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AZ ELMÚLT HÉT
SPANYOLORSZÁG NATO-TAGSÄGÄRÖL az eddi-

giek'től kissé eltérőbben fogalmazott Felipe Gonzalez 
kormányfő, aki első alkalommal nyilatkozott a beikta
tása óta külföldi újságíróknak. Jelezte, ha helyreáll Mad
rid szuverenitása Gibraltár fölött, megnő az esélye, hogy 
nem lépnek ki a katonai szervezetből. A miniszterelnök 
tehát gyakorlatilag biztosította az észak-atlanti szövet
séget: Gibraltár kulcsfontosságú támaszpontja továbbra 
is nyitva marad előtte. Más részről viszont jelzésnek is 
tekinthető a mondat. London felé tett gesztusnak, még
hozzá a kevésbé barátságos fajtából. Erre utal az á meg
fogalmazás, miszerint „a szikla esetében elfogadhatat
lan, hogy a spanyol fegyveres erők e kiszögellés védel
mében olyan erőtől függjenek, amely ami véleményűink 
és az ENSZ szerint is megszállva tartja területünk egy 
részét”. Felipe González arra is kitért, hogy szeretnék 
felülvizsgálni Spanyolországnak és az Egyesült Államok
nak a közelmútban kötött kétoldalú katonai együttmű
ködési szerződését. Ügy vélekedett, újratárgyalások nél
kül is lehetne e dokumentumot úgy módosítani, hogy 
Washington lehetőséget kapjon támaszpontok fenntar
tására. -

AZ IBÉRIAI-FÉLSZIGET MÄSIK ÁLLAMA, Portu
gália ugyancsak fontos belpolitikai eseményeket él át, 
amelyeknek külpolitikai kihatásai is lehetnek. Elsősor
ban a helyhatósági erőviszonyok adhatnak bizonyos moz
gási lehetőséget Pinto Balsemao miniszterelnöknek. A 
jelek arra mutatnak, hogy a baloldal előretörése még
sem volt olyan mértékű, hogy Eanes feloszlathassa a 
parlamentet, s maga a koalíciós kabinet sem mond le, 
mint azt a miniszterelnök is megerősítette. Balsemao 
így jóval magabiztosabban kezdheti meg tengerentúli 
hivatalosnak és munkajellegűnek miinősített látogatását. 
Tárgyalásainak a-középpontjában főként az atlanti szö
vetséget, illetve a  portugáliai amerikai légitámaszponto
kat érintő kérdések állanak.

WASHINGTON ÉS LISSZABON VISZONYA lényegé
ben szívélyesnek mondható. Az egyetlen feszültséget az 
okozza, hogy portugál részről ellenzik egy közös ibériai 
NATO-parancsncikság felállítását. Ebben ugyanis' a por
tugál fegyveres erők azt látják, hogy Madridnak kíván
ják alávetni őket. A spanyolországi baloldali. fordulat 
most valószínűleg arra buzdítja a Reagan-kormányza- 
tot, hogy figyelmesebben hallgassa a lisszaboni kételye
ket, és esetleg orvosolja is őket. Ami a stratégia össze
függéseket illeti: napirendre kerül a  tejes! amerikai lé
gitámaszpont februárban lejáró bérleti szerződésének 
megújítása. Az Egyesült Államok ezenkívül szeretné 
megkapni a jogot, hogy használhassa az ország déli. ré
szén levő Bejait bázist is. Anyagi ügyekben a Fehér Ház 
és a Pentagon észrevehetően nem kicsinyes, mert az év 
végéig kilencvenmillió dollár katonai segélyt ad Portu
gáliának, és valószínűleg jövőre ezt az összeget növelni 
fogja.

GEORGE SHULTZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER
Párizsba érkezett. Francois Mitterrand elnök fogadta az 
amerikai külügyminisztert, aki Claude Cheysson külügy
miniszterrel és Jacques Delors gazdasági és pénzügy- 
miniszterrel is megbeszélést folytatott.
_ Francia források szerint a megbeszéléseik középpont

jában két kérdéscsoport állt: stratégiai problémák, így 
a Nyugat-Európába telepítendő amerikai közép-ható
távolságú rakéták kérdése és a kelet—nyugati gazdasági 
kapcsolatok helyzete. Az Elysée-palota szóvivője az ame
rikai külügyminiszter látogatása előtt kijelentette: „nincs 
válság” a két ország kapcsolatában. Franciaország „jó 
szövetségese” az Egyesült Államoknak, s a látogatás re
mélhetőleg hozzájárul majd a két főváros közötti lég
kör javításához.

Shultz először látogat Párizsba, mióta átvette a kül
ügyminiszteri tisztet.

Mitterrand elnök több mint háromórás megbeszélést 
folytatott George Shultz-cal. A találkozó után a francia 
szóvivő hangsúlyozta: az elnök leszögezte, hogy Francia- 
ország támogatja az amerikai rakéták nyugat-európai 
telepítését, ha a .genfi tárgyalások nem vezetnek ered
ményre; ugyanakkor azt is kifejezésre juttatta, hogy 
elutasít bármilyen amerikai „gazdasági direktóriumot” 
Nyugat-Európában.

A SZOVJETUNIÓ KATONAI DOKTRÍNÁJÁNAK szi
gorúan védelmi jellege a szovjet védelmi kiadásokban 
is tükröződik, amelyek — mint ismeretes — megmarad
tak a korábbi évek .szintjén, jóllehet a NATO tagállamai 
évente 3-4 százalékkal növelik katonai költségvetésü
ket. Az Egyesült Államok csupán egy év alatt 44 mil
liárd dollárral növelte katonai költségvetését — hang
súlyozta a Valentyin Varennyikov hadseregtábonnok, a 
Szovjetunió fegyveres erőd vezérkari főnökének első he
lyettese a TASZSZ tudósítójának adott nyilatkozatában.

Varennyikov kiemelte, hogy a szovjet fegyveres erők 
a .fejlett szocializmus viszonyai között jelentős minőségi 
változáson mentek keresztül, lényegesen nőtt erkölcsi 
szilárdságuk és harci képességük. A szovjet fegyveres 
erőket ma a növekvő belső egység, az egész személyi 
állományra jellemző ezmei-politikai egybeforrottság jel- 

1 lemzi. A skocialista gazdaság fejlődése lehetővé tette 
anyagi-műszaki bázisuk megváltoztatását is. Birtoká
ban vannak a harc legkorszerűbb eszközeinek. Mindez 

i; jelentősen növeli a szovjet fegyveres erők képességét, 
"ihogy megvédjék hazájukat és a szövetséges országokat.

A szovjet hadseregtáfaornok leszögezte: a fegyverke
zési versenyt nem mi választottuk. Az SZKP mindig 
ellene Volt és ellene van annak, hogy az eszmék harca 
áz államok és népek közötti konfrontációvá változzék, 
hogy a társadalmi rendszerek erejének mércéje a fegy
ver és bevetésének készsége legyen. A Szovjetuniónak 
nem célja a katonai fölény elérése, de azt sem engedi 
meg senkinek, hogy megbontsa a napjainkban kialakult 
viszonylagos katonai egyensúlyt. A szovjet fegyveres 
erők a múlthoz hasonlóan srf.gorúan a szükséges védelmi 
keretek között fognak fejlődni.

El nem kötelezettek

js horizont
India Ismét az el nem köte

lezett országok egyik alapító
jához és két évtizeden át min
dig meghatározóan fontos tag- 

.jához-vezetőjéhez méltó fel
adatot vállalt. Köztudott, hogy 
jövő márciusban az indiai fő
városban rendezik meg a moz
galom csúcsértekezletét. Hogy 
a delhi kormány részéről ez 
kivételes „segítségnyújtás” és 
egyben felelősségvállalás a 
tömbön kívüliek nehéz helyze
tében, azt a legutóbbi idők ese
ményei bizonyítják.
' A soron levő csúcstalálkozó 

tető alá hozásának előzmé 
nyei már-már unalomig ismer
tek az újságolvasók előtt 
Mégis elisméllendők minden 
alkalommal, mert a mozgalom 
21 éves történetének legna
gyobb válságát nem illusztrál
hatja jobban semmi más, mint 
a csúcshelyszínről folytatott 
vita. Az alapszabály szerint 
minden harmadik évben kell 
legfelsőbb szinten értekezletet 
tartani, s a vendéglátó ország 
azt kővetően a következő csú
csig főszerepet kap az el nem 
kötelezettek között — s így per
sze a világpolitikában is. Nos, 
legutóbb — már több mint há
rom éve — Kuba fővárosa volt 
a rendező, így azóta Fidel 
Castro és kormánya a mozga
lom — mondjuk így — szóvi
vője és koordinálója. A követ
kező találkozó színhelyéül pe
dig Bagdadot jelölték ki Ha
vannában.

Az iraki—iráni háború azon
ban közbeszólt. Mindketten 
fontoséi nem kötelezettek, 
ezért már önxii-agában is sú
lyos problémákat okozott har
cuk a mozgalomnak. Az iraki 
színhely viszont egyenesen 
megoldhatatlan viszályt terem
tett. Nemcsak Irán nem volt 
hajlandó belemenni a bagdadi 
értekezlet, megtartásába, ha
nem egy sor más állam sem, 
okkal mondván, hogy politikai 
képtelenség a tömbön kívüliek 
együttműködéséről, egységének 
hiányosságairól tárgyalni egy 
olyan országban, amely hadat 
visel egy másik, tömbön kívüli 
ellen.

A vita — természetéből fa
kadóan — az egész mozgalom 
szétszakadásával fenyegetett — 
érthető hát, hogy leginkább 
befolyásos országai kétségbe
esetten keresgélték a megol
dást. Nem volt könnyű, hiszien 
nyilván olyan államot kellett 
találni, amelynek meghatározó 
szerepét mindenki elfogadja. 
India — nagysága, világpoliti
kai súlya és a tömbön kívüliek 
történetében játszott eddigi 
szerepe alapján — kétségkívül 
a legalkalmasabb volt rá.

Vállalása így megszabadítot
ta az immár 97 országot szám

láló mozgalmat legégetőbb 
problémájától. Die csak attól. 
Mert az el nem kötelezettek 
mai — tagadhatatlanul legin
kább válságnak nevezhető — 
bajai között csak egy az iraki 
—iráni háború. A legmélyebb
re nyúló probléma, hogy a ha
talmassá vált mozgalom mind 
kevésbé képes megteremteni az 
egységet. Ez persze a „hirte
len növés” elkerülhetetlen be
tegsége, hiszen sokkal egysze
rűbb volt a hatvanas években 
harminc-negyven államnak 
egyetértenie, mint ma a majd 
száznak. Hát még amikor kö
zöttük egyaránt vannak szo
cialista országok és konzerva
tív kormányzattá, tőkés álla
mok is. A skála nagyon széles, 
az ideológiai, politikai, gazda
sági nézetkülönbségek mind 
nagyobbak.

A világpolitika és főleg a 
gazdaság mindenfelé ható ba
jai - természetesen csak fokoz
zák a tömbön kívüliek nehéz
ségiéit. Egyik legfontosabb cél
kitűzésükhöz, az új gazdasági 
világrend megteremtéséhez se 
hogyan sem tudták közelebb 
„vonszolni” a világot, s ezért 
— érthetőién — egymást is
éppoly gyakran hibáztatják a 
tagországok, mint a fejlett tő 
kés államokat. Ugyanakkor a 
gazdasági kényszerűségek a 
leginkább antiimperialistá fej 
lődőket is békésebb viszonyra 
ösztönzik a kapitalista nagy
hatalmakkal, hiszen segítség 
nélkül alig létezhetnek. Ez pe
dig nyilván újabb összeütkö
zéseket okoz, hiszen a, legutób
bi csúcsértekezlet óta határo
zottan megerősödött az egész 
mozgalom antümperialista po
litikai attitűdje.

Hozzá tartozik a képhez az 
is, hogy nem kevés tömbön kí
vüli ország képvisel barátság
talanul kritikus véleményt a 
szocialista országokról, hol a 
nem kellő segítségnyújtást em
legetve, hol a Szovjetunió 
„szuperhatalmi szerepének” jó] 
ismert vádját hangoztatva.

Az el nem kötelezettek moz
galma tehát a nyolcvanas évti
zed elején kétségkívül helyét 
keresi a világban, s nehéz vi
tákban próbál olyan politikai 
és gazdasági elképzeléseket 
megfogalmazni, amelyeket leg
alább többé-kevésbé minden 
tagország elfogadhat. Pillanat
nyilag sziszifuszinak tetszik ez 
a munka. Ezért kételkednek 
sokan a legérdekeltebbek kö
zött is a delhi értekezlet sike
rében. Viszont tény, hogy már 
önmagában a találkozó meg
rendezése is siker, ha a töm
bön kívüliek mai problémái
nak tengerére gondolunk.

A z új kínai alkotmány 
a népi demokratikus 

diktatúráról
Csökkentik a kínai par

lament képviselőinek szá
mát — jelentette be Pe-< 
kingben az 5. országos népi 
gyűlés ülésszakának újabb 
teljes ülésén Jang Sang- 
kun, az állandó bizottság 
elnökhelyettese és főtitká
ra. Április végéig le kell 
bonyolítani a 6. országos 
népi gyűlés képviselőinek 
megválasztását. Számuk 
háromezer körül lesz. (A 
kínai törvényhozásnak je
lenleg 3421 tagja van.)

Pekingben nyilvánosság
ra hozták Peng Csennek, az 
országos népi gyűlés állan
dó bizottsága elnökhelyet
tesének parlamenti beszé
dét, amelyben kitért arra 
is, hogy a kínai állam jel
legét és rendszerét eddig 
meghatározó proletárdik
tatúra fogalmát felcserél
ték a népi demokratikus 
diktatúra fogalmával.

Az új alkotmány kimond
ja, hogy „A Kínai Népköz- 
társaság a munkásosztály 
vezette népi demokratikus 
diktatúra állama, amelynek 
alapja a munkás-paraszt 
szövetség”. Peng Csen sze
rint a népi demokratikus 
diktatúra lényegében pro
letárdiktatúra, és hogy a 
proletariátus diktatúrája a 
különböző országokban kü
lönböző formákat ölt. „A

népi demokratikus diktatú
ra olyan forma, amelyet a 
Kínai Kommunista Párt 
vezetésével a kínai nép al
kotott, megfelel országunk 
feltételeinek és forradalmi 
hagyományainak.”

A népi demokratikus 
diktatúra olyan formula, 
amely visszatükrözi az osz
tályállapotokat a jelenlegi 
Kínában. Mára megváltoz
tak a kínai társadalom osz
tályviszonyai és feltételei. 
A kizsákmányoló osztályok 
mint olyanok megszűntek, 
tagjai „átformálódtak”, és 
a dolgozók kategóriájába 
tartoznak. Kína abban a 
helyzetben van, amikor 
nagyszámú ember körében 
gyakorolni lehet a demok
ráciát, és a diktatúra csak 
kis számú személy ellen 
irányul — hangoztatta Peng 
Csen.

Pekingi megfigyelők sze
rint a fogalomcserére el
sősorban azért volt szük
ség, mivel a „kulturális 
forradalom” idején a pro
letárdiktatúrát lejáratták 
Kínában, a legszélesebb tö
megek és káderek ellen al
kalmazták a diktatúrát, 
visszaéltek vele, s a prole
tárdiktatúra sok ember sze
mében egyenlővé vált a 
túlkapásokkal. .

Japán haditechnikát szállít az USA-nak?
A japán kormány állítólag 

úgy határozott, hogy a, jövőben 
katonai célokra felhasználha
tó, fejlett híradástechnikai és 
elektrotechnikai berendezése
ket is hajlandó átadni az 
Egyesült Államoknak. A Mai- 
nicsi Simbun jelentése szerint 
a hírt Nakaszone Jaszxihi.ro 
miniszterelnök tudatja majd az 
amerikai vezetőkkel.

Az Egyesült Államok több 
mint másfél éve követeli ten
gerentúli szövetségesétől a ha
ditechnológia átadásának köl
csönössé tételét, Tokió azonban 
mindeddig ellenállt. A vonako
dás oka: a japán politikai 
alapelvek tiltják a fegyverki
vitelt, másrészt a szigetorszá
gi vállalatok nem óhajtanák, 
hogy ipari titkaik az amerikai 
magánipar birtokába jussanak. 
Az egyes japán minisztériumok 
között is vita folyt az ügyben; 
a külügy- és a hadügyminisz
térium a katonai együttműkö
dés bővítése mellett, a külke
reskedelmi és ipari miniszté
rium pedig a haditechnológia 
átadása ellen szállt síkra.

A Mainicsi Simbun által 
idézett tokiói kormányforrások 
szerint Nakaszone miniszter
elnök utasítására a három mi- 
nisztórixun újabb egyeztető 
tárgyalásokat folytatott, s ezek 
eredményeként született meg a 
döntés: a fegyverexport tilal
mával kapcsolatos általános 
alapelvek érvényben maradnak 
ugyan, de az Egyesült Álla
mokkal kivételt tesznek.

Az atomháború megszállottái

Doktrínák árnyékában
Nem szükséges szakavatott 

külpolitikusnak lenni ahhoz, 
hogy az ember felfedezze: az 
újságok és az elektronikus tö
megtájékoztató eszközök hírei
ben mind gyakrabban és egyre 
hangsúlyozottabban esik szó 
katonapolitikai kérdésekről. A 
szocialista politikai-védelmi 
közösség minden erőfeszítése 
ellenére sem sikerült kiegészí
teni a poltikai enyhülést a ka
tonai szembenállás csökkenté
sével, a fegyverkezési hajsza 
visszafogásával.

A NATO, mindenekelőtt az 
Egyesült Államok militarista 
körei, a hetvenes évek utolsó 
harmadától kezdve kimütatha 
tó következetességgel láttak 
hozzá a biztató gyümölcsöket 
érlelő enyhülés hajtásainak 
nyesiegetéséhez, s egyre na
gyobb tért nyertek a nemzet
közi politikában a konfrontá
ció hívei. Bár evidens, hogy a 
világ sorsának alakulása nem
csak az USA-tól függ, a kizá
rólagos felülkenek-edés vágya 
egyáltalán nem idegen a 
washingtoni vezető körüktől. 
Éppen ellenkezőleg, lépéseket 
tesznek e cél elérése érdeké
ben, noha már több ízben be
bizonyosodott: az Egyesült Ál
lamok visszaszerezhetetlenül 
elvesztette katonai fölényét.

Az erőfölény kivívására va
ló törekvés és a világuralmi 
ambíciók újabb és újabib, bru
tális és fondorlatos fegyverek 
kifejlesztésére ösztökélik Was
hingtont, amely konkrét lépé
seket tesz a két világrendszer 
között immár több mint egy 
évtizede létező, megközelítő 
katonai egyensúly megbontá
sára. Az eszközökben nem vá
logatnak. Hadászati doktrínák 
váltogatják egymást, de közös 
vonásuk az a cél, hogy valami
lyen módon — kezdeménye- 
zően, s nem önvédelemből 
vagy válaszként — térdre 
kényszerítsék potenciális el
lenfelüket, a Szovjetuniót.

Napjainkban ilyen teher 
nehezedik a kelet—nyugati 
kapcsolatokra, feszíti a szovjet 
—amerikai viszonyt. Ügy tű
nik, a katonapolitika még hosz- 
szú időn át meghatározó té
nyezője marad a nemzetközi 

1 kapcsolatoknak, tehát érdemes

Nehéz év előtt a tőkés világgazdaság
Még a jövő évben sem vár

ható a konjunktúra átfogó 
megélénkülése — véli az es
sem gazdaságkutató intézet 
legújabb jelentésében. Az in
tézet szerint a fejlett nyugati 
országokban a gazdaság telje
sítőképessége jövőre csak cse
kély mértékben haladja majd 
meg az 1982-es szintet.

Becslések szerint 1983-ban 
az NSZK-ban a bruttó nemze
ti termék reálértékben — 
vagyis az inflációt kiszűrve —

1 százalékkal, Svájcban pedig 
0,5 százalékkal esik vissza az 
idei évh-ez képest. Változatlan 
szinten marad a gazdaság tel
jesítménye Franciaországban 
és Belgiumban. Az intézet 
Nagy-Britanniában 1,5 száza
lékos, Svédországban és Auszt
riában 1-1 százalékos, Olaszor
szágban és Norvégiában 0,5 
százalékos gazdasági növeke
déssel számol. Az USA-ban 1,5 
százalékos növekedés várható 
a jövő évben.

a világ dolgai felől érdeklődő 
embernek jobban elmélyednie 
e kérdésekben. Ehhez kiváló 
segédanyaggal szolgál 'Serfőző I 
László könyve, Az atomháború 
megszállottái.

A szerző előző munkáiban — 
Barátok, fegyvertársak, az Egy 
sorban és a Védőpajzs — a 
Varsói Szerződés hadseregeit, 
a szocialista országok védelmi 
közösségét mutatta be. Ez al
kalommal a Pentagon nukle
áris politikáját követi végigaz 
első, miég becézett amerikai 
atombombák, a Hirosimát fel
égető Little Boy (Kis fiú) és a 
Nagaszakit leromboló Fat Man 
(Kövér Fickó) bevetésétől a 
„pótfegyverkezés” ürügyén 
1983-as telepítésre és Európá
nak szánt közép-hatótávolságú 
rakétafegyverekig.

Az olvasmányosan, gördülé
kenyen megírt könyv tulajdon
képpen tudományos ismeret- 
terjesztő mű. Értékei közé tar
toznak gazdag tényanyagon túl 
az érvként is felhasznált, szin
te magiakért beszélő idézetek, 
dokumentumrészletek. Segít el
igazodni az Egyesült Államok 
második világháború óta köve
tett doktrínáinak rendszeré
ben, s rávilágít arra az évtize
dek óta változatlan amerikai 
feltételezésre, miszerint a nuk- t 
leáris öszecsapás az amerikai 
földrésztől távol kezdődik.

Megismerhetjük a következő 
évtizedekre szóló amerikai 
katonai programokat, a hadi- 
technika lehetséges fejlesztési 
irányait. Hátborzongató az a 
fejezet, amely csokorba szed 
néhány, világégéssel fenyegető 
téves amerikai atomriadót 
Ezekből kitűnik, hogy az em
beriség az elmúlt esztendőkben 
a számítógépek meghibásodá
sa, rossz lyukkártyák betáplá
lása stb. miatt nemegyszer kö
zelebb állt a nukleáris kataszt
rófához!, mint húsz évvel ez
előtt, a karibi válság idején.

Lengyei szénmérleg
A lengyel kőszénbányásza?; 

teljesítménye az idén megha
ladhatja a 189 millió tonnát 
Ezt Mieczyslaw Glanowsk i 
bányaügyi és energetikai mi
niszterhelyettes közölte a Var
sóban működő külföldi tudó
sok egy csoportjával, akik lá
togatást tettek a katowicei vaj
daságban levő Wujek bányá
ban. Az év első tíz hónapjá
ban 165,3 millió tonna kősze
net hoztak felszínre a bányá
szok. A szombati munkáért, 
amely egyébként kötelező, a 
bányászok háromszoros bért 
kapnak. (A bányászok átlag- 
keresete mintegy kétszerese a 
tavalyinak: 21 800 zloty havon
ta, de elérheti a 24 000 zlotyt 
is.) A miniszterhelyettes sze
rint Lengyelország az idén 
mintegy 29—30 millió tonn» 
kőszenet exportálhat
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Hiánycikk a  kis méretű 
tégla. De milyen ellátás 
várható .jövőre falazóanya
gokból, válaszfaltéglákból, 
gerendákból, cserépből, mi 
lasz az árakkal?

— Az építőanyag-árak a 
híresztelések ellenére nem 
emelkednek — kaptuk a 
tájékoztatást. — Az építő
anyag-ipar továbbra is 
megkapja az energiadrágu
lást ellensúlyozó támoga
tást. így a több} között a 
cement fogyasztási óra sem 
változik.

A . kis méretű téglával 
azonban jövőre is gondok 
lesznek.

A tégla- és cserépipar 
évente csak maximum 400 
millió darabot tud gyárta
ni, és ez bőven elegendő 
lémmé, ha arra használnák 
fel, amire ajánlják: pince
falazatokhoz, pillérekhez, 
■kéményekhez, lakiástataro- 
zásokhoz. Ehelyett pazarló 
módon irodaházak, üzem
épületek, négy-öt szintes 
lakóiházak s egyebek ké
szülnek belőle. Egy-egy 
ilyen épület által „elfo
gyasztott” mennyiség mint
egy száz családi ház vagy 
tucatnyi társasház építését 
nehezíti.

Furcsa módon, még az 
idén kiadott „A magánla- 
kíásépítés ajánlott tervei” 
című kötetben korszerű
nek nevezett típustervek is 
szinte kivétel nélkül kis 
méretű téglát és ma már 
elavultnak számító B—30- 
as téglát ajánlanak az épí
téshez, holott már kétéves 
az új hőtechnikai szab
vány, amely korszerűbb fa
lazóanyagokkal, energiata
karékosabb építkezést ír 
elő. Azzal sem .érvelhet
nek, hogy az új anyagok 
drágábbak. Példaként: 
amíg egy köbméternyi fal
hoz 861 forintnyi kis mé
retű tégla szükséges, addig

a jól hőszigetelő Rába-tég- 
lából csak 719, az Uni
formból 723 forintnyi kell, 
$ ónég a Porotoh-'Ségla is 
csak valamivel kerül töb
be.

A január elsejétől élet
be lépő új hitelfeltételek 
nagyobb összegű kölcsönt 
nyújtanak a családi- és 
társasház-építéshez. S ez 
várhatóan növeli az építé
si kedvet. Építőanyag 
azonban csak annyi lesz, 
mint amennyi eddig volt, 
s csupán akkor jut több a 
magánlakás-építőknek, ha 
a közületék, az ipar, a me
zőgazdaság kevesebbet 
használnak fel. A szakem
berek felvetik: korlátozni 
kellene az áljam.1 vállala
toknál a kis. méretű tégla 
mértéktelen felhasználását. 
Jó lenne, ha a Tüzáp-tele
peken is „lebeszélnék” a 
vásárlókat a szükségesnél 
nagyobb mennyiségről, s 
helyette a bő választékban 
kapható, korszerűbb fala
zóanyagokat ajánlanának.

A belkereskedelem — a 
téglaiparral nemrég aláirt 
szerződés alapján — jövő
re 300 millió kis méretű 
téglát, 337 millió hőtaka- 
rekoG', korszerű falazóblok
kot, 145 millió válaszfallá- 
pot kap és 712 millió egy
ségnyi egyéb falazóanya
got. Lesz elegendő födém- 
gerenda és vázkerámia be
lastest, s cserépből is 
mintegy 86 millió. A tég
laipar az ország nehéz 
helyzete ellenére megkezdi 
három-négy hagyományos 
üzemének rekonstrukcióját, 
és ha az anyagi lehetősé
gek megengedik, hozzáfog
nak Putinokon egy új tég
lagyár építéséhez. Elkészül
te után csak ez utóbbi 
mintegy 40 millió kis mé
retű . téglával javítja majd 
a lakosság ellátását

Stílusfegyek,- motóvramok, fiemfelek
Sorok állnak naponta a Bi

zományi Áruház Vállalat ék- 
szerfelwevchelyei előtt: decem
ber 31-ig fémjel nélkül is át
vesznek aranyat. A Párisi ut
cai felvevőben sincsenek dolog 
nélkül: reggel 10-től este hatig 
nonstop a munka. A becsüs: 
Demlbitzné Szalóky Magdolna 
esinos, fiatal nő, a világ leg
természetesebb gesztusaként 
ajánl fel szinte percenként ez
reket — esetleg tízezreket.

— Ön szerint milyen a jó 
becsüs?

— Legfontosabb a szakmai 
felkészültség, ezen áll vagy bu
kik a munkánk. Ismerni kell a 
stíusjegyeket, a motívumokat, 
a fémjeleket. Vannak ugyan 
segédeszközeink, de azt istud-

: ni kell, hogy mit, hol keres
sünk a szakkönyvekben. Drá
gakövekkel kapcsolatos isme
reteinket napról napra fel kell 
újítani, bővíteni, hiszen meg
jelentek a piacon a szintetikus 
készítmények. Az azbesztrá
cson növesztett smaragdot pél
dául csak komoly műszeres 
vizsgálattal lehet megkülön
böztetni a valóditól. Hasonlóé 
helyzet a brillutánzatoknál is. 
A másik fontos tényező az 
emberekkel való bánásmód. 
Nincs két egyforma tárgy és 
két egyforma ügyfél;

— Munkája során jegyzett-e 
aneg tárgyakat?

— Hogyne, többet is. Leg
drágább tételem egy brilköves 
gyűrű volt, 600 ezer forint kö
rül fizettünk érte. Egy ügyfél 
teknőc fülbevalót hozott, fo
galma sem volit az értékéről, 
én is csak a szakirodalomból

, ismertem, annyira ritkaság. 
Árverésen kelt el, múzeumi 
védettséget kapott. Szintén ku- 

’ riózum most az árverési kész
letünkben egy arany karkötő- 
óra: női zsebórát építettek be, 
ez, is védett tárgy. Az áraján
latnál a mérlegelés alapja: az 
eladhatóság. Lehet az egy sú 

, lyos „aramycsioda”, ha nem el
adható, kevéssé értékes. Mint 
például ez a hajcsat: aranyór- 

, mékből összetákolt házi mun
ka, hiába nehéz, nincs az a nő, 
aki megvenné.

— Mi történik a vitatott 
eseteknél?

— Havonta összeül a ’ ne
mesfémcsoport, . s megbeszé

lünk egy-egy adott tételt. Vi
tatkozunk, egyeztetünk. Példá
ul az „ültetett” fémjelekről, 
vagy arról, hogy egy vadonat
új karláncban miért nem lehet 
elfogadni egy 1930-as fémje
let? (Azért, mert az hamisí
tás.) 1 Egyébként a tárgy „be
szél”, a hozzáértőnek mindent 
elmond magiáról. Tegnap pél
dául behoztak három, brillkö
ves gyűrűt, a harmadikon lát
tam, hogy műbrill: ezüstbe 
volt foglalva, értékes követ 
nem tesznek ezüstfoglalatba. A 
műszeres vizsgálat is igazolta. 
Elég gyakori, főként a hagya
tékoknál, hogy nálunk derül 
ki: az évtizedek során dédel
getett családi ékszer nem va
lódi. Az aranyóra csak rézvek- 
ker, a brill csak fehér zafir és 
sorolhatnám. De előfordul a 
fordítottja is. Egy a lényeges: 
az ügyfélnek tapintatosan kell 
a tudomására hozni, hogy ér
téke — netán értéktelen. . .
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Többen a vártnál

Hogyan dolgoznak  
a kisvállalkozások?

Az év eleje óta a vártnál 
több, közel tízezer kisvállal
kozás jött létre az országban, 
s jelenleg is. szép számú kére
lem vár elbírálásra.

Kezdetben az önálló társu
lások, a gazdasági munkakö
zösségek, a polgári jogi társa
ságok iránt nyilvánult meg 
érdeklődés.

Tervezők, szervezők, közve
títőirodák létesültek elsősor
ban a szellemi kapacitások 
hasznosítására. Később mind 
többen vállalkoztak termelési 
és szolgáltató feladatok ellá
tására, így háztartási gépek 
javítására, fuvarozásra, aszta
losmunkákra,- szabás-varrásra. 
A budapesti Hipp-Hopp gaz
dasági munkaközösség, például 
a lakberendezési tárgyak sze
relésével, nagybevásárlások 
elvégzésével, színházjegyek 
beszerzésével áll a lakosság 
rendelkezésére. Az új találmá
nyok: gyakorlati hasznosításá
ra néhány : kisszövetkezet kelt. 
életre, mások házasságközve
títésre, hétvégi programok 
szervezésére, autómentésre 
stb. alakultak.

Az év második felében je
lentőben megnőtt a vállalati 
gazdasági munkaközösségek 
száma.

Jelenleg már több mint két
ezer ilyen közösség dolgozik 
s munkájukkal segítik a vál

lalati elképzelések megvalósí
tását. A Dunai Vasműben pél
dául 100 munkaközösséget ala
kítottak a dolgozók. Tevékeny
ségük nagy hasznot hoz a vál
lalatnak. A pécsi IKV gazda
sági munkaközössége például 
a, lakóépületek karbantartásá
ra, festésre, mázolásra, hom
lokzatszigetelésre alakult.

Az utóbbi hónapokban 
nagymértékben nőtt a terme
lőmunkát végző munkaközös
ségek száma.

Közülük többen olyan ter
mékeket — például alkatrésze
ket — gyártanak, amelyekből 
eddig hiány volt. A nagykani
zsai haszonanyag-visszanyerő 
társaság a vállalatoknál kelet
kező rézhulladék regenerálását 
végzi. De megtalálják számítá
sukat a kútásó, a nádvágó, a 
csatornatisztító, s sertéshizlaló 
gazdasági munkaközösségek is.

A kisvállalkozók a piaci 
törvényekhez, a kereslet-kíná
lathoz alkalmazkodva, zömmel 
Olyan tevékenységet, .folytat
nak, amelyre a népgazdaság
nak szüksége van. Áz is lát
ható már, hogy csak azok a 
vállalkozások maradnak tal
pon, amelyek már eddig is 
kézzelfogható eredményeket 
tudnak felmutatni. Ami pedig 
a későbbieket illeti: van még 
bőven kielégítetlen igény, 
szükséglet, és feltáratlan tar
talék.

A x  e m b e r  
melegségre vágyik',

Kivált, ha távfűtéses la- ablakainak hőszigetelését vé.. . .  j _ _ 7 UPI V» vi Art umi I m r*
kás lakója. A hideg idő bekö
szöntővel évről évre ismétlőd
nek a fázós panaszok. Miért 
hűvös a távfűtés? Koncz Fe
renc, a Fővárosi Távfűtő Mű
vek igazgatója válaszol.

— Embere válogatja, hű
vös-e vagy meleg. Az ismét
lődő panaszokra ismétlődően 
ugyanazt kell mondanunk: a 
távfűtéses lakások hőmérsék
letét előírások határozzák meg, 
ezek szerint például a lakó
szobákban például húsz fok 
kell tartanunk. Se többet, se 
kevesebbet. A magyar norma 
megfelel a nemzetközi átlag
nak; ennél melegebbet sok, ná
lunk gazdagabb ország sem 
engedhet meg magának. Ener
giaszegény világ já r ja . . .

— Az idén áprilisban har
minc százalékkal emelkedett a 
fűtési díj. A lakók talán azt 
gondolják: a több pénzért több 
Celsius jár cserébe.

— Ez nem a meleggel, ha
nem a fűtőanyagok drágulásá
val van összefüggésben. A 
megemelt fűtési díj még így 
is csak a növekvő költségek 
mintegy harmadát fedezi. Vi
szonyításképpen: mig a fűtési 
díj tíz év alatt valamivel több 
mint a duplájára nőtt, addig 
a költségek megháromszoro
zódtak. A lakók tehát relatíve 
kevesebbet fizetnek a távfűté
sért, mint korábban.

0 — Mivel fűtenek?
— Száznyolcvannégyezer la

kást fűtünk a fővárosban, eb
ből mindössze négy-ötezret 
olajjal, a többit földgázzal.

— Az energiatakarékosság 
jegyében három évvel ezelőtt 
nagy hőszigetelési programot 
hirdettek. Hol tartanak?

— Ez idő szerint csaknem 
százötvenezer lakás ajtajainak,

Sztereó lesz a  P e tő fi

Vakok és gyengénlátók

Slünkalclieíiwég,
segédeszközök

Csaknem háromezer látássé
rült dolgozik a különböző 
munkahelyeken. A legtöbben 
— mintegy ezren — telefon- 
kezelőként tevékenykednek. 
Azokban a telefonközpontok-, 
bán, ahol ők teljesítenek szol
gálatot, a posta rendre adap
tereket szerel fel, azért, hogy 
hanggal jelezzék:. melyik vo
nalra érkezik hívás. A többi 
között erről számoltak be a 
Vakok és Gyengénlátók Orszá
gos Szövetségének küldöttgyű
lésén, amelyen 5 évi munkáju
kat elemezték.

Hangsúlyozták: a szövetség 
gondoskodik valamennyi mun
kaképes tagjának elhelyezke
déséről. Űjabb és-újabb segéd
eszközökkel könnyíti meg éle
tüket, művelődésüket. A töb
bi közt évente mintegy 120 
magnetofonnal, 60 sík- és 
pontírógéppel és több olvasó- 
kamerával segítik tagjaik mun
káját. Az új segédeszközök so
rában jövőre hangjelző hőmé
rővel is ellátják a rászoruló
kat.

Mivel nem légből kapjuk a 
forintokat, hanem keményen 
kell megdolgoznunk érte, s 
még így sincs elegendő belőle, 
érthető, hogy a pénzszűkét a 
„légi hírközlés” is erősen meg
érezte. Pontosabban: a vezeték 
néküli távközlés, amely a rá
dió- és tévéműsor sugárzását 
éppúgy magába foglalja, mint 
a mikrohullámú adók továb
bította , telefonálást.

A beruházási források apa
dása miatt a mostani öt évben 
elhúzódik a Petőfi műsorát kö
zéphullámon szóró gerincháló
zat rekonstrukciója. Lassul az 
az adóépítési ütem, amellyel a 
tv 2-es programját lehet minél 
több tájon — élvezhető minő
ségben — a képernyőkre va
rázsolni.

Ahogy a rádió, a tv hírei 
között is; egy rossz után jöjjön 
néhány jó információ. A kö
zéphullámú sávban a Petőfi

vételét javítandó, megkezdő
dött Lakihegy felújítása, Mar
caliban e munka előkészítése 
folyik. A Magyar Posta szak
emberei Győrben 5 kW-os te
lephelyet alakítanak ki, ami a 
Petőfi. s a körzeti műsor véte
li minőségét javítja majd, 
Diósdon a rövidhullámú rádió- 
állomást korszerűsítik.

Hogy a rendelkezésre álló 
forintokat jól költik el, íme bi
zonyításul két arány: a fejlesz
tési lassulás ellenére a tv 2-es 
programját 25 százalékkal töb
ben s 19 százalékkal nagyobb 
területen nézhetik. Az elmúlt 
időszakban ugyanis az átját
szóadók száma növekedett, az 
egyes programot sugárzó ki
lenccel, a kettest 11-gyel.

Végül egy jó hír a sztereórá
diózás kedvelőinek: a szakem
berek dolgoznak azon a prog
ramon, amely a Petőfi-műsor 
URH-sávú sztereósítását tűzte 
célul.

geztettük el. Tizennégymillió 
forintot költöttünk rá. Ennek 
költségeit ugyanis a Távfűtő 
Művek fedezi, mert hogy az 
energiamegtakarítás ä mi 
számlánkat mérsékli.

— A melegvíz-átalány dija 
viszont pazarlásra csábít. Mi
kor vezetik be a fogyasztás 
szerinti számlázást?

— Erről minisztertanácsi ha
tározat rendelkezik. Ennek ér
telmében jövőre már megfele
lő mérőkészülékeket szerelnek 
föl az újonnan épülő lakások
ban.

— Térjünk vissza a lakások 
fűtésére! Ha a lakóknak ke
vés a húsz fok, elképzelhető, 
hogy elkezdenek — mondjuk 
— villannyal melegíteni. Ami 
nem olcsó mulatság . . .

— Ez valóban elképzelhető, 
de összességében még mindig 
olcsóbb, mintha mi pótolnánk 
a hiányzó meleget. Én megértő 
vagyok, de sajnos mindenki
nek tudomásul kell vennie: c 
távfűtés nem egyedi fűtés.

— A panaszok ettől még ma
radnak. Mihez kezdenek ve-; 
lük?

— Akik húsz fokban fáznak, 
azokon nem tudunk segíteni. 
Ha arról érkezik bejelentés, 
hogy a lakásban ennél hide
gebb van, akkor kimennek 
szerelőink. A legtöbb esetben 
az derül ki, nincs is hideg, 
csak a bejelentő érzi úgy, s va
lójában semmi javítani való 
nem akad. Az efféle panaszok 
sok problémát jelentenek ne
künk, amelyek visszaütnek a 
lakókra is. Mert a szerelők 
emiatt később érkeznek sze  ̂
relni oda, ahol valóban hiba 
van.

N em  fo g j a  F a tie n tia ?
Elfogyott volna a türel

münk? Nem nőtt ki az óhaj
tott mértékben a csodaszert 
használók haja? Egyelőre nem 
lehet tudni, mindenesetre tény, 
hogy a Batientia (Türelem) 
hajnövesztő szerből jelentős 
készletek halmazódtak fel a 
Skála—Coop raktáraiban. Az 
ókokról beszélt Marton János, 
a cég egyik vezetője.

— Előfordul, hogy egy ka
pós termékiránt hirtelen 
alábbhagy a kereslet. Ez tör
tént a Patientiával is. Meges
het, hogy újból viszik m ajd .. .

— Mintha mostanában a 
reklámja is alábbhagyott vol
na.

— És úgy hiszem, elég erő
sen propagálunk. Lehet, hogy 
a vevők csalódtak benne.

Vagy drágállták, hiszen a 
nagyobbik készlet kétszáz fo
rintot kóstál. Igaz, hamarosan 
forgalomba kierül por alakú 
olcsóbb változata.

— Gondolom, most minden 
eszközzel túl akarnak adni a 
készleten.

(Hogy ez mekkora, arra nem 
kaptunk felvilágosítást, ez üz
leti titok.)

— Valóban, feltűnő helyit* 
tesszük majd az üzletekben és 
mindent elkövetünk,.. hogy; el-> 
keljen. De újból nem rende
lünk belőle.

Pedig a Skála—Coop mono
polé ikkéről van szó. Bár áru
házai behálózzák az országot, 
elképzelhető, hogy van telepü
lés, ahol vinnék, mint a cuk
rot. Netán külhonban. Ez an
nál is inkább valószínűnek tű
nik, mart külföldi rokonaim, 
ismerőseim soha nem mulaszt
ják el megjegyezni: „Aztán 
hozzatok magatokkal Patienti- 
á t!” Vevőre találna esetleg kis- 
ha-tármenti forgalomban, áru
házi csere keretében is. Nem 
akarunk tippeket adni a ke
reskedőknek, korántsem állt 
szándékunkban, hogy ingyen 
reklámot csináljunk a Patten« 
tiának, mint ahogy az sem, 
hogy — akármilyen . csekély 
mértékben is — hitelét ront
suk. Tanulságként annyit, még 
kevéssé szoktuk meg, hogy a 
slágerek — lásd bűvös kocka, 
Patien-tia — nem mind örök
zöldek . . .

A  2000.
Rába-trakéor

Elkészült a kétezredik, 250 
lóerős motorral felszerelt me
zőgazdasági erőgép a győri 
Rába Magyar Vagon- és Gép
gyárban. A nagy teljesítmé
nyű traktorokat elsősorban a 
mezőgazdasági termelési rend
szerekhez tartozó gazdaságok
ban használják.

Mivel a 250-es típus a leg
keresettebb — korábban 180 és 
500 lóerős motorral felszerelt 
mezőgazdasági erőgépeket is 
gyártottak —, ezért az idén 
már csak ez a típus „maradt 
meg”, csaknem 300 darab ke
rült le a gyártósorokról.

K ö n y v
-  unokáinknak

Párját ritkító sikerű műso
ra a televíziónak Ráday Mi
hály városvédő sorozata, az 
Unokáink sem fogják látni. Az 
RTV—Minerva közös gondozá
sában — az ÉTK nyomda ér
demeként, a jövő évi kiadás 
helyett már a karácsonyi 
könyvvásárra — megjelent al
bumban is, a korábbi adások 
összefoglalása, folytatása. A 
könyv átörökítette — a szó el
száll . . .  — a honi városvédő- 
mozgalom központjává lett 
műsor címét. Ajánljuk-e azok
nak, akiknek amúgyis szív
ügyük a mai terek, utcák, há
zak értékeinek óvása?

A% ú j  M u n g a riw a tb u m  
b em u ta tó ja

Budapest egyik legszebb új épületében, az Atrium 
Hyatt Szálloda Wright különtermében rendezte meg a 
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Hungária együttes 
harmadik nagylemezének sajtóbemutatóját. Fenyő Mik
lós és együttese — immár hét tagra bővülve — „beöl- 
tözve”, koncertruhában és zeneszerszámokkal várta az 
újságírókat, a jól tájékozott érdeklődőket, a szálloda rá
érő személyzetét: az érkezés, az elhelyezkedés, a neki-t 
készülődés perceit zenével töltve ki. Az MHV sajtófő
nöke, dr. Vörös Tamás előbb az együttes két előző albu
mának igen-igen' imponáló példányszámait ismertette 

380 ezer, illetve 347 ezer példányban fogytak el az 
elmúlt hét végéig —, majd röviden bemutatta a Hun
gária új nagylemezét, az Arénát. A tizenöt új számot 
tartalmazó album a karácsonyi lemezpiacra jelent megi 
de első példányai már a boltokba kerültek.

S nem is akármilyen számban! A magyar hanglemez- 
gyartas történetében először fordult elő, hogy egy lemez 
bemutatásakor máris aranylfemezzé vált, egyszerre ér- 
hette meg a premier és a százezer fölötti, példányszámot 
jelentő aranylemezátadás ünnepi pillanatát. Az első na
pon — december hatodikén — a boltokba szállított 150 
ezer lemezből 130 ezer előjegyzés alapján kelt el- így 
az első sikert máris biztosította a Hungária jó híre nép
szerűsége. Az együttes jövő évi koncertjein, rádió- és 
televíziós fellépésein is elsősorban az Aréna nótáit hall
hatjuk: s ha tetszik, a lemezborítóba mellékelt karton
papírból ki is hajtogathatjuk a pepitamintás Aréna
szemüveget, piros celofánnal. . .
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Sért©  és bérbeadó
A tanácsi bérlakásokban lakók egy része úgy gondolja: 

elegendő az, ha az előírt lakbért havonta megfizeti. Hogy köz
ben a lakás berendezései tönkremennek, hogy a falakon sza
kadozott a tapéta, illetve piszkos a fal, hogy az elektromos 
kapcsolók használhatatlanok stb. — az megint más kérdés. 
A bérlők szerint annak kell kijavítani a hibákat, kicserélni 
s hibás berendezéseket, aki a tulajdonos. Ez a szemlélet sajnos 
elég elterjedt a tanácsi bérlakásoknál. Főként a régi lakásokon 
látszik, hogy nincs igazán gazdájuk.

Remélhetőleg az új lakásrendeletek e téren is hoznak vál
tozást. Nem is annyira a módosítások miatt, hanem azért, 
mert következetesebben megtörténik majd a bérlő kötelezett
ségeinek ellenőrzése.

L e ltá r  s ze rin t
Ha valakinek kiutalnak egy 

régi vagy új tanácsi bérlakást, 
minden esetben köteles a bér
beadó a lakást a komfortfo
kozatának megfelelő lakásbe
rendezésekkel együtt, rendel
tetésszerű állapotban a bérlő
nek átadni. Eddig nincs is vi
ta: hiszen a lakásberendezése
ket leltár szerint kell átadni a 
bérlőnek. Ebben azt is fel kell 
tüntetni, hogy milyen beren
dezés hiányzott vagy működött 
hibásan, milyen a burkolatok, 
a festés, mázolás állapota, s 
melyek a bérlő észrevételei. 
Az észlelt hibákat, hiányossá
gokat ilyenkor egyértelműen a 
bérbeadónak kell megszüntet
ni, pótolni. Ha ezt nem teszi 
meg, helyette a bérlő járhat 
el, s költségei megtérítését kö
vetelheti.

Melyek a lakásberendezé
sek? A jogszabály általános, 
de nem kizárólagos jelleggel 
felsorolja ezeket. Így a főző
készülék, a fűtőberendezés, 
melegvíz-ellátó berendezés (pl. 
bojler), az egészségügyi beren
dezés és a hozzá tartozó sze
relvények (pl. fürdőkád), szel
lőztető berendezés, beépített 
bútor, redőny, napvédő füg
göny, csengő és kaputelefon. 
Vannak azután úgynevezett 
központi berendezések, mint a 
víz-, csatorna-, gázvezeték, a 
személy és teherfelvonó stb. 
Általános követelmény, hogy 
& bérlő és vele együtt lakó 
családtagja vágy más ott lakó 
személyek a lakást és minden 
más berendezést rendeltetés
szerűen, gondosan használják.

Még a leggondosabb hasz
nálat mellett is egy idő után 
hibák jelentkezhetnek a köz
ponti- és a lakásberendezések
ben. Vagy egyszerűen csak le
kopik a festék, netán elrom
lik a zár stb. Ekkor jön a kér
dés: kinek kell gondoskodni a 
karbantartásról, felújításról, 
pótlásról, cseréről?

Fő szabály az, hogy

a bérbeadó feladata az 
épület állagának karban
tartása, az, hogy a köz
ponti berendezések

„ üzemképesek legyenek, 
a falak és a közös hasz
nálatú helyiségek állaga 
ne romoljon, a köz
területre néző ajtók és 
ablakok külső felületei 
rendszeresen mázolva le
gyenek, s ha kell, a bér
beadó gondoskodik a 
fogyasztásmérők, illető
leg a biztosítótáblától 
kezdődő elektromos ve
zetékek felújításáról, 
megfelelő kialakításáról. 

Általában a bérbeadó gondos
kodik a szemét elszállítá
sáról, s a közös használatú 
helyiségek tisztán tartásáról, 
megvilágításáról.

Ezzel szemben a bérlő köte
les gondoskodni:

— a lakás burkolatainak, aj
tóinak, ablakainak és beren
dezéseinek karbantartásáról 
(ide értendő a hideg- és me
legburkolat javítása, szükség 
szerinti védőkezelése, a falak 
szükség szerinti festése, mesze
lése, a tapéta szükség szerinti 
cseréje, az ajtók, és lakásbe
rendezések szükség szerinti 
javítása és mázolása, valamint 
a zárak és vasalások cseréje.)
• — minden olyan hiba kija
vításáról, eredeti állapot hely
reállításáról, á kár megtéríté
séről, amelyet ő, vagy á vele 
együttlakó személyek maga
tartása okozott (pl. rongálás),

— az elektromos vezeték
nek és érintésvédelmi rend
szerének a lakásban levő fo
gyasztásmérőtől, illetőleg a biz
tosítótáblától kezdődő szaka
szán keletkezett hibák kijaví
tásáról, a kapcsolók és csat
lakozó aljak cseréjéről,

— a lakás tisztán tartásáról,
— a lakásberendezések fel

újításáról és cseréjéről, ha an
nak költségei teljes egészében 
a bérlőt terhelik.

M élsány k iv é te l
Ez utóbbinál álljunk meg! A 

régi szabályozás szerint a la- 
. kásberendezések — korábban 
felsoroltuk őket — felújításá
val, cseréjével kapcsolatos költ
ségek 50—50 százalékban osz
lottak meg a bérbeadó és a 
bérlő között. Az új szabály 
szerint is fele-fele az arány az 
1983. július 1. napján fenn
álló lakásbérleti jogviszony 
keretében, az alábbi kivéte
lekkel: ,

1. A BÉRLÖT TERHELI 
TELJES EGÉSZÉBEN 1983. 
július 1. után az új, vagy azt 
követően felújított lakásra ke

letkezett lakásbérleti jogvi
szony esetén, valamint az 1983& 
július 1. napján fennálló, ille
tőleg az azt követően megüre
sedett lakásra létesített lakás- 
bérleti jogviszony keretében 
akkor, ha a bérbeadó 1983. jú
lius 1. napja után a lakásbe
rendezéseket felújította, ille
tőleg kicserélte és ezt köve
tően válik szükségessé a la
kásberendezés újabb felújítá
sa és cseréje. A fentiek csak 
látszatra bonyolultak és a 
szándék világos:

.az a tendencia, hogy a 
bérbeadónak a jövőben

Koh Idáról* Kalocsának
Mint néhány lapszámmal korábban írtunk róla, 

Kalocsán gyakorlatilag lehetetlenné vált az ottani 
stúdió munkája, mert sorra romlottak el a készü
lékek, jelentkeztek újabb és újabb műszaki hibák. 
A helybeli GELKA a bv. intézet mind erélyesebb 
sürgetése ellenére sem törte magát, hogy a hozzájuk vitt 
magnókat, tévéket megjavítsa. Hírül vették ám a kalo
csaiak, hogy Sopronkőhidán van egy olyan szakember 
(mint utóbb kiderült: a stúdiós, Szalai Sándor), aki előtt 
nincs kijavíthatatlan hiba. A két intézet vezetői hem- 
csak cikkünket olvasták, hanem cselekedtek is: eredmé
nyeképpen Szalai Sándor egy hétig Kalocsa „vendége” 
volt. Bár a kalocsaiak úgy érzik, csoda történt ez alatt 
az egy hét alatt a stúdióban — pedig csak Szalai Sán
dor tevékenykedett. S íme: minden működik, a keve
rőasztaltól a képmagnóig, a lemezjátszótól az erősí
tőig . . .

Mielőtt más intézetek is „megostromolnák” Sopron
kőhidát: Szalai Sándor nemsokára a szabad életben ka
matoztathatja szakértelmét. Jó munkát — kint is!

— H —

nem követelheti (csak az azon
nali beavatkozást igénylő 
munkálatok költségeit téríti 
meg teljes egészében, egy ösz- 
szegben a bérbeadó),

— ha a lakás átalakításával, 
illetőleg korszerűsítésével a la
kás alapterületét vagy. kom
fortfokozatát, illetve a lakó
szobák számát növelte,

— ha központi fűtéssel, il
letőleg melegvíz-ellátással nem 
rendelkező állami lakásban 
egyedi gáz- vagy elektromos 
fűtő- illetőleg melegvíz-szol
gáltató berendezést szereltetett 
fel.

A fenti esetekben a bérlő 
teljes költségét beszámíthatja 
a lakbérbe. Általában a havi 
lakbér 75 százalékának meg
felelő részletekben. Az állami 
lakásoknál a jelzett első két 
10Ű százalékos beszámítás 
azonban másként alakul. Pél
dául,

ha valaki korszerűsíti a 
lakást, növeli a kom
fortfokozatot, a költsé
gei 50 százalékát egy 
összegben, a fennmaradó 
összeget pedig évente 
előre a lakás évi lakbé
rének megfelelő részle
tekben, legfeljebb azon
ban 10 év alatt a bérbe
adó köteles megtéríteni.

Ha pedig állami «lakásban gáz- 
vagy elektromos fűtő- illetve 
melegvíz-szolgáltató berende
zést szereltet fel a bérlő, ak
kor a költsége 25 százalékát 
egy összegben, a többit évente, 
előre az évi lakbérnek meg
felelő részletekben, de legfel
jebb öt év alatt kell a bérbe
adónak megtérítenie.

Ugyancsak állami lakásnál 
a bérbeadó a bérlőnek kérel
mére — az érvényesíthető tel
jes költséget köteles egy ösz- 
szegben megtéríteni, ha az 
összeg az ötezer forintot nem 
haladja meg, ha a bérlő jöve
delmi, vágyom stb. viszonyai 
miatt egyébként is tanácsi bér
lakásra tarthatna igényt, ha a 
bérlő lakásbérleti jogviszonya 
valamilyen okból a költségek 
érvényesítése előtt megszűnik, 
s végül, ha a bérlő vagy a bér
lőtársak egyikének életkora a 
hetven évet elérd vagy meg
haladja.

Ha nem állami lakásról van 
szó és a bérlő lakásbérleti jog
viszonya _ a költségei teljes 
megtérülése előtt megszűnik, 
a bérbeadó köteles a bérlő 
vagy jogutóda részére olyan 
részletekben megfizetni, ahogy 
azt a bérlő a bérbeszámítás 
útján érvényesíthette volna.

összefoglalva: közel sem teljességgel ismertettük a bérlő, 
illetve a bérbeadó jogait, illetve kötelességeit. Az ismertetett 
szabályok minden olyan lakásra vonatkoznak, amelyet bérlő 
bérel a bérbeadótól. Tehát magánszemély tulajdonában levő 
lakrészre éppúgy, mint a tanácsi bérlakásokra. Mint láttuk: az 
új rendelkezések szerint fokozatosan a bérlőket terheli majd 
a lakásberendezések felújításának és cseréjének költsége. Ezzel 
az is elérhető, hogy a bérlők gondosabban kezeljék, s csak 
rendeltetésszerűen használják a berendezéseket. Egyébként ezt 
a bérbeadó jogosult továbbra is ellenőrizni, s háromévenként 
ez kifejezett kötelezettsége is. A jogszabályi előírások, főként 
az állami lakásoknál, a bérbeszámítási jog megadásával ösz
tönzik a bérlőket bérleményük korszerűsítésére, felújítására.

A bérlő kötelessége még a lakbér rendszeres megfizetése 
is, de erről két hét múlva, a karácsonyt követő számban írunk, 
amikor részletesen ismertetjük az új lakbértarifákat.

Dr. L. Gy.

A TÁBGYALÓTEBEIBŐL

ne kelljen a lakásberen
dezéseket felújítani, il
letve kicserélni, hanem 
az egyre inkább a bér
lőket terheli majd. 

Ugyanakkor a fokozatosság ér-, 
vényesül: elvileg egyszer min
den régi lakás berendezéseit 
felújítják, kicserélik, s csak. 
ezután lesz a bérlő kizáróla
gos kötelezettsége a felújítás 
és a csere. Nézzünk néhány 
példát, a fentiek megértésé
hez. A bérlőnek elromlik, el
használódik a bojleré. Akár 
most, akár 1983. július 1-e után 
cserélik ki, a költségek fele
fele arányiján oszlanak meg. 
Ha azonban a bojlert 1983. jú
lius 1. után cserélték, az. újabb 
meghibásodáskor már nem fe
le-fele lesz az arány, hanem 
a bérlőnek kell újat vennie. 
Ha pedig valaki 1983. július 1-e 
után költözik új vagy felújí
tott bérlakásba, a lakásberen
dezések cseréje teljes egészé
ben őt terheli.

2. VISSZAÁLL a FELE-FE
LE ARÁNY AKKOR, ha a bér
lő a lakást a bérbeadó előze
tes hozzájárulásával, a lakás- 
berendezésekre kiterjedően is 
átalakította, korszerűsítette; 
addig, amíg a költségei nem 
térültek meg, az újabb felújí
táskor, cserekor.

3. EGYÁLTALÁN NEM 
TERHELI A BÉRLÖT a lakás- 
berendezések cseréje, felújítá
sa, illetve annak költsége, ha 
a munkálatokra — cserére 
stb. _— azért került sor, mert 
elemi csapás történt, a bérbe
adó mulasztása az ok, illetve 
az épület vagy a vezetékháló
zat felújítása miatt vált ese
dékessé.

4. A TELJES KÖLTSÉG A 
BÉRLŐÉ, ha a lakásberende
zés felújítása, cseréje a bérlő 
karbantartási kötelezettsé
gének elmulasztása miatt vált 
szükségessé.

A bérlő jogosult a lakás át
alakítására és korszerűsítésé
re. Ha a bérbeadó előzetes 
hozzájárulásával és hatósági 
engedéllyel emeletráépítés, te
tőtérbeépítés, toldaléképítés, 
műszaki megosztás, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek la
kássá való átalakítása útján 
vagy más módon lakást létesí
tett, illetőleg a lakást helyre
állította, a költségek 75 szá
zalékát a lakbérbe beszámít
hatja. A 25 százalékot általá
ban nem követelheti, nem szá
míthatja be. Kivéve,

' — ha a bérbeadót terhelő 
egyéb olyan munkát végezte
tett el, amely költségeinek 
megtérítését egy összegben

A Fővárosi Bíróságon ítéle
tet hirdettek Répás István 28 
éves és Rácz László 20 éves 
budapesti lakosok rablási 
ügyében.

A lopásért, rablásért és más 
bűncselekmények elkövetéséért 
többször büntetett Répás Ist
ván az ugyancsak büntetett 
Rácz Lászlóval jó barátságba 
került. Egy alkalommal zár
óráig együtt szórakoztak a 
Nyugat étteremben, s fölfigyel
tek egy kései vendégre, aki 
húsz forintot adott a portás
nak, hogy még bemehessen az 
étterembe bort és cigarettát 
vásárolni. Amikor a húszast 
elővette, Répásék látták, hogy 
sok pénz1 van a tárcájában, és 
elhatározták, hpgy megszerzik. 
Távozásakor ők is otthagyták 
az éttermet, és a kiszemelt ál
dozat nyomába eredtek. A fér
fi észrevette, hogy követik,

ezért a forgalmasabb villa
mosmegállóhoz ment. A két 
jómadarat azonban ez sem tar
totta vissza. A megállóban 
utolérték, és Répás belekötött 
„Ez volt az, aki szemtelenke- 
dett a feleségeddel”, mondta 
Rácznak, aki — mintha csak
ugyan ezért tenné — leütötte a 
férfit, és egy mozdulattal ki
vette a zsebéből négyezer fo
rintját, majd mindketten el
szaladtak.

A néhány ezer forint zsák
mány sokba került a rablópá
rosnak: Répás Istvánt ötévi 
fegyházra, Rácz Lászlót há
romévi börtönre ítélték. A bí
róság súlyosbító körülmény
ként értékelte, hogy mindket
ten büntetettek, és a büntetés 
nagyságának megállapításakor 
arra is figyelemmel volt, hogy 
a rablások száma nagymér
tékben megnőtt

Vagy volán, vagy ital
Józan ésszel nehéz elhinni, hogy bárki is elhatározná: 

márpedig ő, ha törik, ha szakad, közlekedési balesetet 
okoz. Ezért az ilyen esetek többségében nem is beszél
hetünk szándékosságról, hanem gondatlanságról. Léj;e- 
zik azonban olyan szabályszegés, amely szándékos bűn- 
cselekménynek minősül. A törvény ugyanis ennek te
kinti az ittas állapotban okozott közlekedési balesetet, 
s éppen ezért sújtja szigorú büntetéssel. De azok is szá
míthatnak a bírságoló hatóságok szigorára, akik sze
rencsére — nem idéznek elő közúti tragédiákat, „csak” 
egyszerűen kiderül a rutinellenőrzésnél, hogy beszeszel- 
ten ültek a volán mögé. Sajnos, egyre többen vannak. 
Az idei első félévben 8,3 százalékkal volt több az itta
san okozott baleset, mint tavaly a hasonló időszakban, 
s ez azt jelenti, hogy 1465 esetben volt „főszereplő” az 
alkohol. Győr-Sopron, Heves és Szolnok megyében öt
ven százalékkal nőtt az ittasan okozott halálos kimene
telű balesetek száma. ■

Érthetetlen, hogy az egyre szigorúbb intézkedések el
lenére — hiszen például csaknem 7 ezer jogosítványt 
vontak vissza fél év alatt ittas vezetés miatt — mind 
többen kockáztatnak, s a tét: maguk és mások testi ép
sége, élete. Az utóbbi hetekben — az idén két hónapra 
kiterjedően — országszerte megtartották az őszi foko
zott közúti ellenőrzéseket. A részletes elemzések, érté
kelések még csak ezután készülnek el, ám a szomorú 
következtetés máris levonható: változatlanul sokan vet
ték maguknak a bátorságot, és egy-két, sőt több pohár 
ital elfogyasztása után ültek a volán mögé.

A közelmúlt tragikus eseményei is igazolták: mire 
képes részegen az ember, ha autóban, motoron ül. Bu
dafokon meghalt egy bicikliző kisfiú, Zuglóban és Bu
dán pedig gyalogosok szenvedtek sérüléseket, mert a jó
zanul mérlegelő, a tetteit — a mégoly súlyosakat is — 
vállaló ember helyett a szeszgőz kormányozta az autót. 
Van igazság abban a vélekedésben: hiába minden lelki 
ráhatás, az alkoholizálás nemcsak a közutakon gond, s 
nem is a közlekedésbiztonság illetékesei találják meg 
ellene a csodaszert. Valóban, a jelenség társadalmi mé
retű, de egyvalamit nem árt tisztázni. Nevezetesen: 
amikor a jogosítvány megszerzésére törekszünk, nagy 
elszánással gyakoroljuk a vezetést, biflázzuk a KRESZ-t, 
amelyben egyebek közt szerepel: vezetés előtt és közben 
tilos az alkohol fogyasztása. A szerződés tehát úgy szól, 
hogy vezetői engedélyt kapunk, és ezért betartunk bi
zonyos szabályokat. Például azt, hogy vagy a volán, 
vagy az ital.

Ä  járművezetés 
felelőssége

Meglehetősen magas azok
nak a száma, akik ittas 
vezetés miatt töltik sza
badságvesz tés-bünitetésü- 

ket. Ez a tény ösztönzött 
arra, hogy néhány gondo
latban foglalkozzam ezzel a 
témával.

Ezt az írást főleg azok
nak a „szerencsésebbek
nek” szánom, akik még 
csak az ittas vezetés vád
ját merítették ki. Azok, 
akik átélték egy karambol 
borzalmait, már sajnos ta
pasztalhatták, hogy egy- 
egy üveg sör elfogyasztása 
milyen veszélyt rejt magá
ban.

Elsősorban az áldozatok 
emléke kísért egy -életen 
át, és nem utolsósorban az, 
hogy ők maguk is könnyen 
áldozatokká válhattak vol
na. A büntetés letöltése 
után ki-ki éli tovább az 
életét egyedül vagy a csa
ládjával, de az emlékek 
vissza-visszajárnak könyör
telenül. Az áldozatok hoz
zátartozóiban azonban 
egész életen át megmarad 
a fájdalmas űr, amelyet 
szeretteik elvesztése oko
zott.

Jómagam is meggondo
latlanul, alaposan „felönt
ve a garatra” ültem a vo
lán mögé, és csak a vélet
lennek köszönhetem, hogy 
a „szerencsésebbek” közé 
sorolhatom magam, s hogy 
komolyabb baj nem tör
tént. Akkor meg sem for
dult a fejemben, hogy mi
lyen következményei lehet
tek volna cselekményem
nek. Bizonyára így van ez
zel 'más is; amíg nem tör
ténik tragédia. Hiszen az 
autósok zöme jó vezetőnek 
tartja magát, és feltétlenül 
bízik önmagában és kocsi
jában, Ezt az önbizalmat 
csak fokozza az alkohol. 
Bizonyos „nyomás” után 
már Nicki Laudának kép
zeljük magunkat. Bizonyí
tott tény, hogy az alkohol 
tompítja a reflexeket, fel
oldja a gátlásokat és bát
rabbá teszi az embert. A 
szakterület tudósai bizo
nyítják azt. amit nekünk 
ittasan sem lett volna sza
bad elfelejteni. Az a véle
ményem, hogy köszönettel 
— akkor bármilyen keser

vesen érint is — és nem 
haraggal kell gondolnunk 
azokra az intézkedő rend
őrökre, akik megállítanak 
bennünket, teljesítve köte
lességüket. Talán az éle
tünket és másokét mentik 
meg azzal, hogy nem en
gedik a továbbutazást. Bár 
lehet, hogy akkor nem ép
pen szalonképes gondola
tok fogalmazódnak meg 
bennünk.

Csak itt, a börtönben, 
találkozva egy-egy kevésbé 
szerencsés kimenetelű eset
tel, gondolunk döbbenten 
arra, ami történt. Mind
annyiunknak szigorú lecke 
ez a büntetés ahhoz, hogy 
miután újra kezünkben a 
jogosítvány, egy-egy elfo
gyasztott születésnapi pezs
gő után ne üljünk volán 
mögé! Ezzel megelőzünk 
egy esetleges újabb bünte
tést, de nem túlzók, íja azt 
mondom, hogy megment
jük a saját életünket is. 
Ittas vezetők nélkül is el
szomorító a balesetek szá
ma, aminek fegyelmezet
lenség, a szabályok durva 
megsértése és műszaki hi
bák az okai. Vagánykodá- 
sunkkal ne növeljük a fe
kete krónikát!

Ha baráti környezetünk
ben lesz olyan* aki ittasan 
akar vezetni, próbáljuk 
megértetni vele, hogy 
könnyelműségének rette
netes vége lehet, s talán 
ezzel megakadályozzuk sok
sok család tragédiáját, és 
kevesebb gyermek nő fel 
édesapa, édesanya (léikül.

Figyelmesen olvasva a 
sajtók baleseti krónikáját, 
naponta szemben találjuk 
magunkat súlyos, elretten
tő példákkal, amelyeknek 
kizárólag az alkohol és az 
emberi felelőtlenség az oka. 
Tudom, hogy írásom nél
kül is minden értelmes 
ember eljut ezekig a gon
dolatokig.

Ne feledjük, a halál nem 
válogat, és a legváratla
nabb pillanatban érhet el 
— akár minket is —, eset
leg éppen akkor, amikor 
boldog, értelmes jövő vár
na ránk.

Bartha Béla 
Eger
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Felelős munkakör
Konyhások, raktárosok, vil

lanyszerelők, írnokok, stúdió
so k ... Az intézet mindenna
pos zavartalan tevékenységé
nek fő részesei. Kora hajnaltól 
késő estig azon dolgoznak, 
hogy a bentiek ellátását, bizto. 
sítsák. Felelősségteljes munka
kört látnak el. Közülük muta
tunk be néhányat, a Fővárosi 
Bv. Intézet II. számú épületé
ből.

Az írnok

Tóth Béla nemrég került a 
II. számú intézetbe. írnoki be
osztásban dolgozik. Beszélge
tésünk közben is sokszor hív
ták, ügyes-bajos dolgok elin
tézésére. Levelek rendezése, 
kiosztása, beszélők, csomagok 
nyilvántartása és ki ' tudná 
még felsorolni, mennyi teendő
je van. Szívesen végzi munká
ját, az elítéltek bizalommal 
fordulnak hozzá, mert tudják, 
hogy segítőkész, jóindulatú, 
művelt ember. Nem szívesen 
beszél önmagáról, szerényen 
csupán annyit jegyzett meg, 
hogy a kötelességét, feladatát 
végzi. Valóban így is van, de 
egészítsük ki még azzal, hogy 
becsülettel és odaadóan dolgo
zik.

A  szakács

álló anyagokból a legjobbat, 
legízletésebbet kihozni.

— Kint mi volt a foglalko
zása?

— Betanított munkásként 
dolgoztam.

— Hogyan lett szakács?
— Előző büntetésem alatt 

itt kuktáskodtam, azóta kita
nultam a mesterséget. Szere
tem a munkakörömet, annak 
ellenére, hogy nagyon fárasztó.

A  villanyszerelő

Reggel hat órakor a körleteken 
már hallható a Petőfi rádió 
műsora. Délután az ő zenés 
összeállítását sugározza a helyi 
stúdió. Ha esetleg érdekes 
sport vagy egyéb érdekes kul
turális esemény van, akkor 
gondoskodik, hogy erről idő
ben értesüljenek a hallgatók.

Karácsony estére külön ün
nepi, főleg irodalmi és ko
moly zenei összeállítást készí
tettek. Karácsony első napján 
délelőtt sakkversenyt rendez
nék, délután .vidám zenés ösz- 
szeállítást sugároznak. Emel
lett ellátja az írnoki feladato
kat is.

A  raktáros

Nemcsak igével...

Fekete Pál villanyszerelő az 
intézet egyik örökmozgója. 
Táskájával a vállán állandóan 
járja az emeleteket, és ahol 
elektromos meghibásodás, ne
tán rövidzárlat vagy egyéb hi
ba adódik, rögtön ott terem. 
Fekete Pál nemcsak szakmájá
nak a mestere, hanem reme
kül ért a vízhálózat szerelésé
hez is, s ha a szükség úgy kí
vánja, mindig készségesen se
gít. A közelmúltban magam is 
tapasztaltam, hogy az egyik 
helyiség speciális elektromos 
berendezésének a kivitelezését 
a kívánalmaknak megfelelően 
gyorsan, pontosan végezte el.

A  stúdiós

Barna András szakács más
fél éve áll az üstök, fazekak 
mellett. A fakanál művésze.

— Hálás dolog szakácsnak 
tenni?

— Az emberek ízlése külön
böző, mindenkinek megfelél
ni, úgy gondolom, még otthon 
sem lehet. Van aki ezt szere
ti, van aki azt. Ügy gondolom 
és tapasztalom, hogy az embe
rek többsége elégedett az ellá
tással. Minőségi panaszt rit
kán kapunk, inkább a mennyi
séget kifogásolják. Igyekszünk 
Változatosán, a rendelkezésre

A raktáros az. első emberek 
egyike, akikkel a befogadot
tak találkoznak. Az első be
nyomás mindig nagyon lénye
ges, különösen azok számára,, 
ak ik , még Soha nem jártak 
börtönben. Soós Mihály látja 
el az előzetes letartóztatotta
kat, az elítélteket a fehérnemű
től az étcsészéig, s az egyéb 
szükséges felszerelési tárgyak
kal. Nem mindegy, hogy ki 
milyen méretű cipőt, ruhát 
kap. Fontos, hogy mindenki a 
méretének megfelelőt kapjon. 
Ö intézi még a ruhák cseréjét, 
selejtezését és felújítását is.

— ZIMM —

Hollós! Lajos nevelési írnok, 
stúdiós, és a kulturális élet 
egyik irányítója, szervezője.

METSZET
Éva, te úgy adtál, hogy 
a mindenség pusztulása 
elfért markodban szépen 
és éhem az almával végül 
bosszút állt az emberiségen.

Papp András 
Szekszárd

Azokon a helyeken, kollé
gium, laktanya, bv-intézét 
stb., ahol sok ember van, ott 
az étkezésnek, a jó táplál
kozásnak nagy szerepe van, 
hiszen erőteljesen befolyásol
ja a hangulatot.

Évek óta rendszeresen já
rok Sátoraljaújhelyre, s 
akármikor mentem, mindig 
érdeklődtem, hogy s mint 
vannak megelégedve az em
berek a koszttal. Csak jót és 
elismeröt hallottam. Érthető 
tehát, hogy meghökkentem, 
amikor legutóbb azt hallot
tam, igaz, csak néhány em
bertől, hogy kevés és nem 
is jó az éte l. . .

Szinte hihetetlennek tar
tottam, de más hinni, s egé
szen más meggyőződni a dol

gok valódi állásáról. Tehát, 
akármerre jártam, kérdéseim 
között szerepelt ez is. S meg
nyugodtam, hogy csak né
hány ember kifogásolja. az 
ennivalót. A nagy többség 
— igenis elégedett. És ez a 
természetes, mert nézzük 
csak, milyen is, mit tartalmaz 
az étlap?

November 25-én reggelire 
volt joghurt, trapista sajt, to
jás és retek; ebédre: halászlé, 
rakott túrós, ízes metélt, va
csorára paprikás krumpli; 
november 28-án reggelire 
teát és tepertőt kaptak, ebéd
re csontlevest, toros káposz
tát, vacsorára trapista sajtot; 
november 29-én reggelire 
sült szalonnát adtak teával, 
ebédre májgaluskaléves, tök

főzelék baromfípörkölt, va
csorára mákos metélt; no
vember 30-án tea, disznósajt, 
ebédre tésztás bableves és 
almás sütemény, vacsorára 
tej, zsömle.

Azt hiszem, nem szükséges 
magyarázni mindazt, amit 
leírtam. Ezek tények, s el
képzelhető, hogy vannak 
olyan emberek, akinek ez 
nem elég, sőt, az is, hogy 
nincsenek megelégedve az 
ízekkel. Vagyis, nem olyan, 
mintha az édesanyjuk főzte 
volna. Ezt nem vitatom. De 
aki ilyen elképzelésekkel ül 
le, mondjuk, egy üzemi ebéd
lő asztalához, az épp oly csa
lódott lesz, mint azok, akik 
nekem panaszkodtak. Senki 
nem feledheti, hogy más egy 
nagyüzemi étkezés, s megint 
más a házi koszt.

A. 3.

B M E M C S E M

Mint ismeretes, ma sem ve
szítette el érvényét az a régi 
mondás, amely szerint a me
zőgazdaságban az idő a gazda! 
Lehet csökkenteni ennek hatá
sát, kell is, de teljes mérték
ben figyelmen kívül hagyni 
nem lehet.

Tavaly ragyogó évet zárt a 
magyar mezőgazdaság, s köz
tük azok a nagyüzemek, ame
lyek a bv.-intézetekben talál
hatók, így többek között az 
Annamajori Célgazdaság is.

A baracskai gazdaság nö
vénytermesztő főágazatának 
legfontosabb célkitűzése az 
volt a harmadik negyedévben, 
hogy a betakarítási munkák a 
lehető legésszerűbben fejeződ
jenek be. Miután ez megtör
tént, lehetővé vált, hogy a ta
valyi adatokkal összevessék az 
ideit. Ennek fényében kitet
szett, hogy az őszi búza átlag
termése 23 százalékkal haladta 
meg a tavalyit, viszont az üze
mi, tervtől mintegy 5 százalék
kal elmaradt. Ez is bizonyítja, 
amit az előbb az időjárásról, 
s a különféle ártalmakról el
mondtunk. Mert mi más okoz
hatta volna ezt az elmaradást, 
mint az, hogy télen a nagy hi
deg komoly felfagyást idézett 
elő. Ám ez még nem „elég”, 
hiszen az őszi búza termőterü
letének hetven százalékán ga
bonalégy pusztított, s az álta
luk okozott kár jelentősen 
csökkentette a hozamokat. 1 

Természetesen a gabonalégy 
ellen védekeztek, de a növény- 
védelem, s annak intenzív al
kalmazása erősen csökkenti a 
nyereséget, hiszen nagymérték
ben megnöveli a költségeket.

Talán kevéssé közismert az a 
tény, hogy a növényvédő sze
rek ára éppúgy, mint az olaj 
vagy más energiahordozóké, 
állandóan emelkedik, s ez 
eléggé nagy terhet ró a mező- 
gazdaságra.

Nem véletlen, hogy a mai 
mezőgazdák nemcsak az eget 
kémlelik, mint elődeik, hanem 
a költségekre, az adatokra 
függesztik szemüket. Mert aki 
drágán termel, az óhatatlanul 
lemarad. Ezért is örvendetes, 
hogy az őszi árpában nem tett 
kárt sem a gabonalégy, sem a 
fagy. Többletköltségre sem ke
rült sor, ennek értelmében 
kell értékelni, hogy ennek a 
gabonafajtának a terméshoza
ma nyolc százalékkal a terve
zettet is túlhaladta.

Nem mondható ez el a nap
raforgótermesztésről, annak el
lenére sem, hogy a hozamok a 
tervezésnek megfelelően ala
kultak. A jobb termésátlagot 
csökkentette a vegetációs idő
szak alatti erős felmelegedés, 
vagyis az aszályos idő, amely 
még további károkat is okozott 
azáltal, hogy kedvező mikro
klímát hozott létre a szürke- 
penész-fertőzés kialakulásá
hoz, s ez megakadályozta az 
Optimális szemképződést.

Ezekből is látható, hogy igen 
komoly nehézségekkel küzdött 
meg a magyar mezőgazdaság 
az idén. Még szerencse, hogy 
kukoricából évek óta nem ta
karítottak be olyan jó termést, 
mint az idén. Ez annál inkább 
lényeges, mert az évek során 
kiderült, hogy a búza mellé 
egyenrangú társként fellépett a 
kukorica. Ennek a növénynek

szinte minden részét haszno
sítja vagy az ipar, vagy a me
zőgazdaság. A kukorica nélkül 
elképzelhetetlen a hústermelés, 
hiszen a baromfi-, a sertés
vagy a marhatáp fontos alko
tóeleme.

Ezenkívül szeszt, cukrot stb. 
állítanak elő belőle, szárából 
— répaszelet adagolásával —. 
szilázst készítenek, amely táp
értéke miatt nagymértékben 
elősegíti a tejtermelést. Mi
után a szilázs elkészítése nem 
nagyon költséges, csökkenti a 
tejtermelési költségekét.

Ez pedig Baracskán sem mel
lékes, hiszen a tervezett tejter
meléstől mintegy nyolc száza
lékkal elmaradt az állatte
nyésztési főágazat. Emellett az 
egy liter tej előállítására fel
használt ráfordítások mértéke 
tíz százalékkal emelkedett. ;

Mindez nemcsak Baracskára: 
jellemző, hanem sajnos, orszá- ! 
gosan is, hiszen a tej nem , 
mástól, mint a takarmánytól, 
függ. S ebben az évben a z ; 
aszály miatt, amely épp a ta
vaszi hónapokban tombolt a “ 
legjobban, 4-5 héttel később 1 
kaphattak a tehenek zöldta-' 
karmányt. Ezt az időszakot le - ' 
hetetlen volt kivédeni, később 
sem alakult a legjobban a ta
karmánytermesztés, Baracskán 
is pocok pusztított a lucernás
ban, s mire kiirtották, már ko
moly károkat ozott.

PRÓBA UTÁN
Delépett a próbaterembe,
■*-* helyet keresett magá

nak. Nem volt izgatott, hi
szen nem első elbeszélése, 
amit elő kell adnia. Nyugod
tan nézett körül, ismerősök 
után kutatott. A szeme meg
akadt egy nőn, aki félrehú
zódva állt az egyik sarokban.

— Ű az — mondta félhan
gosan.

— Igen, ő vezényelte az 
énekkart, és ő gratulált ne
kem először. Mintha szomo
rú lenne, pedig akkor min
dig-ott ült a mosoly az ajkán. 
Milyen csodálattal néztem 
apró kezét, karcsú derekát és 
pici lábát. Oda kellene men
ni hozzá — morfondírozott 
magában. De meggondolta 
magát, nem ment sehova. 
Megpróbált figyelni a pró
bára. Várta, hogy őt szólítsa 
a rendező. Tekintete mégis 
sokszor tévedt a sarok felé.

A konferanszié az ö nevét 
mondta. Nyugodtan felállt, a 
színpadra lépett, azaz a szín- 

. padot helyettesítő dobogóra. 
A mikrofon elé érve ismét 
szétnézett, majd olvasni kezd

te elbeszélését. Olvasás köz
ben időnként felnézett, mint
ha a hatást akarná látni, de 
pillantása akaratlanul is a 
sarok felé tévedt. Erezte, 
hogy izzad és remeg a keze.

— Csak nem vagyok lám
palázas? — gondolta olvasás 
közben dühösen.

Nagyot sóhajtva lépett le 
a dobogóról, fáradtan törölte 
meg gyöngyöző homlokát.

— Nagyon szép volt, Zsol- 
tika, igazán szép. Csak azt 
nem értem, miért ír maga 
mindig szomorú dolgokról. 
Egyébként, ha megengedi, 
gratulálok — hallotta félig 
a háta mögül.

Megfordult, kissé elfogódot- 
tan fogta meg a felé nyújtott 
kezet.

— Köszönöm, Ida — mond
ta halkan, és mélyen nézett 
a nő kék szemébe.

— össze ne roppantsa a 
kezem — mosolygott rá Ida.

— Á, nem, a világért sem, 
á, nem . . .  — motyogta a fér
fi zavartan, de npm engedte 
el a kezet, hanem felemelte 
és megcsókolta.

— Ez a fájdalomdíj?
A férfi nem felelt, néhány 

másodpercig nézett még Ida 
szemébe, aztán lehajtotta a 
fejét.

A próba befejeztével úgy 
helyezkedett, hogy lehetőleg 
együtt érjenek az ajtóhoz . . .

— Hazafelé igyekszik? — 
kérdezte a mellé érő nőt.

— Nem. Még sétálok egyet, 
kiszellőztetem a fejem  — 
hangzott a válasz.

— Ha megengedi, elkísé
rem, szeretnék valamit kér
dezni.

Néhány száz métert men
tek már egymás mellett szó 
nélkül, amikor a nő megállt.

— Valamit kérdezni akart.
— Igen, de . . .  Nem is tu

dom. Talán beülhetnénk va
lahova. talán egy kávéra.

— Nocsak. Maga séta köz
ben nem tud beszélni?

— De igen. Azaz, hogy nem 
is tudom — dadogott a férfi, 
aztán megfogta Ida kezét. — 
Jöjjön kérem.

A sarkon egy zenés presz- 
szó állt. Beléptek. Félhomály 
és lágyan szóló zene fogadta 
őket.

Míg a kávéra vártak, 
Ida ismét megkérdezte:

— Mit akart mondani, 
Zsolt?

A férfi lehajtotta a fejét, 
mintha az abroszt akarná tü
zetesen szemügyre venni, az
tán zavartan köszörülte a 
torkát, majd lassan felemelte 
a fejét, a nő szemébe nézett, 
halkan, alig érthetően mond
ta:

— Nem, Ida. Nem akartam 
semmit kérdezni, hazudtam.

— Hazudott? — kérdezte 
Ida kerekre nyíló szemekkel. 
— Hazudott? Miért?

Zsolt keze remegett, izzad- 
ságcseppek jelentek meg a 
homlokán.
• — Nem tudom! Magával 

akartam lenni. Nagyon tet
szik nekem. Szeretem! Nem 
érti? Szeretem! — nyögte és 
felsóhajtott, mint aki nagyon 
nehéz tehertől szabadult meg 
hirtelen.

TT állgatagon ültek egymás 
mellett ezek után, ke

rülték egymás tekintetét. Ida 
tért először magához, megfog
ta a kávés csészéjét, ivott 
egy kortyot.

— Kihűl a kávéja — szó
lalt meg.

— Igen — mondta Zsolt, 
mint aki félálomban van. 
Szájához emelte a poharat és 
megitta tartalmát.

— Késő van, haza kell 
mennem — állt f e l ,hirtelen 
Ida.

— Elkísérhetem? — ugrott 
fel a férfi is.

— Igen.
Zsolt szeretett volna szé

peket mondani, megpróbálni 
udvarolni, de semmi sem 
jutott az eszébe. Hangtalanul 
lépkedett Ida mellett, magá
ban szidta ügyetlenségét, fél- 
szegségét. A lány lopva rá
nézett, talán megsejtette, mi 
zajlik a férfiban, mert hal
ványan elmosolyodott.

Félórás séta után érkeztek 
Ida lakására. Megálltak.

— Holnap ráér egy kis sé
tára? — kérdezte a férfi le
hajtott fejjel, közben cipőjé
vel az aszfaltot kapargatta.

— Holnap? Nem is tudom
— mondta Ida, majd kis szü
net után hozzátette _, jöj
jön el értem este hét órára.

— Köszönöm — rebegte fel
forrósodott hangon Zsolt. 
Megragadta Ida kezét, és né
hányszor megcsókolta.

A lány egy pillanatig me
reven állt, aztán hirtelen 
átölelte Zsolt nyakát és egy 
csókot nyomott az arcára.

— Kis buta vagy te Zsolti
— mondta, majd beszaladt az '
ajtón. Csapó Sándor

Annyi azonban kiviláglik 
mindebből, hogy komoly fi
gyelmet kell szentelni a takar
mánytermesztésnek, abban az 
értelemben, hogy a saját jó
szágot saját takarmánnyal ér
demes és kifizetődő etetni. 
Mert ha nem, akkor vásárolni 
kell, s az bizony pénzbe, még
hozzá nem kevésbe kerül. Ez 
valamikor régen, a hagyomá
nyos gazdálkodás idején tér? 
mészetes volt, hiszen ki is mo
solyogták volna azt a gazdát, 
aki piacra, vásárra jár szé
náért.
■ Pedig akkoriban is ezek ® 
mostaniak — kukorica, búza 
— voltak a fő növények. De 
emellett nem hanyagolták ed a 
rét, legelő, láp szénáját sem, s 
ha csak tehették, mindig éltek 
a másodvetés lehetőségével. 
Persze, az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy régebben 
nem voltak olyan igényesek az 
állatok, mint mostanában. 
Megették bizony az árpa-, a 
búzaszalmát is szénával, lucer
nával keverve, s . jóízűen ro
pogtatták az íziket, azaz a ku
koricaszárat. Mostanában na
gyon is elfeledkeztünk arról,, 
hogy a mezőgazdaságban sem? 
mi nem ment veszendőbe. Ér
vényesült a természetes kör
forgás . . .  Azt hiszem, hogy ér
demes lenne visszatérni ehhez.

Mind?zt nem Baracska kap
csán, csak ürügyéh mondom, 
hiszen az Annamajori Célgaz- 
dasag az ország jelentős gaz
dasága, erényeivel és gondjai
val együtt.-És akkor kell a 
szemléletet megváltoztatni 
amikor jól mennek a dolgok.’

1 A . J.
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M i a m egoldás?
Nemrégiben arról gondolkodtunk a nyilvánosság előtt, 

hogy a bv. intézetekben egyre inkább megszokott hűtő- 
szekrényeket hogyan lehetne a legjobban használni? 
Mert látszatra a neheze már megvan — megvásárolták 
a szekrényeket —, de a használatuk még nem megoldott, 
így néhol lakat van az ajtajukon.

Tóth Dezső Sopronkőhidáról írta az alábbiakat: „El
gondolásom a következő: az adott hűtőszekrényt meg 
kell szabadítani minden belső, gyárilag konstruált pol
cától, hogy minél nagyobb legyen a hasznos tér. Pontos 
mérések után hasonló könnyűfémből kellene úgy kiala
kítani a vázszerkezetet, hogy a, hűtés hatékonysága ne 
változzon. A megfelelő nagyságú rekeszek egy-egy sze
mély használatára szolgálnának. Az is megoldható len
ne, hogy az egymástól függetlenített kis ajtók egyedien 
lennének nyithatók. De azt hiszem, lehetőség van de
mokratikusabb megoldásra is. Így a megfelelő nagyságú 
rekeszek alján cserélhető névjegykártya mutatná a tu
lajdonos nevét. Meghatározott időben — mondjuk na
ponta kétszer — az arra kijelölt személy, mint kulcs
felelős kinyitná a földi javak e hideg változatát. Felve
tődne a kérdés: vajon mindenki a saját rekeszében ko
torászik? Meggyőződésem, hogy igen, mert mindez a 
többi »tulajdonos« szeme láttára történne, tehát a bir
tokháborítás, kizárt.”

★
Hogy az ötlet életrevaló-e, azt döntsék el az érdekel

tek, a bv. intézetek. Mi pedig várjuk a további ötlete
ket. — f _

Makramé és zongora

A z  érem 
másik oldala

A H. H. egyik, közel
múltban megjelent száma 
ismertette a győrá bv. in
tézet új parancsnokának 
elképzeléseit. Mindenki 
nagy érdeklődéssel olvasta 
nálunk eat a cikket. Az 
érem másik oldalát most 
az érintettek nézőpontjá
ból mutatom be.

Olyan hírek is keringe
nek, hogy a győri intézet
ben fegyházas szigor vara, 
minden tilos, röviden: ne
héz az élet. Elöljáróban 
csak annyit, hogy a győri 
bv. intézetben ..olyan, fegye
lem, tisztaság és rend van 
kialakulóiban, amilyennek 
egy börtön fokozatú ház
ban lennie kell. Nem több, 
és nem kevesebb . . .

Ezt a parancsnok követ
kezetesen, határozottan 
megköveteli, és ez nem 
baj. Egyre többen jönnek 
rá, hogy mindez a mi ér
dekeinket szolgálja. Jó ér
zés tiszta, szép, kulturált 
környezetben lenni, hisz 
végül is mi élünk itt. Jó 
tudni, hogy a következmé
nyeket a felügyelet minden 
tagja most már egysége
sen, egyforma szinten kö
veteli meg. Jó érzés az is, 
hogy néha már egy-egy di
csérő szó is elhangzik: 
tudjuk, hogy ennek igazi 
értéke van.

Van más előrelépés is.
Végre megvan a régen 

várt zongora is, és a közeli

napokban újabb hangsze
reket kapunk. Nagy a 
nyüzsgés', már most körvo
nalazódik a leendő zene
kar, amely már az'ünnepi 
műsorban szeretne bemu
tatkozni. Van új bordásfa
lunk, kondicionáló kerék
párunk, és arra is ígéretet 
kaptunk, hogy tovább bő
vítik a testedzés lehetősé
geit. Lassan befejezéshez 
közeledik a nagy sikert 
aratott makramétanifolya>m 
is. A labdavarrók bebizo
nyították, hogy kivételes 
ügyességgel rendelkeznek 
e téren is. Sorra elkészül
tek a „vizsgamunkák”. 
Szebbnél szebb övék, fali
képek, virágtartók díszítik 
a zárkák falát, hogy aztán 
útra keljenek és az ottho
niaknak örömet szerezze
nek. A résztvevők pediig 
újabb értékekkel gyara
podtak, megtanultak vala
mit, amivel szebbé tehetik 
környezetüket.

A napokban újabb „hí
reket” hallottunk és öröm
mel várjuk azok beteljese
dését. Állítólag a zárkák
ba szőnyegeket és poszte
reket kapunk, hogy még 
szebb környezetben élhes
sünk.
Nos, ilyen most a győri 
Bv. Intézet. S ha ezek a 
szép elképzelésiek megvaló
sulnak, örömmel látjuk a 
lapot ismét vendégül.

Káldi Sándor

SÉ T O R M L JA Ű Jm Z Y

Erőfeszítések 
és eredmények

Azt hiszem, sokunk számá
ra közismert, hogy a sátoral
jaújhelyi fehérneműgyár a ma
ga nemében egyike az ország 
legnagyobb vállalatainak. Eb
ben az évben is 5 171 500 da
rab ágynemű elkészítését ter
vezték. Amikor a harmadik 
negyedév végén számvetésre 
került sor, kiderült, hogy ad
dig 3 802 800 darabbal készül
tek el. Ez másfél százalékkal 
kevesebb, 73,5 százalék, mint 
ahogy a terv előírta.

Derűsebb gazdasági helyzet
ben sem lenne tragikus ez a 
lemaradás, de aki ismeri en
nek az évnek a nehézségeit, 
az egyenesen fellélegzik, hi
szen számos vállalat örülne, ha 

, ilyen helyzetben lenne. A gaz
dasági visszaesés vagy stag
nálás minden más ágazatban 
érezteti hatását, de talán leg
erősebben a könnyűiparban. 
Mi, mármint az ország, nagyon 
is függünk a világpiactól, s 
mindent megérzünk, ami ott 
történik. Márpedig rengeteg 
kedvezőtlen jelenségnek lehe
tünk szemtanúi.

Ha csak azt említjük meg, 
hogy Délkelet-Ázsia országai 
közül Dél-Korea', Hongkong, 
Szingapúr, Thaiföld stb. el
árasztják olcsó cikkeikkel az 
egész világot, úgy, hogy a töb
biek, azaz az európai. országok 
alig tudnak talpon maradni, 
akkor még nem is érzékeltet
tük, hogy mennyire telített a 
piac. Lehetne még sorolni azo
kat az országokat, amelyek ke
mény versenytársaink — pél
dául Kína vagy a legújabb, a 
polgárháborúból alig ocsúdó 
Libanon —, de teljes1 mérték
ben fölösleges. Miért? Mert 
semmi sem jellemzi jobban a 
világpiacot, mint az a tény, 
hogy mindenki eladni akar, 
venni pedig az égvilágon seá- 
kl.

★
Aki megengedhette magá

nak, az raktárra termelt, bíz
va és reménykedve, hogy 
majd csak megindul a piac, s 
lesznek vásárlók is. Az • újhe
lyiek példája bizonyítja, hogy 
ez nem volt kockázat nélküli 
stratégia. Mi sem jellemzi job
bén ezt, mint a raktárkészlet 
alakulása. Ez év elején, január 
elsején ennek a gyárnak a 
készárukészlete 7 millió 868 
ezer forint' volt, júniusban 29 
millió 966 ezer forint!!! De még 
szeptemberben is csaknem 24 
millió forint. Ha még ehhez 
hozzátesszük, hogy az átlagos 
raktárkészlet 10 millió forint, 
akkor úgy érzem, kellőképpen 
érzékeltettem, hogy nem séta
galoppról volt szó.

Tehát szeptember hozta meg 
a döntő fordulatot, amikor már 
bizton lehetett számítani rá, 
hogy lesz vevő az árura, s azt 
ki is tudja fizetni. Mert előt

te csak hitelbe vitték. Ugyanis 
a kereskedőknek nem volt 
pénzük. S ez nemcsak erre a 
gyárra, hanem, az egészre, az 
egész iparágra jellemző volt, 
s bizonyos részben jellemző 
ma is.

★
Hogyan függünk ml a világ

piactól, hiszen mi belföldre 
termelünk, termékeink csak a 
hazai fogyasztókhoz kerülnek? 
— kérdezhetné valaki. . .  En
nek egyszerű oka van, mely 
többek között abban mutatko
zik meg, hogy úgynevezett Kö
vető árképzést valósítunk meg, 
ugyanis a PANYOVA árait kö
vetjük, amely viszont jelen 
van a világpiacon, s így akar
va, nem akarva, mi is függünk 
tőle. Mert nemcsak gazdasági, 
hanem pénzügyi válsággal ál
lunk szemben . . .  S ez gyártó
tól a kereskedőig végiggyűrű
zik.

S nemcsak a kereskedőinek, 
hanem a vásárlónak sincs pén
ze, ezért pang a piac. S ha 
azt akarja a gyártó, hogy a 
munkahelyek maradjanak, ak
kor nem emelheti az árakat, 
még akkor sem, ha az alap
anyagárak emelkednek. Ezt 
szakzsargonban úgy fO'Valmaz- 
záik, hogy a két százalék alatti 
áremelkedést nem hárítják át 
a foigyasztóra, hanem „lenye
lne.”

Persze, ez nem mehet a vég
telenségig. Annál inkább nem, 
mert például a kellékárak 
emelkedését, amely 10 száza
lék felett van, már nem lehet 
„lenyelni”. De itt is van meg
oldás, hiszen nem véletlenül 
beszélünk immár évek óta 
anyagtakarékosságról. Itt tű
nik ki az értelmet hiszen a 
cérnával, a gombbal, stb. so
káig úgy bántunk, mint sze
gény rokonnal, azaz nem tö
rődtünk vele. Bezzeg ma már 
egészen más a . helyzet.. Drága 
lett, s ezzel rangot szerzett.

Nem tartom véletlennek, 
hogy jó néhány éve már nem 
régebbi önmagunkhoz viszo
nyítunk, hanelm a nemzetközi 
mérce a megméretés igazi 
alapja, hiszen csak az képes 
igazán versenyben maradni, 
aki növeli a minőséget, aki 
figyel a költségekbe, aki taka
rékosan bánik az anyaggal, 
energiával.

★
A szeptemberi fordulat után 

új szelek fújdogáinak a gyár
ban, s ezzel lehetőség nyílt 
arra, hogy mindazt érdemes 
legyén elkészíteni, amit ter
veztek. Tehát a negyedik ne
gyedév dönt, hogy végül is mi
lyen évet , zár a vállalat. De 
már az eddigiekből is kiderült, 
hogy szokatlanul nehéz idő
szakot élt át a gyár. S hogy eb
ből „fciverekedte” magát, az 
önmagáért beszél.

Látegatók, hé
Nagyon kevés az olyan ember, aki nem fogad látoga

tót, akinek kint nincs senkije, vagy ha van, azzal nem 
tartja a kapcsolatot. Hogy kinek a hibájából, az most 
mellékes.

Az viszont már nem, hogy aki látogatót fogad, hogyan, 
milyen körülmények közepette találkozik szeretteivel, 
hozzátartozóival. Még a legszebb, legreményteljesebb vi
szontlátást is elronthatja, ha nagy tömegben, nagy zson
gásban, egymást sem hallva töltik el a kiszabott időt.

Többször említettük már, hogy épületeink nagy há
nyada gyakran eléri, vagy meg is haladja a száz évet, 
tehát egyáltalán nem nevezhető korszerűnek. Vagyis, 
nem felel meg a ma igényeinek. Nemcsak a belső élet 
megváltozása támaszt új és újabb követelményeket, ha
nem a kapcsolattartás, a látogatók fogadása. Kevés 
olyan intézet van, amelyben szép, tágas, kulturált he
lyiség áll rendelkezésre. S egyelőre ezen a téren gyö
keres változást nem remélhetünk. A szándék megvan, 
de nem állanak készen az anyagi eszközök. Magyarán, 
erre nincs pénz.

A megoldást tehát máshol, más utakon kell keresni. 
A sátoraljaújhelyiek eredeti és kézenfekvő lehetőséget 
tártak fel. Szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy lá
togatót csak hét végén lehet fogadni. Azt a tradíciót 
kell csak megőrizni, amely nem gátolja, hanem előse
gíti az újat is, azt, amely az új időkben is megállja a 
helyét, amely erre nem képes, azt érdemes száműzni a 
gyakorlatból, vagy pedig, amint az újhelyiek tették — 
fel kell mellé sorakoztatni az új gyakorlatot. .

Az- előbbiek értelmében úgy döntöttek, hogy kedden, 
szerdán és csütörtökön van látogatás, ezeken a napo
kon — felváltva — fogadja látogatóit egy-egy műszak. 
Hét végén pedig azok, akik munkájuk miatt erre képte
lenek, az úgynevezett köztes műszak.

Teljes mértékben logikusnak tűnik ez, de eleinte két
ségek merültek fel, hiszen a hozzátartozók is dolgoznak, 
s elképzelhető, hogy épp ezeken a napokon nem érnek 
rá, vagy nem kapnak szabadságot stb. Félő volt' tehát, 
hogy csökken a látogatók száma. De szerencsére nem 
így történt. Nem csökkent, sőt növekedett.

Ezeddig hétvégeken száz-százötven ember zsúfolódott 
össze a látogatóiszobában, s elképzelhető, hogy milyen 
jól érezték magukat a látogatók és a fogadók. Az új 
ötlet révén ez a zsúfoltság egy csapásra megszűnt. Ma 
már egy-egy napon 25-30 ember érkezik, s ezáltal csen
des, kulturált beszélgetésre is nyílik alkalom.

Elvégre nemcsak a látás, hanem a beszélgetés, az ügyek 
megtárgyalása miatt vállalkoznak az útra a rokonok, 
családtagok. Eddig ez vajmi kevéssé valósult meg. Az 
új módszert osztatlan tetszés fogadta. Ennek eredmé
nyeként a kapcsolat sokkal mélyebb és tartalmasabb 
lett. A. J.

A  GYŰJTŐBEN

Alkoholellenes klub
Nem akartam hinni a őket — kevés sikerrel —, 

szememnek, amikor Pakott hogy ne igyanak, vagy leg- 
László levelét elolvastam, alábbis ne sokat. E klub- 
Alkoholellenes klub ala- nak azonban érméi sokkal 
kult a Gyűjtőben! S nem több lehet a hatása. A cél- 
azért lepődtem meg, mert ja ugyanis — nevének 
netán úgy érzem, az alko- megfelelően — az, hogy 
hol ellen nem kell küzde- meggyőződéses amtialkoho- 
ni, már a büntetés ideje listákat neveljen. Olyano- 
alatt. Nem. Inkább azért, kát, akik a szabadulás 
mert úgy érzem, a klub után egyáltalán nem isz- 
keretei olyan nagy lehető- nak, és másokat is igye- 
ségeket kínálnak, amellyel keznek erre rávenni, 
luxus volt idáig nem tő- S arra is gondolhatunk, 
rődni. hogy az e klubban „nevel-

Gondoljuk csak meg: a kedettek” kint is fölveszik 
bűncselekmények igen nagy a kapcsolatot a működő al- 
részét ittas állapotban, koholellenes klubokkal. A 
vagy legalábbis az ital ha- folyamatosság tehát, nem 
tása alatt követik el az szakad, nem szakadna 
emberek. Arról tehát ed- meg. 
dig is kellett győzködni — f —.

É jjel fél kettő körül járhatott. Pest felé 
közeledtem a tizenegyes főúton, a vál

lalat száznyolcvankettes hívószámú, fehér 
ezerkétszázas Lada taxijával, utas nélkül. 
Amint elhagytam a vasúti átjárót,,a jobbol
dali árokban felborult személygépkocsit pil
lantottam meg. Fékeztem, rágurultam a le- 
állósávra. Kiugrottam, s futottam visszafelé a 
szerencsétlenül járt gépkocsihoz. Felkattin
tottam az elemlámpámat, rávilágítottam d 
roncsra . . .  Közelebb léptem, az ég felé néző 
bal oldali ablakok egyikén belestem a fülké
be. A jobb oldalára dőlt autó aljában meglát
tam az eszméletlennek tűnő, mozdulatlan 
testet. A világos, rövid ujjú ingen felismer
tem a vércseppeket. . .  Felismerhetetlenül 
véres volt a vezető arca. Arra gondoltam, ta
lán már több órája halott. . .  Majd eszembe 
jutott, hátha él még?! Odaszaladtam a taxi
hoz, beültem, visszatolattam az útra. Az autó 
orrát ráfordítottam a roncsra, egészen a kö
zelébe gurultam, a fényszórók jól láthatóan 
megvilágították az árokba ékelődött roncsot. 
Ezerötszázas Moszkvics volt. Mielőtt kiszáll
tam, rádión beszóltam a diszpécsernek, küld
je a mentőket, értesítse a rendőrséget. . .  Re
méltem, még él a szerencsétlen . . .

Egyedül semmiképpen sem boldogultam. 
Elkeseredtem. Éreztem, hogy é l . . .  Ki kell 
szabadítanom a roncsból! Talán meg lehet 
menteni. Szüntelenül ez járt az eszemben.

Mikor Solymár felől észrevettem a szét
mosódott két fényszemet, megkönnyebbül
tem. Reméltem, lesz segítségem. Amint a kö
zelembe ért, elkáromkodtam magam. Felis
mertem az orosz katonai mentőt. Talán meg 
sem értenek, hisz sohasem tudtam oroszul,

íajnati
hogyan tudnának megérteni? Magyarázko
dásra nincs idő.

Tőlem pár méterre megállt a szovjet te
repjáró. Fiatal tiszt ugrott ki a jobb oldali 
ajtón. A reflektorok fényében jól látszott a 
roncs. Semmi magyarázatot nem kért, mint
ha ott sem lennék. A kormány mögül kilépő 
kiskatona követte. Én mögöttük. . .  A tiszt 
pillanatok alatt döntött. Kifeszítette az ajtót, 
bemászott a fülkébe. Határozottsága megle
p e tt.. .  Majd meghallottam a hangját is. 
Magyarul szólalt meg.

, — Él! Kérem, segítsen!
Megörültem, talán beigazolódott a remé

nyem . . .  Majd a fiatal tiszten kezdtem gon
dolkodni. Vajon hány éve lehet Magyaror
szágon, hogy ilyen kitűnően beszéli a nyel
vet?

Sok időt nem hagyott rá, ismét utasított 
Felemelte az eszméletlen testet. Az össze
zúzott fej már a felborult kocsi bal oldali kü
szöbének magasságában látszott. Az arcot 
lehetetlen volt felismerni. Haja az alvadt 
vértől összetapadt. . .  A fülkébe folyt víztől 
sáros-latyakos volt a ruhája, itt-ott vérfröcs- 
csenések. Odaléptem, a hóna alá nyúltam. A 
katona is segített. A fiatal tiszt, a fülkéből 
tolta óvatosan fölfelé. Ketten a katonával kí
vülről segítettük, amennyire bírtuk. Nehe
zen sikerült átemelnünk. Ráfektettük az oda
készített hordágyra. A rávetődő fényiben ala
posabban megnézhettem. Az arca összezúzó
dott, a bőrre ráalvadt a v é r .. .  szeme réz-

segítség-
zenéstelen, mellkasán, hasán is láttam zúző- 
dásokat

A fiatal tiszt Is őt vizsgálta. Föléhajolt, 
egészen közelről nézte. Arcán aggodalom. 
Egyenruháján sár- és olajfoltok látszottak. 
Ahol tisztán maradt, ott a fényszórók fé
nyében fénylett a barna szövet, összenéztem 
a tiszttel. Szomorúnak láttam a szemét. Hi
hetetlen — gondoltam — így aggódna egy is
meretlenért? Hogy segített! Még csak kérni 
sem kellett. . .

★
A rohamkocsi a helyszínelő rendőrrel egy- 

időben érkezett. A Mercedesből fiatal dok
tornő lépett ki, orvosi táskával a kezében. 
Lábán vékony, tűsarkú szandál. Azonnal a 
sérült fölé hajolt. Fülében megcsillant az ap
ró klipsz. Egészen parányi, talán kislánykora 
óta hordja. Arcán, mint a tojáshéj, sápadt a 
bőr. A tekintete feszült, várakozó. Teljes 
csend. Egyetlen szó sem hallatszott senkitől. 
A szemek fókuszában a doktornő arca, raj
ta feszült figyelem. Jobbra tőle a szovjet 
tiszt, mellette a rendőrségi helyszínelő. Ö 
egyedül érkezett. Nyakában fényképezőgép, 
élesre állíto tt. objektívvei. A doktornő bal
ján a mentőautó személyzete. A mentősofőr 
vékony és fiatal. Szintén az arcot figyeli. Te
kintete csupa várakozás. Egy lépéssel mögöt
tük én, aki elsőnek érkeztem, . . ,  aki felfe
deztem a szerencsétlent. . ,  még nem tudom, 
hogyan ülök vissza a kormányhoz. . .  Főleg, 
ha már nem é l. . .  1 Mert, ha élne. . . !  Ha él

ne, mennyivel egyszerűbb lenne! Ha csak sé- ' 
rült és nem áldozat! De ha meghalt. . .  ?!

A doktornő szeme megrebben.
— Készítsék a légpólyát! ...azonnal in

dulunk.
Fecskendőt vesz elő, egy ampullából fo

lyadékot szív. . .  Gyakorlottan szúrja a vé
nába . . .  és a körülötte állóik fellélegeznek, . 
tudják, él a szerencsétlenül járt ember.

A szovjet tiszt indul elsőnek, arca csupa 
melegség, kezet ráz a doktornővel. A kato
na már a terepjáró kormányánál mosolyog. 
A motort hallgatja, miként m uzsikál...
]VT ár csak a rendőr marad a helyszínen. 
i  -*• Bent ülök a taxiban, még nincs erőm :i 
indulni. Nézem, a rendőrt, miiként mér, ho- ; 
gyám helyszínel... Látom az árokba ékelő- : 
dött autót, a fényszórók fényében leolvasom 
a rendszámát: UE 33-15. Ismerősnek tű- . 
nik, . . .  mintha olvastam volna már . . .  A 
műszerfalon a körözött, lopott gépkocsik 
rendszámai. Rápillantok a listára. A sorban 
a legelső: UE 33-15. Nem akarok hinni a sze
memnek, ismét a roncsot nézem, már vagy 
ötödször olvasom magamban. UE 33-15. Már , 
tudom, hogy igaz. Lopta az autót. Most meg 
hányán aggódtak az életéért!

Nem szólok a rendőrnek, elindulok lassan, 
gurulok a város felé. Már hajnalodik, néhol 
integetnek, nem állok meg, jó így egyedül 
maradni az autóban.

A szél erősödik, meg-meglódítja a perme-' 
tező esőt, időnként, mintha marokra kapná, . 
pár métert sodorja és hirtelen elengedve be
lehinti a múló éjszakába...

Rónaszéki Róbert ,
Budapesti Fegyház és Börtön
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CSEPEL AUTÓGYÁR

Ahol „szalad a kocsi”
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A résztvevőket tekintve meg
lehetősen „vegyes” összetételű 
megbeszélés helyszíne volt né
hány nappal ezelőtt a gyár 
egyik tanácsterme: a járásbíró
ság, a rendőrkapitányság kép
viselői, párt- és szakszervezeti 
vezetők, a nagyüzem felső szin
tű irányítói, a Pest megyei Bí
róság hivatásos pártfogói és a 
gyárban dolgozó társadalmi 
pártfogók ülték körül az aszta
lokat. Olvasóink többsége előtt 
Ismert: a Csepel Autógyár első 
ízben már jó néhány évvel ez
előtt kötött együttműködési 
szerződést az Igazságügyi Mi
nisztériummal az utógondozás
sal kapcsolatos teendők ellátá
sára. A gyárban kiemelt fon
tosságúnak tekintik ezt a tevé
kenységet — jelzi ezt az is, 
hogy ilyen témájú tapasztalat- 
cserét minden évben rendez
nek.

★
A tulajdonképpeni tanácsko

zás két részből állt: az elsőn 
elhangzottak a „hivatalos” be
számolók, amelyhez ki-ki hoz
záfűzte a maga észrevételét; 
utána következett egy bensősé
ges hangulatú, kötetlen eszme
csere — egybekötve a legjob
ban dolgozó valamikori elítél
tek megjutalmazásával.

Érdemes végigfutni az első 
részben elhangzottakon is. Be
vezető mondataiban a gyár 
®gyik vezetője arról beszélt: a 
társadalmi pártfogók jelentő
sége egyre inkább megnövek
szik .Már nemcsak számítanak 
tevékenységükre a hivatalos 
szervek —, hanem'' egyenesen 
nélkülözhetetlenek. Az időben 
és megfelelő módon adott se
gítség — párosulva a másik 
fél jószándókáva.1 — nagyon 
sok sorsot megfordított már; a 
tanácsi, munkahelyi stb. szer
vát általában biztosítják a se
gítségnyújtás jogi, anyagi, sze» 
mélyi feltételeit — a pártfo
gók feladata, hogy ezt a sze
mélytelen szabály- és előírás
halmazt testre szabottá igazít
sák '— azaz mindig azt emel
jék ki, használják fel egy adott 
gond megoldására valakinek 
az érdekében, ami szükséges.

— Nem hagyhatjuk figyel
men kívül azt sem — hang
zott a beszámolóban —, hogy 
a mieink társadalmilag hasz
nos munkát végeznék, gyár a-' 
pítják a gyár nyereségét is. 
Nem fölelne meg a valóság
nak, ha azt hangoztatnánk: 
bennünket csak emberbarát! 
szándékok vezetnek. Azok is 
— ám a szabadult munkavál
lalók alkalmazása a gyár ér
deke is. Akkor sem emlege
tünk kudarcot, ha valaki visz- 
szak'enül valamelyik büntetés- 
végrehajtási intézetbe, mert 
addig is hasznosan, jól dol
gozott, amíg nálunk volt. Ta
lán szerzett néhány olyan ta
pasztalatot, amelyet elraktá
roz magában a szabadulás 
utáni. időkre — s azok segítik 
majd, hogy még egyszer ne 
legyen egyik börtön lakója 
sem. összességében jók a ta
pasztalataink: szabadultjaink 
nagy részére mindig számítha
tunk, megfelelő intenzitással, 
jó minőségű munkát végez
nek. Szívesen vállalják a túl
órát is — sokszor ilyen „apró
ságokon” is múlik, hogy a 
tervek adott részét meg tud- 

. juk-e valósítani az előírt ha
táridőre.

Sokan elhagyják a gyárat 
azok közül, akik itt kezdik a 
szabad életet. Egy részük jobb 
munkahelyet talált magának,

esetleg családi kapcsolatai 
rendeződtek, s más helységbe 
költözött,,egy bizonyos száza
lék pedig sajnos, újabb bűn
cselekményt követett el. Az ál
talánosan jellemző munkaerő- 
mozgáshoz hasonlítva azon
ban semmivel sem rosszabb az 
arány, mint a büntetlen elő
életűéit között.

★
Mi a társadalmi pártfogó 

feladata tulajdonképpen? Egy 
mondatban nehéz összefoglal
ni. Mindenekelőtt a minden
irányú kapcsolatteremtés. Ta
lálja meg a megfelelő hangot, 
stílust a dolgozókkal éppúgy, 
mint a pártiogottjával. Az elő
ítéleteiket gyakran mindkét 
irányban kell oldani: sokszor 
a szabadultnak is vannak gát
lásai, nem bízik saját magá
ban és abban, hogy meg tud 
állni a lábán. A társadalmi 
pártfogón is múlik, hogy mind
két „fél” elfogadja a másikát, 
kölcsönös legyen a jó szándék, 
a bizalom. Tudjuk, hogy a bv.- 
intézeték nagyobb részében 
ugyanúgy nagyüzemi jellegű 
munka folyik, mint a Csepel 
Autógyárban: sok minden — 
érthetően — teljesen más. Ép
pen ezért a pártfogónak kell 
segítenie a betanulást, először 
az adott munkafolyamatba — 
utána pedig a munkás élet
módra. Ahhoz, hogy valaki 
megf elelő telj esitmiányt tud jon 
elérni, nemcsak glép és munka
darab kell, hanem jó fizikai- 
idegi állapot is.

Ha már szó volt azokról,’ 
akik elhagyták a gyárat, be
széljünk azokról is, akik gyö
keret vertek nálunk. Sok em
bernek letelt már a pártfogó 
felügyelete is — minden kö
vetkezmény nélkül odébb áll
hatna; mégsem teszi. Sokan 
megnősültek vagy éppen férj
hez mentek, családot alapítot
tak, a munkásszállásról előbb 
albérletbe, utóbb a saját la
kásukba. költöztek. Ez a fo
lyamat az az eredmény, amiért

ben egy volt börtöntársával 
találkozott össze. Addig még 
rendben van, hogy megünne
pelték az alkalmat. . .  De utá
na egy betöréssorozatba kezd
tek. Ha nem találkoznak ösz- 
sze, talán mindketten, szabad 
emberek még ma is . . »

Tökölről egy, a rendőrség
nek címzett gondot vetettek 
fel:

— Rengeteg a zugkimérés. 
Ha nem is miniden házban, de 
minden másodikban lehet italt 
kapni. Hiába vannak maga
tartási szabályok, hiába ellen
őrzik a szórakozóhelyeket — a 
csábító lehetőségeknek keve
sen tudnak ellenállni, és az 
esetek nagy részében, azután 
nem tudják, mikor kellene ab
bahagyni. Nem azt mondom, 
hogy aki szabadult, az soha ne 
ihasson meg egy korty bort 
sem; de ezekben a zugkimé
résekben, ahol ráadásul hite
leznek is, sok fizetés folyt már 
ki a poharakba nagyon rövid 
idő alatt. Határozott intézke
désekre lenne szükség!

Ötletek, javaslatok
Az autógyár üzemorvosa 

kért szót ezután. Akik talál
koztak már vele, bizonyára 
nem felejtették el a fiatalos 
külsejű, csinos, rokonszenves 
doktornőt. Szombathy Miklós
sal' gyakran látogatják meg 
egyik-másik bv.-intézetet, ahol 
rendszerint órákig beszélget
nek a jelentkezőkkel. A dok
tornő feladata ilyenkor az, 
hogy megállapítsa; fizikailag 
alkalmas-e az illető annak a 
munkakörnek a betöltésére, 
ahol dolgozni szándékozik a 
Csepel Autógyárban.

— A jogszabályok értelmé
ben annyi ideig kaphat valaki 
az első időben táppénzt, 
amennyit dolgozott. A legtöbb 
esetben ez jól is van így, hi
szen különben kétnapi munka 
után egy kis ügyeskedéssel, ki
használva a jó szándékot,

érdemes segíteni azokon, akik 
bizalommal jönnek hozzánk, s 
ami — feltehetően — távlatot 
ad.

A Szigetszentmiklósról érke
zett társadalmi pártfogó által 
elmondott történet több szem
pontból is tanulságos:

— örülök, hogy újságírók is 
vannak i t t . . .  talán továbbít
ják a következő példát. Volt 
egy pártfogoltam, szorgalma
san, becsülettel dolgozott, sőt, 
jó ötlettel még szép mellékjö
vedelemre is szart tett. Ki
ment .kószálni a határba, s ha 
talált egy gazos, elhanyagolt 
részt, kipuhatolta, ki a tulaj
donos, azután felajánlotta ne
ki: majd ő felássa, kigyomlál
ja a földdarabot. A többség 
örömmel kapott az ajánlaton. 
Nagyon jól ment minden egé
szen addig, míg egy ilyen 
munkakereső barangolási köz-

hosszabb időre is el lehet húz
ni a betegállományt. Volt 
azonban olyan emberünk is, 
aki minden szükséges forma
ságot elintézett — azután reg
gel, munkáiba menet elesett és 
kitörte a lábát. Egy csonttö
rés pedig elég sokáig gyópvul 
meg. . .  Más esetben elvesz
tette valaki a nyugdíjához 
szükséges munkaviszony-foly
tonosságot. Időközben beteg 
lett, leszázalékolták — csak 
éppen nem volt jogosult a ryk- 
kantnyugdíjra! Nagy nehezen 
szereztünk neki olyan állást, 

, amit el tudott látni. Nclm le
hetne valahogyan megoldani, 
hogy azok, akik a büntetésük 
alatt jól dolgoztak, betartották 
a szabályokat — ne veszítsék 
el a nyugdíjhoz szükséges fo
lyamatosságot? Nem vagyok 
jogász, nem ismerem a lehe
tőségeket — de egy ilyen „ju

talom” biztosan ösztönzően 
hatna!

Szombathy Miklós Ugyan
csak pártfogoltjai érdekében 
emelt szót:

— Sokan meglehetősen ke
vés pénzzel indulnak neki a 
szabad életnek. A bv.-intézet- 
ben vonták tőlük a gyermek
tartásdíjat, a kártérítéseket 
stb., így nem tudtak félreten
ni a későbbiekre. Ezer forint 
nagyon rövid ideig tart, külö
nösen a közlekedés megdrágu
lása óta. Két-hároím vonatjegy, 
és már szinte semlmi nem ma
radt, amiből akár ételt lehetne 
venni. Talán megoldható, hogv 
az utolsó hat hónapban csak 
a gyermektartásdíjat vonják 
le, a kártérítések összegének 
törlesztését pedig majd a sza
badulás után folytatja az ille
tő, hiszen a MIL-lapján amúgy 
is szerepelnie kell miniden tar
tozásának.

(Akik korábban nem olvas
ták a Csepel Autógyárról szó
ló riportokat, azok bizonyára 
azt sem tudják, hogy Szcimba- 
thy Miklós évtizedekig dolgo
zott itt. Nyugdíjasként lett a 
pártfogói hálózat életrehívója, 
s ma is a tevékenység fő haj
tómotorja. Fáradhatatlanul'in
tézi az ügyeket, szervez, agi
tál: csak saját érdemeiről nem 
hajlandó egy szót sem szól
ni. „Szeretem az embereket, 
szeretek segíteni” — részéről 
ennyivel lezártnak tekinthető 
minden vele kapcsolatos be
szélgetés. Most is az „egysze
rű” résztvevők között ült — 
bár az elnökségben illette vol
na meg hely.)

Az egyik autógyári üzem
rész vezetője is olyan javas
lattal állt elő, arnelv ellenke
zik a jelenleg érvényben levő 
előírásokkal:

— Nálunk is egyre-másra 
alakulnak a gyári gazdasági 
munkaközösségek. Tegyük fel,

■ egy olyan, jól összeszokott 
brigád is szeretne élni a jog
szabályok kínálta lehetőséggel, 
amelyben két szabadult is dol
gozik. A gyári munkaközössé
gek ugyanazt végzik munka
közösségként is, mint amit 
munkaidőben; a pártfogoltak 
azonban nem csatlakozhatnak 
hozzájuk, mivel büntetett elő
élettel nem lehet belépni. Ezért 
az addig egységes társaság rög
tön kettéválik . . .  Ha egyszer 
valaki már bizonyított, a töb
biek megbíznak benne — nelm 
lehetne megoldást találni, hogy 
ő is tagja lelhessen a gazdasági 
munkaközösségnek ?

Több hozzászóló nem Hévén, 
ezután a hallottak összegzése 
következett. Lényege az volt, 
hogy a  gyár vezetősége köszö
ni az észrevételeket; sok fel
vetett problémáról már ko-

■ rábban is tudtak, s az illetéke
sekhez eljuttatták a megoldást 
célzó javaslatokat — s meg
kezdik az újonnan hallottak 
feldolgozását is.

★

Szombathy Miklós irodája 
elölt, közben ünneplőbe öltö
zött kis csoport várt már tü
relemmel jó másfél órája; 
senki nem számított rá, hogy 
ennyire elhúzódik az értekez
let első része. Sejtették-e, 
hogy . miért (kellett egybegyűl
niük, nem tudom — kitartá
suk erre engedett következtet
ni, tanácstalan arckifejezésük 
viszont az ellenkezőjére.

Talán be sem fértek volna 
többen a kis irodába, amikor 
valamennyien benn voltunk 
már. Néhány pillanatig tartott 
csak az. idegeneknek (vagyis 
kollégámnak és nekem) szóló 
feszültség, néhány kedves 
mondat Szombathy Miklós ré
széről hamar oldottá varázsol
ta a hangulatot. Rövidesen né
hány, pénzt tartalmazó boríték 
is gazdát cserélt: a Csepel Au
tógyár egyik vezetője nyújtot
ta át a. jutalmat azoknak, akik 
a pártfogoltak közül a legjobb 
munkát végezték ebben az év
ben. Hangsúlyozta, hogy a 
gyárbeliek nevében ezzel is bi
zonyítani szeretné; a támoga
tásról, bizalomról, sokszor el
mondottakat nem könnyen el
szánó szavaknak tekintik, ha
nem nagyon komolyan gondol
ják, s a továbbiakban is szá
mítanak a jó munkára, a jó 
szándékra.

Karácsony tájékán sokszoros 
helye van minden forintnak; 
már ott, azon melegében meg
indult a tervezgetés, ki, mire 
költi, többségük családos em
ber lévén, rövidesen röpköd
tek a levegőben az ötletek: mit 
mennyiért, hol lehet venni a 
feleségnek vagy a gyerek
nek . . .

H. A.

P á r tfo g ó k
és p á r tfo g ó ito k

A bűnözés elleni harc nem érhet véget a büntetéssel. 
Az elkövetőknek büntetésük kiállása után vissza kell , 
térniük a társadalomba. És, ha ehhez az úthoz nem kap
nak kellő támogatást, nagy a veszélye annak, hogy is
mét bűncselekményt követnek el.

E gondolatokkal kezdtük a beszélgetést. Ónozóné dr. 
Werner Margittal, az Igazságügyi Minisztérium bírósági 
főosztályának főmuntoatársával.

— A szabadulók többségéiben megvan az elhatározás 
a jiavulásra, a becsületes életre — mondja a miniszté
rium főimunkatársa. — De a szándék önmagában saj
nos, nem mindig elegendő. Az újrakezdéshez szüksé
günk van például szállásra, munkára, s nem kevésbé 
bizalomra, lelki ösztönzésre. A pártfogó felügyelet Ilyen 
„mindennapi” segítséget nyújtva könnyíti meg a bör
tönből szabadultaik beilleszkedését, s ezzel, valamint bi
zonyos magatartási szabályok megkövetelésével szolgál
ja az alapvető célt, a bűnmegelőzést.

Az elmúlt hat évben, amióta a bíróságok feladata az 
utógondozás, mintegy húszezer volt az utógondozottak, 
köztük tizenkét-tizenháromezer a pártfogoltak száma. S 
míg a visszaesők aránya az összbűnözésben meghaladja 
a 30 százalékot, addig a pártfogó felügyelet alá helyezet
teknek csupán 15-17 százaléka követ el újabb bűncse
lekményt.

•— Kik kerülnek pártfogó felügyelet alá7
— Kezdetben a visszaesőkkel és a súlyos bűncselek

ményt elkövetőkkel szemben rendelték el, akik hosszú 
időt töltöttek börtönben. Három esztendővel ezelőtt ki
terjesztették a pártfogó felügyeletet, most mód van rá 
kisebb súlyú bűncselekményeik esetén is. Ma a törvény 
szerint"' kötelező pártfogó felügyelet alá helyezni azokat, 
akiket szigorított őrizetből ideiglenesen bocsátottak el. 
Ök kivétel nélkül többszörös visszaesők, irányításukat

' és felügyeletüket a társadalom védelme indokolja első
sorban. Minden más esetben a bíród mérlegeléstől füvg 
a felügyelet elrendelése. A bíróság az elítélt személyisé
gének vizsgálata után dönti el, hogy szükséges és cél
szerű-e pártfogó felügyelet alkalmazása Ennek megíté
lésére már kialakulóban van az egységes bíród gyakor
lat. A jogintézménnyel szemben eleinte nagy volt az 
ellenállás az elítéltek részéről. S bár népszerűnek ma sem 
mondható, mind többen ismerik fel, hogy rászorulnak 
segítségre, gyakorta maguk kérik a pártfogói támoga
tást.

A bíróság, az elítélt személyiségétől függően, a legkü
lönbözőbb magatartási szabályokat írhatja elő. A köz- 
veszélyes munkakerülő számára például meghatározza, 
hol dolgozzék. Az alkoholistát gyógykezelésre kötelezhe
ti, eltilthatja a nyilvános helyen való szeszesital-fogyasz
tásitól. A hivatásos és a társadalmid pártfogók ellenőr
zik a szabályok betartását, nevelik pártfogoltjalkat, la
kást, munkát keresnek számukra, tanácsokat adnak hi
vatalos és magánproblémáik megoldásához.

— Milyen a pártfogók felkészültsége? Hogyan oldják 
meg sokrétű feladataikat?

— A hivatásos pártfogók egyetemet vagy főiskolát 
végeztek, főként pedagógusok, jogászok, pszichológusok. 
Tervünk, hogy képesítésüket kiegészítő, speciális jelle
gű továbbképzésekre vonják be őket. A társadalmi párt
fogók többsége kiváló szakmunkás, de van közöttük ter
melésirányító, mérnök, orvos, sőt háziasszony is. Felké
szítésük TIT-tanfolyamokon történik, egyelőre csak a 
fővárosiban. A jövőben szeretnénk országosan kiterjesz
teni a képzést. Nagy gondunk, hogy a hivatásos pártfo
gók, bár számuk hat év alatt csaknem megnégyszerező
dött, kevesen vannak. Akad olyan megye, így például 
Borsóid vagy Szabolcs, ahol száznál több személy jut 
egy-egy pártfogóra. Ennélfogva a nevelés, sajnos, hát
térbe szorul, mert nincs rá elegendő idő. A pártfogók 
tevékenysége mindinkább átcsúszik az irányító, ellen
őrző, szervező munkára.

— A társadalmi pártfogók, tudomásom szerint, igen 
hatékonyan segítik a hivatásosokat. . .

— Így igaz. Rendkívül sokat köszönhetünk nekik. Ma 
már mintegy négyezren vannak. Önként, harcolva az 
előítéletekkel, egyengetik az elítéltek útját. Különösen 
nagy jelentőségű a munkahelyi pártfogód tevékenység. 
Tapasztalataink szerint az az elítélt, aki rendszeresen 
dolgozik, aki munkájának értelmét„látja, és a munka
helyén beilleszkedik, a magánéletben is boldogul, és 
nincs vele baj. Nem is tudnék említeni olyan megyét, 
ahol ne működne, kiválóan a társadalmi pártfogói háló
zat Annál tcibb kívánnivalót hagy maga után az a -  
sok munkahelyen uralkodó szemlélet, amely egyrészt a 
társadalmi pártfogói fevékeység értékelésben, másrészt 
J_ és főként- — az elítéltek iránti túlzott bizalmatlan
ságban jut kifejezésre. A pártfogók szűkebb, s tágabb 
környezetükben nagy tiszteletnek örvendenek ugyan, 
fontos társadalmi munkájukért azonban nemigen kap
nak elismerést.

— Nemegyszer gondot okoz a szabadságvesztésből sza
badultak munkába állítása. A jogszabály kötelezővé te
szi, felvételüktől mégis elzárkózik számos munkahely. , .

— Szerencsére mind több, szám szerint harminchárom 
vállalattal működünk együtt. Az üzemek sorában talál
juk például a Csepel Autógyárat, á Bács, a Győr, a Zala 
megyei Állami Építőipari Vállalatot, a Mecseki Szénbá
nyákat. Sokatígérő közös munka alakult ki a bíróságok 
ás az üzemek között Fejér, Csongrád, Komárom, Szolnok, 
Vas, Heves, Bács-Kisikun és Pest megyében. Az együtt
működési megállapodások nem csupán a munkába he
lyezést segítik elő, hanem sokirányú támogatást bizto
sítanak a börtönből szabadultaknak. Kívánatos, hogy 
valamennyi megyében létrejöjjön hasonló együttműkö
dés. A munkahelyi kollektívák, különösen a szocialista 
brigádok az eddigieknél is többet tehetnének a. szaba
dultak sikeres újrakezdéséért. Vállalhatnák például egy- 
egy büntetett, ám javulni szándékozó ember patronálá- 
sát. Közreműködésükkel bizonyára még kevesebb volna 
a visszaesők száma.

Vagyis a kollektíva által megelőlegezett bizalomra, 
szélesebb pártfogói közösségre van szükség, hogy a párt
fogó felügyelet célja megvalósuljon.
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Amerikában éjszaka is 
világít majd a nap?

Ha John Canady és John Allen, amerikai kutatók 
tervei megvalósulnak, az Egyesült Államokban éjszaka 
is természetes fény világít majd. A NASA Langley In
tézetének egy tanulmányában technikailag megvalósít-

I
 hatónak jelentik ki azt az elképzelést, hogy egy óriás 

tükröt állítsanak geostacionárius (a földfelszínnek min
dig ugyanazon pontja fölött tartózkodó) pályára, amely 
a Holdon keresztül a napfényt fölerősítve verné vissza 
a Földre. Arra mindenesetre felhívták a figyelmet, hogy 
még, ha engedélyezik is ezt a hatalmas tervet, a bo
nyolultsága és költségessége miatt a megvalósítására leg
feljebb a jövő században kerülhet sor.

A tervek úgy szólnak, hogy a hatalmas tükör darab
jait egyenként szállítanák föl az űrbe repülőgéppel, és 
ott űrhajósokból álló építők csoportja szerelné össze. A 
tanulmány szerint minden ilyen tükör a telihold fényé
nek 56-szorosát tudná visszasugározni. A kutatók persze 
azzal is tisztában vannak, hogy nem mindenki örülne, 
ha egész éjszaka sütne a nap. Canady és Allen szerint 
ezért az lenne célszerű, ha a tükrök fényét csak a reg
geli és esti csúcsforgalom 2-2 órájában irányítanák a 
sűrűn lakott körzetekre. így közlekedési baleseteket is 
megakadályozhatnának.

Gyors szívdobogás ejlen — Rézsnállás
A túlságosan felgyorsult szívtevékerjységet égy meg

lepő módszerrel lehet hatásosan normalizálni; a beteg
nek kézen kell állnia. Két angol orvos jutott arra az 
eredményre, hogy hatásos ez a különös trükík.

A két orvos egy 42 éves asszonyt kezelt, aki Parkin- 
son-kórhoz hasonló tünetekben, tartós, görcsszerű szup- 
raventikuláris trikardiában szenvedett. Hatástalanok 
maradtak az olyan eljárások, mint a fő ütőérre, a szem
golyóra gyakorolt nyomás, vagy az arc hideg vízbe merí
tése.

A két orvos kézenállásba segítette páciensét, akinek 
szívverése 20 másodpercen belül visszaélt a normális 
ritmusra, és percenként 180-ról 100-ra ment vissza.

A két orvos azt javasolja, hogy hasonló esetekben, 
ha a szokásos gyógymódok hatástalanok maradnak, aján
latos megkísérelni a kézenállást, mielőtt megkezdenék az 
orvosi terápiát. Ez a módszer egyszerű, biztos és'nagyon 
gyakran hatásos.

Furcsa felmondás
Az észak-franciaországi Nancy városában olyan dön

tést hozott egy munkaügyi bíróság, amely országszerte 
feltűnést keltett. Egy helybeli vállalat ugyanis felmon
dott egyik női alkalmazottjának, mert az átlátszó blúz
ban jelent meg a munkahelyén, és a blúz alatt melltar
tót sem hordott.

A fiatal nő a bírósághoz fordult az elbocsátás ellen, 
de a bíróság elutasította keresetét, s jóváhagyta a fel
mondást azzal az indoklással, hogy magatartása „pro- 
Vokálólag hatott” az üzem dolgozóira, és veszélyeztette 
a munkafegyelmet.

A francia lapok az üggyel kapcsolatban megjegyzik, 
hogy a francia munkaügyi jogszabályokban nem talál
ható kötelező előírás arra vonatkozólag, milyen öltözék
ben jelenjék meg a dolgozó munkahelyén, illetve mi
lyen öltözéket tilos' ott viselnie. Egyedül az Air France 
légitársaság szabályozza, pontos előírásokkal a stewar- 
dessek viseletét. Náluk szigorúan előírták, hogy az 
egyenruha alatt melltartót kell viselniük, és nyáron is 
harisnyát kell hordaniuk. Még azt is szabályozza az elő
írás, hogy a stewardess a csuklóján csak 1 arany vagy 
elefántcsont karkötőt viselhet, s egy nyakláncot, ezen
kívül nem hordhat más ékszert. S az arcát sem szabad 
„túlzottan kikészítenie”.

írógép— magnószalaggal
A japán Sony-cég új írógépe nem papírra, hanem 

magnószalagra írja a szöveget. Ezt a „Type Corder”-t 
mikrokazettával látták el, mely máximum 120 A/4 nagy
ságú, teleirt oldalt képes fölvenni. Maga a készülék kb. 
A/4-es formátumú, négy centiméter magas és csak más
fél kilogrammot nyom. A szöveget egy zajtalan kom
paktnyomó viszi a papírra, amely másodpercenként 55 
leütéssel dolgozik. Egy ernyőn minden egyes leírt sor 
látható. A gépelési hibákat ki lehet javítani, még mi
előtt a sor kazettára kerülne. Irodai használatra egy kép
ernyővel ellátott, pótlólagos központi egységet bocsáta
nak rendelkezésre, amelyen fehéren és feketén meg le
het jeleníteni egy-egy teleírt oldalt.

Katherine megőrzi jó formáját
Katherine Hepburn, a 72 éves, örökifjú' hollywoodi 

filmcsillag elárulta frisseségének titkát: „A legjobb, ha 
az ember nem foglalkozik az öregedés gondolatával”, 
mondja a sportkedvelő matróna, aki hetente egyszer há
rom órát teniszezik, naponta úszik néhány fordulót 
úszómedencéjében és egy-egy kerékpártúrától sem riad 
vissza. „A szellemi tevékenység hiánya teszi tönkre az 
életet — mondja Hepburn bölcsen. — Az unalom több
nyire halálosan végződik.” Ö játszva, kikerüli ezt a ve
szélyt: fellép a Broadway-színházakban és a filmet sem 
hanyagolja el. Következő filmjében egy hozzá hasonlóan 
jó erőben levő öreg hölgyet formál meg: Rose Kennedyt.

Új elmélet az ufókról
Szovjet tudósok remélik, 

hogy természetes, részleteiben 
azonban még talányos njagya- 
rázatot találtak az azonosítat- 
lan repülő testekre (ufókra): 
eszerint az ufók korong for
májú áramlatök az atmoszfé
rában, melyek abban a pilla
natban, amikor örvényükbe 
por kerül, rövid időre látha
tóvá válnak.

Grigorij Barenblatt, a szov
jet óceonográfiai intézet pro
fesszora kifejtette, hogy eze
ken a korong alakú áramlato
kon belül független légörvé
nyek cirkulálnak nagy sebes
séggel — hasonlóan a tenge
reken megfigyelt jelenséghez. 
A tudós hozzáfűzi: ezeknek a 
turbulens folyamatoknak az 
oka azonban egyelőre még is
meretlen. A kutató ufó-elmé
letét támogatja Andrej Mo
nyin, a Szovjet Tudományos 
Akadémia levelező tagja.

Az ufók története 35 évvel 
-jezelőtt, 1947. június 24-én kez

dődött, amikor Ken Arnold 
pilóta jelentette, hogy az 
Egyesült Államokban, a 
Mount Rainier fölött 9 óriási, 
csészealj formájú izzó koron
got látott. Azóta az ufókról 
szóló jelentések tízezrei , jár
ták be a világot. Alaposabb 
vizsgálat után nagyon is földi 
magyarázatokra bukkantak: 
meteorológiai ballonokra, re

pülőgépekre és felhőfoszlá
nyokra a már lement nap fé
nyében, hajó-, autó- és repü
lőgép-reflektorok visszatükrö
ződéseire köd- és felhőrétegek
ben, elektromos kisülésekre.

Ezzel szemben Barenblatt 
professzor magyarázata így 
hangzik: „Az (áramlatok ál
tal sodort) porrészecskék na
gyon könnyűek. Ezért a szél 
óriási sebességgel, sodorja ma
gával a csészealjakat, melyek 
úgy táncolnak a levegőben, 
mint a bóják, vagy hirtelen 
landolási manővert hajtanak 
végre.”

Eszerint a beállítás szerint 
a porrészecskék megnöveke
dése egy csapásra véget vethet 
az egész örvénylési mechaniz
musnak, és felboríthatja a ko
rongot. „így nem kell tovább
ra is azon fáradoznunk, hogy 
magyarázatot találjunk az 
ufók hirtelen eltűnésére, me
lyekről azt híresztelték, hogy 
közvetlenül fel tudnak gyor
sulni a fény sebességére 
(300 000 kilométer/másodperc).

Barenblatt professzor a köz
véleménynek az ufók iránti 
érdeklődését lakonikusan .az
zal az elfojtott vággyal ma
gyarázza, hogy ne kelljen be
látnunk: mi, emberek, egye
dül vagyunk az univerzum
ban. ,

TRÉFÁK
A kibíc órákon át ül a Este van, az Andersen

■kártyázok mellett a kávé
házban, anélkül, hogy va
lamit fogyasztana, bár a 
pincér többször megkérdezi 
tőle, mit rendel. Végül így 
szól.fi pincérhez:

— Kérem, foglalja le ezt 
a széket nekem, rögtön 
visszajövök, csak hazaug- 
rom egy kávéra!

★

— Milyen házi feladatot 
kaptatok ma az iskolában? 
— kérdi fiától az apa.

— Semmilyet.
— Kár —- sóhajt fel az 

apa —, akkor nekem kell 
mosogatnom!

★

— Mondja, Brigitte, meg
vették már az autót?

— Nem. Valóban spórol
ni kezdtünk autóra, de az
után kiszámítottuk, meny
nyi pénzünk gyűlt össze fél 
év alatt — és elhatároztuk, 
hogy inkább moziba me
gyünk!

„A JÖVŐ NEM EZ..."

házaspár kávézik. A házi
asszony megkérdi a férjé
től:

— Semmi különöset nem 
vettél ma észre rajtam?

A férj figyelmesen szem
ügyre veszi a feleségét, és 
bizonytalanul kérdi:

— Üj frizurád' van?
— Nem.
— Üj szoknyád?
■— Nem.
— Ma van a születésna-- 

pod?
— Nem.
— Talán ma van a há

zassági évfordulónk?
— Ugyan, dehogy, te tök- 

filkó! Gázálarcot vettem 
fel, hogy ellenőrizzem a 
megfigyelőképességedet!

★
A férj késő éjjel tér ha

za, és így szól a feleségé
hez:

— Sohasem találod ki, 
hol voltam!

— Feltétlenül kitalálom, 
előbb azonban szeretném 
meghallgatni a te mesédetl

Barnard professzor a műszívről

A  „csak még egy pohárral”
-  elfogadhatatlan

dania az alkoholistának az al
koholról? Igen, mondja az or
vosok többsége: az alkoholis
ta nem tud a mérsékelt ivás- 
ra visszatérni. Nem — állítja 
az „ellenőrzött ivás” kis szá
mú híve, és rámutat, hogy 
vannak volt alkoholisták, akik 
naponta két pohár whiskyt isz
nak. Ezek — válaszolják az 
italtól való teljes tartózkodás 
hívei — kivételek és valószí
nűleg nem voltak igazán erős 
alkoholisták. Az ellenőrzött 
ivás csak gzok számára meg
valósítható, akik sohasem vol
tak rabjai az alkoholnak.

Aa olasz televízió vendége- lentős számmal vannak, akik 
ként Rómában tartózkodó öt évet is nyertek a műtét ré- 
Clhristian Barnard professzor vén.
kétségbe vonta az amerikai A hatvanesztendős profesz- 
műszávbeültetési kísértet élet- szór elmondta, hegy 35 éve 
képességét. ízületi bántalmak kínozzák, és

— Magát a kísérletet, amely a betegség az elmúlt két ’év- 
bizonyára hoz eredményt a ku- során annyira súlyosbodott, 
tatás számára, jóindulattal kell hogy abba kellett hagynia az 
kezelni. A jövő azonban nem operálást. De nem adta fel 
ezé a túlságosan költséges, fá- végleg, a jövő esztendőben új- 
radságos és igen kevés ember ra dolgozni akar. 
számára elérhető módszeré — Milyen jövő vár a szerváit- 
jelentette ki a dél-afrikai szív- ültetésre? A legszebb, hiszen 
sebész, aki a világon elsőként miagát a műtétet egy jól fel- 
•ültetett át élő emberi szívet készült, fiatal sebész már m* 
más testbe. Arra a kérdésre, is elvégezheti. — A gondot to- 
bogy miképpen vonná meg a vábbra is az jelenti, hogy a 
szívátültetések 15 éves mérle- szervezet ne vesse ki az új 
gét, azt válaszolta, hogy a testrészt. Elmondhatom, hogy 
mérleg mindenképpen pozitív, az erre vonatkozó gyógyszer - 

Az újszívesek 75 százaléka- kísérletek kecsegtető ered- 
nak egy és fél évvel meghosz- ményt ígérnek — jelentette ki 
sziabbították az életét, de je- Barnard az olasz fővárosban.

^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ N \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^

ffisa&masea I
V ízsz in tes! 1. Az o r

v o sn á l egy  h ö lg y  á ll a 
m érleg en . „N os, d o k to r 
ú r , m it m u ta t  a  tá b 
lá za t?  T ú lság o san  sú 
ly o s  v ag y o k ? ” A  d o k 
to r  d ip lo m a tik u s  v á la 
szá n a k  első  ré sze  (zárt 
b e tű k :  Z, e , O). F o ly 
ta tá s  a  vízsz. 51. és 
függ . 58. sz. so rb an . 150 
A  h a d á s z a t tu d o m án y a . 
16. N ém et ren eszán sz  
fe s tő  (Luqas, 1472—1553). 

^ 17. Igeképző . 18. K á rty a - 
g já té k . 20. S zóössze tete-

Va R égi o rosz  4 sú ly m é rté k . 
$ 26. Igen , o roszu l. 27. 
6 M ennybo lt. 28. Lop, ré -  
í  g ies  szóval. 30. É rv ek - 
2 k e l igazo l. 33. F ő so ru n k  
0 fő té m á ja . 35. M u n k ás- 
Yj m o zg a lm u n k  m á rtír ja  

(Ignác, 1893—1929). 37.
P r izn ice t a lk a lm az . 39. 
G y e rm ek in tézm én y , be 
cézve. 40. O roszlán film 
sz tá r . 41. Szeszes ita l. 
42. S zeszm en tes  ita l. 44. 
Az e in s te in iu m  vegy- 
je le . 45. O rszág rész! 47. 
A zonos a  26. sz. so rra l. 

r/j 48. G y ű rte le n íte tt .  51. A
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vá lasz  m áso d ik  ré sze . M ik ro n éz iáb an  (YAP), 4. 11 já rm ű v e k , 38. V erés- ra g p á r ja .  85. F é lig  t in -  i
55. F ábó l so h asem  k é - E g y k o ri o s z th a ta tla n n a k  se i (bán ta lm az). 43. Az tá s !  88. E g y k o ri d é l-  i
szü lh e tn ek . 56. A zonos h i t t  ré szecsk e . 5. „ . . .  o r rn a k  k e llem es (k é t v ie tn am i d ik tá to r . 89. í
b e tű k . 57. J a p á n  e red e - o ly an  asszo n y  ke ll, h a  szó). 46. D iót a b u rk á -  B á rk a  ré sze ! 90. L e n - :
tű  tá rs a s já té k . 58. A zo- b e teg  Is k e lje n  fe l” (nó - ból k ife jt ,  tá jszó v a l. 48. g ye lo rszág , g é p já rm ű -  !
n o sak !  59. B iztonság i ta ) .  6. R ácssze rű  v íz tisz- K ezdődik  a k ú ra !  49. vek en . 91. K ie jte tt  m ás- '
sze rkezet. 60. I rá s m ű - tító  sze rk eze t, névelővel, s z a k á lla s  á lla t h a n g ja , sa lhangzó .
b e n : fő  g o n d o la tm en et. 7. E ltö rö tt a  m écses. 8. 50. Televízió, röv . 52. B ek ü ld és i h a tá r id ő :  \
61. C son t ta r ta lm a . 63. S ú ly a rá n y , rö v . 9. Az K e ttő zv e : szü lő  m eg - 1983. j a n u á r  1.
K áb ító sze r, röv . 65. Női o x igén  és a  szén  vegy - szó lítása . 53. P edzi a  . ------------------------
név . 68. N ép sze rű  színé- je le . 10. S o rszám rö v id í-  h o rg o t a  ha l. 54. H ú s- A  H eti H íradó  X X V I, 3 
szü n k  (D ezső). 70. „ . . .  tés. 11. A ngol h o sszm ér- v é ti n ép szo k ás. 58. A év fo ly am  48. s z á m á b a n ?  
a  szép  n a p o k ”  (M ary té k  (0,91 m ). 12. A rasz - v á la sz  h a rm a d ik , b e fe - m e g je len t k e re s z tre jt-  A
H o p k in  s lág e re ). 72. C se- tá s  n a g y  m en n y iség b en , jezű  ré sze  (zá rt b e tű k :  v é n y  he lyes  m e g fe j té s á g  
k é ly  é r té k ű  rég i p é n - 13. Ism e rt k ín a i p o ll- s, N, E ). 62. S zem m el a  k ö v e tk e ző : : g
zek . 74. K en d erfe ld o lg o - t ik u s  vo lt. 14. R óm ai ta r t .  64. Szolm izációs H a  sok  h a g y m á ra  v an  £
zó eszköz. 75. K a rá t, 600-as. 15. R o h am sze rű en  han g . 66. E lav u lt c ím - szükség , K

Ä röv. 76. S p o rtfeg y v er . 78. k itö rő  zokogás. 19. H a - zésrö v id ítés . 67. O lasz N em  h iggyed  el á llam , %
'  B o ritó k o sá r. 79. A su ta  bozik , k ib ú v ó t k e re s . 22. s a rk k u ta tó  (U m berto ). M eté lk ed ő t re n d e zh e tn e k  A

ü g y eseb b ik  keze. 81. A  ve len ce i k ö z tá rsa ság  69. A céltá rg y a t a lu m í- Az ú jb a g y m á k  n á lam  >
rj S zov je t teh e rg ép k o cs i, á llam fő je  vo lt. 24. Ló n lu m  fed ő ré teg g e l b e -  K ö n y v ju ta lm a t n y e r-
V. 82. F o g k rém m árk a . 84. la ssú  já rá sm ó d ja . 25. von . 71. D u rv án  e ltáv o - te l t :  K u tilin  J á n o s  e l-0 — - * “ ‘ - ----  --------------— ■

^Józannak lenni jó” — ál
lítja egy plakát, amely az 
ACCEPT antialkoholista cso
port irodáinak bejáratánál 
függ az egykori londoni Wes
tern Hospitalban. A felírás 
alatt két férfi néz le a plakát
ról, vidáman nevetve. A prob
léma az, hogy évente mind 
kevesebben találják jónak a 
józanságot és mind többen 
vállalják inkább az alkoho
lizmussal járó sók pszicholó
giai és fizikai betegséget (máj
betegségek, memóriazavarok, 
májzsugorodás, hepatitisz, 
szívbetegségek stb.),-mint, hogy 
lemondjanak az italról.

A modern alkoholizmus 
egyes vonatkozásai különösen 
megdöbbentőek. A pők, akik 
még tíz évvel ezelőtt is keve
set ittak, újabban mind na
gyobb számban válnak alko
holistákká. Az alkohol okoz
ta májzsugorodás, amely fér
fiaknál ötször olyan gyakori, 
mint nőknél, most kétszer 
annyi esetben fordul elő férj- 
fiáknál, mint nőknél. Aggasz
tó, hogy a fiatalok körében is 
egyre jobban terjed az alko
holizmus.

Az alkoholizmus kezelését 
illetően ma egyetlen orvos 
sem vitatja, hogy alapos ta
nácsadásra van szükség. Csak 
az ivástól való tartózkodás 
kérdésében vannak nézetelté
rések. űrökre le kell-e mon-

A ío r i z in á k
Az emberek milliói ülnek 

az autó kormányánál, de 
egyetlenegy sem ismerné 
el, hogy rossz autóvezető.

©
A sztár mindenütt otthon 

van — csak saját magánál 
nincs.

•
A modern háziasszony 

olyan hölgy, aki azért ol
vaszt fel egy mélyhűtött 
ételt, mert restelli a fá
radságot, hogy néhány kon- 
zervet nyisson fel.

Nem értem, miért kell a 
nőnek oly sok pénz. Keve
set esznek, keveset isz
nak, nem kártyáznak, mér
tékletesen dohányoznak és 
barátnőjük sincs, akit ki 
kell tartaniuk.

O
A teszt-vizsgamódszer az 

orvostanhallgatóknál:
Előbb a papírra tesznek 

kereszteket — azután a te
metőben.
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U e fc je z ő d ö ít  a  n ő i  kSézilabda-világfoaSnolíság

K arácsonyi . 
ajándék: ezüstérem
\ Á  női kézilabda-világba)-’ 
jipkság zárónapján az volt a 
kérdés, kinek milyen nemes
fém kerül kosarába az ezüst- 
vasárnapon. A magyar együt
tes számára minden a leg
jobban kezdődött. A fesztivál 
zárónapjának első felvonásá
ban nem bírt egymással a vi
lágbajnoki címet védő NDK 
■és az olimpiai ezüstérmes 
Jugoszlávia. A találkozó utol
só pillanataiban igencsak for
ró volt a hangulat; a jugosz- 
lávók a mérkőzés végét jelző 
dudaszó megszólalásakor ka
pura lőttek, a labda a hálóban 
kötött ki (ha a találatot meg
adják, akár még világbajnokok 
is lehettek volna), de a bírók 
időn túlinak minősítették ezt 
az akciót. Az eredmény 17-17 
létt. Ez egyben azt jelentette, 
hogy az utolsó mérkőzés ered
ményétől függetlenül a szovjet 
Válogatott már világbajnoki 
aranyérmes.

A nagy találkozón a szovjet 
csapat játékán nem látszott, 
hogy már világbajnokként 
Szerepel. Az első támadás vé
gén Gujkova kiporolta a hálót 
Üriné . kapujának sarkában. 
Erre nemsokára Sterbinszky 
válaszolt egy nagyszerű elhaj- 
lásos lövéssel. Pár perccel ké
sőbb pedig Gódorné emelke
dett a magasba, és óriási gólt 
lőtt. 2-1-es vezetéshez jutott a 
hazai csapat.

A 8. perc végén a szovjet 
játékosok célt tévesztettek, 
hosszú indítás, és az apró 
Gombai kibújt a védők kö
zül, fineszes találattal növel
te az előnyt. Majd ismét Gó
dorné következett. A három
gólos különbség nem sokáig 
tartott, mert egymás után há
romszor rezdült öriné kapu
jának hálója és egyenlő lett 
eredmény. Ezt követően hosz- 
szú perceken keresztül kapko
dott a két együttes. Sok volt 
az eladott labda, aztán egy 
villanás, hétmétereshez jutott 
ä magyar csapat. Kimaradt. 
Barna volt a vétkes.
■ Ezután ugyanott folytató
dott a játék, ahol pár perccel

ezelőtt abbamaradt, csak any- 
nyit változott a kép, hogy 
Sterbinszky és Gódorné irtó
zatos erővel körbe lőtte a 
szovjet kapust és a kapufát. 
Majd hétmétereshez jutott a 
magyar csapat és most Gódor
né kegyetlen végrehajtó volt! 
Aztán Koloniec kiegyenlített. 
Majd Angyal, nevéhez méltón 
beröppent a szovjet , kapu elő
terébe, ismét vezetés. Nem so
káig örülhettünk, mert a fél
idő utolsó pillanataiban Kolo
niec kiegyenlített. (6-6).

Szünet után . négy percig 
egyik csapat sem tudott kicsi
karni előnyt. Aztán Öriné 
nagyszerűen védett egy lab
dát, indította Sterbinszkyt, aki 
sprinteltette Gódornét, s már
is 7-6! Aztán Sterbinszky egyé
ni alakítás után talált a há
lóba. Erre Sztrecsen válaszolt 
azonnal. Angyal újból -repült, 
kényszerleszállás! Hétméteres: 
Gódorné kihagyja, majd An
gyal-alakítás után megint bün
tető. Ezúttal Gódorné nem hi
bázott (9-7). Nyári jön, Nyári 
lő, gól (10-7). Őriné véd, Ster
binszky indít. Gombai hibát
lan (11-7).

Ekkor megszólalt az ébresz
tő a másik oldalon, ez két gólt 
jelentett a magyar kapuba, 
válasz: Gódorné hétméteres
ből talál (12-9). Sztrecsen, An
gyal, megint Sztrecsen, 
György, Szafina céloz kifogás
talanul. Utána hangosan szá
molja a publikum a hátralevő 
időt. Ez boldoggá teszi Gódor
nét, aki a találkozón hetedik 
góljával állítja be a 15-13-as 
végeredményt. Ez egyben azt 
jelenti, hogy á magyar válo
gatott ezüstérmét szerzett az 
ezüstvasárnapi „bevásárlás
nál”.

A szovjet csapat a világbaj
nok, Magyarország a második, 
Jugoszlávia a harmadik, és 
óriási meglepetésre, a címet 
védő NDK leszorult a dobogó
ról.

A magyar lányok teljesít
ményükkel a legjobbkor tud
ták feledtetni a pénteki kisik
lást, ezüstérem: szép karácso
nyi ajándékl

Végre megszólalhatnak 
,a játékvezetők

Ä labdarúgó játékvezetői kar 
új irányítója, Szlávik András, 
ötvenéves. Gyerekként a Pos
tásban kergette a labdát, de 
már tizenhét évesen mérkőzé
seket vezetett. NB I-es játék
vezető, amikor 1972-ben vá
laszút elé került. Vagy a szak
mája, vagy pedig a síp. Az 
előbbi mellett dönt, búcsút 
mond a labdarúgópályának. 
Huszonkét esztendeje az Athe- 
neum dolgozója, -nyár óta , a 
nagymúltú nyomda vezérigaz
gatója.

— Elég nehéz időszakban 
vette át a JB irányítását Petri 
Sándortól.

— Sajnos, a magyar labda
rúgásban kialakult kedvezőtlen 
jelenségek a mi sorainkban is 
éreztetik hatásukat. Ismert 
tény, hogy vannak kétes tisz
taságú mérkőzések, olyan 
tranzakciók, amelyeknél ko
moly pénzek forognak kézen- 
közön.' Néhány játékvezető is 
belekeveredett ilyen ügyekbe, 
ezért eltökélt szándékunk, hogy 
akik normálisan nem illenek 
bele a bírói karba, azoktól el
búcsúzunk.

— Kemény szavak. Ezek sze
rint konkrét nevek, esetek bir
tokában vannak.

— Nagyon nagy körültekin
téssel és felelősséggel kell dön
tenünk. Nem akarunk senki fe
lett indokolatlanul pálcát tör
ni. Néhány játékvezető tény
kedésével kapcsolatban azon
ban olyan dolgok váltak is
mertté, amelyek már. nem mi
nősíthetők puszta gyanúként. 
Megengedhetetlen, hogy egy 
cseppnyi sár is beszennyezze a 
játékvezetők többségének be
csületét.

— Eddig elég z&rkőzottan, a 
közvélemény által megközelít
hetetlenül ténykedett a JB. 
Kíván-e ezen változtatni?

— Alapvető változást szeret
nék elérni a korábbi évtized 
gyakorlatával szemben. Tudo
másul kell venni' az idő sza
vát, azt, hogy a szurkolók tá
jékoztatásra éhesek. Hadd 
mondjak ezzel kapcsolatban 
példát is. Még most is, néhány 
hónappal az ominózus Ferenc- 

, város—Honvéd mérkőzés után

beszédtéma Nagy Miklós já
tékvezető néhány döntése. 
Mint ismeretes, három piros- 
fehér játékost állított ki, és 
elterjedt róla, hogy összeke
verte a szőke Detárit és a söt- 
tát hajú Vargát. Sőt, indoko
latlanul küldte le a válogatott 
balhátvédet. Valójában az 
történt, hogy a szabálytalanság 
pillanatában — amelyet Détá- 
ri követett el — Varga olyan 
megjegyzést tett a játékveze
tőre, amelyet nehéz is lenne itt 
reprodukálni. Vargát.ezért ál
lította ki. A lelátón azonban 
honnan is tudhatták volna ezt 
a szurkolók? Pontosan ezért 
lenne jó, ha a mérkőzés tudó
sítóinak magyarázatot adhatna 
a játékvezető, s a sajtón ke
resztül a vitatott szituációk _is 
érthetővé válnának a nézők 
számára. Mindenképpen a nyi
tottabb informálást tartom he
lyesnek ,s nem azt, hogy a já
tékvezetőt némaságra kárhoz
tatjuk. Eddig ugyanis nem en
gedték megszólalni őket.

— Az utóbbi időben aggasz
tó a pályákon kialakult légkör. 
— Javasolni fogom az 
MLSZ elnökségének, hogy ele
venítsük fel azt a több, mint 
öt évtizedes szabályt, _ amely 
így hangzik: „A játékvezető 
sértegetése és botrányokozás 
esetén a mérkőzést félbe lehet 
szakítani, vagy a szurkolókhoz 
nem méltó magatartás megis
métlődésekor a bíró le is fúj
hatja a találkozót. A szövet
ség pedig élhet a pálya betil
tásával”.

— Nagyon régen fordult elő 
ilyesmi. Különös visszhangja 
lehet ennek a fegyelmezési 
módnak.

— Nem tudom, milyen lesz 
az elnökség előtt a javaslat 
fogadtatása, de mindenképpeA 
szükségesnek tartom, hogy is
mét érvénybe lépjen a már 
meglevő, s a gyakorlatból ki
iktatott szabály. Egyébként el
sőrendű feladatomnak tekin
tem, hogy a labdarúgó szövet
ség vezetésével jobb viszonyt- 
alakítsak ki, mert semmi ér
telme annak, hogy rosszban le
gyünk, hiszen céljaink azono
sak: a sportág érdekében dol
gozunk.

M e d e n c é k *  

g é l e k *  p o f e n e k

Dr. Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok ví
zilabdázónak néhány napon belül kapható lesz a Medi
cina Kiadó gondozásában megjelenő: Medencék, gólok, 
pofonok című könyve. A sportoló feljegyzései alapján az 
ismert újságíró, humorista, Peterdi Pál elevenítette fel 
a gazdag sportpályafutás legérdekesebb epizódjait.

Most az egyik fejezetből idézünk részletet:
„1955 őszén és 1956 tavaszán az olaszokkal találkoz

tunk. Szeptember közepe felé ők jöttek el hozzánk a 
Szigetre. ‘Ajkkor szerepelt utoljára a csapatban Peder- 
soli. A ml számunkra ő volt ennek a mérkőzésnek a 
Nagy Figurája.

Pedersoli még olasz mértékkel mérve Is, végtelenül 
jóképű gyerek volt. Sőt! Klassz..'srác. Magas, karcsú, 
széles vállú, a szemében örökösen valami vidám fény, 
a fogsora Odol-reklám. Nemrégiben kapott több éves 
hollywoodi filmszerződést, számtalan válogatottság után 
Pesten búcsúzott a vízipolótól.

Egyébként úgy hallottam, hogy ez a Carlo Pedersoli 
azóta tényleg egész jó kis filmszínész lett. Persze nem 
a saját nevén. Hanem. . .  most nem tudom, hallotta-e 
már valaki a művésznevét. Ha jól, emlékszem. . .  hogy 
is? M egvan... Bud Spencer.

■ Találkoztunk még a nagyfiúval. Nem azonnal, vala
mivel később. Húsz évre rá.

Long Beachben tettük-vettük a labdát a Can-Am- 
Mex-sorozat keretében. Nagyon futott az ügy, éppen az 
olasz válogatottal Ismertettük meg az élet árnyékosabb 
oldalait, amikor hirtelen elsötétült felettem az ég. Nem 
viharfelhő volt. Bud Spencer tomyosodott fölém, mint 
az Empire State. Buillding. Két testőr volt vele, már 
ahogy ez szokás arrafelé. Gorillák. Iszonyatos méretű 
fickók, ketten együtt majdnem akkorák, mint a kis vé
dencük egymagában.

Megölelt. Este a helybeli kórházban tizenkét orvos 
horpasztotta vissza a , bordáimat. Ördög vigye el, ezek 
a háromszoros életnagyságú sihederek mindig velem 
ilyen szívélyesek,

T- Kuka — gügyögte pontosan úgy, ahogy annak ide
jén Pjotr Msvanieradze. — Kuka ,...

Blokkot dugott a2 orrom alá golyós tollal. Külön az 
én autogramomért jött át Hollywoodból, ennek a Pie- 
d ónénak mindig helyén volt az értékítélete. Adtapi ne
ki kettő t. . . .  óh, az én „mézeskalács szivem”.

NB II

Idényzaras, hazai sikerekkel

K e tte sb e n  a  jé g  v ilá g á b a n
Mostanában keveset hal

lunk a Regőczy—Sallai jég- 
tánokettősről. Érthető ez, 
mert a profivilág előírásai 
szigorúak, az óceánt átröp
ködni, .hazalátogatni még a 
legnagyobb menők számára 
ds nehéz. A nyáron a jégtánc
kettős fellépett egy alkalom
mal a Budapest Sportcsar
nokban, és aki az őszi hóna
pokon is betévedt a pompás 
létesítmény pincéinek edző
jegére, az láthatta őket újra 
gyakorolni.

— Munkaadónk megválto
zott,. most egy „Candid Pro
ductions” elnevezésű revü- 
bem táncolunk — mondja 
Sallai András, aki szeptem
ber elején régiségkereskedést 

■ nyitott Pesten. — Az. Egyesült 
Államokiban mostanában stí
lusváltozás figyelhető meg, 
inkább a gyerekekhez szói
nak a jeges műsorok, ha pe
dig valaki a régi revüt kere

si, azt nehezen találja már 
meg. Amolyan vegyes műso
rokat szerveznek inkább, a 
tánc, a bemutatók mellett 
hangos riportokat lehet bál
iam, menedzserek sok min
dennel igyekeznek minél szí
nesebbé varázsolni a lát
ványt.

— Jelenleg már 613 fellé
pésnél tartunk •— közli Re
gőczy Krisztina, akinek kü
lönleges érzéke van ahhoz, 
hogy egyéni koreográfiát ké
szítsen. Eme képességeit ka
matoztatta a tengerentúlon 
is.

— Más világ van odakint, 
csak tízezer kilométerekben 
fejezhetem ki, hogy mennyit 
utaztunk. Megtanultunk jég
kockán táncolni, de ugyan
akkor pénzdarabokon is. Ha 
ezzel a tapasztalattal újra
kezdhetném amatőrpályafu
tásomat, bizonyosan nem 
lenne gond a VB-aramy meg
szerzése. Képzeljék, az a 
nagy divat sok amerikai vá
rosban, hogy neveletlen srá
cok tenyerűik melegével fel
melegített . apró pénzdarabo
kat dobálnak a -jégre, az be
fagy, és ha az ember vélet
lenül rákörizik, késs a bu
kás, a sérülés. Fura szórako
zás; De előfordult az is, hogy 
előadás közben elaludt a vil
lany. Volt olyan kórusunk a 
műsorban, amelynek tagjai 
táncoltak, énekeltek, egyik 
feladatuk az volt, hogy a jég- 
minőséget ellenőrizzék a sztá
rok előtt, nehogy azok a 
pénzdobálók miatt elbukja
nak.

A magyar pár olyan világ
híres egyéniségek társaságá
ban korcsolyázhatott, mint 
az angol Curry, a kanadai 
Cranston, az amerikai Ha- 
mill és a japán Watanabe. 
Világos, hogy az amatőrvilág 
egykori kiválóságai ily mó
don igyekéznek utolérni ma
gukat, pótolni azokat az 
anyagi veszteségeket, ame
lyek hátrányai azokból az 
évekből erednek, amikor még 
amatőrbabérokért edzettek- 
versenyeztek. A verseny

azonban nem marad ki a 
Regőczy—Sallai kettős életé
ből. Ebben a hónapban a hi
vatásos világbajnokság szó
lítja őket ismét jégre.

— Ezt az eseményt 
■Washingtonban rendezik, kü
lönleges szabályok szerint. 
Kilenc bíró értékeli a vegyes 
csapatok kürjeit, iskolafigu
rák nincsenek* magas szintű 
szabadkorcsolyázás annál 
több. Az „ítészek” között a 
legkevesebb épp a hagyomá
nyos értelemben vett bíró 
található, itt nem azt nézik, 
hogy az ember hol fogja meg 
hölgypartnerét, szabálytalan
kodik-e, hanem sokkal in
kább a színes előadásmódra, 
egyedi megoldásokra kíván
csiak. Két csapat méri össze 
tudását, a vetélytársak kö
zött egyéni versenyzők és pá
rosok is találhatók. Az azo
noskategóriában mérkőző fe
lek egymás után mutatják be 
két, egymástól eltérő , gyakor
latukat, s utána jön az érté
kelés. Egyes amerikai tévé- 
társaságok megveszik a fel
vétel . jogát, s későbbi adás
időben tűzik műsorra, egy- 
egy órás időszakra elosztva. 
Az alkalmanként 18 és fél 
ezer néző előtt most sem aka
runk csalódást okozni — így 
beszél Sallai András.

Mostanában szárnyra ka
pott a hír, miszerint Kriszti
na edzői feladathoz jutna a 
válogatott táncosoknál.

— Volt róla szó — közli 
Regőczy Krisztina. — Azu
tán gyorsan kiderült, hogy

aligha lehet komolyain ven
ni, mert részben több idő 
szükséges hozzá, másrészt 
pedig a honi edzői kar egy
szeriben ellenséges zárkó
zottsággal fogadott bennün
ket.

— Mi igazán csak azt sze
retnénk, hogy szélesedjék a 
táncosok mezőnye — mond
ja Sallai András. — Nem eb
ből akarunk megélni, pusz
tán szaktudásunkat szeret
tük volna átadni. Még ha 
jelenleg nincs is edzői képe
sítésünk.

Ha a válogatottnál nincs 
is remény arra, hogy bőséges 
tapasztalatukból átadjanak, a 
BSE talán megértő lesz, és 
önmaga ■ érdekeit is felisme
ri. Krisztina ugyanis Riedl 
Gyulával együtt az ifjú Ke
rekes—Szentpétery pár jö
vőjét alakítja.

— Tavasz óta igyekszem 
minél többet átadni abból, 
amihez mi hozzájutottunk 
pályafutásunk során. Riedl 
Gyulával megbeszélem a to
vábbi teendőket arra az idő
szakra, amikor mi ismét az 
Egyesült Államokban le
szünk. Meggyőződésem, hogy 
ez az együttműködés lesz 
olyan , eredményes, mintha ., 
végig én készítettem volna 
fel a fiatalokat a versenyek
re.

Ha 1984 őszén lejár a Re
gőczy—Sallai kettős szerző
dése, könnyelműség lenne 
róluk megfeledkezni honi 
szakmai körökben. Az a 
sportszeretet, amely őket a 
csúcsra emelte, talán edző
ként is hasznot hajtana a 
magyar műkorcsolyázásnak.

A labdarúgó-bajnokság má
sodik osztályában, is véget ért 
az őszi idény. Az utolsó fordu
lóban idegenben értékes győ
zelmet szerzett a Kazincbarci
ka és a Baja, ötödször játszott 
döntetlent a Volán SC. A leg
nagyobb meglepetés azonban 
az eddig várakozáson, felül 
szerepelt Siófok súlyos veresé
ge Keszthelyen. Az utolsó for
dulót, is az otthon játszó csa
patok hét győzelme jellemezte, 
döntetlenre, csak, egy csapat
nak  futotta az erejéből.

Az első helyen a volt NB 1- 
es Volán SC végzett három 
pont előnnyel. A közlekedésiek 
szempontjából nem közömbös, 
hogy tavasszal az őt követő 
hat csapat mindegyikét otthon 
fogadja. Az osztályozón alul
maradt Kazincbarcika remé
nye megmaradhat tavasszal is, 
bár hat rivális is kacsingat 
még feljutást jelentő második 
helyre.

Az NB I-ből kiesett Szeged 
mérsékelten, az ózdi gárda pe
dig megrendítően gyöngén sze
repelt és a kiesésre állók kö
zött foglal helyet. Legalább 
ilyen meglepetés a  Ganz-MA- 
VAG utolsó helyezése is.

Salgótarján—Volán SC 1-1
(1-1). Salgótarján, 4000 néző. 
V.: Kuti. Gól: Balga, ill. Ma
gos.

Dorog—Kazincbarcika 0-2
(0-1). Dorog, 2000 néző. V.; 
Tompa. Gól: Petrovics (2).

SZEOL AK—Debreceni Ki
nizsi 1-0 (1-0). Szeged, 2000 né
ző. V.: Pál völgyi. Gól: Magyar.

Keszthely—Siófok 4-1 (2-0). 
Keszthely, 3000 néző. V.: Hi- 
ták. Gól: Nagy III. (11-esbőJ), 
Pál, Sebestyén, Rácz, ill. Szajcz.

22. sz. Volán—Báuxitbányása
3- 1 (1-0). Rákoscsaba, 2000 né
ző. V.: Pádár. Gól: Farkas (11- 
esből), Kotul, Aranyosi, ill. 
Major.

ózd—Baja 1-3 (0-2). özd, 
1500 néző. V.: Nagy B. Gól: 
Madarász, ill. Szabó, Prikidá- 
nóvics, Bognár.

Sopron—Olajbányász 1-í
(0-0). Sopron* 3000 néző. V.'j 
Jaczina. Gól: Horváth II.

Eger—Hódmezővásárhely 1-8 
(0-0). Eger, 2000 néző. V.: Szá- 
vó. Gól: Móricz.

Kecskemét—Ganz-MA VÁG
4- 0 (2-0). Kecskemét, 3000 né
ző. V.: Divinyl. Gól: Lakó (20 
egyet 11-esből), ill. Mihalkó.

a z  ő sz i Végeredm ény

1. V olán  SC
2. Kazincbo
3. SZEOL
4. S iófok
5. S zek szárd i
6. E ger
7. S a lg ó ta rjá n
8. K esz th e ly
9. Kecskem ét

10. B a ja
11. D. K in izsi
12. S opron
13. HM SE
14. B au x itb .
15. O la jb án y ász
16. 22. sz. V olán
17. D orog
18. Ózd
19. N ag y b áto n y
20. G anz-M .

19 10 
19 10 
19 10

2 41-17
5 33-24
6 40-27
5 29-27
6 26-27
8 35-29
7 29-24
8 32-31
6 27-22
7 25-21 19
6 25-24 19
7 25-25 18
9 31-30 18
8 26-28 18
9 30-33 18
8 30-35 16 

10 23-32 15
9 30-40 13 

4 10 23-39 14 
4 10 22-47 M
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