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A Z ELM ÚLT H ÉT
AZ rvIX-RAKÉTAPROGRAM FOLYTATÁSA MEL
LETT állt ki Reagan elnök és Weinberger hadügymi
niszter néhány1 nappal a genfi szovjet—amerikai" tár
gyalások nyitánya előtt. Mindketten azzal érveltek,
hogy a fegyverfajta „fontos ütőkártya” a Szovjetunió
val folytatandó leszerelési tanácskozáson. Az amerikai
.törvényhozás tavaly 21 MX-rakéta fejlesztésére szánt
összeget zárolt márciusig. Reagan kijelentette, hogy a
kongresszusi döntés fenntartása olyan jelzés lenne
amelyet a szovjet vezetés 'megpróbálna kihasználni’
Géniben. Weinberger szerint pedig a rakétákra szük
ség- volna abban az esetben is, ha az Egyesült Álla
mok folytatna úrvédelmi programjának a megvalósí
tását.
A The Washington Post azt írta, hogy az Egyesült
Államok a genfi tárgyalásokon esetleg hajlandó lesz a
hadászati fegyverekről kötött, ám a törvényhozás által
nem ratifikált SALT—2 szerződés érvényének a meghosszabbítására. A kérdés körül állítólag heves vita
folyik a különböző j washingtoni fórumokon. Szakértők
véleménye szerint a szerződés előírásait a Szovjetunió
és az Egyesült Államok egyaránt betartotta, noha mind
két fél többször is elmarasztalta a m ásikat' bizonyos
pontok megsértésével., ,
A G e n f’előtti egyeztetés keretébe illeszkedik Craxi
olasz^ kormányfő washingtoni látogatása. A vendéget
fogadta az elnök. Az amerikai kormányszóvivő szerint
bíznak abban, hogy nyugat-európai kollégáit követően
az olasz vezető is egyetértéséről biztosítja majd az úgy
nevezett stratégiai védelmi kezdeményezést. Párizs
mellett talán Róma tanúsította eleddig a legkisebb lel
kesedést a terv iránt, sőt, Gromiko külügyminiszer ta
nácskozásai alkalmából1a közös nyilatkozatban az űr
fegyverkezés ellen foglaltak állást.
NYUGAT-EURÖPA ISMERTETNI AKARJA ÁL
LÁSPONTJÁT a , szovjet vezetéssel a genfi nyitányt
megelőzően. Legalábbis így értékelik a francia lapok
azt a párizsi bejelentést, hogy hivatalos látogatásra
Moszkvába utazik Roland Dumas külügyminiszter.. A pá
rizsi diplomácia vezetője Genschert követi. A Le Matin
szerint a bonni politikus előzetesén be nem jelentett
rövid vizitje a szovjet fővárosban annak a jele, hogy
az NSZK kormánya •fel akarja, újítani, „keleti politiká
ját”, ámeljT törést szenvedett az amerikai rakétatelepí
tés nyomán. A viszonyt hűvössé tették a Kohl-kabinet
kétértelmű nyilatkozatai a második világháború követ
keztében kialakult határok elismerésének a véglegessé
géről. Ezt egyébként a tárgyalásokon a szovjet külügy
miniszter meg is említette. Az SPD két vezetője, Brandt
és: Vogel sajtóértekezletén élesen bírálta az 1982-es
kormánycsere óta követett bonni hivatalos irányvona
lat. Az NSZK a kelet—nyugati viszonyban „csak az
események után fut” — mondották. Kohl kancellár le
mondott arról, hogy önálló1— a nyugatnémet érdeke
ket szolgáló — külpolitikai vonalat dolgozzon ki az
Egyesült Államokkal szemben.
A KÖZÖS PIAC JÖVŐJÉT ÉRINTŐ „nagy fon
tosságú kezdeményezésre” készül állítólag Mitterrand
elnök a francia sajtóban elterjedt híresztelések szerint.
Több párizsi lap tudni vélte, hogy az elnök esetleg nép
szavazást javasolna Spanyolország és Portugália fel
vétele ügyében. Azt is valószínűnek, tartják, hogy Mit
terrand az EGK-ban érvényesülő vétójog megszünte
tésére, szólítana, fel, hogy a jövőben többségi akarat ér
vényesülhessen a vitás kérdésekben. Elő kívánja ter
jeszteni azt. is, hogy a közös piaci pénzegységet (ECU)
nemzetközi fizetési eszközzé; tegyék, ami csökkenthet
né a dollár szerepét.
A KAMBODZSAI EMIGRÁNS SZERVEZETEK
tagjai közül a? utóbbi időben több mint ezren álltak át
a törvényes kambodzsai hatóságok oldalára. A Pravda
beszámolója szerint a kambodzsai hatóságok mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az átállók vissza
térhessenek a mindennapi életbe. A szovjet lap fogal
mazása. szerint már csak az elvakult fanatikusok ma
radnak az ellenforradalmárok oldalán.
A Pravda tudósítója utalt arra, hogy Kambodzsá
ban kívülről, igyekeznek elmérgesíteni a légkört, meg
gátolni a békés kibontakozást. A térség országai között
Thaiföld, az ellenforradalmárok legfőbb támaszpontja
kapja a legnagyobb' katonai segélyt az Egyesült Álla
moktól. Vessey tábornok, az amerikai vezérkari főnö
kök egyesített bizottságának elnöke azt fontolgatja, lé
tesítsenek ismét amerikai támaszpontokat Thaiföldön,
„arra az esetre, ha Délkelet-Ázsiában rendkívüli hely
zet állna elő”.
Mint az AP és a Reuter Bangkokból jelentette, a
kambodzsai néphadsereggel együtt, harcoló vietnami
csapatok támadást kezdtek a Norodom Szihanuk vezet
te Nemzeti Hadsereg (ANS) észak-kambodzsai tabora
ellen. A kambodzsai .Ckorm ánnyalszem ben: álló erők
közül az ANS állását most első ízben támadták meg a
szárazföldi erőkkel á vietnami csapatok a november
ben kezdett offenzívájukban.
,
AZ ÉLELMISZERÁR-EMELÉSEK életbe lépésének
napján egész Lengyelországban nyugalom volt, sehol
sem voltak sztrájkok vagy egyéb incidensek
tette ki Jerzy Urban kormányszóvivő. Egyúttal bírálta
azokat a nyugati, rádiókat és lapokat, amelyek az utol
só pillanatban visszavont 15 perces általános sztrájkról
— amelyet a betiltott Szolidaritás néhány illegális vezetője hirdetett meg — úgy számoltak .be, mintha
Lengyelország demonstrált volna, az: áremelések miatt.
Lengyelországban nem voltak sztrájkok vagy tünteté
sek. Sok helyen volt. viszont röplapo^.as a. gyárakban,
üzemekben, amint, erről Urban említést tett.
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Geo! sikeréért
Cservov vezérezredes, szov
jet katonai szakértő újságírók
kérdéseire válaszolva magya
rázatot fűzött a márciusban
kezdődő
szovjet—amerikai
atom- és űrfegyverkezési tár
gyalások néhány kérdéséhez.
— Március 12-én Genfben
új szovjet—amerikai, tárgyalá
sok kezdődnek. Mi a tárgyalá
sok újdonságának lényege?
— Ezek valóban teljesen új
tárgyalások lesznek. Az 1984.
november 22-i
nyilatkozat
szerint a Szovjetunió és az
Egyesült Államok beleegyezett
abba, hogy olyan új tárgyalá
sokba kezdjenek, amely felöle
li az atom- és űrfegyverek kér
désének egész komplexumát.
Abban a közös szovjet—ame
rikai nyilatkozatban, amelyet
1985. január 9-én Gromiko és
Síiultz genfi találkozója után
tettek közzé, ez áll: „ . . . A
tárgyalások tárgya az űr- és
atomfegyverzet — mind a ha
dászati, mind a közép-hatótá
volságú atomfegyverzetet érin
tő kérdések komplexuma —
lesz. Mindezeket a kérdéseket
kölcsönös
összefüggésükben
fogják megvizsgálni és megol
dani.
A tárgyalások célja olyan
hatékony megállapodások ki
dolgozása lesz, amelyek arifa
irányulnak, hogy a világűrben
megelőzzék, a Földön pedig
megszüntessék a fegyverkezési
hajszát, korlátozzák és csök
kentsék az atomfegyverzetet,
megszilárdítsák a hadászati
stabilitást.”
Az idézett nyilatkozatokból
látható, hogy teljesen új tár
gyalásokról van szó, nein pe
dig valamely korábbi SALTvagy európai nukleárisfegyverzet-korlátozási tárgyalásról,
amelyeket az Egyesült Álla
mok meghiúsított.
— Miért oly fontos jelenleg
az atom- és űrfégyverek köl
csönös kapcsolatának problé
mája?
— Ennek megértéséhez leg
alább röviden fel kell idéz
nünk a Szovjetunió és: az'
Egyesült Államok között a ha
dászati fegyverekről folyó tár
gyalások történetét, melyek
1969 novemberében kezdődtek.
A felek akkoriban azonnal
szembetalálták magukat azok
kal a problémákkal, amelyek
nehezítették a hadászati táma
dófegyverek
korlátozásának
megoldását, mivel akkoriban
az Egyesült Álamok már meg
kezdte Safeguard fedőnevű,
korlátozott rakétaelhárító rend
szerének létrehozását. A felek
e nehézségek elhárítása érde
kében megegyeztek, hogy erő
feszítéseiket elsősorban egy ra
kétaelhárító védelmi rendszer
korlátozásával
kapcsolatos
egyezmény előkészítésére össz
pontosítják, . mivel csupán ez
után válik lehetségessé, hogy
bizonyos intézkedéseket egyez
tessenek a hadászati támadói fegyverek korlátozása terén,
- Nem véletlen, hogy a rakétael
hárító védelmi rendszerek kor
látozásáról szóló meghatáro
zatlan idejű szerződést, vala
mint a hadászati támadófegy
verek
korlátozásáról szóló
ideiglenes egyezményt (SALT
—1) egyidőben, 1972. május
26-án írták alá.
A rakétaelhárító védelmi
rendszerről szóló szerződésben
a felek elismerik, hogy a ha
dászati támadó- és védelmi
fegyverzetek között elválaszt
hatatlan kapcsolat van, és
hogy csupán a rakétaelhárító
védelmi rendszerek . területén
való kölcsönös visszafogottság
teszi lehetővé, hogy előrelép
jenek a hadászati támadófegy
verek korlátozásának és csők-:
kentésének útján.
A rakétaélhárító.' védelmi
rendszerrel kapcsolatos szerző
dés legfőbb elve: a felek le
mondanak arról, hogy orszá
guk ‘ területén rakétaelhárító
védelmi rendszert telepítsenek.

Mindegyik
félnek
csupán
egyetlen ilyen rendszer telepí
tésére van joga. A Szovjet
unió Moszkvát, az Egyesült Ál
lamok az interkontinentális
ballisztikus rakéták bázisát,
Grand Forksot választotta.
A szerződés kimondta, hogy
a rakétaélhárító védelmi rend
szeréket a földön kell telepí
teni, mégpedig állandó helyre.
Tilos létesíteni, kipróbálni és
telepíteni tengferi, légi, űr
vagy mozgó földi állómásoztatású rendszereket és ele
meket.
A rakétaelhárító védelmi
rendszerekkel kapcsolatos szer
ződés valamennyi alapvető té
telének az a célja, hogy meg
tiltsa a. ballisztikus rakéták el
leni hatékony védelem kialakí
tását, ami objektíve fékezi a
hadászati atomfegyverkészle
tek növekedését, és egy csök
kentésükről szóló' megállapo
dásra ösztönöz.
. Nem nehéz észrevenni, hogy
Washington „kezdeményezése”
az úgynevezett „hadászati vé
delem” területén arra irányul,
hogy a . földön, az atmoszférá
ban és a világűrben egy több
rétegű rákétaelhárító rendszert
teremtsen meg, s ezzel alááása
a rakétaelhárító védelmi rend
szerékkel kapcsolatos szerző
dést. (Rakétaelhárító védelmi
rendszer létesül az Egyesült
Államok területén, egyes ele
mei pedig a világűrben lesz
nek.) A világűrben telepített
rekétaelhárító rendszernek az
a célja, hogy az Egyesült. Ál
lamok fölött „áthatolhatatlan
rákétaelhárító pajzsot” alakít
sanak ki, mely képes elfogni
és megsemmisíteni a szovjet
rakétákat röppályájuk bár
mely szakaszában. E törekvés
célja az, hogy a Szovjetuniót
megfossza a válaszcsapás le
hetőségétől, ugyanakkor nö
velje Amerika első csapás rrife
résére alkalmas hadászati tá
madófegyvereit.
Washington kijelenti, hogy
az Egyesült Államok .elnöké
nek; a „csillagok háborújával”
kapcsolatos tervei csupán a ku
tatás stádiumában vannak.
Mit jelent ez? Először is, bár
mely fegyverrendszernek, így
a rakétavédelmi rendszernek
is van kutatási stádiuma.
Amennyiben a kutatások si
kerrel járnak, az Egyesült Ál
lamok azonnal megkezdi a
„mindent átfogó rakétavédelmi
rendszer” telepítését, kész té
nyek elé. állítva a Szovjet
uniót., Másodszor: az USA-bán
folyó kutatások már elérték
azt a határt, amelynek átlépé
se a rakétavédelmi rendszer
rel kapcsolatos szerződés té
teleinek megsértését jelenti.
Mi történik akkor, ha a
Szovjetunió hoz létre először
ilyen , pajzsot? Weinberger
amerikai hadügyminiszter ez
zel kapcsolatban nem rejti vé
ka alá aggodalmát: „ha az
oroszok hoznak ' létre először
ilyen rendszert, ez a békére
nagyon nagy veszélyt jelent. . .
Ez az eset nagyon emlékeztet
ne arra a világra, amelyben az
oroszoknak lenne atomfegyve
re, az Egyesült Államoknak
pedig nem.” így nézne ki te
hát a védelmi fegyverzet sta
bilizáló szerepe, amelyről a
Fehér Ház képmutatóan éjjelnappál beszél.
A Világűr militarizálása el
kerülhetetlenül űr- és hadásza
ti fegyverkezési versenyhez ve
zet:. Hiszen a Szovjetunió nem
fog ölbe tett kézzel ülni. Ha a
világűrből veszély fenyegeti,
kénytelen lesz intézkedéseket
tenni biztonságának megóvása
érdekében. Az Egyesült Álla
moknak az a szándéka,' hogy
a, világűrön keresztül nyisson
«tat ’’a. katonai fölényhez — il
lúziókra épül. , Ideje megérte
ni, hogy a fegyverkezési ver
senyt: nem lehet megnyerni. >
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A z SDP ellenzi az NSISC részvételét
az űrfegyverkezés! programban
A nyugatnémet Szociálde
mokrata. Párt elnökségi ülésén
foglalkozott .az amerikai űrfegyverkezési tervekkel, azok
nak a márciusban kezdődő
genfi tárgyalásokra és a nem
zetközi biztonságra gyakorolt
negatív hatásával.
Az elnökség ülésén hozott
határozat egyebek'között meg
állapítja, hogy az amerikai
kormány, miközben elutasítja
a Szovjetunióval való tárgya
lást- az űrfegyverkezésről, nyo
mást gyakorol nyugat-európai
partnereire, hogy vegyenek
részt a kutatási programban.
Az SPD elnöksége kétségeket
táplál az amerikai elképzelé
sek megvalósíthatóságát ille
tően. Illúziónak minősíti azt a
nyugat-német kormánykörök
által táplált hiedelmet, hogy
az NSZK részt vehet (a kuta
tási
programban,
anélkül,
hogy vállalnia kellene annak
katonai és biztonságpolitikai
következményeit.
Ebből
a
szempontból is elhamarkodott
nak ítéli az amerikaiakkal va
ló együttműködésre tett hiva
talos nyilatkozatot.
Az SPD elnöksége fölszó
lítja a nyugatnémet kormányt,
hogy határolja el magát az
amerikai programtól, amely a

fegyverkezési verseny új for
dulóját vezeti be, és kiterjeszti
azt a világűrre. Megvalósítása
esetén felborítaná a kialakult
katonai egyensúlyt, s már a
kutatás
szakaszában
arra
kényszerítené a szemben álló
felet, hogy megtegye a szük
séges ellenlépéseket.
Az SPD elnökségének hatá
rozatát ismertetve, sajtókon
ferenciáján Hans-Jochen Vo
gel, a párt parlamenti frakció
jának elnöke arra is rámuta
tott, hogy az amerikai kor
mány semmibe veszi az euró
pai
biztonsági
érdekeket,
újabban szövetségeseinek ele
mi gazdasági érdekeit is. Föl
szólította a nyugat-európai
kormányokat, hagyjanak fel a
rábeszélé&sel, ... követeljenék
korrekciókat Washington gaz
dasági és pénzügyi politikájá
ban. Mint mondotta, erre föl
jogosítja őket a NATO-szerződés második cikkelye, amely
ben az aláírók vállalták a szö
vetségesek 'érdekeinek védelmezését. Ez az, amit az Egye
sült Államok a magas kamat
láb és az államadósság növe
lése, a csillagászati összegekre
rúgó katonai kiadások révén
semmibe vesz — hangoztatja
Vogel.

ECU
A . világ ötödik legnépsze
rűbb valutája, vásárolni még
sem lehet vele. E rejtélyes tu
lajdonságú pénzből a múlt év
ben 23,6 milliárd •dollárnyi ér
ték cserélt gazdát, mégsem
hordja senki a pénztárcájában.
Ez a „fantomvaluta” az ECU,
a nyugat-európai országok kö
zös pénzegysége.
Érmét ugyan nem vernek
belőle, de néhány nyugat-eu
rópai ország különc polgára
ma már megteheti, hogy a ben
zinkutaknál — . mondjuk —
ECU-ban jegyzett csekket ad
át, vagy a Fiat Ritmóért 3000
ECU-t fizet — persze csak jel
képesen. Végső soron ugyanis
a bankok, takarékpénztárak az
ECU első magánfelhasználóival
is nemzeti valutában számol
nak el.
Az 1979-ben kreált nyugat
európai pénzegység tíz valuta
kosarából áll, vagyis árfolya
mát — jelenleg 1 ECU 0.67
dollárt ér — ezek átlagából

számítják ki, így az ECU men
tes a szélsőséges kilengésektől,
lecsendesíti a pénzipac viha
rait. A francia St. Gobain
azért számláz ECU-ban, az
olasz ENI azért importál kő
olajat ECU-ért, mert ezzel
csökkentheti üzleti kockázatát,
Vonzó tartalékeszköz, sőt ér
tékmegőrző is az ECU, még
sem vált a pénzek világának
azonos jogú tagjává; az NSZK
ellenzi, tiltja, vállalatainak és
polgárainak az ECU elfogadá
sát, mivel ott a jegybank szi
gorúan őrködik a márka sta
bilitása felett.
Mindenesetre, az ECU a
„nyugat-európai eszme” egyik
látványos megtestesítője, ame
lyért hívei még a rengeteg va
lutaátszámítást,
papírmunka
kényelmetlenségeit is vállal
ják. Mindez annak bizonyítéka,
hogy ma már az ECU nélkü
lözhetetlen a hivatalos banki
forgalomban, a pénzügyi tranz
akciókban.

ARAFAT-NYILATKOZAT

Nemzetközi értekezlet
Jasszer Arafat, a Palesztin
Felszabadítási Szervezet Vég
rehajtó Bizottságának elnöke
a monte-carlói rádió tudósí
tójának fenntartásokkal nyi
latkozott az egyiptomi tár
gyalási javaslatról. Hoszni Mu
barak elnök a The New York
Timesnak adott interjújában
azt indítványozta, hogy Ameri
kában vagy Egyiptomban ren
dezzenek tárgyalásokat, ame
lyeken egyfelől egy Jordániái
—palesztin vegyes küldöttség,
másfelől amerikaiak, később

izraeliek vennének részt, és
csak ezután hívnák össze a
megá 1.1apód ások szén tesí tésére
hivatott nemzetközi konferen
ciát.
Arafat kijelentette: „A PFSZ
nagyra becsüli az egyiptomi
erőfeszítéseket, de előtérbe he
lyezi egy olyan nemzetközi ér
tekezlet eszméjét, amelyen
részt vehetnének a Biztonsági
Tanács állandó tagjai — kö
zöttük a Szovjetunió — és ä
kérdésben közvetlenül érdekelt
más partnerek.”

lT iilk ^ r© s © l4 :.
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É ip íik í h é t J&épheu
1945. február 18. Buda
pest. A Vilmá királyné
úton — a mai Gorkij fasor
b a n — dz egyik, lövések
tépte villában nők gyüle
keznek. „Takarítanak, romot
hordanak, próbálnak rendet
teremteni a németek által
istállónak használt épület
ben. Kora délután kézzél
felírják a falra: Magyar
Nők Demokratikus Szövet
sége országos vezetőség.

ti bizottságának titkára, a
Filmtudományi
Intézet
igazgatóhelyettese, huszon
két évig országgyűlési kép
viselő, tíz éven át az Elnö
ki Tanács tagja .. .
Ekkor már Bodonyi Pálné: feleség, két gyermek
édesanyja. Irigylik munka
bírásáért, észéért, szép csa
ládi életéért és . .. szépsé
géért. Mert az! Ám aki
csak egy kicsit is ismeri,
tudja, hogy a ragyogó sző
1945. február 18., Újpest. ke asszony a 'férfiakon is
Sápadt, soványka lány fek túltesz keménységbén, szí
szik az ágyban. Tébécéső vósságban, harckészségben.
Anyja reménykedve figyeli Egyik leglelkesebb szószó
— mintha jobban lenne. ló ja a gyesnek, a szülési
Most már könnyebbén le szabadság meghosszabbítá
het orvoshoz, gyógyszerhez sának, a családsegítő ren
j ütni, talán szanatóriumba deletek bevezetésének.
is . .. A lány, Belkovics
*
Anna, ekkor húszéves. Vé
— Hm . .. — elgondolkoz
kony, vérszegény, de na va odébb pöcköli a válasz
gyon szívós. Néhány hónap tási plakátokhoz készült,
múlva — már lábadozva — ám filmújságok címoldalá
az újpesti Dolgozók Iskolá ra is érdemes, régehbi fo
jában tanul. A tanulás vé tót. — Tüdőtágulásom van.
geztével munkába áll, az Mostanában, többet bete
újpesti Selmeezi sörétgyár- geskedem . . . — energiku
bah: ott hall először az san végigsimít rövid haján,
MNDSZ megalakulásáról, a s már-már kajánul elmo
nőmozgalöm célkitűzései solyodik: — Akik velem
ről. Nem is sejti, hogy rö dolgoztak, azok elsősorban
videsen
továbbképzésre úgyis úgy emlékeznek a
küldik, s 1949-től már az Bodonyinéra, hogy amit az
MND§Z munkatársa, lesz.
egyszer a fejébe vett!!!
★
— Karrier?! — rám me
Hatvanéves. Gyermekei
red a cigarettája mögül. felnőttek, férjét öt éve te-,
Megismétli a szót, mint mette el. Saját kedvtelésé
egy ismeretlen, kifejezést, re bűbájos agyagszobrocs
enyhe- .csodálkozással: — kákat gyárt, gyönyörű nö
K a rrie r.,,
vényeket nevel. Idén, ami
kor a Magyar Nők Demok
Tár ■
Pedig mindenképpen an ratikus Szövetsége és a
nak vehetnénk! 'Útjának Nemzetközi Demokratikus
még a lényegesebb állomá Nőszövetség megalakulásá
sait se lehetne egy szuszra nak negyvenedik évfordu
felsorolni: a nőmozgalom lóját is köszöntik a nőna
ban vezető posztokon töl pon, a Parlamentben, a nő
tött tizenöt év. után, kerü mozgalom legjobbjait ki
leti pártbizottsági titkár, a tüntetik. A meghívó' Bodo
Hazafias Népfront budapes nyi Pálnénak is megjött.'

,
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lehetőségei
. Nem fértek el a teremben a
kíváncsi szakemberek a Hír
adástechnikai
Tudományos
Egyesület és a Posta Kísérleti
Intézet közös rendezvényén a
napokban. A nagy érdeklődés
övezte bemutatón ugyanis a
program szerint egy NSZKbeli cég a műholdas televízióíyétél lehetőségeit demonstrál
ta.
'
■
A FKI munkatársai el
mondták, a közvéleményben
.kissé összekeveredik a
mű
hold segítségével történő köz
vetlen műsorszórás, a .kábeltelevíziós .hálózatok számára
sugárzott, távközlési célokat
szolgáló, műholdon történő
tévéátvitéllel. jóllehet, tech
nikailag csupán annyi az el
térés, hogy az utóbbi esetben
a vételhez nagyobb antenna,
s valamivel komolyabb mű
hold-vevőkészülék szükséges,
jogilag döntően, különböző fokaímakről van szó. Á közvet
len műsorszóró műholdakat —
ha a térerő ezt lehetővé teszi
— megfelelő, kis parabola an
tennával ugyanis bárki kor
látozás nélkül veheti, ám az
első ilyen . program beindítása

az ígéretek ellenére már évek
óta húzódik, az- előadó a né
met adás megkezdését csak
Í987-ré becsülte.
Távközlési célokat szolgáló
műholdon keresztül azonban
Európában most ' is mintegy
10
programot
sugároznak
rendszeresen, ezek vételéhez
azonban a nemzeti postáknak
szerződést kell kötni a mű
hold tulajdonosával, s bérleti
díjat is kell fizetniük. A Ma
gyar Posta ezeddig
— bár
folynak a tárgyalások — ilyen
szerződést nem kötött, s így
ma még senki nem ajánlkoz
hat itthon műholdvevő rend
szerek létrehozására.
A ma még csak halványan
körvonalazódó
elképzelések
szerint első lépésként a Posta
egy központi, kifogástalan ké
pet biztosító vevőberendezés
től sugározná szét mikrohul
lámon (tehát nem a szoká:sos tévésávokban) a szállo
dák felé a külföldi adásokat.
Mindehhez azonban elsőként
— a tervek szerint március
végéig — a vétel technikai,
gazdasági, jogi lehetőségeit
kell tisztázni.
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Új oktatási formát vezetnek akiket a nappali tagozatú ál
be ősztől a dolgozók általános talános iskoia látogatása aló!
iskoláiban. Az úgynevezett felmentettek, és az esti isko
tankötelesek osztálya létreho lán kívánnak továbbtanulni.
zásának -indokairól, tájékoztat-1' A minisztérium ezzel az' új
tak. á Művelődési Miniszté formával a rugalmasabb, ha
^ E E J ..E .J
!Í 9 f e
^íírEE.'- CfS
riumban.
tékonyabb oktatás lehetőségét
Az elmúlt tanévben a tan keresi; Nem a felmentéseknek
kötelesek .92,5. százaléka fejez .kivamtak zöld utat adnir mert
te be 16 éves koráig alapfokú — mint Bárdos György né, -a
tanulmányait, 14 éves korukig minisztérium illetékes munka;pedig a tanulóknak csak 83.7 társa elmondta.—-.'az-a véle
százaléka végezte el a nyolc ményük, Hogy ä nappali tágc^
tályt. Több vizsgálat azt mu zatú iskolában mindenképpen
tatja, hogy a túlkoros gyerme eredményesebb lehet a neve
kek csaknem valamennyien lés-oktatás. Ha azonban ez
halmozottan hátrányos hely lehetetlen — olykor ■maga a
zetűek.
szülő kéri, hogy engedjék el a
Tízévesek a csepregi négyes ikrek
A minisztérium szakembe gyerekét, mert megalázó szá
rei elmondották: ameddig a mára nála három-négy - évvel
B iiiiu iit iiiiiiim iiiiim iiim iiiiiiiiiiiiiim im iiu m iiiiiiiiiiiim iiiim m im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim m ii
■„nappali” iskolában nem tud fiatalabb gyerekekkel egy osz
ják elérni, hogy a tankötele tályba járni, ráadásul ezek á
zettség teljesítése teljes körű fiatalabb gyerekek a túlkoros
legyen, ameddig hiányoznak az
Aki cipelt már lakótelepi
Az elmúlt 20, de különösen e gyermekek életkorát és ma társuknál általában jobb ta
nulók —, akkor legalább az
ház 10. emeletére .háromajtós az utolsó 10 évben nemcsak az gatartását figyelembe vevő esti
iskola legyén az eddiginél
derült
ki;
hogy
vannak
a
meg
szekrényt,
majd cipőkanál
sajátos pedagógiai módszerek, hatásosabb. Ezért emelték föl
állapított
normánál
nagyobb
lal bepréselte a nagyszobába,
addig átmeneti megoldásként itt aZ óraszámokat, fezért dol
erőfeszítéseiért cserébe kiáb lakásra vágyók, hanem az is, és nem oktatáspolitikai cél goznak ki speciális módszere
rándító .. látványt kapott: a hogy a házgyári technológia ként — a dolgozók általános ket.
szekrény monstrummá növe korszerűsíthető. Mégpedig úgy, iskoláiban teremtik meg azo
Többé-kevésbé
kimondott
kedve, betöltötte az egész la hogy nagyobb fesztávolságú, kat a szervezeti és pedagógiai cél az, hogy ezek az osztályok
sokféle
variációs
lehetőséget
kást. Hogy ma már kevesebb
kereteket, amelyek e korosz nagyobb eredményt érjenek
az ilyen „élmény”, annak nem kínáló panelokat is lehet gyár tály eredményes neveléséhez el. mint amennyire hivatottak.
tani.
csak az elemes bútor az oka,
adnak.
Nemcsak az a feladatuk
Ekkorra már Magyarorszá módot
hanem az is, hogy szemláto
A tanköteles osztályokban ugyanis, hogy valamilyeh mó
gon
mérséklődött
az
égető
la
mást nagyobbodnak a lakások,
jelentős
szerepet
kap
majd
a
don általános iskolai végzett
a szobák méretei. Tegyük hoz káshiány, hiszen 1960-tól 1975 term°15munka. A szabályozás séghez juttassák ezeket a
zá: nem pusztán az építők, el ig több mint egymillió otthont lehetőséget ad arra. hogy a fiatalokat, megalapozva így a
határozásának vagy a tervezők adtak át az építők — soha dolgozók általános-iskolái gya szakmunkássá, válás lehetősé
megállapodásának eredménye ilyen mértékű építkezésnek korlati foglalkozásokat szer gét, hanem, hogy távol tart
nem lehettünk tanúi. Az utób
ként,
sák, vagy, ha már ez szüksé
bi években a lakásépítés a vezzenek diákjaiknak.
A tárca illetékes vezetői ges, elszakítsák őket a lum
Amikor a telepszerű lakás magánkivitelezés felé tolódott
építés megkezdődött hazánk el, de a szobák nagyságát jel hanasúlvozták: a tankötelesek pen életmódot élő emberektől.
ban, a még szűknek érzett 50 ző statisztikai adatok nem úi oktatási formája csak egv Ezt a nevelési feladatot csak
négyzetméter is elérhetetlen csak az egyéni ízlést és lehe alternatíva a probléma megol úgy oldhatják meg, ha a mun
álomnak tetszett. A harmincas, tősséget tükrözik, hanem azt dására, és nem helyettesítheti kahellyel kapcsolatot tartanak
negyvenes években a gyárak, is, hogy házgyári technológiá a nanpaü általános isKolai a pedagógusok, ha a tanköte
közintézmények
egyszoba- val is lehet már kényelmes ott képzést. Nem kívánnak zöld les esti osztályokba járó diá
utat adni a diákok tankö kok munkáját nem anyagi,
könyhás szolgálati lakásokat honokat építeni.
építettek.
Sajnos, a magasabb nívójú telezettség alóli felmentésének. hanem pedagógiai szempontok
Országos norma szabályoz lakást rríeg is kell fizetni, az Követelmény lesz ezért, hogy szerint szervezik meg. (Érré
ta akkoriban, hány négyzet emelkedő árak miatt ezért nem az általános iskola ne felmen főképp nagyobb városokban
méter lehet egy telepi lakás. feltétlenül a fiatalok első ott téssel, hanem átirányítással van lehetőség,)
Nem véletlenül: az első, ház hona lesz tágas lakás, de jó helyezze ezekbe az osztályokba
Kétségtelen, ■hogy a szülők
gyárakból kikerülő panelok cserealap lehet, maid ha igé a túlkoros tanulókat.
részéről bizonyos nyomás ne
A
16-20
éves
fiatalok,
akik
egy sémára készültek. A típus nyeik is növekednek. Az or
hezedik az iskolaigazgatókra.
terveket készítő intézet nem ál szágosan- 70 négyzetméter, kö- a tankötelezettség korhatárát Nemcsak a jól, hanem a, köze
már
átlépték
—
■
tehát
önálló
modhatott--tánctermeket ír- szi ríjiji:átlag azt is ía,núsífia,.h"''"7
pesen tanuló,: diákok szülei is
gorú határok közé- szorította a több generáció otthona is épül munkavállalók —, a dolgozók azt, szeretnék, tvogy távolítsák
általános
iskolájában
a
320
fantáziát a panel mérete.
het korszerű szerkezetekből. órás esti tagozaton tanulnak. el az osztályból azt vagy
azokat a fegyelmezetlen, eset
A 20 éven felüliek a felnőtt leg fegyelmez.tíetetlen, vereketagozaton sajátíthatják el az dős, a többiekre szinte . csak
Leltet drágább, de jó legyen
általános iskola tananyagát. rossz hatással lévő fiatalokat,
Számukra
tantárgycsoportos akik miatt az oktatás üteme
Vásárlói vélemények M ín ro k ró l
képzést alakítanak ki.
lelassul, az iskolai légkör, pe
A tankötelezettség 16 éves dig
megmérgeződik.
Van
A Fogyasztók Szabványosí naszkodtak, hogy meglazulnak korig tart, elvileg tehát lehetne ebben
a kívánságban jogos
tási -Fóruma kérdőívek segít a csavarok, a szekrényajtók kötelező érvényű határozatokat elem is, hiszen ezek a fiata
ségével közvélemény-kutatást nem megfelelően záródnak, a hozni ebben az ügyben de a lok nemcsak veszélyeztetettek,
végzett vásárlók körében ar fo.telgöngők kiesnek, tönkre Művelődési Miniszter'um íi hanem ugyanakkor veszélyez
ról, hogyan vélekednek a bú mennek, a varrások pedig el letéke-ei ezúttal inknnb a tetők is. A Művelődési Mi
a kárpitozott búto meggyőzésre teszik a hang nisztérium mégis elsősorban
torok minőségéről, tartósságá szakadnak
rokon, sokszor már néhány súlyt. Arról van szó, hogy sók bajban1lévő embereknek tart
ról, mik az igényeik az újon hónapi használat, után.
gyérek többször is megbukik ja ezeket a fiatalokat,, segíte
nan vásárolt-bútorokkal szem
A válaszadók nagy része — és túlkorossá válik. A ie'eri- ni próbál rajtuk , — többek
ben. A felmérés eredménye csaknem 70 százaléka — a tar- leg érvényben levő szabályozás között azért is, hogy az álta
hasznos tanácsokkal szolgál tósabb bútoroknál a magasabb szerint az iskola igazgatója, ha lánosan elfogadott társadalmi
hat a bútorgyártóknak, s se árat is elfogadhatónak, reális erre nyomós indokot lát, fel normákat elfogadó és ezért
gíti a bútorszabványok kor nak tartja. A megkérdezettek mentheti őket az általános is nem veszélyeztető felnőttek
szerűsítését is.
döntő
többsége
igényelné, kola látogatása alól. Ilyen in váljanak belőlük. Nem cél te
Á kiküldött kérdőívek 90 hogy a bútorokon tüntessék dok lehet például a terhesség, hát, hogy a nehezen nevelhető
százaléka visszaérkezett, ösz- fel,^milyen hosszú ideig hasz vagy az a tény, hogy a túlko gyerek neveléséről az általá
szesen 361-en írták le véle nálhatók hiba jelentkezése ros (tehát társainál általában nos iskola lemondjon, átutalva
ményüket. Arra a kérdésre, nélkül. A legtöbben — a vá sokkal erősebb) fiú tűrhetetle őket az esti iskolába. Az a cél,
hogy az utóbbi években, vásá laszadók 45,5 százaléka — azt nül agresszív, magatartása ká hogy az általános iskolai ne
rolt
bútorok tartósságával tartaná ideálisnak, ha az ros a közösségre. Ebben az velés hatásfoka feljavuljon és
elégedettek-e, a megkérdezet ^újonnan vásárolt bútorok élet esetben a felmentettnek osztá- hogy ezért a tanár képes le
lyozóvizssát kell tennie, vagy gyen megbirkózni a nehezén
tek -59 százaléka nemmel vá tartama 10-15 év lenne.
a dolgozók általános iskolájá nevelhető gyerekek okozta pe
laszolt: Az elégedetlen vevők
Többen fontosnak tartják a ban folytathatja a tanulmá dagógiai feladattal is, anélkül,
33 százaléka a székek, fotelek,
hogy ennek a pedagógiai mun
20 százaléka a fekvőhelyek, bútorok tartósságánál a jó mi nyait.
A tankötelesek osztályát kának a tehetségesek és igyek
18 százaléka az asztalok, a nőséget és nagyon sok válasz
többiek az egyéb bútorok nem ban első helyet kapott, hogy azok számára szervezik meg, vők látnák a k árát.1
megfelelő időtállóságát kifogá javíthatók, illetve tisztíthatok
solták.. Á legtöbben arra pa legyenek a bútorok.
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Táiíiogaífák a vállalkozókat
■Az Országos Takarékpénztár
jaj tó tájékoztatóját követően —
amelyről á lapok részletes tu
dósításokat közöltek'— továb
bi közérdekű részletekről tá
jékoztatott Nagy Lajos, bankiigazati igazgató. Az OTP vál
lalkozási irodája hat hónap
blatt negyedmiiliárd forintér
tékű hitelt adott a lakosság
különféle vállalkozásainak a
segítésére. Jelentős összegekkel
támogatta1 a panziók építését,
4Z exportra kerülő termékek,
Valamint az importot pótló
pikkek gyártását. Idén is leg
alább 200-250 millió forinttal
tud hozzájárulni a köznek is
hasznos lakossági- vállalkozá
sokhoz.■' A családalapítóknak, a fia
tal házasoknak egymilliárd fo
rint összegű hitelt adott az
OTP, 300 millióval többet,
Jhint tavalyi 'Ezt 54 ezren vet-
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ték igénybe. Az idén valami
vel több: kétmilliárd, forint
összegű hitelt tudnak nyújtani
55 ezer fiatalnak bútor, ház
tartási gép és egyéb cikkek
vásárlására.
Tervezik a jelzálogkölcsön
bevezetését. Ez nagy értékű, el
adható ingatlanfedezet esetén
tenné lehetővé nagyobb hitel
felvételét. A negyven-ötven
évesek részére olyan takaré
kossági formát
terveznek,
amely^ meghatározott összegű
havi életjáradékot biztosítana
nyugdíjas korukban. Gondol
kodnak olyan értékpapírok ki
bocsátásáról is, amelyek lehe
tővé tennék a lakosság pénzé
nek hasznos befektetését. Ezek
alapkamata alacsony lenne, ám
a vállalkozás sikere esetén na
gyobb — akár többszörös —
hasznot is hozhatnának.

SZERZŐDÉSES AFÉSZ-BOLTOK

K e d v e z ő t a p a s z t a la t o k
A fogyasztási szövetkezetek irányításának fejleszté
séről volt szó a SZÖVOSZ elnökségének ülésén A ta
nácskozáson elhangzott: a korszerűsítések nyomán az
afeszek kiskereskedelmi egységeinek 12, a vendéglátóhelyek 50 százalékánál tértek eddig át a szerződéses
rendszerre, amely így összesen 6000 üzletet érint. A ta
pasztalatok igen kedvezőek. Ezekben az egységekben
az érdekeltség fokozódása nyomán általában javult a
kiszolgálás színvonala, gazdagabb az árukínálat, jobb
az ellátás, s az üzletek gazdálkodása is jövedelmezőbb
mint korábban. Éppen ezért az idén újabb boltokat
igyekeznek bevonni a szerződéses üzemeltetésbe.
Bővíteni kívánják a jövedelemérdekel'tségben működó kereskedelmi egységek körét is. E rendszerben a
költségek csökkentésére, a forgalom növelésére ösztönE E E 2. egys.égek vezetőit. Tavaly már 750 üzlet műköúott jovedelemérdákeltség alapján, s az idén újabb 200300 nagyo-bb forgalmú kiskereskedelmi egység ABCu-zlet szakáruház térhet át erre a korszerű gazdálko
dási formára, s ennek nyomán várhatóan tovább emel
kedik a szövetkezeti kereskedelem színvonala.

övő néni bajban van: anyui
ka szemmel láthatóan része
gen érkezett a gyerekért. Mi
lesz most? Az óvodai rend
tartás szigorúan előírja: ittas
szülőnek a gyerek nem adha
tó ki. Övó néni felelőssege
nagy. Ha kiadja a gyereket
a részeg anyukának, és annak
következménye lesz — baleset
vagy valami más —, akkor
óvó nénit furdalhatja a IelkJ-1
ismeret, és még meg is bünr
tetik. Ha nem adja ki, ak
kor meg beláthatatlan tortú
rát vállai magára. Kezdődik
azzal, hogy zárás után kézen!
fogja a gyereket, annak ott
honába viszi és átadja az itt
tas anyukának Vagy valaki
másnak, aki átveheti a gyere
ket. merthogy
az
óvodai
rendtartás emez illetékességi
kört is rögzíti Ha ilyet seni
talál, akkor mehet tovább,
egyenest a kerületi rendőr-

kapitányságra, ahol leadja
gyereket, s aláírja a jegyző
könyvet.
1.
De óvó néni ezt nem szíve
sen teszi, mert tart a követ
kezményektől. Ad 1. sokkolj,
a gyereket. Ad 2. kiteszi ma
gát az önérzetükben mélyei
megsértett 1 szülők másnap
zaklatásának, ami — volt má
rá példa —, a testi fenyítést i,
magában _foglalja. Óvó néni
ezért inkább mérlegei és meg
szegi a rendtartást. Ha a réj
szeg szülő még megáll a lábár
— kiadja neki a gyereket,, He
nem áll meg, óvó néni fog-:
ja és hazaviszi magához
s
gyereket. De ennek is kelle
metlen következményei ■le*
kötnek.
.
Az óvó nénik efféle gondja
cgvre szaporodik. És olyasmit
forgatnak: a fejükben: kellene
éjszakai . „óyoda. Ittas. szülők
gyermekeinek.
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hogy a kedvezményezett meg
kapja azt, ami neki jár, de ez
az adós kíméletével történjen.
A végrehajtás azzal indul
meg, hogy a végrehajtó okira
tot az adós lakóhelye szerinti
bíróságnál, működő végrehaj
tónál leadják’. (Ilyen „okirat”
a. bíróság pdlgári ügyben ho
zott marasztaló1 határozata,
vagy a büntető bíróságnak a
polgári, jogi igénnyel kapcsola
Í3 ,v■■
óvás alapján hozott döntés - a tos hitélete.)................
A. végrehajtó az adósnak ez
felekre — akik tehát érintve
vaftnak
nem terjedhet ka után’ értesítést, -küld - és -.ebben
Másrészt az óvás terjedelme felhívja őt, hogy az értesítés
től számított nyolc napon be
megszabja a döntés határát; lül
önként teljesítse kötelezett
Ha például az:óvás a tartozás, ségét.
Egyben figyelmezteti ar
a követelés .leszállítására Vo
natkozik, a Legfelsőbb Bíróság ra is, hogy mulasztásának mi
nem növelheti a már kisza lyen következményei lesznek.
Az újabb határidő eltelte
bott összeget, mégha ez jogos
is lenne. (Ha húszezer forintot után kerülhet sor a végrehaj
ítélt meg a bíróság és az óvás tásra, amelyet — a végrehaj
ennek felére csökkentésére vo tási cselekményeket — munka
natkozik, a legfőbb bírói fó napokon reggel 8-tól este 8rum nem állapíthat meg 10 ig lehet foganatosítani. A vég
ezernél kevesebbet, de húsz rehajtás során a végrehajtó —
tanú jelenlétében — az adós
ezernél többet sem.)
Végül elmondjuk: akinek lakását, egyéb helyiségeit, va
polgári perben hozott jogerős gyontárgyait megtekintheti; át
ítélet ellen van panasza, kifo vizsgálhatja, sőt szükség ese
tén az adós bezárt helyiségeit
gása, annak joga van az és
bútorait is felnyithatja. Sze
.ügyészséghez .vagy a Legfel
sőbb Bírósághoz fordulni be mélyi motozásra ilyenkor nem
adványában. Ez azonban nem kerülhet sor, de ellenszegülés
óvás, csupán olyan panasz, esetén a végrehajtó a rendőr
amely alapján elindulhat az a ség segítségét veheti igénybe.
Nézzük meg az egyik leggya
vizsgálat, amely végül a tör
vényességi óváshoz elvezet, ha koribb esetet, a pénzkövetelés
végrehajtását.. A tévhittel el
erre szükség van.
lentétben az ilyen tartozásokat
viszonylag rövid idő alatt lehet
Kezdődik azzal, hogy
Az esetek többségében azon behajtani.
nem kell. hosszadalmas polgári
ban nem kerül sor óvásra, Ha pert indítani, hanem azzal
nem a pernyertes, aki valamit egyenértékű fizetési meghagyás
követelt és azt neki megítél kibocsátását kell kérni a bíró
ték, várja, hogy az igazság ságtól. Ha erre az'adós nem él
szolgáltatás
„beteljesedjék”, ellentmondással, azaz elismeri
azaz megszűnjön a birtokhábo a tartozás tényét, s azt is,
rítás, visszakapja az ingóságát hogy elmulasztott fizetni, már
vagy az adós kifizesse tartozá-' is sor kerülhet a végrehajtássát. Csakhogy erre nem min ra,- hiszen a fizetési meghagyás
dig kerül Sor, nem „önkéntes” azonos joghatású lesz, mint a
a jogkövetés. A pervesztes ki bírói ítélet.
fizetve a perköltséget, egysze
rűen nem törődik az ítélettel, - A végrehajtó itt is értései
mondván: mit tudnak velem az adóst, hogy nyolc napon
tenni,, ha például nem fizetek? bélül fizessen, mert ellenkező
Ugyanakkor az nyilvánvaló: esetben az ingóságai kerülnek
az egész .polgári peres eljárás, végrehajtás alá. Ezután értesíti
s maga a bíróság is hitélét az adóst, hogy mikor kerül sor
vesztené, ha a jogerős bírói, a végrehajtásra. Ennek során
ítéletekét nem hajtanák végre.:! a-végrehajtó az adós ingósá
gait — tévé, hűtő; mosógép,
A bírósági végrehajtás a magnó, bútorok, ékszerek stb.
jogerős bírósági határo — összeírja egy jegyzőkönyv
ben és ily módon lefoglalja.
zatok (vagy más hatósá (Ha az ügy körülményeiből
gok
határozatainak) valószínűsíthető, hogy az adós
kényszerrel való végre a végrehajtást vagyontárgyai
hajtása. Két alapelvet elrejtésével meg akarja hiúsí
tani, elrendelhető, hogy már
érdemes kiemelni: egy az értesítéssel egy időben le
részt a végrehajtást ké foglalják az ingóságokat. A
rő jogos érdekeinek biz közös háztartásban élő házas
tosítása, a követelés ér társak ingóságát,le lehet fog
lalni, bármelyikük ellen is fo
vényesítése, másrészt áz lyik
a végrehajtás. Kivéve, ha
adós védelme, kímélete. bizonyltjai hogy a kérdé: I s
tárgy a különvagyonához tar
Vagyis úgy igyekeznek be tozik. Vagyis az adós nem hi
hajtani a jogos követeléseket, vatkozhat arra ok nélkül, hogy
a lakásban talált ingóságok a
feleségé vagy férjé.)

T ö rv é n y e s s é g i ó v á s
é s h a tó s á g i v é g r e h a jtá s
A polgári peres eljárás során holott bírói határozatok, ha
jogerőre emelkedtek, végrehajthatóvá válnak, kivéve, ha az
ügyben perújításra (ezzel legutóbb foglalkoztunk) vagy törvé
nyességi óvásra kerül sor, és a bíróság a végrehajtást felfüg
geszti. Például a felperes húszezer forintos pénzkövetelését a
bíróság megítélte, a másodfok is helybenhagyta. Perújításra
nincs lehetőség, így az alperesnek fizetnie kell. Sor kerülhet
esetleg törvényességi óvásra, az előbb említett kivételtői elte
kintve azonban az sem érinti a végrehajtást. Kérdés, ha az
adós nem tud fizetni
vagy nem akar
akkor vajon mi
történik?
Ami a törvényességi óvást
megállapított tényállás
illeti, ezt a fogalmat a bün
hibás, rossz, hiányos,
tetőeljárásból már ismerjük.
nem felel meg az igaz
Miként ott is, itt is a jogsér
ságnak, a valóságnak.
tés kiküszöbölésének ■hatósági
eszköze, azaz óvni csak meg
Például a tanú nem
határozott személyek jogosul
mondott igazai, de a
tak. Nevezetesen: a legfőbb
bíróság elhitte a vallo
ügyész és a Legfelsőbb Bíró
mását és ennek figye
ság elnöke. Űk is csak akkor,
lembevételével döntött.
ha olyan ítélet vagy végzés
született, amely törvénysértő
Nyilvánvaló, hogy hiá
vagy megalapozatlan. Ezt sok
ba alkalmazta a rossz
féleképpen észlelhétik, vagy
tényállásra .jól a tör
juthat tudomásukra, például
vényt, az eredmény, az
az érdekelt fél panasza alap
ján is.
ítélet
megalapozatlan
Az óvás — eltérően például
lesz.
a fellebbezéstől — nincs idő
höz kötve, de a felejtet csak
Külön kérdés, hogy a bírói
akkor érinti az óvás alapján mérlegelés körébe tartozó dol
hozott újabb döntés, ha az el gokban lehet-e óvni? Vagyis
járás alapjául szolgáló határo azért, mert a bíróság egyiit pizat jogerőre emelkedésétől zonyítéko't figyelembe vette, a
számított egy éven belül nyúj másikat kevésbé. Ezen a cí
tották be. Ha erre később ke men nincs helye óvásnak,
rült sor, akkor a Legfelsőbb mondja a törvény, de annak
Bíróság döntése inkább csak nincs akadálya, hogy a bizo
az egységes jogértelmezést nyítékok nem kellő alaposság
szolgálja.
gal való megvizsgálása miatt
' Polgári ügyben még inkább sor kerüljön az óvásra.
igaz, hogy a törvényességi óvás . (Például a nyilvánvalóan
a bírói határozatok hivatalból perdöntő bizonyítékot figyel
való felülvizsgálatának sajátos men kívül hagyó bíróság dön
eljárásjogi eszköze és az egy tése megalapozatlan, tehát
séges törvényesség megvalósu óvásra lehetősége van a ható
lásának
egyik
biztosítéka. ságnak.)
Azért sajátos észköz, mert nem
Ha az erre jogosultak be
a feleknek áll rendelkezésére nyújtják a törvényességi óvást,
■
— nekik ott a fellebbezés, ez még nem’ jói önti .feltétle
teseteg a perújítás
s mert nül, hogy a panaszos “kérelme
áz óvásra jogosultak jogelvi, alapján elindult ügy kedve
jqgpolitikai szempontokat mér zően ér véget. A Legfelsőbb
legelve magúk döntik el, hogy Bíróság ugyanis háromféle
az
észlelt
szabálytalanság döntést hozhat:
alapján benyújtják-e az óvást
1. Most már a jogszabályok
vagy sem? Éz úgynevezett nak megfelelően helyes ítéle
diszkrecionális joga az érintet tét szab ki.
teknek.
2. Hatályon kívül helyezi a
Polgári eljárási ügyekben is r korábbi döntést és az eljáró,
gyekori, hogy. a törvényességi bíróságokat újabb eljárásra
óvást sokan félreértelmezik, s utasítja, azaz kezdődik a per
nem figyelnek arra, hogy an újból, az első foknál.
nak valójában mi is a célja?
3. Elutasítja az óvást, hely
Nyilvánvaló, hogy csak benhagyja a már egy ébként is
komoly, az ügy lényegé jogerős .döntést.
Itt azonban két korlátozásra
re kiható törvénysértés,
feli kell hívnunk a figyelmet:
Illetve megalapozatlan az egy éven túl előterjeszts:
ság vezethet el az óvás
hoz. Például aligha ke
rül erre sor, ha a per
költségben van szabály
talanság, vagy más olyan
Tóth Béla, a Fővárosi Bv.
dologban, amely döntő
Intézetben írnok, már évek
en nem befolyásolta az
óta. Bár letiltása van, volt,
ítéletet.
lesz, évekkel ezelőtt min
den további nélkül jutal
Nézzük meg röviden, mit je
mazhatta a .munkáltató válent a törvénysértő határozat?
sárlásiössaeg-növeléssel...
Éz vagy anyagi vagy .eljárás
Most azonban furcsa do
jogi,szabályszegést jelent. Pél
log történt vele. Az inté
dául a polgári anyagi jog sza
zetparancsnok által enge
bályozza, hogy mikor érvé
délyezett „kiétkezésnövenyes a szerződés,, milyen ka
lést” nem fizetik ki, mert
mat követelhető kölcsönnél
a pénzügyi szolgálat sze
áíb. Az eljárásjogi az, hogy a
rint letiltása van. Hogyan
bíróság, tágjával szemben el
lehetséges ez, kérdezi.
fogultság áll feiin,. a Vtánút
Sajnos, lehetséges. Tud
Sem figyelmeztették arra,
niillik a vásárlási kategó
hogy nem köteles vallomást
riája növelését a, munkál
tenni stb. Vagyis a bíróság az
tató és nevelő javaslatára
ítéletét olyan szabályra ala-'
nem tekinthetjük abban az
poztá, amely az érintettre nem
értelemben
engedélyezett
érvényes, vagy olyan szabály
jutalomnak, mint a vásár
talanságokat követett el az el
lási összeg „hivatalos” jujárás, a tárgyalás során, ame
lyek ugyancsak kihatottak az
tálomból történt maximum
ötvenszázalékos növelését
ítéletre. Az óvás akkor indo
néhány hónapra. Az, hogy
kolt, ha a fentiek miatt vala
melyik felet hátrány érte, és :
jutalomból nő a vásárlási
az újabb eljárástól más ered
összeg, nemcsak anyagi
mény várható. Törvénysértés
előny, hanem rá is kerül a
az is, ha a bíróság az időköz
személyi lapjára. Az vi
ben hatályban lépő új jogsza
szont, hogy a vásárlási ka
bályi rendelkezést figyelmen
tegóriája egyet vagy kettőt
kívül hagyta és a régi sza
ugrik, csupán annyit je
bályok, alapján döntött. Vi
lent, hogy több pénzért vá
szont az ítélet után életbe lé
sárolhat, feltéve, ha erre
pő új jogszabály hiába ked
van anyagi fedezete. A bé
vezőbb , valamelyik , félnek', ;
re kevesebb, mint az elő
ezen a címen óvásra nem ke
írás szerinti, ezért ezt a
rülhet sor. ,
■
pénzt válahonnét el _ keli
venni. Nem a letiltásból,
A megalapozatlanság lé
nem a rabtartásból, hanem
nyegében azt jelenti,
hogy a határozatban

Sajnos...

az ő pénzéből, ha marad.
Vagyis a szabály ilyenkor
a következő: először a
bruttó keresetéből levon
ják az adót és a rabtartást,
majd azt az összeget vá
sárlásra, amelyet a hivata
los fizetése után kaphat,
majd a fennmaradóból le
vonják a letiltást. (Ez a
bruttó keresménye 33 vagy
50 százaléka.) Ha még ma
rad, pénze, az megy a le
tétjébe és e letét ezer fo
rint fölötti része használ
ható / fel a pluszvásárlásra.
Ha nem marad és a letét
jén sincs ezer forintnál
több pénz, hiába a mun
káltató
kategóriiaemelése,
nem tud többet vásárolni.
Vagyis csak a fizetés után
automatikusan járó vásár
lási összeg előzi meg a le
tiltást.
Sajnos, így van ez. De
azért van megoldás. Ha
olyan jól dolgozik, annak
nincs akadálya, hogy .a ne
velője tényleg megjütálmazza — úgy, mint évek
kel ezelőtt —, és e jutalom,
mondjuk, legyen a kiétke
zési összeg 50 százálékos
emelése. Ezt viszont nyu
godtan levásárolhatja, mert
így megelőzi a letiltást.
Hogy a fenti nem logi
kus? Erre majd a követ
kező számunkban visszaté
rü n k .,.
—f—

A lefoglalás során meg
kell becsülni a lefoglalt
ingóságok értékét, ezt a
végrehajtó végzi. Termé
szetesen csak annyi in
góságot kell lefoglalni,
amely fedezi az adós tar
tozását. Egyébként a le
foglalt tárgyakat az adós
birtokában lehet hagy
ni, azt az állaga sérelme
nélkül használhatja is.
Ha az adós még ezek után
sem fizet, újabb nyolc na
pon belül, akkor a végrehajtó
a lefoglalt ingóságok értékesí
tése felől intézkedik. Ennek
számos formája van. Attól
kezdve, hogy az adott bútort
értékesítik a Bizományi Áru
házban, egészen az árverésig.
Arra is van lehetőség, hogy
más vevő híján az adott va
gyontárgyat a végrehajtást ké
rő kapja meg, ismételten meg
becsülve annak pénzbeli érté
két.
Ha kiderül, hogy az adós
nak nincs semmi lefoglalható
ingó vagyona, akkor a pénzkövetelés behajtására „lefog
lalják” a kötelezett munkabé
rét és egyéb járandóságát. Ek
kor azonban csak a bér vagy
járandóság 33 százalékáig ter
jedhet az összeg. Vagyis a tar
tozást és annak kamatait vé
gül is vagy így, vagy úgy ki
kell fizetni az adósnak. Külön
ben a polgári peres eljárás
nak nem lenne értelme.
Dr. L. Gy.

Találkozás
ta nítvá nyakkal
Nyolcéves kisfiam tanító nénije úgynevezett „családlátogatáson” volt nálam a legutóbbi hét végén. Gyer
mekem — ezt jólesőn tapasztaltam — nem kis ölöm
mel fogadta; legott kipakolta elé legféltettebb játékait,
saját birodalmának kincseit. Nem telt bele kis idő, es
— amennyire egy felnőtt erre képes — önfeledten ját
szották az autókkal, építőkockákkal, állatfigurákkal, es
egyáltalán mindennel, ami játéka fiamnak volt.
A diákok sok esetben nem szeretik tanító nénijüket,
tanáraikat. A különféle lapokban olvashatunk időnként
„rémtörténeteket” arról, hogy milyen visszás jelenetek
játszódnak le itt-ott az iskolákban. Ügy tűnik, szűnőben
van a szülők és pedagógusok régen volt összhangja is:
hiába kér valamit a tanár-tanító, hiába figyelmezteti
az anyukákat, apukákat, a gyerek körül tapasztalható,
aggasztó jelenségekre: szavai süket fülekre talalna.v,
sőt, még a szülő van felháborodva, amiért az ő m inta
szerű, nagyszerűen nevelt csemetéjük viselkedéseben,
tanulmányi eredményében valami kifogásolnivalót me
részel találni valaki.
Amikor a játék izgalma kissé alábbhagyott, és a fris
sen elkészült kávé is indokolttá tett egy kis pihenőt,
mindezekről beszélgettünk a tanító nénivel. Éberen fi
gyelő fiam hamar közbeszólt:
— Papa, neked is van tanító nénid, akinél nyáron
kint voltunk!
így igaz, ezután elmeséltem: hajdani, több, mint har
minc évvel ezelőtt volt általános iskolai tanító nénim
mel még ma is tartom a kapcsolatot, időnként meglá
togatom Pest környéki házában, az utóbbi években már
fiammal együtt. Minden ilyen.délután szaporítja a ked
ves emlékek számát, számomra volt, gyermekem szá
mára pedig „gyakorló” diákként.
S nemcsak én vagyok így: a hajdani osztálytársakról
— akiket egyébként már rég elfeledtem volna
is be
szélgetünk ilyenkor: ők is eljönnek, ha idejük engedi,
látogatóba. Valahogyan jólesik mindannyiunknak ab
ban a légkörben, hangulatban beszélgetni, amelyet ez
a most már idős néni megteremt maga körül. Legutóbb
könnybelábadt szemmel mondta el: pedagógusi pálya
futása csúcspontjának, legnagyszerűbb eredményének
tartja, hogy volt tanítványai évtizedek távlatából sem
feledkeznek el róla. Nem a fizetésemelés — ritka
öröme, nem a gyakori s már-már követhetetlen tan
tervi reformok fölötti bosszúsága, rém a mindennapi
munka jelenti számára a pedagógusi tevékenységet, ha
nem ezek a csendes, jóízű találkozások. Ezért volt ér
demes! .valamikor _erre a , pályára, mennie . . .
1
Fiam tanítónője élkomorodva hallgatta szavaimat. A
televízióban éppen elkezdődött a „Nemo kapitány” so
rozatának legújabb epizódja, így szinte „négyszemközt”
mesélhette el saját legutóbbi tapasztalatát:
— őszintén irigylem ezt az idősebb kolléganőt. Ne
kem egészen másfajta tapasztalataim vannak a volt
tanítványaim m al... Megyek a múltkor a villamoson.
A holmimat — rossz szokásom szerint — vékony kis
reklámszatyrokban szoktam magammal hurcolni. Szo
rongok a tömegben, s egyszer csak valami matatást
érzek az oldalam körül, ahol magamhoz szorítottam kis
csomagomat. Ahogy odanézek, látom, egy kéz igyekszik
„megismerkedni” a szatyor tartalmával. A kézhez tar
tozó fiatal fiú nagyon ismerős volt: . gyakran láttam '
ezen a vonalon utazni. Ahogy ránéztem — elfordította
a fejét, s egy szempillantás alatt leugrott az éppen meg
állóba érkezett villamosról. Nehezen tértem magamhoz
a riadalombói, s elkezdtem töprengeni: miért volt ilyen
ismerős ez a fiú? Nem telt bele sok idő, és rájöttem;
öt esztendővel ezelőtt tanítottam . . .
Rágyújtottunk. A kis csöndben valami vigasztaló
mondaton törtem a fejem, olyasmin, hogy „nem ez a
jellemző”, amikor váratlanul folytatódott a történet:
— Azért , . . tekintélyem is van, vagy nem is tudom,
minek nevezzem. Néhány nappal később megint felfe
deztem a villamoson ezt a fiút — ő nem látott meg en- í
gém. Ismét a „szokásos” tevékenységét űzte, csak nem
éppen az én táskámból akart elemelni valam it. . . Ahogy
észrevettem, egy fiatal lánnyal dolgoztak párban: a
másik figyelt. Tulajdonképpen még végig sem futott
bennem a gondolat, amikor felsikoltott valaki a tömeg
ben: „A pénztárcám! Ellopták a pénztárcám!” Ebben a
pillanatban villant össze a fiúval a tekintetünk. Csak
annyit láttam, hogy odaszól valamit a lánynak, majd
mindketten sebesen az ajtó felé kezdtek fr.rakodni. Meg
szólalt egy férfi: „Asszonyom, nem ez az ön pénztár
cája?” — és felemelt a sáros padlóról egy erszényt. A
fiú már az ajtónál volt: alig észrevehetően hunyorított
egyet felém — s máris eltűnt a járdaszigeten várakozók
tömegében.
Mondjam azt, hogy az a nő nekem, a pedagógusnak
köszönheti a pénztárcáját? Gondolkoztam rajta, hogy
a rendőrségen elmondom a tapasztalataimat, de azután
letettem róla. Ugyanazon a környéken járok mindennap,
a volt tanítványok ismernek — kell nekem az, hogy
bármiféle kellemetlenség érjen egy sötét estén?
★
Nincs sok hozzátennivaló az elmondott keserű sza
vakhoz. Nem is tudom hirtelen eldönteni: ki a kárvállottabb — a tanítónő, akiből ily módon szépen, las
san eltűnik a hivatásszeretet, hivatástudat legutolsó
maradványa is, vagy azok a suhancok, akik — élve egy
vitatott rendelet engedelmével — nem fejezik be a
nyolcadik általánost, hanem kimaradnak az iskolából
és m á^ „életforma” után néznek a korukhoz illő diáké
helyett?
Egy biztos: az ilyenfajta találkozások — finoman fo
galmazva — nem alkalmasak arra, hogy megalapozza
nak egy sok éven keresztül tartó, jó hangulatú tanár
diák kapcsolatot...
H. A,

......... ................................ ...................... .........

........ .

Éb red a föld

Ha az időjárás engedi, metszik a szőlőt

Az oltványokat rakodógéppel helyezik a szállítójárműbe

Még az idősebb mezőgazdasági szakemberek sem emlékez
nek ilyen kegyetlen, hosszan tartó hideg téli időre. Állam
pusztán január eleje óta általában mínusz húsz fok körül
mozgott a hőmérséklet, embert, állatot, gépeket próbára téve,
megviselve. Ameddig a szem ellátott a végtelen pusztán, moz
gást alig észleltünk. Még « varjak is fázósan kerestek védett
helyet.
A legnagyobb bajt, a legnagyobb kárt Állampusztán a
gyümölcsösben az ónos eső okozta. A jégpáncél a szó szoros
értelmében megfojtotta, elzárta a levegővételtől a rügyeket. A
keletkezett kárt egyelőre még nem lehet pontosan felmérni.
Nos, az áldatlan időjárás ellenére sem állt meg az élet. Dol
goznak az állattenyésztők, a gépműhelyben a szemlére készül
nek. A hűtőházban, amely ebben az időszakban a legmelegebb
munkahely — plusz kettő-négy fok —, gyümölcsöt válogat
nak és szállítanak. Odakint kötözik a szőlőoltványokat.
És ha valamelyest emelkedik a hőmérséklet, azonnal meg
kezdik a metszést. Ezekről a pillanatokról, tél és tavasz ha
tármezsgyéjéről adunk fényképes híradást, abban a remény
ben, hogy ha lassan is, de megéled a táj,
Miként Állampusztán, az ország többi, mezőgazdasági jel
legű munkát végző gazdaságában is megkezdődtek a tavaszi
előkészületek. Fotóriporterünk kíváncsi fényképezőgépével
megörökítette a készülődés pillanatait, érthető tehát,, hogy kö
vetkező számunkban is képes riportban villantjuk fel a meg
elevenedő tájat, $ a tevékenykedő embereket.

A vevő elégedett a vásárolt oltványokkal

A szállítás folyamatos

F E K H IB A
( i.)
S zarvas Levente, bevonuló
u újonc, lustán átnézett a
mellette sutyorgó alacsony, palócos beszédű legény feje fö
lö tt Tekintete átfogta, rögzí
tette a szokatlan látványt. Az
idegen és nyugtalanító helyet.
Ameddig ellátott, emeletes
laktanya épületei sorakoztak,
félig megbújtak egymás mö
gött A kopár téglafalak, a
garázsok szögletes, zárt beton
tömbjei majdnem kitöltötték,
szűkre szorították össze a té
ret. A kopár fák gyér, foghíjas
sorai_ újabb, még kisebb da
rabkákra szabdalták, aprítot
ták föl a megszorult levegőt.
Távolabb a ledöngölt, kicsi
re zsugorodott gyakorlótér
csücskét látta. Tekintete belebélebotlott a keskeny cementutakba. A meszelt, félig be
temetett
téglák
vonalába.
Bunkerokba. Kiméricskélt, ki
szabott. távolságok övezték.
Sark'os, szögletes rend vette
körül.
. A bejárati kapu fölött vö
rös drapériák, feliratok vigyo
rogtak a járókelőkre, A pety
hüdten csüngő zászlók kifakult
vásznai néha lustán meglibbéntek. Ostorcsapás érdes, Ha
sító hangján riasztották, elhes
segették a közelben tanyázó
verebeket. Néha kis időre fel
támadt a szél. Fuvallata a kö
zeli hegyek hűvösé?, avarszagű
őszi illatát hozta, 9 mint áttet
sző, hatalmas sátortetőt, rá te
rítette a gépesített lövészezred
hatalmas laktanyájára. Ami
kor a szél fáradtan elült, ere
jét vesztve lebillent a porba,
a. levegő azohrial megtelt tö

mény kaszárayaszaggal. Sajá
tos, kielemezhetetlen, olajjal
és benzingőzzel telítődött sza
gok keveredtek a száradó vi
rágok és növények fanyar il
latával. A civilek hullámokban
érkeztek. Félszázadnyi csoport
jaik összeterelt nyájként cso
portosultak. Álldogáltak. Reg
gel óta várakoztak a kijelölt
térségen. Vékony nyakú, so
vány és riadt kölykök voltak.
Szvetteres és csőnadrágos ala
kok. Parasztfekete ruhák. A
szemüveges, nyakkendős le
gény véletlenül sodródott a
lumpen külsejű, félrészeg tár
sak mellé. Néhány gyűrött
külsejű alak állt a fal mellett
félrehúződva. Olajbarna arc
bőrük. fénylett. Bajuszos ábrázatuk idősebbnek mutatta őkét,
kamaszos külsejű társaiknál.
Családot, két-három gyereket
hagytak otthon. A bevonulok
zavartan tébláboltak. Suttypgtak. Nézelődtek. Beszélgettek.
A vagányok gyorsan föltalál
ták magukat. Mászkáltak. Lök
dösődtek. Jasszos megjegyzé
seket röpítettek egymás félé.
Vigyorogtak.
Elhallgattak.
Egyenruhás alak mozdult felé
jük. Loholó, sietős leptű tisz
tek vágtak át közöttük. Papí
rokat, listákat lobogtattak.
Arany váll-lapjuk fémesen
csillogott. Csikorgó csizmájuk
riasztott, s egyúttal tiszteletét
parancsolt.
Az újoncok bizonytalan ha
da körül lármás tisztesek ke
ringtek. Mint idomított juhász
kutyák, időnként bele-belemartak a nyájba. Terelték, ug
ráltatták a bevonulókat. Ké

Válogatott almák kerülnek az üzletekbe

Takarmányt szállítanak az állattenyésztésbe
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sőbb elunták. Egymást váltva
el-eltünedeztek. Odaesapódott
közéjük néhány ráérő öregka
tona; A lógás hivatásos meste
rei. Fölényeskedtek. Kaján vigyorral méregették a civilru
hás társaságot. Ijesztgették a
kérdezősködőket. Hazait kunyeráltak. A bevonulok ko
pott verebek voltak. Begyul
ladt alakok. Kiszolgáltatott
emberkék. Ezekből a sebtében
összeterelt, kényelemhez szo
kott, elkényeztetett fiatal fiúk
ból néhány hét leforgása alatt
katonákat
faragnak.
Lesz
földszínű egyenruha. Feszes
ség. Parancsra beprogramozott
mozgás. Az irányított szoros
napi tevékenység fokozatosan
alakítja, megváltoztatja majd
egyéniségüket. Lecsiszolja ci
vil érdességüket. Erős közpon
ti akarattal mozgatott figurák
lesznek. „Kopaszok.” Botcsi
nálta fegyveríorgatók. A hoszszú épület elől lassanként el
fogy, gyérül a tömeg. Csende
sednek a kevert zajok. Szűnoben van a perzsavásár. Kisebb
csoportok szervezetten levál
nak a maradékból. Elvonul
nak a raktárak irányába. El
nyelik őket a kapuk. Ügy lát
szik, van rendszer, céltudatos
mozgatás ebben a látszólagos
zűrzavarban.
Az utolsó csoportban ma
radt Szarvas Levente. Hosszú
ra nőtt alak. Százkilencyeri
centiméteres magasságával fej
jel a tömeg fölé nő. Horgas
orra, keskeny arcéle ragado
zómadár jelleget kölcsönöz áb
rázatának. Testtartása egye
nes. Feszes. A zárkózott me
revség rideggé, idegenné teszi.
Ezt a kedvezőtlen hatást nem
oldja fel világos árnyalatú sze
me. Tucatarc. Ha magassága
nem hívná föl magára a figyel
mei:, két-három ember között
is eltűnne a személytelenségé

lesz a gépszemle

vel. Nyugalma nem külső, erő szemöldökét, Ismerőst, falubelit A ruhák szögletesre vannak
szakolt máz. Megszokta a tét fedez föl az újoncok között. összehajtogatva. Az őrvezető:
lenséget, a készenlét állapotát. Magához inti. Űj ruha keriil mérce azonban más, mint a
A nevelőotthonokból hozta le a polcról. Az őrmester lát közönséges halandóé. Kiesztermagával. Amikor nagyobb lett, ja. Szó nélkül hagyja. Unot gályozott pedagógiai célzattal
évekig hordta az ipari tanulók tan elfordul.
módszeresen széthányja a be
tányérsapkás,, fekete formaru
— Mindenki hozza a felsze rendezést.
háját. Látszik rajta a szoros relését! Kifelé, indulj!
Szarvas ágyánál megtorpan.
ra húzott derékszíj testtartási
Gondviselőjük, alacsony ter Néhány órás katonától ennél
javító hatása. Unatkozik. Jobb
többet elvárni nem lehet. A
híján tanulmányozza a látó metű őrveaető tereli, zavárgat- fekvőhely sima. Feszes. Szög
szögébe kerülő épületeket. Tár ja a népet kifelé. Halk és em letes. A mundéros kisísten
sai alig érdeklik. Emberek he beri szóra láthatólag nincs be visszatartja magát. Nem ha
lyett a tárgyakat kedveli. programozva. Szünet nélkül rap. Dicsér. Először ezen a na
Azokkal nincs konfliktusa. ordít. Fél valamitől? Tekin pon.
Megjelenése nem ébreszt fi télyt alapoz? Ki tudná meg
— Látják, fafejűek? Ez a jó
gyelmet, rokonszenvet. Elkés mondani.
Összefogott ruhanyalábokkal ágy. Majdnem e-lő-í-rá-sos!
ve engedelmeskedik a harsány
Félszémmel fölnéz a langatörtetnek, ügetnek fel a lép
parancsnak.
csőkön. A fordulókban meg léta újoncra.
! — Indulás!
— Neve?
torpannak. Nem tudnak tájé
— Szarvas Levente.
Elkésett. Utolsónak csatlako kozódni. A falak terelőkará
zott a mozgásba lendült me mok. Az ajtók nem hívogat
— Jelentem, Szarvas Leven
nethez.
nak. Taszítanak. A körletre te, honvéd. Na!
reszelős hangon
Az üres órák ámokfutóként már kifulladva érkeznek. La-: Szárvas
kergetik egymást. Értelmetlen zítás. Eligazítás következik. megismétli.
kötélhúzással telik az idő. A Majd berendezkednek. Cipelik'
— Na. Segítsen ezeknek az
naítalinszagú raktárban egy a szalmát. Tömködik, döngö 'elfuserált' jampecoknak, mert
más hegyén-hátán tolonganak. lik a szalmazsákot. Órákig éjfélig elpiszmognak. Mire
Kapkodják a levegőben röp gyakorolják az ágyazást. Ve vár? Mozduljon, könyörgöm,,
ködő vászonszárú csizmákat, rejtékeznek. Nyeldesik a port. mert a lábára hágok!
foszlott szélű kapcákat. Fa A békaképű őrvezető elége
Szarvas segít fakezű társai
nyarul próbálgatják a sebté detlen. Eredeti tanyasi, kifeje nak.
Azok szívesen átengedik
ben összemarkolt, különböző zésekkel biztatgatja őket. Üjra:
méretű ruhadarabokat. Féme ágyaznak. Söpörnek. Követ a munkát. Buzgón bólogatnak.
sen koccan a Csajkához ütődő mosnak. Az élhonvéd elége „Ugyanakkor Idegenkedve fi
gyelik ügyesebb kezű társukat.
kulacs.
detlen. Tizedszerre is széttúr Érzik, az őrvezető kipécézte
Szarvas siralmasan mutat ja' az ágyakat. Eligazítás. Kis magának a kedvencet, A pélebben a szedett-vedett egyen szünet után folytatódik a já , dát. A katonás legényt a sok
ruhában. Ügy néz ki, mint egy' ték. Erőlködve lapítgatják fe cukorfigura között. Nem tet
rosszul öltöztetett, elhanyagolt szesre a pokrócot. Az idő las szik .nekik hogy a langaléta
madárijesztő! Csizmanadrágja san már késő délutáni árnyé-' már az első napon lépéselőny
lábszárközépig ér. A többiek kot vet. Fáradtak a robottól be kerül velük szemben. Estére
is feszengenék. Pocsékul feste gyomrukban erősödik a nyo ,a szobá tíz, emberének, az ala
nek. Kínos vigyorok. Fanyar más az idegességtől, A fényes kuló raj újoncainak ellenszertnevetés hasít bele a levegőbe. re csiszolt őrvezetői agy talá vh,,!apátlcezű , társukra zúdul.
A raktárvezető tiszthelyettes lékony. Újra rátesz néhány la Jobban utálják, mint a köte
kigombolja
ingzubbonyának páttal.
kedő.,. hájtíarl beszédű őrveze
szűk gallérját. Mordul egyet.
— Szemle. Mindenki a he tőt. A takaródó végre pontot
Elkergeti a reklamálókat. Se lyére!
tett a, zűrös nap végére,
gédei, a dörzsölt öreg honvé
Zsibbadó izmokkal pattan-;
dek, vigyorognak. Megközelít- nak ágyaik mellé.
(Folytatjuk)
heíetlennek látszanak. A köp
Az ágyak civil szemmel néz
Bordái“ László
cös raktárossegéd összehúzza ve műremekeknek látszanak.
Vác
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Csodák
Sokféle célja lehet az em
ber életének, s ennek megha
tározása mindenkinek magán
ügye. Ki lehet tűzni életcél
ként csúcsok megmászását
ilyen vagy olyan érvényesü
lést, netán azt, hogy az ember
tisztességes maradjon, hogy
maradandó alkotásokat hozzon
létre, de azt is, hogy egysze
rű, hétköznapi emberként a
napi örömöket megbecsüli, s
jól dolgozik.
Wines joga sehkinék sem,
hogy a másik ember elhatáro
zását megvesse, kinevesse, bí
rálja, egészen addig, amíg ar
ról1nem derül ki, hogy nerp,~
télén — például a minden
áron való pénzgyűjtést tűzi ki
célul —, vagy teljesen értel
metlen, ha úgy tetszik, őrült
ség. Értelmetlennek tartható
e z , amely több
veszteséggel
jár, mint nyereséggel, termé
szetesen az egyén szempontjá
ból. Ha valakinek például az a
célja, hogy mindenáron végre
hajtsa élete egyetlen, de nagy
betörését, s ez sikerül, akkor
ez az egyén szemszögéből „ér
telmes” dolog, noha az általá
nos megítélés szerint koránt
sem. Az más kérdés, hogy
ilyesmit aligha választ ki cél
ként az ember.
Mindezzel sikerült talán ér
zékeltetnem, ,hogy nem szabad
senkit sem elítélnünk addig,
amíg saját maga nem ismeri
be, hogy az út. amelyet vá
lasztott’: zsákutca, amelyből
nincs előre, kijárat.
Sz. Iván élete eddig tökéle
tes kórképe annak a beteg
ségnek, amit az elébb körül
írtam. ő is kitűzött maga elé
valamit, amit nemhogy nem
sikerült elérnie, de ráadásul
még teljes katasztrófába taszí
totta.
Ügy húsz évvel ezelőtt édes
anyja elhagyta őt, s külföldre
távozott, Svájcba. Az akkori
illegális távozás később legalizálódott, a mama svájci állam
polgár lett és haza is jöhetett
látogatóba. Ennek során rájött,
hogy fia boldogulását illik, elő
segíteni. így ném meglepő,
hogy hozzásegítette egy kisebb
öröklakáshoz a fővárosban. Sz.
Iván szakmát Szerzett idehaza,
részben úgy. hogy kétharma
dát kijárta a műegyetemnek és
ilyenformán
elhelyezkedésé
nek, sőt akár jó keresetének
nem volt akadálya.
Ráadásul olyan munkahe
lyen helyezkedett el, ahol a
tehetségét jól kamatoztatta ■—
3 megfizették —, de ennek ára
;volt. Évekig nem mehetett
nyugati /országba. Vagyis a
munkahelynek voltak előnyei,
amelyeket gondolkodás nélkül
élvezett, de a hátrányaira ek
kor még nem gondolt.
S ez még nem is lett volna
baj. Az ember akkor korrekt,

ha vállalja — nemcsak a jele
nét — a múltját. Miután ki
lépett a „cégtől”, közölték ve
le: néhány évig nem mehet
nyugati országba, hiszen álla
milag fontos titkok birtokában
van.
<5 azonban e tényt, amit
persze már korábban is tudott
— amikor a jó állás előnyeit
elfogadta —, egyszerűen fi
gyelmen kívül hagyta. Kitűzte
élete céljaként azt, hogy ki
megy nyugatra és kint is ma
rad.
★

Öt éve kezdődött az igen
csak kockázatos terv végrehaj
tása, de úgy is fogalmazha
tunk: az elképzeléseiben jó
néhány ponton csupán annyi
szerepelt, hogy majd a csoda
segít.
Az még rendben volt, hogy
a feleségét és ötéves gyerme
két kiengedte az édesanyjához
Svájcba, de az már nem, hogy
hallgatólagosan abban is meg
egyeztek, hogy mindketten
kint maradnak. S ő majd,
ahogy tud, utánuk megy. Per
sze útlevélkérelmét visszauta
sították, ez várható volt. Ha
reálisan gondolkodott volna,
akkor kivárta volna az öt
évet. Ebben az esetben ugyan
is napjainkban megkapta vol
na az engedélyt.
Ö azonban — s ez emberileg
érthető — nem számolt annak
a következményeivel, amit a
gyermeke távolléte okozhat.
Egyszerűen nem volt képes
elviselni kislánya beláthatat
lan idejű távollétét, s ezért
mindent feltett a távozásra.
Előbb a "becsületét. Édes
anyja ismerősénél lakott át
menetileg. Egyszer, mikor az
illető nem volt otthon, ellopta
annak ékszereit, aranytárgyait.
Nekiindult, hogy a zsákmányt
értékesítse, s valamilyen mó
don elhagyja az országot. De
csak odáig jutott, hogy jóval
a reáüs ár alatt — iO ezer fo
rintért — eladja az ékszere
ket és máris lebukott. Hat hó
napot töltőt le lopásért és de
viza-visszaélésért.
Három éve, februárban szábadult, s ezután már . lakása
is lett. Ekikor kapta meg a
-garzont a mamától. Korábban
átmenetileg a szabadságát is
elvesztette, ám mint egy meg
szállott, tovább kereste, kutat
ta az utat kifelé. Nekiindult a
határnak, ott, ahol a déli és
a nyugati találkozik. Ismerte
a terepet, erre volt katona.
De már-már kabaréba illő
ügyetlensége hamar , lebuktat
ta. Az egyik határszéli falu
ban betért az üzletbe és nagy
mennyiségű konzervet vásá
rolt. . Ezzel fölhívta a helyiek
figyelmét magára, s máris jött
a járőr.
Nem tagadta, hogy mire ké
szült, s talán ennek tudható

A következő történet szereplői itt élnek
közöttünk, talán már találkoztunk is velük
valahol az utca forgatagában, most mégis
névtelenek' maradnak. Pedig segítségre, tá
maszra, törvényre lenne szükségük, de a
szörnyűséget, amely őket érte, inkább ma
gukban tartiák, eltitkolják.
— Csak al akarom valakinek mesélni.
Holnap reggel indul a gépem, már két éve
dolgozom az egyik nyugati országban. Né
hány hétre hazajöttem meglátogatni a csa
ládot, így tudtam meg ezt a szörnyűséget.
—• Mi történt?
— Elmesélem, d e ...
— De? Nem írhatom meg?
— Nem! Illetve csak a nevem nélkül.
— Akkor nem tudok segíteni.
— Higgye el, akikor segít a legtöbbet, ha
ez az egész sohasem tudódik ki.
A férfi alig negyvenéves, feldúlt, az asztal
ba kapaszkodva roskad a székre.
— Ez már a második házasságom. Az első
feleségemtől elváltam, idegbeteg. A kisebbik
fiamat kidobta a harmadik emeletről.^ Meg
halt. A lányomat nekem ítélte a bíróság, el
költöztünk. Nemsokára ismét megházasod
tam, a feleségemnek van egy fia. Elég jól
kijövünk, szeretettel neveljük egymás^ gye
rekeit. Tudja, nemrég akadt ez a külföldi
munka, úgy éreztem, nem' szabad kihagyni.
Egyrészt a pénzt, másrészt a szakmai előme
netelt.
— Mit csinált odakint és "hói?
— Ezt nem mondhatom meg, mert akkor
rám ismerhet valaki.
— Mitől fél ennyire?

be, hogy mindössze javító-ne
velő munkára ítélték, E hu
mánus és türelmes ítélet sem
józanította ki, bár most már
teljesen elvesztette, tartását.
Érezte, hogy amibe belevágott,
az őrültség, de nem volt ere
je azt beismerni, hiszen akkor
a két elítélést nem lehet meg
magyarázni.
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S tovább süllyedt, a kiszö- §
késsel már kevésbé foglalko I
zott. Otthagyta munkahelyét,
szemérmesen hallgatott itt élő
apja előtt anyagi gondjairól.
Inkább fölcsapott piti bűnö
zőnek, minthogy kért volna,
vagy méginkább dolgozott vol
na. Nem tett mást, mint be
iratkozott több tucat könyv
tárba, s a kikölcsönzött köny
veket szépen eladta. Mint ké
sőbb kiderült, az érték (>300
forint volt, de ő alig pár ez
ret kapott belőle. Hogyan bu
kott le? Az egyik könyvtáros
a piacon járt, ahol ő a köny
veket árulta. Megvett egy-ket
tőt és meglátta a pecsétet ben
nük. Ezután már nem volt
nehéz azonosítani a kölcsön
zőt, hiszen szabályosan beirat
kozott.
Nyolc hónap a büntetése, de
még várható, hogy a javítónevelő munkából hátralévő
részt is átváltoztatják szabad
ságvesztésre. Mindezek után
már az sem meglepő, hogy
nem vonult be a börtönbe,
hanem úgy kellett behozni.
Állítólag nem kapta meg az
értesítést. Mindenesetre tény:
az egyik hajnalon, mikor ha
zatért, már v árták ...
Ha az olvasó azt mondja,
hogy az egész érthetetlen, ak
kor egyetértünk. Mert mit is
akart ő? Minél előbb kijutni
gyermekéhez. Öt évvel ezelőtt,
ettől öt év választotta el. Most?
Most sokkal több, útlevelet
ugyanis aligha kap jóidéig.
Lassan a kislányból nagylány
lesz, belőle meg nagypapa
Legalábbis ekkortájt valószínű
a .találkozásuk.
Miért csinálta ügyetlen ki ju
tási kísérleteit? A válasz meg
lepő: azért, mert bizonyítani
akarta a lányának, hogy raj
ta nem múlott. Azaz ő min
dent megtett a találkozás ér
dekében. A feleségnek nem
kellett a bizonyítás, már rég
elvált tőle.
Mit lehet erre mondani?
Csupán annyit, hogy valóban
mindent megtett, hogy a lá
nyától olyan távol kerüljön,
mint még soha. Ráadásul ez
nemcsak a távolságra értendő.
Hiszen a lopás* csalás, nem
olyan eszköz, amely szentesí
tené a célt.
Sz. Ivánnak talán elég volt
az öt év, hogy rájöjjön: csodák
nincsenek! Itt kell élnie, bol
dogulnia, s csak akkor re
ménykedhet a nagyon várt vi
szontlátásban.
—f—

József
Attila
írja:
J „Rejtelmek ha zengenek, őrt állok, mint mesékbe’. Bebújtaitól engemet
talpig nehéz hűségbe.’’ Rejtelmes női lélek és talpig
nehéz hűség: jelképei e
márciusi ünnepnek.
Köszöntő szavakat keresgé
lő férfiak, s megszépült, átszelleműit tekintetű
nők
egyaránt megegyeznek ab
ban, hogy a legnagyobb —
s sajnos egyre ritkább —
ünnep a hétköznapok ki
próbált, egymást vállaló,
nehéz hűsége. Még akkor,
is, ha a nők nemzetközi ün
nepén elsősorban az önnön
öntudatára ébredt asszonyiság manifesztálja a kö
zös tehervállalást a munká
ban, s kér egyenlő jogokat
a társadalmi megbecsü
lésben. Tudjuk jól, bár ün
nepi alkalmakkor szívesen
hallgatunk róla, hogy a nők
körében egyre nyomasz
tóbb feladat egyformán
megfelelni a családban,
anyaként, s a munkahe
lyen, tanulásban, közélet
ben, esetleg vezető beosz
tásban anélkül, hogy ne ke
letkezne feloldhatatlan el
lentmondás e kettős sze
repkör követelményei kö
zött. S itt még nem is emlí
tettük olvasóink közvetlen
családi hátországát, a fér
jük, gyermekük szabadulá
sát váró anyákat, asszo
nyokat.
Kiváltképp megnő (s ün
nepi fényben ragyog) a Jó
zsef Attila-i nehéz hűség
jelentősége akkor, ha olva
sóink nőket köszöntő ver
seit gyűjtjük csokorba. Vá
gyódás és emlékezés, re
mény és bizalom — férfi
olvasóink e tiszta érzülettel
köszöntik a nőt, általában,
ám legfőként azt az egyet,
akihez e vágyódó sorok
íródnak.
T. A.

Szerény kérelem
Ne gyújts fényt,
ha ujjad hegyén
ott ül még emlékem,
csak egy gyertyát
Térdelj elé,
s múltba bukott
szerelmünkért mondj
legalább egy rövid imát.
Sárközi Zoltán
Vác

Ha elmegyek hozzád
Ha elmegyek hozzád,
— legyek ébredésed,
serkenjen kedved,
légy újra május,
virágillatú,
csupa napfény!
Mosolyodat
hadd vigye
magával a szél,
fel a hegyekbe.
Szelídüljenek tőle
1 a zord havasok ...!
Rónaszéki Róbert
Budapesti Fcgyház
és Börtön

Egyetlen rezdülés
Tudod, kedvesem, nem telik el
perc anélkül, hogy ne támadna
kedvem elmondani: Drága,
virágok virága vagy!
E sebesre szorított és kipányvázott
szerelem
nem múlik sohasem,
s félig átaludt éjszakák legszebb
ajándéka vagy, gyakori álmom,
érted mozduló képzeletem látni
vél sohasem múló delejes
hajnalokon.
Egyetlen akarat minden sejtem:
olvadj karjaimba!
ölelj, hogy átdobogj belém,
s egyek legyünk
egyetlen rezdülés,
születés
és
megsemmisülés,
s miként a nappal éjt követ,
újjászülessek én is
általad.
Rónaszéki Róbert
Budapesti Fcgyház és Börtön

Fészekrablás
A faarcú nyugalom omlatag batárjába
tüzes orrú, smaragdsörényű ménest
fogott be Aphrodité, hogy feléd repítse
vagyam kristálydelisánszát.
Sós reggeli párában hagytam el a várost,
és a tespedés salétromos felszínét
ósszezsugorította az idő, a távolság, a vágta
s, csak vidám szikrái kísértek a Napnak:
labamra szegezték a nyár aranypatáit.
A nekivadult hév tajtékja úszott mögöttem,
lé p te m a civilizáció vásznait,
s öltönyöm, nyakkendőm nélkül,
vad meztelenséggel,
nomádok vércsevijjogásával
foglaltam el
puha fészkedet.
Donászi Aladár
Szered

Egy apa meg a lánya
— Nem én félek, a lányomat féltem. Ha
bírósághoz fordulok, oda a jövője, kicsapják
az iskolából.
— Hány éves?
— A lányom? Tizennégy és fél, szép, fej
lett gyerek. Olyan szakmát tanul, ahová ne
héz bekerülni. Neki mégis elsőre sikerült, a
tanárai tehetségesnek tartják. Meg féltem a
kihallgatásoktól, a zaklatástól. Értse meg,
tehetetlen vagyok. Mióta kint dolgozom, reg
geltől estig gürcölök. Olyan messziről csak
ritkán tudok hazalátogatni. Talán ez az oka
az egésznek?
Nem folytatja. Táskájából papírt Icát tesz
az asztalra. Kórházi zárójelentések.
— Hát így. állunk. A kislányomat vasárnap
este engedték ki, addig megfigyelés alatt tar
tották. Az első feleségemet a betegségével
sokáig kezelték, de néhány éve ismét otthon
lehet, sőt dolgozik. Mióta kint élek, a kislá
nyunk gyakrabban jár át hozzá, pz érthető
is. Másfél éve odaköltözött a volt feleségem
lakásába egy harminchét éves férfi, állító
lag az élettársa. De én nem is így tudtam
meg az egészet.
— Hanem?
— Ügy kezdődött, hogy a szakmunkáskép
ző intézetből becsöngetett hozzánk két osz
tálytársa, hogy eljöttek meglátogatni a lá
nyomat. Csak álltam az ajtóban, mint égy
szamár és levegő után kapkodtam. Mondom
nekik, hát ma reggel is odament. Ők vi

szont már napok óta nem látták. Telefoná
lok a feleségemnek, azt mondja, hogy tőlünk
a gyerek minden reggel iskolába megy. Be
mentem a szakmunkásképzőbe, egyenesen az
oktatóhoz, kérdem, mi a helyzet. Tényleg
nem járt órákra és az utóbbi hetekben na
gyon levert volt, magába zárkózott — mond
ja a mestere is. De hol lehet? Ott álltam az
iskola előtt és nem tudtam eldönteni, men
jek-e a rendőrségre vagy még várjak. Fel
rohantam az első feleségemhez, vagyis az
édesanyjához, de csak a házinénit találtam
ott. Azt mondja, hogy az anyja meg a gye
rek kórházban vannak. .. És még azt is
mondta, hogy a lányomat már egy hete ki
írta az orvos, mert sűrűn volt hányingere
Állítólag a gyomrára húzódott a nátha.
Elt~-zi a kórházi papírokat, feláll, leveti
a nagykabátját, visszaül.
— Az utolsó percben vitte el az anyja,
csak neki árulta el, hogy terhes. Szerencsére
már túl van az egészen. Tegnap este leültem
az ágya szélére. Mondom neki. kislányom,
én az apád vagyok, az egyetlen, aki sohasem
hagyott el, külföldre is csak azért mentem,
hogy még több pénzünk legyen, szeretsz te
engem? Intett a fejével. Ha igen. akkor kö
telességed megmondani, hogv ki az a másik.
Az anyja felállt, kiment. Én még, mindig
nem értettem a dolgot, hiszen az élettársa
már néhány hete elköltözött onnan, szakí
tottál!.

— Az a harminchét éves férfi volt?
— A gyerek bevallotta, de arra kért, hof
ne tegyek semmit, mert szeretik egymás
f 1’ az is elvált, három gyereke va
Kihasználta, hogy a lányom gyakran látoga
ja az édesanyját. Hát ezt a szörnyűség,
szerettem volna valakinek elmesélni, me
holnap reggel indul a gépem. Megért? néz rám.
— És a férfi megússza az egészet?
— Sajnos. Végiggondoltam mindent. Nint
más megoldás, az egyik jogász ismerősöm i
azt mondta, hogy csak ügy vágjunk bele, h
mindent vállalok. Vállalom, hogy a íányor
kihallgatásra, tárgyalásra járjon. Vállaiorr
hogy az iskolából esetleg kirúgiák hogy
barátnői magára hagyják. Érti? Még csa:
tizennégy éves mulot ha most néhány hó
nap alatt elfelejti az egészet és nem tud ód í
ki semmi, még boldog lehet.
— Ha ön elutazik, a veszély továbbra i
fennáll.
— Sajnos mennem kell. őrület, hiszel
szereti azt a férfit, és a második feleséger
napközben dolgozik. Igaz. az édesanyja az
ígérte, hogv nagyon vigváz rá, mert mégis
csak az ő volt élettársa tette, de lehetminden percét ellenőrizni?
Feláll, veszi a kabátját, a táskáját, faro
kifelé az ajtón,
— Csak el akartam mesélni, hogy lagalábl
mások okuljanak belőle, Megértheti, a gye
rekem jövőjéről van szó. Lehet, hogy gyávád
nak tart, de annyiszor végiggondoltam. Nerc
tehetek mást, én az apja vagyok.
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Aki ma végigtekint a
magyar gazdaság egészén
az észreveszi, hogy a lehető legváltozatosabb termelesi formák uralkodnak,
kezdve az állami nagyiparún, szövetkezeti gazdaságon, egész a kisiparig. Ezen
bélül különféle termelési
formák élnek-virágoznak, s
mindegyiknek az a célja,
hogy a lehető legkisebb
költséggel a legjobb termekét állítsa elő, am el/ egyformán piacképes mind
kül-, mind belföldön.
Az új formáknak van
azonban egy közös sajátjuk,
amely azt célozza,, hogy
termelő
többletmunkával
termelo
többletbevételhez
jusson,
Ma már természetes az,
hogy aki akar, annyit dőlgozzon,
amennyit
tud,
amennyit
, ", , bír,
• hogy minél
„ --tobb pénzhez jusson. Hogy
5ÍHJ®, +eU f Z' f rengeteg
tobbletmunkavai_, szerzett
pénz? Az tudja igazan, aki
most akarja megteremteni
a sajat otthont, aki csaladot akar, de az is; aki mar

emberekkel, akik ott dol
goznak, s munkájukért tisztességes pénzt kapnak, te
hát anyagilag értékelik erő.
feszítéseiket.
Han-gsúlyozom, csak azokról van szó,
akik tudnak és szeretnek
dolgozni. Elmondják, hogy
szívesebben
maradnának
lent az üzemben túlórázni,
csupán azért, hogy minél
több pénzt keressenek, s
ebből minél többet haza
küldjenek. De erre csak ritkán van lehetőség,

^
Tudom, ennek különféle
okai vannak, amelyek azonban időnként elhárulnak,
vagyis csak-csak adódik le
hetőség. . . Mi lenne ha
teljesen önkéntes alapon, a
jó dolgozók meg akiknek
családjuk
tartósan beuam
ujus van, raitosan
uerendezkedhetnének túlórázásra, ha ezt a gyár termelése tehetővé teszi? S aki
megunja vagy elfárad, egyszerűen kilép ebből a munkaformából, és csak annyit
doigozik am,6nnyi szüksV

Tz
S
Ä
T sta- szend
ges- Esetleg
a váki,
llala thogy
réaz Segzis^tenciatetozes
mondják
diumaban van, tehat úgymontl „luxusjavak megszerzesere tor, például telkét kapott, s azon családi
házat épít, s azt kedve sze
rint akarja berendezni.
d iv a to s és
és
Vagy éDDen
éppen aa divatos
A
AUTl/US elektronikai
cicikul um-tvau cikke
ClIAiAe**
fontos
két akarja megszerezni. És
ezekért hajlandó feláldozni
a szabadidejét.
vr „
.,
,
va?vSL m 0t z t e ku1assfkSZí
tudós szakemberek^
dJ £az
tucios
„zaKemoereK. de
S t w - °Vane a ^ b e v a ííil"
w n aki
+ í nem
nem, de
ae ™
ez nem
változtat ^ lényégén, hogy
a három nyolcas napja, lega ábbis egyeiőre, nálunk leáldozott. Ma mar az a tér-

immár .nem kell a munka,
mert nincs aranyi megrendelés
Tisztában vagyok azzal,
hogy
az ?U
illető
gyár
b°gF minden
mi,n? f n .az
<stí5 gyár
megrendeléseitől függ. Ha
van
, . . megrendelés, akkor
u^ ls teljes ^ lendülettel
a termelés, ha nines,
akkor csak félig-meddig.
nem valami
V«
Nem
eget verő új«
donság’ am ir°l beszélek,
csak egyetlenúgyszólván
lehetőség kiterjesztése,
intésané&Mtése. Nem arról
van
hogy arról,
ez ^telező
tenne,szó’
hanem
hogv
_k;
családián akar ce-rí”f g , az keresh L en töbt&‘
fk V d L ^ e n S ££&
amennyivel jobban pótol-
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s ha ennyit, még mindig
nem bizonyos, hogy eléri álmai beteljesülését. De küzd
érte, javítani akar elellioéletkö
rülményein, s ne felejtsük
•• • el azt sem, hogy növeked
tek a megélhetési költségek,
s senki nem akar egy meg
szokott életformát feladni.
Azt szokták mondani, az
élet megköveteli a magáét,
s a megmerevedett forrnákát átlényegíti, s szinte újakát hoz létre. Azt hiszem,
nem túlzás, ha azt mondom,
hogy csaknem fél évtizede
nálunk ez történik. Azemberek, férfiak, nők, a családjukért sok mindenre
hajlandók, s teszik ezt nem
csökkenő lendülettel. Vagy
ha csökken is a lendület, ha
fáradnak, másnap újra kézdik.
Hogy meddig tart ez?
Nem a cikkíró feladata
hogy eldöntse
Ismerve
azonban az ország jelen
helyzetét, no meg a világgazdasági kilátások nemelvikét
é f0itóí„i„,_
lyikét, haliam
hajlamos
feltételez
ni, hogy .legalább még öt
évig. Akkor talán nem
lesz szükség arra. hogy a
többletmunka rádobódjék a
mérleg egyik serpenyőjére,
Addig azonban erre szűkség van, mind a gyárban,
mind a földeken, mind a
hivatalokban, intézmények,
ben.
★
.
Minden csaiadban mmden hónapban bűvös szó
W r , , UwanV1SSZf ’ a k°ny‘
hapenz Hogy ezt megszerezzek, ezert indulnak utn ^ repelente. Mmd a két-

' .
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. Csak Jobb hllan emliteta túlórát, lehet ennek
más is a, aeve. a lényeg az,
bogJ nyíljon azok előtt lehetoseg, akik — hasonlóan
a kintiekhez — többletmun
kával akarnak segíteni a
családjukon.
. HogF erre van lSény. azt
namar meg lehet tudni.
Eleg«nd° egy termelési ár
tekezlet; s máris tisztán áll
az uzem vezetői előtt a
véleménye. És a
kbzös gondolkodás talán
nemcsak a formát hozza
felszínre, hanem nevet is
ad a gyereknek,
Még azt is el tudom kép
zelnl, hogy ez a többletmunka ott szerveződjék,
azon a helyen, ahol kevés
az ember, mondjuk kevés
a segédmunkás vagy szakmunkás. S aki délelőtt szerel0 volt- délután legyen
g«Pmunkás vagy segédmunkás- Véleményem szerint
!y
melestobbletet lehetne elérni, úgy, hogy az emberek
is jól járjanak, s az üzem
vagy gyár. minden rendelésének eleget tudjon tenni,
Van ennek még egy haszna is, amiről kevés szó esett
eddig. Általában az ilyen
munkát a szokottnál jobb
minőségben végzik el az
emberek, takarékosabban,
gazdaságosabban dolgoznak,
elvégre így jobban érdekeltek. Márpedig a'm ai id ő -■
szakban az érdekeltség nem
elhanyagolható. Akárcsak
az emberi tényező. Az embereknek tisztes és körülhatárolt tehetőséget kell
adni _ értv€ ezen8a m- kö_.

é
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,gy sincsenek felhőtlen
napjaik. Ki ne emlékezne a
..hónapok végére? Főleg né
hány napos ünnep után?
még~ azoknak
. . .Hát
.
, ; a csa,
ladja milyen _helyzetben
van, ahol - sajnos, torvenyes okból — hiányzik az
egyik kereső?
Gyakran, amikor a különbozo intézetek üzemeit járom, beszélgetek azokkal az

reiHket — s ekkkor nem
okoznak csalódást.
összegezve az elmondot
takat, ott és ahol igény van
rá, önkéntes alapon meg
lehetne oiciani,
oldani, nogy
hogy az emraitau«
berek többletmunkához, s
ezáltal
többletkeresethez
jussanak. S így hármas ha.szon keletkezne: JUi
jól járna
Jeli Ziel
a család, a dolgozó és az
üzem is.
A. j.

--

Bár még csak az év ele
jén vagyunk, szerkesztőségünk
postája azonban ígéretesen
bőséges. S ami külön öröm:
jó. néhány intézetből küldtek
olyan írásokat, amelyek a he■lyi kulturális élet terveit vá
zolják, nem mulasztva el a
megjegyzést: „Igyekszünk a
továbbiakban: is
mindent
megtenni a még színvonala
sabb munka érdekében, és
szeretnénk, ha többet írnának
rólunk..
Rövid körképünkben e ké
résnek próbálunk eleget ten
ni.
H. A.
★

kapcsolatok és a magánélet
ben jelentkező nehézségek
megoldásának módjait keres
sük közös erővel.
A klub feladata feármas:
egyrészt felvilágosító munkát,
végez, másrészt feltárja és bi
zonyítja a kapcsolatot az em
beri viselkedés 'káros formá
lódása és az alkohol között,
különös teliintettel a bűnözés^
re, végűi — mint az országos
klubhálózat része — a szaba
dult klubtagoknak igyekszik
segítséget nyújtani részben
más. klubokba való irányítá
sukkal, részben munkahelyi
vagy egyéb gondjaik megoldá
sában segítség adásával.
; Lassan
. három.esztendős
múltra tekinthetünk vissza,
de tulajdonképpen még min
dig az alakulásnál tartunk.
Nincsenek ugyanis a klubéle
tet illetően hagyományaink,
tapasztalataink, nem támasz
kodhatunk az elődök által
megteremtett
gyakorlatra.
Fejlődésünk, . egyik jelentős
lépcsőiéként már tavaly fel
merült a gondolat: nyílt klub
napot kellene tartani! Az en
gedélyezési és szervezési fel
adatok elvégzése után a kö
zelmúltban 16 meghívót kéz
besített a posta a Gyűjtőben
levő klubtagok hozzátartozói
nak.
A
beszélőhelyiségére rá
sem lehetett ismerni — ez volt
az általános vélemény —, oly
annyira „átalakították” a ne
vezetes alkalomra. Ennek is
köszönhető, hogy percek alatt
igazi családias légkör alakult
ki, s az elhangzottakból az is
kiderült: a bizalmukat vesz
tett hozzátartozók megértet
ték, megérezték céljainkat,
terveinket. Máskor is előfor
dult már, hogy a klubnak kö
szönhetően állt helyre családi
kapésóíáf —- úgy érezzük, ez
a nyitott klubnap nagyon fon
tos volt ebből a szempont
ból is.
Az intézet vezetői — úgy
érezzük — támogatják törek
véseinket. Bennünk már az
nap, a rendezvény napján
megfogalmazódott a folytatás
igénye, a beilleszkedési szán
dék, a változni akarás jele
ként.
Pocsay Sándor

MÁRÍANOSZTKA
A Heti Hiradó Klub idén
az immár jól bevált hagyo
mányokra támaszkodva foly
tatja tevékenységét. Progra
munk fél évre készül el: kü
lönlegességekre nem törek
szünk, hanem az a célunk,
hogy a közösség minden egyes
— vagy minél több — tagja
számára szervezzünk érdekes,
aktuális rendezvényeket. Sze
retnénk megtartani azt a szin
tet, amelyre eddig eljutottunk;
alapelvünk az, hogy terveink
ben csak olyan programok
szerepelnek, amelyeket — je
lenlegi lehetőségeinket figye
lembe véve — képesek va
gyunk megvalósítani.
Igaz: tudjuk, nem minden
sikerülhet úgy, ahoigy azt mi
most eltervezzük — hiszen
mindig lehetnek, mindig lesz
nek olyan rendezvények, ame
lyek nem a várt eredménnyel
járnak. Ezekből is van azon
ban haszon — hiszen a tanul
ság benne rejlik az ilyen
programokban is. Sokkal jobb
megbirkózni a
gondokkal,
m int1megoldatlanul féli-etemii
őket. . .
A kalocsai bv. intézettel
szeretnénk az idén a kultu
rális tevékenységet illetően
szorosabbra fűzni a kapcsola
tokat. Eddig kéthavonta vál
tottunk leveleket, pontosabban
műsorokat — az idén úgy ter
vezzük, ez havonta történik
majd. Az ígéretet a lehetősé
gek biztosítására megkaptuk
az erre illetékesektől. Elmond
hatjuk: a kalocsaiakkal való
kapcsolatunk nagyon sokat se
gít a saját munkánkban, s bí
zunk benne, hogy hasonlóan KECSKEMÉT
vélekednek rólunk is.
Nagyon kevés jelzés érke
Dékány György,
zett
a Heti Híradó Szerkesz
a HH Klub vezetője
tőségébe a kecskeméti bv.
★
iníézet kulturális életéről, pe
BUDAPESTI FEGYHÄZ ÉS dig itt is értünk el nagyon
BÖRTÖN
szép eredményeket. Egész év
Sajnos, riasztóan nagymér ben voltak megemlékezésék.
tékű Magyarországon az alko Például április 4-ről, május 1holizmus, s ellene a küzdelem ről, augusztus 20-ról. Kiemel
sziszifuszinak látszik. Egyre kedő sikerű műsorokat is
több kórház és ideggondozó szerveztünk: jelentkezett az
nyújt segítséget mind újabb „A” műszak vidám öszeállíés újabb alkoholellenes klubok tással, a „B” műszak pedig
megalakulásához, ahol meg karácsonyra készített igen
próbálják megfékezni e szen
megható összeállítást. Szerve
vedély terjedését. Több, mint zett mind a két műszak szil
hatvan AE-klub működik már,
veszterre kabaréműsort, amit
elsősorban Budapesten és a igen nagy megelégedéssel fo
megyeszékhelyeken; az általuk gadott a nevelési szolgálat, és
kínált lehetőség a gyógyulás az elítéltek is. A két műszak
hoz ; és a sikeres újrakezdés közösen rendezett vetélkedőt
hez igyekszik hozzásegíteni a „Ki tud többet Magyarország
tagokat.
ról?” címmel. Volt szellemi
Nehéz helyzetben van a totó, amit közösen rendeztek a
büntetésvégréhajtás,
hiszen
évente ezres nagyságrendű a fiúk és a lányok. Természe
bíróságok által kényszer-alko tesen azok, akik az e-sők kö
holelvonó kezelésre ítéltek zött voltak, külön nevelői és
száma. Nálunk, a Budapesti parancsnoki jutalmat is kap
Fegyház és Börtön gyógyító- tak.
nevelő csoportjában 1982-ban
A műsorokban általában a
alakult
meg a z . AE-klub, kulturális szakkör tagjai vet
amelynek vezetője égy pszi tek részt. Nagyon nagy fel
chiáter, titkára pedig elítélt.
Klubnap, hetente egy alka adatot vállaltak: maguk írták
lommal van, ilyenkor a tagok az ötletesebbnél1ötletesebb je
által felvetett témák, problé leneteket, és a jelmezek elké
mák megbeszélése folyik. A szítését is magukra vállaltál?.
központi téma természetesen Kívánjuk, hogy ebben az év
az ivással kapcsolatos, és a ben is ilyen jó eredményeket
kiútkeresés köré összpontosul. érjenek el! .
A társas viselkedés, az emberi
Nagy né Sári Judit
I

Művelődés, szórakozás
A nyolcvanas években a bv, intézetekben is termé
szetessé vált, hogy a:z elítélteknek van ..szabad idejük. Ez
azonban más. mint a régi pihenőidő, amikor csak ült
az ember, esetleg levelet írt, vagy néha egy-egy könyvbe
belelapozott. Ma már ez senkit nem elégítene ki. Sze
rencsére olyan helyzet alakult ki, hogy minden bv. in
tézetben megvannak a technikai eszközök ahhoz, hogy
tartalmas szórakozást, élményteli kikapcsolódást szer
vezzenek maguknak.
Még ma is kevesen ismerik föl azt a tényt, hogy
mennyi tehetséges és igyekvő ember él a bv. intézetek
falai között. Ezek az emberek értenek az irodalomhoz,
politikához, művészethez, van véleményük gazdaságról,
filmekről, zenéről, sőt, nem egy esetben maguk is aktív
művelői egy-egy, művészeti ágnak. Mindezekről élesen
tanúskodnak az intézeti „ki mit tud?”-ok. az öntevé
keny csoportokban folyó munkák, s nem utolsósorban
lapunk, melynek hasábjait szívesen, bocsátjuk a tehet
séges toliforgatók rendelkezésére, akik élnek is a lehe
tőséggel, hiszen nemcsak pályázatra küldenek be ver
set, novellát, kisregényt, rajzot, hanem maguktól is,
minden felszólítás nélkül.
Természetes tehát, hogy egy-egy intézetben a neve
lők örömmel fogadják, ha ilyen emberék kerülnek hoz
zájuk, hiszen ezek dolgozni, szervezni, alkotni akarnak,
s nemcsak magukat foglalják el, hanem társakat is
verbuválnáik, s szép lassan, szintf észrevétlenül -kiala
kul köröttük egy kör, amely már arra is képes, hogy
önálló tervekkel álljon elő, s ezáltal színesedik az in
tézet művelődési élete.
Ma már elmondhatjuk, hogy ami a technikai eszkö
zöket' illeti, ezek megvannak. Inkább a helyiségek hiá
nya okoz gondot, legtöbb intézetünk ugyanis ma már
meghaladta a százéves életkort, vagy éppen ehhez kö
zeledik, s építésük idején még csak nem is „harangoz
tak” arról, hogy valaha ezek között.a> falak között ter
mészetes igény lesz, hogy pezsgő művelődési élet le
gyen . . . Ki gondolt még akkor arra, hogy tantermeket
is tervezzen, művelődési termet, sportolásra alkalmas
udvart, könyvtárat stb.
Még néhány évtizeddel ezelőtt az is elképzelhetetlen
volt, hogy minden zárkábán legyen tévé, mér az is ese
ményszámba ment, ha — mondjuk — nyolc évvel ezelőtt
egy intézet vásárolt egy televíziós készüléket, amit
ünnepélyesen felállítottak a művelődési teremben. Ez az
aktus még megilletődöttséget váltott ki, valóságos áhí
tatot, Ma már erről nem is beszélünk, egyszerű vásár
lássá minősült egy-egy tévé behozatala, illetve bekap
csolása. És ez az élet rendje.
Ki gondolhatott arra, hogy egy megyei intézetbe«,
mint például Debrecenben, 1985-ben 18 darab tévéké
szülék van? -És nem is akárhol, hanem a dolgozók,
illetve előzetesei? zárkájában.
Ebben az intézetben van még hat darab magnetofon,
műsoros kazettákkal, két darab lemezjátszó, hozzá 148
darab hanglemez. Négy pingpongasztal, két.film, illetve
diavetítő, is a kikapcsolódást szolgálja.
Már-már ki lehetne jelenfeni, hogy ideális a helyzet,
de ha a helyiségekre gondolunk, egyből mást mutat a
vonzó kép. Ennek az intézetnek — a zsúfoltság miatt —•
egy, vegyes használatú művelődési terme van, amelyet
egyként használnak tanteremként, vetítőteremként, il
letve sportfogalkozásra. 1983-ig könyvtárként, is hasz
nálták.^ Ebben az évben — nagy fejtörés után — sike
rült kialakítani egy szabadpolcos könyvtárat, amely
minden tekintetben korszerű, s megfelel a mai köve
telményeknek. Ezeken a helyiségeken kívül az intézetnek meg van egy 16-18 főt befogadó tanterme és egy
stúdiója. Több nincs! Ezekkel, ilietvé ezekben kell meg
oldani mindent, ami összefügg a művelődéssel, a szóra
kozással.
Ha enyhébb az idő, kimerészkednek az udvarra, ahol
a lehetőséghez alkalmazkodva sportolni is tudnak. Ez a.
közösség munkáját negyedéves programok alapján végzi
Működik folklórcsoport is, de részt vesznek a vezeté
kes rádió műsorának összeállitásában is. A szabadidős
programok végrehajtását a nevelési szolgálat irányítja
es ellenőrzi.
Bármennyire fontos az, és ezt nem győzöm eléggé
hangsúlyozni, hogy mennyit számít egy-egy intézet éle
teben a kiművelt fő, az alkotni is képes ember, mégsem,
lehet megelégedni csak velük, hanem árrá is nagy fi
gyelmet kell fordítani, hogy a többség a nyomukba
eredjen Hiába jó egy-egy műsor, ha a befogadás el
marad, ha a nezo nem érti, hogy mi játszódik le előtte.
Akkor csaknem kárbavész az erőfeszítés. Nem elég
tehat ha az.előadók műveltek, az éítő nézőre-hallgatőra
is szükség van.
.
Épp ezért , is megkülönböztetett figyelem illeti meg
™ t Í a,nOn Ií 0la munkáját. Az idei tanévben, immár
nyolcadik a kálómmá! szerveztek a debreceni intézetben
aitaianos iskolai oktatást. Ennek a múltnak egyik szép
eredménye hogy'kiváló kapcsolat alakult ki íz intézet
es a helyi dolgozok altalános iskolája között
A tavalyi tanévben 54 tanulót iskoláztak be az év
végén 35-en eredményes vizsgát tettek. Sajnos nyojl
can megbuktak! Annak ellenére, hogy a tanárok és a
nevelők kozott napi kapcsolat volt. Ám hiába minden
erőfeszítés, e tanárok és a nevelők igyekezete ha az
illető nem hajlandó tanulni. Két tanulót hanyag és rossz
« ^ T nyÍ, mUnkájáért meg is íeriyítettek Akik Vi
szont komolyan vettek a tanulást, s ez meg is látszott
a jegyeken, azok jutalomban részesültek, ö t ilyen ta
nuló volt.
Amikor az újonnan beérkezőt fogadják, figyelik azt
is, hogy milyen az iskolai végzettsége,'s ha szükséges
^ ° !l n a 1í eifkí'lázzák- IIy°n módon, az elmúlt tanévben
16 tanuló ült be az iskolapadba.
„
« tanulmányi átlag közepes volt. E z'.- ismerve
a körülményeket - jónak mondható. M egkőilítl a
kinti esti.iskolák átlagát.
ö^oaeiui a
. Az idei tanévben két osztályt indítottak Az alap
ismeret] osztályokban 12 tanuló van a hetedik ilfefve
nyolcadik osztályban pedig 14. Az o k Ä éleddte f ^
fegw
jm í ^Az,Zeredmények
° kkí n^lí nt lkÜIÍ’
jó a tanuIdk
hozzáállása,
fegyelme.
épp ezért
is biztatóak
A fai
ev, vizsgák során kitűnt, hogy hat tanu?ó tim agalíó
eredményt produkált, őket jutalomban részesítették Az
iIa ta,nára,’' SZÍWSen foglalkoznak^T U ten ‘ t nuJókkal, nemcsak segítik őket minden téren hanem
g e i k t f k ö n S i g0ndjalííat -ÍS’ 5 ^ z n e k

nehézsé-
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Á Redl-film és. Redl-ügy
’A' rtiozik-ban érdekes, mű vér ták: kerülni a nemzetköz: bot
szí alkotás pereg, a Redl ezrei rányt, A hivatalos jűeoiés
des. „A forgatókönyv — mond szerint idegöszeomlás az ön
ja Szabó István r e n d e z ő - gyilkosság oka. Állami díszte
nem dokumentumokra épült, metést készítettek elő*
hanem fantázia terméke.”
Véletlen folytán nem sike
Felmerül: mi volt valójában rült. eltussolni a Redl-ügyet.
á Redl-ügy ?, Egon .Erwin Kisch, Ugyanis Egon Erwin Kisch
a száguldó riporter verziója a csapata Wagner nevű jobbszél
legvalószínűbb. Bécsben — sőjétől, aki lakatos volt, meg
úgy. emlékszem, . 1930-ban — tudta, hogy egy Bécsben ön
egy sajtóértekezlet, után', több gyilkos lett tiszt lakását nyi
kolléga társaságában beszél totta fel egy katonai bizottság
gettünk vele Hédi ezredesről parancsára. Vezetőjük a talált
és a,, .bizonyítékokról,
iratok, térképek alapján kije
í
;1913-ban ir t cikkem
lentette: „Itt a bizonyíték.
mondotta —- a legismertebb. Áruló volt!” A riporter azon
Ebben cáfolat formájában Ír nal rájött, hogy Redl ezredes
tam meg, hogy Redl, a prágai ről van szó. Megírta, hogy a
hadtest vezérkari főnöke ka vezérkari főnök kém volt.
tonai titkokat árult el és
—: A vizsgálat során — em
Orószbrszág .zsokéjában kémke lékezett
vissza Bécsben Kisch
dett. A Monarchia összeomlá
számos bizonyíték gyűlt
sa után vált számomra lehető —
vé az adatgyűjtés. Ezután je össze. Urbanski von Ostrolent meg
Red! ezredes miesz altábornagy, aki 1913kém volt című riportom. Lé ban a vezérkari ezredes és a
tezik azonban égy harmadik, nyilvántartó iroda vezetője
sok dokumentációra épült írá volt, érdekes adatókat közölt.
som -is. 'Eszerint egykori sze- Szerinte Martschenko, a bécsi
orosz katonai attasé bizonyíté
reolők és okmányok bizonyít kokat
gyűjtött össze arról,
ják a prágai vezérkari főnök
hogy Redl homoszexuális és ő
bűneit.
kényszerítette kémkedésre. Kö
Villantsuk fel a Redl-ügy zéi tíz éven át játszott kettős
néhány mozzanatát. 1913. A szerepet: a kémek, kérlelhetet
Monarchia háborúra készül. A len üldözője volt és közben az
kémelhárítás mindenütt jelen oroszoknak nagy fontosságú
van..- Igy-.kérül ikezünkbe a ; fő- adatokat szolgáltatott. Várak,
postán az „Opernball 13” jel erődök térképeit, mozgósítási
igéjű, két levél. Egyikben 6000, utasításokat, felvonulási terve
a másikban 8000 osztrák ko ket és legbizalmasabb értesü
ronát találtak.. bankjegyekben. léseket adott el. Például Kro
■Kémügyre, gyanakodtak, mert batin hadügyminiszter és Fe
a hagy összeget borítékban, az renc Ferdinánd trónörökös tit
orosz határ közelében. adták kos utasításait. Elárulta, átad;fel. Detektívek lesték, hogy ki .ta az Oroszországban működő
;jelentkezik a levelekért,Május osztrák—magyar és német ké
:2l-én este magas term etűi i-ha- mek névsorát is.
juszos, civilruhás, férfi vette át
Kiderült, hogy érdekelt volt
a küldeményt. Mire a kopók . nem egy általa vezetett kém
;felocsúdtak, a? elegáns úr el perben. A fantasztikus detektűnt, Megkezdődött a hajsza. tívregénybe illő Hekáilos—
'A nypmozók rásúíadtak arra a. Wienckowski—Acht
ügybén
itaxira, amelyet a ..Bjer^külö. megkísérelte' az orosz szolgá
jhaszpált, .iA, nyomok ,a. Klom- latban álló Wiehckowski ár
íjsei- Szállodába vezették. A dé- tatlanságát bizonyítani. Hekaitektívok mulatságosnak talál los kijelentette: „A felvonulá
ták, hogy az üldözött, éppen ott si terveket csak Bécsben sze
jirej tozikl, ahol,’R,éűl ezredes,. a rezhette és adta el valaki!” A
ijíémüldözés .nagy .mestere la nyomás során Redl Varsóba
kik.
utazott. Ott elfogatott egy
. Alfred Redl,. akinek apja ta- ..orosz vezérkari- tisztet, aki a
'nár,. nagyapja ...fogházőr. volt, .Monarchiának
szolgáltatott
[hihetetlen szorgalmával .és nem adatokat és kétnapi tárgyalás
mindennapi tehetségével ha után felakasztatta.
ladt előre, a katonai . pályán,, — Amikor Ferenc Ferdinánd
míg,"a prágai hadtest vezérkari Péter cár meghívására Péterfőnöke lett. Á legfelsőbb kö várott járt — folytatta Kisch
rökben is, valószínűnek talál —, egyik kísérője, Müller ka
ták, hogy ő a hadügyminisz tonai attasé közölte a főher
ter! szék várományosa. Suttog ceggel, hogy Laikow orosz ez
tak arról, hogy .feltűnően sok redes mozgósítási parancsokat
fíiatál tiszt baíátja van,,;,.V í- hajlandó, eladni. Pár. nappal
■szóht köztudott Volt, hogy a később Laikow öngyilkos, lett.
.szépséges Ludmilla, á híres Csak később jutott Ferenc Fer
iprágai ko-kott a hivatalos sze- dinánd eszébe, hogy Redl tu
dott az ügyről és bizonyos,
iretSjé. .
‘
■ Nos,,,énnek' a Hédi ..ezredes-" hogy ő jelentette az oroszok
'nek lett végzete a taxiban ta nak.
Megtalálták azokat a leve
lált .szürke késtok. A szálló
•portása ,megmutatta neki és ő leket, amelyek a z t. igazolták,
kijelentette, hogy az övé. A je hogy Redl homoszexuális volt.
barátai
zsarolták.
lenetét lá ttá k ' és ■hallptták ,a Egykori
titkosrendőrök. Megindult a Utolsó bécsi útjára és a két
átvételére
■gépezet.' Conrad von Hotzen- pénzküldemény
dorf vezérkari, főnök .parancsot azért kényszerült, mert egy
adott: „Ila az ezredes áruló,, Stockerauban szolgáló ulánus
azonnal legyen öngyilkos!” .Ka- hadnagy szakított vele. Az ez
!t o n ai. bízőtteág, jelent meg a redes gépkocsit akart venni
neki, hogy ne hagyja el őt.
Klómser Szállodában.
Egon Erwin Kisch híres
' i; — Tudom, hogy miért, jöttek
kriminalisztikai
gyűj teményé■az -urak!..
j. Beismerte kémtevékenységét. bep — amelyet a náci meg
[Megmondta: a. bizonyítékokat szállók raboltak el — vaskos
prágai.- .lakásán
találhatják dosszié őrizte a Redl-ügyre vo
meg: Bűntársa n in c s... Pár natkozó jégyzőkönyvek, okmá
óra múlva, agyonlőtte magát. nyok és fotók másolatait.
- Á A legmagasabb körök el akar

Depresszió: jelek ci bőrön
Ä jövőben talán a bőrről leolvasható lesz, hogy va
laki' hajlamos a depresszióra. A detroiti. Wayne Állami
Egyetem mentálhigiénés intézetének kutatói rájöttek,
hogy a depressziósoknak (és ezek közeli hozzátartóinak,
akiken ennek a betegségnek a halvány tünetei mutat
koznak) bizonyos ..bőrsejtjeiben (fribroblasztokban) a
'szokásosnál több- olyan kémiai receptor van, amely
megköti-az ácetilkólint, az egyik olyan anyagot, amely
az ingereket áz agyhoz és onnan továbbítja. -Abból a
célból, hogy a gyógyszerek és á környezet hatásait kiköpcáolják, a tudósok depressziósok és egészségesek
sejtjeit tenyésztették táptalajon. Eközben kiderült, hogy
a depressziósok sejtjei az osztódáskor ugyancsak ab
normális sejteket hoztak létre. Eszerint ezek geneti
kailag beprogramozottak. „Feltételezzük, hogy ez a géneltérés az idegrehdázérre is rányomja a bélyegét”
mondja dr. Elliot Gershon, a kutatócsoport vezetője.
Az eddigi vizsgálatokat folytatni szándékoznak.
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Spanyolországban tilos
a házi feladat és a vizsga
Spanyolországban az iskolás
gyermekeknek minden okuk
megvolt az örömre a nyári
szünet végén: azonnali ha
tállyal megszüntették a házi
feladatot. Vizsgákkal nem fog
ják többé „zaklatni” őket, mi
vel ezt már az elmúl tanévben
is folyamatos megfigyeléssel
és dolgozatok osztályozásával
helyettesítették.
. Jose Maria Maravall közok
tatási miniszter „újításokban
gazdagnak” nevezte az új tan
évet. Űj a koedukációra való
fokozatos áttérés is, ami 1985/
86-tól teljes lesz. Teremtenek
továbbá 100 000 új és 160 000
javított helyet az elemi isko
lások számára, továbbá 6000
újabb tanerőt állítanak be.
Ezzel azonban Spanyolország
messze a múltba visszanyúló
iskolaproblémája
távolról
sincs megoldva. Nem teljesí
tették még az alkotmánynak
azt a kikötését, hogy minden

kinek joga van az oktatáshoz,
és az elérni oktatásnak köte
lezőnek és ingyenesnek kell
lennie. Főleg a kis falvakban
kevés az iskolai eszköz, a
sportolási lehetőség,
Csak nemrég vált ismertté
egy tanulmányból, hogy az
elemi elvégzése után a. tanu
lóknak még a fele sem rendel
kezik az írni-olvasni tudás
minimumával. Most a tanítók
képzését és fizetését javítják
jelentős mértékben.
A vallási és világi magánis
kolák — az összes iskolák 30
százaléka — hívei ebben fe
nyegetést látnak. A támadások
középpontjában a már hóna
pokkal ezelőtt a parlament
mindkét háza által elfogadott
oktatási törvény áll, amely
addig nem léphet érvénybe,
amíg az alkotmányjogi bíróság
el nem dönti, hogy összhang
ban van-e az oktatás szabad
ságával.

Gyermeknevelési tízparancsolat
Az alábbi tíz szabály betar
tásával megkönnyítheti gyer
mekének életét.
1. Fogadja el gyermekét
olyannak, amilyen, és' ne igye
kezzen őt saját képmására át
formálni.
2. Ne akarja saját csalódá
sait és balsikereit kerülő úton
gyermeke útján kárpótolni.
3. Nyugodtan cselekedjék e
jelmondat alapján: „Gyerme
kemnek legyen jobb sorsa,
mint amilyen az enyém volt.”
De: nem feltétlenül mindig az
a jobb, amit ön jobbnak tart!
4. Engedje meg - gyermeké
nek, hogy egyszer-egyszer hi
bát kövessen el. Emlékezzen
vissza azokra a -hibákra, ame
lyeket őri fiatal korában, el
követett. •'
5. Sohase alkalmazzon erő
szakot, amikor gyermeke már
amúgy is szükséghelyzetben
van!
6. Örüljön, amikor gyerme
ke sikert aratott, de légyen
kész arra, hogy vele tartson a
hullámvölgyekben is.
7. Ne ítélje el már eleve
gyermekének azt a magatartá
sát, amelyet ön nem ért meg.

Különben félreértések támad
nak, amelyek esetleg mélyen
belevésődnek a gyermeki lé
lekbe.
8. Igyekezzék mindig életé
vel szemléltetni gyermekének
azt, amit az egyszer majd sa
ját gyermekének továbbadhat.
■És: egy-egyszer Ön is bevall
hatja sa já t. hibáját, gyengesé
gét gyermekének.
9. A gyermekéhez fűződő
emberi kapcsolat fonotsabb,
mint bármilyen „teljesítmény”,
amelyet gyermeké az iskolá
ban vagy másutt elér. Tehát:
nem szabad az iskolai jó osz
tályzatok kedvéért gyermeké
hez fűződő szeretetteljes vi
szonyát feláldoznia, nem sza. bad őt annak a veszélynek ki
tennie,- hogy elszigeteli. magát.
10. Amikor gyermeke haza
tér az iskolából, ne kérdezze
meg automatikusain: „Milyen
osztályzatot kaptál?” Kérdezze
meg- inkább: „Mi volt az is
kolában? Ízlett az uzsonna?
Történt valami érdekes?” A
gyermeknek akkor lehetősége
van arra, hogy arról beszél
jen, amit őt leginkább foglal
koztatja.

A cukorbetegség örökölhetősége
A cukorbeteg apák. gyerme
Inzulinfüggőséggel járó cu
kei négyszer nagyobb való korbetegségben
körülbelül
színűséggel kapják meg ezt a egymillió ember szenved a-z
betegséget, mint a cukorbeteg Egyesült Államokban.
anyák gyermekei. Erre a kö
vetkeztetésre jutott a bostoni
Joslin Diabetes Center kuta
tóinak tanulmánya, melyet a
New England Journal of Me
V íz sz in te s : 1. A v iln iu s i S lu o ta
c ím ű la p b a n o lv a s tu k (z á rt b e 
dicine közölt.
tű k : A. K ). 8. A m e d v é k m é z 
A jelentés szerint az orvo
s z á llító ja ! 14. S is a k d ísz v o lt. 16.
K é te le k tró d o s
e le k tro n c s ő .
17.
sok 178 inzulintól, függő cu
F e lío g . 18. B o n y o lítja az ü g y e t.
korbeteget — ez a betegség
20. F ö n íc ia i „ a ” b e tű . 21. J ó m a 
súlyos formája — és 419 gyer
g a m . 22. F e k e te Is tv á n ró k á ja .
23. É le tp á ly a . 24. N ev es ja p á n
meküket tanulmányozták. Ar
to rn á s z v olt. 25. S é rü lé s . 27. O lasz
ra a megállapításra jutottak,
n a g y v á ro s . 30 A k r ip to n v e g y hogy 20 éves korára 88 cukor
je le . 31. Iío h - I - . . . (n a g y g y é 
m
á n t).
33. A g re ssz ív k a to n a i
beteg apa gyermekeinek. 6,1
tö m b . 34. A lm a . . . ; az is k o la
százaléka kapta meg a bajt,
d iá k o s n e v e . 36. ö s m a g y a r v e zé r.
38. T iltó sz ó . 39, E g y s z e rű tis z tító 
szemben 99 cukorbeteg anya
esz k ö z . 40. 1005 ró m a i s z á m m a l.
utódainak 1,3 százalékával.
42. K ö z é p - a m e rik a i á lla m . 45. S ze
Azt is megállapították, hogy a
m é ly e s n é v m á s . 46. A fö ld g ö m 
b ö n k e ttő v a n . 48. A c é r iu m v e g y cukorbeteg apák gyermekei
je le . 49. S z a b o lc s -S z a tm á r m e 
között a fiúk és a lányok
gyei község. 51. É sz a k -o la sz v á 
egyenlő arányban lettek bete
ro s . 52. Ita l tr é f á s n e v e , n é v e lő 
gek.
vel. 54. É p ü le td ís z ítő a n y a g . 56.
T üze). 57. E tió p iá i fe n n s ík . 59. In
A kutatók úgy okoskodnak,
m é d iá s . . . ; a d o lo g k ö z ep é b e
hogy a cukorbeteg apák ese
v á g v a. 60. F é m e s á s v á n y . 62. F é r
tében a nagyobb kockázatnak
fi- és k ö z sé g n é v . 63. R e n d s z e r
az lehet az oka, hogy az apák
ta n i e g y sé g . 64. S p o rte s z k ö z . 66.
gyakrabban örökítik át a cu
H íre s o la sz sz ín é s z n ő v o lt (E leo
n o ra ). 68. H a so n ló . 70. A lbán
korbetegség genetikai hibáját,
p é n z. 71. E m b e ri fo g y a s z tá s ra a l
mint a nők. Arra is rámutat
k a lm a s . 73. S z e rv e z e t c se le k v é si
nak, hogy a cukorbeteg nők,
p ro g r a m ja . 75. V ilá g b a jn o k k a ja akik körében gyakoribb a ve
k o z ó n k . 76. . . . G a r d n e r ; s z í- '
télés, mint a betegségtől men
n é sz n ő .
tes nők körében, talán, egy sor
F ü g g ő le g e s : 1. A b a ls o rs Is te n 
n ő je . 2. In d o n é z sz ig e t. 3. Női
esetben még a terhesség alatt
é n e k h a n g . 4. L ib a n o n i a u tó je l. 5.
elvesztik cukorbeteg magzatu
A m á k o n y rég i n e v e. 6. B ab k o
kat.
v ie tn a m i o rs z á g ré s z rég i n e v e. 7.
„Ez a tanulmány új megvi
N é m á n s ira tó ! 9. R ész esít. 10. V e
títh e tő á lló k é p . 11 . K ik ö tő g á t. 12.
lágításba helyezi azt, hogy ho
P a ra d ic s o m . 13. Az Id é z e t fo ly 
gyan adódik tovább a cukorta tá s a (z á rt b e t ű : R ) . 15. . . szfé 
betegség a családokban —
r a ; a lé g k ö r 80 k m m a g a ss á g b a n
mondja dr. James Warram, a
k e zd ő d ő ré te g e .
19. A s za v a k
vizsgálat irányítója. — Azt: is
m e ste re . 21. Az id é z e t b e fe je ző
megmutatja, hogy a cukorbe
ré sze (z á rt b e tű : E). 26. H u sá n g .
28. B a k f a r k B á lin t h a n g sz e re . 29.
tegségre való genetikai hajlam
G y ú jtó b o m b a tö ltő a n y a g a . 32. A
nem szükségképpen jár meg
betegedéssel.”

Új könyvek
Lajta Edit: BROCJKY KÁROLY 1807—1855
Képzőművészeti Kiadó
Kötve: 240,— Ft
Markó Károly mellett Brocky Károly a másik, XIX.
század első felében élt festőnk, akinek sikerült érvénye
sülnie Európa nagy kultúrközpontjaiban is. Bécsben ta
nult és vált a legnagyobb magyar koloristává. Majd
Angliában megtelepedve az angol arisztokrácia egyik
legkedveltebb portréfestője lett. A könyv az egész élet
művet dolgozza fel, s a színes képek között több, eddigi
teljesen ismeretlen, publikálatlan művet láthatunk.
Kő OROSZLÁN, TIBETI MESÉK
Móra—Kárpátia
Kötve: 49,— Ft
Tibet a Föld egyik legmagasabban fekvő országa. A
földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó tibeti nép
élete mindig nehéz volt. A fenséges, de zord természet
és a veszélyekkel teli élet keményre, edzette az itt élők
jellemét. Büszke, bátor, szabadságszerető emberek, hű
ségesek a barátságban, megvetik a gyávaságot, a buta
ságot, a csalárdságot, a kapzsiságot. Színes, kalandos, el
ragadó meséik a tibeti nép életmódját, szokásait, gond
jait, reményeit mutatják meg.
Illyés Gyula: EBÉD A KASTÉLYBAN
Szépirodalmi Kiadó
Kötve: 22,— Ft
Nem sokkal a felszabadulás után találkozott a földjétrangját vesztett gróf és az egykori pusztai kovács fiából
lett író. A regény egy szigorúan őszinte, de felszabadult
és fesztelen hangulatú beszélgetés története, melyben
feltárul a magyar arisztokrácia történelmi múltja és
történelmi mulasztásai, s feltárul egy történelmi kata
klizma története is.
P. G. Wodehouse: AZ ÉLETMŰVÉSZ
Európa Kiadó
Fűzve: 42 Ft.
A címben szereplő életművész, Stanley Featherstonehaugh Ukride, ellentétben Wodehouse léhűtő és ütődött
ifjú arisztokratáival, agyafúrt észkombájn — de nem
kevésbé léhűtő.. Szervezőképességét és egyéb zseniális
adottságait fantasztikusnál fantasztikusabb tervekre
pazarolja. Az életművésznek és barátjának kalandjairól
szóló, összefüggő elbeszéléssorozatot Révbíró Tamás for
dította.

Hasznos a futás
Szívkoszorű-megbetegedéseknél a megfelelő sport már
régóta a gyógymód részét alkotja. Gyógyító hatású a
futás, a sífutás, a kerékpározás vagy a természetjárás
— jelentette ki Kindermann Saarbrücken! sportorvos.
Csak feltételesen hasznos, sok esetben káros is az eve
zés, a labdázás, a sprint, a fekvőtámasz és a súlyzóval
vagy expanderrel végzett erőgyakorlatok. Hasonlóan
osztályozták a sportokat Karlsruhéban magas vérnyo
mású betegek esetében. Richard kölni sportorvos ’sze
rint azonban magas vérnyomású betegek is sportolhat
nak, átlagos aktivitással. Egyes gyógyszerek szedése
mellett nem ajánlatos a kerékpározás, mert ezek csök
kentik a teljesítőképességet és fennáll a szívizmok túlfeszítésének veszélye. Szívkoszorúér-megbetegedések
esetén a betegek egy szívinfarktus után orvosi felügye
let mellett még a maratoni futásig is fokozhatják sporttevékenységüket.

Nemcsak teázó

P h a e d ra
író ja .
34. G y e re k e k
m e d v é je . 35. A ta n tá l v e g y je le.
37. F ő v á ro si e g y e te m n é v b e tű i.
39. K érdfiszó. 41. A m u n k á s te sti
é p sé g é t ó v ja . 43. C so d a ra b ! 44.
A z N D K -b an élő a m e rik a i é n e 
k e s (D e a n ). 47. K e se rv e se n sír.
50. S z u b a d o n v á la s z to tt m ű k o r
c s o ly a -g y a k o rla t. 52. A m e rik a i
h o rd o z ó ra k é ta -ío k o z a t. 53. F r a n 
c ia im p re s sz io n is ta fe stő 55. Bú.
57 J o s k a r - . . : a M ari ASZSZK
fő v á ro s a . 58. A F o g a ra s i-h a v a s o k
le g m a g a s a b b c sú c sa 61. F a fa jta .
65. S o p ro n fo ly ó ja . 67. B ecézett
E te lk a . 69. LCO. 70. Női n é v . 72.
R égen é lt fe lm e n ő á g i ro k o n . 74.
Á llóvíz.

B e k ü ld é s i b a tá r id ő : 1985. m á r 
c iu s 22.
A H eti H íra d ó X X IX . é v fo ly a i
6. s z á m á b a n m e g je le n t k é ré sz
re jtv é n y h e ly e s m e g fe jté s e a ke
v e tk e z ő :
M egy a ju h á s z s z a m á ro n ,
M ivel p é n z t n e m s z ő ró ,
E s tu d ja , h o g y az o la j
D rá g á b b , m in t a k ó ró .
K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k : Köbei
m ü lle r L ászló e líté lt, S z e k sz á rd
Im ecs J ó z s e f e lité it, S o p ro n k é
h id a : B alázsi K á lm á n e líté lt, Bp.
F e g y h á z é s B ö jtö n : C satő E rik
e líté lt, E g e r; S e b e s ty é n M ária el
íté lt, P é c s.

^ h ír a d ó

NB I

Kupaszerda

Biztató nyitány
Megkezdődött a pontvadá
szat az első osztályban. A ta
vaszi nyitó forduló, egyebek
ben a 16:, máris szolgált meg
lepetésekkel. A legtöbb helyen
csúszós, .mély talajon játszot
tak, de a csapatok jól felké
szültek, és így néhol máris jó
játék alakult ki.
Önmagáért beszél, hogy há
rom idegenbeli győzelem is
született, s ebből a Vasas deb
receni sikere nagy meglepetés,
de azt is kevesen várták, hogy
a Honvéd simán nyer Tatabá
nyán. . Sokaknak nem várt
eredmény áz MTK-VM szom
bathelyi és az FTC békéscsa
bai veresége.
Az mindenesetre már lát
szik: a. hajnoki címért a Vi
deoton és a Honvéd lesz ver
sengheti, 8 ebbe legfeljebb
még a: Rába' szólhat bele. Ügy
tűnik, hogy a gyakorlatilag
.kiesett. .SZEOL mellett az
Eger és az - FTC helyzete a
legnehezebb. E két csapat a
következő fordulóban találko
zik.
EREDMÉNYEK:
Éger—Videoton 1-3 (Bizto
san nyert az angliai meccs
előtti főpróbán a Vidi.)
Rába—ZTE 3-1 (A 85. perc
ben kapott büntetővel nyert a
'Rába, bár a zalaegerszegiek
gólját is győri játékos lőtte.)
Békéscsaba—FTC 3-1 (Rend
kívül fontos két bajnoki pon
tot szerzett a csabai együttes
és elmondhatja, hogy ebben az
idényben négy pontot szerzett
a tovább gyengélkedő főváro
siaktól.)'

Tatabánya—Honvéd 0-3 (A
tartalékos hazai együttes ltönynyen megadta magát a Détári
vezette kispestieknek.)
Haladás—MTK-VM 1-0 (Pálicskó edző előre megjósolta,
hogy büntető dönti el a két
bajnoki pont sorsát. Igaza lett,
csak azt nem tudni, hogy Ha
ladás büntetőre gondolt-e?)
Pécs—Csepel 0-0 (A vasgyá
riak megint úgy kezdtek,, mint
ősszel, amikor hetekig nem
kaptak gólt, igaz, nem is igen
rúgtak.) .
Újpest—SZEOL 3-1 (Törőcsik gólt lőtt, Kardos átlagon
felül játszott, s ez elég is volt
a győzelemhez.)
Debrecen—Vasas 1-2 (Szer
vezetlen, átütő erő nélküli ha
zai csapat, meglepően friss és
gyors Vasas, s nem meglepe
tés, hogy a vendégek győztek.
Sőt, az egy gólos különbség a
hazaiakra nézve hízelgő.)
Következik: Dózsa—Debre
cen, Vasas—Rába, ZTE—MTKVM, Csepel—Tatabánya, Hon
véd—Békéscsaba, FTC—Eger,
SZEOL—Haladás, Videoton—
Pécs.
A Z N B I Á LLA SA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

V id eo to n
B p. H o n v éd
R á b a ETO
D e b re ce n
H a lad á s
Ü . D ózsa
ZTE
M TK-VM ,
C sepel
P écs
T a ta b á n y a
V asas
B é k é sc sa b a
F e re n c v á ro s
Eger
SZEO L AK

16 10
16 9
16 8

2
3
4
3
5
6
5
6
6
6
7
6
8
9
8
2 13

27-13
23-11
29-24
21-16
19-13
20-14
24-19
21-18
12-10
16-16
23-25
24-26
17-26
19-25
12-24
14-41

24
22
20
20
18
17
17
16
16
15
15
14
14
12
12
4

Manchester United— Videöton 1-0

.M e g le p ő e re d m é n y e k

i EREDMÉNYEK:
Diósgyőr—Siófok 1-5 (Szü
net, után .tíz perc alatt leiskoilázta a Siófok az ész nélkül
rohamozó hzaiakat.)
Özd—Bauxitbányász 4-0 (A
tapolcai együttes kiesési gond
jai egyre súlyosabbak.)
Salgótarján—Dunaújváros

6-6 (Szinte hihetetlen ered
mény legalább is az 1500 hazai
nézq.nek.)
Szolnok—Nagykanizsa 2-0
(Sárdagasztás, eső, s két . gól,
egyik büntetőből.)
Szekszárd—Vác 1-3 (A má
sodik félidőben kerekedett fe
lül a vendégcsapat.)

Keszthely—Kazincbarcika
2-2 (Igazságos eredmény.)
Nyíregyháza—Debreceni Ki
nizsi 0-1 (Meddő csatárjáté
kának köszönhette hazai ve
retlensége elvesztését a nyír
ségi csapat.)
Bakony Vegyész—Baja 1-1
(A vendégek örültek jobban.)
Volán—Hódgép 1-0 (Szeren
csés győzelem.)
a b a j n o k s á g Ál l a s a :
B p. V o lán
20 14 3 3 44-20 27
V ác
20 11 5 4 39-19 27
S z o ln o k
20 11 4 5 39-23 2G
S ió fo k
20 12 2 6 35-22 26
N y íre g y h á z a
20 11 5 4 30-17 23
D. K in iz si
20 9 5 G 34-30 23
S a lg ó ta rjá n
20 8 G 6 29-23 22
O za
20 8 5 7 29-24 21
S o p ro n
19 8 5 G 27-24 21
K a z in c b a rc ik a 20 6 8 G 28-28 23
D u n a ú jv á ro s
20 7 6 7 23-27 20
B a ja
20 7 5 8 24-28 13
? Ios e y e r
20 s g g 35-34 is
14. M e trip o n d
20 6 G 8 20-21 18
15. K e sz th e ly
20 G 3 11 24-25 15
1 G. N a g y k a n iz s a
20 5 5 10 26-28 15
17. B a k o n y V.
20 4 6 10 18-33 14
18. S z e k sz á rd
20 3 7 10 18-3613
19. B. b á n y á s z
20 3 4 13 18-42 10
20. 22. V o lán
19 2 4 13 24-50 8
M eg je g y z é s: A N y íre g y h á z a és a
D ió sg y ő r e re d m é n y é b ő l 4—4 b ü n 
te tő p o n t le v o n v a.

1.
'{•
•
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

RÖPLABDA

Minit, mint M iki
Az egri NB I-es röplabdáslányok a közelmlútban új ed
zőt kaptak, Phan Hong Minht,
aki Vietnámból érkezett.
Ami- azt illeti, az Eger SE
röpöSeire ráfér egy kis ázsiai
iskola, hiszen a hölgyek a baj
nokság utolsó helyén állnak.
Ügy tűnik, az egri vár sáncát
alaposan meg kell erősíteni,
hä el akarják kerülni a ki
esést.
:
A' „magyarosított” nevű —
egyszerűen Miki névre hallga
tó — viettiami edző nem telje
sen új fiú a magyar röplabdasportbán.
Tökéletes magyarsággal is
merteti eddigi pályafutását:
“-•Éppen tíz évvel ezelőtt
kerültem
Magyarországra.
Először a Testnevelési Főisko
la férficsapata mellett dolgoz
tam, mint másodedző. Később
a Bp. Spartacus női. gárdáját
vettem át. Évekig dolgoztam
a TF Kutató , Intézetében as
piránsként, majd 1978-ban ha
zamentem a családomhoz.
Most már 13 éves a kislányom,

ő is röplabdázik. Az egyik
hanoi csapatban játszik.
— Szintén űzte ezt a sport
ágat?
— Természetesen. A tanul
mányaimat a pekingi testne
velési főiskolán végeztem, ez
idő alatt játszottam az egyik
kínai első osztályú együttes
ben.
— Az ázsiaiak közismerten
a világ legjobbjai röplabdázás
ban. Mi az a plusz, amellyel
előttünk járnak?
— Jóval
higgadtabbak,
pszichológiailag állóképeseb
bek, mint az európai földré
szen élők. S nem utolsósorban
nagyobb a csapaton belüli
összetartás talán még a győzniakarás is. Minden csapat
olyan, akár egy család.
— Mire próbálja megtaníta
ni az egrieket?
— Az ázsiai játékstílusra: Á
modern játék eleme, hogy. a
háló fölött minél laposabb ív
ben érjen át a labda. Nehe
zebb ellene védekezni. Nem
csak erőből kell ütni, hanem
olykor ésszel is játszani. . ,

PORTRÉ

j Fií&s Jfé&sví

Emlékszem, amikor Szőcs
Tavaly az MTK-VM orra
edző felhívta rá a figyel előtt is elhúzta a mézes
mem, olyan furcsának ta madzagot. Aláírta az átláltam a nevét, hogy lebe- . igazolási lapot, aztán visztűztettem. Később mások sza.vó.nta: emiatt el is til
is megtanulták, mert sok tották. De ősszel a Hungá
szoros ifjúsági válogatott ria körúton már brill írolett belőle.
-zott. most pedig az MTKTizenkilenc évesen mu VM ellen a mezőny leg
tatkozott be a ZTE első jobbja volt Beszáguldozta
csapatában, mégpedig 197.8. a pályát, a sáros talajon
április 20-án, amikor is : megállás nélkül küzdött,
3-1-re legyőzték a , Békés szerelt,
kitűnő labdákat
csabát. Amikor kifutottak adott, s a második félidő
a pályára, egy néző meg derekán ■
. egy mesterien ér
kérdezte: „Ki az a nagy tékesített, 11-essel győze
lakli gyerek?...” Nos, Fi lemhez juttatta a Haladást.
tos Jóska volt. És ezen a Középpályásként a legjobb
mérkőzésen mindjárt ki góllövője a csapatnak. Ed
tűnt a bátorságával, cselé- dig 117 NB 1-es mérkőzést
zőkészségével,
technikai játszott. Elvégezte a tanár
tudásával. A későbbiek so képző főiskola
történe
rán ezeket az erényéit lem—hépműveíés
szakát.
egyre többször csillogtatta. Huszonöt éves. Nován szü
De sajnos, olykor a rakon letett, s ki tudja, Zala
cátlankodását is. Eleven egerszegen és a Haladáson
gyerkőc volt, olyan, akiről ' keresztül/ hová vezet aZ út
Manchester
U.—Videoton
azt szokták mondani, hogy ja?
Mezey György szövetsé
pimaszságra is hajlamos,
10, Zseljeznyicsar—D. Minszk
olyan fickó, akivel mindig gi kapitány ugyanis figyeli
20, Internaciónale—Köln 1-0,
történik valami. Talán ez őt. Azt mondta; taktikai
Tottenham—Real Madrid 0-1.
is
közrejátszott, abban, elképzelésébe egy Fitos
szerű egyéniség belefér.
Vagyis a négy angol, három
hogy 1980-ban elengedték Mondjuk,- a hollandok el
szovjet,
két
nyugatnémet,
a szomszédos Szombathely- len.
osztrák és olasz, egy-egy gö
Hát Jóska, igyekezz!
rög, jugoszláv, francia, svéd,
csehszlovák és magyar csapat
közül ki lesz az a 12, amelyik KLAMPÄR:
a legjobb négy közé jut? —
ez a kérdés a március 20-i
Klampár Tibor (32 éves) országoson. Végül is minden
visszavágók előtt.
akaratos ember hírében áll. képpen számítottunk a vere
Bárhogy is áll a dolog, népsze ségre.
rű asztaliteniszezőnk a sérülé
KAJAK-KENU
Pedig régebben a lengye
kenységen nem tud úrrá len lek—nem
sok vizet zavartak.
ni.
— Az akkor volt, amikor
— Hogy ez sérülékenység-e, VB-győztesek
lettünk. Még
nem tudom — mondja. —
A magyar kaják-kenu sport Hungaropari Kupa, legfőbb tá Tény, hogy január elején Ta hozzá abban a csoportban,
a kínaiakat is fo
szeretné feledtetni híveivel az mogatója -pedig az.. Orosházi tán kondiedzés közben ismét amelyben
utóbbi, tamperei világbajnok Síküveggyár. A versenyek me „megsérültem”. Csonthártya- nákra vettük.
■— A mostani VB-sorsolás?
ság eredményeit — ez derült, cénásairól, az egyre növekvő gyulladás van a jobb rüsz
— Szinte hihetetlen. Nem is
ki a sportág vezetőivel (Vfisa- anyagi- gondokról egyébként tömben. Balszerencsére még
di János elnök, Füleky And sok szó esett ezen a beszélge az influenza is elkapott. Nyak tudom, hogy mikor kerültünk
rás főtitkár, dr. Parti János tésen, bizonyítékául annak, ra-főre injekcióznak, mert a ilyen kemény csoportba. Ta
szövetségi kapitány, Vajda hogy a kajakozókat, kenuzó- hétvégi rangadón játszani kell. lán soha. Vágy akkor nem vet
Vilmos szakfelügyelő) sajtótá kat sem kerülik el a nehéz
— A z a híre, hogy a na tük észre.
jékoztatóján, áz OVH római gazdasági helyzet követelmé gyobb mérkőzések előtt „lesé— A küzdés őrinél meddig
rül”, ■
parti üdülőjében. Az igazat nyei.
tart még? Hiszen kezd eljárni
megvallva, nem is sajtótájé
— Mondják. Bár az orszá az idő__ .
Az MKKSZ ennek ellenére
koztató volt ez a szó hagyo magasra
gosan is sérülten játszottam,
— Messze van még a bú
állította
a
mércét,
sőt
mányos értelmében, inkább af tervbe vette azt is, hogy .fo aztán Csehszlovákiában is. csú! Érdeklődött irántam egy
féle kötetlen baráti beszélge kozni fogja a sportág népsze Csak Lengyelországban nem •osztrák és egy NSZK csapat.
tés a magyar kajak-kenu sport rűsítését. Ennek az akciónak az álltam asztal mellé.
Még konkrétan nem beszél
időszerű gondjairól, terveiről, egyik legfontosabb állomása
— Ezért volt ott tartalékos tünk meg semmit, egyelőre egy
a válogatottak felkészítéséről lesz a szeptember 8-án sorra a gárda?
évre kötnénk szerződést. Én
és még egy sereg sportági ér kerülő maratoni viadal is. Az
— Én sérült voltam. Kriston három évig szeretnék profi
dekességéről.
esmény (amelynek társren adva volt, é s. nem tudom, lenni.
— A válogatottság?
Hatvanöt hazai és huszonkét dezője a KISZ KB lesz) látvá miért nem a Takácsot játszat
külföldi viadal vár a hamaro nyosságát növeli, hogy a be ták, amikor második lett az
— Azt sem akarom feladni!
san kezdődő idény szereplői futót az Országház előtti Dure. E két szám látszólag ma na-szakasznál
jelölik
ki.
gas, de ha arra gondolunk, (Ugyancsak a sportági bázis SAKK
hogy mintegy négyszáz fel szélesítését célozza az az el
Kasxpcrov új szabályokat sürget
nőtt, hétszáz ifjúsági, kilenc- képzelés, hogy meghonosítják
száz serdülő és kétezer úttörő a látványos, izgalmas, úgyne
Az
új
sakkvilágbajnoki Döntést hozni a FIDE augus:
szeretne bizonyítani ezeken az vezett kajakpólót, amely uszo
eseményeken, máris reálisnak dában is űzhető, s így valame döntő szabályait, lebonyolítá tus végi kongresszusa hivatot
tetsző ez az adat. Az élvonal lyest csökkentené a kajak-ke sának feltételeit minél előbb, ezt azonban Kaszparov nyilai
legkésőbb május végéig kelle k°zatában, érthetően, túl ki
fókuszában az augusztus köze nu hazai idényjellegét.)
ne kidolgozni a Nemzetközi sőinek nevezte, s azt is me;
pén a belgiumi Mechelenben
Sok szó esett a mostoha idő
sorra kerülő felnőtt világbaj járásról, amely erősen késlel Sakk Szövetség vezetésének. említette, hogy a szabályo
nokság áll. A felkészülés leg teti a vízi felkészülés kezdetét. Ezt sürgette a kihívó Gnrri ügye Karpovot is izgatja.
fontosabb hazai állomásai kö A válogatottakat ez kevésbé Kaszparov.
Ami a szeptember 2-i,g hál
zül kiemelkedik a májusi 24- érinti, ugyanis a legjobbak (19
Ez volt az első eset, hogy az
időt' illeti, Kaszparo
én kezdődő háromnapos szege versenyző) hétfőtől három hé öthónapos világbajnoki döntő ralévő
elmondta, hogy a napokba
di nemzetközi viadal, amelyre
végeredmény nélküli megsza
13-15 ország legjobbjait vár ten át Kubában gyakorolnak. kítás ótá Kaszparov érdemben visszatér lakhelyére, Bakub;
de nemcsak pihenni, regen«
Érdekes
sportági
hír
az
is,
ják a rendezők. Érdekesség,
véleményt nyilvánított, érté
hogy az országos bajnokságot hogy — először a kajak-kenu kelte a sakkcsatát, és beszá rálóőni akar, hanem kellöe
egy héttel a VB után bonyo sport történetében — július 24. molt terveiről... Mint ismere fölkészülni is. Már márciu
lítják le, ugyancsak Szegeden, és 27. között Olaszországban tes, a döntőt Campomaines, a végén ott lesz Irkutszkban, a
a sportág új főhadiszállásán. ifjúsági világbajnokságot ren FIDE^ elnöke Karpov 5:3-as úttörőházak és iskolák csapa
Az OB hivatalos elnevezése deznek.
vezetésénél
felfüggesztette, tóinak országos, döntő verse
annak kilátástalan elhúzódá nyén. Május végén, júniu
sára, a versenyzők egészségé elején pedig erős nemzetköz
SZUPER LIGA
nek védelmére hivatkozva. tornán szándékozik induln
Mindkét játékos ellenezte a vagy a nagymesterek közű
1. S v é d o r s z á g
döntést, amelyet azonban a valakivei különmérkőzést vív
napokban véglegesen megerő ni, aztán pedig megkezdődi]
Igaz, csak március 6-án fejeződött be az asztaliteni
sítettek, s Campomanes azt is
szezők rangos, sorozata, a Szuper Liga, Svédország válo
bejelentette, hogy az új döntő - a közvetlen felkészülés a:
szeptember
2-án
kezdődik 'újabb páros csatára.
gatottja már korábban bebiztosította végső győzelmét.
Moszkvában.
A skandinávok a hetedik forduló előrehozott mérkő
Pillanatnyilag az a kérdés
zésén Lampertheimben 7:0 arányban legyőzték az
milyen szabályokkal játsszák?
NSZK-t. Bár Csehszlovákia pontszámban még beérheti
Várható, hogy a jelenlegin,
a „háromkoronásokat” (a csehszlovákok Lengyelország
amely szerint minden korláto
zás nélkül hat győzelemig kell
• SA JTÓ SZ EM LE
gal mérkőztek a ' zárófordulóban), a kiírás értelmében
S z e rk e sz ti:
.játszani, változtatni akarnak,
mégis Svédország a győztes, Hiszen pontszámegyenlőség
Q szerte Gbztrt ö tz o tts á s
a .legtöbb esélye a 24 partira
B u d a p e st
esetén az egymás elleni eredmény dönt. Azt a mérkő
korlátozott döntőnek van, Ak
V.. a te ln d i utc a q s2 103«
K ia d ja :
zést pedig Svédország 4:3-ra nyerte, még januárban
kor viszont határozni kell,
az IgazsAtínt/v* M in t^ tA riu m
Csehszlovákia ellen.
;kédvezhet-e Karpovnak a dön IV Ors^oop P^rqn-«n k .(iga
tetlen, vagy veresége esetén,
85—-1100. S z ik ra L a p n y o m d a ,
B udapest
van-e
joga
visszavágóra?
A nemzetközi kupák taúaszi
nyitányán mi is érdekelve vol
tunk az UEFA Kupában a Vi
deoton révén, ami önmagában
is siker, visszagondolva az el
múlt évek kupa-kudarcaira. Az
eddigi ellenfelek sem voltak
könnyűek, de a patinás angol
klub, a Manchester bizony ne
héz diónak ígérkezik a vissza
vágón, noha csak egygólos
előnnyel érkeznek.
Az Old Traffo-rd pálya mint
egy negyvenezer nézője biz
tos és jelentős hazai győzel
met várt. A Videoton bátor
kontrajátékot ígért. Tulajdon
képpen mindkét együttes csa
lódott. A hazaiak — s ezt nem
bánjuk — azon kesereghet
nek, hogy bár végigtámadták
a 90 percet, csak egy. gólt tud
tak elérni. A mi csapatunk az
eredménnyel máig csak elége
dett lehetne, de Csongrádi sé
rülése, valamint Ma jer és
Csuhay újabb sárga lapja azt
jelenti, hogy legalább két
kulcsemberünk hiányozni fog
a visszavágón. S kérdéses,
hogy Csongrádi felgyógyul-e
és teljes értékű játékos lesz-e?
így hát a március 20-i viszszavágó előjelei nem a leg
jobbak, annak ellenére, hogy

a Videoton idegenben tisztes
séggel. helytállt.
Ami a további mérkőzéseket
illeti: a BEK-ben kirajzolód
nak a Juventus—Liverpool
álomdöntő körvonalai. Mind
két égyüttes jó pozícióban
várja a folytatást. Négy közé
juthat még a Dnyepr és a
Panathiakosz, Idegenben sze
reztek egy, illetve két pontot.
A KEK-ben előnyös helyzet
ben várja a , visszavágót az
Everton, a Dinamó Moszkva, a
Dynamo Dresden, és kétgólos
előnnyel utazik Rómába a
Bayern München.
Az UEFA Kupában viszont
nem lehet még tippelni sem,
akármelyik együttes tovább
juthat. Az eredmények:

Feledtetni a tamperei kisiklást

NB ÍI
A második vonalban is elin
dult a tavaszi idény, s mind
járt bombameglepetésekkel. A
két éllovas . győzött ugyan, de
kikapott otthon a Nyíregyhá
za, a Salgótarján és a Diós
győr, ez í utóbbi: kettő nem is
akárhogy. A pálya használha
tatlansága miatt elmaradt a
soproni összecsapás;
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Messze még a búcsú

