császár eszerint 
akkor már a halála előtt leg
alább két évig is a tapéták 
okozta környezetszennyezés ár
talmának volt kitéve.

T R É F Á K
— Miért csak félig söpör

te fel az udvart?
— Mert közben leszóltak a 

művezetőnek, hogy a vezér- 
igazgató lemondta az üzem- 
látogatást . . ,

★
— Miért válnak el, He

len asszony?
— Nem tudom elviselni 

azt a gondolatot, hogy egy 
megcsalt férj felesége va
gyok!

★
— Minek köszönheti hosz- 

szú életét? — kérdezik a 
milliomostól.

— örököseim türelmé
nek . . .

★
— Sajnos, a magas hő

mérséklet miatt nem küld
hetünk olyan űrhajót, a Nap 
közelébe, amelynek sze
mélyzete van . . .  — mond
ja az előadó.

— Nem repülhetnének éj
jel? — kérdezi valaki a 
hallgatóságból.

— Szóval maga elhagyta 
a baleset színhelyét! Mivel 
tudja ezt megmagyaarázni?

— Nem tudtam megállni, 
mert lejtőn történt, a fékem 
pedig nem m űködik. . ,

★
Éjszaka egy tolvaj hatol 

be a hálószobába. Fegyvert 
fog az ágyban fekvő férfi
ra és fenyegetően mondja:

— Ne mozduljon! Ha 
nyugton marad, nem lesz 
semmi baja, nekem csak a 
pénz ke ll. . .

— Akkor talán meggyüj- 
tom a lámpát és keressük 
együtt! — mondja a férfi.

★
—■ Mikor van a katoná

nak joga ahhoz, hogy vala
mennyi kitüntetésével együtt 
temessék el? kérdezi a szá
zadparancsnok az egyik ka
tonától.

— Amikor m e g h a l ~  
hangzik a válasz.

Gyógyszer az öregedés ellen

Valóban udvariasak a japánok?
A japánok, nemcsak a  gésák 

és az autók, a cseresznyevirág 
és a kamerák révén ismertek, 
hanem egy szeretetre méltó jel
lemvonásuk, az udvariasság ré
vén is, ámellyel állítólag mind
egyikük rendelkezik. A sziget
lakokat szívesen ábrázolják szí
vélyesen mosolygó, állandóan 
beleegyezőleg bólogató, előzé
keny, figyelmes és segítőkész 
emberekként. Ezt a Felkelő 
Nap országában lakó sok kül
földi kétségbe vonja. Az a jaj
kiáltás, hogy „úgy bánnak ve
lünk, mint az állatokkal” ka
varta fel nemrég a Japán Ti
mes „Olvasólevelek” című ro
vatát.

A parázs vita Cathleen 
Earks aiperikai tanárnővel 
kezdődött, aki egy isten háta 
mögötti dél-japán városban, 
Kitakyushuban tanít angolt, és 
a japánok „durva” magatartá
sa miatt kifakadt: „A japánok 
úgy látszik, azt hiszik, hogy a 
külföldiek emberi érzések nél
küli állatok” — írta levelében.

Beszámolt arról, hogy a gyer
mekek állandóan „Galjint” 
(külföldi) . kiáltanak felé, 
sőt erre még szüleik is bá
torítják őket, vagy pedig azt 
kiáltják neki, hogy „haro, 
haro” (halló, halló). Az ember 
úgy érzi magát, mint egy 
pandamedve vagy egy majom. 
Egy Bemard Ross nevű férfi 
teljes mértékben igazat adott 
neki. Elege van belőle, hogy 
úgy bánjanak vele, mint egy 
áilatkertlakóval.

Simon Roags azt írta, hogy 
Japánt ő is furcsa országnak 
tartja, és a japánok a külföl
dieket valóban érdekes álla
toknak tekintik. Ez magyaráz
za azt is, hogy miért van oly 
Sok japán az ellen, hogy gyer

meke külföldivel kössön há
zasságot. „Jómagam nagyon 
szeretem az állatokat — mond
ta Mr. Roagas —, és mindent 
megtennék, hogy egy bajba 
jutott állatnak segítsek. De 
eléggé meg lennék ütközve, ha 
lányom egy csimpánzhoz akar
na férjhez menni”.

Erre válaszul más külföldiek 
felháborodott leveleket írtak. 
„Sipirc haza, ha nektek ott 
jobban tetszik” — ajánlották. 
A zsémbeskedők nyilvánvalóan 
nem gondoltak arra, hogy az 
emberi kíváncsiság, a gyer
mekes szórakozás és az, hogy 
Japán sok részében még szo
katlan a fehér külföldi ember 
látványa, sok japánt tolakodó
vá tesz. A 118 milliós nép kö
rében csak mintegy 60 ezer 
amerikai és európai él.

Sokak máltai áhított fiatalító
szer feltalálását az akadályoz
za, hogy az emberi sejtek (pél
dául a kötőszövetképző sejtek) 
legföljebb hatvanszor osztód
nak teljes életciklusuk alatt. 
Ha tíz osztódás után mester
séges körülmények közé he
lyezik őket, akkor még ötven- 
szer osztódnak, ha húsz osztó
dás után, akkor negyvenszer. 
— és így tovább. Mintha csak 
egy belső óra jelezné, hol hú
zódik életük határa.

De miért áll le vajon a sej
tek osztódása? Ezt pontosan 
nem tudjuk. Néhány kutató 
úgy véli, hogy áz örökítő 
anyag, a DNS hibásodik meg, 
s megöregszik az a rendszer, 
amely a hibás DNS-t kijavít
ja. Ez aztán hibás fehérjék 
képződéséhez' vezet, sőt telje
sen lehetetlenné válik a 
DNS-ben foglalt információk 
(biokémiai utasítások) megva
lósulása. Ahhoz hasonlíthat
nánk ezt a helyzetet, mintha 
oljyan írógéppel próbálnánk le
írni egy szöveget, amelynek ki
csorbultak vagy összecserélőd
tek a betűi. Bizonyos hibaszá
mon túl a szöveg olvashatat
lanná válna.

Más lenne a helyzet, ha si
kerülne a DNS-t kijavító rend
szer működését meghosszabbí
tani. Ebben az esetben aligha
nem tovább osztódnának a te
nyésztett sejtek a jelenlegi bű
vös határ után is. Nos, a kuta
tók fölfedeztek egy érdekes és 
ebből a szempontból fontos ve- 
gyületet. A hidrokortizonról ki
derült, hogy közrejátszik a

kromoszómahibák' elhárításá
ban. Sajnos, azt még nem tud
ják, hogy hatása képes-e csök
kenteni áz információátadás 
hibaszázalékát is. Most’ ennek 
felderítésére összpontosítanak 
a biológusok, és remélhető, 
nogy rövidesen választ kapunk 
erre a kérdésre is.

AZ ASZTROLÓGUSOK MOST MÁR 
A  KUTYÁK ÉLETÉT IS VIZSGÁLJÁK
A „csillagpiacon” a legújabb divat a kutyaasztroló

gia. A gazdáknak és gazdasszonyoknak eszerint nemcsak 
jövendőbeli négylábú lakótársuk fajtáját és egészségi 
állapotát kell megtudakolniuk, hanem lehetőleg szüetésé- 
nek pontos dátumát is. Legalábbis ezt ajánlja William 
Fairchild brit asztrológus. Egy svájci lap úgy véli, hogy 
„a világon sokmillió kutyatulajdonos könnyebben nevel
né, kezelné és etetné kedvencét, ha "a csillag jegiyek alap
ján ismerné az állat jellemvonásait.” .

Amennyiben az állat a Kos jesvében született, úgy a 
gazda őszinte és egyszerű lakótársra tesz szert, de a la
kótárs hajlamos a verekedésre és könnyen dacossá vá
lik, mondják állítólag a csillagok. Egy ilyen, a Kos je
gyében született kutya a. legjobban a Nyilas, Oroszlán, 
Vízöntő és a Mérleg jegyében született emberek részére 
alkalmas. Aki a Bak, a Rák, a Szűz, és a Skorpió jegyé
ben született, annak inkább a Bika jegyében született 
kutyát kell tartania. Ez elővigjyázatos, de igen határozott 
is. „Vigyázat: ha valaki elveszi a csontját, tombolni 
kezd.” Ezt mondja az asztrológusok figyelmeztetése.

Mivel szívesen csinál két dolgot is egyszerre, az Iker 
kutya egy kissé szeleburdinak számít. Kedvessége a 
csillagok szerint mindenesetre ellenállhatatlan.

í  ____________________________________

Aki keres, talál?

ELEKTRONIKUS LÉGFRISSÍTŐ
A negatívion-generátorok — ezek az elektromos esz

közök, amelyek mentesítik a szobalevegőt a portól, 
füsttől, virágportól és kellemetlen szagoktól — egyre 
nagyobb teret hódítanak, mint a szobák és irodák le
vegője felfrissítésének hatékony eszközei. A San 
Diego-i (Kalifornia) Boecamp, Inc. nemrég bevezette, 
a Whiskawayt, azt a csinos kivitelű generátort, amely 
különösen alkalmas arra, hogy íróasztalon vagy pulton 
használják. A Whiskaway negatív töltésű ionokat bo
csát ki, amelyek leülepítik a levegőben lebegő, pozitív 
töltésű szennyezőket. Ezek a piciny részecskék át
szűrődnek az eszközön. A többi iongenerátortól elté
rően a Whiskawaynak karcsú, szögletes formája van, 
és mindössze kb. 285 négyzetcentiméternyi helyet fog
lal el. Az egyik változaton még egy világító diódás, 
digitális óra is van.
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Véget ért az őszi idény
Amikor e sorok megjelen

ítek' az elsőosztályú bajnok
ságban lezajlik az utolsó őszi 
forduló. Az őszi bajnok min
den bizonnyal a Rába, amely 
a . 14. fordulóban, némi sze
rencsével, legyőzte a Honvé
dőt, szertefoszlatva a kispes
tiek fölzárkózási reményeit. A 
Ferencváros hátránya is nőtt, 
it feljavult Tatabányától ka
pott ki. Bár pontot vesztett 
otthon a Csepel, második he
lye biztos. Az alsóházban meg
lendítitek az együttesek. Pon
tot-rabolt a Nyíregyháza a 
Fáy utcában, és biztosan győ
zött a ZTE otthon. Fölfelé tor
názik a Videoton és a Bé
késcsaba, míg a Diósgyőr és 
* Pécs csúszik lefelé. Rendkí
vül kiegyensúlyozott a bajnok
ság, á harmadik helytől le
felé hetente változik a tabel
la. Nem nehéz , megjósolni, 
hogy tavasszal óriási harc 
lesz a kiesés elkerüléséért. 
Egyetlen csapat sincs re
ménytelen helyzetben, s leg
alább tíz együttest fenyeget 
még a kiesés réme.
- Rába—Honvéd 1-0 (17 ezer 
néző biztatása ellenéire a ven
dégcsapat jól állta a sarat. 
Büntetőt is hibázott. Kere- 
peczkit úgy megzavarta a fölé 
lőtt 11-es, hogy később a ki
állítás. sorsára került. Egy

perccel a befejezés előtt esett 
a Rába győztes gólja.)

Tatabánya—FTC 3-2 (1-2-
ről, négy perc a-latt fordított 
a bányász. A zöld-fehérek to
vább gyengélkednek.)

MTK-VM—Újpest 1-1 (Mind
két csapat örült.)

Csepel—Debrecen 1-1 (A 
mérkőzés nagy részében 10 
emberrel játszó Csepel örül
hetett a pontszerzésnek.)

Vasas—Nyíregyháza 1-1 
(Nem sok hiányzott ahhoz, 
hogy a nyírségiek mindkét 
bajnoki pontot hazavigyék.)

ZTE—Diósgyőr 3-1 (Ezúttal 
minden csapatrészében jobb 
volt a zalaegerszegi gárda.)

Videoton—Haladás 3-0. (A 
vasiak né-m okoztak meglepe
tést, a Vidi biztosan nyert. 
Ráfért.)

Békéscsaba—Pécs 3-2 (Ismét 
Pásztor remeklése döntött^ el 
a két pont sorsát.)

AZ fSIB I ÁLLÁSA

1. Rába ETO 14 10 1 3 35-13 21
2. Csepel 14 7 6 1  22-15 20
3. Bp. Honvéd 14 7 3 4  22-17 17
4. Ferencváros 14 7 2 5  36-26 16
5. Vasas 14 5 5 4  28-23 15
G. Ü. Dózsa 14 5 5 4  20-19 15
7. Debrecen 14 4 6 4  17-18 14
8. Videoton 14 6 1 7  25-21 13
9. Tatabánya 14 4 5 5  20-21 13

10. Békéscsaba 14 4 5 5  24-31 13
11. MTK-VM 14 5 3 6  18-30 13
12. Pécs 14 5 2 7  22-26 12
13. Haladás 14 4 4 6  12-20 12
14. Diósgyőr 14 3 5 6  16-22 11
15. ZTE 14 4 2 8  14-20 10
16. N yíregyháza 14 2 5 7  10-19 9

m  ii

| Kcntrafsrmák: Szeged, G anz-M ávag
1 A labdarúgó-bajnokság má
sodosztályának 17. fordulója is 
több meglepő eredményt ho- 
íótt. Feltűnő kontraforma: a 
SZEOL múlt heti súlyos vere
sége után fölényesen győzött, 
a szegediekét leterítő Ganz- 
MÄVAG-ot pedig Keszthelyről 
küldték haza négy góllal, a 
gépgyáriaknak még becsület
gólra sem tellett a múlt heti 
lendületből. A listavezető Vo
lán • SC az ötödik döntetlent 
érte el már, ahogy idegenben 
megszokott tőle. Amit Szek- 
-szárdon elvesztettek az egriek, 
Kazincbarcika legyőzésével pó
tolták. Siófokra nemcsak az 
Özdon elért győzelme alapján 
kell figyelni, hanem egyenle
tes, jó teljesítménye után már 
csak két pont hátrányban 
vannak a SZEOL-lal szemben. 
Javuló formában ismét győzött 
ft Dorog, és menekül a kiesési 
hónából, ahova a múlt évben 
még NB I-es ózdiak kerültek.

22. sz. Volán—Olajbányász 
1-0 (0-0). Rákoscsaba, 1300 né
ző. V.: Aczél. Gól: Kotul (11-es- 
ből.)

SZEOL AK—Nagybátony 5-1
(2-0). Szeged, 3000 néző. V.: 
Győri. Gól: Kovács (2), Grubo- 
vícs (11-esből), Csölle, Deák, 
.Ül. Kiss.

Baja—Debreceni Kinizsi 1-0
'Íl -0). Baja, 5300 néző. V.: Hart
mann. Gól: Tumó.

Dorog—Sopron 2-0 (2-0). Do
rog, 2000 néző. V.: Szabó T. 
Gól: Csizmadia, Dómján.

Keszthely—Ganz-MÄV AG
4-0 (3-0). Keszthely, 2000 néző. 
V.: Wimmer. Gól; Horváth Z. 
(2), Antoni, Rácz.

Salgótarján—Hódmezővásár
hely 1-0 (0-0). Salgótarján,
2500 néző. V.: Simon J. Gól: 
Kovács III.

Eger—Kazincbarcika 3-1
(1-1). Eger, 3000 néző. V.: Ur- 
bán. Gól: Varga, Pécsi, Mó
ricz, ül. Szobonya.

Ózd—Siófok 3-4 (2-1). Ózd, 
3500 néző. V.: Mezei. Gól: Mo
hácsi (2, egyet 11-esből). Utas- 
sy, ill. Szajcz, Tieber (11-esből), 
Olajos, Havasi (11-esből).

Szekszárd—Volán SC 2-2
(0-2). Szekszárd, 5000 néző. V.: 
Jaczina. Gól: Adorján, Megye
ri, ill. Forintos, Szeibert.

Kecskemét—Bauxitbányász 
1-0 (1-0). Kecskemét. 2000 né
ző. V.: Németh L. Gól: Somo
gyi-

A BAJNOKSÁG ALLASA
1. Volán SC 17 10 5 2 39-15 25
2. SZEOL 17 9 3 5 38-25 21
3. Kazincbarc. 17 8 4 5 30-24 20
4, Salgótarján 17 8 3 6 28-22 19
5. Siófok 17 6 7 4 26-22 19
6. Szekszárd 17 7 5 5 23-24 19
7. Eger 17 8 2 7 33-27 18
8. D. Kinizsi 17 5 7 5 23-22 17
9. Sopron 17 6 5 6 24-24 17

19. Baja 17 6 4 7 21-19 16
11. IIMSE 17 7 2 8 29-28 16
12. Kecskemét 17 5 6 6 22-21 16
13. Bauxitbány. 17 6 4 7 24-25 16
14. Olajbányász 17 7 2 8 28-31 16
15. Keszthely 17 7 2 8 27-30 16
16. Özd 17 5 5 7 28-35 15
17. 22. sz. Volán 17 4 6 7 26-32 14
18. Dorog 17 6 2 9 22-29 14
19. Nagybátony 17 5 4 8 22-36 14
20. G.-MAVAG 17 4 4 9 20-42 12

KÖTÖTTFOGÁSÚ VILÄG KUPA

Ezüstérmes ifjú titánok
Sajnálhatják azok a birkó- 

, -zást szeretők, akik nem men
ték ki a Budapest Sportcsar- 

: hókba a kötöttfogásúak har
madik. Világ Kupa vetélkedő
jének első napjaira, ■ mert 
olyan ádáz és színvonalas tu

sakodás folyt eddig hat válo
gatott között, amire kevesen 
'tóámíthattak Hegedűs Csaba 
csápatában megszokott csilla
gok ezúttal is faltörő kosként 
jöttek előre, végezték dolgukat, 
aeat'ták sorra a győzelmeiket, 
és szívrepesve láttuk ugyanak
kor hogy újabb ifjú titánok tet
ték le névjegyüket. Az egyik ol
dalról csak egy példát: Növé
nyi most végre ugyanolyan 
:jó, mint két éve, amikor olim
piát nyert, a „csikók” közül 
pedig a 74 kilós Komáromira 
ikell .odafigyelni — a pelyhes 
jiilú, sihedérkorban levő fe

rencvárosi felér egy főnyere
ménnyel !

Persze, az igazi bizonyítás, a 
fogásnem élenjárói, a Szovjet
unió elleni szuper rangadó va
sárnap késő. délelőttre maradt. 
A két válogatott 4-4 forduló 
után 8-8 ponttal volt éllovas, 
így a Világ Kupa elsőséget 
egymás1 között kellett elintéz
niük.

A legutóbbi két magyar— 
szovjet birkózóviadalon Hege
dűs Csaba együttese győzött, 
de vasárnap délelőtt hasonló 
bravúrra nem volt képes a 
magyar kötöttfogású birkózó
válogatott: Nagy fölénnyel, 8:2 
arányban a világklasszisokat 
felvonultató vendégek nyer
tek. Az 1980-as trelleborgi és 
a tavalyi szófiai Világ Kupa-, 
győzelmek után Budapesten 
harmadszor jutott a trófea 
birtokába a szovjet gárda. A 
magyarok közül csak Vadász 
és Gáspár tudott győzni.

KÉZILABDA

Tizenkét helyszínen VB
Csütörtökön három városban 

is felhangzott a VIII. női kézi
labda VB szignálja. Az előké
születekről Madarász Istvánt, 
a szövetség főtitkárát, a szerve
ző bizottság elnökét kérdeztük.

— 1980-ban kaptunk megbí
zást a VB megrendezésére. 
Nagy megtiszteltetés ez szá
munkra, annál is inkább, mi
vel rendkívül népszerű nálunk 
a kézilabda. Több mint ötven
ezer igazolt játékost tartunk 
nyilván — és női csapatunk 
1965-ben világbajnok volt. A 
munkához a megbízást köve
tően már másnap hozzákezd- 
tünk. Összeállt a stáb, amely 
több, mint ezer embert foglal
koztat a VB befejezéséig. Az
tán kijelöltük azt a tizenkét 
várost, ahol a VB-mérkőzése- 
ket rendezzük. A három fő 
helyszín: Budapest, .iskolc és 
Zalaegerszeg, az A-, B- és C- 
csoportok főhadiszállásaként.

— Milyen az érdeklődés?
— Pécsett és Egerben szinte 

minden jegy elkelt már, de ha
sonló a helyzet a többi helyszí
nen is. A budapesti .találkozók
ra, ahol egyébként a magyar 
válogatott vívja selejtezőit és 
itt bonyolódik le a döntő is, 
bérleteket bocsátottunk ki. De 
szépen fogynak a napi jegyek 
is. Egyébként a Szovjeturiióból, 
az NDK-ból, Csehszlovákiából, 
Jugoszláviából és Romániából 
sok száz szurkoló jelezte már a 
részvételét.

— Mikor érkeznek a csapa
tok?

— Az Egyesült Államok vá
logatottja már két hete Buda
pesten tartózkodik és decem
ber elsejéig valamennyi válo
gatott megérkezett. Szerény, de 
minden igényt kielégítő, magas 
színvonalú VB-t kívánunk ren
dezni. Sok segítséget kaptunk 
különböző vállalatoktól, intéz
ményektől. A december 2-án 
sorra kerülő mérkőzések helv- 
színén rövid nyitöünnepség 
lesz. A Budapest Sportcsarnok
ban kultúrműsorral is kedves

kedünk, ezután vívja majd első 
találkozóját a világbajnoki cí
met védő NDK Norvégiával. 
Ezt követi a Magyarország— 
USA találkozó.

A VB sajtófőnöke, Hárshegyi 
János:

— Eddig 360 külföldi és ha
zai újságíró jelezte részvételét. 
Az érdeklődésre jellemző, hogy 
a dobogóra esélyes országok 
sajtóorgánumai kiemelten ke
zelik a VB-t. Például a Szov
jetunió, az NDK, Jugoszlávia 
és Csehszlovákia 25—30 újság
írója tudósít majd. De több 
olyan ország is küld tudósítót 
Budapestre, amelynek csapatai 
nem jutottak el a VB döntőjéig. 
A technikai feltételek jók: a 
sportkombinát saját telefon- és 
telexközponttál rendelkezik, 
interjúszoba várja a sportoló
kat és az újságírókat. Az MTI 
fotószolgálat állandó ügyeletet 
tart majd. A sajtóközpontot 
„forró drót” köti .össze a kü
lönböző helyszínekkel, így pil
lanatok alatt rendelkezésre 
állnak majd a kért informá
ciók.

— Tv-közvetítések?
— Minden fontos magyar vo

natkozású eseményt láthat a 
hazai közönség. Egyébként 24 
mérkőzés szerepel a közvetíté
si listán, egy részüket viszont 
csak külföldre sugározzák.
EREDMÉLYEK:

A CSOPORT
NDK—Norvégia 16:14 (8:6).
Magyarország—Egyesült Ál

lamok 22:4 (15:1).
B CSOPORT

Románia—Dél-Korea 22:22 
(11:10).

Szovjetunió—Bulgária 22:12 
(13:5),. „

C CSOPORT
Csehszlovákia—Kongó 30:13 

(11:5).
Jugoszlávia—NSZK 21:16

(12:8).

Lejár a türelm i id ő ...
Képes lessz-e átlépni önma

ga árnyékát Kiss László, a Va
sas válogatott középcsatára? A 
kérdés annál is inkább aktuá
lis, mert szombaton a Nyír
egyháza elleni Fáiy utcai mér
kőzésen is, csak vergődött. A 
szurkolók joggal tanakodhat
nak azon, mikor érik klasz- 
szis játékossá ez a tehetséges 
labdarúgó? Fejlődik-e vagy 
megreked a jelenlegi szinten? 
Az elmúlt években voltak re
mek periódusai, amikor dicsé
rő jelzők özönével árasztották 
el. Most olyan időszakot él át, 
amikor sokan elfordulnak tőle' 
azok közül, akik korábban vál
lon veregették, sztárolták.

— A közönséggel milyen a 
viszonya?

— Meggyőződésem, hogy jó. 
Ha nem szeretnének, biztos 
nem foglalkoznának velem 
annyit. Sokszor úgy érzem, ta
lán indokolatlanul is gyakran 
vagyok beszédtéma. Természe
tesen a jó játék függvénye a 
népszerűség. A VB-selejtezők 
idején olykor-olykor kelleme
sebb volt. kimenni az utcára.

— Találgatások keringenek, 
a jól értesültek sok mindenről 
beszélnek.

— Tudom, a pletykák sze
rint iszom, rendezetlen a ma
gánéletem és rengeteget do
hányzóm. Aki gonoszkodni 
akar, az kedve szerint színezi 
és adja tovább ezeket a sület
lenségeket. Az igazság az, hogy 
még sohasem volt ilyen sínen 
az életem,’ mint most. Nem 
iszom, nem éjszakázom és a 
cigarettát is mérsékeltem: na
pi nyolc-tíz darabra. Nem jó, 
ha ezekben a képtelen rágal
makban keresik a visszaesés 
okát és azt, hogy kihagyom a 
gólhelyzeteket.

— A VB előtt a szövetségi 
kapitány büszkén újságolta or

szág-világnak, hogy lebeszélte 
a pöfékelésről.

— Akkor el is dobtam a 
cigarettát. Ügy ítéltem meg, ez 
a legkevesebb áldozat azért, 
hogy menjen a Mundialon a 
játék. A spanyolországi siker 
érdekében mindent megtettem, 
de be kell ismernem, nem 
hagytam magam után mara
dandó, szép emlékeket. Nagy 

.csalódás volt ez a nyár.
— Az ellenfelek pedig tar

tottak a magyar csapat há
rom ászától A történtek után 
hiba lenne azt mondani erről 
a triumvirátusról, hogy klasz- 
szisainktól remegtek a partne
rek. Kiderült, túl hízelgő ez a 
jelző.

— Így van. Ne is használják 
velünk szemben ezt a sokszor 
elkoptatott rangot. Az igazi 
klasszisok mérkőzéseket tud
nak eldönteni sorozatban. Mi 
Nyíllal és Törő vei több mini 
két esztendeje játszunk együtt, 
de még soha sem fordult elő, 
egyszerre, egyazon mérkőzésen 
mind a hármunknak jól men
jen. Hol az egyikünknek, hol a 
másikunknak jött ki a lépés

— Milyen a hármuk viszo
nya?

— Nem vagyunk barátok, de 
tiszteljük egymás tudását. Tel
jesén felesleges azt kívánni, 
hogy sülve-főve együtt le
gyünk, pusztán azért, mert a 
válogatottban partnerek va
gyunk. Más a pálya és más a 
magánélet. Egyébként jó len
ne, ha az emberek tudomásul 
vennék, hogy nem három já
tékoson múlik a magyar lab
darúgás sorsa.

— Ezt érezteti most Mészöly 
Kálmán is, amikor kihagyott 
a válogatott keretből.

— A hírek szerint decem
bertől ismét számít rám. De 
tudom, lejár a türelmi idő . . .

Anegyt&l F i f i  szép
„Angyal Fifi” — azaz Angyal Éva —, a Vasas válo

gatott kézilabdázója is a VB-re készül.
Immár 15 éve viseli el angyali türelemmel a beálló 

poszt minden kínját-keservét, s a „húsdarálóban” el
töltött évek sem viselték meg a mindig jókedvű, bátor, 
fifikás játékost, aki úgy repked a hatos vonal környé
kén, mintha valóban szárnyai lennének. Igaz, eddigi 
pályafutása során mindig nyugalom volt körülötte. 
Elkerülték a pletykák, az átigazolási botrányok. Nem 
csinált egyebet, „csak” kézilabdázott. De azt aztán tel
jes odaadással! A válogatott egyik szürke eminenciása 
szép csendben jutott el a 200. válogatottság küszöbére. 
S ezt éppen a VB-n fogja ünnepelni.

A Vasas sportiskolájában ismerkedett meg a kézi
labdázással, és az egyetlen játékos, aki kezdettől fogva 
részese a klub egyedülálló sikersorozatának. Tizenegy 
alkalommal volt tagja a bajnokcsapatnak. Tizennyolc 
éves korában érdemelte ki először a szövetségi kapi
tány bizalmát, s 1974 óta megszakítás nélkül játszik a 
válogatottban. Olimpiai és VB-bronzérmes, a BEK- 
győzelem részese.

A kezdődő VB-ről ennyit mond:
— Nagyszerű a hangulat a csapatban, mindenki tel

jes odaadással készül. Szeretnénk biztosítani helyün
ket a Los Angeles-i olimpián.

Úgy legyen! Mert ez esetben válogatottunknak dobo
gón kell végeznie.

Portisch, Ribli 
az olimpiáról, a sorsolásról

Nagy várakozás előzte meg 
már a FIDE luzerni kongresz- 
szusát is, de természetesen el
sősorban a női és a férficsa
patok küzdelme vonta magára 
az egész világ figyelmét. A 
verseny alakulását követve, 
csak annyit láthatunk, hogy 
női csapatunk kiegyensúlyo
zottan, viszonylag eredménye
sen küzdött. Petronicsné Ve
rőéi Zsuzsa és Porubszky Má
ria, a „hátukon” vitték célba 
a csapatot. A 46 nemzeti válo
gatott között megszerzett 
bronzérem kemény munkájuk 
sikerét jelentette. Férfisakko
zóink szerepléséről, Portisch 
Lajos nagymester; hatszoros 
világbajnokjelölt adott képet.

— Eddig eredményeikkel el
kényeztették a közvéleményt, 
sikert sikerre halmoztak. A lu- 
zenri sakkolimpián is „arany 
vagy ezüst’’ volt csak a kérdés
— előzőleg. A végül is meg
szerzett ötödik hely minden
képpen kisiklásnak számít. Mi
ben látja a gyengébb ered
mény magyarázatai.?

— Sajnos, csapatunkból sen
ki nem volt jó formában. Ezt 
részben az magyarázna, hogy 
idén az olimpiát a hároméves 
világbajnoki ciklus zónaközi 
döntői előzték meg, ahol né
gyen is játszottunk. Ahogy 
1978-ban, Buenos Airesben a 
hasonló helyzet a Szovjetuniót 
sújtotta — Karpov nem tudta 
vállalni a játékot —, most ránk 
volt kedvezőtlen hatással. A 
zónaközi döntők idegi megter
helése esetenként még most is 
érződhetett. A reális értékelés
hez meg kell jegyezni, hogy 
válogatottunkat a papírforma 
alapján a Szovjetunió és az 
időközben sokat erősödött 
Egyesült Államok mögött a 
harmadik helyen emelték ki.

— A csapattagok eredmé
nyeit hogyan értékeli?

— Saját eredményemet és 
Ribli nagymester teljesítmé
nyét elfogadhatónak tartom, 
Grószpéter a valós értékelés
hez kevés játszmát játszott. A 
többiek elmaradtak a várako
zástól. Az egyéni szerepléseket 
károsan befolyásolta, hogiy csa
pat-összeállításunk már a má
sodik fordulótól felborította a 
játékosok színelosztását, ami 
leginkább a különben jól ját
szó Csomot sújtotta. Egyébként 
küldöttségünk nagyón meg
érezte Szerényi Sándornak, a 
Magyar Sakkszövetség elnöké
nek hiányát; akinek határo
zottságára csapatvezetésünk
ben nagy szükség lett volna.

— Mi a véleménye az előt
tünk végzett csapatokról?

— A Szovjetunió fiatalítása 
tökéletesen bevált. A fiatal, 
szupererős csapatból mindenki
— főleg Kaszparov, aki 11-ből 
8,_5-et teljesített — kitett ma
gáért. Nehéz lesz megint ver
senybe kerülni velük. Az 
ezüstérmes Csehszlovákiának 
ez az első kiemelkedő sikere, 
korai lenne még következteté
seket levonni. A bronzérmes 
USA és a negyedik Jugoszlá

via egyenletesen erős gárda 
benyomását kelti. Az utóbbiból 
ki kell emelnem Ljubojevics 
nagymester szereplését, aki 14- 
ből 11 pontot szerzett az első 
táalán. Mind a két csapattal 
szemben bizonyítanunk kell a 
jövőben!

— A legjobb játszmái?
— A Hort, Hübner és a Mi

les elleni játszmáim voltak ér
dekesek, mind szakmai, mind 
a verseny állásának szempont
jából.

— Legközelebb mikor ül 
asztalhoz?

— A Korcsnoj elleni páros- 
meccsemig nem indulok- ven* 
senye n.

A sakkolimpiával egy idő
ben ülésezett a FIDE (Nemzet
közi Sakkszövetség) kongresz- 
szusa. A tisztújítás és az új 
minősítések odaítélése mellett 
a legnagyobb szenzáció a vi
lágbajnokjelöltek párosításá
nak sorsolása vol. Az érdekelt 
Ribli nagymester véleménye;

— Hübnerhez és Korcsnoj- 
hoz sorsoltak ki engem és 
Kaszparovot. Négyünkhöz pá
rosították a második négy vi
lágbajnokjelöltet úgy, hogy el
lenfeleink neűét kellett kihúz
nunk. Amikor rámkerült a 
sor, már csak Portisch és Tor
re neve volt zárt borítékban: 
Szerencsére Torrét húztam. Így 
kialakult a párosítás: az egyik 
ág a Szmiszlov (szovjet)—Hüb
ner (NSZK) és a Torre (Fülöp- 
szigetek)—Ribli, a másik a 
Portisch—Korcsnoj (Svájc) és 
a Kaszparov (szovjet)—Bel- 
javszkij szovjet) meccsekből 
áll.

— Torre azt nyilatkoztat 
örül találkozásuknak.

— Természetesen én is örü
lök, hogy vele kerülök először 
össze. Hogy jó-e a sorsolás? — 
Azt csak a meccs után tudom 
megmondani. Ha győzök, töké
letes !

— Vállalkozna egy kis esély- 
latolgatásra?

— Saját esélyemet ötvenszá
zalékosnak tartom. Portisch 
Lajos és Korcsnoj küzdelme 
is az egyenlő erők csatája lesz. 
Kaszparov legyőzi Beljavsz- 
kijt, Szmiszlov csak akkor jut
hat tovább, ha ő tud győzni 
először Hübner ellen.

— Hogyan készül Tőrre el
len?

— A játszmagyűjtésben 
klubtársaim, a Volán játékosai 
is segítenek, a gyakorlati fel
készülésben a jövő évi Wijk az 
Eee-i verseny lehet fontos ál-
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