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Banglades — szökőár után

A Z ELMÚLT HÉT
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NYUGAT-EURÓPAI
szövetségesei üdvözölték Reagan elnöknek azt a dönté
sét, hogy Washington bizonyos feltételekkel továbbra is
tartja magát a SALT—2 megállapodás előírásaihoz. Az
első nyilatkozatok tanúsága szerint az elégedettséget az
ás táplálja, hogy. Washington ezúttal előzetesen kon
zultált szövetségese1.vei. Genscher nyugatnémet külügy-■
miniszter a. döntést a genfi szovjet—am erikai tárgya
lások sikeréhez szükséges fontos előfeltételként jelle
mezte, s annak jelét látta benne, hogy Washington foly
tatni kívánja a leszerelési párbeszédet Moszkvával.
AZ AMERIKÁI ELNÖKI HATÁROZAT VILÁG
SZERTE a figyelem középpontjában áll. A hírmagyará
zók elsősorban azokkal a „feltételekkel” foglalkoznak,
amelyeket a Fehér Ház szabott — Moszkvának.
Az
amerikai elemzők általában Úgy vélik, hogy Reagan
döntése Shultz külügyminiszter és McFarlane nemzetbiztonsági tanácsadó álláspontját tükrözi, s így az óceá
non túl kommentátorok Weinberger hadügyminiszter
és főként a fegyverkorlátozás, fő ellenlábasaként ismert
helyettese, Richard Perle „vereségéről” beszélnek. Ám
ugyanezek a hírmagyarázók siettek rámutatni, hogy
a SALT—2-szerződéis esetleges felmondásával a Pen
tagonnak miég nehezebb dolga lett volna elfogadtatni a
katonai költségvetést a törvényhozásban. Vagyis arra
számítanak, hogy a mérsékeltebb erők e kétségtelen si
kerét utóbb a Fehér Ház a Pentagon javára igyekszik
majd „kiegyenlíteni”. George WiH konzervatív szem
leíró pedig úgy vélte, hogy az elnök az év végéig még
megváltoztathatja mostani döntését, így elrendelheti a
Mitgetmah-rakéták fejlesztésének a meggyorsítását, a r
ra hiva,tkozva, hogy a leszerelési tárgyalásokon nincs
előrehaladás, a-vagy megvádolva Moszkvát a SALT-előírások megsértésével. A közíró szerint különben az el
nöki megfogalmazások inkább tükrözték a SALT el
lenfeleinek, mint híveinek álláspontját, hiszen Reagan
jóformán egyoldalú engedményként tüntette fel a dön
tést.
A RÉGI TAKTIKÄT KÖVETI A REAGAN-KORMÄNYZAT: megsértve vádol, é s . vádolva a _Szovjet
uniót, önmaga séfti meg a SALT—;2-egyezményt. így
foglalható össze Vlagyimir Lomejko áUásfoglálása Rea
gan elnök beszédéről.
Az USA a támadó fegyverzetek növelésére törekszik,
de meg kell értenie, milyen következményekkel jár a
SALT—2-vel kapcsolatos álláspontja. A szovjet fél nem
egyezhet abba bele, hogy az Egyesült Államok szabja
meg a szerződés mely előírásait kívánja betartani, és
melyeket nem. Mindebből a Szovjetunió megfelelő következtetésaket von le, a sajált és
szövetségeseinek
biztonsági érdekeinek megfelelően — szögezi le Vlagyi
mir Lomejko, aki nem hagy kéiSsAgst afelől; Moszkva
kedvezőtlenül fogadta és negatívan ítéli meg a wa
shingtoni állásfoglalást. .
Lomejko szerint, Washington „rák módjára” kíván
visszafelé „haladni” a SALT-lkötelezettségek betartásá
tól. A kérdésekre adott válaszokban azt a véleményét
is kifejtette, hogy ezen kötelezettségek Visszautasítása
közben mintegy „Moszkva kezére” hivatkozik. A szóvi
vő hangsúlyozta: a fegyverzetkorlátozás felettébb fon
tos, az egész emberiség sorsát érintő ügy.
A BERUHÁZÁSOK, A MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÚJ
súlypontjairól, az intenzív fejlődési pályára való áltállas nehézségeiről szólt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB
főtitkára a műszaki-tudományos haladás kérdéseivel
foglalkozó moszkvai tanácskozáson. Hangsúlyozta
a
gazdasági mechanizmus alapos átszervezésének, a vál
lalati önelszámolás erősítésének fontosságát is.
Az SZKP főtitkára szólt a szocializmus és a tervgaz
dálkodás vitathatatlan sikereiről, több ezer vallalat
felépítéséről, a városok és. falvak airou'latánaik .váítozásálról, a lakáshelyzet és az életkörülmények javításá
ról, majd hangsúlyozta, hogy a hetvenes éveik elejetői
észrevehetővé váltak bizonyos nehézségek a gazdaság,
fejlődésben.
Ennek fő oka az, hogy'annak id e jé n n e m voltunk
állhatatosak a gazdasági szerkezet, az _irányítása for
mák .és. módszerek átalakításában. A p á rt es az «gesz
nép előtt az a feladat áll, hogy leküzdjük a negatív
irányzatokat, és gyors javulást érjünk el.
HIVATALOSAN LEZÁRTNAK
TEKINTIK TEL
AVTVBAN a Libanon elleni
hadműveletet _az utolsó
csapatkivonás' végrehajtásával. A bejrúti külügyminisz
térium viszont úgy vélt, hogy egyelőre nem lehet be
szélni teljes kivonulásról, hiszen még m aradtak_kato
nák és tanácsadók az országban. Simon Peresz izraeli
miniszterelnök azonban
ünnepélyesen hangoztatta,
hogy országa „végleg megszabadult” a libanoni kötött
ségtől, amely kétségkívül Izraelnek leghosszabb éis leg
nagyobb veszteségeket jelentő háborúja volt. Ugyanak
kor már új „önkéntesek” utaztak a „dél-libanoni diadsereg” támo-gatáisára.
Abból a „biztonság, zónából
azonban már két rakétáit lőttek ki izraeli területre,
mintegy jelképezve a Begin-kormány által elkezdett,
ás formálisan a kiindulópontra visszatért hároméves
akció kudarcát.
f é l id e jé h e z é r k e z e t t a s t o c k h o l m i é r t e 
k e z l e t , s a tudósítói jelentések szerint egyszerre tü
relmetlen és bizakodó mérlegek készülnek a svéd fő
városban az. eddigi
tanácskozásokról. A Pravda azt
sürget., hogy a hátralévő időszakban1a szavakról tér
jenek át a telitekre, konstruktív módon lássanak hoz
zá a tárgyalók a konferencia előtt álló jelentős felada
tok megoldásához.

Elsodort szigetek
A Banglades partjain végig
söprő hurrikán és a nyomában
toluló szökőár áldozatainak
száma a nemzetközi sajtó sze
rint a 49 ezret, bár a nemzet
közi segélyszervezetek helyi
viszonyokat ismerő szakértői
szerint az sem lenne meglepő,
ha a természeti csapás 100
ezer bangladesi életét oltotta
volna ki.
A természet sosem volt ke
gyes az, 1971 óta fennálló
Banglades — azelőtt KeletPakisztán — területéhez. Csak
1875 óta — amióta a brit gyar
matosítók feljegyzései rendel
kezésre állnak — .57 pusztító
szélvészről tudósítottak a hír
adások. Az áldozatokról azon
ban csak 1960-ban szólt elő
ször hivatalos jelentés. Az ed
digi legvadabb hurrikán 1970.
november 11—12-én söpört vé
gig a Gangesz-deltáfcan, a szi
getéken és a partvidéki Chit
tagong és Khulna körzetben.
A ctöbb mint 220 kilométeres
sebességgel süvítő szélvihar
7—8 méteres hullámokat haj
tott maga előtt. Legkevesebb
egymillió ember veszett oda,
legalábbis ez a szám áll a
Guinness rekordok könyvében
— ez a hurrikán, mint világ
rekord, ugyanis még oda is
bekerült.
•A legutóbbi nem volt ekko
ra: a szélvész „csakrt óránként
180 kilométeres sebességet ért
el, igaz a 3—4 méteres, hullá
mokkal leborotvélt 270, kilo
méteres sávban a Bengáliöbölben vagy ezer, összesen
8,5 millió ember által lakott
apró szigetet. Az áldozatok
száma most is nagyobb lehe
tett volna, de ezúttal a bang
ladesi hatóságok már figyel
meztetést kaptak a készülő
időjárás-változásról a NASA
amerikai űrhivatal új előre
jelző központjától. így a 'szá
razföldön némi előkészülete
ket tehettek, de az öbölbeli szi
geteken nem volt menekvés.
Banglades szinte kihívja
maga ellen a természeti ka
tasztrófákat, Területe .143 ezer
négyzetkilométer, .
alacsony'
fekvésű, hatalmas folyók, ágai
val szabdalt sík deltavidék, a
tengerszint feletti magasság
meg száz kilométerekre a
parttól sem több három mé
ternél. A másfél magyarországnyi helyen 99 millió em
ber zsúfolódik össze, s a né
pesség gyarapodási üteme az
egyik legnagyobb a világon.
Öél-Ázsia népességi „időzített
bombája” Banglades, amely
egyszersmind a világ legsze
gényebb országa.
A szárazság, árvíz és hurri
kán évente százezreket tesz

hontalanná, éhezővé, semmi
síti meg a szegényes termést
a jobbára naturálgazdálkodást
folytató kisbirtokokon. A ta
valyi nagy folyóáradások öszszesen 30 millió embert érin
tettek, 600 ezer épület rongá
lódott meg,. 7 millió hektár
termés pusztult el. Ezerszám
szedi évente áldozatait trópu
si, szegény országokra jellem
ző sokféle betegség, járvány:
a kólera, a vérhas, a malá
ria. Bangladesi ■kuriózum: a
kormány a malária elleni küz
delem egyik eszközeként má
jus elején elrendelte a békacombexport korlátozását. Pe
dig ez az ország egyik legfon
tosabb kiviteli cikke. A dön
tés oka: a békaállomény úgy
megcsappant, hogy már nem
tudott elegendő maláriát ter
jesztő szúnyogot . pusztítani.
Ebben az országban, ahol még
ma j s alig készülnek statiszti
kák, csak a hírügynökségek
becsléseire lehet hagyatkozni:
tavaly télen három hónap
alatt az ország északi, terüle
tein hatezren betegedtek meg
például kolerában, s közülük
legalább 900 meghalt, miután
nem volt sem ivóvíz, sem or
vosi ellátás.
Évente átlagosan 30 ezer
bangladesi gyerek vakul meg
a rosszul tápláltság és a vita
minhiány .következtében. A
születéskor várható átlagos
élettartam 49 év Bangladesben, ezer gyermek közül 142
nem éri meg az első születés
napját, az egy 1lakosra jutó
élelmiszer-termelés, mennyi
sége évről évre csökken. A
Világbank szerint az egy la-,
kosra jutó nemzeti össztermék
(GNP) évi 130 dollár, ezzel
Banglades a világ legszegé
nyebb országa. A lakosság 86
százaléka az abszolút szegény
ségi szint alatt tengeti .életét,
A falusi lakosság felének még
földje sincs.
Banglades eközben kiesik a
nemzetközi segély- és pénzügyi
intézmények látóköréből. Alig
kap valamit külföldről, de —
saját erőforrások híján —
még így is a segélyek fedezik
a gazdasági fejlesztés 80 szá
zalékát. Jellemző, hogy a mos
tani hurrikán után eddig 1,6
millió dollár segélyt adtak,
össze a fejlettek, egyharmadát
az USA, egyharmadát az
ENSZ, negyedét a Közös Piac;
s ez a minimális összeg az ed
digi toronymagasan legna
gyobb segély. Az országnak
ipara gyakorlatilag nincs. A
munkaképes korúak 40 száza
léka nem jut termelőmunká■hoz.

Ausztria

Újabb

a Rába megtisztításáért

©PiC-érí sökkeníés ?

A Rába folyó osztrák sza
kaszának
megtisztítására
1990-ig 1,3 milliárd schillinget
fognak költeni Ausztriában, A.
folyó osztrák szakasza, oly
mértékben szennyezett, hogy
az már veszélyezteti biológiai
túlélését — szögezték le égy
stájerországi környezetvédel
mi tanácskozáson. A Rába víz
minősége az Utóbbi évtizedben
romlott ugrásszerűen, több
szakasza már a legrosszabb
(IV-es) vízosztályba sorolható,
A folyó megtisztításáról tar
tott tanácskozáson az osztrák
szövetségi kormány és a stá
jerországi kormány képvise
lői leszögezték, hogy á mil
liárdos költségekben a szenynyező iparvállalatoknak és
községtanácsoknak is osztoz
niuk kell. 1987-íg szenny
víztisztítók építésével és egyéb
környezetvédelmi
létesítmé
nyekkel több mint 80 száza
lékkal kívánják csökkenteni a
Rába osztrák szakaszán a vízszennyezést.

A Kőolajexportáló Országok
Szervezetének (OPEC) követ
kező, július 22-én Genfben
összeülő konferenciáján meg
kell vitatnia a nehézolajak
árának csökkentését — jelen
tette ki Jamani szaúdi olajügyi miniszter. A szaúdi tö
rekvés mögött az áll, hogy ja
nuárban, a legutóbbi árvál
toztatáskor az OPEC csökken
tette a nehéz- és a könnyű
olajok közötti árrést: a nehézolajak árát 50 centtel, 26,50
dollárra emelték, a szaúdi
könnyűolajat pedig 1 dollár
ral, 28 dollárfa csökkentették.
Mostanra azonban — eltekint
ve a változatlan általános túl
kínálattól — fordult a helyzet:
az északi félteke telének el
múltával visszaesett a keres
let, s főként a nehézolajak
esetében a szabadpiaci árak
újra a hivatalos szint alá es
tek.

M mokzssS&s
Albániába egyéni turis évre a mesés négymilliós
ták egyáltalán nem utaz számot helyezi kilátásba.
hatnak, csak idegen nyel Tizenkét gyermekes mayá
veket beszélő tolmácsok és kat ,,hős anyák”-kéní ün
idegenvezetők által szigo nepelnek, a magzatelhajtás
rúan ellenőrzött csoportok szigorúan tiltott.
Albániában miniden férfi
kereshetik fel az országot
(1984-ben 5000—6000 láto és minden nő munkaköte
gató járt ott) Külföldi cé les: évi -50 héten át heten
gek képviselőinek és mű te hat napot kell minden
szaki szakembereknek is kinek dolgoznia. A földe
meghívólevelet vagy hiva ken mindenütt irdatlan tö
talos jóváhagyást kell be megű embert látni, ezek a
szerezniük Tiranából. Ma csoportok többnyire nőkből
gában az országban. ők is állnak. A mocsarak lecsakizárólag csak albán üzleti polásánál és a történelmi
partnereikkel
szorosan okokban gyökerező, minden
együttműködve utazhatnak. téren szembeszökő elmara
leküzdése során
A diplomaták és a hiva dottság
mindmáig
az emberi mun
talos kulturális, valamint' kaerő a legfontosabb
gazdasági küldöttségek tag forrás. A dolgozóknak erő
zu
jainak kivételével egyetlen hogó esőben is, perzselőalbán
állámpolgár
sem napsütésben is gyalogosan
utazhat szabadságra vagy
teherkocsi rakfelüle
rokonlátogatásra külföldre. vagy
kell hazajutniuk. A fe
Az ország 2,9 millió lako tén
bakú lovas kocsik, szasát légmentesen elszigetelik dett
márkordék, ökör vontatta
a külföldön'élő sok millió szekerek,
kerékpárosok, de
albántól. Hivatalos adatok mindenekelőtt
a gyalogosok
négy-öt millióra becsülik pokoli kínszenvedéssé
te
az Albánia' határain kívül szik az utazást Albániában
élő albán eredetűek szá az autón közlekedők szá
mát; Jugoszláviában — be mára. Albán beszélgetőleértve Montenegrót és Ma partnereink megsértődnek,
cedóniát — kereken két
ha tévé- és fotóriportok a
millió ól, további félmillió primitív
valóságot, nem pe
Olaszországban,
100—300
ezer Görögországban, kö dig a rózsás jövőbeni vízió
ábrázolják.
rülbelül 100—160 ezer az katVoltaképpen
hány autó
Egyesült Államokban, vé is van Albániában?
gül további tízezrek tele Haxhioja, GjirokastérFejzo
vá
pedtek le Ausztráliában,
Argentínában,
Egyiptom rosa helyi rádióadójának
ban, Romániában, Bulgá igazgatója elmondta, hogy
riában és Franciaország 60 ezer lakosú körzetében
a gépkocsik számát 250-re
ban.
teszik — ezek természete
Napjainkban Albániában sen kivétel nélkül állami
. van Európa legmagasabb kocsik. S ha meggondol
születési arányszáma: pilla juk, hogy Albániában 26
natnyilag közel négyszere közigazgatási körzet van,
se az európai átlagnak. Az úgy ez a becslés azt jelen
ország lakossága 1960—1984 ti, hogy az egész ország
között ugrásszerűen megnö- ban aligha tartanak nyil
vekedett: 1,6 millió főről ván több mint 8-10 ezer
2,9 millióra. A párt a 2000. személygépkocsit.

Kétélű fegyver
Az
olyan
kereskedelmi
szankcióknak, amelyeket az
Egyesült Államok vezetett be
á baloldali nicaragúai sandi
nista kormány ellen, megvan
az a szokásuk, hogy költséges
és megdöbbentő kudarccá vál
nak. A háború utáni történe
lem tanúsága szerint ezek —
legalábbis időlegesen — való
ban k á rt okozhatnak a cél
ország gazdaságában, de álta
lában azon az áron, hogy ha
sonló kárt szenvednek az üz
letemberek
és
kereskedők
azokban az országokban, ame
lyek erőltetni próbálják a
szankciókat.
Ahhoz,, hogy a kereskedelmi
szankciók sikeresek legyenek,
hirtelen kell alkalmazni és
szigorúan be kell tartani őket,
valamint az összes kereske
delmi partner támogatására
szükség van. A célországnak
ezen. felül nagymértékben füg
gőnek kell lennie az embargó
alá vont kereskedelemtől, to
vábbá nem lehet képes arra,
hogy visszavágva kárt okoz
zon.
A külpolitikai okokból be
vezetett kereskedelmi embar
gó legtöbbet emlegetett esete
a szibériai gázvezeték beren
dezéseire elrendelt amerikai
embargó volt, válaszul a len
gyel . rendkívüli állapot 1981.
decemberi életbe léptetésére.
Az embargó kétségkívül
visszavetette a beruházást, jól
lehet feltehetőleg sohasem lesz
pontosan felbecsülhető a tel
jes, kár mértéke. A Nyugat
szempontjából a következmé
nyek majdnem katasztrofáli
sak voltak: politikai szakadást
okoztak, a NATO-szövetségesek között, az amerikai cégek
pedig nagy üzletektől estek el.

Ebben az esetben a politikai
célokat beárnyékolta a NATQszövetségesek közötti huzako
dás. Az Egyesült Államok azt
követelte, hogy az európai cé
gek — főleg Franciaországból,
Olaszországból és Nagy-Britanniából — mondják le meg
lévő szerződéseiket, mert a
bérendezések amerikai techni
kát tartalmaztak. Az elhúzó
dó jogi vita eredményeképp a
brit kormány végül olyan in
tézkedést- fogadott el, amely
gyakorlatilag utasította a brit
cégeket, hogy folytassák a
szállításokat a gázvezetékhez.
A korábbi amerikai gabona
embargó, amelyet az afgán in
vázió elleni tiltakozásul ren
deltek el 1980-ban, ugyancsak
kudarcba fulladt, amikor A r
gentína nem volt hajlandó
csatlakozni és 'pótolta a hiány
zó import egy részét. Kanada
és Ausztrália ugyancsak foly
tatta a meglévő szerződések
teljesítését. Az embargó körül
belül egymilliárd dollárba ke
rült a Szovjetuniónak, vagyis
ennyibe került a helyettesítő
import. Washington nagyjából
ugyanilyen árat fizetett, ami
kor felvásárolta saját farme
reinek gabonafölöslegeit.
Az elmúlt évek legkoncentrálta*bb embargója az volt,
amelyet Rhodesia ellen vezet
tek be, arra próbálván kény
szeríteni Ian Smith rendsze
rét, hogy fogadja el a függet
lenséget a fekete többség ural
ma alatt. Nagy olajtársaságok,
köztük a BP és a Shell meg
törték az olajembargót, ugyan
akkor Dél-Afrika és Portugá
lia — akkori gyarmataival,
Angolával és Mozambikkal
együtt — folyamatosan szállí
totta a többi alapvető árut.

Közös rarafo éleim iszer-tsríafékok ?
Az öböl-menti Együttmű
ködési Tanácsba tömörült hat
arab olajállam — Szaúd-Ará
bia, Kuvait, Bahrein, Oman,
Katar és az Egyesült Arab
Emirátusok — közös élelmiszertartalék-rendszer kidolgo
zását tervezi. A jórészt siva
tagi országok élelmiszer-ter
melése nem fedezi a szükség
leteket, a fogyasztás több mint
50 százalékát importból szer
zik be. Az arab világ egészé
nek élelmiszerimportja — sa;
ját becslések szerint — a ta
valyi 24 milliárd dollárró1
2000-ig 150 milliárd dollárra
ugorhat. A hat állam attól

tárt, hogy az elhúzódó iral
iráni háború elzárhatja a s;
kásos szállítási útvonalakat
ez élelmiszer-hiányhoz vez
hét. Az elképzelések szer
az arab országok raktárra \
sárolnának élelmiszert, fők«
délkelet-ázsiai országokból,
ha a készletek feleslege!
válnak, azokat az afrikai
ázsiai országokba ‘exportálóAz arab. államok az élein
szer tartalékok tárolására h
rom nagy raktári;öznont éi
tését. is tervbe vették Oma
ban, Kuvaitban és Szaúd-Ai
biában.
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„A parasztság
felszá sebbet hoz, mint az orszá
Kevés olyan vállalat van már évek óta. Ismerve á ve
molódása
Nagykőrösön gos átlag.
Magyarországon,
amelynek lünk versenyben álló légitár
A ma 27 ezer
lakosú
olyan
visszaesést hozott
nemcsak külföldi, hanem U saságok nem mindig publikált
Nem változik, vállal
— Mire gondolt, amikor
magával a mezőgazdasági Nagykőrös nemcsak a me
belföldi piacon is szembe keli üzletszerzési módszereit — ha
először 'a tudomására ju juk és folytatjuk azokat a
termelés egész szerkezeté zőgazdasági termelést te
néznie a fejlett tőkés országok zai piacuk védelmét —, úgy
hagyományokat,
tott, hogy Ön lesz -a Mik szellemi
ben, intenzitási
fokában, kintve került perifériára:
konkurrenciájával. A Malév érzem, mi talán túlságosan
terméshozamában és szín a város az 1949-es közroszkóp Színház új igazga melyéket Komlós János és
ebből a szempontból minden nagy gesztust tettünk.
átszervezések
Marton kezdtek el. De meg
vonalában, ami ezt a .vá igazgatási
tója?
— Ezek szerint nincs más
képpen különleges helyzetben
rost e tekintetben az élvo nyomán Pest megye egyik
— Szorongtam, sőt, ; fél próbálunk mindehhez több
van: 1983 nyarától a mai na hátra, -mint helytállni a ver
tem. Novemberben, ami színt adni, több ember
nalból a hátul
kullogok „végvára” lett, s hosszú
pig hét nyugat-európai és cgy senyben, és valamilyen közve-,
kor Marton Frigyes beje gondolatát színpadra állí
közé sodorta” — írja az évekig azon. városok közé
eszak-amerikai
légitársaság tett módszerrel visszaédesget
új, Magyarország felfede tartozott,, amelynek nerh
lentette, hogy nyugdíjba tani.
kapott jogot arra, hogy fdrin- ni a hazai utazókat.
— A Mikroszkóp és a
megy, behívtak a Fővárosi
zése ' sorozat,
1979-ben volt vonzáskörzete. (Ta
— Látni kell persze azt a
tért árulja a jegyeket saját —
mindeddig
Tanácshoz.
Elmondták, Rádiókabaré
megjelent
„Nagykőrös”
cí valy a járások megszünte
visszásságot,
hogy
miközben
és a Malév — járataira. Ezzel
mű szociográfiájának szer tése után változás történt:
hogy többek között az én nagyon jól együttműkö
egy időben megszűnt a ma egyre több nyugati utasunk
nevem is szerepel a lehet dött, szinte „párhuzamo
zője, Márkus István. Az Iíoesér és Nyársapát az-,
gyar vállalatok — utaztatók van, a magyar utasok száma
séges jelöltek közt. Én san” futottak egymás mel
író szerint a kisparaszti óta Nagykőrös vonzáskör
— azon kötelezettsége is, hogy csökkent — bár azt hisszük,
meg elmondtam, hogy nem lett. Változik ez valamit a
szőlő-, gyümölcs- és zöld zetébe tartozik.) A helyi
lehetőség szerint a Malév já ha csak egy kicsit is, de ja
érzem magam alkalmasnak jövőben?
ségkultúra
felszámolását közvélemény nem utolsó
ratait és a Malév áltál java vítottunk szolgáltatási színvo
— Nem. A Rádiókabaré
erre a posztra. Részint
— amely pedig a gyenge sorban- a peremheíyzettel
solt csatlakózásokat vegyék nalunkon. A választási sza
azért, mert nehezen tudom űj vezetőivel már megbe
homoktalajon _ hagyomá hozta összefüggésbe, hogy
igénybe. Helyt tud-e állni a. badságnak olykor vadhajtásai
elképzelni, hogy saját tár széltük, hogy továbbra is
nyosan
ellensúlyozta ^ a — mint 1 Nagykőrösön
magyar légi közlekedési válla is Vannak. Mondok két példát:
sulatom, barátaim, kollé szorosan együttműködünk.
többi mezőgazdasági ága mondják — a várost az el
lat a versenyben? — többek van ugyan közvetlen délutáni
gáim igazgatójává váljak, Sőt, szeretnénk elindítani a
zat gyenge hozamát — az múlt évtizedekben szinte
között erre válaszol Vilmos milánói járatunk, de találtunk
részint személyes okokból, Vitray Tamás által reme
általános gazdaságpolitika, „lefejezték” : bezárt a taní
Endre, a Malév vezérigazgató- olyan hivatalos utazót, aki
részint azért, mert elsősor kül kitalált .„telefere” rá 
reggel elment a Swissairrel
mellett a helyi vezetés is tóképző, megszűnt a kór
helyettese.
ban színész vagyok, az is diós változatát: Verebes
Zürichbe, ott átszállt és dél
siettette
az, ötvenes \es ház.
Az ötvenes évek átalaku
•— Meglátszik-e a Malév el után gyakorlatilag a mi gé
szeretnék maradni. Nem lá István havonta egyszer je
hatvanas években. A ta
múlt évi eredményein a légi pünkkel egy időben érkezett
tom' át azt a mechanizmust, lentkező történelmi kabarégosítás, Nagykőrösön' keve lásai egyébként igen ne
közlekedési „irtiport” liberali Milánóba. Dé már olyat is lát
ami egy színház vezetésé .sorozatát.
sebb
türelemmel
folyt, héz időket hoztak a város
— A közvélemény szá
zálása?
hez kell. Manapság e^y
tam, hogy valaki ugyancsak
mint a szomszédos Bács- ra: a Duna—Tisza közén
— A számok egyértelműen Zürichern
olyan társulat -élén állni, mára egyre fontosabb fó
keresztül
ment
Kisbunban, ahol termelő- talán a1 cívis Nagykőrö
amely közéleti-, politikai rummá válik a kabaré,
mutatják, hogy míg külföldről Moszkvába — s persze nem
szövetkezetek helyett sok sön volt a leghosszabb a
kabarét játszik, óriási fele egyre „komolyabb" a vicc.
származó bevételünk 1984-ben Maiévvel. Tekintve, hogy az
felé szakszövetkezetek ala kuláklista. A város társa
lősség; mindehhez segítsége Nem tart attól, hogy ha nő
1983-hoz képest növekedett, a IATA (Nemzetközi Légiközle
kultak, nagyobb mozgás dalmának szerkezete, a pa
a tekintélyük, nőhetnek a
re lenne szükségem.
nyugati országokba irányuló kedési Szervezet) szabályozza
teret hagyva az önálló pa raszti törpebirtokok nagy
—■Mégis, mik az elkép gátak is?
forgalmunk forintértéke annak az egységesen mindenkire néz
rasztgazdaságoknak. Már száma is masvarázta, hogy
Mezőkövesd és
— Számítok arra, hogy
zelései? Milyen színházat
ellenére csökkent, hogy köz ve kötelező légi tarifát és a
kus úgy véli, hogy a szán 1949-ben
bizonyos
gátak
nőnek
ben tarifaemelés következett kedvezrhényadási lehetőségeszeretne?
tóföldi termelésnek és _ az a vecsési járás mellett —
— Nyitottat.
Olyat, majd. Nekem nincsenek
be, és a forintot a dollárhoz két y- így árunkkal nem le
állattenyésztésnek nyújtott Nagykőrösön nagyobb ará
képest leértékelték. Különösen hetünk „versenyképesebbek”,
amelynek nemcsak az a j olyan „antennáim”, mint az
kedvezmények, beruházási nyú ellenállás volt a nép
jelentősnek érezzük azt, hogy mint bárki más. S minthogy
taja és a pénztára nyitott, elődeimnek, de számítha
pénzek
csak ideig-óráig fronttal szemben: az 1949-es
tőkés útvonalainkon az előbb a hazai vállalatok elszámolta
választáso
hanem bárki alkotó- és tok a külső s belső mun
ellensúlyozhatják azt a tar országgyűlési
említett két árfelhajtó tenden tásában ma semmiféle kü
az ellenszavazatok
szerzőtársunk . lehet. Vá katársak segítségére. A
tós hátrányt, hogy ezen a kon
cia ellenére is csökkent az át lönbséget nem jelent, hogy
runk mindenkit, akinek öt Mikroszkóp Színpad szín
vidéken a föld nagyobb meghaladták a húsz száza
letei, gondolatai vannak: vonalát szeretnénk meg
lagos bevétel (forint/utaskilo- melyik légitársaságot veszik
befektetés árán is keve lékot.
méter). Ezen kívül, a Ferihe igénybe — az utazásra költhe
vevők vagyunk minden jó őrizni, bár tudjuk, hogy a
műfaj nagyon nehéz hely
gyet érintő nyugati légitársa tő összeg, nem függ attól,-hogy
elképzelésre.
X
ságok forgalmukat 1983-hoz mekkora a dollártartalma, az
— ö n .mindeddig „Sas zetben van. Nagyon sok jo
képest 14 százalékkal növel az, hogy milyen járatra és hol
Józsi!’ volt, ezután Sas gos és jogtalan támadást
M i fo rm á lja a g a z d a sá g o t
ték; 'ez a Maiévnek csali, 7 veszik a jegyet — összességé
József lesz. Megváltozik a kapunk, ezért a jeles írók
közül sokan, húzódoznak a
százalékkal sikerült, de mint ben, népgazdasági
státusa, az élete . ..
szinten
Tatai Ilona, a Taurus ve tagjai egyik napról a. másikra
hosszú távú tervekről dönte
említettem, ez se a magyar mintegy évi hatmillió dollár zérigazgatója így válaszolt:
— Már
megváltozott. közös munkától. Kevés az
ni. Tatai Ilona erre ezt mond
Alig marad időm a csalá igazán jó szakember, a
piacról származik.
kiadási többlet adódik. Ter
— Szinte íelsorolhatatlan, ta:
domra, ma délelőtt a maga színvonalas kabarészerző, s
— Elsősorban kik , pártoltak mészetesen ennek jelentős ré
telefonja volt a tizenhete ez komoly nehézséget je
sze kiadás nélküli bevételt je hogy hány előkészítő bizott
— Aki azt hiszi, hogy július
el a Maiévtől?
ságban vagyunk jelen. Mind-,
dik, és nemsokára indulok lent.
— A számok véleményem lentene a Malév Számára.-Ehr nyáján részletesen elmondjuk, elsejétől egy igazgatótanács
—
Ezért
említette
a
be
vidékre egy színházi tájszerint egyértelműen azt mu hez ugyanis tudni kell azt — mi milyenpek szeretnénk a ban egy szakmunkás azonnal
szélgetés elején a félelmeit?
előadásra.
tatják, hogy az elpártolok több ami a nagyközönség körében szabályozókat, s általában gaz képes lesz döntést hozni stra
— ... Kevesebb lesz a Abból, amit elmond, kitű
sége a hivatalos utasok,körér kevéssé ismert —. hogy a légi- daságpolitikánk egészét. Mire. tégiai tervekről, az nagyon té
vidéki, út, a külön fellé nik, hogy nagyon is ponto
ved. Ez ugyanis tudomány,
:ő táratokra
"bői
került Ki. Utasaink üipzül i társaságok.
azonban, szabállyá érnek a kö
san- látja a -szakma ' gond
pés ...
— a kieső teljes áru díjtételt más adja el' a jegyet, jutalé zös gondolkodás eredményei, amelynek könyvtárnyi irodal
— Pontosítsunk: egyálta jait . . .
fizetp hivatalos utasok számá kot adnak. így még akkor is már felismerhetetlen, megta-' ma van, amelynek elsajátítá
— Nézze, azért nem va
lán nem lesz. Már csak
nak csökkenése következtében jobban járunk, ha a Maiév láthatatlan a vállalatok s ve sához évekre, mi több, évti
azokat a fellépéseket csiná gyok túlságosan derűlátó,
zedekre van szükség. Az igaz
— az alacsonyabb díjtételt, nél vagy más.(jegyeladás! jog
lom, amelyeket egy fél éve mert világosan ■látom a • például az Apex-kedvezményt gal rendelkező magyar 'uta zetők véleménye^ Egy idő gatótanácsoknak tehát először
után természetes, hogy csök
buktatókat, de megmondom
lekötöttek,
igénybe vevők részaránya nö zási irodánál vesznek jegyet ken a vállalatok aktivitása az tanulniuk kell mindazt, ami
— . . . őszintén mondja őszintén, ma még nem tu
vel foglalkozni akarnak. Aki
vekedett. A bevételkiesés má ügyfeleink külföldi légitársa előkészítő mupkában.
meg, jó cserét csinált anya dom, hogyan lehet ezeket
azt hiszi, hogy az elmondottak
sik forrása az, hogy a Nyugat ság gépeire — mert akkor leg
áthidalni. Negyvenhét éves
gilag?
Martos István, a Medicor alapján helytelenítem ezeknek
ra utazó magyar állampolgá alább az ügynöki jutalék itt
— Muszáj erre felelnem? vagyok; jövőre lesz a har
válaszában a testületeknek a megalakulá
rok egyrff-inkább a Budán est hon marad. A jutalék kiesése vezérigazgatója
— Nem muszáj, de jó mincéves színészi jubileu
sát, «nagyon téved. A Taurus
hez közelebb eső átszállási (devizám esttakarítási- lehető- csak félig, tréfált:
lenne . . . Mibe kerü l. ez mom. A színház a szerel
ban nagy hagyománya van a
pontokat yeszik igénybe, így sági 1984-ben — és. ez csak az
—
Mi
legtöbbször
úgy
érez
mem, imádom, az igazga
magának havonta?
a velünk repült szakasz- rövi első teljes év volt — megha zük, képtelenek vagyunk ha kollektív vezetésnek. Bolond
tást
viszont;
nem
szeretem.
— A/ végeredményt mon
dül. Az átlagos utazásig távol ladja az .előbb említett 6 mil tást gyakorolni, a gazdaságpo volna amúgy is az a vezető,
dom: társadalmi munkában Ezért olyan munkatársakat'
ság egy év alatt — változat lió ' dolláron, belül az egymil litika alakítására. Ám azok, aki magára venne minden f e 
gyűjtök
magam
köré,
akik
leszek igazgató.
lan járatstruktúra mellett — 60 lió dollárt.
akik ezt hivatalból végzik, lelősséget. s mindent epvmaga
az
igazgatási,
ügykezelési
— Beszéljünk
másról.
— Ha a légitársaságok a sokszor ugyanerre panaszkod szeretne elhatározni, eldönte
kilométerrel, 4,3 százalékkal
munkákat
átvállalják
tő
Változik a színház arcula
csökkent. Ez nem tűnik jelen jegyárral nem is versenyezhet nak. Ajánlom tehát a kuta ni. A munkásoknak azonban
lem.
ta?
tősnek, de több mint 510 ezer nek, de egyéb kedvezmények tóknak, vizsgálják meg egy éppúgy, mint más tiem szak
szer kell figyelembe venni. kel — például ajándékok ki szer: tulajdonképpen kik ala értő vezetőknek sokat keli meg
Ennek a két hatásnak az ösz- sorsolásával, az utaztató tiszt kítják a magyar gazdaságpo tanulni. Az iffazmtótestületek
jó iskolák lesznek.
szegét mintegy 200 millió fo viselők jóindulatának elnyeré
„ M a g y a r* 9 W r a n g le r - te r m é k r s a lá d
rintra becsülöm, ami átszámít sére „tanulmányutak” szerve litikát.
Horváth Ede, a Kába vezérDemján
Sándor,
a
SkálaKülönféle Wrangler-termé- lentétben Wraragler-nadrágo- va durván 4"millió d'ollárt je zésével — nem győznek egy
igazgatója:
másra licitálni. Nem hiszem, COQP vezérigazgatója:
kek gyártására és forgalmazá kat m ár nőknek is szabnak lent.
— Képtelenség, hogy a ma
— Ami a fogyasztónak — hogy a magyar utazók puszta
sára írt alá licencszei'ződóst a majd. A szerződés értelmében
- Legszívesebben én is kér
budapesti InterFer gazdasági az idén 300 ezer darab küíön- ez esetben a légi utasoknak — sznobériából választanak más deznék — mondta. — Az élet gyar vállalatok amolyan haditársaság (tagjai a FÉR Ruhá felé Wramgler márkájú ter kellemes lehetőség a szabad társaságot vagy vásárolják annyira felgyorsult, a gazda titoknak kezelik saját mun
zati Nagykereskedelmi Válla mék készül majd Magyar- választásra, az önöknek ke máshol a jegyet. Önök is be ság olyan vihariramban „ter kájuk eredményeit, esetleges
lat, a Hungarotéx Külkereske országon, s úgy tervezik, hogy mény kihívás. Hogyan jött lét szállnak ebbe a licitbe?
meli” ki s egybe^ lép túl meg kudarcait. Nálunk egyszerűen
— Kénytelenek vagyunk. válaszolatlan ideológiai kérdé
delmi Vállalat, a TEXÉRT, az ot év alatt összesen 800-900 re a magyarországi repülőjegyTavaly már bevezettük a torz? seken, hogy a vezetők mind lehetetlen megtudni, ki mi
Anilinf esték és Vegyianyag ezer darabra i s . felfuthat a „szabadpiac”?
lyen eredménnyel zárta az
forgalmi Vállalat, valamint az termelés. A licencsezrződés ki
— Mi már korábban is — utas rendszert, ami nem tit többször kerülnek nehezen
Ékisz Ruházati Szövetkezet). mondja: az InterFer a Ma a Malév hálózatához tartozó kolt módon elsősorban a gyak feloldható dilemma elé. A kis évet. Pedig úgy érzem, hogy
A szerződés értelmében az In gyarországon készült Wrang országokban és még az Egye ran utazó vállalati emberek vállalkozások helyzete, a ve aki becsülettel dolgozik, an
nak nincs mit takargatnia.
terFer az év második felétől ler-termékeket más szocialista sült Államokban is — olyan megnyerését célozza. A vál
öt éven át hazai alapanyagok országoknak is számos fejlődő jogokat élveztünk, amit ezen lalatok érdekeltté tételére is zetők jogainak s kötelességei Annál is inkább nincs, mivel
ból indigófairmereket, dzseki országnak is eladhatja. Emel országok budapesti irodái nem gondolunk. A legnagyobb utaz- nek anomáliái, a képzéá, az annak, aki a világpiacon akar
ket, vászon, flan-ell és kötött lett módja van bárhol gyár élveztek: tudniillik csaknem tafókhoz automatizált helyfog egyetemi, főiskolai oktatás el kereskedni, annak úgy sincs
alapanyagból készült Wrang- tott Wrangler márkájú termé korlátlan kereskedelmi tevé lalási szolgálatot is kitelepí lentmondásai olyan helyzet módja arra, hogy tartósan el
ler-termékeket (ingeket, puló kek behozatalára is, de csak kenységet folytathattunk — tettünk. A szolgáltatások ja elé állítják a vállalati vezető fedje munkája gyengéit. Un
vereket és nadrágokat) gyárt* akkor, ha az illető ország jegyeket adhattunk el saját és vításán túlmenően is törek ket, amelyeket képtelenek ön évtizedek óta minden év ja
majd. Újdonságnak számít,
más légitársaságok járataira. szünk a nagyvállalatok érde maguk megoldani. Pontosab
hogy az eddig Magyarországon ezekért cserébe hasonló meny- A külföldi légitársaságok 'bu keltségi rendszerének fejlesz ban csak próbálkoznak, kísér nuáriában megkapom a legna
gyobb nyugati gépgyárak pon
forgalomba hozott Lee, Levis nyisógű Magyarországon ké dapesti irodái viszont csak tésére úgy, hogy mind a nép leteznek ,..
tos mérlegbeszámolóit. Tatán
és Lee Cooper farmerokkal el szített Wrangler-árut vásárol. dollárért adhattak el jegyet gazdaság, mind i az utaztató
Az egymás után alakuló itthon sem lenne annyi talál
Ráadásul azok a piacok, ahol vállalat, dé mi magunk is
számításainkat. vállalati tanácsokról nem na gatás, kétség, legenda a ma
mi bent voltunk — és' va megtaláljuk
gyunk ma is —,~ lényegesen Ennek kapcsán figyeljük, hogy gyon beszéltek. Pedig húsba gyar iparról. gazdaságról, ha
V á lla la ti ta n á c s a z o x ig e M g y á rb a n
nagyobb utazási potenciált je a lehetőségek adta feltételek vágó kérdés, hogyan lesznek gyakorlattá válik nálunk is ez
lentenek. Gondolton morétok mellett, az utaztató vállalatok képesek az irányító testületek a rendszer.
nál
azonban
tavaly
nem
köz
-Az Ipari Minisztériumhoz
a GO milliós brit piac és a mennyire szereznek érvényt a
*MM ’/ '- ü k k .... . .- k.fek
tartozó vállalatok kö?ül első gyűlés vagy,, vállalati tanács 10 milliós Magyarország légi fenti hármas érdekeltségnek.
ként az Oxigén- és Dissous- választotta meg őket, hanem a utazási igényeire. A feszültsé Az utazási ügyintézőket sze
gázgyár Vállalatnál alakult szakszervezeti bizalmi testület. get mindenképpen fel ke!1ott mély szerint érdekeltté kíván
vállalati tanács, amely; egy Az idén január L óta érvényes oldani. A Végső lökést az adta. juk tenni — például kedvez
hangúlag újraválasztotta az szabályok szerint az új válla hogy a magyar—USA légügv-i ményes vagy szabad jegy biz
Az idei tavaszi BNV-re mindössze 300 ezrep váltot
eddigi -igazgatót, Balázs Gé lati irányítási formába átlépett egyezmény
megújításának tosításával is abban, hogy le
tak
jegyet, míg tavaly a látogatók száma elértg a 400
cégeknél
irányítási
formától
zát. A szabályok . szerint
egyik feltételéként szabták hetőség szerint a mi járataink
eiret. A vásárra 27 országból, valamint Nyugat-Berlina vállalati tanács minden függően csak a vállalati tanács hogy a PanAm forintért ad ra, de, mindenképpen nálunk
ből érkeztek kiállítók, a
hazaiakkal együtt összesen
tagja, tehát az egyszemélybeh vagy a közgyűlés — eseten hasson el jegyet budapesti iro vegyék a jegyet. Ezenkívül a
mintegy 2 ezer vállalat. A ^kiállított hazai termékek
' jelölt igazgató is szavazott; ként küldöttgyűlés — választ dójában. A végső — logikus teljes árú jegyet'vásárlók kö
igazgatót. így, mint az — kormányszintű döntés az zött időnként értékes ajándé
így a tanács húsz tagjából hú hat
színvonalából Is érzékelhető volt, hogy az utóbbi né
Ipari Minisztériumban el volt, hogy viszonossági alanon kokat fogunk .kisorsolni, s
szam szavaztak az'eddigi igaz mondták, a bizalmi testület ál
hány évben szűkösek voltak a műszaki fejlesztésre, a
eközben persze arról sem fe
minden
olyan
külföldi
légi
gatóra. Az iparban az oxigén- tal korábban választott -két
ledkezünk meg, hogy lehető
magas
színvonalú . technika alkalmazására fordítható
gyárival együtt már három igazgatót a vállalat dolgozói társaságnak megadjuk a iegy- ségeinkhez,
adottságainkhoz
keretek.
választott igazgató van, a győ nak később meg kell majd árusítás jogát, amelynek or mérten -szolgáltatásaink színszágában mi is élvezzük ezt vnrvalát tnváhh is pmp]iii.Tr
ri Glovitánál és a Budalakk- erősíteniük tisztségükben.
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© Iv a s é im lc k é r d e z t é k
rást kell kiszabni vagy
„Az ítélet letöltése után mennyi időnek kell eltelni, hogy
biztonságot vagy a köz
fegyelmező
részlegbe
rendet
rendszeresen
szocialista országba utazhassak?” — kérdezi egyik olvasónk.
kell utalni.
vagy folyamatosan veMint levelében írja, ezek a kérdések már több esetben vita tár
gyát képezték. Ez valóban így van. Nem lehet ugyanis hatá
szélycztető magatartást Az elítált várható -szabadulá
rozott igennel vagy nemmel fclcni a kérdésre, hiszen az út
tanúsít.
sát megelőző hat hónapban
levél megadását számtalan körülmény befolyásolhatja. A kül (Lényegében ez a kizáró té- azonban nem szüntethető meg
földi utazásra való jogosultság adott esetben ugyanolyan fon nyezők közé sorolható.) Bűn- az átmeneti csoportba helye
tos lehet, mint például a lakóhely szabad megválasztásának tetett előélet vagy rendőrható- zés fegyelemsértés miatt. így
joga, mégis ez utóbbi is korlátozás alá eshet. így van ez az út sági kényszerintézkedés ese- olvasónk az utolsó hat hónap
levél megadásánál is. A külföldre utazásról és az útlevelek ién is mérlegelheti azonban az kan mindenképpen átmeneti
ről szóló jogszabályok számtalan korlátozó vagy kizáró körül útlevelet kiállító hatóság an- csoportba kerül. Ez azonban
ményt határoznak meg. Nézzük a legfontosabbakat!
nak megadását, tehát nincs ki- nem jelenti azt. hogy -nyűgöd.„
, , •
, , „ .
zárva, hogy útlevelet kapjon, tan
fegyelmezetlenkedhet.
Alapvető az a szabály, amely es 6 hónap szabadságvesztés- A útlevélre vonatkozó szabá- Ilyen esetben megtiltható külrogziti, hogy a külföldre uta- büntetését tölti. Ebből követ- lyozás legfeljebb az utazás só munkával való foglalkoztazáshoz való jogát nem gyako- jjeziik, hogy törvényi mentési- gyakorisága tekintetében
teki
kü- tása és korlátozható az intéroihattó es nem kaphat utle- tástoen nem részesülhet,
'
mert lömbözhet szocialista, illetve zetem belüli mozgása is.
velet az, akinek a kiutazása ez csak 5 évig terjedő szabad nem szocialista országba uta Ugyanilyen következmények vagy külföldön tartózkodása a
esetén lehetséges. zás között. Valutáris okokból kel jár .az olyan kisebb súlyú
Magyar Népköztársaság érde ságvesztés
Van
azonban
mód arra, hogy nem szocialista országba tu- fegyelemsértés
elkövetése
keit vagy más közérdeket sért
ristakent haromevenkent, (la- amelyért nem indokolt meg
vagy veszélyeztet. így meg a bíróságtól kérje mentesíté- togató útlevéllel évenként) az átmeneti csoportba helyekell tagadni a külföldre uta- sét. A bíróság akkor mentesít sz-ocMista országba pedig tét- zés megszüntetése.
zástattó l:
heti kérelmére, ha erre érdé- szőíeges' ‘számban'' ^dVaiT evés
Az átmeneti
csoport
afcme/c kiutazása a ™ ; mes, és a szabadságvesztés ki- valutakerefcen belül)
lehet
ba helyezés a várható
ßVaT
szabadulási időponthoz
vagy külső biztonságát, a_bt?£°
köz töltésétől, öt évet meghaladó, utazni.
Összegezve: levélírónk az 5
igazodik. így nem min
rendet, egyéb jelentős közér határozott időtartamú szabadden esetben a kiszabott
deket, illetve mások jogos ér ságvesztés esetén, 10 év eltelt, év és 6 hónap letöltése Cszabüntetés leteltének utol
dekeit sérti vagy veszélyezte
A második „buktató”, badulása) után akár azonnal
kérhet útlevelet, ha van ál
só napja lesz az irány
ti,
ha valaki rendőrhatósá landó munkahelye, lakóhelye
adó, hiszen az elítélt
— aki valamely szocialista
gi
kényszerintézkedés (munkahelye az útlevél meg
esetleg feltételes szabad
állammal szemben ellenséges
hatálya alatt áll. A rend adását javasolja), s ha az út
ságra is bocsátható.
tevékenységet folytató szerv
őrhatósági kényszerin levélhatóság a körülményeket
hez vagy személyhez
kíván
tézkedés lehet rendőrMint ismeretes, a bíróság a
utazni,
hatósági felügyelet vagy (köztük előéletét ás) mérlegel- határozott Ideig tartó szabad— akinek külföldi tartózko
kitiltás. Azzal szemben
úgy dönt, hogy megadja ságvesztésre ítéltet feltételes
dásához a szükséges anyagi
alkalmazható, aki az ál- az útlevelet. Ekkor nincs aka- szabadságra bocsátja, ha —
feltételek nem biztosítottak.
lam belső rendjét, a köz- dálya az utazásnak.
különösen a büntetés végre
A jogszabály ezekben az
hajtása alatt tanúsított kifo
Levélírónk második kérdésének lényege, hogy vonatkozik-e gástalan magatartására és ar
esetekben egyértelműen fogal
rá
az
átmeneti
szakasz,
tehát
az
utolsó
6
hónapra?
(Mint
emlí
ra a készségére tekintettel,
maz, tehát az utazásból kizár
ja azokat. akik e kategóriába tettük, büntetése 5 év és 6 hónap szabadságvesztés.)
hogy. törvénytisztelő életmódot
tartoznak. Természetesen az
fog folytatni ■— alaposan, fel
Mi
is
az
az
..átmeneti
szajének
fölhasználására
a
fogmár mérlegelés kérdése, hogy
tehető, hogy a büntetés célja
s'zlíméiy VzerTntT xTyT kiutazása &asz”, hogy levélírónk kite- házfokozatra érvényes szabá-- további szabadságelvonás nél
jezsséve'l
éljünk?
A
büntetések
lyck
az
irányadók.
Az
ehtelt
biztonsági szempontból vagy a
kül is elérhető. Feltételes sza
közérdeket figyelembe, véve és intézkedések végrehajtásé- a személyes szükségletére for badságra bocsátásra akkor ke
rói
szóló
törvényerejű
rendédítható
pénzt
vagy
annak
egy
sértő-e, vagy veszélyeztető-e.
rülhet sor, ha az elítélt
— f egyházban végrehajtan
Még a példás magavisaletű, let úgy rendelkezik, hogy azt részét készpénzben megkapaz
elítéltet,
aki
büntetését
hatja.
Szabadulását
megelőző
dó
büntetésének
legalább
rendezett életet élő, kiváló dől
gozó esetében is mégtagadható fegyház «vagy börtön fokozat- 'négy. hónap alatt rövid törta- néQyötödét.
az utazás, ha ezeket a kizáró £an tölti es a szaibadsagveszabból
_ börtönben végrehajtandó
, . , mu eltávozás különösen
.
—
tényezőiket állapítják meg ná tssibol legalább ö t évet kitol- a c é lb ó l adható, hogyha sza- büntetésének legaUbb háromtott, a társadalomba való be- bactulasaval .kapcsolatos: ügyeit,
kitöltötte.
lia..................
illeszkedés elosegitese erdeike- infezze.
A második
esetcsoportnál ben a várható szabadulás előtt
Levélírónk esetében az átLevélírónk buntetsse 5 ev
feltételes a fogalmazás: meg — legfeljebb két évvel átme- meneti csoportba helyezés fel- és 6 hónapi szabadságvesztés,
tagadható a külföldre utazás neki csop€rtba lehet helyezni, tétele, hogy büntetéséből öt év így ha feltételesen szabadul,
attól, aki: _
„
.
— hat hónappal átmeneti cső- , elteljen. Az 5 év és 6 hónapos nem fog öt évet letölteni. így
— ellenbüntetőeljárás
van
helyezni Ennek büntetését figyelembe véve ez n6m is kerül átmeneti csofolyamatban
'lyamatban vagybüntetett
^
tehát az> hogy az el- azt jelenti, hogy 6 hónapot fog portba (ehhez Ugyanis 5 év
előéletű,
ítáit mindennapi élete a sza- az átmeneti csoportban tölte- szükséges). Ha azonban a bünkény- badulás előtt legalább hat hó. ni. (Hat hónappal a szabadu- tetés végrehajtása alatt folya— rendőrhatósági
alatt
szerintézkedés hatálya
n,appal közelítsen-a kinti élet- lás előtt ugyanis az átmeneti matosan k if o g á s ta la n s á g á 
áll,
hoz kevesebb
v/wAwhh legyen
lesvén aa kötött
kötött- csoportba át kell helyezni.) tartást tanúsít, teljesíti kotehez,
— öt évnél nem hosszabb ség,' nagyobb a mozgási sza Ha valaki viszont 8 évet ka- lezettségeit, s a büntetés celideje jogellenesen külföldön badsága.
pott, s letelt az 5 év, remény- ja enyhébb fokozatban is elértartózkodóhoz kíván utazni,
kedibet abban, hogy további Hető, a szabadságvesztés enyAz
átmeneti
csoportban
a
— felelősséggel tartozik hoz
év után már áthelyezik hébb fokozatának k ije lö lé s ^
szabá- egy
zátartozója (szülő, gyermek, büntetésvégrehajtási
az' átmeneti csoportba, mert lehet előterjesztést tenni. (A
házastárs, élettársi testvér) öl ^
enyhíthetek így különö- két évvel a szabadulás előtt ez büntetés felét ehhez le kell
’
—
rövid tartamú eltavo-■■■■■ fennáll.
... Az
. átme-■
tölteni!.
évnél nem régebben megváló- ?
engedélyezhető és részt a lehetőség
-•—
”
-------J
v munkában,
...
neti csoportba helyezésre =» Aki például 10 évi szabadsított jogellenesen külföldön
a külső
csökkenthető az életrend nevelő tesz javaslatot, s az át- ságvesztásét tölti, az fegyház
maradásáért.
• helyezésről az intézeti tanács esetén 8 év után feltételes
Ha feltételezzük, hogj^ az el menhatározottsága
_ n
büntetésvégrehajtási meghallgatása után az intézet szabadságira bocsátható. Hat
ső (kizáró) kategóriába nem
- parancsnoka dönt.
- eltelte
- - után pedig átmeneév
tartozik levélírónk, a mérlege- intézet területén szabadon moAz
átmeneti
csoportba
tj
csoportba
helyezhető. Terlési lehetőséget adó kategória- toffhat, > 6g6v(ü rendszere.
helyezés megszüntethető, uiészetesen hogy ez megíortában két „buktató” van. Az ién érintkezhet,
ha az elítélt a büntetés níik-e, kifogastalan magataregyik a büntetett előélet. Mint
— az elítéltek öntevékeny
végrehajtás rendjét sú tásán múlik. Ellenkező eset
ismeretes,, a menteisítés attól szervezetének munkájában fo
lyosan
megsérti. így
különösen, ha bűncse ben az átmeneti csoportba he
függ, hogy milyen büntetésben, kozottan részt vehet. .
lekményt, vagy ismétel lyezés is a 10 évhez igazodik,
s milyen mértékű szabadság
Az átmeneti csoportban a z
ten olyan súlyos fegye m ert ez a szabadulás várható
vesztésben részesült az illető, elítélt intézeten belüli rnozgálemsértést
követ
cl, ideje,
Le vélírónk levélből i második sáriak korlátozottságára, látó.
Dr. L. Gy.
amely miatt magánclzákérdéséből kiderül, hogy 5 év gató fogadására és szabad idef lyen ■elnevezéssel tarta■* nak havonta egyszer
foglalkozást a zalaegerszegi
elítéltek, nagyon is megért
hető
célból.
Kétségtelen,
hogy a napilapok, a kifeje
zett politikai sajtótermékek
— pl. Magyarország
no
és a tévé, rádió óriási menynyiségű információt adagol
nak nap, mint nap. Ebben
az intézetben és másutt £S
az elítéltek többsége hozzá
jut az újságokhoz, mégha
nem is ő rendeli meg. Az
már másik kérdés, hogy va
lóban el is olvassa? S, ha
igen, megérti-e?
Tapasztalatom szerint az
újságolvasás menete még
mindig a következő: a sport
rovattól kezdve lapozza vé
gig az átlag olvasó, s bizony
a szenzációk kivételével a
bel- és külpolitikából keve
set olvas el. A rádió és té-.
vé híradásai, híradói pedig
akarva-akaratlanul a fülek
be juttatnak olyan tényeket,
amelyek
háttérinformációk
nélkül nem, vagy csak rész
ben érthetők. Ilyenformán
nagyon sok ember a bőséges

SAJTÓSZEMLE
források ellenére
keveset
tud a bel- és külpolitikai
helyzetről, egy-egy esemény
indítékáról,
előzményeiről.
Hogy egy példát is mondjak: önmagában a nigériai
katonai hatalomátvétel csak
hír, az összefüggések meg
értéséhez azt is tudni kell,
hogy ennek az országnak
miként alakult a közeli tör
ténelme- De ugyanígy a ke
let-nyugati kapcsolatok egyegy mozzanata csak az előz
mények ismeretében érté
kelhető.
Ne tagadjuk: az előbbie
ken kívül a bv-intézetekben
van egy réteg, amely ha
akarna, akkor sem tudna
olvasni, mert nem ismerte
meg a betűk világát. Ok
társaiktól „elkapott” mon
datokból értesülnek az újsá
gokban
megjelenő írások
tartalmáról.
Ha mindezt tudjuk, akkor
méginkább dicsérnünk kell
a zalaegerszegi gyakorlatot,

amely nem túlzottan elter
jedt az intézetekben. Arról
van szó, hogy havonta egyegy ember felkészül a vi
lágpolitika aktuális Kérdé
seiből és előadgsszerűen in
formálja hallgatóságát. A z
tán lehet kérdezni, vitatkoz
ni kötetlenül. A nevelő je-1
lenléte garantálja a szakszerűséget, s azt, hogy tény
leg a témánál maradjanak,
s esetleg ne szaladjon vak
vágányra a beszélgetés. Ell
nek eredményeként a hall
gatóság politikai látóköre
bővül, ismeretei megnőnek
és érdeklődésük is felkeltődhet egy-egy téma iránt. Az
olvasni nem tudók pedig ki
sebb hátrányban maradnak,
mint egyébként.
Jó ötletnek tartom tehát a
sajtószemlét, úgy is, mint a
nevelés egyik lehetőségét. S
rögtön eszmbe jut valami:
vajon időszakomként nem
kerülhetne sor a Heti Hír
adó úgynevezett belső olda

lainak a népszerűsítésére is?
Remélem, hogy találnának
az előadók olyan írásokat,
amelyeket érdemes tovább- ■
gondolni, megvitatni. Arról
nem is beszélve, hogy ilyen
módon föl lehetne hívni
egymás figyelmét olyan cik
kekre — például a jogi ro
vatban —, amelyek többeket
is érintenek, de esetleg el
kerülte a figyelmüket.
Lehet persze ellenvéle
mény is: minek ez, hiszen
például a Magyarország he
tente megjelenő számai ép
pen ilyen háttéranyagokat
tartalmaznak, de a tévé
Hét című műsorát, vagy a
rádió 168 óráját is említhet
jük. Nos, aki ezekhez „hoz
zájut" és ami még fonto
sabb, elolvasva, végighall
gatja, az tényleg eleget tud
hat. Hadd mondjam erre:
közülük kerülhetnek ki az
előadók. Mert a többségnek
— ismerjük el — még meg
kell „fogni a kezét”, hogy
eligazodjon a világpolitika
kavalkádjában. Ezért tetszik
olyan nagyon a zalaegersze
gi sajtószemle . . ,
—f—-

— A fenébe, alig egy
„Nagyjából ki tudom
számítani egy lélek lábnyira.
teherbírását: mielőtt
—- Nem foglak átejteni.
végképp összeroppan
— Tudom. Tomi,
na.”
— Remek fickó vagy!
(John Merus:
Csősztorony)
— Fölösleges. Kellő idő
ben megkapod a térképet.
Megállt egy nehéz felhő Az aranyat anyámhoz vi
a börtön fölött. Szinte cse
pegett belőle az alkony hi szed. Negyvenezer forint a
ganyköde.
S
oszlopos tiéd. Elég az indulásodhoz,
gyöngy, házfakó fénnyel, nem?
hömpölygött lefelé: a zajok
Gyorsan körülnézett. Mi
duruzsolásamak
tekervé- előtt önfegyelmén átcsapott
nyes labirintusában.
volna az öröm áradása.
Ott állt egyedül a Gemi Nyíltan, elszántan nyújtot
ni nyugati sarkánál. Cók- ta erős kezét:
rpókjá a vállán, s töpreng
— Ne vegyél palira,. Kő
ve nézett a raktárablak fe
lé. Állkapcsát leszegte, s bányait
— Nyugodt lehetsz, To
valahogy mégis kimagaslott
a tömegből, ahol egyedül mi • De hagyd abba a
maradt. Csapódtak a vil fogdázást. Fogd be a szád
lanyajtók. Hangok szűrőd 'és ne hagyd magad csőbe
tek mindenfelől. Zárt osz
lopok masíroztak. Vezény húzni!
Egy hónap múlva, újra
szavak harsantak. Gőzgombák áramlottak ki a fürdő ott állt a Gemini nyugati
helyiségek felső ablakán, sarkánál. Fogdabüntetésé$s hallani lehetett a zu- j^gjj utolsó terminusához
hanyrózsák egyenletes zu- érkezett Holmijait fontos
bogását.
sorrendben adogatta be a
Egykedvűen meredt ma raktárablakon. Egy szót
ga elé. S egyedülléte nem sem váltottak. Kőbányai
volt tovább' egyedüllét...
Tökéletes hasonmása köze m osolygott... Aztán, arra
lébe. érkezett. Mert meg gondolt, ahogy hasonmása
érezte az azonosság sejté falja a kilométereket. Le
sét és a közelség valóságát. és föl járkálva. Ahogy
Amit elég régóta remélt az gondolatai átélik újra meg
időben; őszinteséget, bizal- újra eddigi életének mellémát,megfontoltságot, s egy fogásait:^ lázadását, csendes
elhatározás,megérlelt
igé- vagánysaganak periférikus
nyét. hogyszakít a börtön- 'szabadságát.
Kutatásait
nel. Amikor leadta felsze múltjában, ajionnét szemé
széttagoltsága
relését a raktárablaknál, lyiségének
mindketten
rádöbbentek, indult. Kapzsiságát elfelej
hogy „magukfajták”. Pa tette, amelyen át őt a. ha
rancsoló hang zengett fel: sonmása nézte. Három hét
múlva égy szép napon ba
— Nyomás, Tomi! Vedd ráti hangon szólt:
magadhoz a fogkefédet meg
— Viszlát, Kőbányai! Ne
egyebeket. Igyekezz, mert kivágok akkor annak, ami
bezár a fogda!
a kapun túl kezdődik.
— Rendben.
Azonnal
— Sok szerencsét, Tomi!
kész vagyok! — válaszolt A térkép: a 100: és 101.
autom atikusan. . . Hangu oldal közt van. Tessék! —
lata felajzott tettetéssel le mondta, és egy idebenn
nyugodott. Széles válluk vásárolt könyvet adott át
összeért egy pillanatra. Ba- -neki.
Kezet ráztak.
rát közelébe érkezett, aki
megérti. A másik szótlanul
— Furcsa,
de
neked
nézte. Szemszögében hu megmondom . . . . Nincs bá
nyorítva. Tomi szeme kér torságom újra „bajba” ke
dezett: „Tudsz segíteni, veredni.
Mosolyogva csaptak egy
cimbora?”. Az válaszolt:
„Ha abbahagyod a fogdá más vállára. Aztán még
zást!”. Megértett törvény volt idejük ujjaikkal fel
mutatni a győzelem jelét.
ként bólintott Tomi.
Eltökélten lépett hátra
az ablaktól. Szomorúnak
Aznap délután szabadult
tűnt, nehezen szólalt meg a
Kőbányai is. Az éjjel ta
másik:
lálkozott barátjával. Ott ült
— Értelek, Tomi. Bizto szakadó esőben a Petőfisan fel akarsz csapni „hon hídon. Lábait a folyam fö
foglalónak”.
Megoldom lött lóbálta, könnyezve ka
gondodat. De . . . nem in cagott. Olyan melegséggel,
amelyet csak azok ismer
gyen adom.
hozzászoktak,
Nem lepődött meg a vá nek, akik
nagy dolgokról könylaszon . . . Minden ember hogy
nyen lemondjanak:
adós valahol a másiknak.
— De nagy kópé ez a
V-alakot mutatott ujjaival, Kőbányai.
Aranyásót csi
s elvonult a fegyelmi rész nált belőlem! Én meg fel
leg lejárata felé.
ültem neki! — kacagott, és
Húsz nap múlva, öt na hevesep kortyolt egy üveg
pot pihent. Közben „be rumból. Hűvös kéz markol
gyűjtött” még húsz napot-. ta meg a vállát:
— Mi a baj, Tomi? —
M ajd. . . újra ott állt a Ge
mini
nyugati
sarkánál. kérdezte Kőbányai, s leült
Várta, hogy szólítsák. Áll mellé a hídon.
Néhány másodperc múl
kapcsát keményen össze
szorította.
Fejét
ritkán va kitört belőlük a neve
emelte fel. Talán a létbi tés. Egymás vállát fogták.
értettelek
zonytalansággal
küszkö .. — Nehezen
dött . . . Nem tudta eltitkol meg . . . Kapzsi voltam. De
ni hasonmása elől. Magá összeszedem magam és . . .
dolgozni fogok.
nya újra kiérződött a tö
— Helyes,
Tomi
—
megből: az a tejszerű kö
a másik, és nagyot
peny, amit nem tud fogas- mondta
húzott a kubai fehérből.
ra ^ akasztani, mert nem x om; pukkadozva folytatta:
találta meg azt a fogast.
Egész este
ástam!
Űjra alkonyodott. Fanyar Pontos
térképet
adtál,
mosollyal
szájszegletében Minden stimmelt. Szemközt
lépett a raktárablakhoz, a Műegyetemmel. Aztán a-rKiégett
hangon szólalt ra gondoltam, hogy anyád
nak semmit sem adok . . .
meg:
éreztem rá a blöff— Mikor készülsz el, Kő Akkor
re! Egy köbméter földet
bányai?
kikapartam, és nem talál
— Kész vagyok, Tom i... tam az égadta világon sem
De még várok.
mit!!
Határozatlanul adogatta
Szélesen nevettek a Duna
be a raktárablakon kincs fölött. És ültek a zuhogó
esőben a híd perem én...
tári felszerelését.
Két nap múlva . keményen
— Mennyit ad sz?.;:
összeszedték magukat és
— Amennyi
szükséges, dolgozni kezdtek.
Tom.
Lcb János
Főv.. Bv. Intézet
— Mélyre ástad?
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Az előélet a p á é i

K e z d ő d ik a b e ta k a r í tá s
Június elején zöld színben pompázik a
határ. A kiadós májusi esőzés és a bőséges
napfény hatására a növények szépen fejlőd
nek. A késői kitavaszodást, a február végi és
március eleji fagyokat, az ónos esőzést csak
a gyümölcsösök érezték meg. Ezeknél a kár
viszont igen'jelentős.
Az Állampusztai Célgazdaság vezetői el
mondták, hogy a nyári betakarítási munkák
megkezdésére minden előkészületet megtettek.
Mire ezek a sorok megjelennek, már megkez
dik a cseresznye és a meggy szedését. Az idei
termés hozzávetőleg 45-41 vagon lesz. Kijelöl
ték és összeállították a brigádokat, azokat,
akik kézzel fogják szedni a gyümölcsöt. Az

Ások az emberek, akik fi- városi Bv. Intézet II-ből arra
gyelmesen olvassák lapunkat, céloz, hogy a mai élet gyors
felügyelhetnek arra, hogy ritmusa milyen veszélyeket
mind a benti, mind a szaba- rejt magában. Ha „menő cucdulás utáni sors, élet helyet' cokről”, ha „menő szerkóról”
■kap hasábjainkon. De fajdal- van szó, akkor a níai fiatal a
másán hiányzik az, ami mind— megoldást a lopásban is megezi megelőzi, az, hogy miért is találja.
kerültek ilyen helyzetbe? HolÉs itt rejlik a titok nyitja,
ott ez a tény legalább olyan hiszen mire valaki börtönbe
erdelies és tanulságos lenne, kerül, addigra már számos jel,
mint az, amelyet itt és most figyelmeztetés elhangzik. Fi
el emeznek, tárgyalnak. S meg- gyelmeztet a rendőrség, a tahúzódna benne az az előny is, nács, s eleinte a bíróság is.
hogy a megélt tragédia nem Tehát aki meg akar állni, az
megállíhat..
múlik el nyomtalanul.
Csak ezeket az előlépcsőket
Talán az ilyesfajta önvizs
gálat, amely az előéletet für egy idő után el szokták felej
készi, hozzájárulna ahhoz, teni. És ez a felejtés az, ami
hogy minél kevesebb legyen a nagyon is jellemző.
Pedig az lenne a célszerű,
visszaeső. Mert hiába hangza
nak el gyakran érzelemtől túl- ha az ember az első botlásofűtött szavak, hogy így, hogy kát, a bocsánatos bűnöket, a
úgy, hogy soha többé! És mi figyelmeztetéseket _ jegyezne
a végeredmény? Gyakran hu- meg. -Akkor a börtön is másszonnégy óra sem telik el, és képp hatna rá. És ezt a bőra fogadkozót Ismét fogadni tönhatást szeretném kiemelni,
jjejjj
ugyanis tagadhatatlan, hogy ez
Szerintem ez annak a követ- létezik, Csak_ az a bökkenő,
líezménye, hogy az emberek hogy az ellentétbe fordul, nem
nagy többsége egyszerűen át- az értelem, csak az érzelem
siklik, ama tény fölött, hogy tiltakozik ellene,
m iéit is került börtönbe. Pe★
dig az lenne a célszerű, hogy
Véleményem szerint ahhoz,
az okot és az okozatot égy- hogy valaki tartósan kint ma
szerre vegyék nagyító alá. Ha rád jón, nemcsak az szükséges,
ez megtörténne, akkor nem az hogy a
börtöntapaszialatot
érzelem hanem az' értelem ál- feldolgozza, hanem az is, hogy
lítana gátat a visszatérés elé. az előéletét őszintén és tárgyi
d é sajnos legtöbbször úgy lagosan megvizsgálja. Leg
szabadulnak az emberek, hogy alább annyira fontos az az időnincsenek tisztában azzal, mi- szak, ami a büntetés előtt volt,
re is kell vigyázniuk. És itt mint ami utána következik,
most nem a magatartási szaNem akarom i t t ' részletesen
báiyok betartására gondolok, taglalni, csak arra szeretnék
Ezt más írja elő. Hanem a>r- utalni, ami a speciális visszá
ja, hogy ki mit ír elő önmagá- esőket jellemzi. Ugyanazt kö
nak. Épp a börtöntapasztalat- veti el, ha szabadul, mint
amiért bekerült. És ez megy
bői kiindulva.
Ha valaki nemcsak a tragi évtizedeken keresztül. Ez azért
kus helyzetet szenvedi meg, nem véletlen. Nos, ha a „vé
hanem meg- és átéli, ráadá letlen”, ahogy ők nevezik, öt
sul értelemmel feldolgozza, ször-hatszor bekövetkezik, ak
akkor tartósan meg tudja áll kor már készen vgn az öníel
ni a helyét az új, más körül mentés, a logikusnak tűnő ma
mények között is. Szabadulás gyarázat, hogy miért is alakult
úgy az élete, ahogy alakult.
után.
Pedig ha alaposan megnézMert azt sem szabad elfelej.
íenj'; hogy más ember lép ki a né; akkor ráébredne .-hogy
börtönkapun, mint aki belé- •alakíthatta volna másképp is
p ett Akár akarja, akár nem, az eletet. Ezért lenne hasznos,
A régi ember, aki volt, mar ha mind több ember gondol
nem létezik. Még a tükörben kodna el azon, miért is ke
rült börtönbe.
sem fogja viszontlátni.
Ez a gondolkodás aztán nem
/ Nem elég csak panaszkodni,
hogy a régi munkatársak, ba maradna tétlen, csak önmagá
rátok, akik nem „égették” meg ba forduló, hanem ahol csak
magukat, a szabadulás után, a lehetőség nyílik rá — el is
börtön után nem fogadják hangozhatna! Kéll ugyanis
egyfajta szolidaritás, hiszen
úgy, mint ahogy ezt várja az egy
cipőben járnak. Miért ne
■illető. Az lenne
furcsa, ha lehetne
arra szövetkezni egy
ugyanúgy fogadnák, mintha
más között, hogy soha többé
nem történt volna semmi.
börtön!? Ha arra lehet, érre
Ez is azt mutatja, hogy a vannak ugyanis tanulságos
Változás törvényszerű. Ha az, példák, hogy ha kikerülnek,
aki nem volt börtönben, aki micsoda „balhékat” csinálnak.
nem szerzett börtöntapasztaláLehetetlennek tartom és nem
íot, megváltozott szemmel
néz ránk, akkor hogyan gon fogadom el, hogy csak a bör
dolhatjuk, hogy mi magunk tönben vannak csapdák. Ott is,
nem változtunk, hogy ott foly de főképpen az előéletben,
tathatjuk életünket, ahol ab amit eleddig úgy nevezünk:
büntetlen előélet.
Ä. J.
bahagytuk.
Mint az eddigiekből is ki
derül, az a véleményem, hogy
'az előélet sokkal fontosabb,
mint ahogy azt sokan hinni
szeretnék. Ebbe — természe
tesen — beletartozik mindaz,
ami hozzájárult ahhoz, hogy
valaki börtönbe kerüljön. Szá
mos ember hajlamos arra, X/écsora után a dohányzó' ban találkoztak. Szíve
hogy csak az okozatot — vagy
is a bűhcselekményt — vegye sebben- mentek volna ismét a
figyelembe, arra már nem ter parkba, de erre már nem volt
jed ki a figyelme, hogy azt az- lehetőség.
Másnap ebéd után Zoltán
utat is végigpásztázza, amely
■ a bűncselekményhez vezetett. azonnal a parkba ment, bár
Pedig ez legalább olyan fontos nem volt megbeszélve Évával,
lenne, mint mága a bűncselek mégis remélte, hogy a nő oda-.
mény. Nem lehet véletlen megy. Leült, rágyújtott, izgaugyanis, hogy míg az egyik tottan várt. Nem kellett sokáember csak harangozni hallott ig várnia, kis idő múlva két
arról, hogy börtön is van, a apró kéz hátulról befogta a
másik állandóan a börtönt szemét.járja, pedig — mondjuk^ — — Évikém — mondta és a
mindketten fiatalok, szüleik két kis kezet megcsókolta.
— Megjöttem. Régóta vársz?
elváltak, állami gondozottak
— kérdezte Éva.
voltak stb.
— Nem. Csak néhány per
Az a tény, ha valaki bör
tönbe kerül, akarva-akaratlan ce jöttem. Honnan tudtad,
azt jelzi, hogy az illető vala hogy itt vagyok?
Éva elmosolyodott,
majd
hol, utat tévesztett! És az len
ne a kötelessége, hogy ezt az szívére mutatott és csak anyúttévesztést felismerje. Minél nyit mondott: — Megéreztem.
Néhány csók után beszél
előbb, annál jobb. A közmon
dás is úgy tartja: „A legkisebb getni kezdtek,
— Zoli, te komolyan gondol
veszteség a legkorábban felis
tad,
hogy
szanatóriumos
mert veszteség!”
A fogékony serdülőkorban akarsz lenni?
— Igen drágám, komolyan,
érik az embert a legmélyebb,
— Ez megváltoztathatatlan?
legerősebb hatások, s ha
gyerek a legkönnyebb megol Nem akarsz szabad lenni?
— Komolyan gondoltam, de
dást választja, könnyen lehet,
hogy elcsúszik. Legutóbbi le nem akarok végleg itt maradvelében Korács István, a Fő- ni. Szabadság? Nem tudom,

ipari célra szánt cseresznyét és meggyet a
fákról gépekkel rázzák le. Ezzel egyidejűleg
megkezdik a borsó betakarítását is, amelynek
a területét az elmúlt esztendőben jelentősen
növelték.
Közeledik Péter-Pál napja, a gabona aratá
sának időpontja. A kedvező időjárás követ
keztében lehet, hogy a hagyományostól éltérően néhány nappal korábban megindulhatnak a kombájnok. A kalászosok szépen sár
gulnak. Jó termés várható. A CLAAS kom
bájnokon az utolsó simításokat végzik. A
magtárakat kitakarították, a berendezéseket
megjavították.
— Zimm —

W BM
A mezőgazdasági gépekre mostanában lesz igazán szükség, érthető tehát, hogy a kom
bájnokat alaposan átvizsgálják, a szükséges javításokat elvégzik rajtuk, hogy a nagy nyári
munkák idején ■— az utolsó simításokat követően —. zavartalan legyen a betakarítás

JÓNYERÉK NOSZTRÄN
Zsúfolásig megtelt június
4-én délután a márianosztrai börtön III. körletének
tágas kultúrterme. Izgalbmmal teli várakozás előzte
meg az intézet által meghívott
vendégek érkezését,
Ezen a délutánon nem szókványos
élménybeszámolónak, tájékoztatónak lehet
tunk tanúi. Juhos József, a
MOATSZ
szakfelügyelője,
aki korábban az ifjúsági vá
logatott szövetségi kapitá
nya volt, néhány perces be
vezetőt mondott, majd tár
saim záporként pergő kér
déseire Jónyer István négy
szeres világbajnok, az utób
bi idők legnépszerűbb ver
senyzője és Faházi János,

Európa-bajnokí
arany és
világbajnoki bronzérmes vá
laszolt.
A
rendkívül közvetlen
hangulatú beszélgetés után
ízelítőt kaptunk az asztali
tenisz szépségeiből, szemet
kápráztató bemutató formájában. Egy-egy labdamenetét követőn gyakran zúgott
a taps, ki-ki egyéni s\ilusának megfelelően méltányol
ta a látottakat, adott han
got tetszésének.
Sajnos nem lehetett min
denki jelen, ezért szemfüles
stúdiósunk — kihasználva a
kínálkozö lehetőséget — riportot készített a vendégekkel, hogy a távollevőknek

ízelítőt adjon a történtek
ből.
„Ha valaki szeret ping
pongozni, szinte majdnem
mindennel
megpróbálhat
ja” — állította Faházi Já
nos, s ezt a vélekedését
rögtön be is bizonyította:
ülve. állva, parkettával jat
szott,
igazig _ virtuózként,
viV^e9 kell próbálni fiuk! —
mondta, s többen azonnal
éltek a lehetőséggel. , Tár
saim a küzdelemben Jónyerrel és Faházival szem
ben igencsak alul maradtak,
viszont valamennyien gazdagadtak, méghozzá egy felejthetetlen élménnyel,
Fischbeln Nándor
Márianosztra

Még
aktuális
Prantner Lajos sopronkőhi.
dai olvasónk levelében sok
mindenről ír. Többek között .
arról, hogy a Heti Híradó szo
kásos irodalmi pályázatának
megfelelően Kőhidán is meg
rendezték a felszabadulás 40,
évfordulója tiszteletére az iro
dalmi pályázatot. Természete
sen ott is eredményt hirdettek
már, a győztesek és helyezet
tek megkapták a megérdemelt
jutalmat. A kihirdetéskor —•
mint írja — szó volt arról is,
hogy a legjobb pályaműveket
elküldik lapunknak, hogy közöljük. Lassan — sajnos —
mindez aktualitását veszti —
kesereg olvasónk.
Nos, úgy hisszük, még az év
forduló évében vagyunk, s
emiatt sincs szó arról, hogy e
művek közlése lehetetlen len
ne. Nem késő tehát elkülde
ni a prózai írásokat, verseket,
hitünk szerint még aktuálisak!
S bár a gépelt művek elolva
sása, . nyomdai
előkészítése
könnyebb, a kézírásos alkotá
sokat is közölni tudjuk, felte
ve, ha olvashatók (és közöl
hetők) .
Küldjék el tehát a pálya
művek legjobbjait, mi igyek
szünk a legjobb szándékká}
kézbe venni. Természetesen
azt előre nem ígérhetjük, hogy
mindegyiket közöljük, hiszen
van egy általunk is felállított
mérce, s figyelemmel kell len
nünk olvasóink ízlésére is ..
Bár az sem kizárt, hogy va
lamennyi elnyeri tetszésünket
és megjelenik a Heti Híradó
ban, amelyért természetesen
honoráriumot is fizetünk.
Ami személyes kérdését il
leti, hogy a dicséret melyik
műfajú írásainak szólt — «
prózának vagy a versnek —
most utólag már nehezen viszszakereshető. De bizonyos,
hogy mindkét kategóriában a
jók, között szerepelt, azért ie
kapta a dicséretet, amely au
tomatikusan azt sugallja ö n 
nek és másnak is, hogy foly
tassa az írást. A mellékelt írá
sokat jó szívvel átnézzük, s ha
megfelelőnek találjuk, ugyan
csak közöljük.
Mint írja: a folyóiratok ver
seit olvasva — s ezzel a meg
állapításával nem áll egyedül
— nem érzi bennük a vers
„bukóját”, nincs bennük tűz és
érzelem stb. Nyilván sok igaz
sága van, de általánosítani
mindig hiba, noha az összkép
tekintetében nincs Vitánk.
Szóval, visszatérve a közér
dekűre: várjuk a kőhidai iro
dalmi pályázat nyertes alko
tásait . . .
~ í —

íie r e s d a n ő t!

(3.)

mit értesz á szabadság szó Akjvel mindent meg lehet bealatt, de ha azt, amit én, ak- szélni, aki osztozik velem jó
kor nem.
ban-rosszban, akihez estén— Nem akarsz? — kérdezte ként oda lehet bújni. Olyan
Éva elszomorodva. — Akkor ember kell, aki megért, a hijobb, ha nem találkozunk töb- báimat \ segíti
kijavítani.
hé. Ne játsszunk a tűzzél,' ne- Glyan, aki nem ököllel oktat,
hogy megégessük magunkat Nem akarok itt maradni a
de erzern,
£ n nem akarok itt a szanató- szanatóriumban,
------ -- ------'riumban élni. Nem akarok és egyedül nem tudok élni —
nem is. tudok. Szabad akarok mondta Éva.
lenni, haza akarok menni!
— Mindig féltem, irtóztam
AT~ hidd
U;JJ
— Haza? — kérdezte Zoltán én is a magánytól. Ne
olyan mosollyal, hogy Éva azt, hogy csak a törött kezem
szinte megijedt tőle. — Haza? kergetett ide. Nem. Talán
De jó annak, akinek ilyen van. tudtam volna valami megol
Nekem nincs hova mennem. dást találni, de ismerem azt
Ide is csak menekültem. Nem az érzést, amikor az • ember
jöttem, menekültem! Magam me§y a lakása felé, azonban
„1X1 az’ __i-----1.
„cv, várja „„„I,!
tudja, otthon nem
senki.
elől,
emberek elől, a világ tnrtia
Hazaérve leül az üres szobá
elől.
— Zolikám, miért vagy eny- ban, nézi a falakat és sóvárog
nyire
elkeseredve?
Azért, valaki után, aki egy jó szót
mert nem sikerült a házassá szólna hozzá.
★
god, még nem kell felrúgni
mindent. Üjra keil kezdeni.
Beszélgettek,
vitatkoztak,
Látod, én sem adtam fel. Ad próbálták egymást meggyőzni.
dig fogok harcolni, amíg meg Zoltán szerette volna, ha Éva
nem teremtem a magam kis marad. Tudta, így
sokkal
boldogságát. Nem kell nekem könnyebb lenne neki is. Érezs°k, csak egy rendes otthon, te, vonzódik ehhez a csinos kis
munkahely — mert a volt fér- asszonyhoz, de arra gondolni
jem miatt azt is otthagytam se mert, hogy az asszony ér
~ . és egy szerető férj, aki vár zése iránta talán máris erőrám, vagy siet haza hozzám, sebb, mint egyszerű vonzódás.

Nem merte hinni, hogy Éva akar felvenni? Remélem, érti,
megszeretheti, és saját magá- mire célzok?
ban sem volt biztos.
— Azt, hiszem, értem. SemÉva m ár-már dühös volt. miféle púpot nem akarok a
Finom ösztöneivel megérezte,. hátamra, és ha felveszek vaa férfi nemcsak játszani akar lakit, az nem pjíp lesz.
vele..Várta a vallomást, várta
_ Nono, Zoltán, vigyázzon!
azt az. egy szót, hogy szeretlek. ^ héten még beszélgetünk ér
Várta azt, hogy ez a férfi le ről és a szanatóriumról is.
gyen az, aki megfogja, a kezét . A vizit után Évát kereste,
és viszi, viszi magával. Vi de hiába, nem találta sehol.
szi magával haza,
kettőjük Elhatározta,
hogy ebédnél
otthonába. Mivel erre hiába odamegy hozzá.
várt, felállt, elindult, befelé.
Nem volt szerencséje, mert
Zoltán követte,- az ajtóban Éva ebédelni se ment ki.
megfogta a nő vállát, meg Egyik szobatársa vitte be neki
akarta csókolni. Éva elkapta a az ételt. .Zoltán nem tudta
fejét,
mire vélni a dolgot. Minden
— Nem szoktam játszani a áron beszélni akart az aszszerelemmel — mondta csak szormyaf. Többszőr elindult a
nem sírva, és beszaladt az tizenhetes kórterem felé, de
épületbe.
mindannyiszor visszafordult.
Zoltán hiába várta a do- Leült a társalgóban úgy, hogy
hányzóbari egész takaródéig, a nő szobájának ajtaját lássa.
gva' " m e n t ki
Várt. Nem kellett sokáig vá
tVa nem menT' K!
rakoznia, mert, kisvártatva
A következő napon nagyvi- Éva megjelent
ajtóban,
“ zit volt, a főorvos tartot szétnézett, azután azelindult
a
ta. Mindenkivel kezet fogdtt, Parkba vezető kijárat felé.
megkérdezte a
betegektől, Már csak két-bárom méterre
hogy érzik magukat, meghall lehetett, amikor észrevette a
gatta kéréseiket, problémáju férfit. Megtorpant, mint aki
kat, ahol mód volt rá, azon vissza akar fordulni. Zoltán
nal intézkedett. Zoltánhoz ér villámgyorsan odalépett hozzá.
ve erősen a szemébe nézett.
— Szervusz, Évike.
— Furcsa dolgot látok, Zol
— Szervusz — fogadta a kö
tán — mondta.
— Velem kapcsolatban? — szönést fátyolos hangon Éva.
— A kertbe mész?
kérdezte csodálkozva.
— Igen. Most dobta le a pú
—• Igen, de szeretnék egye
pot a hátáról, s máris másikat dül lenni.

VITA
Tovább javítják az elítéltek kultúrált elhelyezését. Solton új, 210 személy befogadására al
kalmas épületszámyaí építenek. Az építkezéssel egy időben felújítják a kiszolgálórészlege
ket is. Az átadásra előreláthatólag az őszi hónapok elején kerül sor

motiválatlan cselekedet nem:
létezik. Bár az okot, am iért a
baj történt, utólag kideríteni
Véleményem szerint nem ar nehezebb, mint az _ ütőeret
Fölháborodásomban
raga
dok tollat. Oka az, hogy ol ról van szó, hogy elnézünk az összevarrni.) De talán nem
vasom senki sem fejtette ki ilyen dolgok felett, hanem kéne az utólagos okkeresésbe
véleményét a vitacikkről. . . egyszerűen senkit sem érde fogni, ha egy kicsit jobban
Nos, én megpróbálom.
kei, hogy a társa mit csinál. odafigyelnénk egymásra. Nem
Igaz, én még sohasem nyel Mindenki a saját gondjával- pedig a „jó balhé” reményé
tem szöget vagy hasonlót, de bajával foglalkozik, s nem az ben fokozni az áldozat amúgy,
már háromszor próbáltam zal, hogy az ilyen gyenge jel is feszült idegállapotát. Meri
magamtól eldobni az életet. lemű embereket a szárnyuk kik a falcolók? Ugyanolyan
emberek mint mi, esak vala
Sajnos sikertelenül. Hogy mi
ért sajnos? Ehhez ismerni ké alá vegyék. Talán inkább az mivel érzékenyebbek az átlag
á l... P ár jó szó, néhányne az életemet, de az hosszú a probléma, hogy az ilyen nmondat
sokszor* sőt. a többség-. ■
ra nyúlna. Mindenesetre most, emberek — falcolók, öngyilko nél, segíthet.
Szóval a falcohogy újra bent vagyok, ismét sok — nem mernek szólni,
megpx'óbálom. S most senki panaszkodni másnak, gondol lónak nem pengét, kell adni,
sem* tud majd megakadályoz ván, hogy az úgysem tud se hanem félre kell hívni pár
gíteni rajta. Ami alapjában- okos szóra és a baj máris
ni abban, hogy sikerüljön.
véve
igaz is . . . Ugyanis az á megelőzhető.
De inkább rátérek a lényeg tapasztalat,
Hogy mindezt honnét tu
hogy nem lehet
re. Valójában megvetem azo rajtuk segíteni.
a fejük dom? Évekig dolgoztam az ön
kat, akik annak reményében, be vettek, azt Amit
úgyis megcsi gyilkosok intenzív osztályán.
hogy sorsuk jobbra fordul nálják. Mert nemritkán
így De ezt nem kell mindenkinek
vagy elengedik büntetésük egy okoskodnak: „Na ugye, m
i végigjárnia. Egy csöpp figye
részét, képesek egészségüket lyen bátor voltam! Csináld
lem az elítélttársak iránt és
tönkretenni. Szerintem velük utánam és akkor te is bele máris csökkenne az öngyil
I n ííf o n t ’anvi V»«»1íw1 !I7
zemben szigorúbb rendszabákossági esetek száma.
yokat kéné foganatosítani, való srác vagy!”
A közömbösség persze nem- Ami
pedig
a
falcolást,
a
ragy pedig olyan szemléltető
csak a börtön zárt világában
gyógyszerezést
illeti,
ennek
bglalkozásokat rendezni nejelenség, hanem odakinn is.
tik, ahol bemutatnák tevé csak annyi a szerepe, hogy Láttam már olyat, hogy va
kenységük káros hátasait, az az illető pár napig kivonja laki az utcán esett össze. A jsetleg csak évek múlva je- magát a munkából. Sajnos én járókelők rögtön kimondták
entkező
következményeivel voltam ilyen emberrel egy az ítéletet felette: részeg! Mi
»gyűlt. A puszta szavak, itt zárkában, és hiába beszéltem, re a helyszínre érkeztünk, •
lelkiztem neki, ő csak csinálta
vajmi keveset érnek!
maga kis játékait. Egyéb- nem volt más dolgunk, mint
S most rátérek az igazi ön ■aként
a gyógyszert a zárkán letakarni,. mert szívrohama
gyilkosokra. Ezeknek az em
'■
- •
kívül
is összeszedheti napokig volt.
bereknek nyilván megvan az
Nem tudom,- hány évet kell
okuk, hogy eldobják maguk és nem is a társai előtt ve még letöltenem, de ezt a jel
be. Mit csináljunk ilyen
tól a legdrágább kincset, az szi
mondatot szívesen terjeszte
életet. Hogy ez jogi szempont kor? Semmit. Legfeljebb ha ném: „Figyelj m ásokra is és
felébredek
arra,
hogy
roszból elítélendő-e, azon régóta
M
van, kikopogok, de egy ne borzold mások idegeit!”
vitatkoznak nálam okosabb szul
általán
nem sajnálom. Min Mert' az sajnos gyakorlat, hogy
emberek is. Egy biztos: téves
denki
úgy
az a gyengébb idegzetű elítélte
az a nézet, hogy „az öngyil egészségéről, gondolkodik,
ket társai . direkt „húzzák”, ;
amennyi
esze
kosság a gyávák fegyvere”.
még „rátesznek egy lapátvan
.
.
.
Gondoljuk csak meg: végre
...
. '
Még annyit: külön intézet tál”
hajtásához milyen nagy lelki
Ami a nyelők, .a falcolók •
erő kell? Tudom, sokan azt be kellene összevonni az ilyen m ásik -táb o rát‘illeti: ők azért
mondják: minden ítélet lete embereket, hátha egymásra csinálják, hogy Tökölre kerül- •
lik egyszer, minden csalódás hatni tudnának. Ha nem, ak jenek,, ahol találkozhatnak «
Ilyen képet mutat az új épület
ra van gyógyír, az idő! Csak kor meg a „bajnoki kiírás.sze rabóban filégistftért- „élettár- ■
hogy nem minden ember egy rint” versenyezhetnének, ki sukkal”. Róluk egyszerűen-';
forma érzelmileg, s akinek a csinál .nagyobb balhét!
nincs mondandóm. Csak ott
lelke nem bírja az előbbieket,
van ám a 'számítási hiba: nem
Dobos
József
az az öngyilkosság fegyveré
egy közülük életre szóló bujt '
Sopronkőhida
hez nyúl.
hoz magára. De láttam már '
Végül az emberi közönyről
nyelést meghalni is. Megéri?
valamit. Ha valaki kedvtelés
Körösi János
ből tesz kárt magában, ehhez
Sopronkőhida
Véleményem szerint az len
azért köze - van ä közösségé
nek is. Hiszen ha a kárte ne az örvendetes, ha a közvet
vés maradandó, utána bizo lenül érintettek — nyelők, fal
nyosan furdalja a lelkiismeret colók stb. — írnák meg, hogy .
a szemet hunyó társakat. miért követik el ezt az os
. . . őszintén megmondom, ha
Vagy talán ezek az elítéltek a tobaságot. De azért nekem is engem nem érintene a téma
szabadságukkal együtt az ér van a környezetem révén ta — szégyen vagy nem szégyen
pasztalatom. Kezdem, azokkal, — egyetlen sor leírásával sem
zelmeiket is elvesztették? ...
Soraim azzal zárom: az „ál- akiket ismerek. Van, akit va fárasztanám magam.' Persze vezetgetnek társai, a má ezt ne vegyék tőlem zokon. •
öngyükosokat” továbbra is kon
siknak teljesen béna az. egyik csupán arról van szó, hogy
tartsák vissza, az igaziakat karja . . . Ezeken már nem le
én még soha senkivel sem. •
pedig hagyják saját elhatáro het segíteni. Viszont sokat te leveleztem, mert nincs kizásuk szerint cselekedni.
hetnének a zárkatársak, akik v e i. . . '
árgus szemmel figyelik öngyil
22 éves voltam, amikor új- .
Takács György
kosságot ígérgető társukat. ra öngyilkosságot kíséreltem
előzetes
(Szeretném leszögezni, hogy meg, s majdnem sikerült. Ké
Fővárosi Bv. Intézet I.
Felújítják, szépítik a többi körletét is
sőbb a börtönben újra meg- .
próbáltam, megint hajszálon .
múlott. Én gyűlölöm a bör
Azon
az
éjszakán
egyikőjük
lik, amit aláírtam. Minden tunk, ebben nincs semmi ki sem aludt jóformán semmit. tönt és éppen ezért — ezt
egész?
Miért,
csókoltál
meg?
biztosam tudom —.hosszú időt
— Évike, engedd meg, hogy
vetnivaló.
áron itt akar tartani.
a reggelt, alig nem is tudnék bent tölteni.
elkísérjelek, csak öt percet Miért bújtál hozam? És még
— Munkahelye sincs Évá Alig várták
— Fél évet kell aláírni?
te
vagy
a
csalódott?
—
kér
várták, hogy otthon legyenek. Egyre jobban erősödik ben
:érek tőled, utána — ha úgy
— Igen, csak akkor vesznek nak.
Ivánod — magadra hagylak, dezte Zoltán, miközben lassan fel.
— Nem baj, majd szerzek Kilenc órakor érkeztek haza. nem a nézet, hogy nincs sem
Felmentek Éva lakására, le mi szép az életben, ' nekem
lágyon fontos. A főorvos felállt.
— Rendben van, Picurkám, neki.
— Tűnődj csak rajta nyu
tármelyik pillanatban hívat
— Zoltán, ■addig nem enge rakták a csomagjukat. Az asz- egyáltalán nincs miért élni.
nem
fogok
aláírni
semmit.
El
godtan, nem foglak zavarni.
szony megmutatta a lakást,
ta! a szanatórium ügyében.
megyek haza, mihelyt leveszik dem el Évát, amíg nem bizo végül bementek a nagyobbik És ahogy az eddig eltelt 26
nyosodtam meg arról, hogy
életévem alatt megismertem
— A szanatórium ügyében? Szervusz.
a
gipszet
a
kezemről.
Elme
— Zoli! Zoli! Ne menj el! —
szobába.
magam . . .
iTit segíthetek neked ebben? kiáltott utána a nő.
gyek és téged is magammal van lakása, munkahelye.
— A lakása még megvan.
— Látod, ilyen a lakásunk.
Szóval nem vagyok gyáva,
"e Kalocsán akarsz maradni,
A férfi megállt, megfordult, viselek. Sajnos egyelőre fele
— Dehogy, már félig elad Ezt adjuk el rövidesen, akkor nem, félek megválni az élet
lem állhatok eléd. Egyébként, visszaült a padra, átfogta Éva ségül venni nem tudlak, hi
ki keli költözni belőle, csak től. Én teljes mértékben meg- :
iá annyira fontos, akkor gye- vállát, lecsókolta a könnyeket szen törvényesen még nem ták a, volt férjével.
— Ja, igen, említette. Nem azt tudnám, hova.
értem az öngyilkosok egy ré- ..
•Qm•
váltam el.
a szeméről.
— Elviszel? Gondolod, hogy baj, az is lesz., Főorvos úr, le
— Az én lakásomba nem szét. S ha egyszer találkozik
A régi padukhoz mentek,
— Ne sírj, kicsim, ne sírj —
gyen szíves, adjon nekünk lehet — mondta Zoltán. — az életben valaki azzal az ér
eültek. Zoltán megfogta Éva ismételgette egy-egy csók, kö sikerülni fog?
— Majd beszélek a főorvos négy-öt nap szabadságot. Ez Tudod, az ki van adva albér zéssel, hogy rá senkinek sincs
rezét, és megpróbált a szemé zött.
idő alatt mindent elintézünk. letbe egy évre, addig nekünk szüksége, akkor biztosan meg
Éva úgy bújt oda hozza, mint sal. Tudom, nehéz lesz, de
je nézni.
— Rendben van, neki. úgyis is hasonló megoldást, kell ta érti az öngyilkosokat. Ez holt
igyekszem
meggyőzni
őt.
ázott
kismadár,
vállára
haj
— Évike, miért vagy ilyen
haza kell mennie az adásvé lálnunk.
biztos!
—
Le
fog
beszélni.
szomorú,? ' Mi bánt, és miért totta a fejét és. a sírást igye
— Évikém, még egyszer teli szerződés miatt. Kísérje el, : — Igen. Tudom. Főzzek ká
Szóval ezen a problémán
kezett visszafojtani.
aujkálsz előlem?
aztán
majd
meglátjuk.
Szóljon
megkérdezem:
szeretsz?
nem lehet segíteni, éppen
— Cicuskám, szeretsz?
vét?
Iszol?
— Tisztázzunk valamit. Te
Évának, hívja be.
— Persze, hogy szeretlek Akarsz velem élni?
Zoltán válasz helyett odalé ezért nem isT volna szabad a
az előbb azt mondtad, na
Az asszony izgatottan sétált
— Ugyan, Zoli, már meg
témához kontár módon hozzá
te
.
.
.
t
e
.
.
.
—
válaszolt
és
fel
pett
Évához, megcsókolta.
gyon fontos dologról akarsz
mondtam. Szeretlek és veled a folyosón. Hitt, ugyan Zoltán
nyúlni, vagy segítségnyújtás
tört
belőle
a
zokogás.
vetem beszélni. Ha ez az a
— Még egy puszit sem acj- címén beleturkálni. Töltsék
megyek, ha te is szeretsz és el nak, mégsem reménykedett.
—
Ne
sírj!
Ne
sírj,
drágám,
fontos dolog, akkor máris be
Amikor meglátta a férfit ki tál, mióta eljöttünk Kalocsá meg a lápot, megoldható prob
viszel.
fejezhetjük. Bár válaszolhatok. hiszen én is szeretlek
lépni az ajtón, azonnal odaro ról — mondta.
— Akkor bízz bennem!
lémákkal és ne ledönthetetlen
mondta
Zoltán
és
még
jobban
A szomorúság? Nem vagyok
A főorvos betartotta a sza hant.
, Éva elmosolyodott, átölelte falakat döngessétek.
magához
szorította
Évát,
aki
s::omorü, csak csalódott. Ben lassan megnyugodott. A sze vát, a hét végén, egyik délután
— Mi újság? Mi van? Szólj a férfi nyakát és egy puszit
Ha azt hiszik rólam, hogy
ned is. csalódtam. Te is ugyan
behívatta Zoltánt az irodájá már!
nyomott a homlokára. Aztán szentimentális, érzelgős fickó
olyan vagy,
mint a többi. me könnyes volt, de ajkán mar ba. Igyekezett lebeszélni Zol
elengedte, indult
volna a
Csupán „
Mindannyian csak egyet akar boldog mosoly ült.
h o ltá n válasz helyett fel- konyhába, ám Zoltán utána vagyok, tévednek.
Évlcám, látod, éppen_er tánt tervéről, de ő makacsul
olyan dolgok nem hagynak
kapta,
megforgatta,
meg
tok a nőktől. Aztán nem buj ről—akartam
kitartott. Amikor érvei elfogy
lépett, felkapta a pehelyköny- hidegen, amelyek életem fő
veled
beszélni.
A
kálok előled, sőt a barátod le
helyteleníti a mi kap tak, egyszerűen csak annyil csókolta és csak annyit mon nyű nőt és csókolta ajkát, sze alkotórészét, adják. Be kell
szek a továbbiakban is. Érted? főorvos
dott: — Gyere!
mét, haját, nyakát.
csolatunkat, beszélni akar ve mondott:
látniuk: vannak hozzám , har
Csak a barátod, de. szükségem lem
— Évi — szólt a főorvos —,
— Értse meg, főorvos úr.
erről
és
a
szanatóriumról.
sonlók, akiknek e téma a
van egy kis időre, míg meg
Csapó
Sándor
adok
maguknak
öt
nap
sza
_ Tudom — válaszolt a nő szeretem Évikét, ő is szeret
emésztem a , történteket.
Budapesti Fcgyház és Börtön „gyengéjük”.
_ nekem is szólt, és világosan engem. Ö is csalódott ember, badságot, addig intézzenek el
. Stark Bertalan
-— Szóval, csak a barátod megmondta, hogy nem enged én is. Neki sincs senkije, ne mindent. Holnap reggel indul
Budapest
(Folytatjuk.)
voltam, és csak a barátod le el előbb, csak ha a fél év lete kem sincs. Egymásra talál hatnak.
hetek? Akkor mire volt jó az

r ^ S T Il- Il í
Pár!fügék és púrifogok&k

ELLENSÉG VAGY CSODATEVŐ?
Az utóbbi időben egyre több
olyan pártfogolt jelentkezik,
aki azzal állít be az irodába,
hogy a bírói meghallgatás óta
megváltoztak a körülményei
és emiatt nem ott szeretne
munkát vállalni, ahol koráb
ban szándékozott '(s amit a bí
rói végzés is tartalmaz), to
vábbá lakni sem ott szeretne,
mint amelyik címet a meg
hallgatáskor bediktálta.
Természetes ilyen alkalmak
kor a kérdés, hogy mindez
mikor vált nyilvánvalóvá? A
válasz pedig ugyancsak ter
mészetesen az, hogy a szaba

dulás wtótó napon. Az indok is
szinte mindig ugyanaz: „Találkoztam egy régi barátommai (ismerősömmel), ő segí
tett rajtam ”. Az elmondás sze
rint ez abban áll, hogy ez a
segítőkész jó barát befogadta
őt a lakásába, majd elmagya
rázta, hogy, az a bizonyos munkahely mar csas -ázott .em
'megfelelő, mert onnan, az im
már közös lakástól messze
van. Hogy az utóbb szabadult
hol fog dolgozni? A felelet
rendszerint ennyi:.„Még nem
tudom.”

Mit tehet 0 hivatásos pafffcfogó?
Egyéb támpont híján ra- minden együtt volt az új mungaszkodni kénytelen a bírói kahelyen való elhelyezkedésvégzésben rögzítettekhez. Igaz, hez, a munkásszállón való bemegpróbálja
elmagyarázni, jelentkezéshez — és a párttáhogy az egyszeriben felesleges- golt szó nélkül továbbáll! Nesé vált adatokat maga a sza- hány hónap múlva találkozott
badult diktálta be a bírónak a pártfogó a nevével, egy
még elítélt korában — ezek a rendőrségi átiratban.
tények azonban semmit sem
Ezek a rossz példák — bár
.. .
.
.
.
.
1
i
változtatnak a vélekedésen, gyakoriak — nincsenek túlmiszerint lám, lám, mégis súlyban. Igaz, az elmúlt hócsak azoknak van igaza, akik napokban számuk szaporodott,
tl'lí" aO T
i1VP— ezárt
—
ícw
I-f1OTTÓÉIn í Trájuk,
’flílll?.
ellenségnek tekintik
hívakell Ífelfigyelni
tásos pártfogót. Hiszen ghe- Bízom benne: ez a néhány sor
lyett, hogy segítene, csak aka- „is segit abban,, hogy mind kedákoskodik, beleköt minden yesebbet kelljen fölösleges és
apróságba . ..
hiábavaló módon szaladgálni

*

Néhány nappal ezelőtt megjelent a Pártfogók irodájában

Myiíoít szemmel?
Másfél-két éve már. hogy. a
hivatasos pártfogók a különféle megbeszéléseken, értekezleteken mind többször jelezt-ék: fokozatosan nehezednek'-a
szabadultak elhelyezkedési kö
rülményei, két szempontból is.
Az első az, hogy az új közgazdasági szabályozók mind to ob
vállalatot, üzemet kényszer!te
n e k '— nagyon helyesen — rá
a belső tartalékok feltárására,
vagyis arra, hogy az új fel
adatokat ne a létszám bőví
tésével, tehát új munkerő fel
vételével oldja
. meg, . hanem
úgy szervezzem a tennivalókat
hogy a rendelkezésre a lo
munkaerő vegezze el azokat,
Hoss?u eveken^ keresztül nyugodtan írhattuk: aki — például Budapesten — dolgozni
akar, annak elég elindulni a
\ Váci
7 t i n 1 11úton,
f ru n
oahol
V i n l Sszinte
7 . i n t - P Pegymást
2 V lY lá .S t
követik a gyárak; félóra alatt
jó néhány munkahelyet találhát magának. Csak nyitott
szemmel kell végigmenni s
alaposan szemügyre venni a
gyárkapuknál elhelyezett táblákat — bőven volt mindenütt
felvétel. Napjainkra megváltó-

ttom

A "ÜK?.“»

ha az „utcáról” próbálnak jelentkezni. Nincs birtokomban
országos adat arról, amit a
cikk első részében a hivatásos
párfogó megemlít, nevezetesen, hogy az utóbbi hónapok
ban mind többen tekintik a
pártfogót „ellenségnek” azért,
mert nem tud számukra min
dent egycsapásra
elintézni.
Köztudomású, hogy sok szabadúlt számára csak Budapest, a
főváros jelenti a „nagyvilá
got”, ide jönnek, akár ki van
nak tiltya, akár nem; akár van
szállásuk és munkahelyük,
akár nincs.

A gazdasági helyzet válto
zása mindig von maga után
egyéb változásokat is Az olvasók helyzetét tekintve ez azt
jelen ti, hogy a óvárosban és
I környékén
rn n m rű V o n
mmind
in d
kkevésbé
P V P S n P t ltudlC lnak — megfelelő előkészítés
nélkül — elhelyezkedni. Nem
az előítéletek miatt, hartem a
gazdálkodási törvényszerűsé
gek diktálta szempontok figyel-embevétele követkéz,ményeképpen szűkült a felvehető
munkások köre. S itt jön a
bökkenő: ahol még
d.ető táblák mind kevesebb vesznek fel az utcáról jelentmunkakört' jelölnek meg, ha űzőket, azok már valóban
e§yáltalán v a n -kint üyentáb- olyan munkakörök, amelyela. Mert sok' helyen már a se- két senki sem vállal szívesen,
gédmunkások között ,is váló- a szabadultak sem. holott szágathatnak! Akiknek — félté- nrnkra gyakran éppen ezeknek
telezve, hogy van — a mun- az állásoknak az elfogadása
kakönyvében „kilépett” be- fenne az egyetlen járható út.
jegyzés olvasható, ’annak, in- Csak így juthatnának hozzá
kdbb széttárják alkarjukat és ahhoz a háttérhez, amely bizközük: már betelt a létszám, tosíthatná számukra a továbbnem tudnak új embert felven- lépést. Ha ugyanis belépnének
ni_
dolgozni egy ilyen helyre —
Legalább egy éve annak is? ahol általában az elvégzendő
.
K;,n jVífádó figyel- munka jellege miatt a kereset
célsze- is elég magas —. akkor innen
,r ~ ha id6ben írnak a hivatá- már másként mehetnének (vásós pártfogóknak, jelzik az el- lógatva a munkavégzés ideje
helyezkedési szándékot — így alatt a lehetőségek között) egy
biztosabb az eredmény, mint- „jobb” gyárba, üzembe.

S3LS ä * ! «»?«»»<•*

'S i f e
valóban ^
ÍS
__ / t \
lrtT T v i^ lr
l7
V i nhasználják.
o v n ú 'l i a V
sa
(!).A AU Mhölgynek
van o ö egy
Horváth András
gyereke is. Gondjuk a követ
hivatásos pártfogó
kező: a hölgy albérletéből ki
Pest m. Bíróság
kell költözniük, mert a főbér
lő az újdonsült (szabadult)
_
élettársat kitessékelte. Szerez
Annak idején részt vettem
zen tehát, a pártfogó egy ta azon a tájékoztatón s tudósínácsi bérlakást a részükre!
tottam róla — a H eti’HíradóElmagyaráztam, hogy nem ban is —, amelyen bejelentet
vagyok csodatevő, nagyon szí ték az új intézmény, a hivatávesen segítek
,J. „ a hivatalos ira.... sós pártfogók kcdózatánaklét-

SÍ&Si?1» *.‘S t e

a fizetését, akik a nyelőket, tűket
falcotokat operálják és — sole pártfogók^^ halozata is innen
esetben
'— megmentik az éle- kapja a havi bérét,
"

ÍS..W?!owrii
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beadásában, de a tanácsnál szépen, meggyőzően hangzott;
odahatni, hogy azonnal utal nagyon sokan gondoltak úgy,
janak ki a részükre, egy la hogy ezen a módon hatéko
kást — nem tudok. Szinte fe nyan lehet fellépni — közös
lelősségre vontak, mondván, érdekből —. a visszaesők száazért vagyok pártfogó, hogy mának (további) növekedése
Ä lop: a valóság
segítsek a problémák megol ellen.
dásában, intézzem el azt, amit
Mindez logikus így, leírva, olyanok lenni, mint a többi
Miért közös érdekből? Mert
kérnek.
„ ___ _____
- . több
-- A‘ pártfogó tapasztalata —1 ember. Megkeresett valaki pélsenkinek
sem...................
jó, ha mind
★
és több olyan ember van, aki mint ahogy írásában is olvas- dául, hogy nem tudnék-e seKiragadott ügyek a hétköz újra meg újra a bv. intézetek ható — azonban más: sokan, gíteni neki, tanácsot adni abnapok gyakorlatából, ám jel valaraelyikébe kerül. Rossz a egyre többen úgy gondolják, ban, hogy közelgő szabadulálegükben hasonlók szép szám tágabb értelemben vett közös- hogy. a gazdasági helyzet, az sa után hová menjen. Képes
mal akadnak majdnem min ségnek, hisz mind több csők- elhelyezkedési lehetőség ugyan- ségeit ismerve, ajánlottam rédennap. (Arról már nem is be kent értékű tagja van. Félre- az, mint öí-nyole-tíz esztende- szere egy munkakört s azt is:
szélve, hogy ismét nagyon so értés ne essék, nem rosszízű je. Akkor még. rögtön kaptak jelzem előre az illetékes szekan kopogtatnak be az irodá célozgatás akar lenni a kije- munkát
most pedig akadé- mélyzetisnek _ jelentkezése!
ba a megfelelő iratok nélkül. lentés; ám gondoljon ki-ki koskodik a pártfogó vagy ép- Ügy tűnt: minden rendben
Sokkal hamarabb
. . . lehetne sok bele az olvasók közül: a köz pen egy gyári személyzetis, van. Szóltam a személyzetisjrúndent elintézni, ha ilyenkor szemszögéből ugyanolyan, mint mindenféle papírokat követel- nek is, aki közölte"; szívesen
már ott lenne a zsebben a Q többi ember? Nyilvánvaló- nek, amelyek nincsenek meg alkalmazzák az általam ajánMIL-lap, ^ á mun ka k öny v, a an nem, bárhonnan nézzük is. — nyilvánvaló, hogy előítéle- lottat,- aki szabadsága alatt
személyi igazolvány, vagy leg- \Munki$j§r(eje, munkabíró képes- tekk-el vannak telve, nem meg is beszélte vele a részleaiább tudnának róla, hogy a sí ge csak egy darabig azonos akarnak segíteni.
teke! Két hét múlva kétségkülöníéle okmányok egyáltalán a korábbival (feltéve, ha dőlJanuár elsejével lépett ha- beesetten kereset); telefonon a
hol vannak; jó .néhány em gozott), mert a zárt, intézeti tályba a szigorított javrtó-ne- személyzetis: egy — általa fi
bernek fogalma nincs még ar elet előbb-utóbb — elkerül- velő munka elrendelését ki- gyelembe nem vett — igazgaról sem, hogy hol és mikor hetetlen és megelőzhetetlen
________ ____
___ _____
_
mondó
jogszabály.
Nagyon le- tói Utasítás-már korábban ervesztek e l ...)
módon — aláássa az egészsé- egyszerűsítve lényegét, többek kölcsi bizonyítványhoz kötötAz eredmény:
kapkodás, ge^ fogalmazhatjuk úgy is: között azt is kimondja: aki te az ajánlott munkakör bekényszerű szaladgálás, ideges- börtönbén gyorsabban öregszik eddig nem akart elhelyezked- töltését. . . Náluk tehát nem
kedés. A szabadult
csodálko- az
nz ember.
ember. Családjáról
Családiáról —
—•, ha
ha nini és
szabadulása
és igazoltatták,
igazoltatták, megúszta
megúszta aa alkalmazható
alkalmazható
zik, amikor legutolsó vállalatá van — az államnak (is) kell szabálysértési eljárással és az után az illető, de — mint
nál a személyzeti osztály ille gondoskodnia: há házastársa élzárásssal. Mot már komo- mondta — olyan rokonszenves
tékese nem tudja azonnal elő elvált tőle, akkor felemelt ősz-, lyabb következmények várnak hatást keltett, hogy már meg
kapni a sok évvel ezelőtt ott szeg« családi pótlék jár a sza- arra, aki nem dolgozik, vagy: beszélte az egyik társvállalat
hagyott munkakönyvét és csak badon levő, egyedülálló szü- aki nem készíti elő megfele tal: oda elmehet, ugyanolyan
másnapra ígéri a kért adato- lőnek; ha a gyerek intézetbe, lően a munkahelyét, illetve feltételekkel. Szívesen segít
kát; csodálkozik, amikor kidé- állami gondozásba kerül, en- túl sokáig ..válogat”. A törvé- neki, mert úgy érzi, hogy tény
rül, hogy a legnagyobb jóin- nek költségei is
állam nyék, rendeletek ebben az eset- leg rendes ember.
dulattal sem tudják (egy nap- pénztárcáját terhelik. A na- ben ugyanis a tényeket veszik
Még a további riportok, adapal később) átadni, mert — gyobb számú bűncselekmény alapul, nem pedig a szándé- tok gyűjtése folyik ehhez a
hja, kint is múlnak az évek! elkövetőinek felderítéséhez, a k o t. . .
műsorhoz, de az előbbi pél
— már selejtezték azokat a bi bírósági eljáráshoz, a szaba
dán keresztül annyi érzékelhe
zonyos papírokat és így to dulás utáni élet zökkenőinek
Készül egy műsor a Köz tő: akik valóban nyitott szem
vább. Ilyenkor újra. kezdődik lehetőség■ szerinti elkerülésé- ponti Stúdióban, amelynek té- mel, a valóságot alapul véve
idővel való versenyfutás; ^g2 síb_ mind több és több mája a kedvezményben része- készülődnek,, azok számára a
előbb lesz-e kész mindenfajta emberre van szükség — az sültek szándékainak összegzé- szabadulás utáni élet jóval keirat, mint az első rendőri iga- egész apparátus fenntartása se. Ha valakit enyhébb foko- vesebb zökkenővel indul, mint
zoltatás... A pártfogolt, per- szintén az államháztartás fel- zatba helyeztek, ugyan mit tett azok számára, akik lemarad—
- - S- jelentős
• - -- az is,
• ’hogy a. .érte?
. - Aki
.......................
...
vagy másképpen: elma
sze, minden ilyen esetben «opa- ű(jota.
jutalmat ,kapott,
naszkodik az előítéletek miatt,
,
börtönjárókra nem lehet szá- miért kapta? Ha negyeddel, radtak az élet változásaitól.
a .többi ember hanyagsága, m (tani olyan állampolgárok- harmaddal szabadult, ■mi az
★
iustasága miatt — mindenkit fcént> akik folyamatosan gya- _____
_______________a
indoka?_____
A megszólaltatottak
Néhány mondat keményebb
hibáztat, természetesen saját rapítják műveltségüket, szak- Markóban ugyanazt mondják, re fogalmazódott talán a meg
magán kívül.
mai tudásukat s így mind ér- mint amit korábban az ország szokottnál: ez azonban gon
Gyakoriak, ezek az esetek, s tékesebb, mind nagyobb hasz- más részein is a többi^riport- dolatébresztés szándékával tőrIdőben kell a jelenség terjed'á- not hajtó munka elvégzésére alany : határozott célt tűztek ki iént.Mindenkinek tudomásul
se ellen fellépni.
A pártfogó
képesek. Mertr azt7 sem
szabad
P^Suk
elé,n i nelhatároztak,
hogy k e ll’venni: változtak a körül**
t
"I
JT 7
lrtTnwl
ilr m
n n oa börtönt
n n rín P T Onn
kitörlik
majdan
em- mények, s ez nemcsak egyfor
ugyanis
csak
azon
tud
segíteelfeledni:
a
társadalom
dolgo
r- , .
.
, .
. , . .
„t* u„ lékezetükből és a,hivatalos pá mán érint mindenkit, hanem
ni, aki sajat maga is akarja,zo tagjai áltál megtermelt haírokból egyaránt _ és ennek
hogy segítsenek rajta! Volt szonból’ lehet az államnak gaz- megfelelően éltek, már az íté mindenkinek le kell vonnia
már példa arra is, hogy le- dálkodnía, ebből épülnek a let kihirdetésének napjától saiát helyzetével kapcsolatosan
küzdve minden adminisztratív közintézmények, áz utak, az kezdve. Egész egyszerűen: a következetetéseket. Börtönön
nehézséget, sikerült időben óvodák, az iskolák, ebből fe- akartak — és a hozzájuk ha belül és ‘kívül egyaránt.
H. A.
megszerezni az összes papírt, dezik azoknak az orvosoknak sonlók akarnak ma is — újra
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Talán a legértékesebb emberi tulajdonság a bizan hiszen
enélkül nagyon
nagyon nehezen allhatnank helyt
lom,
hiszen enélkül
az élet bizonyos helyzeteiben.
helyzeteibe... .Kell,
. . . hogy
— - embernek
..
fegyen olyan barátja, akiben feltétlenül megbízhat, aki
n e T él vissza evvel. De nemcsak a barátok, hanem
munkatársak között is szükség van bizalomra A
P
huszonnégy órájában nem lehet az ember gyanakvp,
nem fürkészheti mások arcát, v ajo n , m ire . készül- Ha
ez így lenne, akkor az ember sorsa egyáltalán nem len
11 Ha "alm iét bármely területén fontos a t ó m
ak
kor a házasságban mag egyenesen eletszuksegle! nélkül a házasfság nem házasság, hanem örökös P \
patvar, idegfeszültség,.amine,k a vege va,la®.
smbt,'
lásnak is csúnya, olyan, amely megkeseuti az
életét jóval a válás után is.
,
Mert az ma már megszokott, hogy ha az egyik h zasfél gondol egyet, s úgy képzeli, hogy a masik_ nél
kül -jobb és rendezettebb életet élne, íogja magat es el
válik, attól függetlenül, hegy erről mi a masik^velemenve. A közzétett adatok szerint nálunk legtöbb
szőr a nőik kezdeményezik a válást. Hogy ez miért van
így, arról megoszlanak a vélemények, de egyre .erősebb
a gyanú, hogy komoly anyagi megfontolások játszanak
Mindenki számbaveheti, hiszen a környezetében szám
talan eset volt, van és lesz, hogy a nő számára
nyivel előnyösebb, ha válásra adja a feje! LegtobD
esetbein mág a lakás is az övé lesz. aztán komoly tacitásdíjra számíthat, nem szólva arról, hogy mint egye
dülálló, aki egyedül neveli gyerekeit, a társadalmi meg
becsülése is más. Persze ezzel nem azt akarom monda
ni, hogy minden nő, aki elvált, vagy el akar vaim,
csak passzióból teszi, bizonyára megvan rá az o k a D e
azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyre több
az olyan férfi, aki egy vagy két évtizedes házasságból
teljes mértékben kifosztva, magalázva kerül ki.
Ma már az is közismert, hogy csak a szülő, segítség
teszi lehetővé a fiatalok számára, hogy -valamilyen ott
hont teremtsenek, Nos,' ha a fiú szülei — mondjuk
jobb helyzetben vannak, vagy a fiú előtakarékoskodott,
akkor hiába épül fel a ház, ha megszületett a gyerek,
s válásra kerül sor, nincs hely a férfi számára! Hiaba,
hegy több százezer forint fekszik a telekben, az épü
letben, ha nincs erről közjegyzői írás, akkor a szülök
futnak a pénzük után.
El lehet képzelni, mit szólnak ehhez az idős szülők,
s mit a fiatal férfi, hogy bár megvolt, a nagy munka,
az örökös látás-futás, az eredmény egyenlő a semmi
vel De mit szóljon Kertész József, aki negyvenhárom
éves korában hátrált vissza a szüleihez, mert a felesé
ge el akart válni, és el is vált tőle, úgy, hogy a két
gyerek nála maradt.
Itt fe csaknem két évtizedes munka előzte meg a
válást, Kertész József általános lakatosként dolgozott,
de nemcsak nyolc órát, hanem ennél sokkal többet. Ha
lejárt a munkaideje az egyik helyen, ment a másikra.
Mert kellett a pénz, hiszen
mikor összeházasodtak,
semmijük sem volt.
De aki dolgozott már hosszabb ideje napi _14-16
órát, csak az tudja, hogy milyen halálos fáradtság le
pi el az ember agyát, testét, hogy ilyenkor mást _sem
akar csak aludni, aludni, álomtalanul! El lehet képzel
ni, hogy az ilyen ember nem valami szórakoztató társ,
nem jár szórakozni, nem szeliemeskedik, nem fut be
karriert, és — bármilyen furcsán hangzik — nem lesz
belőle milliomos! Csak egy egyszerű, megfáradt ember,
aki örül, ha békén hagyják.
Időnként egy-egy bölcsebb munkatárs, vagy a szü
lők figyelmeztetik, hogy nem ártana, ha magára is
gondolna, mert még megjárhatja! Ilyenkor — moso
lyogva — inti lo őket, mondván, fölösleges az aggoda
lom, náluk minden rendben, semmiféle rossztól nem
kell tartani. Nana, azért jó lesz, ha vigyázol, zárják
le a kellemetlen beszélgetést mégis óvatos figyelmez
tetéssel.
De ki az az „őrült”, aki miközben a saját otthonát
építgeti, a gyermekeit dédelgeti, titkon azt is mérle
gelj, mi lesz, ha válni kell?" Nem lehet úgy dolgozni,
ha az ember állandó félelemben é! Tehát, ha voltak is
jelek, hogy nem minden olyan, ahogy ő elképzeli, a
komor gondolatokat elhessegette magától, és tette a
dolgát, ment minden a maga útján.
És így robbant be a bomba, amikor az asszonyka kö
zölte, adják el a házat, mert ők — mármint a gyere
kek és ő — nem élnek vele egy fedél alatt. Egy má
sodperc alatt végigfutott az agyán a gondolat,
hogy
hát én fis sorra kerülök? De aztán összeszedte magát,
és még azt is gondolta, hogy de rendes ez a nő, nem
akar kifosztani, pedig megtehetné. Nekem is ju ttat ab
ból, ami. van. Nem akar mindent mágának, csak a gye
rekeket viszi el tőlem.
Bele is ment a válásba, mit tehetett. Aki menni
akar, az menjen, úgysem lehet visszatartani. A házkétszáznegyvenezer forintért kelt el. Fele lett az övé. Alig
adták el a házat, hogy, hogy nem, a férj sem tudta,
néhány hét múlva a volt felesége a vállalattól lakást
kapott, s a férj, tekintettel a gyerekekre, segített köl
tözködni. Ekkor említette az asszony, hogy jó lenne,
ha még ezt meg azt megvennének — no nem neki, ha
nem a gyerekeknek —, s ehhez kellene pénz, A férfi
neim gyanakodott, hanem átadott ötvenezer forintot.
Neki úgysem kell, hiszen a szüleinél, lakik, bejár dol
gozni a városba, nem akar ee venni, se eladni, a pénz
úgyis takarékban úan.
Eltelt egy fél év, a törvényszabta keretek között lá
togatta a gyerekeit, beszélgetett a feleségével, s egyszercsak felszólítást hoz a postás. Fizessen be hét és
fél ezer forint, elmaradt gyerektartást, mert ha nem, ak
kor komoly következményei lesznek. El lehet képzelni,
hogy mit érzett. A. pénzről papír nem volt, az asszony a
bíróság előtt letagadta, holott arról volt szó, hogy eb
ből a pénzből fedezi a-tartásdíjat is, S amit az asszony
megad, az jó, am it nem. az megy a tartásdíjba. A fér
fi, bár ki tudta volna fizetni, nem fizetett, mondván,
ha lúd, legyen kövér! Legalább a maga bőrén tanulja
meg, hogy mennyit ér a bizalom!
A férfi augusztusban szabadul — kedvezménnyel BaTacskóiról! Némi képe lesz már a „bizalomról”.
A. J.
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TRÉS?/tK —- Ha nem szerzek azon— Ma nekem van szűkna-l ezer márkát, főbe kell ségem, a kocsira.
lőnöm magam. Tudsz segí— Akkor én hogy menteni rajtam?
jek az iskolába?
— Miért nem tudsz, mint
— Sajnálom Hanno, nincs
más gyerek, taxival isko. revolverem.
lába menni?

*

&

— Csak azért iszom, mert
— Képzeld Ágnes, még
teljesen kétségbe vagyok
sohasem veszekedtünk a
esve.
— És miért vagy ennyi- férjemmel.
re kétségbe esve?
— Hát ez nagyszerűi
.— Mert az alkohol ilyen
— Remélhetőleg ez még
drága.
a második héten is így lesz.

■
k

— AMól félek, a férjem
Htokban pornó fényképfel— Vádlott, miért lőtte le
vételeket csinál.
a feleségét?
— Miből gondolod?
— Mert állandóéin csalt.
— Mindig sötétben hív— Egy házibaráttal?
já elő a felvételeket.
— Nem, a kártyával.

RO BÖ TO K
Az Egyesült ÁBamofe robotipara egyre erősebb kül
földi versennyel kénytelen szembenézni a hazai piacon
is. Ennek ellenére tavaly 332 ra b ié dollárra sikerült
növelnie előadásainak értékét, ami csaknem 70 százalék
kal 'haladja mag az egy évvel korábbi" szintet. A gyá
rak továbbra . is optimisták: az előrejelzések szerint a
forgalom már két év múlva meghaladja az egymilliárd
dollárt.
Statisztikai adatok szerint 1984 végén 14,5 ezer ro
bot működött az amerikai gyárakban, ez kétszerese az
1982-as. mennyiségnek.

Több @ kijíssi egyke
Kínában ma már több mint 35 millió az egykék szá
ma. A gyermekes háztartások mintegy 21 százaléká
ban m á r1 csak egy gyermek van. A népességszapo
rodás fékezésére indított családtervezési kampánynak
főleg a városokban van foganatja — it ja a Zsenin in
Zsipao című lap. Mégis sokan — különösen falun — az
ezzel járó hátrányok ellenére is. megpróbálkoznak másódiik gyerekkel, ha az első lány lett — teszi hozzá, -a
lap. Azok a : kínai családok, amelyek írásbeli ígéretet
tesznek, hogy csak egy gyerekük lesz, előnyösebb fel
tételekkel juthatnak lakáshoz, álláshoz és rendkívüli
juttatásokat is kapnak.

Kutyqtfeilefon — vcklérm«
.Egy unatkozó nyugat-berlini kutya telefonon kihívta
a tűzoltókat. A mulatságra vágyó, magára hagyott eb
lelökte a telefonkagylót a készülékről és lenyomott öt
gom bot., Égy seigjéiyszolgáltató vállalkozás központosá
nak asztalán csengett a •készülék. Mivel a diszpécser
„nyögéseket és gyanús zajokat” hallott a kagylóból, le
nyomozta a hívót, és segítséget kiildöí.l. Hat tűzoltó,
egy tűzoltó-rohamkocsi és egy mentőautó száguldott a
helyszínre.'Betörték az ajtót és — rátaláltak a kétéves,
örömében ugrándozó, és farkát csóváló boxerra.

A$ ördög elmboraj®?
Szokatlan vádakkal kell megküzdenie a Procter and
Gamble amerikai ótiás cégnek: az Ivory márkájú szap
pant és egyéb háztartási cikkeket forgalmazó társaság
(évi forgalma 13 milliárd dollár), sok vallásos ember
szerint szövetséget kötött 'az ördöggél. A „Gonosszal”
fenntartott (bizalmas viszonyról szóló híresztelésekét ál
lítólag a cég százéves védjegye sugallja: az emblémán
ugyanis egy holdbéli embeé látható, körülötte az USA
első tagállamait jelképező 13 csillaggal. Ha tükör felé
tartják a védjegyet, a holdbéli ember szakállából 866 ol
vasható, ki, márpedig ez az antikrisztus jele —- állítják.
Ebbe kötött bele már három évvel ezelőtt névtelen le
vélírók egy csoportja, azt híresztélve, hogy a cég az ör
döggel cimborái. Azóta már több tízezren zaklatták te
lefonon a Procter and Ganíble-t. A társaság már két
nyomozóirodát is megbízott: derítsék ki, kik állnak az
üzletileg igencsak húsbavágó, hiteirontó vádaskodás
mögött.

Szósaítégép fc®nér Grazban
Ősztől számítógép „tart” majd. egy-egy számítástechni
kai előadást a grazi műegyetemen.. A Telematika nevű
tantárgy (a távközlést és az informatikát ötvöző tárgy)
'számítógépes oktatása egyedülálló kísérletnek számít
német nyelvterületen. Az egyetemen kifejlesztett „teach
ware” programcsomag külföldön is kapós lehet: Mauer
professzor, az ötlet atyja szeribt ,a programcsomag akár
százmillió schilling évi exportbevételt is hozhat.

Inflációs pótlék a Nobel-díjhoz
Az idén 160 ezer koronával (mintegy 16 ezer dollárnak
megfelelő összeggel) növelik a Nobel-díjjal járó össze
get, hogy ellensúlyozzak a. svéd korona gyengüléséből
adódó érték veszteséget — közölte Stockholmban az ala
pítvány szóvivője. Dollárban számolva a Nobel-díj ér
téke így nagyjából változatlanul 199 ezer dollár, marad.
Svéd koronában számolva tavaly ugyancsak növelni kel
lett a díj összegét — minderre az alapítvány befekteté
seinek jövedelme nyújtott fedezetet.
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A Malcolm Baldrige keres
kedelmi miniszter vezetésével
Moszkvában járt amerikai kül
döttség tagjai között ott volt
Donald Kendall, a Pepsi-Cola
cég elnöke. A Pepsi szovjet el
adásainak
megkétszerezését1990-ig előirányozó új szerző
dést ez alkalomból alá is írták.
Bár a Peósi nem éppen ol
csó ital a Szovjetunióban —
egy flaska 40 kopek —, elő
nye, .hogy sok helyütt kapható.
Nemcsak a boltokban, de a na
gyobb
városok
sugárútjai
mentén, a turistar, üdülő- és
sportközpontokban felállított
üdítőital-árusító bódékban is;
ezeket egyébként messziről fel
ismerni a tetejükön forgó emb
lémáról.
„A szovjet hatalmas, nyere
séges piac és ezért nagyon
fontos számunkra” — jelentet
te ki Kendall a szerződés alá
írásakor Moszkvában. A szer
ződés megkötését, persze nem
véletlenül időzítették Baldrige
amerikai kereskedelmi minisz
ter látogatása idejére —
a Pepsi-Cola így
kívánja
demonstrálni, hogy üzletköté
se kereskedelempolitikai jelen
tőséggel bír. Az üzlet egyéb
ként részben barter-ügylet: a
Pepsi a kólakoncentratum ér
tékének feléért Sztolicsnaja
vodkát kap cserébe, és azt az

amerikai piacon értékesíti. Ez
utóbbi sem lehet éppen rossz
bolt, mivel a szovjet palacko
zásié vodka igen keresett az
Egyesült Államokban.
Ä cég állítása Szerint üdítő
itala a legelterjedtebb nyugati
fogyasztási cikk a Szovjet
unióban. Ezt nehéz bizonyíta
ni,' az azonban kétségtelen,
hogy a Pepsi-Cola vezet leg
főbb riválisa, a Coca-Cola
előtt, és nemcsak a Szovjet
unióban, hanem az egész ke
let-európai piacon. Bár a Co
ca-Cola illetékesei az idén ja
nuárban bejelentették: ezentúl
italukat forgalmazzák a Szov
jetunióban is,\án\.ez egyelőre
csak kemény valutáért, vagy
is az úgynevezett Berjozka
boltokban kapható, amelyek
elsősorban a turisták és a
Moszkvában dolgozó külföl
diek igényeinek kielégítésére
szolgálnak. Azért a Coca-Cola
is csinált jó üzletet a Szovjet
unióban: a Magyarországon is
Ismert Fánta márkájú szénsavas italai 1979 óta kaphatók a
Szovjetunióban. Igaz, nem
üvegben^ hanem kimérve és
nem mindenütt, inkább csak az
elegánsabb helyeken, de kap
ható az a Fanta, amely a két
Cola-féle után a harmadik leg
kelendőbb üdítő ital a vilá
gon.

Ú j könyvek
Bihari Anna—Pócs Éva: KÉPES MAGYAR. NÉPRAJZ
Corvina Kiadó.
Kötve: 140, H
A könyv a magyar parasztság hagyományos kultú
rájának néhány fontos vonását szeretné bemutatni. Az
idő,' ahová visszatekint, múlt. század vége és századunk
eleje, körülbelül a második világháborúig, A könyv a
paraszti élet egyszerűségét és sokféleségét mutatja be,
s elsősorban azoknak az ifjú olvasóknak szól, akikneK
már nincsenek emlékeik erről az elmúlt világról.^ Mi
lyen is volt egykor a paraszti élet? És mi az, ami eb
ből a múltból emlékezésre, megismerésre és megőrzés
re méltó?
Vaszilij Suksin: VÖRÖS KÄNYAFA (A Világirodalom
Remekei)
Európa Kiadó
Kötve: o6, 1 *
- Suksin körül már életében legendák és ellentmondó
vélemények kavarogtak. Lírát, népmesét, társadalmi
szatírát, filozofikumot, jelent és múltat elegyítő mü
vei a magyar olvasók'körében is méltán arattak sikert.
A kötetben a legismertebb Suksin-novellákbói Válogat
tak ki tizenkettőt a szerkesztők.
Níederhauser Emil: MERÉNYLET ERZSÉBET KI
RÁLYNÉ ELLEN (Labirintus)
Helikon Kiadó
Fűzve: 39, It
Niederhauser Emil a sorozat egyik kezdő köteteként
írta meg az Erzsébet királyné, I. Ferenc József felese
ge elleni 1898-ban elkövetett merénylet drám áját _ es
annak hátterét, A gyilkosság abban a Genfben történt,
amely a múlt század végén a nemzetközi anarchizmus
központja volt, s így az események leírása kapcsán be
tekintést nyerhetünk a korabeli anarchista mozgalmak
működésébe is.

Védett kulcslyukak
Szaporodnak a, lakásbetö
rések, ezért egyre többen sze
reltetnek fel biztonsági zára
kat. A lakás védelem, úgy tű
nik, egyre biztatóbb üzletág
lesz. S a biztosítótársaságok
sem maradnak tétlen.
A francia biztosítótársaságok legutóbbi párizsi közgyűiésükön úgy határoztak, , .hogy
külön
szabályzatot tesznek
közzé a betörések, elleni biztosításra. A várhatóan 1985
végén napvilágot látó új üzletszabalyzat
tartalmazza
majd a biztosítás feltételeit,
s .pontosan
meghatározza,
milyen védelmi berendezése
ket kell az ügyfeleknek fel
szerelniük,
hs továbbra
is ragaszkodni ' kívánnak
a normál
/d í T C”7 ÍS V ; C In V
díjszabáshoz.
Az egyes zárakat éppúgy
csillagokkal jelölt osztályokba
sorolják megbízhatóságuk sze
rint, mint ahogy a Michelin
Guide teszi azt a szállodákkal.
Háromcsillagosnak
minősül
például a különösen nagy ér
tékű tárgyakat tartalmazó he
lyiségek
védelmét szolgáló
maximális biztonság. A „kö
zönséges halandók” általában
egy, esetleg kétcsillagos biz
tonságra tartanak igényt.
A biztosítótársaságok azért
folyamodtak az új szabályzat
kidolgozásához, mert megelé
gelték, hogy ők legyenek a be
törők első számú áldozatai.
Közülük az egyik nagyot, az
AGF-társaságot például betö
résenként átlagosan 10 ezer
frank kár éri, s egyedül a be
törésekből származó deficitje
. 1983-ban elérte az 50 millió
frankot. A lakásbetörések szá
ma tavaly tovább emelkedett,
így kénytelenek voltak lépni a
biztosítási cégek.
„A betörő és a zár közötti
harc leginkább a lövedék és
a páncél közötti küzdelemre
hasonlít” — mondja _'■Philippe
, Picárd, egy több mint 250
éves múlttal rendelkező, zára
kat és biztonsági berendezé
seket gyártó nagyvállalat fő
nöke. „Egy zárrendszer a
múltban több nemzedéket is
kiszolgált, napjainkban kéthárom esztendő már hosszú
életkornak számít. Minél meg
bízhatóbb, ismertebb és ke
lendőbb egy zár, a betörők
annál figyelmesebben tanul
mányozzák, s leginkább arra
specializálják magukat. A fel
adat tehát az, hogy a legérzé
kenyebb részének, a kulcs
lyuknak az apró módosításá
val korszerűsítsük a zárat, s
lehetetlenné tegyük, hogy ál
kulccsal kinyithassák.”
Amíg a biztosítók panasz
kodnak, a biztonsági zárakat
gyártó kisebb-nagyobb cégek
remekül megélnek: 1983-ban

150 millió frankot forgalmaz
tak. Az
ismert
cégek, a .
Fichet, a Bricard, s a Picard
véleménye, hogy a most ké
szülő új biztosítási üzletsza
bályzat az ő számukra is hoz
majd 1hasznot. Egy „háromcsillagos”, erős páncélból készült, megfelelő vasalással ellátott .biztonsági zár ára e pillanatban 6—10 ezer frank. A
zár kicseréléséért 1500—3000
frankot vasalnak be. Ezzel
szemjjen a kulcslyuk korsze”
J
rűsi'tése”, egyszerű megváltoz
tatása nagy átlagban „csak”
7^^—800 frankos ipárosmun- ■
ka.

Kevesebb éleímiszejrsegéíy
Egyre kevesebb élelmiszersegély jut a világ Afrikán
kívüli, éhségövezeteinek — állapítja meg az ENSZ Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezetének (FAO) je
lentése. Az 1984—1985-ös termésévben 4,7 millió ton*
nányi • élelmiszersegély érkezett Afrikán kívüli orszá
gokba, szemben a két évvel korábbi 7 millió tonnával.
Az afrikai éhínség súlyosbodása miatt ugyanis sokan
átirányították ide az élelmiszersegély-szállítmányokat.
A legrosszabb helyzetben levő 21 afrikai ország az
1984—1985-ös idényben 12,2 millió tonpa élelmiszert
importál, s ebből mintegy 7 millió to n h a. a segélyek
részaránya. Ha a segélyezésre fordított élelmiszer
mennyisége — ez a világon évek óta változatlanul
mintegy 10-11 millió tonna között mozog — nem nő, a
FAO szerint az Afrikán kívüli térségnek csak keve
sebb jut.
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Vékádén o cscipstsk
Véget ért az első osztályú
bajnokság, vakációra mentek
a csapatok. S noha az idei ta
vasz egészében véve jól sike
rült labdarúgóinknak — ott
vagyunk Mexikóban, a Vidi
UEFA Kupa-döntőt játszott —.
azért a bajnokságban az igazi
áttörés még hiányzik. Ráadá
sul az utolsó fordulók jó né
hány. mérkőzése kételyeket éb
resztett a szurkolókban, gya
níthatóan nem ok nélkül. Az
utolsó fordulóban már csak a
helyezésekért folyt — folyha
tott volna — küzdelem, de va
lahogy leengedtek az együtte
sek. Még a Rába sem nyert,
pedig a hazai veresége könynyen a második helyébe ke
rült volna, ha a Videoton pon
tot szerez’ a Fáy utcában. S ki
érti a Haladás kipukkadását a
végére, az FTC ugyancsak si
ma vereségeit, a Csepel „gólerősségét” — több gólt kaptak
az utolsó négy fordulóban,
mint előtte az egész idényben,
a Tatabánya
megtáltosodását — kivéve az MNK-döntőt
—, és így tovább. Formaingádozások, edzőcserák, közepes
színvonal, ez volt a jellemző
az idei bajnokságra. Az utolsó
forduló eredményei: SZEOL—
FTC 2-1, ZTE—Debrecen 0-0.
Békéscsaba—Csepel 3-1, MTK
—Honvéd 2-4, Vasas—Video
ton 2-0, Rába—Tatabánya 1-2,
Haladás—Eger 1-2, Dózsa—
Pécs 1-0.
Gyorsmérleg a csapatokról:
1. Honvéd (46 ponti jó őszi
szereplés után tavasszal maga
san kiemelkedtek a mezőny
ből. Ráadásul ők adták a vá
logatott gerincét is. Csupán a
nemzetközi kupában szerepel
jek gyengén. Megvéd ték baj
noki címüket, nem is akármi
lyen előnnyel. Vitathatatlanul
a legjobb magyar klubcsapat.
2. Rába (36 pont): két aranj
után a tavalyi és a mostani
ezüst szépen csillog, nöhá a
Verebes-legénységtől
többet
vártak a szurkolók itthon is és
a kupában is. Mintha k fáradt
■volna az együttes, de a többi
csapát gyengesége miatt még
mindig a legjobbak • között
vannak. S ne feledjük: itt dolcoz'k az egyik legjobb hazai
ti’énsr.
3. Videoton (38 pont): sike
res tavaszt zártak, még ha a
bajnokság végére ki is fárad
lak, Sérülések miatt hosszú
ideig kulcsjátékosokat kellett
pótolniuk, s ennek fényében
a kupaszereplésük és a’ har
madik' helyük nagy bravúr. ,
í. Zalaegerszeg (34 pont):
szép siker a zalai együttes ne

gyedik helye. Nemcsak otthon,
hanem idegenben is partnerei
voltak a legjobbaknak. Nem
sok hiányzott ahhoz, hogy a
dobogót elérjék.
5. Vasas (31 pont): a helye
zésük az őszi gyengélkedés
után elfogadható, de a szur
kolók azért csalódtak csapa
tukban, hiszen a piros-kékek
ezúttal nem voltak a bajnok
ság főszereplői.
6. Békéscsaba (30 pont):
újoncként hatodik helyen vé
gezni, több mint siker. Ebben
azonban a többiek gyenge
szereplése is közrejátszott.
7. Csepel (30 pont): jó véde
lem a 26. fordulóig és végig
gyenge csatársor. Az ismert
ves_ztegetési ügytől szétzilált
együttest Géléi edző dicsérete
sen összerázta, helyezésük reá
lis.
8. Debrecen (30 pont): az
őszi idény után a debreceni
szurkolók dobogós helyezésről
álmodtak, és a végén örülhet
tek, hogy elkerülték a kiesést.
9. Haladás (20 pont): mármár úgy tűnt, hogy kiléptek a
szürkeségből, aztán a végén
leengedtek. Többre képes az
együttes, mint amit produkált.
19. Dózsa (28 pont): nagy
csalódás az újpestiek szerep
lése, a házai meccseken a vé
gén már alig volt néző. Lát
szólag jól igazoltak,- mégis fazontalan maradt a játésuk.
11. Pécs (28 pont): két válo
gatott
játékosuk
ellenére
majdnem kiestek, s csak a 2
utolsó hetekben nyújtott tel
jesítményük mentette meg a
csapatot. Néhány mérkőzésük
indulatokat ébresztett.
12. Tatabánya (28 pont): bár
az FTC és a Rába legyőzésé
vel biztos bentmaradók lettek,
egészében véve gyatra telje
sítményt nyújtottak. Dicsére
tes viszont, hogy az MNKdöntőig eljutottak.
13. FTC (28 pont): ha a pa
pírforma érvényesült volna, s
utolsó két meccsüket megnye
rik, ötödik helyen végeztek
volna. Így a 13. helyezés ku
darc, még ha a bentmaradást
időben biztosították.
14. MTK-v' jM (27 pont): biz
tató ősz után. keserves tavasz
következett. Jobb a játékos
gárdája annál, hogy a 14. he
lyen végezzen.
15. Eger (25 pont): aligha
gondolták az egriek, hogy 25
ponttal kiesnek. S tegyük hoz
zá: ebben nemcsak ők voltak
a ludasok.
16. SZEOL (14 pont): tava
szi játékuk jelezte, hogy ami
ősszel történt, az szinte,meg
magyarázhatatlan.

Erősítési tervek: Gróf, Fabolya, M észáros, Ráth és Fitos
C sa p isto S i -> S ssrek

Komora: menni, m'aradhi?
A hét embere kétségtelenül
Komora Imre (kedden ünne
pelte 45. születésnapját), a
Budiapesti Honvéd trénere.
Csapata a bajnoki cím elnye
rése után újabb diadalt ara
tott-a Magyar Népköztársasági
Kupa győzelemmel. Az MNK
átvétele után játékosai á leve
gőbe dobálták a mosolygó
szakvezetőt, aki ezzel a duplá
zással nyugodtan pályázhat az
év edzője címre is.
— Ugye nem haragszik, ha
azt mondom, sokszor az az ér
zésem, hogy a padlásra jár
mosolyogni? ■
— Aki ismer, tudja rólam,
hogy nem vagyok morc, bum
fordi 4dak. Talán azért éil a
szurkolókban rólam ez a ha
ragos kép, mert a kispadon
ritkán van okom a vidámság
ra. Nehéz bosszankodás nélkül
végigülni a 90 percet.
— Ha így vélekedik a baj
nokcsapat edzője, akkor mit
mondjanak a kollégái?
— Beleélem magam a mécs
esekbe, még az úgymond
könnyűnek ítélt találkozók
előtt is van bennem szoron
gás. Ezt nyugodtan nevezhet
jük szakmai ártalomnak.
— Látható vehemenciával
kommentálja az eseményeket
még akkor is, ha csapata kéthárom góllal vezet.
— Játékosként is inkább
lelkes voltam, mint finompen
gés. Ezek szerint nem tudok
kibújni még önag fejjel sem a
bőrömből.
— Három éve a Honvéd
szakvezetője: ezalatt egy har
madik hely és két bajnokság
fémjelzi a munkáját. Néhány
hete elterjedt a hír, hogy
megelégelte az edzőséget és
visszatér szakosztályvezetőnek.
Mondván, rájött arra az örök
bölcsességre, hogy a csúcson
kell leköszönni és nehéz lesz
űberolni ezt a dicsőséglistát.
— Forgattam ilyet a fejem
ben, s az az igazság, hogy még

mindig nem döntöttem el,
hogy menjek-e vagy marad
jak. A válás persze csak a
kispadra vonatkozik, nem pe
dig a Honvédra, hiszen engem
minden ehhez a klubhoz köt.
Legfeljebb ők küldhetnek el
engem.
— Gondolom, erről szó
sincs, de akkor mi okozza a
fejtörést?
— Egyszerűen vacillálok.
Maradjak edző vagy sportve
zető legyek? Rövidesen ez is
eldől, mindenesetre jólesik a
játékosok és az egyesületi ve
zetők bizalma, ragaszkodása.
Cőt, még Mezey György szö
vetségi kapitány is arra kárt,
hogy legalább a mexikói vi
lágbajnokságig maradjak a
helyemen.
— Mit tart a legnagyobb
edzői sikerének?
— Azt, hogy a tavaly nyári
idegeket tépázó események
után nem hullott szét a csa
pat és képes voltam a hiúsá
gukra, az önérzetükre apellál
va feirázni a gárdát.
— Kiket enged el a Hon
véd?
— Az egyesülettől és az
MLSZ-től is megkapta az engedélyt a külföldi szerződésre
Nagy Antal, Varga, Bodonyi,
Kuti, valamint Menyhárt. Ok
bármelyik pillanatban zöld
utat kaphatnak, amennyiben
komoly ajánlat érkezik.
— Igazolási tervek?
— Szeretnénk, iíá nálunk
játszana a pécsiek közül
Róth és Mészáros, Az igazság
az, hogy a Honvédőn kívül
még legalább három-négy csa
pat is hajt ezért a kát válo
gatott játékosért. így hát a
magam részéről kevés esélyt
adok nekünk. Rajtuk kívül
még a Tatabánya tartalék ka
pusával, Gróffal, a békéscsa
bai védővel, Fabulyával és a
szombathelyi középpályással,
Fitossal kezdünk tárgyaláso
kat.

Heg mag hoki is léfine

Meigtörölitem a szemem —
ugyan jól látok-e? —, 'amikor
a minap azt olvastam egy kis
sporthírben: „Nyereséggel-zár
ta az idényt a magyar jégko
rong-válogatott.” Vereséggel és
nyereséggel. . . Hogyan lehel
ez?
A Bp. V clíci és <s Siófok e z NS Msési
A magyarázat annyi, hogy
a jégkoőongozók nemzetközi
A másodosztályú labdarúgóNyíregyháza—Metripond SE szövetsége a reklámbevételek
bajnokság utolsó előtti fordu- 1-0 (0-0). Nyíregyháza, 500 né ből 60 ezer, a világ- és Euró
lójában eldőlt, hogy a Bp. Vo ző, vezette: Pintér. Góllövő; pa-bajnoki szereplésért pedig
lán és a Siótok játszhat az Csehi (tizenegyesből).
további 40 ezer svájci frankot
ősztől az NB I-ben. A Vác
utalt
a magyar hokisoknak
Keszthely—Baja 0-0. Keszt Pedig átmindössze
; óraszámban még beérheti a
három élvo
Siófokot, ám a két csapat egy hely, 1500 néző, vezette: Ko nalbeli csapatunk van: pedig
más elleni eiediíiányei alap máromi.
— mondjuk ki — csúfosan ki
ján akkor is a tavalyi kupaBakony Vegyész—Vác 0-0. estünk a világbajnoki B cso
W ztes a második.
Veszprém, 2500 néző, vezette: portból, s tessék, mégis nye
reség. Óhatatlanul adódik a
Hartmann.
, Eredmények:
ugyan mekkora nye
Sopron—Dunaújváros
0-0, kérdés,:
Bp. Volán—Tapolca 5-9 (2-0). Sopron, 2800 néző, vezette: reséggel zárnánk az idényt,
ha tényleg volna hazai jégkoG.sabán Samu tér, 400 néző, Szemes.
roíiigozás — a szó igazi értel
vezette: Vankó. Góllövők:
Kazincbarcika—22. sz. Volán mében —, s nem attól kellene
Kzeibert (2), Morgós, Kotul,
4-0
(3-0).
Kazincbarcika,
5„é
Handel.
félnünk inkább, hogy három
néző, vezette: Inges, lióllóvők:
csapat
közül megint megszű
Siófok—Szolnok 2-1 (1-1). Török, Leskó, lister, Munká rnék egy? (Amint eé tgvaíy má:
Szolnok, 2500 nézó, .vezette: csi.
kis híján bekövetkezett!)
Az N B II á llá sa
Fekete. Góllövők: Tieber, ZsaLegszívesebben elszámoltat
dányi, illetve Katona.
1. Bp. V o lán
37 23 8 C 82-45 51
2. tuulO ít
37 2a 11 0 ŰJ-37 5l nám a jégkorpngózókat, hogy
37 IS 13 ti
in
Nagykanizsa—Salgótarján 2-1 2- Vác
31 18 la !)'78-5(1 42 mit akarnak kezdeni a most
(3-1). Salgótarján, 1000 néző, i.5. io.uogyör
í>. K in iz si
3/ 18 ÍJ 11 82-33 43 kapott, öszesen 100 ezer svájci
vezette: Varga J. Góllövők: 8. ^Salgótarján 37 17 8 12 43-35 42
frankkal. Ugyanis azt szeret
37 14 12 U 48-44 48
Hozbor, Lukács, illetve Földi. 7. S o p ro n
8. S z o ln o k
37 18 0 12 57-43 41 ném tőlük hallani, hogy ez az.
9. N y íre g y h á z a 37 18 8 u 51-33 4!) összeg hogyan egészíti ki
a.
Szekszárdi—Debreceni Kini- 10.
K .-b a rc ik a
37 13 12 12 47-41 38
í si 2-1 (0-0). Szekszárd, 2000 11. ü .- ú jv á r o s
fejlesztését szolgáló,
37 11 IS 11 43-43-37 sportág
37 12 11 14 40-33 35 több más forrásból származó
néző, vezette: Eőry. GőH^vők: 12. M etrip o n d
B aja
, 37 11 II 15 43-51 33
1 iegyeri, Dienes, illetve Brú 13.
Hiszen itt van
14. S z e k sz á rd
37 11 11 15 41-57 33 anyagiakat.
der. ,
V
■
15. K e sz th e ly
37 n 0 17 38-43 31 elöltünk a példa, hogy ez a
10. B. V egyész
37 n D 17 44-58 31
Diósgyőr—Özd 6-1 (4-0). 17,.N a g y k a n iz s a 37 11 9 17 50-63 31 három csapatra épülő, szárny
18.
Ű
zd
37
10 19 17 3G-4D 30 szegett kis válogatott is tudott
Dicjgyőr, 500 néző, vezette: 19. B au x itb ,
37 4 9 24 31-95 17
■Mester. Góllövők: Fükő, Meny 20. 22. sz. V olán 37 4 7 20 35-83 18 pénzt keresni, kemény valutát'
hárt (2-2), Görge.i, Dzurják, A D ió sg y ő rtő l és 3 N y irc g y h á Mi más következnék ebből,
illetve Feledi.
m int/hogy-a jégkorongozásba
z átó l 4—4 b ü n te tő p o n t lé v o n v a .

érdemes befektetni, mert több
szörösen kamatozik.
Jól tudom azonban, hogy a
korongozók egyelőre semmi
biztatót nem mondanának
sportáguk jövőjéről szólva. Ha
játszunk, s kimondjuk; 100 000
svájci fían.k — ez így jól
hangzik csakugyan. Mi éz
azonban áh hoz képest, hogy
mekkora befektetés kellene
(csak!) a válogatott B csoport:
beli visszajutáshoz? Hát még,
ha azt is vizsgáljuk, hogy biz
tos alapok kellenek a jégkorongspörtaak
mindenek élőt:
itthon, hogy aztán megállja a
helyét a válogatott külföldön,
s maradjon is, ha egyszer fel
jutott, legalább a világbajnoki
B-s küzdelmekben ...
Maradjunk annyiban: a nye
reség sportsikerekben, s ebbői
következően anyagiakban is —
áldozatokat kíván. Valami tvalamiért! Őszintén szólva
azért örültem ennek á „100
ezer frankos” hírnek, mért le
hetőség megint csak, hogy fel
szólaljunk a hazai jégkoron
gozás jövőjéért!
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Nyíregyházán elnökségi
ülésen
döntenek
arról,
hogy ki lesz a július 1-tol
az FTC vezető edzőjeként
tovább
dolgozó Dalnoki
Jenő utóda. Sokan Ubrankovies Mihályra szavaznak,
aki jelenleg az Üjpesti Dó
zsa pályaedzője, hiszen ve
le a közelmúltban előszer
ződést
kötött a
klub.
Ugyancsak az NYVSSC-vel
kapcsolatos hír, hogy Pó
lyák József visszavonul: őt
technikai vezetőnek sze
retnék megnyerni.

•
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A
nyári
edzőkeringö
slágerkérdése:
marad-e
Verebes József Győrben?
Sokan
biztosra . veszik,
hogy — nem! Verebesért
máris egy sereg egyesület
verseng, s ezek közül az
MTK-VM esélyei látsza
nak a legjobbnak. Leg
újabb információnk
vi
szont, hogy a most egye
sülő SZEOL AIC és DÉLÉP
SC labdarúgó-szakosztály
hoz is szeretnék „átigazol
ni” a győri mágust. Nagy

meglepetés lenne, ha Ve
rebes Szegeden kezdené, az
új szezont. A Tisza-parti
NB II-esek számára min
denesetre nagy nyereség
lehetne a kitűnő szakem
ber.
•k
Kit igazol az Újpesti Dó
zsa? A pécsi Jlóth Antal
ról is szó van, de az már
biztosnak látszik, hogy a .
Moszkvában
Európa-bajnokságot nyert ifjúsági vá
logatott védőjét, a szegedi
Szétpáli szerződtetik a li
la-fehérek. A szakemberek
a «fiatal
labdarúgót
az
egyik legtehetségesebb hát
védnek tartják az élvonal
ban!
•k
Szabadlistára
teszi
a
Ferencváros két' fiatal já
tékosát. Répásit és Zsivótzkyt, akik néhány hónapja
még tagjai voltak az első
csapatnak. Legalábbis ilyen
hírek keringenek az Üllői
úton. Jelenleg a játékosok
az FTC juniorgárdájában
szerepelnek.

Uj egyssüfst Szegeden - Egri elnök egy furcsa összefogásról

E&ssni ágy is lehet
A Szeged . a szokásos „lifte
zéssé!” ismét kiszállt az NB Iböl. Mire ez a beszélgetés
megjelenik, már nem ár. Juratovics Aladár a labdarúgószíikosztály elnöke, sőt lemon
dott az egész vezetőség is.
— A csalódás, vagy megbí
zatásuk lejárta alakította ki
ezt a helyzetet?
— Az utóbbi, de az is, hogy
egyhónapos átmeneti időszak
után a SZEOL AK’ és a Délép
SC egyesüléséből megalakult a
SZEOL-Délép SC.
— Miept kell egyesíteni az
erőket?
— A pénzügyi erők össz
pontosítása és a létesítményhelyzet javítása érdekében
szü.eteít a határozat.
— A helyi közvélemény és
a játékosok hogyan fogadták
az új nagyegyesület megala
kulásának hírét?
— A szurkolók reményked
nek, a két csapa-t j árkosa loan
viszont érthetően sok a bi
zonytalanság: még nein tudni!
ho-gy ki megy és ki marad.
Én sem tudok további részle
tekkel szolgálni, ezt nyilván az
egy hónap múlva alakuló új
vezetőség készséggel megteszi.
Emelt fővel ugyan, d-e bú
csúzni kényszerült az Eper is
az első osztálytól.
— Ne várjon tőlem gyászbeszédet — mondja dr. Domán László, a labdarúgó-szak
osztály elnöke. — Az első pil
lanattól kezdve tárgyilagosan

gondolkodva arra számítot
tunk, hogy a bentrharadási
esélyünk az összes körülményi
figyelembe véve nem több,
mint negyven’ százalék.
— Mit takar ez\az „összet
körülmény”?
— A jáiékösánományunkat,
a fővárosi csapatok nagy szá
mát, egyfajta összefogást am’iben-érthetően nem kaphattunk
helyet.
— Az összefogás alatt bun
dát ért?
— A vádaskodás távol áll
tőlem, de gondolom, mások
nak is szemet szúrt néhány
furcsa eredmény.
— Azt mondja, hogy bár
nem örülnek, hogy így ala
kult, nincsenek kétségbe es
v e ...
— Ez a mostani csapat más,
mint a 70-es években az NB
írbet jutott Eger. Feltétlenül
erősebb, de m^g tapasztalat
lan. Ezt bizonyítják az egygólos vereségek, az utolsó pilla
natban kapott, gólok, a kiha
gyott büntetők is. Mégsem
nagy neveket, hanem a terü
leti bajnokságból tehetsége
sebb fiatalokat szeretnénk le
igazolni.
— A kieséssel elvesztették a
Ph'lip Morris ■cég támogatá
sai:
— Nem, bizonyítja ezt az is,
h igv júiius'27—28-án megren
dezzük a Maríburo Country
Kupát, neves külföldi és ha
zai csapatok részvételével.

ESoliolá caZy.«, s S k e rc d z ® , Isi b ^ iz nw edfeő?

Vcliaea : Iiaisyar
A Volán klub télen meg
választott ügyvezető elnökét,
Martos Győzőt (35 éves) a
visszakormányzás manőverei
ről kérdeztem.
— Tavaly a Volán nqmkíváriatcs csapatnak minősült. A k
kor még úgy fogalmazták: a
cél a másodosztályban a tisz
tességes helytállás. Mikor kor
rigáltak . a programon?
— Az első fordulótól NB
Lesek akartunk lenni. Csak
az döntött, hogy a mi csapa
tunkban szereplő, labdarúgók
jobbak, képzettebbek, mint a
második vonalbeliek általá
ban.
— Hét pont előnnyel zárták
az őszt, ami aztán szép lassan
eltűnt. Miért?
— Török Péter abbahagyta,
Nyúl, Kékesi és Zsinka más
hol folytatta, . Króméi1 a?
NSZK-ba távozott. Kezdetben
még segített a lelkesedés, az
tán rá keljeit jönnünk, hogy
egy morálisan egységesebb

csapat
kialakulásának ára
van,
— Két éve valóságos hábo
rút violák a szövetséggel, Kiss
Imre vezető edzői kinevezé
séért. Most villámgyorsan meg
váltak tő le ...
— Kiss munkájával több
nyire elégedettek voltunk. A
bajnoki hajrára azonban meg
romlott, az edző és a csapat
közötti viszony, én a szakosztalyvezetés szerint vsak ezzel
a kellemetlen lépéssel lehetett
lel rázni a társaságot..
— Nyilvánvaló, hogy né
hány'poszton erííM im iik kell.
Kik mennek és kik a kisze
mellek?
■ — Handel és S/eibert egye-lőre nem Irtó alá a szer /'dóst,
■valószínűleg •távoznak.’ Min
den csapa tr 's/be szötyinénk
iát.éko.srikat hozn’ de neveket
még nem tudok mondani.
— Ki lesz az edző?
— Novák Dezsővel tárgya
lunk.

