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A Z  ELMÚLT HÉT
A LEGKÉNYESEBB IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTŐ

Budapest Kongresszusi Központ előtt, ott' lobog az euró
pai kulturális fórum harmincöt részt vevő országának 
zászlaja. A sort — a diplomáciában használatos fran
cia nyelv ábécéjének értelmében — a két német állam 
zászlaja kezdi, utána az Amerikai Egyesült Államoké, 
majd Ausztria  nemzeti lobogója következik. A. kong
resszusi központ bejárata előtt az értekezlet hat hiva
talos nyelvén’ — angolul, franciául, oroszul, olaszul, 
németül és spanyolul — hazán le, mint házigazda üd
vözli az értekezlet résztvevőit, akik a hivatalos ’kezdés 
előtt már jó ,egy-másféí órával birtokukba vették a 
N ovotel Szállóhoz kapcsolódó épület termeit.

A legkorábban a. nemzetközi sajtóközpont kezdte meg 
m unkáját.-A  november vécéig tartó tanácskozást csak
nem háromszáz újságíró kíséri figyelemmel, a mun
kájukat megkönnyítendő á .korszerű hírközlés, minden 
eszközével felszerelt sajtóközpontot alakítottak, ki a 
kongresszusi központhoz kapcsolódó szállóban. Szöveg
szerkesztő display-vel ellátott elektromos írógépek, 
fénymásoló-berendezések, telexgépek, rádió- és televí
ziós 1 stúdió áll a tudósítók rendelkezésére, s a techni
kai személyzet felkészült a nagy. nemzetközi konferen
ciákon szokásos, ezernyi, különleges kérés teljesítésére 
is. . . .  -

SORRA-REXDRK ÉRKEZTEK A RÉSZTVEVŐ ÁL
LAMOK delegációinak tagjai a Budapest Kongresszusi 
Központba, amelynek bejáratánál mindenkinek, ki az 
épületbe tart, át kell esnie a nemzetközi értekezletek
hez, konferenciákhoz ma. már kényszerűen hozzátarto
zó, szigorú biztonsági ellenőrzésen. A központ személy
zete kitűnően vizsgázott már az első nap reggelén: 
udvariasságuk, és felkészültségük oldottá tette a lég
kört, s nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az európai 
kulturális fórum részvevői az előzetesen megszabott 
kezdési időre, reggel tíz órára megtalálták helyüket 
a  Pátria-terem ben. ■

Az elnöki asztalnál Herman József, az európai kul
turális fórum végrehajtó titkára, s Köpeczi Béla mű
velődési miniszter, a fórum magyar delegációjának ve
zetője, aki a Házigazda Magyarország képviseletében 
a tanácskozás hat hivatalos nyelvének egyikén, fran
ciául elmondott néhány mondattal a kulturális fórum 
m unkáját hivatalosan megnyitotta. A hathetes munka 
hivatalos megkezdését szimbolizáló elnöki kalapácsüté
sek után lépett a terembe Lázár György, a Miniszter- 
tanács elnöke, hogy a szónoki emelvényről kormányunk 
nevében — a házigazda jogán: magyarul — elmondja 
üdvözlő beszédét.

— Kormányunk érdekelt abban, hogy a ma kezdődő 
kulturális fórum  eredményesen betöltse küldetését a 
helsinki folyamatban, hozzájáruljon a közös értékek 
tudatának erősítéséhez, az államok közötti együttm ű
ködéshez, a. kultúra művelői közötti kapcsolatok továb
bi bővítéséhez. A  magyar küldöttség ezeknek a törek
véseknek a jegyében vesz részt a tanácskozás m unká
jában — mondotta többek között — Lázár György, s 
a magyar korm ány . nevében sok sikert, eredményes 
m unkát kívánt a kulturális fórum részvevőinek.

A NATO-KÜLÜGYMINISZTEREK ÉRTEKEZLETET
tartottak, s ’ a cél az volt, hogy Washington tájékozta
tást adjon kisebb szövetségeseinek is a szovjet—ame
rikai tárgyalásokról, illetve a novemberi csúcstalál
kozó előkészületeiről. Reagan eredetileg csak a vezető 
tőkés országok (köztük a nem NATO-tag Japán) kdr- 
mányfőivel óhajtott — az ENSZ-közgyűlés ünnepi ülé
se alkalmából — megbeszélést folytatni. Az atlanti 
diplomáciai vezetők sebtében összehívott tanácskozását 
Belgium és Hollandia kezdeményezte, s e két ország
ról tudnivaló, hogy kritikus belpolitikai problémájuk 
a rakétatelepítés, amelynek az alakulását esetleg be
folyásolhatná egy szovjet—amerikai megállapodás.

A BRÜSSZELI ÉRTEKEZLET ELŐESTÉJÉN 
SHULTZ amerikai külügyminiszter beszédet mondott 
San Franciscóban, s a fő célja láthatóan az volt, hogy 
elcsitítsa azokat a hullámokat, amelyeket McFarlane 
nemzetbiztonsági tanácsadó nyilatkozata keltett az 
óceán mindkét oldalán. McFarlane ugyanis azt állítot
ta, hogy a rakétaelhárító fegyvereket eltiltó SALT—I. 
szerződés lehetővé teszi az űrfegyverkezést, méghozzá 
a tervezett eszközök kikísérletezését, sőt kipróbálását 
is. Shultz most kijelentette, hogy a kormány megtartja . 

'a SALT—I. korlátozásait, viszont szerinte az űrfegyver
kezés- „kutatási szakasza” nem "sérti még az 1972-es 
megállapodást. A helyzet ettől korántsem tisztázódott, 
s ezért Dante Fascell. az amerikai képviselőház kül
ügyi bizottságának az elnöke közölte: megtartják a 
tervezett kongresszusi kihallgatásokat, amelyeket 
McFarlane szávai utón az űrfegyverkezés és a szerző
dés viszonyának a „tisztázására” szántak. Lapjelenté
sek sz e rin t: Reagan elnök maga is külön megbeszélést 
folytatott vezető tanácsadóival a szerződésértelmezés
ről, Shultzt szavait viszont áz amerikai sajtó értékeli 
úgy, hogy a McFarlane megpendítette „tágabb értel
mezést egyelőre nem akarják hivatalos politikává 
tenni.

A SAN FRANCíSCÓ-I BESZÉDRŐL BESZÁMOLVA
a TASZSZ  tudósítója sajátosnak minősíti Shultz be
állítását is, ám a hírügynökség a hangsúlyt arra he
lyezi, hogy a külügyminiszferi értekezleten Washington 
fokozza nyomását' a nyugat-európai országokra, igye
kezvén m aradéktalanul, felzárkóztatni őket az űrfegy- 

. vörkezési tervek mellé. A tiiőósító szerint Shultz- be
széde egészében Washington obstruk'eiós álláspontját 
tükrözte á szovjet javaslatokkal szem ben. . .

A  dolíárgyengü'és háttere

Amerikai hiányok
Folytatódott a dollár árfo

lyamának gyengülése á nem
zetközi valutatőzsdéken. Wa
shingtonban bejelentették, 
hogy az Egyesüli Államok 
1914 óta először adós ország
gá vált, többel tartozik a kül
földieknek, mint amennyivel 
azok tartoznak az ÜSA-nak. 
A két fejlemény közötti ösz- 
szeíiiggéseket tárja fel egye
bek között a Washingtonból 
érkezett tudósítás.

Belépett az eladósodott or
szágok táborába az Egyesült 
Államok — jelentette be a 
washingtoni kereskedelmi mi
nisztérium, újabb érvét adva 
a protekcionista intézkedése
ket követelő törvényhozóknak. 
Reagan elnök a  kongresszus 
nyomására jelezte, hogy 300 
millió dolláros alapot hoznak 
létre a kivitel támogatására, 
s ezen elhatározását alá
támasztandó hangsúlyozta: 
nem nézheti tétlenül amerikai 
iparágak vergődését más nem
zetek nem tisztességes keres-, 
kedelmi politikája miatt. 
Ugyáriakkor ismét hangoztat
ta, nem híve az elzárkózás
nak, mert az csak kereskedel
mi háborúba torkollhat. S az 
elnöki nyilatkozattal egy idő
ben tanácskozott New Y ork
ban az am erikai, a japán, a 
francia, az angol és a nyu
gatnémet pénzügyminiszter, s 
állapodott meg abban, hogy 
együttes • erőfeszítéssel nyom
ják lejjebb a dollár árfolya
mát, így is előmozdítva az 
Egyesült Államok rekord 
nagyságú kereskedélffii Hiá
nyának a  csökkentését. Ezek 
a folyamatok — az adóssá 
válástól a deficit felhalmozá
sáig — természetesen szoro
san Összefüggnék egymással,

Ötszörösére emelkedett 1981
óta az USA külkereskedelmi 
hiánya, a 25 milliárd dollár
ból 150. milliárd lesz az idén. 
A szakértők most azt ku ta t
ják, mi- okozhatta- e hatalmas 
különbséget ilyen rövid . idő 
alatt? Általában három té
nyezőt emlegetnek. Először, az 
am erikai gazdaság növekedési 
üteme jóval gyorsabb volt a 
világ átlagánál, s egyedül eb
ből az eltérésből m int
egy 20 milliárdnyi import- 
többlet származhat. Másod
szor, fontos kereskedelmi 
partnerek, így Mexikó és, B ra
zília súlyos hitelválságba ke
veredett, s nem árukra, • ha
nem az esedékes kam at- és 
tőketörlesztésre fordították be
vételeiket. Ez újabb 15 mil- 
liárddal. károsította . meg az 
Egyesült Államokat. A. m ara
dék milliárdokra már csak 
egy magyarázat kínálkozik, 
nevezetesen: a felülértékelt 
dollár. Az am erikai valuta az 
óriásivá duzzadt — az idén 
200 milliárd dollárt is meg
haladó — költségvetési hiány 

, árnyékában rendkívül meg- 
: erősödött, ezzel egyértelműén 

ron tva , az am erikai termékek 
, versenyképességét. Az USÁ 

Új és költséges fegyverkezé
si programja népszerű, adóen- 
gedményekkel párosult, ám 
ennek következtében á k iadá
sok ■ között mind mélyebbé 
vált a szakadék. Áthidalni ez1 
a kormány csak a külföldi 
befektetések segítségével tud
ta. A külföldi pénzbef'Sktető- 
ket a nagyobb haszon remé
ny:: — a magas kamatjövede
lem — csábította át az óceán 
am erikai partjára.

S miközben ez a tőkeáram
lás elősegítette az amerikai 
gazdaság megélénkülését, a 
nyugat-európainál gyorsabb 
talpraállását, bekövetkezett a 
fordulat is: az Egyesült Álla
mok az első; világháború.-óta: 
most először tartozik 'többel % 
külföldnek, mint az neki. Az

elemzők szerint még módo- , 
suihatnak az adatok év vé
géig, de ha nei^i változnak, 
akkor azzal kell számolni, 
hogy a külhoni beruházások 
hasznát túlszárnyalja az az 
összeg, amelyet ezeknek az ál
lamoknak a kötelezettségek 
teljesítése fejében az USÁ ki
fizet. Ez még önmagában nem 
lenne baj, mondják a szakér
tők, ha az USA-b.a csábított 
tőke a termelő, szolgáltató 
ágazatokban helyezkedett vol
na el. De nem ez történt, ha
nem többnyire bankbetétekbe 
bújt vagy am erikai értékpa
pírokban öltött testet, s most 
lehet fizetni a kamatokat. 
Igazán kétségbe senki sem 
esett persze, hiszen az Egye
sült Államok gazdasági ere
jével aligha vethető össze az 
eladósodott országoké.

De mégsem e : az egyen
súlyzavar izgatja igazán a 
kongresszus tagjait, hanem 
valami' egészen más. Űk 
ugyanis politizálnak, s más 
szemszögből nézik az össze
függéseket. Számukra a kül
kereskedelmi hiány sorvado- 
zó iparágakat, megszűnő 
munkahelyeket és persze el
bizonytalanodó szavazatokat 
jelent. A beáramló árutól meg 
kell védeni a hazai cégeket 
— sürgetik a honatyák, s a 
cipő-, a ’textil-, az autó- és 
az acélipar, no meg term é
szetesen a farm erek követe
lésének eleget téve, máris 
vagy 200 piacvédő törvényja
vaslatot .köröztetnek. Mi lesz 
a sorsuk ezeknek az indít
ványoknak? — ez a nagy kér
dés.

~k
A  szakemberek és a jelen

legi kormány tagjai, élükön 
Reagannal világosan látják, 
hogy az im port visszafogása 
mesterséges eszközökkel, nem 
lehet a megoldás. Ráadásul a 
ma közgazdászai a rra  figyel
meztetnek, hogy a haladó 
iparágak maguknak köszönhe
tik a súlyos gondjaikat, mert 
föltornászták a béreket, de 
közben megfeledkeztek a kor
szerűsítésről. Japán t persze 
ki lehet nevezni bűnbaknak, 
de hiba lenne megfeledkezni 
arról — írta  a The Washing
ton Post —, hogy a szigetor
szág az elmúlt években foko
zatosan leépítette kereskedel
mi korlátáit.

Érezve azonban az egyen
súlyhiányban rejlő hosszú tá
vú ■ veszélyeket, a Reagan- 
kormány elszánta magát a 
dollár árfolyamának az apasz- 
tására, így is igyekezvén le
faragni valam ennyit a külke
reskedelem hiányából. Az öt 
pénzügyminiszter New York-i 
találkozóján megegyezett ab 
ban, hogy Nyugat-Európa és 
Japán adócsökkentésekkel és 
más eszközökkel ösztönözni 
fogja a gazdaság fellendülé
sét, míg az Egyesült Államok 
a  költségvetési deficitjét kur
títja meg, illetve nem hoz 
protekcionista rende’eleket. 
Nem biztos, hogy a kongresz- 
szusban az importkorlátozás 
szószólói partnerek lesznek eb
ben.

Olasz acélmű 
a  S z o v j e t u n i ó i n a k

Az IRI Holdinghoz tartozó 
Italimpianti olasz cég közel 
egymilliárd dollár értékben 
kulcsrakész acélüzemet épít a 
Szovjetunióban. Az erről szóló 
megállapodást, az elmúlt héten 
írta alá Moszkvában Nicola 
Sapria olasz külkereskedelmi 
miniszter, A Volzsszkij váro
sában 1935. és 1988 között fel
építendő üzemben évente 930 
ezer tonna acélcsövet állítanak 
majd elő ; kőolaj- és földgáz- 

, ipari célokra.

A szolgáltatások színvo
nalának javulását várják 
Moszkvában attól a köz
ponti határozattól, amely
nek értelmében a jövő év
től kezdve a vállalatok 
vagy a brigádok az eredeti 
tevékenységüktől eltérő 
szolgáltató tevékenységet 
is folytathatnak.

A jövő évtől kezdve a 
szovjet vállalatok lehetősé
get kapnak olyan lakossági 
szolgáltatások elvégzésére, 
amelyek egyébként nem 
tartoznak profiljukba. En
nek révén az SZKP KB 
Politikai Bizottsága nem 
rég közzétett határozatá
nak megfelelően jelentősen 
javulhat a lakossági. szol
gáltatások színvonala — 
közölte a TASZSZ-nak 
adott in terjújában Moszka- 
. lenko, az Állami Tervbi
zottság főosztályvezetője.

Abban, hogy dolgozói 
ellátásának javításában a 
nem profiljuknak megfe
lelő munka megszervezésé
vel vegyenek részt, már 
van gyakorlatuk a szovjet 
iparvállalatoknak. Isme
retes, hogy az 1982-bén 
m eghirdetett élelmiszer
program fontos rendelke
zése alapján az üzemek 
mezőgazdasági kisegítő gaz
daságok kialakításával old
ják meg dolgozóik közét
keztetését. Az üzemi üz
letekben sokszor kapható 
friss zöldség, gyümölcs, 
tojás, hús; sok helyütt így 
oldható meg, hogy reggel 
leadva a megrendelést, a 
munka végeztével a bevá
sárlás részben a vállalaton 
belül elvégezhető. Ez két
ségtelenül nem kevés gon
dot okoz a gyárakban, hi
szen többnyire belső szer
vezéssel kell az ehhez 
szükséges munkaerőt meg
szerezni.

Hasonló jellegű intézke
dés volt a hatvanas évek
ben az, amikor olyan üze
meknek kellett rövid idő 
alatt fogyasztási cikkek 
gyártására ráállniuk, ame
lyek korábban ezt soha 
nem tették. A Hajógyártási 
M inisztérium részlegeinél 
például műanyag sportha
jókat, mosógépeket, kony
habútorokat, hálószobabe
rendezéseket, hangfalakat 
kezdtek gyártani.

Alig van ma már olyan 
gyár, ahol a termelési pro
filban ne szerepelnének a 
nagyberendezések mellett 
fogyasztási cikkek. Miért 
ne lehetne ennek analógiá

jára hasonló módszert be
vezetni a szolgáltatásokban 
is? — tette fel a kérdést 
Moszkalenko.

A pozitív példákat hosz- 
szan lehetne sorolni. Az 
észt gazdasági kísérlet ré
szeként például egy 15 fős 
tallinni rádió- és televízió- 
műszerész brigádnak lehe
tősége nyílt arra, hogy a 
tervelőirányzattól függetle
nül, a munkaadó vállalat 
beleszólása nélkül önálló
an is vállalhassanak mun
kát. A szerelőműhelyt a 
tallinni Elektron Termelési 
Egyesülés bocsátja rendel
kezésre — a költségeket 
azonban a brigád tagjai fe
dezik, s az ő szám lájukat 
terheli a selejt is. A brigád 
tagjai még házhoz is ki
mennek, ami a  Szovjet
unióban .rendkívüli szol
gáltatásnak. számít. Igaz, 
250—400 rubeles havi ke
resetük jócskán meghalad
ja  a 185 rubeles átlagbér
szintet.

A jövő évtől kezdve, a 
. szovjet kormány határoza

ta értelmében minden mi
nisztérium nak és irányító 

, szervnek . feladata lesz, 
hogy az alája tartozó válla
latok akár alapvető profil
juktól eltérő szolgáltatáso
kat is nyújtsanak dolgozó
iknak. Az eddig csak vál
lalati teherautókat javító 
üzemek például szervizelni 
fogják a dolgozók személy
gépkocsijait, m otorkerék
párjai ti A vállalati autóbu
szok csúcsforgalmi időben 
bekapcsolódnak a városi 
tömegközlekedésbe vagy ki
rándulásokhoz -a brigádok 
rendelkezésére bocsátják 
őket. Vállalati járm űvek
kel szállíthatják házhoz az 
üzemek a dolgozók által 
vásárolt hűtőgépet, mosó
gépet.

Más szolgáltatásokhoz 
hasonlóan fizetni kell majd 
ezekért is, de hogy az így 
megszerzett jövedelmen 
miképp osztozik a válla
lat és a m unkát végző dol
gozó, arról egyelőre nem 
esett szó. M indenesetre a 
vállalatok felsőbb szervek 
által történő módszeres 
értékelésbe a jövő évtől 
kezdve- beletartozik az is, 
hogy hogyan végezték a 
szolgáltatásokat. Ugyanak
kor a minisztertanácsi ren
delet határozottan kim ond
ja: „A szolgáltatások sem
mi esetre sem mehetnek az 
állami terv végrehajtásá
nak rovására.”

Teherán komolyan fontol
gatja, hogy ha maga nem tud 
olajat exportálni, meg fogja 
gátolni más Perzsa (Arab)- 
öbölmenti országok olajkivite
lét is, sőt a Hormuzi-szoroson 
nem enged be a szóban forgó 
országokba importcikkeket 
szállítóhajókat sem — jelen
tette be Irán elnöke. A 
fenyegető kijelentés előzmé
nye, hogy egy hét alatt három
szor bombázták az iraki légi
erő gépei a legfontosabb olaj
rakodóállomást, a Kharg-szi- 
geten, s így az olajrakodás ott 
megbénult. Bár Iránnak ezen
felül is vannak ol’ajátrakó lé
tesítményei, Kharg-sziget ki
esése töredékére csökkentheti

Megbénul Irén olajexportja ?
az iráni olajkivitelt, amely 
egyébként az ország teljes de
vizabevételének mintegy 90 
százalékát adja. Az Irak és 
Irán között imm ár öt éve folyó 
háború mindkét ország gazda
sági erejét megviselte, de a 
szakértők szerint a Kharg-szi
get kikapcsolásával most Irak 
lépéselőnyhöz jutJiaf: míg Te
herán esetleg nem tud ja kül
földre szállítani az olaját, 
Irakban épp a napokban ad
ták át azt a csővezetéket, 
amely Irakból Szaúd-Arábiát 
átszelve a Vörös-tengerhez vi
szi az iraki olajat. Ezzel Bag
dad olajkivitele napi 500 ezer 
hordóval lehet nagyobb a je
lenlegi. 1,2 millió hordónál.

Az OECD a munkanélküliségről
A jövő év végéig változatlan 

marad a munkanélküliek ará
nya az Egyesült Államokban  
és Japánban, némileg javul a 
helyzet Ausztráliában, viszont 
Nyugat-Európában a második 
világháborút követő 1903-as 
rekordévnél is nagyobb lesz 
az állástalanok száma. Ezt á l
lapítja meg a 24 fejlett tőkés 
országot tömörítő Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezetnek (OECD) a foglal
koztatási helyzet kilátásairól 
szóló kiadott éves jelentése. A 
térségben — állapítják meg — 
1986 második felére összessé
gében 500 ezerrel. 31,5 millió
ra nő az állástalanok száma. A 
javuláshoz az OECD többek 
között javasolja a tagországok
nak, hogy támogassák az ön
álló vállalkozások terjedését 
A jelentés arra utal, hogy né
hány tagországban engedélye
zik például, hogy a munkanél
küli segélyt a segélyezettek üz
leti vállalkozásokba fektessék 
be. Az OECD szakértői fontos
nak tartják azt is, hogy ösztö

nözzék új vállalatok alapítás: 
rámutatva, hogy vizsgálata 
szerint például Kanadában, 
USA-ban és Nagy-Britanni 
ban a legtöbb új munkahe 
új vállalatok alapításával sz 
letik. Példamutató eseteké 
tartják  a tanulmány szén 
azokat, am ikor egy-egy baj 
jutott nagyvállalat a fejlett t 
kés országokban úgy hajt vé 
re üzembezárást, hogy az éri 
tett alkalm azottainak segíts 
get nyújt kisvállalatok léte: 
téséhez. A fiatalok állásleh 
tőségeinek szaporítására 
OECD javasolja: annak érd 
kében, hogy többen helyezke 
hessenek el, a fiatalok kapj 
nak alacsony fizetésű állás 
kát, vagy a tőkés állam nyúj 
son szubvenciót az őket alka 
mazó vállalatoknak. Elengei 
heteden ugyanis — így a j 
ientés —, hogy a fiatalok ho 
zájussanak a gyakorlatszerz' 
si, továbbképzési lehetőségei 
hez.
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31ngtßur napok Indiában
Megnyitották Üj-Delhi- 

ben az indiai magyar hét 
éáéíWeíiysorözatát. A fővá
ros egyik legelegánsabb 
szállodájában a Maurya 
Shefatönban került sor az 
ühriépelyes megnyitóra, 
ámélyen' magyar részről 
Keserű Jánósné, az MKK 
táís’eíriöke, 1 Túri Ferenc 
ríágykbvet és Oblath 
György, a Kamara indiai 
tagozatának elnöke szóltak 
a kétoldalú gazdasági kap
csolatok fejlesztésének le
hetőségeiről. Indiai rész
ről M .. Antnachaian ipari 
áliarhnV.nis/.ier volt a még
nyitó doyendége, aki be
szédében •.’•. m éltatta az 
óiKK  és a Hungexpo által 
a f 'fe d ’iay városban — Új- 
De Iliiben. Bombayban, Cal
cuttában, Madrasban. és 
Bangalore-ban — szerve
zett rendezvény jelentősé
gét. Az eseménysorozat• ke
retében többek között szak
előadások hangzanak el. 
korszerű magyar ipari és 
mezőgazdasági technológia 
aktéi, exportra Irináit ter
mékekről, s kerekasztal- 
könfer.eneia lesz a könnyű
ipari együttműködési lehe
tőségekről. A fővárosban a 
Hungexpo az üzletembere

ket kiállításra invitálja, 
amelyen 22 magyar vállalat 
vesz részt, s kormányszintű 
tárgyalásokra is sor kerül. 
Á rendezvény ' fővédnöke 
magyar ré'szről Faluvégi 
Lajos miniszterelnök-he
lyettes. A magyar—indiai 
kereskedelém értéke tavaly 
mintegy .53 millió USA dol
lár volt, amely kevesebb, 
mint. a csúcsévnek számító 
1983-ban. Jelenleg . egyik 
ország részesedése sem éri 
el az egy százalékot a 
másik ország teljes külke
reskedelmi forgalmában. 
Gölöncsér József, a Külke
reskedelmi Minisztérium 
főosztályvezetője a rendez
vényt- megelőző sajtótájé
koztatóján. elmondta: nincs 
értelme visszatérni a ma
gyar—.indiai: kereskedelem
ben a szabaddevizás elszá
molásról az 1978 előtti klí- 

-ringelszámolásra. A továb
biakban hangsúlyozta: a 
hagyományos export-im
port ügyletek mellett ko
moly lehetőséget lá t ma
gyar technológiák és know
how átadására Indiában, 
valam int vegyesvállalatok 
létrehozására mindkét: or- 

1 szagban- ■ vagy akár _har- 
. madik piacókon.

„Több okból reformálásra szorulnak a nevelőotthonok is”

L egyen  o ttf io ii  
a  gyér

S ü lije d ő  a lap o k
j Tavaly összesen 78,3 ezer 
fp foglalkozott Magyarorszá
gon hivatásszerűen kutatás
sal, fejlesztéssel (K -J- F), 
éhből 36,8 ezer volt a tudo
mányos kutatók és fejlesztők 
szám a.— ez derül ki a KSH 
^Tudományos kutatás és fej- 
Ifeszjéa 1981” című, közel
múltban megjelent kiadvá
nyából, Ä, K +  F ráfordítá
sok értéke 1984-ben 26 mil
liárd forintot tett ki, válto
zatlan árakon számolva ez az 
Összeg kevesebb, mint 1980- 
ban volt. Ezen belül a tudo
mányos kutatásra íordíitptt 
Összeg 8.9 milliárd forint

jjutott alapkutatásra. IS +  F 
Célú berüfiázaisókra tavaly 
3U milliárd forintot “fordítot
ták Magyarországon, válto
zatlan árakon számítva mint
egy 22 százalékkal kevesebbet 
mint 1980-ban.
■; A K +  F ráfordításoknak 

44 százaléka szármázott köz- 
nontfífá :többi vállalati for
rásokból. A K -f- F ráfordí
tások aránya 1980 óta mind 
4  nemzeti jövedelem terme
lésén, mind a belföldi fel
használáson belül csökkent: 
tavaly a magyar nemzeti jö
vedelemnek 3,2 százalékát 
fordították K +  F-re. az 
1980, évi 3,75 százalékkal 
éjzembpn..-
:A RSH-biadvány szerint 

tavaly; összesen 31,2 ezer ku
tatási és fejlesztési témán 
dolgoztak. Ezek felé ipari

jellegű volt. Jelenleg Magyar- 
országon összesen 920 kutató
helyet tartanak nyilván, eb
ből a K +  F intézetek száma 
68, a többi felsőoktatási in
tézményeknél lévő kutató
hely. A vállalati K +: F he
lyek száma 212. Tavaly 1885 
magyar találmányt jelentet
tek be külföldön, itthon 
1173-at. A publikált tudo
mányos cikkek száma az 
1983. évi 22 455-ről 20 604-re 
csökkent, A tudományos célú. 
külföldi utazások száma az 
elmúlt két év folyamán 
21 487-ről 24 123-ra nőtt, ez
zel — áll a KSH kiadványá
ban — 100 kutáfpf&fjesTJej- 
lesztőre 65 tudományos. célú 
külföldi út jutott 1984-ben.

A Magyar Tudományos 
Akadémia idei közgyűlésén 
tették szóvá, hogy a sok más 
országban adómentes kuta
tási költségvetési keret 17 
százaléka Magyarországon 
adóként visszaáramlik az 
államkasszába. Ugyancsak az 
idei közgyűlésen mondta el 
Láng István főtitkár: az 
akadémiai kutatóintézetek 
kénytelenek voltak a kuta
tási kapacitások növekvő ré
szét szerződéses munkák vég
zésére fordítani alapkutatá
sok helyett. Míg az intézetek 
beruházási keretéinek ebből 
képződő része a IV. ötéves 
tervben még esak 24 százalék 
volt, a VI. ötéves terv idő
szakára e szint már elérte az 
55 százalékot. :

KeJ*e$keeleImi központ B udapestén
:Nemzetközi Kereskedelmi 

Központ ',nyílt Budapesten, a: 
V\áci ufcában. Külföldi cé- 
gl&njp:;; és vegTísvár,álatok 
kiepwseíeteinek : ad otthant. 
4  hétemeletes épületben 45 
irodahelyiséget képeztek ki, 
összesen. 6155 négyzetméte
rén. Mindegyik irodahelyi
ségben három városi telefon- 
vön<aí és -'egy telexvonal 
könnyíti meg a kapcsolat- 

a külföldi cégek 
szántára.' Eddig a kereske
delmi központ 25 partnerrel 
kötött bérleti szerződést, így 
például a  ' Lufthansa .légitár- 
saság0h  a Fiat gépkocsikóp- 
szernn’e:, az ENI vegyipari 
őri ásva lfa la tta l. Az irodák 
négyzet|néterenkénti bérleti 
dija haypnta 15 dollár, ezen
kívül -külön kéll: fizetni j a  
párikMő|^lye'kért fa , központ 
kétszi-níSl - garázsában m int
egy 70 autó fér el), valamint 
ez 'egyéb' szolgáltatásokért. 
4  kptesltedelmi: központ 
ugya't'ij«-.y.űí^felcinek külön
böző 'S^^äfeiitfiÄokat.is.nyüjt: 
s z e r k . kéresketíóim! •' és- 
j óigi j||ü1|tüp4csádók,' gépírók,: 
titkáfhűk, fordítók álínak a 
kuli ilif ek rendelkezésére. (A 
káli : végyesvál-
la |a tp K fó rin tb a n  fizethetik 
a (bérleti díjaikat.) Az épület
bén szimpózionok. kiállítások 
teffásará aíkálmas termek is

találhatók, összesen 515 négy
zetméteren,.

Az .épület : földszintjén az 
OTP Penta Tours kft. ma
gyar—osztrák utazási cég iro
dája, valamint az Általános 
Értékforgalmi Bank belvá
rosi fiókja kapott helyet.

A Nemzeti Kereskedelmi 
Központ az Általános Érték- 
förgalmi Bank R t, beruházá
sában, Finta József tervei 
állapjain készült, .128 millió 
schillinges o sz trák . hitelből.

A jövő tévéje
. Bemutatták az ezredfor
duló televízióját1 Balaton- 
széptakon, a szocialista or
szágok : rádiós és televíziós 
szakembereinek konferenciá
ján. A japán állami, televízió 
jövő századra ajánlott új té
vékészülékeinek és berende

léseinek  képminősége ötször 
jobb a mainál. A, képernyő 
.szélesvásznú, átmérője 101,6 
centiméter, sorfejbo'ntása a 
mi 625 soros tévéadásunk
nak majdnem duplája, 1125 
sor. A japánok által új egysé
ges Világszabványnak aján
lott rendszer iránt nemcsak 
tévétársaságok érdeklődnek, 
hanem a nyomdaipar, a film
gyártás is.

Az elmúlt évtizedben jócs
kán megnövekedett a fiatal
korú bűnelkövetők száma, s 
ugyancsak aggodalomra ad 
okot a nem bűnöző, de vala
milyen szempontból hátrányos 
helyzetű vagy veszélyeztetett 
gyermekek sorsa. Mennyire 
felkészült a bajok orvoslására 
a gyermek- és ifjúságvédelem 
mai rendszere, és milyen fel
adatok várnak rá a VII. öt
éves tervben? Erről beszél
gettünk dr. Cseres Judit
tal, a Művelődési Miniszté
rium Gyermek- és Ifjúságvé
delmi Osztályának vezetőjé
vel.

— Mennyire nevezhető kor
szerűnek a gyermekvédelem 
inai rendszere?

— Még napjainkban is a 
századfordulón kialakult in
tézményi rendszer ad alapot 
a gyermekvédelemre, ezek 
elemeire épült a felszabadulás 
után kialakult gyakorlat. A 
mindenkori szükségletek függ
vényében valamiféle fejlesz
tés történt, de a gyermekvé
delem rendszerszerű- átgondo
lása és az ennek megfelelő 
fejlesztés nem történt meg. 
Az 1982-ben és 1984-ben ho
zott minisztertanácsi határo
zatok épp ebben az irányban 
tettek lépéseket.

— Ezeket a határozatokat 
tett is követte, vagy csak meg
maradtak az elmélet, a tanács
kozások szintjén?

— Ami például két évvel 
ezelőtt csak terv volt, ma már 
valóság. Egyebek között meg
valósult Debrecenben a csa
ládgondozási kísérlet, és 
ugyanitt lépések történtek a 
gyermekvédelmi kéi zés terén. 
Dolgozunk a hivatásos neve
lőszülői hálózat kialakításán, 
valamint a tanácsadói szolgá
lat megteremtésén az állami 
gondozottak és a családtag
jaik számára.

—■ Ezek vitathatatlanul po
zitív lépések, ám mennyire 
sikerült változtatni azon a 
legtöbb kritikával illetett hely

zeten, hogy a gyermekvéde
lem irányítása széttagolt, eb
ből adódóan egységes koncep
ciója sincs?

Azt nem mondanám, hogy 
ma már nincs egységes kon
cepció. De a legfőbb kritikai 
vezérszólam, hogy az irányí
tás szétaprózott, sajnos igaz. 
A Művelődési M inisztérium
ban két osztály is foglalkozik 
a gyermekvédelemmel, de ter
mészetesen nem tudja átfog
ni azokat a funkciókat, ame
lyek a Legfőbb Ügyészség, a  
Belügyminisztérium  vagy az 
egészségügy hatáskörébe ta r
toznak. A nevelési tanácsadók 
pedig a megyei pedagógiai in
tézetek hatáskörébe kerültek; 
Ha az egyik tárca átadná a 
hatáskörébe tartozó felada
tokat másoknak, akkor a 
gyermekvédelem teljesen zár^ 
lenne, és ez megint nem jó. 
Az sem lenne kívánatos, ha 
a nevelői egyetértés ellené
re a tárcaérdekek háttérbe 
szorítanák a  gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatokat. 
Ezért szűpt meg tavaly az 
1982-ben minisztertanácsi ha
tározattal létrehozott tárcakö
zi koordinációs bizottság, 
amely az Állami Ifjúsági Bi
zottság mellett működött. Nem 
váltotta be a hozzá fűzött re
ményeket, mert nem voltak 
meg a működési feltételei, a 
tárcákat nem kötelezte érvé
nyes. együttműködési jogsza
bály. A feladatok koordinálá
sát viszont szükségesnek tar
tom, s ennek megfelelően az 
ágazati irányítás megerősíté
sét is. Mindez nem választha
tó eh az országos szociálpoli
tikától.

— Említette, hogy a gyer
mekvédelemre már kialakult 
egy egységes koncepció. Mi 
lenne az?

— A gyermekvédelem leg
fontosabb feladata a megelő
zés, vagyis: ne alakulhasson 
ki a gyermekek súlyosabb ve
szélyeztetettsége. Ma, ha egy 
sor tényező veszélyezteti, a 
gyermeket a családban, akkor 
szakszerű megelőzés híján ál
lami gondozásba veszik őket. 
Pedig ezzel sem a gyermek, 
sem a család problémája nem 
oldódott meg. A helyzet meg
oldására ma már számtalan 
jó példa kínálkozik a nem
zetközi gyakorlatban, amelyék 
a családot nem zárják ki az

állami felügyeletből. Ilyenek 
például a gyermekek külön
féle „bentlakásos” elhelyezé
se, vagy ha a rokonságban 
valaki alkalmas lenne a gyer
mek nevelésére, akkor hozzá, 
s ne intézetbe kerüljön. Ily 
módon 3 ezer gyermek hely
zetét lehetett volna megoldani 
az évek során. Szükséges te
hát a jogszabályok rendezése 
is.

Ma az állami gondozottak 
egy részé nevelőotthonokban, 
másik része nevelőszülőknél 
él. Ezek intézményeit is szük
séges 'továbbfejleszteni: A „ha
gyta» anyós” nevelőszülői rend*
szer feltételein javítani kell 
és feltétlenül ki kell alakíta
ni a hivatásos nevelőszülő
hálózatot. Ez. utóbbinak az te
remtette meg áz alapját, hogy 
tapasztalatunk szerint nem 
egy család vállalkozna arra, 
hogy főállásban 5-6 állami 
gondozott gyermeket neveljen, 
ha ennek anyagi és jogi fe l
tételeit megteremtenénk. Az 
5-6 gyerek végül is nem sok, 
hiszen ez a régi nagy család 
modelljét idézi, A tervek sze
rint megfelelő fizetést kapná
nak havonta a nevelőszülők, 
ezen felül azt az összeget, ami 
az állami gondozott gyerme
kek ellátására egyébként is 
rendelkezésre áll, csökkentve 
persze az intézmények rezsi- 
költségével.

Több okból reformálásra 
szorulnak a nevelőotthonok 
is. Az épületek 65-70 százalé
ka rossz ,  állapotban van, s 
rendszerint sok gyermek van 
összezsúfolva, ami eleve le
hetetlenné teszi az egyéni ne
velést.

Űj, differenciáló elvre van 
szükség a nevelőotthonoknál. 
Tekintetbe kell venni az ál
lami gondozásba kerülők élet
korát, a személyiségállapotu
kat, s azt, hogy várhatóan 
mennyi időt fognak itt eltöl
teni. Nem kell hosszasan ma
gyarázni, hogy mennyire 
névéi est kivan' egy" csecsemő, 
vágy egy 14 eves gyprmejt, 
ak ihek j'inár komoly deviáns 
m últja lehet. Ma a szomorú 
valóság az, hogy abba az in
tézetbe kerül egy gyermek, 
ahöl éppen hely van, s gya
korta előfordul, hogy egy jól 
fejlődő csoport életét egy de
viáns gyermek felborítja.

Külön figyelmet érdemelnek 
a gyermekvárosok. Az elmé
leti, de a gyakorlati szakem
berek jó része is teljesen 
elutasítja a gyermekvároso
kat. Túl sok gyermek van 
együtt, s rendszerint egy kis 
település nehezen tudja integ
rálni ezeket az intézménye
ket. Fejleszteni mindegyiket 
csak sajátosan érdemes. Jó 
példa a miskolci és komáro
mi gyermekvárosok gyakorla
ta, ahol a hivatásos nevelő
szülői és a gyermekváros in
tézményes rendszere össze
kapcsolódik.

— És milyen szerepet kap 
a fejlesztési elképzelésekben 
az utógondozás, ami ugyan
csak megoldatlan?

— Tervezünk olyan központi 
alapot, amelyből az otthonok
ból kikerülők lakáshoz ju tá 
sát támogatnánk. Veszprém
ben és Nóg'rád megyében az 
albérlők házában a Gyermek- 
és Ifjúságvédelmi Intézet már 
vett, illetve bérelt néhány la
kást a nagykorúvá lett állami 
gondozottaknak. Gondolko
dunk olyan lakások, házak 
megvásárlásáról, amelyeket a 
gyerekek maguk hozhatnak 
rendbe, komfortosíthatnának 
stb. De érvényt kell szerezni 
annak, hogy a tanácsok la
káselosztásában az állami 
gondozottak elsőbbséget élvez
zenek.

— Mennyire megfelelő a 
gyermek- és ifjúságvédelem
mel foglalkozó intézmények 
vezetőinek, szakembereinek 
felkészültsége, képzése?

— A_ fejlesztési program, 
megvalósulása csak úgy lehet 
teljes, ha a közép- és felső
fokú képzésben megteremtik 
a szakemberképzés bázisát. 
Üj tartalommal vissza kel] 
állítani a gyermekfelügyelő- 
képzést, nagy szükség van 
rá. Szükség van több speciá
lis gyermekvédelmi szakem
berre is, akiket egyelőre csak 
a Gyógypedagógiai Főiskola 
pszichopedagógiai szakán ké
peznek, valamint gyámügyi 
szakemberekre.

Átépítik a Szabatlság h idat
Meghatározatlan időre halaszthatatlan Karbán tartási 

munkálatuk miatt lezárták Budapesten a Szabadság 
hidat. Dalmi Tibor kormánybiztos, a hidátépítés felelős 
vezetője elmondta: a millenium idején felavatott hidat 
1979-ben felülvizsgálták és megállapították, hogy a 
hídpáiya és a stabilitást biztosító ellenszerkezet fel
újításra szorul. Mivel azonban a fővárosban kevés a 
Duna-híf (és az Árpád híd átépítése sürgetőbb feladat
nak tűnt), a szakemberek úgy gondolták, hogy a Sza
badság híd felső szerkezetének átépítését a VII. ötéves 
tervidőszakban. 1985—1990 között végzik el. Amikor 
hozzáláttak a hídnál 'a járdaburkolat felszedéséhez, a 
vizsgálatoknál váratlanul kiderült: a tartószerkezetek 
úgy eh'ozsdásodtak. hogy az átépítés már nem tűr ha
lasztást. A kormánybiztos szerint a munkálatok értéke 
és nagysága nem „számottevő”, és az átépítéssel felte
hetően még a fagyok beállta előtt végeznek.

V é te l íö l ib le í
Egyhetes japán tartózkodás 

után érkezett haza a távol
keleti országból a Lázár 
György miniszterelnök vezet
te magyar kormánydelegáció, 
amely egyebek között a két 
ország közötti gazdasági 
együttműködés fejlesztéséről, 
a japán technológia import
járól, vegyesvállalatok alapí
tásáról, harmadik piaci együtt
működésről folytatott tárgya
lásokat.

A magyar fogyasztó képze
letében a  japán áru viszony
lag olcsó és megbízható mi
nőségű. Ez , a meggyőződés 
aligha véletlen, hiszen a vi
lágon szinte m indenütt így 
vélekednek a  japán kocsit, 
videót, vagy éppenséggel szer
számgépet vásárlók. De nem
csak ezt a japán titkot fe
szegetik világ- és Magyaror- 
szág-szerte. Kivált magyar 
szemmel tűnik rejtélynek, 
hogyan lehet — egyebek kö
zött — a Suzuki autógyár
ban gyakorlatilag raktárkész
let nélkül évente közel egy
millió kocsit legördíteni a 
szerelőszalagról. Akinek volt 
alkalma valamelyest megis
merkedni a japán autógyártás 
és szervezés módszereivel, az 
tudja, hogy a beszállítók ka
mionjai naponta legalább egy
szer, 'olykor kétszer érkeznek 
a gy^ tphoz,. S a felhasználó, 
aki "gátláséin szolgáltatja ki 
magát egyetlen beszállítónak 
— rendszeresen ellenőrzi a 
beépítendő alkatrészeket.

Ez már némileg érthetőbbé 
teszi, hogyan alakul ki a ja
pán minőség, s miért ver
senyképes a portéka. De ér
zékelteti azt is, hogy milyen 
követelményekkel kell szem
benézniük azoknak a  magyar 
eladóknak — például a Tungs- 
ramnak, amely halogénlám
pákat szállít a Nissan és a 
Toyota autógyárnak —, akik 
szemet vetnek a japán piacra. 
S akkor még egy szó sem 
esett az árról, a csomagolási 
feltételekről, az esetleges ja
pán feliratokról.

Mindez persze csak részle
ges magyarázatot ad arra, 
hogy a Japánnal folytatott 
kereskedelemben miért nem 
sikerült a fejlett tőkés és a 
szocialista országoknak egyen
súlyt teremteniük, miközben 
a nyersanyagot — főleg ola
ja t — szállító fejlődő orszá
gok aktív kereskedelmi mér
leget érnek el Japánnal. Bi
zonyos megközelítésben nem 
nevezhető kedvezőtlennek Ma
gyarországról nézVe a kétolda
lú kereskedelem alakulása. 
Hiszen tavaly például, a Ja 
pánba irányuló 37,5 millió 
dollár értékű magyar kivitel
lel 87 millió dollárnyi Japán
ból érkező magyar behozatal 
áll szemben. Ez egyben azt is

jelenti, hogy japán viszony
latban a magyar iteí a be
hozatalnak 48, százalékát fe
dezte, s ennél jobb mutatót 
az Egyesült Államokkal és 
Nyugat-Európával folytatott 
kereskedelmünk sem tud pro
dukálni.

1985 első nyolc hónapjában 
valamivel felhősebb a  ma
gyar—japán kereskedelem ho
rizontja: a magyar export egy 
kevéssel 16 millió dollár fö
lött volt, míg az import ér
téke 79 millió dollárra rú
gott.. Hozzá kell tenni azon
ban azt is, hogy erre az évre 
is jócskán ju t abból az össze
sen 55 millió dolláros tétel
ből, amelyet a Tiszai Vegyi 
Kombinát számára 1985—1986- 
ban a japán C. ltoh  kereske
dőház, illetve a fővállalkozó 
Japan Steel Works által 
szállítandó polietilénüzem 
költsége jelent. A kétoldalú 
kereskedelem mellett pedig 
figyelembe kell venni azt is, 
hogy a japán kereskedőházak 
révén tavaly hozzávetőleg 50 
millió dollár értékű magyar 
áru került harm adik orszá
gokba.

A japán külkereskedelem 
kétharm ada egyébként a ke
reskedőházakon keresztül fo
lyik,. s szerjeßijk meghatározó; 
a "ihagyaro--japüh' áruforga
lomban is. A C. Itoh keres
kedőház például a m ár em lí
tett polietilénüzem szállítása 
fejében vállalta, hogy 15 mil
lió dollár értékű magyar, el
sősorban gépipari term ékét 
vásárol, illetve helyez el a 
világpiacon. S ugyanez a  ke
reskedőház részt vállalt az 
első magyar—japán vegyes
vállalatban is: a Polifoam  2,5 
millió dolláros alaptőkével 
létesült Budapesten, a Hun
gária Műanyag-feldolgozó Vál
lalat és a japán FUrukawa 
Electric részvételével, mű
anyaghab gyártására.

A gyógyszeriparban viszont 
közvetlen kapcsolat alakult ki 
a magyar és a japán válla
latok között. A Kőbányai 
Gyógyszerárugyár agyértágító, 
készítményét, a  Cavintónt Ca- 
lan néven hozza forgalomba 
a japán Takeda-cég. A  ma
gyar hatóanyag-eladás, illetve 
a licencdíj évi í  5 millió dol
láros exportbevételt je le n t, a 
Medinipex külkereskedelmi 
vállalatnak és ipari partneré
nek. Hasonló sikerre számít
hat a Chinoin Ipriflavon  né- 
vű, csontritkulás elleni ké
szítménye.

A gyógyszeripar „receptje” 
természetesen nem általáno
sítható. Az azonban biztos, 
fmgy azok a magyar term é
kek lehetnek versenyképesek 
Japánban, amelyr'f vagy spe
cialitásokat vagy szellemi tő
két jócskán tartalmaznak.

Vegyipari szakemberek 
az JSSXK-hól

Á z  év első hét hónapjában 30 százalékkal na
gyobb Volt az NSZK-ba  irányuló magyar vegyitermék
export, mint a tavalyi év azonos időszakában — ezt 
állapította meg Kisgergely Lajos, a Péti Nitrogénmű
vek vezérigazgatója, a Magyar Kereskedelmi Kamara 
vegyipari tagozatának elnöke, Magyarország és az 
NSZK vegyipara képviselőinek találkozóján. Az NSZK  
vegyipari szövetségének szervezésében Budapestre lá
togatott nyugatnémet szakember-delegáció azért érke
zett a hagyományos együttműködés bővítései lehetősé
geinek feltárása mellett, hogy megismerkedjen a ve- 
gyesvállalat-alapítással kapcsolatos legfontosabb ma
gyar jogszabályokkal. Nyugatnémet ipari körökben 
ezekkel kapcsolatban még mindig sok a bizonytalan
ság -r- hangzott el a tárgyalásokon. Waldemar Köhler. 
a BASF cégvezetője megemlítette, hogy a Pest Megyei 
Miianyagipari Vállalattal és a Chemolimpexszel létre
hozott — poliuretán habrendszereket gyártó — vegyes
vállalatunknak öt év kellett az engedélyhez.................
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J o g i  jfe tv iló g o s ítú s

K é l  ú j s á g h í r  i i p m á n . . .
__ ® clkkunk témáit a napilapok híreiből válogattuk ösz- 
sze. Ezeknek a jogi összefüggéseit, hátterét igyekszünk meg
világítani, olvasóink számára érthetőbbé tenni.

«Soger»* íté le t m e g v á lto z ta tá sa

Az első tudósítás szerint „a 
Miskolci városi Bíróság kor
rupció m iatt — háromévi 
próbaidőre felfüggesztett — 
egyévi szabadságvesztésre ítél
te dr. Grimm Gyulát, a vá
rosi tanács lakásosztályának 
volt' vezetőjét. A  legfőbb 
ügyész törvényességi óvást 
emelt, a Legfelsőbb Bíróság 
jogerősen háromévi szabad
ságvesztésre ítélte a korrupt 
tisztviselőt.’’

A  cikkből kiderül, hogy a 
felfüggesztett szabadságvesz
tés-büntetés ellen senki nem 
fellebbezett,- tehát az íté
let jogerőre emelkedett, s 
most mégis azt olvashattuk, 
hogy a törvényességi óvás foly
tán  a  büntetés végrehajtandó 
háromévi szabadságvesztésre 
változott. Ezek szerint meg le
het változtatni egy jogerős íté
letet? A kérdésre igennel kell 
válaszolnunk. Egy jogerős íté
let is lehet valamilyen szem
pontból hibás (bár általában 
nem ez a  jellemző). Lehet a 
terhelt számára túl súlyos a  
büntetés, lehet, hogy az ügyész 
ennek ellenkezőjeként enyhé
nek találja azt. Büntetőeljárá
sunk egyik vívmánya, hogy 
kivételes esetekben lehetőséget 
nyújt rendkívüli perorvosla
tokra, tehát az első és másod
fok döntése után az ítélet (jog
erős ítélet) bizony0-5 korrigá
lására. Ez a  lehetőség az, igaz
ság érvényesülését szolgálja, 
függetlenül attól, hogy a te r
helt javára vagy terhére jelen
tik be a törvényességi óvást. 
Amilyen elkeserítő lehet a ter
helt számára a törvényességi 
óvás után . hozott „súlyosabb 
büntetés (pl. felfüggesztett he
lyett végreha-jtaindő szabad
ságvesztés), a másik oldalról 
kellemesen Leg
felsőbb Bíróság által övls fogy
tán hózott felmentő vagy, eny
hébb ítélet (pl. m int az emlé
kezetes szolnoki gye.rmekgyil- 
kossági ügyben). Egy év eltel
tével azonban a törvényességi 
óvás folytán hozott határozat 
a felekre nem hat ki.

A törvényességi óvás, 
mint említettük, rendkí- 

• vüli perorvoslat,, csak 
akkor van ilyennek he
lye, ha valamely jogenős 
bírósági határozat tör
vénysértő vagy megala
pozatlan. Ennek több 
oka is lehet.

így pl. nem megfelelően a l - . 
kalmaz-ták a büntető törvény- 
könyv rendelkezéseit, a törvé
nyi tényállási elemeket helyte
lenül ismerték fel (pl. más 
bűncselekményt kellett volna 
megállapítani), tévedtek a 
bűncselekmény társadalom ra 
veszélyességében, nem észlel
ték a büntethetőség akadályát,, 
a minősítést illetően tévedtek, 
a fő. és a mellékbüntetéseket 

, ugyan helyesen álapították 
meg, de nem megfelelő mér
tékben szabták ki a büntetést 
stb. Törvényességi óvás alapja 
lehet a büntetőeljárási szabá
lyok helytelen alkalmazása is. 
(Ezekkel a szabályokkal nem

rég foglalkoztunk.) Most azt 
tekintsük át, hogyan zajlik a 
Legfelsőbb Bíróság eljárása. 
Köteles-e megjelenni a Leg
felsőbb Bíróság ülésén a ter
helt, aki egyébként m ár meg 
is nyugodott a  jogerős ítélet
ben? Kiket kell az ülésre meg
hívni, illetve idézni?

A Legfelsőbb Bíróság a tör
vényességi óvást három hiva
tásos bíróból álló tanácsban 
bírálja el, ha azonban a tör
vényességi óvás a Legfelsőbb 
Bíróság határozata ellen irá
nyul, a Legfelsőbb Bíróság El
nökségi Tanácsa jár el. Az El
nökségi Tanács hét tagból áll. 
Az ülésről értesíteni kell a 
legfőbb ügyészt (ha a törvé
nyességi óvást nem ő emelte), 
a terheltet és a védőt (ha nem 
idézik őket), s azokat, akikre 
a törvényességi óvás aalpján 
meghozandó határozat kihat. 

Idézni kell viszont a ter
heltet akkor, ha a ter
hére jelentették be a 
törvényességi óvást, a 
védőt, ha az eljárásban 
a védő igénybevétele kö
telező volt, vagy a vád
lott terhére jelentették 
be az óvást. Az idézést 

• és az értesítést úgy kell 
postára adni, hogy az 
ülés előtt nyolc nappal 
az érintettek kézhez 
kapják.

A fogva lévő terheltet ha 
megidézték, minden esetben, 
ha pedig értesítették, a saját 
vagy védője kérésére az ülés
re elő kell állítani. Az ülést

nem lehet megtartani a  leg
főbb ügyésznek vagy képvise
lőjének, a megidézett terhelt
nek, illetőleg a megidézett vé
dőnek a jelenléte nélkül. Az 
értesített terhelt távolléte te
hát nem befolyásolja az ülés 
megtartását. Nincs akadálya 
továbbá az ülés m egtartásá
nak, ha az idézést, vagy érte
sítést azért nem lehet kézbe
síteni, m ert a címzett isme
retlen helyen vagy jogszabály 
megszegésével külföldön ta r
tózkodik, vagy az idézés (érte
sítés) kézbesítéséről szóló iga
zolás az ülés időpontjáig nem 
érkezett vissza.

Az ülés az általános eljárá
si szabályoknak megfelelően 
folyik le, m int bármely más 
tárgyalás. Néhány eltérő ren
delkezés, hogy az ülés meg
nyitása után a tanács elnöke 
által kijelölt bíró ismerteti a 
törvényességi óvást, a megtá
madott határozatot és az ira
tokból mindazt, ami az óvás 
elbírálásához szükséges.

A törvényességi óvás elbí
rálása során (az óvás ismerte
tését követően) felszólalhatnak 
a legfőbb ügyész, illetve kép
viselője, a védő, az érdekeltek 
s utoljára a terhelt. A lénye
ges különbség tehát az, hogy 
ilyenkor nem perbeszédekre 
kerül sor, hanem csak felszó
lalásra van joguk az érintet
teknek.

Ha a szabadlábon levő ter
helt az idézésre nem jelent 
meg, tulajdonképpen elüti ma
gát felszólalási jogától, s „má
sodkézből”, az ítélet kézbesíté
sekor, esetleg az elfogatópa
rancs kibocsátásakor értesül, 
hogy ügyében a  korábbinál 
súlyosabb (vagy más esetben 
enyhébb) ítéletet hoztak.

G yerm ekgyilkos gyerm ekek
Egy-egy gyilkosság elköveté

se mindig megdöbbentő, az 
emberek többsége számára ert- 
he'-stk'n, elfogadhatatlan cse
lekedet. Még inkább megdöb
bentő, l^a az elkövető gyerek, 
vagy gyerekek. A Népszavában 
a közelmúltban megjelent 
egyik riport arról számol be, 
hogy két gyerek, a 13 és fél 
éves K. Béla é3 a 12 éves V. 
József meggyilkoltak egy 
négyéves kisfiút, Kovács J á 
noskát. Tettük indítékát abban 
jelölték meg, hogy a kisfiú 
mindig árulkodott, (pl. arról, 
hogy loptak), s ezért haragud
tak rá. A kisfiút néhányszor 
ledobták egy szénakazal tete
jéről, aztán ráugráltak, le- 
yetkőztették, m ajd a csatorna 
vizébe dobták, kihúzták, majd 
ú jra visszadobták, am ikor már 
nem mozdult, elkaparták, az
tán megint kivették és a víz
be dob ták . . .

Gyerekek. Nem vonhatók 
tehát felelősségre ezért a bru
tális gyilkosságért, nincs fele
lős?

A Btk. 23. §-a szerint 
nem büntethető, aki a 
cselekmény elkövetése
kor a tizennegyedik élet
évét még nem töltötte 
be. Az ilyen személy 
még nem lehet a bűn- 
cselekmény alanya.

A . törvényalkotó abból a fel- 
tételezésből indult ki, hogy ál

talában a 14. évét be .nem töl
tött személy még nem rendel
kezik beszámítási képesség- 
gél)1 'liérri rendelkezik olyan 
élettapasztalattal, amelynél 
fogvajmegfelelően értékelhetné 
cselekedeteinek helyességét
vagy helytelenségét. Nem tud
ja  még ügyeit támasz nélkül 
megfelelően intézni, magát, el
látni. A 14. életév betöltésének 
tehát nagy jelentősége van. A 
14. év alatti elkövető nem 
büntethető, hiszen , a Btk. a 
gyermekkort büntethetőséget 
kizáró okként szabályozza. 
Ilyenkor az elkövetett bűncse
lekmény következménye leg
feljebb gyámhatósági intézke
dés, állami gondozásba vétel 
lehet. Aki a bűncselekmény el
követésekor a 14. életévét be
töltötte, az viszont m ár bün
tethető. Ha az ism erteteti gyil-’ 
kosság elkövetője pl. a 16. 
életévét betöltötte volna, a ki
szabható szabadságvesztés leg
hosszabb tartam a 15 év len
ne, ha nem töltötte volna be a 
16. évet, aikkor pedig 10 évi 
szabadságvesztést lehetne leg
feljebb kiszabni. A 18. életévét 
betöltött elkövető az em lített 
cselekményért (különös ke
gyetlenséggel, aljas indokból 
vagy célból történt elkövetés 
miatt) halállal is büntethető 
lenne.

Visszatérve h  kisfiú halálá
ra, az emberek többségében 
felmerül a kérdés: ilyen sú
lyos bűncselekményért senki 
né lenne felelős? Ki az, aki 
nem megfelelően nevelte, nem 
a helyes irányban befolyásolta, 
vagy éppen zülött életmód 
folytatására, bűncselekmény 
elkövetésére igyekezett ráb ír
ni? Ilyenkor lép előtérbe a 
szülői felelősség. A kiskorú 
nevelése, felügyelete, gondozá
sa a szülők — s itt hangsú
lyozni szeretnénk: mindkét 
szülő — kötelessége. Nekik 
kell biztosítani, hogy a kisko
rú testileg, lelkileg a helyes 
irányban fejlődjön, tanulja 
meg becsülni és tisztelni em
bertársait, sajátítsa el a társa
dalmi együttélés írott és íra t
lan szabályait, erkölcsi normá
it, és folytathatnánk tovább 
az elvárásokat.

Ha a szülőt súlyos mu
lasztás terheli a kiskorú 
nevelése terén, ezért 
büntetőjogilag is felelős
ségre vonható. A Btk. a 
kiskorú veszélyeztetése 
címén az ilyen köteles
ség megszegését külön 
is büntetni rendeli.

„A kiskorú nevelésére, fel
ügyeletére, vagy gondozására 
köteles személy, aki e felada
taiból folyó kötelességét sú
lyosan megszegi és ezzel a kis
korú testi, értelmi vagy erköl
csi fejlődését veszélyezteti, 
bűntettet követ el és három 
évig terjedő szabadságvesz
téssel büntethető.” Ugyanígy 
büntethető „ha súlyosabb bűn- 
cselekmény nem valósult meg, 
az a nagykorú személy, aki a 
kiskorút bűncselekmény elkö
vetésére vagy zülött életmód 
folytatására rábírja, vagy rá 
bírni törekszik”. Ha súlyosabb 
bűncselekmény valósul meg, 
akkor 'pedjg e súlyosabb bűn- 
cselekményért m int közvetett 
tettes, a felbüjtó féléi'.’

Ha a szülőket a gyermek ne-' 
vetése terén mulasztás nem 
terheli, tehát mindent megtet
tek annak érdekében, hogy he
lyes irányban fejlődjön sze
mélyisége, de a gyermek ke
zelhetetlen, nevelhetetlen, lel
kileg eltorzult személyiségű 
(mint az em lített esetben 
is) nincs helye a szülők 
büntetőjogi felelősségre vo
násának (s az nem is lenne 
igazságos). Senki sem felelős 
tehát egy kisgyermek halá
láért? Van felelős — csaknem  
jogi értelemben. Mindannyian 
felelősek vagyunk, ha szemet 
hunyunk gyerekek italozása, 
dohányzása, tiszteletlen, köte
kedő m agartartása, gyermek
csínynek m ár egyáltalán nem 
nevezhető cselekedetei, lopásai, 
csavargásai felett. Tragédiának 
kellett itt is bekövetkezni ah
hoz, hogy kiderüljön, mégis 
helyt kellett volna adni a szü
lők kérésének, hogy vegyék ál
lami gondozásba a gyerekeket, 
s még nevelőszülőkhöz se ad
ják  ki őket, m ert kezelhetet- 
lenek. ö k  most ketten „meg
úszták” a gyilkosságot, meri 
gyerekek, de milyen felnőtt 
lesz belőlük?

Dr. L. Gy.

Egy levél margójára
Elég régen fordult elő, 

hogy elitéit által írt levél 
engem is írásra késztessen. 
De K. L. levele nem hagy
ható szó nélkül.

A z eset mindennapos. A  
büntetését töltő férj idézést 
kap a bíróságtól, amiből 
megtudja: felesége kéri a 
házasság felbontását: Ezek 
után K. L, kétségbeesve ké
ri szüleit, hogy segítsenek, 
vegyék rá a feleségét, vál
toztassa meg elhatározását. 
Hiszen neki a. „szíve szakad 
meg a fájdalomtól, s külön
ben sem ezt érdemli 14 évi 
házasság után. ö  nem  hibás 
semmiben, az asszony csúfot 
űz belőle, ki akarja sem
mizni, tönkre akarja tenni 
stb . . .

Megmondom őszintén: a 
levél ellenőrzése során kezd

tem  „meghatódni, hiszen egy 
ilyen meggyötört, családjáért 
rajongó ember mást érde
melne.

Kíváncsivá tett a levél és 
utánanéztem K. L. m últjá
nak. A  mostam büntetése 
már a harmadik. A  korábbi 
kettőt tisztességgel kivárta 
a feleség, pedig nem volt 
rövid idő. A z első, 1 évi 
szabadságvesztésből még 

. kedvezményei szabadult, de 
a második már három és fél 
év volt, a mostani pedig 
már négy év.

A feleség rendszeresen le
velezett a férjével, eseten
ként látogatta és vállalta a 
három elítéléssel járó erköl
csi-anyagi bizonytalanságot, 
s főleg a négy közös gyer
m ek nevelését.

S hogy ez milyen nagy 
dolog, azt mindjárt megért
jük . A  férj bűncselekménye 
mindhárom esetben azonos. 
Szemérem elleni erőszak 
bűntette, a sértettek 5-10 
éves kislányok, akik talán 
egész életükre szóló lelki (és 
testi) sérüléseket szenvedtek 
attól az embertől, aki úgy 
érzi: súlyos bűnt követ el 
ellene a felesége, amikor el
válik.

Ezek után döntse el m in
denki, ki, kit semmizett ki, 
s ki tette tönkre mások éle
tét?

Hegedűs Imre 
nevelő

A soproni nevelő levele 
valóban nem kíván kom
mentárt.. Hogy mégis van 
néhány megjegyzésünk, an 
nak két oka van. Az egyik: 
miután magánlevélről esik 
szó, természetesen a név

nem valódi, sem nekünk, 
sem a  nevelőnek nem célja 
egy ember kipellengérezése 
ilyen módon. A másik: ép
pen ezért az esetet, m int — 
gyakori — általános jelensé
get kell felfogni, s mint 
ilyennek, vannak közérdekű 
tanulságai. Sajnos, a ma
gukra hagyott házastársak 
— főleg, ha több gyerek is 
van —, egyre inkább a  vá- ' 
lás ú tjá t választják. S eb
ben anyagi megfontolások is 
közrejátszanak: nem lehet 
társuk „csínytevésének” fel
fogni a  bűnözést. A követ
kezményeit ugyanis a csa
lád is érzi, sokszor filléres 
gondokkal küzdenek. Ezen 
anyagi, no és erkölcsi bi
zonytalanság a házatársnak 
és még inkább a gyerekek
nek egyre kevésbé elvisel
hető. Ezzel minden vissza
esőnek számolnia kell, még 
k in t . . .  —f—

Az első napok
Mint arról már több esetben hírt adtunk, Tököíön 

elkészült a fiatalkorú elítéltek új szálláskörlete. Az 
impozáns, korszerű épületbe szeptember 28-án költösí- 
tek be a fiatalok. A lakóhelyiségek tágasak, világosak, 
jóval nagyobbak, mint a korábbiak voltak. A fiatalok 
nevelését, művelődését, szórakozását szolgálja a mo
dern pszichológiai laboratórium, a hatalmas méretű, 
barátságos légkört árasztó könyvtár, ahol mindenki 
érdeklődésének, ízlésének megfelelő könyvhöz, folyó
iratokhoz, újságokhoz juthat.

Képriportunkban az első napok egy-egy jellemző 
pillanatát örökítettük meg. — ZIMM —

Műszeres vizsgálat a pszichológiai laboratóriumban

Kötetlen beszélgetés a nevelővel

A legfrissebb lapokat olvashatják a fiatalok

Peng a g itá r ...
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M j é z ő p f m t  k é r d é s i é

Vari másik nézőpont is, a sértetté. Elég gyakori, hogy 
a bentlévők panaszokéinak: keresményükből nem 
tudnak hazaküldeni a családnak, mert levonásuk van. 
Hol van a humánum stb., mondják. S már-már hajla
mos az ember — a zárkatárs még inkább —, hogy föl
háborodjon: milyen igazságtalan rendelkezés ez? Hát 
igen, régi mondás: az igazság attól is függ, hogy hon- 
nét nézem ?

Talán írtam róla, hogy néhány hónappal ezelőtt a 
házunk előtt feltörtek vagy egy tucatnyi autót. Elvittek 
mindent, ami mozdítható volt bennük. Most elterjedt 
a  hír, hogy megvannak a tettesek. A kocsitulajdonosok 
két kategóriába sorolhatók: a „oascósok” — nekik fizet 
a biztosító —, és nem „cascósok”. Ez utóbbiak látszatra 
szintén örülhetnek, hiszen van már tettes. De a ked
vüket ham ar elvette, hogy rájöttek: a kocsifel törő. tár
saság több százezer forint kárt okozott — másutt is 
..dolgoztak” —, így a kártérítés ideje évekig, évtizede
kig tart. Vagyis ha újra akar autórádiót például, vehet 
a saját pénzéből. Ha most őt kérdezzük meg, hogy mát 
fizessen ki először a keresményéből az elítélt, aligha 
kell a válaszon törni a fejünket.

De ők — m árm int a kocsitulajdonosok — még min
dig jobban jártak, mint az az asszonyka, akihez a 
m inap ' betörtek. Egyedül neveli lányát és a betörő(k) 
a kis megtakarított pénzét vitték el. Nem többet, mint 
négyezer forintot. A készpénz után nem fizet a bizto
sító, így gyakorlatilag nincs reménye, hogy a pénzt 
valaha is visszakapja. Hagsak a tettesek a későbbiekben 
le nem buknak és lesznek olyan szívesele és a négy
ezer forintot is elismerik. De ha. még rájuk is bizonyít
ják, mikor kapja meg az évekig összekuporgatott pén
zét, amelyből a gyerekének akart az idén télre télika
bátot venni?

. Sajnos, mindkét történet igaz és napjainkban já t
szódik. Majdani olvasóink, a tettesek pedig talán éppen 
hozzánk fordulnak majd, hogy a levonásokat kifogá
solják.

Szóval, minden nézőpont kérdése . . .  —f—

N‘I e tévessze meg a cím a 
tisztelt olvasót! Nem va

lamiféle újításról, nem is a 
bv. szabályzat módosításáról 
kívánok szólni,, hanem arról 
az egyre szaporodó fegyelem- 
sértésről, amel / elsősorban az 
úgynevezett „z^rt” bv. inté
zetek sajátossága.

Főként a megyei jellegű in
tézetekben tapasztalható, hogy

Mindenki előtt ismeretes,
. .hogy- á fegyelemsértések meg

előzésére, niegakadályozására, 
vagy. ahógypn szaknyelven fo
galmazunk: a fegyelmi hely-

ki vá- nem színezik, nem « i ^ a k ,  d Ä ^ e t^ ^ z ü r ik .  El beli szán-
Kimeiei- «nt.

„Ablakos beszélő" (?)

intimitás kérdése is felvető- nográf képeket, hanem, a por? 
dik. nográf jellegű,, obszetn be

ismerek olyan elítéltet, aki szédmodort is kedvelik, mű-

ki-
már

egyébként még ' szólni
nők — két másik kérdés, az tárgyilagosak, olykor aimeiei- Gé!í ’ kat nem titkoltuk, sőt 
igényesség, olykor .pedig az ienek. s nem csupán a. por- va^ menny.j, eligazításon

be- hangsúlyoztuk, s mint
írtam, kevés eredményt ér
tünk el.

Utasakor szembetűnően magas sért, mert nem” szereti^ ha magnófelvételt, csak azért, A kezdeti enyhébb é  eios 
a zárka rendjének megsértése belső, családi problémáiba il- hogy választ keressünk arra; 
m iatt kiszabott fenyítések szá- fét'éktelenek is belehallgatnak, mi az, ami ezeket az.em bere- 
ma. Nem a zárka tisztaságú- a i  is tény, hogy az elítéltek két . arra készteti, hogy gond- 
val, nem is a napirend meg- túlnyomó “többsége úgy szeret ' jaik'at, legbensőbb problémá5-

fegyelmi statisztika összeál- azért nem rajong a látogató- vélik. Készítettünk néhány
ségre vonás eredménytelen
ségét látva, arra az elhatáro
zásra jutottunk, hogy szakí
tunk a gyakorlattal, mely sze
rin t csak a  legvégső esetben

a járókelők füle hallatára és
nagyon sokszor azok megbot- látogatás eltiltásához. Nem m,
ránkoztatására tárgyalják meg 
hozzátartozóikkal. A leg- 
újabbkori költészet és iroda
lom képviselőinek műveit ol-

sértésével, hanem a címben is levelet írni, ha talál maga- kát a nagy nyilvánosság előtt, 
szereplő fogalommal van nak egy csendes zugot1, ahol 
probléma. senki nem tekinthet bele ab-

A minap állampusztai kol- ba, ami kizárólag rá és a csa-
légám tett rövid látogatást in- ládjára tartozik. Öle vannak
főzetünkben. Beszélgetés^ köz- többségben. Hogy kik azok,
ben szót ejtettünk erről is. akik mégis kiabálnak?
Elmondta, hogy ő mindig mo- Elsősorban azok, akik av á -  vasva megszokhattuk, _sőt ma 
solyog magában, amikor azt r  óéból vagy a közvetlen kör- már természetesnek tűnik, ha
olvassa a személyi lapokban, nyékről vonultak be a bv. in- egy-egy olyan kifejezéssel ta- fm»dViat
hogy megfenyítették az elítél- tézetbe. Elismerjük, különösen lálkozunk, amit korábban nem zul tiz O T l^ n . népi. logaa 
tét, r-e rt kikiabált az abla- nehéz a büntetés, ha tudja az nyomtattak ki. Ennek ellené- nalc látogatót, kilencen nem 
kon. (Ismerve az állampusztai elítélt, hogy alig pár száz re sem vállalkozhatunk arra, kaphatnak csom óm , a  aon- 
elhelyezési körleteket, leszö- méter választja el attól, akit hogy szó szerint idézzünk a aügna ken nxagyaiaj  .
gezhetjük: ott. nincs kinek és szeret, mégsem mehet hozzá, felvételből. Már a kikiabálás Ak> nem érti; meg a Koveiei 
nincs értelme kikiabálni.) Mindez nem ok arra, hogy is „balhé”? i— kérdezhetnék, menyeket, s kikiabai az ao

Több bv. intézet — köztük egy-két szóért kockára tegye Véleményünk szerint igen,
a nyíregyházi is a telepü- mindazt, amit magatartásával, mert ez nem csupán az el
les, a város középpontjában, munkájával kiérdemelt. Szűk- ítéltek ügye, hiszen akarva-

akartuk, az elítéltek „provo
kálták ki” a döntést.

Most, októberben, amikor 
intézetünkben úgynevezett „so
ros” kedvezményeket biztosí
tunk, a dolgozó elítéltek és 
előzetesen letartóztatottak kö~

OLVASÓI JAVASLATOK

A m i h iányzik...
Major . Ferenc sopronkőhi- tudnánk kínálattal szolgálni, 

dai olvasónk kedves hangú Ez pedig úgy lehetséges, ha 
levelet írt a  szerkesztőségnek, az e lapot olvasó pártfogók 
amelyből nem hiányzik a kö- tájékoztatnának bennünket, 
szönet és a dicséret sem; Ez hogy működésük területén mi
utóbbiakat m egtartjuk ma- lyen cégek, szövetkezetek 
gunknak tanulságul. Ám leve- hajlandók szabadulókat fog
le második részében . néhány lalkoztatni és nagyjából mi
olyan témakört javasol, am it lyen munkára? 
szívesen olvasna, illetve, látna Mindenesetre levele nyomán 
a lapunkban, inert hiányzik, meggondoljuk,, hogy. e téren 
Ezekről lesz. .szó a továbbiak- m it ' tehetünk, de ehhez türel- 
kan. „ met kérünk. 1

1. Közöljük külső vállalatok 2. Slágerlista közösen a Köz- 
hirdetéseit, am elyben; munka- ponti stúdióval. Vagyis a H. 
erőt keresnek. Pontosabban jj . közölné a slágerlistát, míg 
olyan vállalatok eímejt, ame- a stúdió rendszeres magazin? 
lyek szívesen foglalkoztatnak műsorában lejátszaná a veze- 
szabadulókat. Nem tudom, mi- tő számokat. Ahogy olvasónk 
óta van idebént, de koráb- ír ja; ez ejég munkával
ban készültek riportok ilyen járna, ha ugyanis erre van 
cégeknél, s a végén ott volt a  igény, biztosan több ezer vá
cim is, ahol jelentkezni lehet, leménv érkezne, am it értékel- 
Emlékszem is néhányra: Cse- ni .kellene hetente vagy ha- 
pel Autógyár, Székesfehérvári vonta. Megfontoljuk a kérést,
M S  szeszipari váT- 3' Am° ^ »  társkereső rova- 

... tot hiányol, ahol címeket, ne-
e3ío b b  tudomásom ^ “ int [ f f  közölnénk, s amelyre

nincs , változás, továbbra is válaszolni. Vai[ahogy
foelalko7tatnak szervezetten ” Sopronkohida, oOroglalkoztatnaK szervezetien éveSj szívesen leveleznei ér
szabadulókat.. Meg kell azon
ban mondani, hogy igen ke
vés cég van, amelyik veszi a 
bátorságot és a „bórtönúj- 
ságbari' hirdeti magái.. Né?, 
hány nagyvállalat illetékesét 
magarn is 'megkerestem — 
személyes kapcsolataim alap
ján — de a válaszuk , vala
hogy így hangzott:, esetleg 
meglátjuk. A lényeg az volt: 
ha éri felelősséget vállalok az 
oda küldött emberért, azt a l
kalmazzák. Mert hát.' nem

középületek, magánlakások,tő- séges-e megkockáztatni ä feT 
szomszédságában épült (vagy nyitást, amikor (aki azt ki
ezek épültek köréje), a lakó- érdemelte) minden hónapban 
helyiségek ablakai az utcára, hivatalosan, kulturált körül- 
esetleg a szomszédos épületek mények között másfél órán 
udvarára néznek. Ez a ma- keresztül beszélhet hozzátar- egyaránt, 
gyarázata annak, hogy az tozóivál, miközben kölcsönö- 
ilyen intézetekben számolni sen m egkínálhatják egymást 
kell a kikiabálással, amely élelemmel, édességgel? Véle-

*- ményünk szerint: nem!
..A  kikiabálók másik cso
portját az egyébként is fe
gyelmezetlen. elítéltek alkot
ják. Ök e vétség . speciális és 
többszörös 
azok, akik

lakon, annak továbbra is szá
molnia kell azzal, hogy csak 
az ablakon keresztül beszéli 
le soros beszélőjét!

Kedvezményrendszerünkről 
m ár többször írtunk e helyütt,

a 1'íra tla n  a „gyanútlan” ál
lampolgár, a járókelő is fül
tanúja e kiikiabálásoknak, s . , , ,. , ,  
véleményt alkot rólunk, az el- éppen ezert most csak a kör
ítőitekről és a felügyeletről Mt020 intézkedésekről ejtünk

szót.
Aki az értékelés időszaké'

deklődésben és egyebekben 
hasonló nővel vagy férfival. 
S ennek nyomán kapna vagy 
ötven levelet, s közülük né
hányra válaszolna, esetleg ál
landó levelezőpartnerek ala- 
külnának ki. Azt: is hozzáte
szi: a különböző bv. intéze
tekben lévő barátok miért 
nem levelezhetnek? S egyálta
lán az ilyesfajta korlátlan le
velezésnek kitűnő időtöltő ha
tása lenne. ■

egyébként egyszerre két fe
gyelemsértés : a zárka rend
jének megsértése, valamint a 
kapcsolattartás szabályainak 
megsértése.

Amíg a női körlet ablakait 
fel nem szereltük kilátásgát
lókkal, addig a „rab-ABC” és 
a „virítás” volt divatban. (Ha 
valaki nem értené a „virítás” 
fogalmát, annak rövid magya
rázatként: női fogvatartottak 
az ablakba állva félmeztelen
re vagy meztelenre vetkőzve 
mutogatják magukat a férfi 
fogvatartottakriak.'j Miután 
ennek lehetősége megszűnt, 
általánossá vált a zá rk a . ab-, 
-lakából tö rténő . kikiabálás 
részint a nőkriekh részíri'f 'á  ci
vil lakások udvarán vagy az 
utcán tartózkodó hozzátarto
zóknak.

A látogatás előtt eligazítá
sokon rendszeresen felhívtuk 
a hozzátartozók figyelmét, 
hogy ne kiabáljanak be az 
intézetbe, mert saját hozzá
tartozóikat (az elítélteket) te
szik ki fenyítés veszélyének. 
A közösségvezetők eligazítá
sán, termelési tanácskozáso
kon ugyanezt elmondtuk az 
elítélteknek is. Az intelmek 
nem jártak eredménnyel. Át
lagosan harminc fegyelemsér
tésből tizenhét jelenleg is e 
sajátos vétséggel van össze
függésben. A vétségek meg
akadályozása, megszüntetése 
érdekében bevezetett szank
ciókon túl — amelyektől

Nem állítanám, ha nem én 
hallottam volna az utcán, 
amikor szolgálatból hazafelé

ban (általában egy negyedév) 
feddésnél. súlyosabb fenyítés
ben részesült, az nem kaphat

tartottam , hogyan vélekedik az negyedéves jutalm at, nem kap
utca embere. Szó szerint idé
zem: „Hogy engedik meg a 
börtönben, hogy ilyen öcs-

visszaesői”. Ök mányságot kiabáljanak ki a 
a mondanivalót rabok?’’

mindegy, hogy mit követett-el , « lem ™ ; . A 
stb. Szóval még olyan válla- kuntetesvegrehajtas, szabályok 
latok, amelyeknél komoly ™ g f  gedik ugyan a korlátlan 

, .... . , , levelezést a hozzatartozokkal
és mindazokkal, akikkel a

, , , a ... kapcsolattartás nevelési szem-badulokat. Érdemes megíi- _ ,  .... 1 1 £ pontból kívánatos. S iorditva:gyeim, hogy a napilapokban i kívánatos a-z Imr-
megjelenő hirdetésekben gyak- . . .  , .rar, K n« w i w f h  latozhato. Vagyis az t hogyran szerepel, hogy „kilépett 
bejegyzéssel nem vesznek léi. 
S ugye, a szabadulok többsé
génél ez- van a murr-kakonyv- 
ben. 1

Ráadásul meggyőződésem, 
hogy az lenne a legjobb meg
oldás. ha mindenki ott dol
gozhatna, ahol- a lakása van, 
ahol előtte élt. Hallottam 
olyanról, hogy az adott város
ban a tanács költségvetési 
vállalata karolta fel a börtön
ből jöttékét, de ez nem ál
talános. Mégis az . lenne az 
ésszerű, ha a szabaduló felke
resné a helyi tanács „mun
kajogi" ügyekkel is foglalkozó

kivel levelez az elítélt a csa
ládján kívül, azt a névelői jó
váhagyás dönti el véglegesen. 
Bizonyosan van olyan nevelő, 
aki kapcsolattartó hiányában,, 
vagy más okból megengedi a 
másik bv. intézetben lévő 
baráttal a levelezést, de ez 
nem általános, éppen a fenti
ek miatt. Ebből következően 
ilyen közvetítő szerepre a He
ti Híradó sem vállalkozhat. 
Még hozzátéve: az sem mind
egy, hogy csalt barát az ille
tő, vagy egyben bűntárs is. Ez 
utóbbi ugyanis kizáró ok min
denütt.

Ennyit most válaszként.

Leleményes csomag

' ¥

Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

hát havonkénti látogató fo
gadására és csomagkülde
ményre feljogosító kedvez
ményt (engedélyt), s ha mind
ehhez hozzávesszük az éppen 
„aktuális” . fenyítést, akkor 
nyilvánvaló, hogy egy kiabá
lással négy (!) kedvezményt 
kockáztat az elítélt. Az már 
igazán „semmiség”, hogy a íe- 
nvített elitéit nem tekintheti 
meg az esti, szórakoztató jel
legű tévéműsort.

Nem árt tudni, hogy a hoz
zátartozókkal szemben is in
tézkedhetünk, ha az eligazí
tás, .;aa tintás nem  yezet ered
ményi:«;'

A 116- §-a a magán
laksértésről a  következőket 
írja: „Az (1) bekezdés szerint 
büntetendő, aki másnak a la
kásába, egyéb helyiségeibe, 
vagy az ezekhez tartozó be
kerített helyre az ott lakónak 
vagy azzal rendelkezőnek aka
rata ellenére, vagy megtévesz
tésével (a d) pont szerint) 
csoportosan bemegy, vagy ott 
bent marad.’’

E lehetőséggel természete
sen csak a legvégső esetben 
élünk. Tisztában vagyunk 
ugyanis azzal, hogy az ab la
kos beszélő kezdeményezői ál
talában az elítéltek, ezért, ha 
kell, elsősorban velük szem
ben járunk el. L. J.

nevelő,
Nyíregyháza

(2-)

osztályát, csoportját, és kérné megjegyezve: örömmel vá 
a segítségüket. Illetve ugyan- runk minden ötletet, s kmi 
ezt megtehetik a pártfogók is, megvalósítható, azt igyekszünk
mintegy közvetítve a szaba
duló és a vállalatok között.

A Héti Híradóban akkor 
lenne, hatékony a „hirdetés”, 
ha Szombathelytől Debrecenig

a lap színesítésére felhasznál
ni. Vagyis erőnkhöz mérten 
igyekszünk az olvasók igénye't 
figyelembe venn i. . .

1 - t -

■— Megint túl gyorsan me
gyünk.

— Fél?
— r  m, azt hiszem, meg

értem. yezessen ahogy akar, 
csak ne haljunk meg!

— En sohasem halok meg . . .  
— mondta és nevetett.

— Ha istenek gyerm eke... ?
— Ha a fóti gyermekváros

ban vannak istenek . . .  — ve
tette oda a férfi, s a lány 
hangosan felnevetett.

— Tudja ezt az Országos 
Statisztikai Hivatal?

— Mit?
— Hogy egy volt, mit

— Hát ez óriási! Csaknem 
kétmillió forint. Maga aztán 
alaposan megjavította az ál- — 
lami gondozottak talponmara- giát. 
dási sta tisz tiká já t. . .  .— Akkor

— Így igaz, de azt hiszem, 
mégsem szeretem.

— És mégis tele van szo
morúsággal . . .

— Inkább talán összezavar
tak a történtek. Merő töpren
gés vagyok. Volt már maga 
állami gondozottak között?
' — Nem, még soha.

— Igazi matematikus. Min
dent a számokból épít fel.

— Szóval, katona v o lt. . .
— Igen, Baján.
— Gyönyörű város. Szeged 

után a rnásodik kedvenc he
lyem.

— Jómódú szülei voltak,
nem nagyon kedveltek. Nem 

— De tanult, pszichológiát? volt; semmim, sem. A lányuk 
Igen, gyermekpszicholó- viszont szeretett. Váratlanul

terhes lett, még a leszerelés 
1 tudja építeni előtt megtartottuk az eskü?

— Ne hagyja ki a három egy_ olyan gyermek személyi- vöt. Igazán boldog voltam, 
év börtönt! ségét, aki a szülei nevét sem Tudja, mit jelent húszévi na*

Ennyi pénzért én • is vál- tudja, akit az állam neve! fu-
. tószalagon hasonló sorsú tár 
saival együtt? Ugyanaz a ru
ha mindenkin, ugyanazok a 
játékok, napirend a csecsemő- 

a

gányosság után társra lelni? 
Gyereket vártunk!

— Foton sokan voltak, nem 
lehetett magányos.

— Külsőleg. De belül! Lak-

lalnám . . .
— Viccel? Kettétört az éle

tem!
— Ne haragudjon!
— Csak magamra haragud

hatok.
— Ha újra kezdené, nem mosolyért, egy-egy simogatá- teni Pesthez. Egyedül akartam

csinálná ugyanígy? sért, egy-egy elismerésért. A megmutatni.
— Ezen még nem gondol- csoport egy része agresszívvá

mondott, harmincéves állami koztam. Talán, ha más nővel válik, tüskéket növeszt, egy
gondozott csodálatos Ford Es- hozna össze a sors. része pedig szeretetéhségtől

kortól a felnőttkorig, foggal- hátiunk vrlna a szüleinél Ba 
körömmel való harc egyetlen ján, de én túlságosan kötőd-

corttal száguldozik? Nézzük 
csak! Tehát 18 év Foton, há
rom év börtön, az 21 év,.Szó
val, kilenc évvel azután, hogy 
ki röppent az állami gondozás
ból, sikerült annyira talpra ga lángokat szórt a földre 
állnia, hogy vásárolt egy 
hányszázezer forintos autót?

— Hétszázötvenezer. . .
— És a lakás?
— Hát’omszjbas szövetkeze

ti.
— Az ára?
— Kilencszázötvenezer.

— Öt,okolja? szenved, és csak kevesen 'ud-
— Nem, ez sohasem jutott nak megállni a lábukon,

eszembe. Csopak magasságiban jár-

— Sikerült, nem mindenki 
dicsekedhet ilyen a u tó v a l. ..

— Ez is csak külsőség. Be
lül kutyául érzem magamat. 
Szereztünk Pesten albérletet. 
A 49~és Volánnál diszpécser

A Nap az égbolt legmaga- - tak. Baloldalt fel-feltűnt' a lettem. Aztán pár hónap után 
sabb pontján járt.. Világossá- Balaton. Jobboldalt szőlőlévé- elment a gyerek.

Igazi júliusi kánikula volt.
— Még mindig - szereti őt?
— Nem hiszem. Maga sze

rint normális dolog lenne, ha 
szeretném ?

— Ne kérdezze, én igazán 
nem tudhatom! Pár perccel 
ezelőtt azt mondta; ő nem 
tehet semmiről.

lektől fénylett a domboldal.
— Az első nő volt az éle

im b en  Katona voltam, ami
kor megismerkedtünk.

— A katonaságot kihagy
tuk! Mennyi volt? Két év?

Bólintott.

— Meghalt?
— Spontán abortusz. A szü

lei a legszívesebben vissza
vették Volna őt, de hallani 
sem akart róla. Akkorra már 
túlságosan is megszeiiHe a 
fővárost, mintsem hogy bele
egyezzen. Azt hittem, hogy

— Akkor hét év alatt lett szenved a gyerek elvesztésé- 
gazdagl tői. .
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Tanulni sohasem kési
A z a tény, hogy az álta

lános ' iskola nenn mindig  
képes betölteni feladatát, 
hogy 14 éves koráig m in
den magyar állampolgárt 
megtanítson írni-olvasni, 
eleve meghatározza a bv. 
intézetek oktatási rendjét. 
Például a kalocsai intézet
ben idén is tíz osztályt in 
dítanak az általános iskola 
különböző évfolyamaiból. 
Hogy érzékeltessük m i
lyen komoly ez a feladat, 
ahhoz elegendő egy adat: 
két term ük van, ezt is úgy 
alakították ki, hogy egy 
nagy termet kétfelé válasz
tottak, s itt tanít a 11 bejá
ró pedagógus.

Nemcsak a pedagógusok, 
hanem az intézet szakem 
berei is nagy súlyt fek te t
nek a tanításra, s kérdé
semre elmondták, hogy ar
ról tudnak: . tanítványaik 
egy része később is, azaz

kint, a szabad életben is 
folytatja tanulmányait, 
vagyis be akarja fejezni az 
általános iskolát. De arról 
nem tudnak, tehát több 
m int valószínű, nem is for
dult elő, hogy egy itt vég
zett tanuló magasabb szin
ten folytatta volna iskoláit, 
tehát szakmát szerzett vol- 
no. vagy középiskolába 
iratkozott volna be.

Mondanom sem kell, 
hogy ez m it sem változtat 
azon, hogy valóságos misz- 
sziót hajtanak végre itt a 
pedagógusok. A z idén is 59 
analfabéta kísérli meg, 
hogy birtokba vegye az 
ábc-t, azaz megtanuljon 
írni-olvasni, számolni. S 
ha figyelembe vesszük, 
hogy milyen ingerszegény 
környezetből jö ttek ide 
ezek az emberek, akkor el
képzelhetjük a pedagógu
si feladat nagyságát.

Nem könnyű
Kalocsán rdíMdéüki;tisz* 

tában van vele, hogy a 
feladat nem  könnyű, sőt, az 
eredmény is kétséges. K u
darccal, visszaeséssel is 
számolniuk kell. Ennek 
ellenére évről évre neki- 
gyürkőznek, hogy ledöntsék 
a tudatlanság bástyáit. 
Nem m indenki hiszi el első 
szóra, hogy érdemes tanul
ni. Igazi pedagógusi fur- 
fangra, szakemberi lele
ményre van szükség, hogy 
megmozgassák a merevült 
idegpályákat, a beidegzö- 
dött rossz szokásokat.

Ez érthető is, hiszen ne
hezen születik az első si
ker, az az élmény, amikor 
valaki már-már megízleli

Áz évszázad tele után

a tudás örömét.... Ahhoz,
hogy elérje, nagyon meg 
kell küzdeni cl pedagógus
nak. A  hosszan elhúzó
dó holtpont, a sikertelen
ség „szürke sávja”', ez a ta
nár legnagyobb ellenfele, s 
ebben az a legtragikusabb, 
hogy a tanuló nem  segít, 
holott neki kéne felnőnie a 
feladathoz. Legalább igye
kezetben kellene partnerré 
válnia. Sajnos, ez csak a 
legritkább esetben követke
zik  be. De ha igen, akkor 
ez nemcsak a tanulónak, 
hanem a tanárnak is győ
zelem. , . . .

S az igazi tanár ezért 
vállalja ezt a munkát.

A. J.

Még ma is emlegetik az 
idei telet, hiszen emberemlé
kezet óta nem volt ilyen nagy 
és tartós fagy hazánkban. 
Nem csoda, hogy a szőlő nem 
bírta el, hanem kifagyott. Az 
állampusztai gazdaságban el
eddig 400 hektáron term eltek 
szőlőt, a fagy 260 hektárt 
pusztított el, úgyhogy kény
telenek voltak kitermelni, ki
szedni a tőkéket, ennek kö
vetkezményeként 60 millió fo
rin t kárt szenvedett a gazda
ság.

Újratelepítik a szőlőt
De az élet nem áll meg, 

már elkészültek a tervek, 
hogy két ütemben újratelepít
sék a szőlőket. Jövő év ápri
lis 1-ig 130 hektárt telepíte
nek újra, ez 50 millió forin t
ba kerül. Az új telepítés tő
kéi három-négy év múlva for
dulnak termőre, ha az idő is 
kegyes lesz hozzájuk. Termé
szetes, hogy a fagy a szakem
berek számára tanulsággal is 
szolgált, megfigyelték ugyan
is, hogy melyek azok a szőlő
fajták, am ik jól viselték, jól 
bírták  á fagyot, tehát m ár a 
jövendőre gondolva, ezekből 
telepítik ú jra a területet. Ilye
nek például a rajnai rizling, a 
bianca, a zengő, a zefir.

Ami az alm át illeti, itt sok
kal biztatóbb a termés. Per
sze, ez annak is köszönhető, 
hogy négy-öt éve kiterm elték 
a 120 hektáros, húszéves ül
tetvényt, s helyette újabb fá
kat telepítettek. Ez sem olcsó 
mulatság volt, hiszen egy hek
tá r  telepítése 250 ezer forintba 
kerül.

Mindezekkel ellentétben ko
moly sikerekkel büszkélkedhet 
a gazdaság a növénytermesz
tésben. Termésátlagai megha
ladják az országos átlagot. 
Kétezer hektáron term eltek 

- őszibúzát,- hektárodként . 63 
mázsa termést«' takaríto ttak  
be. Ez á  gazdaság az ősziljú- 
zát vetőmagként is értékesíti, 
az ország minden tá já ra  el
ju t a kiváló minőségű búza
szem. Silókukoricából is, 
amely az állatállomány tömeg
takarm ányának fontos része, 
jó volt a termés. Négyszáz 
-hektáron termelték, s hektá
ronként 400 vagonnal takarí
tottak be.

Rendkívül fontos növény a 
napraforgó, a gazdaság tagja 
a bácsalmási napraforgóter
mesztési rendszernek. Rajta 
kívül még harm inc gazdaság 
vesz részt. Mindezt azért is 
említem, m ert e rendszerben 
az állampusztai gazdaság évek 
óta az élen van, azaz első!

MÁRIANUSZTRA

Szőrnek és dalok
Idén 600 hektáron term eltek 
napraforgót, s hektáronként 
30 mázsás term ésátlagot értek 
el. Hogy ez milyen jó ered
mény, arra  jellemző adat az, 
hogy az ország más területén, 
például P est megyében örül
nek, ha a hektáronkénti ho
zam meghaladja a húsz m á
zsát!

Szakértelemmel, lelkesedéssel
Nemrégiben kezdték meg a 

kukorica betakarítását, ame
lyet 1200 hektáron termelnek. 
Az első hektárok utáni ter
mésátlagok már jelzik, hogy 
idén is elérik a- 8 tonnás á t
lagot. Ez azt is m utatja, hogy 
a bábolnai kukoricatermeszté- 
si rendszer részeként az ál
lampusztai gazdaság a 8 ton
nások klubjának megbecsült 
tagja!

Még m ielőtt valaki azt hin
né, hogy ezek a term ésátla
gok azért vannak, m ert a föld 
kiváló minőségű, el kell osz
latni ezt a vaskos tévedést. Az 
itteni föld aranykorona értéke 
alacsony, 18,7! Tehát gyenge 
a föld, ezt kell kipótolni 
szakértelemmel, lelkesedéssel, 
kiváló agrotechnikával.

Amit minden évben meg 
kell újítani, hiszen minden 
esztendő új és új kihívással 
szolgál. Nemcsak az új sza
bályzókkal, a megnövekedett 
elvonásokkal kell számolni, 
hanem az időjárás szeszélyei
vel is, hiszen e föld fölött 
sincs sátor, amely megvédené 
a növényeket, azaz ki van 
szolgáltatva az évszakoknak. 
i Tavaly például komoly ká

rokat okozott az aszály, a ku
korica megsínylette, de hogy 
milyen kiváló volt a mag 
kiválasztása, a talaj előkészí
tés, azt mi sem jelzi jobban, 
m int a z 4a tény, hogy a kuko
rica term ésátlaga ekkor is el
érte a hektáronként hat ton
nát, miközben országosan a 
háröm-négy tonnás term ésát
lagok voltak jellemzőek.

Szólni kell még a gazdaság 
egyik fontos növényéről, a fű- 
szerpaprikáról, am elyet hat
száz hektáron termesztenek. 
Emlékezetes, hogy ebben az 
évben milyen gondot okozott, 
hogy a  paprika eltűnt az üz
letekből, s csak az új termés 
őrlése után javult a helyzet. 
Hogy m iért történt ez így, 
arra  roppant egyszerű a ma
gyarázat. A termelési költsé
gek lényegesen nagyobb ütem
ben növekedtek, m int a fel- 
vásárlási ár, ezért a jövedel
mezőségi ráta  lecsökkent, s 
így visszavetette 'a termelési 
kedvet. Ha nincs jövedelem, 
nincs eredmény sem.

A. J.

Svájc, NDK, NSZK, Auszt
ria  — Márianosztra. Ezek vol
tak a  csodálatos fejszámoló, 
Pataki Ferenc turnéjának utol
só állomásai. Azt hiszem, nem 
túlzás az az állítás, hogy ek
kora örömet kevés helyen szer
zett produkciójával közönsé
gének, -mint nálunk. Vannak, 
akik látták m ár élőben, vagy 
a tévé képernyőjén, de ilyen 
közelről közülünk még nagyon 
kevesen. Ráadásul most bárki 
lehetőséget kapott arra, hogy 
feladatot adjon fel! Sokan é l
tek is ezzel, s meggyőződhet
tünk arról, hogy Pataki Ferenc 
gyorsabban számol, m int a 
számológép! Ez még elképzel
hető m agunkfajta laikusok 
számára, de hogy négyjegyű 
számok szorzatának nem csak 
az eredményét, hanem részlet- 
szorzatait is pillanatokon be
lül közli, ez m ár fantasz
tikus . . .  S hogy m űsorának 
befejezésekor elmondja a mű
sor elején kapott szorzási fel
adat részletszorzatait, ráadá-

— Hogy milyen kíváncsiság
gal vártuk Zalatnay Saroltát, 
azt a H. H. olvasói el tudják 
képzelni. Tud túli, hogy mióta 
énekel (bár most, hogy centi
méterekről láthattuk, hihetet
lennek tűnik) és tudtuk, hogy 
mindig történik körülötte vala
mi: koncertezik, lemezeket ké
szít, filmezik, színházban lép 
fel, végül pedig (meglepetés
re) könyvet ír. Utóbbinak a si
kere vetekszik az előzőkkel, 
ami nem kis teljesítmény! Ez
úttal nem énekelt, hanem le
ült velünk szembe és válaszolt 
a feltett kérdésekre, és mesélt 
nekünk. Eloszlatott néhány 
tévhitet a  művészek ,.fenékig 
tejfel” életéről. Aki nem tud
ta, most hallhatta, m ilyen fel
adatokat kell megoldani, meny
nyit kell dolgozni, miről kell 
lemondania annak, aki ezt 
az egyébként szép, de sok
szor hálátlan pályát választja. 
Aki csak a külsőségeket veszd 
észre (autó, öltözködés, stb.), 
annak sejtelm e sincs arról,

Zalatnay Clni az érdeklődők gyűrűjében

sül visszafelé, m ert így válto
zatosabb és: nehezebb, ezt csak 
azért- hiéSzüfc el, tűé rt' lá that
tuk. Azóta is beszédtéma köz
tünk ez a  délután.

Íme, néhány vélemény:
— Ha ezt nem látom, csak 

hallom, biztosan azt mondom, 
hogy valam i turpisság van a 
dologban.
. — Ilyet k in t biztos nem lát

hattam  v o ln a . . .
— Te, ez a  hapsi hány szá

mológépet érhet?
(Elnézést a  stílusért, de 

megpróbáltam szó szerint idéz
ni az elhangzottakból szemel
vényeket.)

Az, hogy m indent szórakoz
tatóan, humorizálva és nagyon 
közvetlenül csinált, még em
lékezetesebbé teszi számunkra 
a produkcióit.

mennyi tanulás, próba, gya
korlás, utazás, önmegtartóz
ta tás keli a  tehetség m egtartá
sához hosszú időn keresztü l 
Ráadásul ennek a  szakmának 
van egy hátránya: semmi biz
tosíték nincs arra, hogy a  kö
zönség évtizedeken keresztül 
igényli az illető személyét, 
könnyű „kiesni,, közönség ke
gyeiből. Szerencsére Cininek 
ettől nem kell tartania, hiszen 
népszerűsége változatlanul óri
ási. Biztos vagyok benne, hogy 
aki közülünk eddig nem tarto 
zott rajongói táborába vagy 
közömbös v o lt . iránta, ittléte 
után Zalatnay-„hívő” lett. Ez 
persze nem csoda, m ert kül
sejével, kedvességével és köz
vetlenségével m indenkit rabul 
ejtett.

Nagyszilágyi László

— Nem így volt?
— De, egy darabig. Igye

keztem minél többet szóra
koztatni. E ljártunk ide-oda, 
■gondoltam, ham arább gyógyul 
a seb. Aztán a vártnál, ha
m arabb talpra állt. Örömét 
lelte a táncban, a szórakozás
ban. Boldog voltam, ha jó
kedvűnek láttam. Igyekeztem 
a kedvébe járni, ajándékok
kal kedveskedtem neki. Aztán 
egy idő után minden félretett 
pénzünk elfogyott. M ár-már 
nem tudtam , hogyan, tovább? 
Akkor már forgalmi előadó 
voltam. Gyakran adott a vál
lalat gépkocsikat bérbe ma
gánszemélyeknek is. Innen 
eredt az ötlet. Élt egy bará
tom Tételen. Maszek fuvaros 
volt abban a községben. Lo
vas fogattal dolgozott.. Gyak
ran  emlegette, sok .az építke
zés, a TüzéD-telepen pedig 
kevés a sóder. Megkerestem, 
beszéltem vele. Attól kezdve 
naponta két billenős gépko
csit küldtem a címére. Ő fel
hajtotta a megrendeléseket, és 
rendezte az ezzel járó köte
lességeket, am iért napi ezer 
forintot kapott.

— Mi volt ebben az üzlet?
— Jegyezze! Naponta két 

autó, kocsinként tíz-tíz for
duló. A vállalatnak fordulón
ként 500 forihtöt kellett befi
zetni. Két kocsi esetében tíz
szer forint naponta. A sóder

köbmétere 60, — Ft. K ét kocsi 
esetében naponta 20X300 Ft, 
azaz 6000 Ft. Kétszáz forin
té rt adtuk köbméterét. A köz
ség vidéknek számít, így még 
a hivatalos ár alatt voltunk 
köbméterenként tíz forinttal. 
Öt köbméterért adtunk hatot. 
Tehát fordulóként egy kocsi
ért kaptunk: ' 1200 forintot. 
Két kocsiért 2400-at. Egy nap
ra kivetítve ez 24 000 forint. 
Ebből lejön tízezer forint, 
am it befizettünk a vállalat
nak, 6000 a sóder ára, 1000 
forintot pedig a barátom  vá
gott zsebre. M aradt hétezer. 
A sofőfök, hogy ne billentse
nek félre, hogy értelmét lás
sák a fuvarozásnak, a bará
tomtól kaptak fejenként na
ponta 1000—1000 forintot. így 
a tiszta haszon napi öt darab 
ezres volt.

— A sofőrök tudták, hogy 
mit tesznek?

— Teljesen hivatalosnak 
véltek mindent. Valójában az 
is volt. Nem lehetett beleköt
ni. A gépkocsik rendeltetési 
helyéül a menetlevélen a ba
rátom tétel! címe volt feltün
tetve. A vállalat rendszeresen 
megkapta a fuvarért járó dí
jat. Én küldtem ki a csek
ket, a menatlevél-más*jfatöt és 
a számlát is. És hozzám fu
tott be a befizetett fuvardíj 
is. Tulajdonképpen a válla
la t is keresett.

— Maga pedig havonta kb. 
százezer forintot vágott zseb
re. Meddig csinálta?

— Közel négy évig. Persze 
csak szezonban, amíg folynak 
az építkezések.

— Nem kis összeg jöhetett 
össze . . .

— Lakást vettünk.
— A u tó t. . .
— Azt is, . és éltünk.
— Megvette a feleségét 

is.
— Vafahogv így. Amint 

megvettem ezt az Escortot és 
leautóztunk Bajára, rögtön a 
család kedvencévé váltam.

— Ettől kezdve maga is 
boldog volt?

— Igazan sohasem voltara 
az. Valójában csak én tud
tam, hogy körülöttem minden 
hamis. Az idő múlásával ará
nyosan nőtt bennem a fe
szültség. egyre nyugtalanab
bul teltek a napjaim. Féltem.

— A felesége nem tudott 
semmiről?

— Tisztában voi. minden
nel, de az ékszerek fénye min
dennél erősebben v a k íto tta ...

— Szerette önt?
— Inkább hozzám kötötte 

a pénz. . .
— Ha ezt ennyire tisztán 

látta, m iért csinálta mégis?
— Csak most látom tisztán. 

Akkor ezt figyelmen kívül 
hagytam. Némán reméltem: 
ha egyszer netán össze is om

lik minden, ő k itai't mellet
tem, hiszen m indent érte te t
tem. ! ;■

— Nem kapott sokat.
— ö t  év börtönt, és elko

boztak néhány dolgot, néhány 
százezer forint értékben. Meg
m aradt a lakás, azóta is a fe
leségem nevén van, a kocsi 
és némi készpénz. Mégis, úgy 
érzem, semmim sincsen. Az 
ágyamban más férfi fekszik.

— Azt mondta, csak három 
évig ült.

— Átminősítettek fogházas
nak, s .harmadkedvezménnyel 
szabadultam. Egészen ponto
san három évet és négy hó
napot töltöttem bent.

— Nehéz volt?
— Nem tudom. Utólag min

den másnak tűnik. A jelen 
sokkal fojtogatóbb! Nem tu
dom, hogyan lesz tovább!

— Ezért száguldozik?
— Nem, nem tudtam mit 

kezdeni az időmmel. Jelent
keztem a rendőrségen, átvet
tem a személyi igazolványo
mat. Adtak nyolc napot, hogy 
elhelyezkedjek. Aztán beültem 
a kocsiba, úgy éreztem, időt 
kell mindenképpen nyer
nem . . .  Percek alatt semmi 
sem ülepedik le. Remélem, 
csak-csak eszembe ju t valami 
érte lm es. . .

Rónaszéki Róbert 
(Folytatjuk)

Sokan kértek autogramot

Lám, lám, az örök elégedetlenség: sokszor kértük már, 
hogy egy-egy érdekes eseményről küldjön valaki tudósítást az 
adott bv, intézetből — s most legszívesebben azon zsörtölőd
nék: miért nem értesítették az illetékesek jó előre a lap szer
kesztőségét vagy a Központi Stúdiót a hírneves fejszám olóm ű
vész és Cini fellépéséről? Komolyabbra fordítva a szót, köszön
jük  a fényképet, a tudósítást és a KS-nek elküldött riportot — 
Márianosztra. a jelék szerint, a Heti Híradó Klub gyakorlott 
vezetőjének, Dékány Györgynek és a KS egykori állandó külső 
munkatársának, Tibolya Lászlónak, a szabadulása után is tö
rekszik a jó hagyományok ápolására, sőt, még teljesebbé té
telére. Minden elismerés m egilleti tehát az ,,új” munkatársa
kat.

Nagyszilágyi László a tudósításhoz fűzött kísérőlevelében 
hasonló gondolatokat említ. Ám, m it tesz az élet — Tibolya 
Lászlóra még m int szabadult emberre emlékezik.

A  márianosztrai levél után nem sokkal egy másik is ér
kezett a szerkesztőségbe, a Fővárosi Bv. Intézetből. Számomra 
megdöbbentő volt a kettő találkozása. M iért? A válasz a ha
todik oldalon olvasható. „
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y nyáron át (vissza) táncolt”
Ragyogó júliusi reggel volt, 

amikor szabadultaim. Szinte 
úgy éreztem, engem köszönt a 
n y á r . . Szeretteim m ár vár
ták, abban a reményben, hogy 
ezúttal utoljára kellett elém 
jönniük, s nekem is ez az óhaj
tás járta át minden porcifcá- 
mat. Kutyánk is eljött velünk, 
megismert; örömmel dugta 
hozzám nedves orrát.

Meghitt és kissé furcsa é r
zéssel — m ert őrizetlenül! — 
folytatott beszélgetés közben 
falta a  Skoda a kilométereket. 
Később, amikor kiértünk a  ha
tárkörzetből (Máríanosztráról 
szabadultam), megálltunk. 
Hajnalban főzött kávé nemes 
aromája vette át a kocsi jel
legzetes il la tá t. . .  A környék 
úgy éreztem — ünnepi fénybe 
öltözött, s  m intha a  Duna is 
méltóságteljesen lassított volna 
a folyásán. Ebben a hangulat
iban úgy éreztem: van és volt 
értelme mindennek, a bünte
tésnek és a szabadságnak, 
vagyis: az életnek.

Már nem loptam a simoga- 
tást, nem súgtam a  szavakat; 
nem álltak mögöttem, hanem 
körülvettek — magamé lettem. 
A hosszú hónapok alatt annyi
szor megálmodott pillanatok 
végre elkövetkeztek . , .

A főváros közelébe érve meg
csodáltam előbb az új utakat, 
amelyen végighaladtunk, utóbb 
a  sok-sok változást, amely 
mellett vezetett az aszfaltcsík. 
Önfeledten csodáltam egy da
rabig mindezt, mígnem visz- 
szarántott egy gondolat: két 
évet elvesztettem az életem
ből! Hiszen mennyi minden 
változott ezalatt — e én nem 
vettem mindebben részt; nem 
kísérhettem figyelem m el. . .  A 
Boráros téren először elbá
mészkodtam, utána eltévedtem 
(többször is). Végre, nagy ne
hezen kiismertem magam, s 
hasonlóképp jártam  mindazo
kon a helyeken, amelyek ez
alatt a  bent töltött két' év- 
alatt változtak meg. Megértet
tem apránként: bent áll az idő, 
míg kint. pezseg az élet. Bent 
egyforma minden — kint ál
landóan változik.

Nem akarom elmesélni 
mindazt a  — számomra — 
csodát, amellyel szinte eliborí- 
tot. az első napok a latt ez a 
gyönyörű város, Budapest. 
Csak annyit mondhatok: nagy
szerű érzés bolyongani utcáin, 
megbámulni mindent, am it az 
ember létrehozott, utazni vég
ró- a sárga villamoson és a  
kék m etró n . . .  elvegyülni a 
eókezer járókelő között, akik 
mindannyian rohannak vala- 
hgívá; tülekednek, vásárolnak, 
nevetnek és bosszankodnak — 
6 erezni azt,, hogy ezentúl én 
is, közéjük tartozom!

Az első otthoni, vasárnapi 
ebéd ünepélyességét a  csend 
még jobban fokozta. Kedvenc 
étéleim gőzölögtek az asztalon: 
a furcsa csak az volt, hogy 
eg-y csepp ital nem volt sehol, 
még a hűtőben sem!

Ékkor döbbentem rá: a  bör
tönből írt leveleimben eskü- 
düztem, hogy nem iszom töb
bé szeszes ita lt -(ugyanis min
dig az ivászát sodort bajba). 
Persze, jólesett volna egy

üveg s ö r . . .  de beértem a csip
keszörppel, a  finom feketeká
véval.

★
Az a pillanat is ham ar el

érkezet, amikor a  munkahe
lyem felé lépdeltem. Mi taga
dás, szorongtam: hogyan fo
gadnak majd? De nem történt 
semmi — természetesnek vet
ték, hogy visszajöttem, hogy 
„megint” vagyok. A régiek 
szeretettel fogadtak, a megbe
szélthez képest rögtön meg
emelték az órabérem — nem 
lehettem elégedetlen. Az öreg 
szakik gárdája ugyanolvan 
összeszokott volt, m int amikor 
elhagytam őket; éppúgy be
jöttek ötkor, egy kis „üdítő” 
kártyázásra a  munkakezdés 
előtt, éppúgy ugratták egy
m ást (és engem), m int két 
esztendeje — szóval, hamar 
megtaláltam magam közöttük.

Mit tesz a  frissen szabadult 
munkaidő után ? Természete
sen, bevásárol. Ruhákra annál 
is inkább szükségem volt, 
mert a börtönben töltött idő 
alatt (előnyömre) alaposan le
fogytam, lötyögött rajtam  m in
den. Egy jól sikerült nadrág 
megvétele után némi- habozás
sal ugyan, de nem tudtam el
lenállni a csábításnak, és . . .  
betértem egy kocsmába. Illet
ve bocsánat: ma m ár sörbár
nak nevezik az ilyen helyeket.

Nem keresek mentséget: a 
sör m ellett annyif éle üdítő ital 
kínálta magát, hogy megszá
molni sem tudtam. A sörök 
után — most m ár mindegy, 
úgyis ittam! — néhány pohár 
hideg bor következett.

S az első alkalom után — a  
tö b b i. . ,

A kezdet kezdetén még 
igyekeztem, hogy otthon ne 
vegyék észre rajtam ; nem 
akartam  csalódást okozni 
mindazoknak, akik olyan sze
retettel, örömmel fogadtak 
vissza maguk közé. A kocsmai 
„tapasztalatgyűjtés” közben 
ham ar megtanultam, hogy van 
olyan tömény is, amelyiknek
szinte semmi szaga ninc-s-----
azontúl azt ittam.

Egy szép napon szóltam ott
hon: vinnék be. a gyárba va
lami üdítőt, olyan jólesne né
ha kortyolni belőle . . .  Monda
nom sem kell, a  sárga, m ű
anyag flakonból — a  natúr 
citrom- és narancslevet árul
ják ezekben — ham ar kiöntöt
tem a tartalom nagyrészét, és 
„tüzes víz” került az első kocs
mában a helyébe. M unkatár
saim váltig csodálkoztak: hogy 
bírok annyit meginni a  cit
romléből? ! Nagyokat hahotáz- 
tak rajtam , miközben én is — 
érthetően — emelkedett han
gulatban végeztem a  m unká
mat.

Ez volt a visszaszokás egyik 
útja. A másik Dedig az otthoni 
bevásá rlás... Szívesen a ján l
koztam, hogy majd én leszala
dok az üzletbe; persze, m ert a 
magam kétdecis üvegét is a 
szatyorba süllyesztettem. Per
sze, nem vittem haza, hanem 
gyorsan fölfiajtottam egy ka
pualjban. így lettem először 
zugivó.

Később egyre jobban felbá
torodtam. Már nem titkoltan, 
hanem nyíltan ittam : szerette
im nem szóltak, talán arra

gondoltak: hátha megjön az 
eszem magamtól is, ha kitom
bolom magam. Persze, ők 
csak azt látták, hogy italsza- 
gúan megyek haza („meghív
tak a szakik . . .  nem mondhat
tam nemet!”), s vásárláskor 
néha viszek haza italt. Arról, 
persze, nem tudta! hogy miért 
szaladok le akár többször is 
olyan készségesen a közért
b e . . .

A munkaidő utáni egy-két 
pohár sörből mind több és több 
lett. Amikor berúgtam, nem 
mentem haza, kínos lett volna 
az otthoni balhé. Nyár volt, jó 
idő: irány a Duna partja!.Fris
sen kaszált fű illata, pislogó 
csillagok az égen . . .  Másnap 
reggel innen mentem dolgoz
ni. Megfürödtem, megborot- 
válkoztam — s úgy kezdtem 
a napot a többiek előtt, m int
ha otthonról jöttem volna.

Egyre többször történt így. 
A pártfogónál illedelmesen je
lentkeztem és közöltem: prob
lémamentes vagyok, minden a 
legnagyobb rendben van. De
hogy v o lt . . .

Társaságom a  munkaidő 
után az ivóciimborák és az 
esetenként hozzánk csapódott 
nők lettek. Otthon pedig na
gyokat . meséltem — ha haza
kerültem —: micsoda remek 
horgásztársakkal kerültem ösz- 
sze, milyen csodálatos figyelni 
a sötét éjszakai vízen: van-e 
k ap ás. . .  Horgászbotom volt 
még régebbről (innen jött az

ötlet is), élő halat lehet kapni 
a városban — nem volt sem
mi baj a  meséim hitelességé
vel. A halakhoz én sem ér
tettem, hozzátartozóim sem: 
ennek köszönhető, hogy akkor 
sem buktam le előttük, am i
kor a dunai horgászatból ba
latoni pontyot vittem haza 
(mást nem kaptam . . . )

Érdekes: kutyánk gyűlölte 
a szesz szagát. Ha elfordult 
tőlem, tudták a családtagok: 
ittam. Szegény Lédi (ez volt a 
neve), micsoda ribilliót, csa
pott, am ikor — sétáltatás ürü
gyén — kikötöttem valamelyik 
könyékbeli kocsma a jta já 
hoz . . .  Olyan lárm át csinált, 
hogy csak úgy „bedöntöttem” 
egyszerre néhány felest, szin
te az ízét sem éreztem. „De 
jó, hogy a kutyák nem tudnak 
beszélni!” — gondoltam ma
gamban.

Múlt az idő, harsogott a 
nyár. Qleltem az életet, sem
mire nem gondoltam. Arra 
sem, hogy nem is olyan régen 
még szigorú szabályok szerint 
éltem. S ez volt a  baj!

Októbert írunk már, hűvö- 
södik az idő. Amikor vissza
jöttem, valaki azt mondta rám 
a  hátam mögött: „Egy nyáron 
át táncolt!” Nem té v e d e tt...

Van időm megint arra, hogy 
gondolkozzam. Nem tudom, 
mi lesz ezután . . .

Tibolya László 
Főv. Bv. Int. II.

VÁLASZ EGY LEVELRE

Tovább hordozom
Ha felbúg a hajó 
mosolyogni fogok 
ele sorsom szomorút 
tovább hordozom 
kint a parton
fülemre piros cseresznyét rakok 
szerelmes sirályszívemet 
hazahúzza kis házunk kenyérillata 
álmos vagyok 
éhes vagyok 
fehér kagylócsontjaimat 
magába söpri a tenger

Ha feljön a Nap
a csönd szájából néztük az esőt 
ne hagyj cl
az asztalon lassan elsüllyedt az éjszaka
vakfehér a kezem
nem kell imádkoznom
csak este sírok. . .
ha feljön a Nap
meghalok

Farkas Pál 
Főv. Bv. Intézet I.

Hol a társadalom 
segítő keze?

Bevallom őszintén: megdöbbentett a  levél, am ikor kézhez 
kaptam a Heti Híradó szerkesztőségében. Először meg sem 
néztem a feladón kívül semmi mást a borítékon csak amikor a 
sorok végére értem, akkor figyeltem fe l . a Gyorskocsi utcára. 
Vagy talán — akkor tudatosult bennem, hogy T. László megint 
bent van.

Akik nem ismerik személyesen: eleven eszű, talpraesett, 
értelmes ember. Olyan, aki minden helyzetben feltalálja m a
gát és m indenkit képes egy kis mókával, ugratással felderíteni. 
Afféle kedves -bohém,- akire senki sem haragudott korábban, a 
Markófoan időnkénti Hódításai miatt.

Emlékszem, milyen nehezen várta a büntetés végét, meny
nyit ábrándozott, mi tesz majd, ha végre..kint lesz..... „Szerette
— pontosabban: szereti — az életét, ehhez kétség nem fér, S 
azt hiszem, tudná is élvezni az életét — ha tudna megálljt pS- 3 
roncsolni sa ját magának egy bizonyos határon.

Nem akarok sem neki, sem m ásnak a lelkére beszélni és 
dörgedelmes prédikációkat tartani — mi haszna lenne? A 
levélből nagyszerűen — szomorúan nagyszerűen — nyomon 
követhető a  vázolt néhány hónap ideje alatt, hogy miképpen 
feledkezett meg ő is — m int még annyi, egészen más szán
dékkal szabaduló — arról, hogy igenis vannak határok, van
nak —, hogy kisé játékosabban fogalmazzak — játékszabályok, 
amelyeket be kell(ene) tartani. A hozzátartozók nem sanyar
gatni akarják a börtönből jöttét, amikor „balhézik” vele az 
ital miatt, csupán emlékeznek azokra a szomorú tapasztala
tokra, am iket T. László (is) elfelejtett. A kutya semmi mást 
nem tett, am ikor elfordult az italszagú gazdától, m int őszintén, 
kímélet nélkül, kertelés nélkül kim utatta az „érzelmeit”. Ta
lán, ha a  családtagok is ezt tették v o ln a ? ...

Nem biztos, hogy célt érnek vele. A történetből m ár tud
juk: egész egyszerűen nem m ent haza, am ikor balhétól tartott. 
Eszét és logikáját — sajnos, erre — felhasználva, hozzá illően 
remek ürügyet tálált ki, amivel „másik” életét hihető, elfő- , 
gadható módon elleplezte.

Nem írta meg s tulajdonképpen nem is fontos, hogy mi 
volt az az — újabb — bűncselekmény, ami m iatt végül visz- 
szakerült. Egy azonban bizonyos: semmilyen „kényszerítő” 
körülményre nem hivatkozhat, hiszen mindene megvolt: csa
lád, lakás, munkahely. Mindenhol szerették, mindenhol bíztak 
benne, persze: a  körülményekhez illő, sajátos módon. Hiszen 
másképp érvényesül a bizalom a családtagok között vagy a 
régi kollégák körében, m int — mondjuk — a Duna-parton . . .

S még valami elgondolkodtató. Az utóbbi időben — éppen 
a tízesztendős, kerek évfordulóhoz kapcsolódva — több szó 
esik a hivatásos pártfogók tevékenységéről, m int egyébként. 
Ha ebben a történetben nem is kaptak szerepet, mégis előfor
dulnak: jóhiszeműségüket, segítőkészségüket, bizalmukat ki
használva közölte; semmi baj nincs vele. S így a pártfogó 
természetesen nem is tudott semmiről.

Amióta létezik a  pártfogó felügyelet, azóta ismerem őket, 
azóta beszélgetek velük és róluk. A börtönökben mindig 
nagyon berzenkednek az ellen, hogy a pártfogó esetleg — 
micsoda szégyen, micsoda lábbal tiprása a végre visszakapott 
szabadságnak! — „ellenőrzi” a szabadultat. Akár úgy, hogy
— persze, diszkréten — érdeklődik a munkahelyi vezetőnél: 
„védence” hogyan dolgozik? (Jelen esetben itt még semmi nem 
derült volna ki.) Csekély kivételtől eltekintve, azt azután vég
képp nem akarja senki elfogadni, hogy a pártfogó netalántán 
otthon, az illető lakásában is megkérdezze a hozzátartozókat, 
vagyis: meglátogassa a családot, ahol egy szabadult is é l . . .  
Valószínű, hogy T. László esetében itt sem mondtak volna 
semmi rosszat rá, elkendőzték volna a dolgokat („szegény fiú, 
most jött ki, hát Istenem, iszik egy k ic sit. . .  majd abbahagy
ja!”), ám az is elképzelhető: a családfő éppen „rosszkor” jön 
haza! s állapotából rögtön m indenre fény derül.

Lehet, persze, hogy az első alkalommal még kimagyarázta 
volna (másnap) magát. Talán másodszor is . . .  s csak a ne
gyedik-ötödik alkalommal jönne rá a pártfogó, hogy itt va
lami nem úgy van, ahogy lennie kellene;

Vagyis: talán megelőzhető lett volna — ebben az esetben 
is —, hogy (tekintsünk most el Tibolva László személyétől!) 
egy tulajdonképpen jóravaló, jó szándékú ember megint visz- 
szakerüljön a börtönbe.

„Nem tudom, mi lesz e z u tá n ...” — zárja sorait a levél
író. Emberi számítás szerint: letelik ez a büntetés is, és kö
vetkezik az újabb szabadulás, éppúgy, m int ahogy az oly sok 
másnál is történik.

. Marad a kérdés: m it lehet, vagy pontosabban: mit kell 
tenni, hogy ne csak — egy nyáron át táncoljanak?

H. A.

Néhány hónapja megje
lent írásom eímét vágta ki 
a Heti Híradóból Ferro 
Béla márianosztrai olva
sónk és elmondva saját 
problémáit, ismét csak fel
teszi a kérdést: hol hát a 
társadalom segítő keze?

Röviden leírom levele 
lényegét. Tizennégy hónapi 
szabadságvesztést kapott — 
„részben olyan bűncselek
ményekért, amelyeket el 
sem követtem ” —, perú jra
felvételt is kért. Öt műté
ten esett át, köztük tüdő
műtéten is, de a 20 hónap 
betegállományért egy fillér 
táppénzt sem kapott. 
Mindezt még „lenyelte” 
volna, de ami utána követ
kezett . . .

„Történt ugyanis, hogy 
feleségem és én kértem  
büntetésfélbeszakítást az 
otthoni súlyos problémák 
miatt. Feleségem lábát 
műteni kellene, sőt a TBC- 
gondozó utasítására szana
tóriumban lenne a helye, 
de nincs kire hagyni a 
gyereket? A lakást rendbe 
kellene hozni az „ingatlan” 
(nyilván az 1KV) utasítá
sára. Feleségem keresete 
2000 forint, ebből nem  
tudta fizetni a lakbért. Az 
1KV felszólította, nyolc 
napon belül fizessen, kü
lönben felmondanak. Es 
jön a tüzelőhiánnyal a tél. 
Nem engedtek haza, pedig 
az ügyem idején két évig 
voltam szabadlábon, nem  
szöktem, nem  bűnöztem. 
Kértem  a láthatás — a lá
togatás m iatt Egerbe ma
ga m. A  válasz: nem! Sőt, 
a fenti problémák enyhí
tésére kértem, hogy ezer 
forintot hazakülő.hessek. 
Kértem  parancsnoki ki
hallgatást, de a . válasz 
megint nem. Ez azért több 
a soknál. Nem magamért 
kértem  mindezt, hanem  
egy ötéves gyerekért és 
anyjáért, akik egyedül 
állnak a világban, s jön a 
tél, ott lesznek tüzelő, la
kás nélkül!!?) A pénzügyi 
szolgálat azért nem küldi 
a pénzt a családnak, mert 
van kb. 1500 forintos letil
tásom bírósági költségre. 
Hol van a sokat emlegetett 
emberbaráti segítség?
Nincs erre jogszabály, s ha 
nincs, hol az emberi ér
zés? ..

Végül kéri, írjuk  meg:
' kinek van igaza?

Mindenekelőtt szögezzük 
le: leveléből jó néhány 
lényeges részlet kimaradt, 
így az, milyen bűncselek
m ényekért ítélték el, hol 
lakik a  felesége, miért 
csak kétezret keres havon
ta, mióta van Márianoszt- 
rán, és ott m iként visel
kedett? Am megrázóan 
csoportosított tényei mégis 
választ érdemelnek, a sa
já t és a családja érdeké
ben.

Ami a 20 havi betegál
lományt illeli: ha nem ka
pott táppénzt, az azért volt, 
m ert nem jogosult rá, az
az nem volt megfelelő 
munkaviszonya. Kérdem, 
miért?

A büntetésfélbeszakítási 
kérelem elutasításának 
pontos okait nem isme
rem, de tény: ennek meg
adására kivételes esetekben 
kerülhet sor.

Nem értem, hogy eddig 
m iért tudta fizetni a lak
bért a felesége, s azután 
m iért nem? S mi az, hogy 
rendbe kell tenni a lakást? 
Vajon ön mikor vonult be, 
és előtte miért nem gon
dolt a  téli tüzelőre? S föl
teszem a legfontosabb kér
dést: ha önt elengedték 
volna, miből, milyen pénz
ből hozta volna rendbe a 
lakást, fizette volna ki a

lakbérhátralékot, és vette 
volna meg a tüzelőt? 
Mert, ugye, az kiderült: 
legfeljebb ezer forint leté
ti pénze van. Vagyis ha 
megjelenik otthon egy fil
lér nélkül, az anyagi prob
lémákon nem tud segíteni.

Végül az ezar forint ha
zaküldése. Nem nagy ösz- 
szeg, de akinek kevés a 
pénze, annak tényleg szá
mít. A bv. illetékes pénz
ügyi szolgálata éppen az 
1500 forintos letiltása 
miatt, jogszabályi előírá
soknak megfelelően nem 
küldhette el a pénzt. Ha 
megteszi, jogellenesen cse
lekszik.

★

Hát ez nem  sok, mond
hatja őn, ettől még a prob
léma megmarad. De van-e 
megoldás? S én a megol
dás a latt nem Ferro Béla 
„hazamenetelét” értem. Ha 
tudniillik az ő okfejtését 
elfogadóim, akkor otthon a 
két em ber helyett három 
lesz a  kétezer forintra. S 
itt  van a  lényeg. Az egy 
főire jutó ezer forint még 
magyar viszonyok között is 
a szegénységi szint alatt 
van. Teljesen bizonyos va
gyak benne, hogy a tanács 
kérelem re ilyen esetekben 
segélyt folyósít, rendszere
sen. Tehát feleségének 
nem  az ön hazamenetele a 
megoldás, hanem az, ha 
társadalm i segítséget kap, 
ha kér. Az elég furcsa, 
hogy nincs hozzátartozója 
egyiküknek sem.

Még tovább megyek: 
ilyen kedvezőtlen szociális 
körülmények között élő 
családnak, ahol a  férj 
börtönben van, a felesége 
vállalata, a  szakszervezet 
is ad segítséget. Kizárt, 
hogy megtagadnák.

S itt kell . leírnom: 
őszintén szólva nem hi
szem el mindazt, am it el
mondott. Vagy legalábbis 
fontos dolgokat elhallga
tott! Ha nem így van, ak
kor teljes felelősségeim tu 
datában kijelentem : önnek 
van igaza, mindenben. Re
mélem, hogy e cikk líyo- 
mán a m árianosztrai inté
zet vezetése megvizsgálja a 
„helyzetét”, s ha tényleg 
szükséges, intézkedik.

Amiért levele nyilvános
ságot kapott, annak közér
dekű oka is v a n : ismét 
olyan szemrehányásokkal 
illették a büntetésvégré- 
hajtást, amelyhez közvetve 
sincs köze. A bv. nem te
het arról, hogy szabadság- 
vesztést kapott, nem tehet 
arról, hogy eló'ször a bíró
sági végrehajtás szabályai 
szerint a  letiltásokat kell 
teljesíteni, s legfőképp nem 
az ő asztala, hogy a fele
sége és gyermeke milyen 
szociális helyzetben van. 
Erről legfeljebb ön tehet, 
még ha csak részben bű
nös is. A bv. intézet nem 
az „elítéltek szakszerveze
te”. s nem rajta kell köve
telni a  társadalom segítő 
kezét. Amint m ár írtam : 
a tanácstól, a gyámható
ságtól, a felesége vállala
tától és szakszervezetétől. 
S a legfontosabb: a csa
ládja nem azért van olyan 
helyzetben, amilyenben 
van, mert nem kapott 
büntetésfélbeszakítást, 

Remélem, e cikknek lesz 
M árianosztrán is vissz
hangja, hiszen az ön leve
le nyomán sokunkban ébred 
lelkiismeret-furdalás, S 
vannak dolgok, amelyekkel 
nem szabad játszani. Ha 
tehát tényleg segítségre 
szorul, bizonyosan meg- 
kapja, ha n em . . .  de nem 
folytatom.
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A  Vidám gazdaságija
ír-wr.

Prosperáló, íeltutó színház
ban gállaJt gazdasági JgazgyJói 
szerepet,, münltakört, Böször
ményi Jenó. ,A .'!!) éves közgaz-, 
desz a Vidám Színpad anyagi 
ügyeit, intézi,. Kecskemétről ke
rült ide, Jancsóéknál volt gaz
dasági igazgató,

— Kezdjük égy régebbi idő
pontnál a beszélgetést! Hogyan 
lett közgazdász?

— Humán éfüéklbüésű vál
tani m in d ig .a  koihoíy zene 
vonzott'í *> zdtígóríistánák vagy 
karm esternek' készültein. Az
tán éliöiriöm p bsűkfómat, ‘és' 
nem válhattak valóra, 'álmaim. 
Ezek- után h irtelék  elhatáro
zással, jelentkeztem a K özgaz-1 
dáságtú'üo,ftinriyü Egyetem re,ott 1 
a belkereskedelmi szakot vé
geztem el, talán azért is, mert 
a  nyári szünetekben pincér- 
kedtem. ■

— Hóvá került az egyelem
után? . ;

— Kecskeméten Közgazdász
ként több cégnél dolgoztam. 
Három éV;;.alatt, m  Váítaíátöt ■ 
ismertéiil még; míg végül kikö
töttem az A lföldi1 Tüzéphéí. • 
I tt öt évén át közgazdásági'fő
osztály V’ézejőként-“ 'Bőígoztató-. 
U tána' kerültérh 1973-ban á 
kecskeméti: színházhoz gazda
sági igazgatónak. I'.t szerencsé
sen "ötvöződött ,a -'Skétfélei: ér- 
deklődésí'ltöí’öni.

— Jancsit, Hernádi és Gyiir- 
kó 1983-ban ment Kecskemét
re. Mennyiben változtak meg 
a gazdálkodással szemben tá
masztó £Í igények az ö megjele
nésükkel?

,— A színház ^költségvetése 
hirtelen hiásfélSZeresére duz
zadta' ■

— Milyen szabadságot ka
pott ■ ön Jáncsóéktől?

— ’■ Nagyon V$0fc-
együtt dolgozni, teljes szabad
ságot élveztem, ■ főleg a pénz 
előterem tésében, :-

f -  Miikííöra volt a költség
vetés? . : "".'K i:i-

r— Tavaly 30 millió forint. A 
bévételek négy forrásból: szár
maztak;: 24 m illiót'adott a ■ tar 
nócs, négymillió . i-volt a .sajá t , 
bevétel, egymillió jö tt reklám 
ból és hirdetésekből. (ezzel, az 
idő tá jt kezdtünk éínii;. ,a je
gyek írátáfá, müsbi'füzétekbé, 
szórórapo-lcfa'és az’élőfüggöny- 
r é  tettünk hirdetéseket!, S égy- 
millió- forintot kasszíroztunk 
oly módon, . hogy növeltük az 
előadások számát. - ... .

;— Hernádi Gyula közgaz
dász. Ő sem szólt, bele a gaz
dasági ügyekbe?.

- -  Nem. B á r ' adódtak gond
jaik, hiszen gazdasági ismere
tei: inkább csak filmgyári te r
mészetűek voltak,'..ahol viszont 
jóval nagyobbak: az anyagi le
hetőségek. Itt be kellett-érniük 
szerényebb kiadásokkal.

— Jól indult a színház, az 
üzlet 1983 nyarán.:

— Valóban, ekkor emeltük 
is;a  jegyárakat. A lendület az. 
első évad végéig tartott. A ba
jok a második évben kezdőd
tek. '

— HOgyári?
- -  Azt hiszem',' alapvétőén 

abban keresendő. az  ok, hogy 
a szezon. nyitódarábját szeren
csétlenül ,  választottuk meg: 
a Faustys dpktort. tűztük mű
sorra,..nem sokkái.azutáni hogy 
a ! évében .levetítették, s, nem 
túlzottan jó visszhangot ka
pott. Nehéz helyzetbe,, kerül
tünk: decemberben re* álltunk 
darab nélkül. A Faustüs nem 
kellett: ka; nézőknek, az ötszáz 
fős színházban százötvenen, 
voltak estépként,: s m aradtak 
még a repertaárdaratojaink. A 
bevétel . rendszeres beáram lá
sának pedí-g nagy szerepe, volt 
a kiadásaihkbáfi'. ; '

— Anyagi és művészi csőd 
következett?

— Ez, így talán túl erős. Nem 
olyan anyagi,csődbe jutottunk, 
hogy ne tudtuk volna kifizetni 
a munkabért vagy a számlá
kat, hanem átmeneti pénzügyi 
nehézségekkel kellett szembe
nézni. Akkortájt két napig volt 
fizetésképtelen a színház. A 
megyei tanács egyébként segí
tőkész-volt, átéiezte a gondun
kat, g igyekezett amennyire tu
dott, segíteni.

— Az ön eljövetele összefügg 
Jancsóék távozásával?

— Noha hivatalosan vala
mennyien 1984. december Sí
vel; jöttünk el a kecskeméti 
színháztól, én már előbb kap
tam ajánlatot ,a Vidám Szín
padtól. A korábbi gazdasági 
igazgató kért fel engem utód
jának, Már augusztusban beje
lentettem a színház vezetésé- 
nék távozási szándékomat, s 
akkor még szó sem volt csőd
ről, gondokról. Egyébként ha 
a Vidám Színpad nem hívott 
volna, még most is, Jancsóék 
távozása után is — a kecske
méti színháznál dolgoznék.

— A Vidám Színpadon új 
csapatot kellett vagy kell meg
szoknia. Hogyan fogadták önt?

— Nagyon kedvezően: úgy 
érzem, most már elfogadták. 
Ezt igazából akkor, éreztem 
meg, amikor az egyik élőadá
son, a zongorista betegsége 
miatt, beugrottam. Sikeresen 
lement így az Együtt, ameddig 
bírjuk című színdarab.

— Bodrogi Gyula vezetése 
alatt a Vidám Színpad sikeres, 
anyagilag is jól menő szín
házzá változott.

— Valóban így van, mindig 
telt ház előtt játszunk. A szín
házi életünkben újfajta gaz
dálkodást valósítunk meg: a 
bevételből, fedezzük a kiadá- 
solísdy.. amelyeket igyekszünk 
takarékosan kezelni. Persze 
azért a  .tanács is támogat ben
nünket. Egyszerű „trükkünk” - 
igyekszünk azt játszani, amire 
a  közönségnek igénye van.

— Költségvetési szervnél 
nincs nyereség, de mégis meg
mondaná: milyen haszonnal 
zárták a tavalyi évadot?

— Másfél millió forinttal; 
ennek 90 százaléka m aradt 
nálunk, ezzel szabadon gaz
dálkodhatunk.

— Üj helyzetbe került: itt 
nincsenek életbenmaradási 
gondok. Könnyebb így a mun
kája?

— Szerencsére azért, bőven 
akad tennivaló. Fontos felada
tunk a Kis Színpad átépítése, 
amelyet a Televízióval közösen 
alakítunk ki. Ez november 7- 
re elkészül, várhatóan. Ügyne
vezett • elöszínházat is terve
zünk a főépületben, ahol pél
dául a vidékről érkezők elő
adások előtt, illetve után kul
turált körülmények között tö lt
hetik el az idejüket. Itt video-

. klubot is szeretnénk nyitni, s 
m egalakítjuk a video baráti 
kört.

— Az igazgatóval milyen a 
kapcsolata?

— Nagyon jó partner, olyan 
művész, aki szívesen já r ugyan 
a fellegekben, de a  racionális 
érveket elfogadja. Például ha 
azt mondom neki, hogy egy 

.produkcióra' kevés pénz van, 
.. s meggyőzőm erről, akkor ki
hozza ennyiből a darabot.

— Melyik a legdrágább pro
dukciójuk?

— A Kabos-show; másfél 
. millió forintba kerül. De be

hozza majd az árát. Eddig mai- 
hatvan előadást tartottunk eb
ből.

KELETI OPTIKA
A japán gyártók sikerének felölelik, Így, ha egyes terüle- 

egyik titka, hogy nem csak a teken, 'mint például a mozi- 
piaci impulzusokra várnak, ha- film, érezzük is a  videover- 
nem épp ellenkezőleg, gyakran seny hatását, más term ékeink
a piaci igények elé mennek. 
Ez jellemző a film- és fotó- 
technikában egyre nagyobb 
tért hódító Fuji cégre is, 
amelynek elnöke, Minoru 
Ohnishi, a Chemolimpex kül
kereskedelmi vállalatnál és a 
Iforte gyárban tett látogatást.

— Alig néhány év leforgá
sa alatt a Fuji a világ . film - 
piacán az évtizedes tradícióké 
Icai bíró Kodak és Agfa gyárak 
konkurensévé vált. Mostaná
ban mintha-lelassulni látszana 
a Fuji diadalmenete. Ön ho
gyan értékeli piaci térhódítá
suk ütemét?

M. O.: Szó sincs megtorpa
násról, sőt évről évre jelentős 
mértékben nő a bevételünk.. 
Tavaly például, amikor a vi
deo és a magnószalagok- világ
piaci árharca kiéleződött, s a 
jen is erősödött a többi valu
tához képest, forgalmunk 5.2 
százalékkal, 2,6 milliárd dol
lárra nőtt. Japánban 6,2 száza
lékkal, külföldön 3,2 százalék
kal nagyobb forgalmat értünk 
el, m int 1983-ban, az idén pe-

például, a videokazetták, 
videokamera-optikák, az in
formációs rendszerek, a kom
puter- és a gyógyászati tech
nikában használt berendezések 
— növekvő forgalmával ki tud
ju k ’ egyensúlyoz: i a piac hát
rányos mozgását.

— Az ön által említett fe lfe
lé ívelő üzlet, s a gyors piaci 
reakció sikere a japán szorgal
mon és precizitáson kívül nyil
vánvalóan a kiterjedt piaci há
lózaton is múlik. Milyen a 
piaci szervezetük, s hol van
nak külföldi vállalataik?

M. O.: Azt hiszem, túlságo
san hosszúra nyúlna a felso
rolás, hiszen Európa vala
mennyi országában, továbbá 
az Egyesült Államokban, Ka
nadában, Brazíliában, Kínában 
és valamennyi ázsiai ország
ban m egtalálhatók különböző 
üzemeink, illetve kereskedel
mi irodáink. Néhány ország
bari, ah o l, még viszonylag k i
csi a forgalmunk — így Ma
gyarországon is — a  Marubeni 
kereskedőház képviseli a Fű

dig valószínűleg a tavalyinál M arubeni nemcsak elad-
10 százalékkal adunk el töb
bet. Visszaesésről tehát nem 
beszélhetünk. Az viszont két
ségtelen, hogy továbbra is 
versenyben vagyunk a fotó
cikkeket gyártó nagy cégek
kel, s ez nem baj. Természe
tesen szeretnénk, ha a világ

ni igyekszik termékeinket, ha
nem gazdasági információkkal 
is segíti munkánkat.

— M ilyen arányban részese
dik a Marubeni a Fuji üzletei
ből?

M. O.: Most olyasmit kérde
zett, am ire sajnos nem vála-

U j  k ö n y v e k
Tahin Gyula—Vujicsics D. Sztoján: SZENTENDRE
Corvina Kiadó, 1985. Kötve: 180,— Ft
Tahin Gyula 101 színes fotóját tartalmazó könyvét 

Vujicsics D. Sztoján, a várost jól ismerő irodalomtör
ténész érdekes bevezetőjével jelentette meg a Corvina 
Kiadó. Szentendre Budapest szomszédságában fekszik. 
A mediterrán barokk kisvárost évente másfél millió 
turista keresi fel. A könyv a múzeumok, műemlékek, 

•látványosságok mellett a városka m últjával, a szgrb 
szokásokkal is megismertet.

Anne Bronte: WILDFIELD ASSZONYA
Európa Kiadó, 1985. Kötve: 64.— Ft
Anna Bronté, a három írónő nővér közül a legfiata

labb. Főműve a W ildfield asszonya. Helen, a kastély ti
tokzatos fekéteruHás úrnője, naplójából és a kerettör
ténetet elbeszélő ifjú, a kissé komolytalan Szomszéd 
földbirtokos Gilbert Markham  elbeszéléséből bontako
zik ki a lírai szerelmi történet. Az érdekes, szórakozta
tó. fordulatos mű a XIX. század angol földbirtokosai
nak világába vezeti el az olvasót.

Nagy Károly: A KILENC ÚJJÁSZÜLETÉS
(Világjárók Sorozat)
Gondolat Kiadó, 1985. Kötve: 60,— Ft
A kancatej csípős ízeit /és az arany buddhák titokza

tos mosolyának megfejtését is ígérő távoli utazásra 
hívja az olvasót új könyvében Nagy Károly, Az Altáj 
mítoszokat, termő hegyei közé, a szikár varázsú Góbiba- 
Nagy Károly — három utazás élményeit egybe sűrítő 
—' beszámolója egyszerre útikaland és információ a 
más hagyományú mongol életről, az emlékeiben is kü
lönös hitvilágról..

egyre több országában keres- szolhatok, mert üzleti megél
nék és vásárolnák a Fuji té r- lapodásunkat sértené, 
mákéit. Azért, hogy^ vevőinket — Az viszont bizonyára nem  
minél jobb minőségű és maga-, titok,- hogy mi vezette most 
sabb színvonalú term ékekkel Magyarországra9 
láthassuk el, az újabb és újabb M_ 0  . Természetesen üzleti
term eken kutatesaia, le] e  érdekeink. Hiszen forgalmúnk 
tesere ielentos_ ossze?eh to b &z el,múl1. öt év,ben évi 100 ezer
m m t 18° milho. d o l ^  to r * -  dollárról 1,2 millió dollárra

é' e s t e d é « ,  a  Magyar Teléví- 
6"’~7 .«1V < | ^ u| ,  :zió és a filmgyár ig vásárol"főcélra, 11985-ben is. lünk videolcazettáKát'Vftegatív negyébként nemcsak mozi- és fitolek€tj s péIdáu, a tele-vizió 
fotofiltmeket,. hanem k  ̂ operatőrei is dolgoznak Fujihanem különbö
ző fiotópáDirokat és kom puter- optikával ellátott videokatné- 
,h! f  J L Z  rávaL Ezenkívül ofszet nyom -'

dai eljáráshoz szükséges anya-kái eszközöket, hobby-, pro
fesszionális. az iparban és a 
gyógyászatban használható 
fényképezőgépeket, lencsékét, 
floopv disceket, 
röntgen, fotó- és mozifilmek 
előhívásához használatos be
rendezéseket és vegyszereket 
iS gyárt. Termékeink a film és 
fotóipar szinte teljes skáláját

gokat is szállítunk Magyaror
szágra, s remélem, hogy 

valam int e ^ tta n ű k ö d é sü n k  továt)tl bő_ 
vül majd.

UJ FRANCIA TEZFRANECOS
A forgalomban levő mintegy 600 millió darab fran 

cia tizfrankosból 30 millió nem a francia állami pénz
verdében, a Hotel des Monnaies-ben készült — va
gyis minden huszadik érme hamis. A M athieu-nek 
becézett tízfrankosok még 1974-ben kerültek forgalom
ba. ö t  évvel később már tökéletesen ham isították őket, 
nemcsak Franciaország területén, de külföldön is. A 
nyár elején például a vámosok egy Olaszország felől 
érkező kamionban négy tonna tízfrankost találtak. A 
francia kincstárt —  mivel az állam nak egy tízfrankos 
■érme -előállítása mindössze 91 eentimesba" kerül — a 

■“nagytöm egű'ham isítás anyagilag súlyosan érinti. A kor
mány, hogy a pénzham isításnak egyszer s mindenkor
ra  véget vessen, elhatározta a tízfrankosok kicserélé
sét. A kisebb átm érőjű és könnyebb új tízfrankosok 
1936. január 1-től kerülnek forgalomba és kizárólag 
nikkelből gyártják őket. A tízfrankosok cseréje, amely 
legalábbis egy időre megnehezíti a  hamisítók dolgát, 
a tervek szerint március végén befejeződik.

1  |í I2 í- R TS ló I? TS TI I 10 111 112 113 |14 115 16 Í17 \

\ A Z  ŰRBEN
•JÖVŐ tavasszá! az amerikai űrhajózási hivatal, a 

INASA—32 ■megtermékenyített tojást küld űrutazásra, 
hogy; megvizsgálják,:: milyen hatással van a súlytalan- 
ság: az embriók fejlődésére. A kísérlet. John C. Vellin- 
ger, egy most 20 éves műszaki egyetemi hallgató koráb-?

; bi ötlete,; aki ezzel, nyerte meg a NASA öt éve, közép- 
iskqlásokhak kiíi't jpáíyazatát. Vellinger most végzi az 

.utolsó simításokat"a'íiön a speciális inkubátoron, amely 
: megvédi a tá'jésokít a felszállás megterheléseitől. A 
I; m unkát a Kentucky Fried Dhicken cég anyavállalatá- 
j nak:.laboratóriumaiban .végzi, a csibekísérletet ugyanis 
'■az ismert grillcsirke:étterm ilánc íinanszí. >zza.

T H É F Á H
— Meddig várjak még 

arra a sültre? — kérdezi 
egy vendég az étkezőko- 
csiban.

— Már nem egészen öt
ven kilométert, uram . . .

★
—  Na, milyen az új dol

gozó?
— Elmegy . . .  Igaz, hogy 

már hazudik, de még nem  
lop.

★

Az ügyeletes baleseti 
sebész telefonál a kisváros 
egyetlen motorkor ékpár-
szaküzletébe:

— Kérem, hány motor- 
kerékpárt adtak él ma?

— N égyet. . .  De miért 
akarja tudni?

— Mert érdekelne, m i
kor pihenhetek egy kicsit. 
Három ugyanis már itt 
van.

★
— Szerelemből nősültél, 

vagy pénzért? |
— Egyelőre szerelemből. 

A pénzt csak ígérik.
★

— Ez a fösvény Jár ósz
láv végre kölcsönadott 
tízezer koronát! De milyen 
feltétellel!

— Magas kamattal?
— Nem. Meg kellett 

ígérnem, hogy megszökte
tem a feleségét.

★

— Még mindig 
vagy?

— Már megint!

férjnél

A z író  
és a sport

V ízsz in te s : 1. K assák  L ajos  fo
ly ó ir a ta  v o lt. 3. A függ . 25. sz. 

: s o rb a n  sze rep lő  N o b e l-d ija s  író  
v é lem én y e  a s p o r tró l  (zá rt be
tű k :  P , G, N, Ü. G ). F o ly ta tá s  
a függ . 73. sz. és a függ  29. sz. 
s o rb a n . 18. E bben  az irá n y b a n . 
19. V allásos tá rg y ú  képzőm űvé-. 
sze ti a lk o tá s , 20. I-Ielyrag. 21. 
F é lrev eze t, á l ta t .  22. V eszprértt 
m egyei község . 24. R óm ai légió 
leg k iseb b  egysége . 25. A G aram  
szlo v ák  n ev e . 27. Ü gyetlen , b a l
kezes. 28. S zem é ly n év m ás . 29. A 
Z ag y v a  m e llék fo ly ő ia . 31. M eg
in d u lá s . 33. A fg an isz tán i n a g y 
város , 34. Vele szem b en . 36. K í
na i te rü le tm é r té k . 38. A moldb- 
dén v eg y ie le . 39. T ám oga t, 41. 
L e v é ltá v ira t. 42. V ég telenü l á h íti  
43. Idő  e lő tti. 40. H érosz. 47. 
K ivá ló  angol k ö zép táv fu tó  (Se
b a s tian ) . 48. V ezé rk a r, röv . 53 
R óm ai szám  és a  tíz sze rese . 54. 
E gy ip tom  n ev én e k  röv id ítése .
55. F ran c ia  te rro rsz e rv e z e t volt.
56. Régi m a g y a r  v á rm eg y e . 57. 
O svezér. 59. A c irk ó n iu m  vegy- 
je le , 60. B essen y e i 'lő ré h ez  t a r 
to zo tt kö ltő  (Pál, 1756—,1784), 62.

só  h o zzá a d á sá v a l k iv á la sz t. 44. |  
L a tin  k e ttő s  b e tű . 45. V e rn e  í  
egy ik  k a p itá n y a . .49. R agadozó  3 
m a d á r .  50. A W inne tou  író ja  2 
(K arl) 51. H a tá r ta la n  ö rö m ! 52 .2  
A h á tá n á l. 58, O rosz h e ly e slé s . S 
60. O rszág . 61. T é li ru h a d a ra b . 2 
62. Író i is_ leh e t. 64. A bel eg y - T 
n em ű  b e tű i, 65. B o lyhos g y a p - ! 
i üsző  ve t. 67. Ész. 69. M egcéloz- ‘

AW. 63. . .  .-m ó g  (zsö rtö lő d ik ) .
64. F ran c ia  film sz ín ész  (Je an - 
C lau d e) . 66. M eghajlító . 68. B lo
k ád . 70. Á tm os. 72. ÖO. 73. B e
ism er. 75. H a jad o n . 76. T á v ira ti  
iro d á n k . 77. V e rse n y re  k észü l.
78. E g y fa jta  gy ü m ö lcsb ő l k é 
szü lt szeszes ita l. 8t. F o ly ad ék .
32. V isszafe lé . 84. N ém et filozó
fu s  és  te rm é sze ttu d ó s .

F ü g g ő le g e s : 1. K iszám ítja . 2.
S h a k e sp e a re  lég isze llem e. 3. F i
z im isk a . 4. S z in tén  ne. 5. Z e
n em ű v ek  e lő tt á lló  rö v id íté s . 6.
H asad  a jég . 7. P á rk á n y z a to t ,  dési v á lla la t . 7L"'Mézőga'zdaRáffi 9 

d U 'tó .fé rfiszo b o r. 8. L eg - eszköz. 79. Ig ek ö tö . 80. T ö r t r é s z '^
főbb       - 82 Ü rm érték , rö v . 83. N é v e lő ! 84 í

T e rv h iv a ta lu n k , rö v . í
B ek ü ld és i h a tá r id ő :  1985. n o -  f  

v e rn b e r 1. *
-------------------------------- _____ ?

A H eti H írad ó  XXIX. év fo - í

főbb  tu d o m á n y o s  sze rv ü n k . 9. 
R észben  re á lis !  10. B efe jeze tlen  
m ű . 11. A p ozitív  e le k tró d . 12. 
L ám . 13. E gészséges ita l. 14. Bol
g á r  au tó je lzé s . 15 . F e s tő sz e r
szám . 16. F a fa jta .  17. S zo v je t 
ű rh a jó s , a S zo juz—8 p a ra n c s n o 
ka. 23. P ed ag ó g u s. 25. N o b e l-d í- 
ja s  a m e rik a i reg én y író , a  vízsz. 
3. sz . so rb a n  kezdődő  go n d o la t 
s ze rző je  (E rnest. .898—1961) 26.

-  H eti H írad ó  XXIX. e v iu -  
lyam  39. szá m á b a n  m e g je len t k e - 4 
re s z tre j tv é n y  h e ly e s  m e g fe jté se  2 
a  k ö v e tk e ző : 2

____  — T ö k é le te sen  ig aza  van , d e ?
. . .  c a fé ;  g y o rsan  o ldódó  k á v é -  ez e sa k  a z t b iz o n y ttja , ho g y  m l- í  
p o r. 29. A gondo la t b e fe jezése  I5’p» h a g y  i rá n ta m  a  k e re s le t. 2 
(z á rt b e tű k :  A, A ). 30, Szo lm i- K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  F a r-  í  
zácios h an g . 32. S ú ly  33. T ö r- • -- * a r  *
té n e lem . 35. É neklő  szócska.
P a k isz tán  h iv a ta lo s  n y e lv e . Dv. ln t -.ÍBI ,, . _

43- V a lam ely  an y ag o t V endel, V ác; M ag y a r É r ik a . K a ! Í  
o ld a tá b ó l n ag y o b b  m e n n y iség ű  ío e sa . %
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MPeceiseberhqtn tlönienek
Joao Havelange, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 

(FIFA) elnöke Mexikóban tartózkodik, személyesen 
győződik meg a földrengés okozta károkról. A sportve
zető bejelentette, hogy december 11-én és 12-én M exi
kóvárosban a FIFA végrehajtó bizottsága ülésén hoz
nak végső határozatot, hogy az 1986. évi világbajnok
ságot az eredeti tervek szerint megrendezhetik-e.

A mexikóiak ismételten bejelentették: a  számítás
ba vett stadionok alkalmasak a vb-mérkőzésekre. 
Gond a nemzetközi távbeszélő-összeköttetésben van, 
sokan úgy vélik, rendbehozásához egy év is szükségel
tetik. A mexikóiak viszont úgy nyilatkoznak, hogy fél 
év alatt készen lesz minden.

Megbeszélések folynak külügyi szinten az angolok 
és a mexikóiak között arról, hogyan lehetne távoltar
tani a rendbontókat a nagy eseménytől. Az egyik 
elképzelés: az angolok beutazási kérelmét Mexikó meg
küldi ellenőrzésre, az angol külügyminisztériumhoz, 
ahonnan jelzik, ki volt esetleg büntetve, vagy olyas va
laki, aki részt vett labdarúgó-mérkőzéssel kapcsolatos 
botrányban. A mexikóiak az angolok által így minősí
tett személyeknek nem adnák meg a beutazási enge
délyt.

Anglia, Portugália a 24 között

Magyarország— W ales 3 -0
A Wales elleni találkozóval 

kezdte meg válogatottunk a 
mexikói vb-rc való felkészü
lést. Aki látta a találkozót, 
abban kételyek merülhetnek 
fel: vajon ilyen jó a csapa
tunk, vagy ilyen gyenge az 
ellenfél? Mert nem kétséges 
a walesi csapat ezen az estén 
abszolút amatőr módra foci
zott: ész nélkül rohamozott, 
miközben a mieink — főleg a 
második félidőben — tetsze
tős kontratámadásokkal szét
zilálták védelmüket, azaz pro
fi játékot mutattunk. A gólok 
története. Az első félidő nyol
cadik percében Esterházy fut
tatta Hajszánt, aki remekül 
adta vissza a labdát és a 
„görög vendégmunkás” nem 
hibázott. Ebben a félidőben 
több támadásunk nem is volt, 
kapkodva romboltunk, de 
semmi több. Aztán a második 
félidő elején a visszafogottan 
játszó Nyilasi labdájával Es
terházy futott el cs önzietlen 
visSzagurítását Hajszán érté
kesítette. Ezután több hely
zetünk is akadt, a walesiek 
támadásai a 16-osnál elhal
ták, mígnem a befejezés előtt 
nem sokkal az újonc Kovács 
némi szerencsével lefordult 
védőjéről, Détári elé gurított, 
aki előbb egy lövőcsellel el
fektette a kapust, majd a há
lóba gurított. Szépségdíjas 
megoldás volt, miként a töb
bi gólunk is.

Idegenben három góllal 
győzni mindig szép siker,.még 
akkor is, ha ezúttal, nekünk, 
ideálisan rosszul focizó, hely
telen felfogásban játszó csa
patot győztünk le. Minden
esetre formálódik az együt

tes, külön öröm Hajszán re
mek teljesítménye, de Gara- 
ba, Esterházy is kiválót nyúj
tott. A világbajnoki felkészü
lés első állomása biztató kez
detnek bizonyult, de van még 
tennivaló bőven Mexikóig.

Európában folytatódott a 
vb-selejtezők sorozata. A 
2. csoportban a csehszlová
kok legyőzték ugyan 2-1-re a 
svédeket, de a már tovább
jutó NSZK  idegenbeli legyő
zésével, 1-0-ra, a portugálok 
is eljutottak az ígéret földjé
re. A 3. csoportban az ango
lok ö.tgólos győzelme a törö
kök ellen bebiztosította to
vábbjutásukat. A másik to
vábbjutó helyre az Észak
írország és Románia kettőse 
esélyes, az írek bukaresti 
győzelme — 1-0 — ellenére. 
Mindkét csapatnak egy-egy 
mérkőzése, van, de a. románok 
.a törökökkel, míg az írek az 
angolokkal játszanak, s a két
pontos ír előny könnyen el
úszhat. A 6. csoportban a nor
végok 1-0-ás félidei vezetés 
után 5-1-re kikaptak hazai 
pályán a dánoktól, míg a 
szovjetek biztosan nyertek 
2-0-ra Írország ellen. A két 
győztes jutott közelebb a 
vb-döntőhöz, de még a sváj
ciaknak is van papíron esé
lyük. Belgium—Hollandia 1-0. 
Óda-visszavágó alapon já t
szik a két c sap a t. Mexikóért, 
a belga előny nem behoz
hatatlan. Barátságos mérkő
zések: Ausztria—Jugoszlávia 
0-3, Görögország—Bulgária 
0-2, Skócia—NDK 0-0.

NB II
Biztosan vezet az Eger

A 12. fordulót játszották a 
másodosztályú bajnokságban. 
Az Eger fölényes győzelmével 
.megerősítette vezető helyét.

Veszprém—Sopron 1-1 (0-1).
Veszprém, 800 néző, jvV: Hal- 
rnosi. Gól: Bognár, illetve Bo- 
gáti.

Dunaújváros—SZEOL-Délép
I-  2 (0-1). Dunaújváros, 1800 
néző, jv.: Nagy M. Góí: Ress, 
illetve Kőhalmi, Kun. ' •

Eger—Szekszárd 5-0 (2-0).
Eger, 3000 néző, jv.: Plasek. 
Gól: Varga (11-esből), Cso- 
mány, Smutzer, Fodor, Suva 
(öngól).

Baja—Komló 2-1 (1-1). Ba
ja, 1800 néző, jv.: Szabó T. 
Gól: Andreidesz, Horváth, il
letve Ulrich.

Keszthely—Salgótarján 2-2
(0-1). Keszthely, 2Q00 néző, 
jv.: Bay. öó l: Kiss (2, egyet
I I -  esből), illetve Juhász (11- 
esből) és Urbányi.

Szolnoki MÁV MTE—Ka
zincbarcika 3-1 (1-0). Szolnok, 
2000 néző, jv.: Varga. Gól: 
Rontanék,. Hegedűs,. .Kántor, 
illetve Wohn per (11-esből).

Diósgyőr—Ganz-MÄVAG 2-2 
(1-2). Diósgyőr, 2000 néző, jv.: 
Szabó J. Gól: Oláh (2), illetve 
Tóth, Répási.

Debreceni Kinizsi—H. Szabó 
Lajos SE 0-2 (0-1). Debrecen, 
500 néző, jv.: Varga. Gól: Le- 
hota, ITüber.

Nyíregyháza—Váci Izzó 0-0.
Nyíregyháza, 3000 néző, jv.: 
Szabó B.

Metripond—Nagykanizsa 1-0 
(1-0). Hódmezővásárhely, 1200 
néző, jv.: Szalay. Gól: Kovács 
G. (11-esből).

A BAJNOKSÁG ÁLLASA

1. E ger 12 8 4 - 25- 8 20
2. SZEO L-D élép 12 7 2 3 24-11 16
3. D iósgyőr 12 5 5 2 24-17 15
4. S a lg ó ta rjá n 12 G 3 3 15-10 15
5. K esz the ly 12 6 3 3 16-14 15
6. D u n aú jv á ro s 12 5 4 3 18-12 14
7. K om ló 12 G 2 4 23-18 14
8. Szolnok 12 6 1 5 21-18 13
9. Canz-M Á V A G 12 5 3 4 20-17 .13

10. Szabó L. SE 12 5 3 4 17-14 13
11. N y íreg y h áza 12 5 2 5 15-14 12
12. S zekszárd 12 4 4 4 12-19 12
13. Sopron 12 3 5 4 14-14 11
14. Vác 12 4 2 6 9-15 10
15. N ag y k an izsa 12 3 3 G 15-21 9
1G. M etripond 12 4 1 7 17-24 9
17. V eszprém 12 3 3 6 13-20 9
18. D ebr. K inizsi 1.2 2 4 6 13-19 8
19. B aja 12 3 2 7 16-28 8
20. K azin cb arc ik a 12 - 4 8 9-23 4

Palkovics István új klubjában

Megfordult velem a világ
n

n

— Pista, a történetet hallva 
az embernek akarva-akarat- 
lanul is Thomas. Lieven jut 
eszébe, aki mindig úgy búcsú
zott: „Hogyha egyszer ezt a 
klubban elm esélem . . . ”

— Szó, ami szó, egy kicsit 
megfordult velem a világ az 
utóbbi hónapokban, de eskü
szöm, semmi sem áll mesz- 
szebb tőlem, mint a  kalandor 
természet, az izgalmak kere
sése . . .

— Alig valamivel több, mint 
két hónap alatt három NB I- 
es csapatban játszott. Ez hazai 
csúcs a maga nemében!

— Én csak a székesfehérvá
ri búcsút forszíroztam. Érez
tem, ott már rám az égvilá
gon semmi szükség . . .

—■" Miből gondolta ezt, h i
szen a Videoton fergeteges ku
pamenetelésének egyik biztos 
harcosa volt, a 13 kupameccs
ből tízen helyet kapott a csa
patban.

— Annak többnyire csak az 
volt az oka, hogy valaki a biz
tos kezdő csapatból éppen, sé
rült volt, vagy sárga lapok 
m iatt nem szerepelhetett. . .  
Játszhattam  és akárhogy, so
hasem szám íthattam  arra, hogy 
a következő mérkőzésen is he
lyem lesz a csapatban! Meg 
aztán az eanfyer nyitott szem
mel, nyitott füllel j á r . . .  A 
nyáron m ár nagyon rebesget
ték, hogy. Kovács Feri bácsi 
mindenáron Kerekes Gyurit 
szeretné látni a csapatban.

— Mi köze Kerekesnek Pal- 
kovicshoz?

— Annyi, hogy azt m ind
annyian tudtuk: Kerekest nem 
adja oda egy pusziért a Dózsa 
a V ideotonnak... Ki-ki a l a p 
természete szerint kezdett el 
remegni, idegeskedni vagy 
kom binálni. . .

— M elyik módszert válasz
totta?

— A legegyszerűbbet. . .  
Odamentem Feri bácsihoz, és 
kerek- perec megkérdeztem tő
le, hogy számít-e rám ősszel. 
Nem mondhatnám, hogy ker- 
telt_ vagy mellébeszélt volna, 
fehéren-feketén megmondta: 
a kezdő csapatban nincs he
lyem.

— Fájt?
— Naná. m ajd fütyürész- 

tem . . .  1981-től 1985. nyaráig 
104 NB I-es mérkőzést játszot
tam a Vidiben. Ezt nem lehet 
csak úgy elfelejteni.

— A többiek nem álltak ki 
azért, hogy maradjon?

— Kiálltak volna, de én 
mindig is_ a két hangadóval 
voltam Székesfehérvárott, hogy 
úgy mondjam, fagyos viszon-’- 
ban. Ez meg is pecsételte a 
sorsomat.

— Hogyan kapcsolódott az 
üzletbe a Dózsa?

— Az az igazság, hogy ők 
sem engem akartak . . .  Kere
kesért az első menetben Hor
váth Gabit és Vadászt kérték 
cserébe. Ászért — ászokat. . .  
mondták, Ez a két játékos 
azonban érthető módon, nem 
eladó. A Vidi ajánlata Wifí- 
man és Vaszil volt, ők viszont 
a Dózsának nem kellettek. Az
tán a nyáron volt egy Video
ton — B-válogatott mérkőzés, 
amelyre Göröcs János is e l
jött — „mustrálni” . . .  Engem 
választott.

— A Megyeri úti öltözőben 
mégsem vitte többre a futó
vendég meglehetősen kétes di
csőségű státusánál. ..

— Azonnal az érkezésem 
után már ■ játszottam; egy 
INTER-TOTÓ Kupa mérkőzé
sen. Majd a bajnoki rajton a 
Volán ellen is ott voltam a 
csapatban. Következett a Pécs, 
ahol sérülten elvállaltam a já 
tékot, mert, mint új fiú, egy
szerűen nem voltam abb{m a 
helyzetben, hogy nyavalyog
jak. Nem kaptunk ki,. Göröcs 
János mégis nagyon leszidott 
az értékelésnél. Jött a spaítyöl. 
túra, ahol az egyik mérkőzé
sén összekaptam Kiss Sanyi
val. mert egy akció után rám 
szólt, hogy ne keménykedjék 
az ellenféllel. Azt mo-ndtam

neki, foglalkozzon magával, 
fusson in k á b b ... Hazajöttünk,, 
a Megyeri úton a Haladás el
len még kaptam" 9 percet, az
tán hat mérkőzés ment el 
zsinórban úgy, hogy még csak 
be sem cseréitek,

— Mindez még nem jelenti 
azt, hogy belépjen a esemény
be egy harmadik csapat, je 
len esetben az F T C ...

— A Fradi m ár 1985 január
jában megkeresett, szerettek 
volna leigazolni. Akkor még 
nagyon bíztam abban, hogy a 
Videotonnál csatát nyerek, kö
szönettel lemondtam az invi
tálást. Most viszont' úgy érez
tem, ha még kellek — nie
gyeli . . .

— Hogyan tudta ezt a Dó
zsánál elérni?

— A Haladás elleni mérkő
zés után odamentem Göröcs 
Jánoshoz, és megmondtam ne
ki őszintén, hogy nem erre 
számítottam, nem adta meg azt 
a lehetőséget, amit ígért, s ha 
lehet, járuljon hozzá a távo
zásomhoz. Azt mondta, ha 
Haáz Ferit a Fradi odaadja ér
tem cserébe, mehetek. Egy na
pon belül létrejött az üzlet.

— Átigazolásainak anyagi 
vonzatai is voltak . . .

— Az az igazság, hogy ha va
lamit nálunk nagyon akarnak, 
akkor az megoldható . . .  Ke
rekes eszmei értéke 900 000 
forint volt, az enyém 600.000. 
A csere érdekében az enyémet 
felemelték 300 000-reI, s így 
nem fizetett senki, senkinek. 
Most am ikor Haáz-za l cserél
tünk, a folyamatnak pontosan 
az ellenkezője játszódott le, 
Haáz 600 000 forintos eszmei 
értékét emelték fel 300 OOO fo- 
rinttal, s így ismét null-szal
dós lett a számla.

— Ezek szerint az FTC in
gyen jutott egy kész futballis
tához?

— Erről azért nincs szó, hi
szen amikor a Dózsához iga
zoltam, felvehettem a nekem 
törvényesen járó szerződéskö
tési juttatást. Ezt az összeget 
most az FTC visszaadta a Dó
zsának.

— Mozgalmas napjai lehet
tek m ostanában. . .

— A helyzet jellemzéséül 
talán csak annyit: a Dózsa 
nem tudott olyan lakást adni, 
amely megfelelő lett volna. 
Nekem van Székesfehérvárott 
egy OTP öröklakásom, így az
tán nap m int nap onnan in
dultam edzésre a Megyeri ú t
ra, a tréning végén pedig 
vissza Fehérvárra. Ez napi 150 
kilométeres a u tó z á s ... A vé
gén már pontosan tudtam  azt 
is, hogy hány óra hány. perc
kor kell elindulnom a székes- 
fehérvári lakásból, hogy a 
BAH csomópontján elkapjam 
a zöld hu llám ot. . .  Az FTC- 
nél ez is pillanatok a latt meg
oldódott, Havasi Mihály tech
nikai. vezető egy héten beiül 
szerzett egy IBUSZ lakást, 
ahová már be is költöztünk a 
családdal.

— Hogyan fogadta Dalnoki 
Jenő?

— Nem volt bőbeszédű, csak 
annyit mondott: jó, hogy jöt
tem, neki ilyen típusú játéko
sokra van szüksége . . .

Kezdőjátékosként m ár já t
szott is az FTC-ben. Ráadásul 
a legendás zöld-fehér 9-es 
mezben.

— Tudom, hogy Albert Fló
rián és Nyilasi Tibor is ebben 
a mezben futballozott. De e r
re. most én mondom.: hogyha 
egyszer ezt a klubban elme
sélem . . .

^ H Í R A D Ó
SA JTÓ SZEM LE " .
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KUPASZERDA

J ó  ra jt keilcne
A két állva maradt kupacsapatunk itthon kezd a 

második fordulóban. A Honvéd a román bajnokkal ta
lálkozik, a Steaua Bukarest veszélyes ellenfél, legalább 
kétgólos előny kellene, úgy, hogy a románok ne lőjje
nek gólt. A Légia Varsó Székest ebér várra látogat. A 
tavalyi Videotonnak biztos továbbjutást tippelnénk, de 
a mostani Vidi-forma megfontolásokra készteti a szur
kolókat. Itt is többgólos előny jelenthetne megnyugvást.

A lényeg: bízunk a két kupacsapatunkban, abban, 
hogy továbbjutnak. Ehhez kellene most jó rajt az első 
mérkőzéseken.

O l a s z o r s z á g  t í z  ó l e s t

Egy-egy labdarúgó-kupaforduló után számos össze
sítés, táblázat, statisztika lát napvilágot.

Mi ezúttal a szerzett pontok alapján rendeztük rang
sorba a kontinens országait, a BEK, a KEK és az 
UEFÁ Kupa első fordulójában elért teljesítményük 
alapján. Természetesén e táblázat sem „abszolút igaz
ságos”, hiszen a több csapattal rajtolók, az élvonalbeli 
országok klubjai több mérkőzést játszottak, így na
gyobb esélyük volt a pontgyűjtésre is,

A táblázat adatai az egyes oszlopokban, balról jobb
ra: indított csapatok, a lejátszott mérkőzések, majd 
a győzelmek, döntetlenek, vereségek száma, a gólkü
lönbség, a szerzett pontszám, s végül, zárójelben, a 2. 
fordulóba jutott együttesek száma.

1. Olaszország 6 12 8 3 1 28- 9 19
2. NSZK 6 12 8 2 2 29-10 18
3. Szovjetunió 5 10 8 — 2 22-10 16
4. Svédország 4 8 7 — % 28- 7 14
5. Spanyolország 6 12 6 2 4 18- 9 14
6. Belgium 5 8 6 — 2 20-12 12
7. Skócia 5 10 5 2 3 20-12 12
8. Ausztria 4 8 5 1 2 14- 6 11
9. Hollandia 5 10 5 1 4 14-13 11

10. Jugoszlávia 5 10 4 2 4 19-12 10
11. Csehszlovákia 5 10 4 1 5 14-14 9
12. Portugália 5 8 4 1 3 12-13 9
13. MAGYARORSZÁG 4 8 4 i 3 13-15 9
14. Románia ; ” 1 8 3 i 3 11-13 8
15. Finnország 3 6 4 — 2 10-9 8
16. Svájc 4 8 2 4 2 14-16 8
17. Franciaország 5 10 3 2 á 14-19 8
18. Ciprus ot> 6 2 2 i 16-12 6
19. Lengyelország 4 8 2 2 4 9-12 6
20. NDK 4 8 2 r 5 13-14 5
21. Törökország 3 6 2 í 3 6-10 5
22. Dánia 3 6 2 í 3 8-13 5
23. Izland 3 6 2 _ 4 7-13 4
24. Észak-írország 3 6 1 2 3 6-13 4
25. Görögország 4 8 1 2 5 6-15 4
26. Albánia 2 4 1 1 2 4- 5 3
27. Bulgária 3 6 1 1 4 10-16 3
28. Norvégia 3 6 — 3 3 2- 9 3
29. Wales 1 2 _ 2 1- 1 2
30. Írország 3 fi — 1 5 7-16 1
31. Málta 3 6 1 5 0-23 1
32. Luxemburg 3 6 — — 6 1-28 0

A 124 találkozón 
es gólátlagnak felel

egy híján 
meg.

400 találat esett, ez 2.

(2)

(1)
(2)
(2)
( 1)
( 1 )
(0 )
<0
(1)
( 1)
(0 )
(1)
(0)
(0)
(0 )

• uiasmauu myui rerneKeueK a szov
jetek (valamennyi csapatuk továbbjutott!) és a své
dek (csak a Videoton verte Malmö búcsúzott). A ko
rábbi évekhez képest kiválót nyújtottak Finnország 
C,p''.li sT, esT Törökország klubjai. Gyengébben szerepelt 
az.-U, ■ ’ Lengyelország, Bulgária , és Görögország (igaz 
utóbbi négy együttese1 közül három olasz ellenféllel' 
szemben m aradt alul!). Franciaország mérlege pedig 
Katasztrofális, méltatlan az Európa-bajnokhoz: csak a 
Nantes jutott tovább, az is úgy, hogy első mérkőzését 
elvesztette Izlandon.

Magyarország a 13. helyen áll. Most már a Bp Hon- 
y®,d „eS/ , .p ^ Í-deoton ,»£eladata”, hogy elmozduljunk, lehe
tőleg felfele, a sokak által szerencsétlennek mondott 
számról!

Hat atlétát örökre eltiltottak
Néhány héttel ezelőtt m ár 

ismertté vált, hogy az Európai 
Atlétikai Szövetség két cseh
szlovák sportolót, a női disz
koszvetés világcsúcstartóját, 
Zdenka Silhavát és a vb- 
bronzérmes férfi súlylökőtf, 
Remigius Machurät legkeve
sebb 18 hónapra eltiltott a 
versenyzéstől. Mindketten a 
moszkvai Európa Kupa „A” 
döntője utáni doppingvizsgá
laton „buktak meg”. •’ 

'Londonban .a Nemzetközi A t
létikai Szövetség (IAAF)' hat 
atléta nevét tette közzé,, aki
két tiltott szerek 1 használata 
miatt örökre eltiltottak. Silha- 
Vá és Machura mellett a bol-' 
gár magasugró világcsúcstartó. 
Ludmilla Andonova. a kubai 
gerelyhajító Mayra Villa, vala
mint két amerikai, a súlylökő

I August Wolf és a diszkoszve! 
Gary. W illicky szerepel • a lis 
tán. A  legnagyobb szenzáci 
természetesen Andonova „bo 
lása”, aki tavaly Berlinben á 
lított fel világcsúcsot 207 err 
rel; Idén k'éVes versenyen ál 
rajthoz, de ezek egyikén — 
júliusi londoni viadalon 
mutatták ki nála a tiltott sze 
rek használatát.

Az IAAF' nem tette közz< 
hogy milyen doppingszereke 
alkalmazott .a hat sportoló, i 
szakembereit;., szerint, mive 
A ndonovát,. kivéve a többié: 
valamennyien dóbóatléták, va 
lószíhflleg anabolikákról lehe 
szó. Az érintett nemzeti sző 
vétségek . 18 hónap, .elteltévé 
kérelmezhetik . a  büntetés fel 
függesztené t.


