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AZ ELMÚLT HÉT
ELEVE HIBÄSNAK MONDOTTA Kenneth Adelman, 

az amerikai fegyverzet-ellenőrzési és -leszerelési hivatal 
igazgatója a SALT—II szerződést, amelynek az előírásait 
— szerinte — a Szovjetunió megsértette. Ezért azt nem 
kell és nem is lehet tovább érvényben levőnek tekinteni. 
Ronald Reagan leszerelési főtanácsadója az ABC-televí- 
zióban azt bizonygatta, hogy ez az amerikai lépés nem 
akadályozza a genfi tárgyalások további alakulását, sőt, 
„ösztönzően hathat egy olyan új megállapodás megköté
sére, amely valóban csökkenti a hadászati ‘támadó fegy
verek számát”. A továbbiakban azt hangoztatta, hogy a 
SALT—II lehetővé tette a Szovjetunió nukleáris eszköz
tárának a bővítését, bár elismerte, hogy az Egyesült Ál
lamok szintén nagyszabású fejlesztést hajtott végre. Én
nek ellenére Adelman azt mondotta, a Szerződés „hát
rányos volt” Washingtonra nézve, s Reagan helyesen járt 
el, amikor a jövőben nem tekinti kötelezőnek a megál
lapodás mennyiségi korlátozásait. Az elnök közölte, hogy 
az Egyesült Államok az év végétől átalakít egyes ha
dászati bombázókat manőverező repülőgépek indításá
ra. A főtanácsadó most azt fejtegette, ez csak akkor kö
vetkezik be, ha a Szovjetunió a jövőben is „megsérti” 
ä szerződés előírásait. Hozzáfűzte azonban, hogy Moszk
va egyelőre nem lépte túl a fegyverek mennyiségi kere
tét.

A bírálatok a SALT—II felrúgásának körvonalazása 
után nyomban elérték a Fehér Házat. Edward Kennedy 
kijelentette: „Reagan elnök a legsúlyosabb hibát követte 
el azzal, hogy engedett a héják követelésének és a jö
vőben néni tartja magát a szerződéshez. A korlátozás
ról 1972-ben megkötött, s a kongresszus által sohasem 
ratifikált szovjet—amerikai megállapodás felmondása ^ 
szélsőséges republikánusok győzelmét jelenti” — állapí
totta meg a demokrata párti szenátor, hozzáfűzvei: „A 
Moszkvára kényszerített fegyverkezési verseny újabb 
fordulójára indított kampány elérte a célját.”

TÉVEDÉSNEK MINŐSÍTETTE az amerikai álláspon
tot Cyril Towsend, a brit konzervatív párt egyik vezető 
leszerelési szakértője, Reagan politikájának egyik legis
mertebb angol támogatója.is. Szerinte Washington e lé- 

1 pésé't a NATO-szövetségesek'nem tekintik helyes dön
tésnek, s .az atlanti szövetséget —, amelyet á .Líbia el- 

5 lsü. v.égfeivajíptt, támadás .már amúgy is szétzilált — 
ez' még nehezebb helyzetbe hozza. Hasonlóan fogalma
zott Willy Brandt. A nyugatnémet SPD elnöke szerint 
a NATO-t új alanra kellene helyezni, mert ez szolgál- 
hátná egy második hidegháború megelőzését, illetve az 
enyhülés újabb szakaszának a megkezdését. A halifaxi 
tanácskozásból, a SALT—II érvényességének tervezett 
egyoldalú felmondásából és az emberi kapcsolatokkal 
foglalkozó berni konferencián emelt amerikai vétóból 
sajtóértekezletén Brandt azt a következtetést vonta le, 
hogy a jelenlegi washingtoni kormányzat • és Nyugat- 
Európa közmegegyezése mindinkább csak látszategység, 
s a szövetség tartalma hovatovább kiürül. Az SPD- 
vezető egyúttal óva intette a bonni kabinetet a „túlsá
gosan alkalmazkodó” politikától, amely szerinte_ a 
NATO-n belüli nyugatnémet befolyás csökkentését 
eredményezie. Mint mondta, veszélyes fejlemény len
ne, ha az Egyesült Államok nagyhatalmi érdekei az 
atlanti szövetségen belül korlátlanul érvényesülnének, 
miközben „csak lábjegyzetben tüntetik fel” a nyugat- 
európaiak óhajait.

A JŐZAN NYUGATI POLITIKUSOK, tudósok és ne
ves katonai elemzők véleményével megegyezett Vlagyi
mir Zsurkin megjegyzése, amely szintén az amerikai 
ABC-televízióban hangzott el. A Szovjetunió washing
toni nagykövetségének leszerelési szakértője kijelentette: 
amennyiben az Egyesült Államok valóban eltekint a 
SALT—II-szerződésíől, akkor nemcsak a genfi leszere
lési tárgyalások további menetét nehezíti meg, hanem 
a szovjet—amerikai kapcsolatok rendezésére irányuló 
erőfeszítéseket is visszavetheti. Zsurkin leszögezte: Wa
shington egyoldalú vádaskodásai nem segítik a politikai 
légkör javulását. Moszkva leszerelési megállapodásokra 
törekszik, de nem fogadhatja el, hogy az Egyesült Álla
mok csupán a neki tetsző szerződéseket tekintse maga
ra nézve kötelezőknek.

A ROMÄN ÁLLAMTANÁCS TÖRVÉNYBE IKTAT
TA a román—szovjet és román—csehszlovák gazdasági 
és műszaki-tudományos együttműködés fejlesztésének 
2000-ig szóló hosszú távú programját, valamint az Oman- 
nal és a Kongói Népi Köztársasággal kötött barátsági és 
együttműködési egyezményt. Ezt jelentette a bukaresti 
sajtó Az államtanács rámutatott, hogy a törvénybe ik
tatott dokumentumok „kifejezik a nemzetközi együttmű
ködés szélesítésére irányuló román politikát”.

Az államtanács megvitatta és elfogadta az amnesz- 
tiarendeletet, amelyet ugyanakkor hoztak nyilvánosság
ra Az amnesztiáról szóló dekrétum elfogadásával egy- 

í idejűleg az államtanács ülésén Nicolae Ceausescu, az 
RSZK elnöké' sürgette' „a főügyészséges a legfelsőbb i- 
róság tanúsítson nagyobb operativitást, szilárdságot es 
igényességet az olyan társadalomellenes cselekmények 
megelőzését és büntetését illetően, amelyek súlyosan 
érintik a köztulajdont, az állampolgárok törvény«: jo
gait, a nyugalmat, a közrendet, lepjenek fel minden 
törvénysértés, és visszaélés ellen, s szabjanak síkra a 
fegyelem minden téren történő erősítéséért .

A nyilvánosságra hozott amnesztiarendelet értelmében 
kegyelemben részesítik a három évig tartó szabadság
vesztésre az öt évig terjedő börtönbüntetésre [telteket, 
a pénzbüntetéseket pedig törlik. Hasonlóképpen amnesz
tiát kapnak a javító-nevelő munkára ltelt személyek, az 
öt évnél hosszabb börtönbüntetést pedig harmadoljak 
vagy ötödére csökkentik.

Pakisztán sorsa
A legújabb jelszó Pakisztán

ban így hangzik: „Pakisztán ki 
takdir — Benazir, Benazir!” 
(Pakisztán sorsa — Benazir, 
Benazir!), Amióta áprilisban 
nyugat-európai emigrációjából 
hazatért, Benazir Bhutto a fi
gyelem középpontjába került, 
s máris bebizonyította: méltó 
politikai örököse apjának. Zul
uikor Ali Bhutto volt1 minisz
terelnöknek, akit hét éve Ziaul 
Hak elnök kivégeztetett. Á 32 
éves fiatalasszony néhány hét: 
alatt tucatnyi nagygyűlésen be
szélt, s ezeken becslések sze
rint mintegy hétmillió ember 
vett részt. Erre még nem volt 
példa az országban, de arra 
sem, hogy. az érdeklődés és a 
lelkesedés személye iránt, 
ahelyett hogy az idő múlásá
val arányosan megcsappanna, 
inkább tovább nő.

Az új szereplő megjelenése 
Pakisztán politikai színpadán 
máris módosította az erőviszo
nyokat, mégpedig a ' jövevény 
javára. A már-már nemzeti 
hősnő Benazir sokat örökölt 
apja politikai magnetizmusá- 
ból, s kellő mértékben ada
golja a demagógiát is. Van 
politikai „hallása”, s megérzi 
a tömegek változás iránti vá
gyát. Kampánya középpontjá
ba apja egyik kulcsjelszavát — 
„Kenyeret, ruházatot és lak
helyet mindenki számára” — 
állította be. Arra, hogy apja 
országlása alatt vajmi keveset 
tettek ennek valóra váltása 

. érdekében, kevesen emlékez
nek. Azt viszont mindenki ér
zi, tudja, hogy az őt 1977-ben 
katonai puccsal megdöntött 
Ziaul Hak elnök alatt a stag
nálás intézményessé vált.

Benazir Bhutto azon a vé
leményen van, hogy a múlt év 
végén megszüntetett rendkívü
li állapot és katonai uralom 
még mindig nem enged elég 
teret a demokrácia kibonta
kozásának. Azt követeli az el
nöktől, hogy oszlassa fel a je
lenlegi, a politikai pártok 
részvétele nélkül megválasz
tott parlamentet, s rendkívüli 
választásokat írjon ki. Ugyan
ez vonatkozna az elnöki poszt
ra is, amelyről a népszavazás 
döntött.

Az elnöki nem hajlandó er
re. Szerinte a parlamentnek 
mandátuma lejártáig, vagyis 
1990-ig a helyén kell marad
nia. Ami az ő megbízatását il
leti, törvényesnek tekinti, an
nak ellenére, hogy a népsza
vazás nem az elnöki posztot 
betöltő személyről, hanem az 
ország iszlamizálásáról dön
tött. A politikai front tehát 
merev marad, de mindkét fél 
egyelőre „lábhoz tett fegyver
rel” óvakodik mozgásba hozá
sától, kerüli a nyílt konfron
tációt, amelynek kimenetele 
bizonytalannak tűnik.

Az elnök számol Benazir 
Bhutto népszerűségével, s —

erőtlen! — kísérletet tett ar
ra, hogy „kifogja a szelet vi
torláiból”. Bejelentette, hogy 
törvényesítik a’ nagyvárosokat 
övező „kalyiba-elővárosok” te
lektulajdonát, s az állami tar
talékföldekből kétezer hektárt 
osztanak ki a falusi szegények 
között. Ez a kozmetikai be
avatkozás azonban nem vál
toztat az alapvető bajon, az 
általános elnyomorodáson.

Biztosra vehető, hogy az am
biciózus Benazir Bhutto a Fü- 
löp-szigeteki Corazón Aquino 
elnökasszony babérjaira pá
lyázik. De nem kevésbé az is, 
hogy Ziaul Hak nem Ferdi
nand Marcos. A pakisztáni el
nök ez idő szerint a hadsereg 
szilárd támogatását élvezi. 
Nincs jele annak sem, hogy 
Washington, amely hálás neki 
az . afgán ellenforradalomnak 
nyújtott támogatásért, meg
vonná tőle kegyeit.

Benazir Bhutto hazatérése 
előtt elzarándokolt Washing
tonba és — hogy „ne lógjon 
ki a lóláb” — Moszkvába is 
ellátogatott. Mégis „'kilógott”: 
a befolyásos The Wiewpoinr 
című pakisztáni hetilap így 
tette fel a kérdést: „Benazir 
Bhutto talán azon a vélemé
nyen van, hogy Washington 
áldása nélkül senki sem. ke
rülhet hatalomra a harmadik 
világ országaiban. . . ?” A-kér
dés megválaszolatlan.. maradt 
Feltűnt az is, hogy a Benazir 
vezette . Pakisztáni Néppárt ak
tivistái kerülik az állásfogla
lást, az Afganisztán körül-ki
alakult válságot illetően, s 
csak ímrnel-ámmal tiltakoztak 
a Líbia elleni amerikai bom
bázások miatt.

Azt jelenti ez, hogy Washing
ton mindkét oldalon. és min
den eshetőségre bebiztosította 
magát? Ha igen, akkor ebben 
bennefoglaltatik semlegessége 
is a közeledő konfrontációban, 
amelynek kimenetele tehát ki
zárólag a belső erőviszonyok 
alakulásán fog múlni. Az el
lenfelek eddig egyetlen olyan 
lépést nem tettek, amelyből a 
másik hasznot húzhatna. At 
ellenzék nagygyűléseit a ható
ságok nem akadályozzák. Be
nazir Bhutto pedig megválo
gatja szavait, látszik, hogy 
időnek előtte nem akarja túl
feszíteni a húrt.

Amikor Benazir Bhutto a sl- 
ralomházban elbúcsúzott apjá
tól, e szavakkal bocsátotta el. 
„Ziaul Hak sohasem rendez 
olyan, választásokat, amelye
ken te is részt vehetsz.” Nem 
tudni, hogy a halott igaz jós
nak bizonyul-e? Egyelőre 
csak Várni lehet, hogy a két 
fél közül melyik teszi meg 
előbb azt a hibás: lépést, amely 
kiélezi a konfrontáeiót;.és meg
teremti a gyorsabb kifejlet fel
tételeit.

A visszaélések felszámolása
A munka nélkül szerzett 

jövedelmek, sikkasztások, spe. 
kulációk, a korrupció gyöke
res felszámolására irányuló 
határozatokat hozott az SZKP 
KB. a szovjet Minisztertanács 
és a Legfelsőbb Tanács.

Az SZKP KB határozatában 
felhívta a figyelmet olyan ká
ros jelenségekre, mint az ál
lami gépkocsik, szállítási esz
közök és gépek, lakások, 
üzemanyagok, alapanyagok 
magáncélú használata vagy el
tulajdonítása. A kereskede. 
lemben a jóléti, a tanácsi és 
egészségügyi intézményeknél 
olyan jelenségeket -tűrnek 
meg, mint a többletpénzek kij- 
zsarolása az elvégzett szolgálj 
tatásokért, a pénzbevételek el 
tulajdonítása. az állampolgá 
rok becsapása és a protekcio
nizmus. Hasznos célok érde
kében felelős személyek gyak

ran visszaélnek szolgálati be
osztásukkal. A nyerészkedést 
és a könnyelmű életmódot 
egyes szovjet családokban 
nem ítélik el — kifogásolta 
az SZKP KB.

A KB azt tartja, hogy a 
párt-, a szakszervezeti, a 
Komszomol, a tanácsi, a gaz. 
dasági és jogfelügyeleti szer
vek munkájának gyökeres ja
vítására van szükség e téren.

A Legfelsőbb Tanács határo
zata értelmében tiltott kon
tármunka ismételt végzése 
esetén öt évig terjedő börtön 
és, vagyonelkobzág, szabható ki 
: Élelmiszer- takarmányozásra 

történő felhasználása esetén 
‘500 rubelig terjedhet/ a pénz- 
büntetés. Különösen -nagy ösiz. 
szegű - megvesztegetés el foga 
dása és különös súlyosbító kő 
rü'niénvek esetén halálbünte
tés....és vagyonelkobzás. is ki
szabható.

A Zöldek kiszállnak
Kiszállás az atomiparból, 

kiszállás a NATO-ból, ki
szállás a fegyverkezésből
— ezek voltak a jelszavak 
a nyugatnémet Zöldek 
hannoveri kongresszusán, 
amelyen a környezetvédő 
mozgalom több százezer 
tagját és hívét képviselő 
mintegy 80Ű küldött meg
fogalmazta a párt prog
ramját a jövő januári ál
talános választásokra.

Hannoverben központi 
téma volt az atomipar jö
vője. Nem újdonság, hogy 
a Zöldek ellenzik az atom
energia mindennemű fel- 
használását, most. azonban 
kimondták — nem elvá- 
laszthatóan a csernobili 
katasztrófától —, hogy az 
atomerőműveket az egész 
világon azonnal le kell ál
lítani és alternatív forrá
sokból kell pótolni a kieső 
energiát. „Áz atompártok
— mondta Trampert, a 
Zöldek egyik országos ve
zetője, értve ezen a nyu
gatnémet politikai élet 
minden más csoportosulá
sát — tudatosan szervezik 
az atomhalált.” A „kiszál
lás” — állította — gyakor
latilag is lehetséges, mert 
az NSZK energiaipara je
lenleg 40 százalékkal na
gyobb teljesítményre ké
pes, mint amennyire szük
ség van.

A kongresszuson túlnyo
mó többségben levő úgy
nevezett fundamentalisták
— az ipari társadalmat el
lenző zöld szárny tagjai — 
keresztülvitték, hogy a 
hesseni tartományi szociál
demokrata—zöld koalíciós

kormány fennmaradása at
tól függjön: Holger Bemer 
miniszterelnök hajlandó 
lesz-e bezáratni a tartó- 
. mány két atomerőművét, 
a Biblis A-t és a . Biblis 
B-t (kapacitásuk 1204 me
gawatt, illetve 1300 mega
watt). A leckét voltakép
pen Hessen környezetvé
delmi miniszterének, a 
Zöldek úgynevezett realis
ta szárnyához tartozó 
Joschka Fischernek adták 
fel, akinek a kongresszusi 
határozatot majd végre 
kell hajtani, ö  mindeneset
re elért annyit, hogy a ha
tározat csak a mostani vá
lasztási időszak végére — 
tehát 1988-ra — tartja
szükségesnek az atomerő
művek bezárását, nem pe
dig azonnal, mint ahogy 
eredetileg jó néhány fel
szólaló követelte. A komp
romisszum szerint azon
ban már az év végéig „kéz
zelfogható intézkedéseket 
kell hozni a nukláris ener
giatermelés megszüntetésé
re”.

Joschka Fischer ugyan 
mondhatta még, hogy a 
Zöldek sajátos felépítése 
folytán a végérvényes dön
tést nem az országos kong
resszus, hanem a tartomá
nyi tanácskozás hozza meg, 
de az atomerőművek be
záratása ellen csak techni
kai kifogásokat hozhatott, 
föl. Arra hivatkozott pél
dául, hogy a két atomerő
mű nem áll a tartományi 
kormányzat fennhatósága 
alatt, és kiesésüket csak 
fokozatosan lehetne pótol
ni.

A Szovjetunió támogatja az ú| 
gazdasági világrend létrehozását

A Szovjetunó következete
sen támogatja a fejlődő or
szágok követeléseit a nemzet ̂ 
közi gazdasági kapcsolatok 
átalakítására, igazságos- és de
mokratikus -alapok .megterem
tésére — írja a Moszkovszkije 
Novosztyi című szovjet lap 22. 
számában Anato-Uj Dobrinyin, 
az SZKP KB titkára.

Á fejlődő országokhoz fű
ződő gazdasági és tudomá
nyos-technikai kapcsolataiban 
a Szovjetunió az egyenlőség 
és a kölcsönös előnyök elvé
ből indul ki, s ez az együtt
működés mind az elvek, mind 
a célok, illetve a tartalom te
kintetében. a nemzetközi gaz
dasági kapcsolatok új típusát 
testesíti meg. A sokoldalú 
együttműködés segítségével — 
mutat rá a cikk írója — a 
fiatal államok létrehozhatják 
saját, független gazdaságukat, 
növelhetik a kulturális szín

vonalat és ez a kapcsolat se
gíti őket a szakemberek ész
szerű' képzésében is. A fejlődő 
országokban már eddig is 
több mint 2100 gyár, érőmű; 
mezőgazdasági és egyéb léte
sítmény épült fel a Szovjet
unió közreműködésével. Jelen
leg is ..1200 olyan objektum 
van, amely ezekben az állár 
mokban á Szovjetunió segít
ségével készül majd el, vagy 
esetleg inát meg is kezdődött 
az építésük.

A Szovjetuniónak szilárd 
meggyőződése, hogy a milita- 
rizmus által kikényszerített 
„fejlődés helyett fegyverke
zés” elvét a „leszerelés a har 
iadásért” koncepciójával kell 
felváltani. Épp. ezt. célozzák a. 
katonai költségvetések csök
kentéséről,' s a felszabaduló 
összegeknek a fejlődők támo
gatására fordításáról szóló 
szovjet • javaslatok — írta be
fejezésül Anatolij Dobrinyin.

Hormuzi-szoros
Csökkenő jelentőség

A nemzetközi, kereskedelmi 
forgalomba kerülő olajnak 
már csupán- 15 százaléka ha
lad át a Hormuzi-szoroson, a 
stratégiai fontosságú Perzsa
öböl kapujában. Tíz évvel ko
rábban az arány még 41 szá
zalékos volt. -A csökkenés leg
főbb oka,. hogy időközben ki
épültek azok az olajvezeté
kek, amelyek megkerülik a 
tengerszorost, jelentősen csök
kentve annak fontosságát — 
véli a közel- és közép-keleti 
országokkal foglalkozó ham
burgi Oriént-Institut.

A kutatóintézet megállapít
ja, hogy az OPEC gyengülése 
és az olajárak esése követ
keztében a Perzsa (Arab)-öböl 
Menti Együttműködési Tanács 
hat országában először 1983- 
ban keletkezett a fizetési 
mérlegben deficit, s 1985-ben 
már a hiány 13,8 milliárd 
dollár volt. Az öböl-menti re
cesszió a munkaerő-exportőr 
országokat — Egyiptom, Jor
dánia. Pakisztán, India, Dél- 
Korea — is érintette. Az 
utóbbi két évben az öböl
menti országokban munkát 
vállaló 2,5 millió pakisztáni 
15 százalékkal kevesebbet, 2,6 
milliárd dollárt utalt haza. Az 
indiai munkavállalók száma 
100 ezerrel, a dél-koreai mun 
kásoké 70 ezerre! csökkent ta
valy. Az öböl-menti orszá
gokban a szűkülő munkavál
lalási lehetőségeket Egyiptom

esetében az iraki'munkalehe
tőségek részben ellensúlyoz
ták. Szaúd-Arábia, amely az 
OPEC világpiaci súlyvesztésé
ből a legnagyobb részt vállal
ta, az 1983—84-es pénzügyi 
évben 13 milliárd dolláros 
költségvetési hiányt könyvelt' 
el, az 1935—86-os esztendőben 
pedig az ország államháztar
tása már valószínűleg 22 mil
liárd dolláros hiánnyal zárul-.

KGST vb-ülés
„Kitartó munkára kán 

szükség annak érdekében, 
hogy idejében is maradékta
lanul megvalósítsák a KGST- 
országok tudományos és mű
szaki fejlődésének kétezerig 
érvényes komplex program
ját” — szögezi le a KGST 
végrehajtó bizottságának 119., 
moszkvai üléséről kiadott 
közlemény. A tagországok 
képviselői a találkozón töb
bek között hangsúlyozták: 
újabb intézkedéseket kell ki
dolgozni a KGST-tevékenység 
szervezésének mélyreható tö
kéletesítésére. A vb-ülésen 
megállapodtak arról, hogy a 
soron következő KGST-ta- 
nácsülés elé terjesztik azt a 
programtervezetet, amely a 
2000-i >, terjedő Húszakra az 
atomerőművek építéséről in
tézkedik a KGST-országok- 
ban.
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A közelmúltban köszöntötték a pedagógusnap alkal
mával az ország minden iskolájában — így a bv. inté
zetekben is — a tanulók oktatóikat, tanáraikat. A mun
kájuk iránti tisztelet, megbecsülés, független az életkor
tól — a két kisgyerek minden diák nevében nyújtja át 
a virágokat.

(  j üzletház Budapesten

Ifjúság — egészség*?
Nehéz változtatni a szofcá. 

iáinkon — ez még az erős 
akaratiaknál sem megy egyik 
napról a másikra. De változ
tatni keli és lehetőleg nem 
orvosi parancsra, mert. akarva 
akaratlanul példák is va
gyunk; a fiatalok tőlünk ta
nulnak meg élni. Éljenek ná
lunk jobban, a szó teljes ér
telmében!

Sokf élé jel' müt'át’átra,’ 'hogy' 
nem vagyunk éppen tökéletes 
példaképek, a felnőtt lakosság 
egészségi állapota minden or
vosi erőfeszítés ellenére sem 
javult; éppen a legtöbb áldó. 
zatot szedő — és az életmód
dal legtöbbször összefüggő — 
betegségekben járunk az élen 
vagy legalábbis az élvonalban. 
Ijesztő: a fiatalok egy részé
nek életmódja is arra enged 
következtetni, hogy ha időben 
nem avatkozunk közbe, fel
nőtté válva ők sem fogják ja
vítani a dicsekedésre végképp 
nem alkalmas statisztikát. Ki 
nem találkozott még az utcán, 
szórakozóhelyen dohányzó 
gyerekekkel, akik már annyi
ra természetesnek tartják ko
rai szenvedélyüket, hogyneip 
is .titkolják? Vagy ki nem lá
tott parkok padjain kortyolga- 
tókat, olyan korúakaí, akiket 
jóérzésű vendéglős nem szol
gál ki szesszel, de ők „felta
lálják magukat”? És ha vala
ki volt már beatkoncerten, azt 
is láthatta, hogy némelyikük 
— megtalálva egymás társasá
gát, s másokat is bajba ránt
va — egyáltalán nem a zené
től bódult. De nemcsak a szén. 
vedélyekről van szó; sorozóor
vosok a megmondhatói, hogy 
a legénnyé serdült ifjú em
berek zöme egyáltalán nem

dalia. Gyenge fizikumúalt, ne
hezen bírják a korukban ter
mészetes nagyságrendű terhe
lést is és sokan közülük 
pszidiikailag sem stabilak. 
Mindennek pedig igenis köze 
van az életmódhoz, az emlí
tetteken túl azért is, mert ke
vesen sportolnak közülük, hi
ányzik a játék, a mozgás az 
életükből.

A társadalom érzi a feletlős- 
gé'gét; "ez’ égyebek “között úgy 
is megnyilvánul, hogy az 
egészségügy programjában a 
fontosságának megfelelő he
lyet kapott az egészségneve
lés. Ezt segíti elő a mindig 
aktuális témával foglalkozó 
országos egészségnevelési tu. 
dományos konferencia is, ame
lyet most tizenegyedik alka
lommal rendeztek meg Szege
den.

A tudományos előadások 
szinte az élet minden terüle
tét felölelik. Szó volt a csa
lád szerepéről, a szabadidő és 
a sport jelentőségéről az 
egészséges életmód kialakítá
sában; a helyes táplálkozási 
szokások kialakításáról; a ká
ros szenvedélyek visszaszorí
tásának lehetőségeiről, a pe- 
dagógusképző intézmények te. 
vékenységéről. . .  — hogy — 
szemezgetve — csak néhány 
témát említsünk a tanácskozás 
gazdag anyagából. A szakem
berek tehát tudományos ala
possággal elemzik, vitatják, 
hogy mi a teendőnk az ifjúság 
egészségének megóvása érde
kében. Megteszik, ami rajtuk 
múlik, ők a maguk módján 
járulnak hozzá az egész tár
sadalmat érintő és egységes 
cselekvést kívánó feladathoz, 
amit viszont együtt kell meg. 
oldanunk.

Decemberben kapott szárny
ra a hír, hogy a Centrum Áru. 
ház Vállalat valami egészen 
egyedülálló vállalkozásba fo
gott. A Kálvin téri áruházát 
ugyanis bérbeadták magánke
reskedőknek, iparosoknak és 
néhány állami vállalatnak. A 
hírverés május l-jére jelezte az 
első, úgynevezett vegyes szek- 
torú üzletház megnyitását. 
Azóta nagy csend honolt, bár 
az építők tempósan vették az 
akadályokat, a tervezett nyitás 
mégsem történt meg. Miért? 
— erről kérdeztük a Centrum 
Csepel ós Kálvin téri áruhá
zak vezérigazgatónőj ét, dr. 
Krisztinicz Pálmét.

— A késést viszonylagosnak 
kell tekinteni — válaszolta az 
igazgatónő —, hiszen a hazai 
építőipar jelenlegi hatásfokát 
tekintve a kereskedelmi lé
tesítmények építésénél példát
lan gyors munkát végeztek, 
ugyanis alig öt hónap alatt 
egy komplett áruház rekonst
rukcióját végezték el. Ez bo
nyolultabb feladat volt, mint 
egy új építkezés. Sőt, csak a 
januári bontások megkezdése 
után derült ki, hogy például 
teljesen ki kell cserélni a por
tálszerkezetet és belül is előre 
nem látható gondok merültek 
fel. Teljesen felújítottuk a 
fűtési rendszert is. Egyhóna
pos késéssel, június 2-án, hét
főn nyílt Budapest új bevá. 
sarló központja, Városkapu 
üzletház néven.

®  Ügy hírlik, hogy néhány 
üzletre mindmáig nem akadt 
jelentkező. Valóban így van?

— Nemcsak az áruház üze
meltetése újszerű, úttörő vál
lalkozás, hanem ez a második! 
nyitás is kicsit rendhagyó. 
Néhány üzlet még a nyitás 
napján is zárva tartott, hét 
boltnak még nincs gazdája. A 
nyitás tehát folyamatos, ez az 
üzleti életben nem szokatlan. 
Aki egy kis késésben van 
vagy később lépett be, az egy 
két hetes csúszással nyit ki.

0  Sikerült-e az eredetileg 
elképzelt szakmákat, szolgál
tatásokat bevinni az áruház
ba?

— Gyakorlatilag olyan tett, 
mint amit elképzeltünk. Saj
nálatos, hogy egy-két kismes
terség vagy szolgáltatás kép1- 
viselői nem jelentkeztek. Ez 
is érthető, mert bár a bérleti 
díj nem irreálisan nagy, né
hány kis szolgáltató üzlet szá
mára, mint például egy gomb
áthúzó, cippzár javító, fehér
neműjavító, talán magas. Az 
üzletház foglaltsága jelenleg 
85 százalékos, de most, hogy a 
nyitás valóban megtörtént, 
igen sok jelentkező van 
néhány megmaradt hely
re is. Ha ki is maradt az 
eredeti elképzelésekhez képest 
néhány szolgáltatás, jött több 
olyan, ami viszont jelentősen, 
emeli a színvonalat. így ke
rült be a Bakonyvidéki Taka
rékszövetkezet, valamint a 
Tempó Ktsz javító-szerelő 
szolgáltatásokkal. Hiszünk 
benne, hogy egymással kon. 
kurráiva, ugyanakkor egymás 
üzletét erősítve, jól fog együtt
működni a magánkereskedő, 
az iparos, a szövetkezet vagy 
éppen a nagyvállalat, hiszen a 
Centrum Áruház gyermek-, 
bébiruha- és cipőüzlettel szin
tén bentmaradt a házban.

Q  Az áruház vezetése szem
pontjából nem jelent-e prob
lémát, hogy saját kezelésben 
van, de nem saját birtokuk
ban?

— Természetesen más dolog 
saját egységet, mint negyven 
bérlő érdekeit szem előtt tart
va vezetni egy üzletházat. Azt 
akarjuk, hogy mindenki jól 
érezze magát. A bérlők létre
hoztak egy intéző bizottságot, 
amely együttműködik a válla
lat vezetésével. A Centrum ki
nevezett egy üzletigazgatót, ő 
tart közvetlen kapcsolatot a 
bérlőkkel.

j\  ta n u ló id ő  u tá n
Az újdonság varázsa to- születnie, mert hiába min-

. . .  1 " i I . i_ ~ -1 4-., ly-ÜVClrC.ot’nvatűnt, elkezdődtek a 
konfliktusokkal is terhes 
hétköznapok — röviden így 
jellemezhető a vállalati ta
nácsok jelenlegi helyzete.
A többé nem hír, hanem a 
gazdálkodás-irányítás ter
mészetes velejárója, hogy 
valamelyik cégnél megala
kult. az új irányítási tes
tület.

Sokkal nagyobb figye
lemre tarthat számot az, 
miként tud együtt dolgoz
ni /például a szakszervezet 
és a vállalati tanács. Elv
ben ugyan egészen más fel- feladata

denfajta keresetnövelési 
szándék, ha ninés meg 
hozzá a gazdasági háttér.

Az igazgató és a vállala
ti tanács kapcsolata szin
tén. .sok konfliktus forrása 
lehet. Nehéz ugyanis a 
gyakorlatban elkülöníteni, 
hol kezdődik a stratégia, 
hol végződik a taktika. 
Merthogy a vt-nek az 
előbbiben, azaz a straté
giai irányításban kell ak
tívan közreműködnie. A 
vezetés, a napi munka 
megszervezése az igazgató

adatok végzésére van jo
gosítványa e két szerve
zetnek, a gyakorlatban 
azonban sokszor kevered
nek a funkciók. Ebből az
tán nem kevés érdekütkö
zés adódhat. Vegyünk csak 
egy példát, a béremelést!
Az érdekképviseleti szerv
nek a miinél nagyobb bér
növelés mellett kell kar
doskodnia, hiszen ez a dol
gozók, a szakszervezeti ta
gok érdeke. A vt-nek vi
szont hideg fejjel, a való
ság talaján kell maradnia 
már az elképzelések meg
fogalmazásánál is. A vál
lalati érdeket szem előtt sodott koncepcióra áldását

maradt. Mint 
ahogy, az egyszemélyi fele
lősség elve sem szenvedhet 
csorbát. Arról nem is be
szélve. hogy a legújabb 
rendelkezések szerint az 
első számú vezető prémiu
ma bánja, ha túlzott, tel
jesítményekkel alá nem tá
masztott bér áramlik ki a 
szóban forgó vállalattól.

Hogy miért jutott mind
ez éppen most az eszünk
be? A vállalatok most tár
gyalják hetedik ötéves ter
veiket. Ez már színtiszta 
stratégia, ahol bizony a 
vt-nek állást kell foglal
nia, s végül a kikristályo-

tartva, a teljesítményből s 
a perspektivikus lehetősé
gekből kiindulva javasol s 
végül dönt. Nem túl nép
szerű feladat ez manapság, 
amikor meglehetősen szűk 
forrással kell gazdálkodni. 
Végűi, persze, kompro
misszumos döntésnek kell

kell adnia. A tagok több
sége ezekben a hetekben, 
napokban kerül igazán 
szembe a döntés felelőssé
gével s terhével. A „tanu
lóidő” ezzel tényleg lejárt, 
valóban elkezdődtek a 
munkával, konfliktusok
kal terhes hétköznapok.

aatc

Ha egy magápyos férfi: vagy 
nő az igazit keresi, már csak
nem száz társkereső vállalko
záshoz fordulhat. Egy építő 
vagy éppen nyelvoktató gmk- 
nál a vállalkozás nagysága ön
magában még nem ébreszt bi
zalmat, egy társkeresőnél 
azonban már más a helyzet: 
a nagy ügyfélkör egyúttal na
gyobb esély a sikerre.

Az egyik legrégebbi ilyen 
vállalkozás, a Tavaszváró, 
évek óta hirdeti magát, minit 
„legnagyobb ügyfélkörrel ren
delkező társkereső”. Egy kon
kurense, a Levélpressz Gmk 
kétségbe vonta, hogy valóban 
a Tavaszváró lenne a legna
gyobb, úgy gondolta, e rek
lám félrevezeti az ügyfeleket. 
Először levélben kérte a Ta
vaszvárót, hogy ne használja 
ezt a szlogent, majd — mi
után az erre nem volt haj
landó —, a bírósághoz for
dult.

A Fővárosi Bíróságon most 
kezdődött a különös per. A

v i t á S s a m
felperes, a Levélpressz Gmk 
arra hivatkozva, hogy egyet
len ilyen jellegű vállalkozás 
sem tudhatja biztosain, hogy 
ő a legnagyobb, hiszen az 
ügyfélkör nagyságát mindenki 
féltve őrzött titokként kezeli; 
kérte, hogy a bíróság az al
perest tiltsa el a kifogásolt 
hirdetés használatától, és kö
telezze egy helyesbítés közzé
tételére.

A Tavaszváró azzal védeke
zett, hogy az Expressz hirde- 
tésújságbam esetenként más 
szöveggel jelentek meg a hir
detései, mint ahogyan ő fel
adta.

Ugyanakkor viszon tkeres etet 
nyújtott be a Levélpressz 
Gmk ellen, mivel az — az
zal, hogy sokáig nem volt te
lephelye, csak egy postafiók- 
ja, így az esetleges reklamá
lók számára megtalálhatatlan 
volt —, szerinte vétett a tisz
tességes gazdasági tevékeny
ség szabályai ellen. A perben 
várhatóan ősszel hirdet ítéle
tet dr. Szil-vay Géza ta-nácsa,

K ö z p é n z e k  é s  „ m a g á n n s ű v c k ’

S s b e s n  u t m t ó

Részeg, vad arcú fiatalember hurcolja magával höl
gyét a körúton. Az ifjú férfi feltűnően hasonlít Jerry 
Lewisra, a híres amerikai komikusra, amikor az idiótát 
játssza. Hajrá magyarok, üvölti Jerry Lewis a Lenin kör
úton: biztosan maga-magát biztatja, mert húsosán bele
csókol a hölgybe, majd a még biztatóbb siker kedvéért 
nyomban le is ken neki egy hatalmas pofont. Más csat
tanó nem telik tőle. Boldogan vihog és bukdácsol.

A fehér nadrágos, fehér blúzos lány föttehetőleg nem 
ilyen délutánt álmodott magának. Szegény, azért mégis 
megjátssza, hogy a pofon csak vicc volt. Piros arccal, 
kétségbeesetten mosolyog; van a fintorában némi bocsá
natkérés a nagyközönség felé, és némi csillapítás a tán
cos komikus irányába, aki dadogó léptekkel tovább von
szolja. Már a Szent István körúton csattannak a csókok 
és pofonok, gurgülázi-k a hülye röhincsélés — az ember 
képtelen kitalálni, miért nem menekül a lány. „Talán 
a férje — motyogta együttérző felháborodással egy öreg
asszony —, valahogy haza akarja vinni. . .”

Ügy érzem, azon a délutánon egész Budapest egy ki
csit rosszkedvűbb volt. Talán azért is, mert sejtettük: 
aznap nem ez volt az egyetlen ilyen ősbemutató.

Olvasom egyik napilapunk 
terjedelmes cikkét a főváros 
elavult csatornahálózatáról, az 
illetékesek — a gazdák, a be
ruházók, a kivitelezők — mély. 
séges gondjairól és arról, hogy 
a csatornák elodázhatatlan 
cseréje milyen költséges, s a 
fenntartás, a felújítás miatt 
a fejlesztésekre kevés jut.

Olvasom a cikket, s mind
inkább csodálkozom. Elsősor
ban a tájékoztatók és az ér
dekeltek tájékozatlanságán. 
Történetesen hallottam egy 
világszerte zseniálisnak ki
kiáltott magyar szabadalom
ról, amelynek révén pénzben, 
időben egyaránt a hagyomá
nyos eljárás tizedébe kerül — 
útfelbontás nélkül-'elvégézhe- 
tő! — a csatornafelújítás. A 
módszer sikert aratott Bécs- 
ben, Varsóban, Moszkvában, 
Brazíliában, évek óta dollár- 
milliókat hoz az országnak s 
az eljárást végző vállalatnak 
is, mint arról a tévéhíradó 
többször is beszámolt.

Csodálkozom, mert nem ér
tem, miként történhet, hogy 
amit a hazai tévénézők s a 
külföldi szakemberek már is-

A lku helyett emelés

mernek, arról a legilletéke
sebbek — a potenciális hazai 
felhasználók — még csak em
lítést sem tesznek. Ügy nyi
latkoznak, mintha ez az el 
járás nem is létezne!

Csodálkozásom felháboro
dásba csap, mert eszembe 
jut: vajon miibe kerül ez ne
künk?! Drága dolog a cső
csere, drága és sok kellemet
lenséggel jár az út felbontá
sa. Ráadásul felesleges is, ha 
van olcsóbb, gyorsabb, min
denkinek kellemesebb megol
dás ! Hát akkor miért nem...*

Felháborodásomat most föl
váltja a gyanakvás. Nem le
het, hogy ne ismernék ezt az 
illetékesek! De akkor meg 
miért hallgatnak róla? Vajon 
megint miféle rejtett magán
vagy csoportérdek miatt kell 
az amúgy is szűkös közpén
zekből tízszer annyit költeni, 
mint amennyi szükséges len
ne vagy a lehetséges mennyi
ségű csatornának csak a tize
dét újítani föl?

Vajon meddig lehet köz
pénzekből működtetni efféle 
„magánműveletet” ?

Az Országos Anyag- és Ár- 
hivatalban elemezték és ösz- 
szegezték az 1985. évi árel- 
lenőrzések és piacfelügyeleti 
vizsgálatok tapasztalatait.

Megállapították, hogy a 
vállalati gyakorlat csak bizo
nyos késéssel igazodott az ár
rendszerben bekövetkezett 
változásokhoz és jogszabá
lyokban megfogalmazott új 
követelményekhez.

A vállalatoknál és szövet
kezeteknél tavaly több mint 
4100 ár- és piacfalügyeleti eh 
lenőrzést tartattak, további 
1700 vizsgálat volt a vállalati 
gazdasági munkaközösségek
nél, csaknem 46 000 pedig a 
magánszektorba tartozó kis
vállalatoknál. Huszonhárom- 
ezer vizsgálatot végeztek a 
szövetkezeti szakcsoportoknál, 
a mezőgazdasági üzemek vi
déki telephelyein. A kereske
delmi felügyelőségek további 
23 ezer — a fogyasztói ér
dekvédelemmel kapcsolatos 
Vizsgálatot tartottak. A ma- 
gánkisiparosoknál is viszony
lag kevés kirívó szabályta
lanságot tapasztaltak.

A fogyasztási oikkek keres
kedelmében szerzett tapaszta
lat, hogy nem élnek az áralku 
lehetőségével, szinte mechani
kusan elfogadják a szállítók 
árait, s ez a fagyasztói árakat 
gyakran indokolatlanul emeli. 
A magánkereskedelemben 
nagy arányban fordultak elő 
szabálytalanságok. Hasonló a 
helyzet a fuvarozóknál is, ahol 
sok esetben nem találtak 
rendben különféle fuvarozási 
okmányokat. A szolgáltató- 
iparban az árak gyakran vol
tak magasabbak, mint amit 
nyújtottak érte;

Az elmúlt évben több mint 
kétezer panasz, bejelentés ér
kezett az árhatóságokhoz a la
kosságtól, ezek kétharmadát 
jogosnak találták.
, összességében a hatósági 

vizsgálatok mintegy 19 száza
lékát követte valamilyen in
tézkedés.

★
A jelentésből kiderül, hogy 

dicséretes munkát végeztek az 
árellenőrök az elmúlt évben. 
Nem is tudom hirtelen, hogy 
valaha is készült voiná ennyi 
vizsgálat, azokról jegyző
könyv, majd intézkedés. Még
is amondó vagyak,: hogy ön
magában csak ellenőrzésekkel 
nem lehet elejét venni azok
nak az aggasztó jelenségek
nek, amelyek kereskedelmi 
és szolgáltatási morétokban 
egyre inkább eluralkodnak. 
Alkalmasint még altkor sem, 
ha egy és ugyanazon a helyen 
naponta, teszem, kétszer száll 
ki a hatóság. Attól ugyanis 
senki nem lesz érdekeltebb, 
ha jobban felügyelnek rá. E3 
még valami:, első ránézésre is 
meglehetősen alacsony a la
kossági bejelentések, panaszok 
száma. Vagyis, ebből nem sza
bad következtetéseket levon
ni.

Sokan vannak, akik elége
detlenek, csak éppen nem bí
belődnek beadványok írásával, 
mivel kisebb doiguk is na
gyobb ennél.. Vagy — ami 
rnég figyelmeztetőbb — jó né
hányat! úgy vélik: hiába pro
testálnak, attól nem változik 
a helyzet. S ráadásul legkö
zelebb, az első adandó alka
lommal, ha lehet, még job
ban .kiszúrnak. majd velük. ’

SlzeBtaST'W' televú& ió
Televíziók és képmagnók összeszerelésére, később 

gyártására valószínűleg már az idén vegyesvállalatot 
alapít a Skála-Coop és az amerikai International Te
lephone and Telegraph (ITT) nyugatnémet leányvállala
ta, a Standard Electric Lorenz (SEL). Az alaptőke 400 
millió forint lesz, ennek 35 százalékát berendezések gé
pek és technológiai eljárás formájában a SEL szállítja.' 
A hiányzó részt a Skála-Coop adja, az alaptőke összege 
később más magyar Vállalatok belépésével bővülhet. A 
vegyesvállalat a tervek szerint már jövőre mintegy 40 
ezer színes — kis-, közép- és nagyképernyős — televí
ziót szerelj össze, ami az ötödik évtől évi 80 ezerre bővül. 
Képmagnókat a tervek szerint a második évtől kezdenek 
gyártani, először évi ezret, majd a gyártás negyedik évé
től 20 ezret A televíziók ára az előzetes számítások sze
rint legfeljebb 35 ezer forint, a képmagnóké pedig leg
feljebb 40 ezer forint lesz — mondták a Skálánál. A ké
szülékek^ gyártásához felhasznált alkatrésznek eleinte 
3 százaléka, később egyre nagyobb aránya lesz a ma
gyar. A szerződés értelmében a SEL a készülékek fe
lét visszavásárolja.
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A z  ille ték fize tési s z a b á ly a i
, Egyik olvasónk amikor Márianosztrán jártunk — igen 
erdekes es összetett jogi problémát vetett tel. Elmondta, hogy 
tanácsi lakásába beköltözött a felesége, s amíg ő távol van, 
kiadta a lakást albérletbe. Egy darabig fizette a lakás rezsi- 
jet, így a l̂akbért is, lassan azonban „elfelejtkezett” erről a 
kötelezettsegről. Az ingatlankezelő vállalat (a házkezelőség) 
erre való hivatkozással felmondta a bérleti jogviszonyt, majd 
pert indított, hogy a felmondás érvényességét a bíróság álla
pítsa meg, s kötelezze őt a lakás kiürítésére. Az első fokú 
bíróság helyt is adott a bérbeadó kérésének, így olvasónk már 
csak a fellebbezés eredményességében reménykedett. Számára 
létfontosságú, hogy lakása megmaradjon, hiszen ha szabadul, 
nem lesz hová mennie. A fellebbez,ési eljárásban 300 forint 
illetéket kellett lerónia, amit letétjéből át is utalt az intézet. 
Ezért nagy volt a meglepetése, hogy fellebbezését visszauta
sították arra hivatkozva, hogy az illetéket nem fizette be. Ki
derült, hogy az illeték tévesen egy másik bírósághoz lett át
utalva. Ilyen hiba miatt van most olyan helyzetben, hogy 
félő, a lakását elveszik, mert az első fokú bírói határozat 
(fellebbezés hiányában) jogerőre emelkedett. Mit lehet ilyen
kor tenni?

A történet számos jogi 
probléma megválaszolását 
‘igényelné. így például azt, 
'hogy a házasságkötés milyen 
jogokat keletkeztet, bérlőtárs 
»lesz-e a házastárs, ha a há
zasságkötéskor nem költözött 
,be : a lakásba (csak később); 
jogosult-e kiadni albérletbe a 
lakást; a lakbárfizetési köte
lezettség elmulasztásának le
het-e ilyen súlyos következr 
■ménye; stb. Ezek megvála
szolásához azonban a . teljes 
tényállás ismeretére szükség 
lenne. - Ezért most elsősorban 
jaz illetékfizetési . kötelezett
séggel, a polgári perek ilyen 
jellegű kapcsolatával, s a ké
sedelmek, mulasztások . ki
mentésének lehetőségével
foglalkozunk. -....

Ismeretes, hogy a különbö
ző bírósági eljárásokért meg
határozott illetéket kell leró
ni, ha csak a jogszabály va
lamilyen mentességet vagy 
kedvezményt nem biztosít, 
így például

a polgári peres eljárás
ban az eljárás tárgyá
nak értéke alapján szá
mítva 6 Százalék, ue

legalább 300 forint il
letéket keli fizetni. Az 
illetékfizetési kötele
zettség a pert indító fe
let terheli, s az össze
get a per megindítása
kor (a keresetlevél, fel
lebbezés benyújtása
kor) kell megfizetni.

Az illetékmentesség azt je
lenti, hogy a peres fél sze
mélyére vagy a per tárgyá
ra tekintettel, nem kell az 
eljárásért illetéket fizetni, 
így például személyes ille
tékmentesség vonatkozik a 
magyar államra, az állami 
kötségvetési szervre stb. Ma
gánszemély ilyen illetékmen
tességben nem részesülhet. A 
per tárgya azonban már jó 
néhány esetben lehetővé teszi 
a (tárgyi) illetékmentesség al
kalmazását. így például, ha 
■yaiaíii ellen válópert indít a 
házastársa, amire ő viszont- 
keresétet indít, neki már nem 
kell illetéket fizetnie, mert 
az ilyen per számára illeték- 
mentes. Ugyanígy mentes az 
illeték alól az eljárás, ha le
folytatását a bíróság megta
gadta-! vagy1-meílőzte. ■-'Ä!

A pereskedő félnek azon
ban' az esetek többségében az 
úgynevezett iUetékfeljegyzési 
jog nyújt segítséget ahhoz, 
hogy igazát érvényre juttat
hassa anélkül, hogy számára 
az túlzott anyagi terhet je
lentene. A rossz anyagi hely
zet egyébként megakadályoz
hatná, hogy a valóban jogos 
igények behajtására pert in
dítsanak, ha a szükséges il
letéket nem tudja kifizetni.

Az illetékfeljegyzési 
jog azt jelenti, hogy az

illetéket nem kell elő
zetesen megfizetni, ha
nem csak az eljárás be
fejeztével, s annak, aki 
a perben vesztes lett. 

Ez a jog, csak a jóhiszemű 
pereskedőt kívánja segíteni. 
Nem részesíthető ezért ebben 
a kedvezményben az a fél, 
akinek a perlekedése rossz
hiszeműnek vagy már előre 
teljesen eredménytelennek 
látszik, vagy, aki mint en
gedményes lép fel. Nem le-

Rövidzárlaí?

Az alig húszéves Tomko- 
úcs András május 16-án 
tz újpesti bíróságról íté- 
ethirdetés után az őrt 
negütve a tárgyalóterem- 
lől az utcára rohant. Hat 
lerccel később az Árpád 
it és Aradi utca kereszte- 
;ődésénél a riasztott rend- 
Srjárőrök elfogták.

A Fővárosi Bv. Intézet 
)arancs.noka hivatalos sze- 
hély . elleni erőszak és fo- 
!olyszökés bűntettének el
követése miatt feljelentést 
ett ellene. Újabb bűn- 
igyét gyorsított eljárással 
árgyalta a bíróság és 
"omkovics Andrást két 
év hat hónapi szabadság- 
vesztésre ítélte. Az ítélet 
jogerőre emelkedett.

★
Az ítélethirdetés után 

néhány nappal felkerestem

Tomkovics Andrást a Fő
városi Bv. Intézetben.

— Gondolom, itt a fe
gyelmi zárkában volt al
kalma újra és újra átgon
dolni cselekedetét?

— Szerencsétlen dolog 
volt. Magamnak sem tu
dom megmagyarázni, ho
gyan jutottam ilyen elha
tározásra.

— Mégis, mi volt a cél
ja?

— Semmi! Tálán , egy 
kicsit szerettem volna kint 
lenni, szabadon.

— Az elmúlt esztendő
ben jó magaviseleté és 
munkája elismeréseként 
feltételes kedvezménnyel 
szabadult Töködről. Vi-’ 
szonylag rövid időt töltött 
kint. Miért?

— Rossz a családi hát
tér. A szüleim elváltak, 
anyám alkoholista, apám 
idegbeteg. Testvéreim álla
mi gondozásban vannak.

— Ügy tudom, szabadu
lása után hamarosan 
újabb bűncselekményt kö
vetett el.

— Üzletekbe törtem 
b e . . ,  gépkocsikat vittem 
el, . garázdálkodtam.

— Ezért vonták . felelős
ségre az újpesti bíróságon?

— Igen.
— Mennyire ítélték?
— Két év tíz hónapi

börtönbüntetésre és most 
ezzel az ostoba cselekedet
tel újabb éveket szedtem 
össze. -  ZIMM —

hét illetékfeljegyzési jogot 
engedélyezni továbbá:

— a házasság felbontására 
irányuló kereset esetén,

— a hagyatéki és közjegy
zői eljárásban,

— a szabadságvesztés, ja
vító-nevelő munka, szigorí
tott javító-nevelő munka vég
rehajtásának megkezdésére 
irányuló halasztási kérelem 
benyújtása esetén,

— pénzbüntetés vagy pénz
mellékbüntetés, az államot 
illető bűnügyi költség, az el
kobzás alá eső érték vagy  ̂ a 
vagyoni előny, valamint a 
nem szabálysértés miatt ki
szabott pénzbírság megfize
tésére irányuló . halasztás 
vagy részletfizetés iránti . ké
relem esetén.

— kegyelmi, valamint bí
rósági mentesítés iránti ké
relem esetén.

Az ■ ildetékfeljegyzési jog le
het feltételihez kötött, illetve 
feltétel nélküli. Az esetek 
többségében akkor lehet he
lye az' il-ietáikfeljegyzési jog 
megadásinak, ha az illeték 
előzetes megfizetése a félnek 
jövedelmi és vagyoni viszo
nyaival' arányban nem • álló 
megterhelést jelentene. A bí
róság tehát • ilyenkor mérle
geli egyrészt a pert indító va
gyoni helyzetét, illetve azt.

I g a z o l á s i

Mit lehet ilyenkor tenni, 
van-e lehetőség arra, hogy a 
fellebbezési határidő letelte 
után ' mégis újra tárgyalja a 
bíróság az ügyet? Aki vala
milyen perbeli cselekményt 
elmulasztott, a főszabály sze
rin t utóbb hatályosan azt 
már nőm teljesítheti. Kivéte
lesen azonban, ha a fél ön
hibáján kívül valamilyen ha
táridőt elmulasztott,., a mu
lasztás következményei, iga
zolással orvosolhatók.. Eset 
tünkben oWä&mßt* lísiri "tefífe-:' 
tett arról, hogy az illeték 
összegét rossz címré irányí
tották, tehát a mulasztásban 
vétlen. Esélye van arra. hogy 
igazolási kérelmét, ha időben 
beadja, a bíróság elfogadja. 
Az igazolási kérelmet tizenöt 
napon belül lehet előterjesz
teni. Ezt a határidőt az el
mulasztott határnaptól, illetve 
az elmulasztott határidő utol
só napjától kell számítani, 
azaz attól a naptól.' amikor 
még minden hátrányos kö
vetkezmény nélkül eleget te
hetett volna jogának — kö
telezettségének. Elképzelhető 
azonban, hogy a mulasztás 
csak később jut az illető tu
domására. (Itt is például 
csak jóval később, a felleb
bezés visszautasításaikor de
rült ki, hogy milyen hiba 
történt.) Ilyenkor

az igazolási kérelem 
határideje a tudomás- 
szerzéssel (vagy az aka
dály megszűnésével) 
veszi kezdetét. A 15 
napos határidő tehát 
akkor kezdődik, amikor 
tudomására jutott, hogy 
az illeték befizetése 
nem történt meg. Van 
továbbá egy kötött ha
táridő is: hat hónapon

hogy az illetékösszeg megfi
zetése mennyire lenne szá
mára megterhelő.

Az említett jogesetben — a 
nem túl magas összegű rab- 
keresményre és a levonások
ra tekintettel — a bíróság
nak az illetékfeljegyzési jo
got meg kellett volna adnia. 
Valamilyen okból azonban 
nem adta meg ezt a kedvez
ményt. így az illetéket be kel
lett fizetni. Ez azonban fel
tehetően téves címzés, miatt 
nem érkezett meg az illeté
kes bírósághoz. Milyen kö
vetkezményei vannak az ilyen 
mulasztásnak? Ha az illetek, 
lerovására kötelezett felet az 
iUetékfeljegyzési jog vagy az 
illetékmentesség nam illeti 
meg. és a fél az illetéket egy
általán neim, vagy csak hiá
nyosan rója le, a felét azzal 
a fi gyeim ezt étéssei kell fel
hívni az illeték lerovására 
vagy a hiányzó illeték pótlá
sára, hogy ha a. beadványt 
újból az illeték lerovása vagy 
pótlása nélkül nyújtja, be, a 
bíróság a z t . elutasítja. Ebben 
az esetben is ez történt. A 
megadott határidőn belül az 
illeték befizetése nem történt 
meg, így a fellebbezést a bí
róság nem vizsgálta felül, az 
első fokon hozott kedvezőt
len határozat emelkedett jog
erőre.

k é r e l c n i
túl igazolási kérelmet 
nem lehet előterjeszte
ni.

Az igazolási kérelemben 
elő kell adni a mulasztás 
okát és azokat a körülmé
nyeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét valószínűvé te
szik. Természetesen a kére
lemmel egyidőben pótolni 
kell az elmulasztott cselek
ményt is (példánkban: befi
zetni az illetéket a helyes 
címre). „ Az .igazolási kére-, 

’’léfefifBf;'SSftf* ék eljárás foly
tatására, sem a végrehajtás
ra nincs halasztó hatálya. Ha 
azonban az igazolási kére
lem sikere valószínűnek mu
tatkozik, a bíróság az eljá
rásnak vagy a határozat vég
rehajtásának felfüggesztését 
az ellenfél meghallgatása nél
kül, hivatalból is elrendelhe
ti.
■ Az igazolási kérelem elfo
gadásáról az a bíróság dönt, 
amelynek eljárása alatt a 
mulasztás történt (itt: a má
sodfokú bíróság). Ha az iga
zolási határidőn túl nyújtot
tak be ilyen kérelmet, azt 
érdemi vizsgálat nélkül el 
kell utasítani. Ugyanilyen kö
vetkezménye van annak is, 
ha az igazolási kérelem be
nyújtásával egyidőben az il
lető nem pótolta az elmulasz
tott cselekményt. Ha a bíró
ság helyt ad az igazolási ké
relemnek,- -a a mulasztó által 
pótolt cselekményt (itt: az il
leték befizetését) olyannak 
kell tekinteni, mint amit ere
deti határidőn belül teljesí
tettek. Az igazolási kérelmet 
elutasító határozat ellen kü
lön fellebbezésnek van helye, 
a kérelemnek helyt adó ha
tározatot azonban nem lehet 
megfellebbezni.

A  h a tá r id ő k  b e ta r tá sa
Van-e valamilyen remény 

arra, hogy a jogerős határo
zat felülvizsgálatra kerüljön, 
ha. a bíróság azért utasítja el 
az igazolási kérelmet, mert az 
illető kifutott a határidőkből? 
Ebben az esetben már csalt 
az esetleges törvényességi 
óvás segíthet, ha a Legfőbb 
Ügyész vagy a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke él ezzel a jo
gával. Ennek azonban felté
tele, hogy á jogerőre emelke
dett határozat. törvénysértő 
vagy megalapozatlan legyen. 
Az, hogy a Legfőbb Ügyész 
vagy a Legfelsőbb Bíróság el
nöke emel-e törvényességi 
óvást, azt mérlegelés alapján 
ők döntik el. Van azonban 
itt is egy szigorú határidő.

A törvényességi óvás 
folytán hozott új hatá
rozat hatálya a felek
re csak akkor terjed ki, 
ha a törvényességi óvás 
a megtámadott határo

zat meghozatalától szá
mított egy éven belül 
nyújtják be. Egy év el
teltével a törvényességi 
óvás legfeljebb már 
csak azt állapítja meg, 
hogy a bíróság határo
zata törvénysértő vagy 
megalapozatlan volt, de 
az eredeti határozatban 
rögzített jogokat érin
tetlenül hagyja.

Ennek az az oka, hogy egy 
év elteltével a már jogerő
sen hozott döntés (a hosz- 
szabb idő eltelte miatt) ne 
legyen bolygatható. Ellenkező 
esetben a jogerőnek nem len
ne meg az a jelentősége, ami 
feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy az ügyek belátható ha
táridőn belül véglegesen le
zárhatók legyenek, s ne le
hessen pl. tíz év elteltével egy 
jogerős ítélet érvényét — 
még törvényességi óvással 
sem — megkérdőjelezni.

Dr.. L. Gy.

Pedagógusok,
Pedagógusait köszöntötte a közelmúltban az ország, 

azt a több mint 150 ezer tanítót, tanárt, professzort, aki 
gyermekeinket neveli. Aki formát ad a formálódó szel
lemnek, aki nemcsak szellemi, hanem erkölcsi épségét 
is építi. Nem véletlen az, hogy az ország népe megkü
lönböztetett figyelemmel fordult a tanárok felé, hiszen 
ők azok, akik gyermekeinkben, utódainkban a jövőt 
plántálják el.

Mi is különös tisztelettel köszöntjük azokat a tanító
kat, tanárokat, akik a büntetésvégrehajtásban dolgoz
nak. Akik — szinte — a lehetetlenre vállalkoznak, ami
kor felnőtt emberekben akarják felgyújtani a tudás vá
gyát, akik makacs leleményességgel megtalálják azt az 
utat és módot, hogy miképp pótoltassák meglett korú 
emberekkel mindazt, amit korábban elmulasztottak.

Nehéz ez a terep. Nem is lehet másképpen szólni er
ről az itteni tevékenységről, mint a tisztelet, megbecsü
lés hangján, hiszen szögesen eltérőek a körülmények, 
melynek árnyékában dolgoznak az oktatók, nevelnek a 
nevelők. És mégis, talán épp a nehézség miatt, itt is 
megadatik a nevelői siker, a tanítói élmény, amely min
den pedagógus szíve vágya. Az, hogy a nyiladozó érte
lem kibontakozik, s szinte szelne láttára lesz más, mint 
korábban. Mert nemcsak a test hat a szellemre, hanem 
a szellem is.

Van-e olyan pedagógus, aki nem örül annak, hogy 
munkája nyomán biztossá válik a kéz, s szépnek formál
ja a betűket, azokat a betűket, amelyek mondatokká áll
nak össze, s egy levélben öltenek testet, egy olyan le
vélben, amelyet a szülőknek, s talán a feleségnek küld el 
az „ifjú” írástudó? Csak a pedagógus tudja azonban, 
hogy mekkora munka áll. egy-cgy ilyen levél mögött. 
Persze, tudjuk, sok-sok kudarc éri az oktatókat, hiszen 
a tanulók sem egyformák, vannak közöttük olyanok, 
akik épp csak tessék-lássék módon végzik el munkáju
kat, feladatukat.

De akik igen, azok gyógyírt jelentenek a pedagógusok 
szívének. Aki látott már ballagást, érettségi vizsgát 
ilyen körülmények között, az nem tud meghatódás nél
kül gondolni rájuk. Mert megható az az igyekezet, az 
a küzdelem, ahogy birtokba veszik újra a számukra már- 
már elveszett tudást, azt, ami nélkül élni szinte lehetet
len.

Nemcsak élni, hanem dolgozni is, és egyre inkább, hi
szen a mai időkben tudás és szakma nélkül nem nagyon 
boldogul senki. Ha ez így van manapság, még inkább 
így lesz holnap. Nagyon kemény cs következetes mun
kát kell folytatniuk pedagógusainknak, mert ami itt fo
lyik, az nem más, mint meg-megújuló küzdelem, hiszen 
itt olyanokkal kell sikert elérni, akikkel szemben a kinti 
pedagógusok kudarcot vallottak. S a kudarc nemcsak a 
tanárt, hanem a tanítványt is megviseli, ráadásul a 
kudarc félre is viheti a tanítványt, mint ahogy nagyon 
sokszor megesik.

És még valami: minden beosztott és vezető bv. dol
gozó akarva-akaratlan nevelői tevékenységet folytat, hi
szen akár a körleten, akár a műhelyben formálja az em
bert, a rábízott embert, azt, akinek jövendő sorsa sem 
neki, sem a társadalomnak nem lehet ltözöinbös. Ugyan
is egy-cgy ember élete, sorsa egyáltalán nem lehet szűk
re vett magánügy. Nálunk tehát az oktatás, a nevelés 
küzdelem a javából, küzdelem az emberért, a jövőért.

Á. J.

Vásárolni jó!
Ellesett pillanat: a fia

talember küencszáz forin
tért vásárolhat az üzlet
ben. Kér ezt, kér azt, fő
leg sok doboz cigarettát, 
zsírt, turistaszalámit, sa
vanyúságot, talán valami 
tisztasági cikket, aztán 
csokoládét. Sokféléből, so
kat. Még ránézésre is nyil
vánvaló: nem merítette ki 
a keretet. A maradék két
száz forintot majd legkö
zelebb, mondja. S lassan 
kezdem érteni a taktikát: 
miután a zárkából nem jö
het le mindenki, egymás
nak is vásárolnak az el
ítéltek.

Bizonyos vagyok abban, 
hogy a munkateljesítmény
től függően alacsonyabb 
vagy magasabb saját szük
ségletre fordítható összeg 
igen jó ösztönző. Világos 
ugyanis, hogy annak, aki
nek levonása van, közvet
lenül ez az egyetlen mér
ce, amiért úgy érzi, érde
mes hajtani. S ezt nem el
ítélően mondom, noha az 
sem lenne baj, ha azok a 
levonások előbb letelnének. 
Egy időben vita volt ar
ról, hogy helyes-e viszony
lagosan magas összegeket 
saját célra fordítani? Vég
tére is a bv. intézetben 
mindenki „teljes ellátást” 
kap, minek akkor, mond
juk, kilencszáz forint 
„zsebpénz”? E gondolko
dást az idő túlhaladta, s 
aki mégis így gondolkodik, 
az nyilván nem fogyasztott 
még börtönkosztot. Mert 
amíg a föétek, az ■ebéd ál
talában megfelelő, addig a 
reggeli és a vacsora vá
lasztéka behatárolt, a meg
határozott kalória gátat 
szab a lehetőségeknek 
Ezért szükséges a vásárlás, 
amely, ha úgy tetszik, ki

egészíti a választékot. Per
sze az is nyilvánvaló: aki 
előző nap vásárolt, annak 
nem ízlik a „hivatalos” 
étel, főként akkor, ha nem 
szereti. De ez mindenütt 
így van: aki mondjuk dél
előtt 11-kor megeszik egy 
tábla csokit, az fél egykor 
nem kanalazza nagy élve
zettel a sárgaborsó főzelé
ket.
' Felvetődik az is: vajon 
okosan, jól vásárolnak-e az 
emberek? Ez azonban 
csak okoskodó kérdés, mert 
a vásárlói szokásokat az 
üzletek választéka alakítja 
ki. Ahol például nincsenek 
primőrök, vagy már nem 
annak számító vitamindús 
zöldségfélék, ott kár meg
kérdezni, miért csokoládét 
vesz az elítélt. Ugyanez a 
helyzet akkor, ha csupán 
egyféle tartós húsáru van, 
más felvágottnak a nyo
ma sem látszik. Igen ám, 
mondják erre a boltosok, 
a viszonylag kis hely és a 
nagy és kiszámíthatatlan 
forgalom nehezen egyez
tethető össze. S ez igaz, bár 
ismert az a módszer, hogy 
időszakonként felmérik 
egy-egy áruféleségből a 
várható igényeket, s ekkor 
még a romlandóbb áru be
szerzése sem jelent kocká
zatot.

Mindezek a megállapítá
sok általában igazak, né
melykor nem. Azaz egy év 
forgalma alapján lehet 
csak megítélni a boltosok 
tevékenységének milyensé
gét. De talán ők is érzik 
— vagy ők érzik igazán —, 
hogy a vásárlás az elítél
teknek mindig egyfajta kis 
ünnep. Tehát rajtuk is 
múlik, hogy igaz legyen a 
mondat: vásárolni jó!

— f —
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Keli egy jó c
Mindnyájan emlékszünk Mi- 

nárifc Edére, aíki egy hős meg
szállottságával küzdött, meg
alázkodott, taktikázott, szövet
kezett, hogy egy csapatot ki
formáljon. A magyar film hő
se tisztában volt vele, hogy 
kell egy csapat, különben nem 
boldogul az ember.

A bv. intézetekben is elkö
vetkezett az az időszak, ami
kor nagyon is előtérbe került 
a csapatformálás, mert csapat

tudja, milyen körülmények kö
zepette készült, de őszintén 
szólva, ha tudná, akkor sem 
érdekelné, hiszen nem ingyen 
kapja, hanem pénzt ad érte, s 
ő azért vesz árucikket, hogy 
használja.

A bv. intézetek gyárai, üze
mei közvetve részt vesznek az 
exportban, és a belföldi piaci 
ellátásban. És a minőség ma 
nemcsak jelszó, hanem komor

A munkafolyamat minden fázisa fontos

munka, közösségi élet nélkül 
nem lehet eleget tenni a rá
juk váró feladatoknak. Gon
doljunk csak bele, hogy azok 
az emberek, akik a civil élet
ben inkább nem dolgoztak, 
hanem különféle kisebb-na- 
gvobb bűncselekményekből 
tartották fent magukat, egy
szerre csak azt veszik észre, 
hogy belecsöppentek egy nagy
üzembe! E l' lehet képzelni, 
hogy mennyire valószerűtlen
nek árzik helyzetüket. Nos, 
ebből a tétova embertömegből 
kell. olyan csapatot formáim, 
amely képes arra, hogy felve
gye a versenyt a „világszínvo
nallal”! Ugyanis a tét ez!

Minden termékünk, amely 
elhagyja az üzemet, úgy kerül 
piacra, hogy a vásárló nem

valóság. A meósok egyáltalán 
nem azt nézik, hogy milyenek 
a körülmények, hanem azt, 
hogy a termék jó-e vagy sem. 
Ha nem, irgalmatlanul vissza
dobják.

Mit tehet tehát az üzem ve
zetősége? Azt, hogy a rendel
kezésére álló emberekből 
igyekszik csapatot formálni, 
úgy, hogy legyenek benne hú
zó emberek, akik viszik ma
gukkal a többieket, tehát már 
az összeállítás is fontos, s' 
ezenkívül arra is törekedniük 
kell, hogy a fizetés mellett le
gyen vonzó, a munkakedvet 
újratermelő jutalmazási rend
szer.

Nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy aki bv. üzemben 
dolgozik, nemcsak a munká

jára öszpontosít, hanem ren
geteg külső és belső behatás 
éri. Egy-egy látogatás, vagy 
egy-egy levél szinte kicserélj 
az embert, úgy is, hogy szinte 
repdes a boldogságtól, de arra 
is van példa — sajnos —, 
hogy lelkileg összeomlik. Eze
ket a hatásokat kivédeni, 
megteremteni a naprakész 
munkakedvet — egyáltalán 
nem egyszerű dolog.

És mégis sikerül! Itt van 
például a Sabaria Cipőgyár 
bérmunkája, amit Márianoszl- 
rán végeznek. Az itteni embe
rek következetes előkészítő 
munkájának tudható be, hogy 
viszonylag rövid idő alatt ki
alakult egy ütőképes csapat, 
amely ha nem is hozza még 
mennyiségben azt, amit elvár
nak tőle, de amit megtermel, 
az minőségi munka!

Az első műszak megszerve
zését hamarosan követte a má
sodik, s ma már a bérmunka
adó biztos abban, hogy jó cé
get bízott meg ezzel a munka* 
val. Ez az üzemrésZleg gyer
mekcipőket gyárt, s elsősorban 
exportra! Ahol alapvető felté
tel a minőség. És ezt ez az 
ifjú részleg máris tudja.

De e mögött a teljesítmény 
mögött hallatlan nagy szerve
zőmunka áll. És roppant em
berismeret, hiszen a csapat
formálás első lépése az össze
állítás. A bv. intézetek, eddig 
is komoly munkát végeztek, de 
ami ezek után következik, 
sokkal nehezebb lesz, hiszen 
ma már magasabb szinten kell 
bekapcsolódniuk a hazai — s 
ezen keresztül —, a nemzet
közi munkamegosztásba.

A márianosztrai példa azt 
bizonyítja, hogy jó szervezés
sel, a közösségteremtés rejtett 
összefüggéseinek ismeretével 
ezen az újszerű feladaton is: 
sikerrel juthatunk túl.

A. 3.

A lopás 
lélektana

Ki lehet próbálni, aki 
nem hiszi. Az önkiszolgáló 
közértekben az- a ' gyakor
iét, hogy az ember magá
val viszi saját táskáját, ko
sarát is. S előfordul, hogy 
a közértes kosár megtelik, 
s már csak a sajátba fér 
el az áru. Mondjuk, egy 
üveg bor. A minap ponto
san ez történt velem, ám 
a hosszú sorbanállás alatt 
elfeledkeztem a borról, így 
a pénztár után jutott csak 
eszembe: ezt nem fizettem 
ki. No, most mit tegyek?

Z. az egyik üzem autó
szerelő műhelyében dolgo
zik. Egyik barátja panasz
kodik neki: nem kap a ko
csijához ilyen alkatrészt. 
Nekünk van a műhelyben, 
így a válasz. Aztán más
nap be is kerül a szerelő 
táskájába. A portán isme
rős van, nincs veszély. Eh
hez már csak az kell, hogy 
a hónap vége legyen — 
legalábbis az anyagiakat 
illetően — és a kísértés si
keres. Űjabb alkatrész, 
majd megint újabb, s né
hány hónap múlva, a le
bukás után kiderül a meg
lepő adat: több tízezer fo
rintot lopott el.

„Profi”, azaz megrögzött 
tolvaj mesélte mindezt, el
ismerve a lényeget: a lo
pás olyan, mint az alko
hol; ha egyszer rászokott 
valaki, nehezen vagy egy
általán nem lehet leszok
ni róla önként.

Jó, jó ez egyszer így van. 
De aztán a maga kárán 
tanulva, máskor időben 
abbahagyja. Tévedés, mon
daná az említett „profi”, 
hiszen az ember mindig 
abban a tudatban lop, hogy 
ez lesz az utolsó, csak most 
ne bukjak meg. S ha való
ban megússza, jön a tény- 
legésen^.Öyétkpzp, az „utol-

Szóvgl ott állok a kö
zértben, már a pénztár 
után, s ott a bor a kosa
ramban, S ebben a pilla
natban valaki a Vállamra 
teszi a kezét: fehérköpe
nyes eladó. Az mi, kérdi 
ridegen, metsző gúnnyal a 
hangjában? Érzem, kiver 
a verejték, legszívesebben 
a föld alá süllyednék el. 
Még néhány pillanattal ez
előtt nem éreztem volna 
így, hiszen nem tudatosult 
bennem,, hogy nem fizet
tem. De most már tudato
san tolvaj lettem!

S ekkor berregő, kelle
metlen hangot hallok, fél 
tudattal URJI-kocsi köze
ledtét vélem, de a követke
ző pillanatban felébredek. 
Az ébresztőóra megmentett. 
Ezúttal. . .  — f —
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Azt hiszem, az elítéltek 
egészségügyi ellátása az a te
rület, amelyet az érintettek 
részéről a legkevesebb kriti
ka ér. A bv. intézetben dolgo
zó orvosok és egészségügyiek 
olyan szellemben végzik fel
adatukat, amelyre a hivatásuk 
kötelezi őket. A beteg itt is 
beteg, s ebből a szempontból 
nincs jelentősége annak, hogy 
büntetését tölti.

A maga nemében sajátos 
terület ez, hiszen itt együtt

Sok elítéltnek itt pótolják 
a fogait

van az általános orvosi ellá
tás és a szakrendelés, a sze
mészettől kezdve a nőgyógyá
szaiig, a fogászattól a bőr- 
gyógyászatig. Bizony, számos 
elítélt itt kapja meg az első 
szemüveget, amelyre már évek 
óta szüksége lett volna, vagy 
éppen itt pótolják hiányos fo
gazatát. S akkor sem mondok 
nagyot, ha azt állítom: sokan 
életükben először kerültek or
vos szeme elé, először vizsgál
ták meg tüzetesebben.

Mindezt az elítéltek is tud
ják, s mégis vannak, akik pa
naszkodnak, elsősorban arra, 
hogy nem kapnak gyógyszert.

leginkább nyugtátokat. S noha 
az adott pillanatban lehet, 
hogy igazuk van, egészében 
ez is az egészségük érdeké
ben van, ami csak látszatra 
paradox megállapítás. Miről 
van szó? Arról, hogy sok em
bernek, főleg az első bűnté- 
nyeseknek nagy idegi megráz
kódtatás a büntetőeljárás, a 
börtönbe kerülés. Ráadásul 
ezt megelőzően sem éltek ép
pen nyugalomban. Ezért aztán 
idegesek, nem tudnak aludni, 
némelyeknél talán a lelkiis
meret is dolgozik. Ha azonban 
mindez nem kóros mértékű, 
nagy . hiba lenne, ha nyugtá
tokkal ellensúlyoznák, hiszen 
a lelki bajoknak az eredőjét 
kell megszüntetni, a tüneti ke
zelés úgyis eredménytelen. S 
ha. valaki rászokik a nyugtá
tokra, akkor egyre növelni 
kell az adagot, s egy idő után 
anélkül nem tud aludni, nem 
tud létezni. Ezért adnak az 
orvosok csak indokolt eset
ben és meghatározott ideig.

Van még valami, amit he
lyes tudatosítani. Nem mind
egy, hogy ki, miként kerül az 
orvos elé. Például, fáj a de
rekam, alig tudok hajolni, 
már napok óta. Jelentkezem 
az orvosnál, de nem olyan 
módon, mint egyesek teszik! 
megtagadják a levonulást a 
munkára. Hogy érthetően fo
galmazzak: némelyek már ma
guk akarják előre eldönteni, 
hogy őjc betegek! Nos, ez sem 
idekint, sem odabent nem a 
beteg dolga, hanem az orvosé, 

, Ügy hiszem azonban, hogy 
az említett problémák nem a 
lényeget mutatják, nevezete
sen: a bv. intézetekben — mi
ként Sátoraljaújhelyen is — 
minden beteg, rászoruló elítélt 
megkapja a szükséges, szak
szerű orvosi ellátást. Ez olyan 
jog, amely mindenkinek jár, 
ha valóban beteg.

Itt bizony szemüvegre lesz szükség. . .

Fordított élet

A szalagon és kívül egyaránt fontos az emberi tényező, a 
lelkiismeretes figyelem

Voltán elégedetten vette 
^  tudomásul', hogy tervé

nek első része remekül si
került. A látszatot megőriz
ve sikerült a lány közelébe 
férkőznie. Ezen a napon min
den sikerült, amibe belefo
gott. Ezért is engedte meg 
magának ezt az esti kirucca
nást. Erre évente legfeljebb 
két-három alkalommal ke
rült sor. Feltűnés nélkül 
szamügyre vette asztailtár- 
siait. Legjobban bájos, szom
szédos je érdekelte. Tehát 
nincs randevúja. Szabad, 
Megközelíthető. Nem csaló
dott. Közelről még vonzóbb
nak találta. Szép volt, izga
tó. A másik kettő azonnal 
kiesett érdeklődésének fóku
szából. Magas, férfias, izmos 
lányok voltak. Mintha ikrek 
lennének, úgy hasonlítottak 
egymásra. Néhány másodper
cig zavart csend telepedett 
közéjük, ennyi idő alatt tu
domásul vették a körülöttük 
történő változást. Megnézték, 
de nem sok érdeklődést mu
tattak a társaság egyetlen 
íérfitagja iránt, A szökjék be

szélgettek egymás között, 
összeöltötték a szó megszakí
tott fonalát. A fekete hajú 
nem változtatott testtartásán, 
elgondolkozva fújta a füstöt. 
Űigy látszott, önmagával van 
elfoglalva, s nem • érdekli, mi 
történik körülötte.

A pirospozsgás öreg pin
cér hozta, a megrendelt ita
lokat. A lány elé hosszú po
harat állított. Az aranyió fo
lyadék tetején fehér jégdarab 
úszkált.

Zoltán megkapta a kávéját, 
konyakját

A lány arca bosszúságot 
tükrözött.

— Valami baj van? —ér
deklődött a pincér.

— Jég nélkül kértem.
— Elnézést kérek. Ha kí

vánja. .kicserélem.
A lány föltalálta magát. 

Kezébe fogta a kanálkát. 
egyetlen mozdulattal kiha
lászta a limonádéban fürdő 
jégdarabot. Az olvadó jégda
rabkát a tányér szélére he
lyezte. Ebben a pilla,natíban 
gondtalan,, ■ kényeslkedő kis
lánynak: látszott.

Zoltán nem, vette le tekin
tetét a lányról.

A lány megérezte', hogy fi
gyelik. Kerekre tágult szem
mel. mint. aki nem ért sem
mit, szomszédjára emelte te
kintetét. Szemöldökének kes
keny íve .megrándult, enyhe 
rosszallást fejezett ki. Zoltán 
először nézhetett a szemébe. 
A mélybarna, kifejező tekin
tetű szemet hosszú, fekete 
szempililák árnyékolták. íri
szén apró pontocska táncolt. 
Egy pillanatig egymásra néz
tek, azután elkapta tekin
tetét, Felvette azt az öntu
datos. elutasító tartást, ami 
azokra a.nőkre jellemző,akik 
tisztában vannak a maguk, 
értékével.

Zoltán megértette a jel
zést. Jó emberismerettel ren
delkezett. Értette az emberi 
viszonyokat meghatározó ér
zések gazdag árnyalatait, fel
fogta a külső megnyilvánulá
sok apró jeleit, megfejthető 
.jelzéseit. Idegvégződései föl
fogták a láthatatlan hullámok 
rezgéseit. Ezek a megérzések 
HüindiiS ínesbízlMtóá® jelez

ték, hogy meddig mehet el a 
közeledésben.

J  smerte önmagát, tisztá
ban volt valamennyi elő

nyös és előnytelen tulajdon- 
sáigával. Rendelkezett azzal a 
ritka képességgel, hogy ön
magát a külső szemlélő tár
gyilagosságával nézze. Nem 
volt különösebben jóképű, 
férfias alkat, de a nőknél si
kere volt. Nem néztek át 
rajta. Személye, közeledés» 
mindig valami aktív reakciót 
váltott ki. Megvolt az egész
séges önbizalma, ezért sokan 
nagyképűnek tartották. Ha 
akarta, könnyen . megkedvel- 
tette magát.

Maga előtt sem titkolta, 
hogy szomiszédnője tetszik ne
ki, meg akar ismerkedni ve
lő. Ez nem bűn. A lány tar
tózkodó viselkedését termé
szetesnek tartotta, sőt, még 
jobban fölcsigázta érdeklődé
sét. A lány valóban nagyon 
csinos, még több is annál 3 
szép. Talán szebb nők is 
akadnak a teremben, de ér
dekesebb aligha. A tetszésnek 
és . érdeklődésnek ebben a 
stádiumában vak és elfogult 
maradt. Az emberek kritikai 
érzéke sokszor csak erőtel
jes k" -ő vagy belső hátáé 
sokra iép életbe.
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A könyvtár

i stúdió szerepe
Az elmúlt évek tudatos és 

tervszerű könyvtárfejlesztő 
munkája meghozta gyümöl
cseit. Ma már elmondható, 
hogy a nyíregyházi bv. inté
zet könyvtárában található 
4300 kötet könyv nem hever 
tétlenül a polcokon, hanem 
értő kezek nyúlnak értük. Ez 
az évenkénti frissítésnek, se
lejtezésnek köszönhető, no, 
nem azért, hogy hódoljanak 
a divatnak, hiszen a köny
vek birodalmában nemcsak 
az a jó, ami új, sőt, vannak 
a régiek között megunhatat

könyv, mert örömmel szögez
hetjük le, hogy a nyíregyhá
ziak szeretnek olvasni. Ahogy 
Budai Zoltán könyvtáros el
mondta, 293 beiratkozott ol
vasójuk van. És ezek az em
berek nemcsak beiratkoztak, 
hanem hordják-viszik, köl- 
csönzilk a könyveket. Ez, töb
bek között, azért is nagy szó, 
mert az intézet csaknem 
minden zárkájában található 
televízió, rendszeresen hall
gathatják a rádiót, a helyi 
stúdiózenét, különféle össze
állításokat közvetít, tehát lát-
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Nagy népszerűségnek örvend a könyvtár, hiszen csaknem 
háromszáz beiratkozott olvasója van

lan könyvek, ilyenek a világ- 
és a $ magyar irodalom klasz- 
szikusái, regények, versek, no
vellák. De ha a tartalom nem 
is, a kötés elavul a haszná
latban, megkopik, s már 
nem is olyan élvezet kézbe 
venni, ezért kell kivonni a 
kölcsönzésből az elhasznált, 
kötésű, elrongyolódott köny
veket.

Szerencsére ma már a 
könyvkiadás is felismerte, 
hogy a klasszikus alkotások 
iránti igény nem csökken, s 
ezért újra és újra kiadja a 
legszebb, legjobb könyveket, 
vagyis ma már lehet pótolni 
a klasszikus, örökérvényű 
könyveket iis, nem úgy, minit 
néhány évvel' ezelőtt, amikor 
országos botrány robbant ki 
amiatt, hogy például Petőfi
ké tetet nem lehetett kapni!

Ma, legalábbis a városok
ban. jó a helyzet. Egyként 
kaphatók a hazai és a külföl
di remekművek. Kell is a jó

ni és hallani lehet. És mégis 
ennyire ki vannak éhezve az 
emberek a betűre. Ez is azt 
bizonyítja, hogy a jó könyvet 
nem kell félteni semmitől, az 
megtalálja mindig is az olva
sóját. A rossz, unalmas köny
vért pedig nem ■ kár, ha ott 
porosodik a könyvesboltok
ban, vagy a könyváruházak 
raktáraiban. Vagy pedig, ha 
— véletlenül — könyvtárba 
kerül, s netalántán ki is köl
csönzi valaki, az teljes joggal 
dobhatja félre.

Talán nem tévedek túlsá
gosan nagyot, ha azt mon
dom, hogy ebben a nagymér
tékű kölcsönzésiben az is sze
repét játszik, hogy alaposan 
megnövekedtek a könyvárak. 
Ma már 50-60 forint egy-egy 
könyv ára, s ha valaki meg
teheti, akkor inkább kölcsön
zi, mint megveszi, hiszen a 
pénz kell másra. Furcsa el
lentmondás ebben az, hogy a 
drága könyv inkább talál ve

vőre. Azt hiszem, ezt az el
lentmondást úgy lehet felol
dani, hogy ismerjük azt a 
szokást, miszerint legszebb 
ajándék a könyv. Márpedig 
itt is szokásban van az, hogy 
egy-egy jeles napra — név
nap, születésnap — innen is 
könyvet visz a posta a sze
retett hozzátartozóhoz.

A könyvvásárlásra is lehető
sége van az itteni embernek, 
évente négyszer hoznak be 
könyvújdonságot, annak fi
gyelembevételével, mi is ér
dekli az ittenieket. Ennek 
kapcsán el lehet mondani, 
hogy jó az előkészítés. Ezt bi
zonyítja az is, hogy egy-egy 
könyvvásáron húszezer forint 
értékű könyv lel gazdára. 
Minit említettem, kapósak a 
drága könyvek és az ifjúság
nak szánt olvasnivalók. Ez 
utóbbi tény azt jelenti, hogy 
az apák gyermekeikre is gon
dolnak, amikor a könyvvásár 
választékát böngészik.

Az is ismeretes, hogy az in
tézeti könyvtárnak sem kö
zömbös, hogy milyen ered
ménnyel zárul egy-egy 
könyv-, illetve lemez- és ka
zettavásár. A százalékból, 
vagy pontosabban jutalékból 
ismét könyv lesz, amely már. 
az intézeti könyvtár könyvál
lományát gazdagítja.

Mint a könyvtárbeli beszél
getés során kiderült, az itte
ni emberek is elsősorban a 
szépirodalmi alkotásokat ke
resik, verseket, regényeket, 
novellákat, de vonzódnak az 
izgalmas, kalandos történetek
hez is.

Persze, mint minden inté
zetben, iitt is vannak kezdő 
olvasók, akik a meséket, a 
képes, rajzos olvasmányokat 
kpresik. Magukat ajándékoz
va meg, így pótolva, amit 
szüleik elmulasztottak.

Egy-egy könyvvásár ered
ménye húszezer forint! Azaz 
évente nyolcvanezer forint 
értékű könyvet, lemezt, ka
zettát adnak el. Ez azt is jel
zi, hogy a'z itteni üzem jó ke-, 
reset! lehetőséget ad. Akik 
szorgalmasan élnek is vele, 
azok könnyen kifizetik az, 
említett summát. Ezzel nem
csak magukat, hanem hozzá
tartozóikat is örömhöz juttat
ják. Mert az ajándék egyként 
öröm annak, aki adja, és an
nak, aki kapja. Egy-.egy al
kalomhoz illő sz,ép könyv, fő
leg, ha időben érkezik, több 
mint egyszerű ajándék. Hor
dozhat üzenetet is. Mármint 
a szív üzenetét. S ezáltal még 
jobban megerősödik az az ér
zelmi kapcsolat, amelynek ki 
kell tartania a szabadulá
s ig ...

Az üzenet, a jelzés, az in
formáció egyre nagyobb sze-
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A helyi stúdió rendszeresen önálló műsorokkal jelentkezik

repet kap életünkben. Nincs 
ma már olyan kicsi, vagy 
nagy közösség, amely enélkül 
meglenne. Nem véletlen az, 
hogy megnövekedett a helyi 
stúdiók szerepe abban, hogy 
információt ad. hogy tájékoz
tat. Egy-egy közösség hétköz
napjainak kiegyensúlyozottsá
gát mi sem garantálja job
ban, mint az, ha — jelen 
esetben — az intézet vezetői 
felhasználják stúdiójukat ar
ra. hogy mindenről tájékoz
tassák az embereket. Nyír
egyházán evvel tisztában van
nak. Egyre több közleményt 
adnak ki, s egyre több az 
oiyan riiportszerű beszélgetés, 
amely azt hozza nyilvános
ságra, hogy mi is foglalkoz
tatja az embereket. Mindez 
egyáltalán nem öncélú dolog.

Persze, az is hozzátartozik, 
hogy a nyíregyháziaknak ki
váló, korszerű stúdiójuk van, 
alkalmas arra, hogy betöltse 
hivatását.

Jó néhány évvel ezelőtt 
még arra panaszkodtak az 
intézetekben, hogy sajnos, 
nincs pénz korszerű eszkö
zökre. Ma már — szerencsére 
— ezen tűi vagyunk. "Legtöbb 
intézetünkben meghonosodott 
az ipari — vagy mezőgazda-

sági — termelés, s az üzemek 
nemcsak munkaalkalmat, ha
nem pénzt is teremtettek. Eb
ből a pénzből jut — többek 
között — erre is.

De arról soha nem szabad 
elfeledkezni, hogy minden 
korszerű hírközlő eszköz any- 
nyit ér, amilyen eredménye
ket érünk el vele. Ha úgy 
használjuk és arra, amire 
szerkesztették. Azaz a gon
dolkodásmódnak is kell vál
toznia, mert egy régi vágású 
beidegződés képes arra, hogy 
tétlenségre kárhoztassa s ez
zel kiiktassa az információs 
láncból. Ha ez igy történne, 
akkor megint lábra kapna a 
szóbeszéd, a megalapozatlan 
híresztelés, amely csak zavart 
kelt.

Azok az intézetek cseleked
nek bölcsen, amelyek nem
csak megszerzik a kor tech
nikai vívmányait, hanem a 
szó igazi értelmében birtok
ba is veszik és használják. A 
stúdió berendezései nemcsak 
arra alkalmasak, hogy zenét 
közvetítsenek, ez is kell, ha
nem arra is, hogy valódi, fon
tos, közérdekű hírekét, közle
ményeket, információkat jut
tassanak el az emberekhez.

Ä. J.

T IP P E L T Ü N K !
Szép számban érkeznek a szelvények vb-totónkra. A 

tippelők és a mi bosszúságunkra az első forduló 1?. sor
számú mérkőzésénél sajnálatos hiba történt: a Szovjet
unió—Magyarország mérkőzés helyett szovjet—portugál 
találkozó szerepelt. Elnézést kérünk, s egyben közöljük: 
ez mindenkinél találatnak számít majd.

Amint a totó jellegéből kitűnt: értékelésre csak a vb 
befejezése után kerülhet sor, akkor viszont hamarosan. 
Ahogy a beküldött és eddig beérkezett szelvényeket néz
tük: a tippelők igazi szurkolók is, hiszen válogatottunk
nak nagy bizalmat szavaztak, sokan várják továbbjutá
sunkat.

Szóval tippeltünk, most már a csapatokon a sor, hogy 
— kissé humorosra fogva — eltalálják tippjeinket.

Határozottam érezte, sejtet
te, hogy ez a nap más lesz, 
mint a többi. Ébredéstől 
kezdve, amibe csak belekez
dett. miniden sikerült. A szó
rakozóhely sajátos hangulata, 
a zene varázsa, a lány fel
bukkanása hozzájárult, hogy 
érzései kilépjenek a józan
ság korlátái közül, nagyobb 
hőfokon égjenek.

A .zenekar a műsor előtti 
utolsó számot játszotta.

— Bocsásson meg — hajolt 
a szomszédmőjéhez. — Innen 
jobban látni. Ha akarja, szí
vesen helyet cserélek.

— Köszönöm, nincs rá 
szükségem. Innen is jól lá
tok. Az első próbálkozást el
hárította, de Zoltán meigiz- 
lelte a lány hangját. Mély 
volt. telt és gazdagon ár
nyalt.

A lány újabb cigarettát 
vett elő. Zoltán kihasználta 
a kínálkozó alkalmat, azon
nal tüzet adott. A láng azon
nal fellobbamt és a f ekete fe
jecske engedelmesen odaha
jolt a parázs fölé. Egészen 
közel hozzá, orrát megcsapta 
a női haj izgató illata.

A cigaretta fölparázslott. A 
hölgy kurtán bólintott. Ar
ca továbbra is zárkózott ma
radt, idegesítőan, közömbös.

Szeme az elomló függönyök 
ráncait figyelte.

Zoltán megpróbált társal
gásba kezdeni.

— Nagyon dicsérik a mű
sort — kezdte néma túlságo
san találékonyan. Amit mon
dott, abban nem volt biztos. 
Elolvasta a tablót. A fellé
pő művészek között szemé
lyes ismerősit fedezett fel. 
Szenes László nevét olvasta. 
— Nem tudja, kdife lépmeik 
föl?

— Nem tudom — hang
zott a kurta válasz.

— Mindig ilyen kedvetlen?
■— Tessék?
— Ilyen csinos archoz nem 

illik a rossz kedv.
— Zaklatni idegen nőket, 

illik?
— Rendre utasít?
— Óriási felfedezés — 

mondta gúnyosan. — Magá
tól jött rá?

Határozott hangja elárulta, 
hogy azok közé a nők közié 
tartozik, akii képes magát 
megvédeni a tolakodóktól.

Zoltán megsértődött. A 
nyílt visszautasítás léhűtötte, 
kettévágta a közeledési szán
dékot. Utálatos teremtés gon
dolta. Sokat képzel magáról. 
Bosszúsága ellenére is ma
radt benne annyi jóérzés,

hogy nemi kísérletezett to
vább, Ha nem. hát ne,m. Sen
kire nem lehet erőszakkal rá- 
afcaiszíkodni. Tüntetőén elfor
dult. Nézelődött, várta a mű
sort. Ha jó. végignézi. Meg
issza a konyakot, elidőzik 
még egy darabig. Holnap dél
előtt úgyis kiadhatja magát. 
A téli szünetből hátravan 
van még két nap.

A világítás ebben a perc
ben megváltozott. A lámpák 
egy része kialudt, a tompí
tott fény árnyékot terített az 
asztalokra, A vendégek arc
vonásai elmosódtak, a vára
kozás csöndjében megcsörrent 
az üveghez koccanó pohár. A 
reflektor táncoló fénycsóvája 
megállapodott a dobogó fö
lött. Megkezdődött a műsor.

A lány egyenesen tartotta 
csinos fejét. Szája szögletében 
finom mosoly bujkált. Annyi
ra szép volt. hogy a férfi el
fordította a fejét. .Nem fog 
egy hideg szobor lába elé bo
rulni. gondolta tehetetlenül.

_^lig halt el az utolsó taps, 
máris halk vidámság 

hullámzott végig a közönség 
Sorai között. A reflektorfény
ben Szenes László fanyar ar
ca bukkant fel. A tánckomi
kus energikus léptekkel pat
tant fel a dobogóra, A vidám

összeállítása, mint mindig, 
most is nagy sikert aratott. 
Előadását többször félbesza
kította a nevetés. Fellépését 
szteppel éssei fejezte be.

Zoltán többször hallotta- 
látta ezt a. műsorszámot. Ész
revette. kimaradt belőle egy 
rész. „Lazsál a gazember” — 
gondolta,

A komikust visszatapsolták. 
Szaporán hajlongott, barna 
arcából elővillant sűrű fog
sora. Valószínűleg fogorvosi 
remekek.

A színész kifelé menet 
észrevette Zoltánt. Nem állt 
meg. sietett, de kezével oda
intett.

— Még egy fellépéseim van 
a Rózsafában. Szervusz.

Zoltán visszaintett. Akkor 
látta, hogy a lány is intege
tett. Jókedvűen megkérdez
te.

— Melyikünk volt a cím
zett? Maga vagy én?

A lány szemében — elő
ször ezen az estén —, vidám 
kis szikra táncolt.

— Ismeri Szenest?
— Meglehetősen. Maga is 

ismeri ?
— Kedvelem. Remek fic

kó. Jc kolléga.
Szavaiban feloldódott a ko

rábbi ridegség.
— Maga színésznő?
— Nem, Honnan veszi?

— Előbb azt mondta. Sze
nes kolléga.

— Nem egészen azt értet
tem. Mindössze annyi igaz, 
hogy több rendezvényen 
együtt léptünk fel.

— Milyen minőségben sze
repelt?

Vontatott, elnyújtott han
gon válaszolt.

— Énekesnő vagyok.
— Valami hasonlót sejtet

tem,
— Miből sejtette? Nem ér

tem.
— A fellépése, megjelené

se azt sugallja, hogy művész. 
Nem is- tudom elképzelni 
másnak. Mondjuk, titkárnő
nek, _ egyetemistának. ■ Van 
magában valami, ami mág
nesként vonzza a szemet. 
Mással is így van-e, nem tu
dom, a megállapítás szigo
rúan rám vonatkozik.

Kedves, nyílt mosoly öm
lött szét arcán.

— Azt hiszem, túloz,
— Komolyan mondom. Ha 

kívánja, leteszem a. nagyes
küt.

Elhitte. Nem tiltakozott. A 
szép nők megszokják, termé
szetesnek tartják, hogy tet
szenek a férfiaknak,

Bordács László 
Vác

IFolytatjuk)
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a családját
Gyuláról érkezett levél | 

tőle. Gyula, Béke sugárút, 
olvastam a feladót. Első I 
gondolatom az volt: elßd- I 
ták a régi házat, helyette J 
a történelmi múltú város
ban vettek másikat. Fel
idéztem egykori szavait, a I 
még odabentieket: „Ha | 
egyszer eljössz hozzánk, 
nem azért, hogy dicseked-1 
jek, de van, szóval, van 
pénzünk bőven. Az asz- 
szony most is cirkot ter
mel, mikorra hazamegyek, 
már fizetik. Négyéves a 
Ladánk, ki kéne cserélni.
A magunkfajta dolgos em
bereknél az autó is duplán 
öregszik. Igénybe van vé
ve, mint a két tenyerünk.
De az asszonyra hogyan 
bízhatnék ilyesmit? Majd 
ha hazamegyek. Rám vár 
ott minden. . .  De akkor 
aztán lesz örömünnep, egy 
teljes hétig, ha úgy lesz 
kedvem. Miért ne, ha van | 
rá pénzünk?” Amikor ki
bontottam a levelet, mellbe I 
vágott a felismerés: Bör
tönből írt! A levélpapíron j 
a bélyegző mindent meg
magyarázott. Ezernyi gon-j 
dolat kelt életre bennem a \ 
pillanat tört része alatt. 
Vajon mi történhetett, I 
hpgy ismét elvesztette a 
szabadságát? Éppen ő, aki 
annyira vágyott vissza a 
családjához?! Imádta a fe- | 
leségét, a gyerekeket. Ra
jongással beszélt róluk.

Töprengve, kedvtelenül \ 
olvastam levélét.

„Drága Barátom!
Sajnos, ismét bent va-1 

gyök. Az juttatott ide, akit 
a legjobban szerettem, a 
feleségem. Ilyen az élet! I 
Neki köszönhetek mindent! 
Először »rej« alá helyez-1 
tetett, most pedig hatvan 
napot kaptam miatta. Ami- I 
óta bent vagyok, beadta a 
válási keresetet, egy hét 
múlva lesz a tárgyalás. 
Szeretnék ott lenni, de 
csak úgy engednek el, ha 
van a letétemben pénz. Az 
pedig nincs! Az asszony az 
utolsó fillérig elszedett tő
lem minden pénzt. Benned | 
édes barátom, minden re
ményem! Ha te nem segí
tesz, nem segít senki sem! I 
Kérlek, küldj ezer forintot, 
hadd kérjek megszakítást, 
hadd menjek el a tárgya- i 
lásra! Látod, ilyen az én I 
sorsom, az ember sohasem I 
tudja, kiben bízhat. . .  No, \ 
de, ha kimegyek, megtaní
tom öt! A pénzt, amit kül- I 
desz, amint kint leszek, \ 
azonnal visszaadom.”

★
Többször egymás után 

elolvastam. Hirtelenjében | 
nem tudtam mitévő le
gyek. Azt éreztem, hogy I 
pénzt nem küldök neki, [ 
bár a miértje teljes pon
tossággal még nem fogal
mazódott meg bennem. I 
Egyszerűen csak éreztem: 
nem szabad bíznom benne! | 
Sántít a dolog. . .  De tud
ni akartam, hogy mitől?! \

Mintha semmit sem tud
nék, felkerestem a felesé- I 
gét. A csengetésre fáradt, 
megviselt asszony nyitott I 
ajtót. A jobb karja vállig | 
gipszben. A férje után ér
deklődtem.

— Magának is tartozik? I
— szólalt meg nagysoká-1 
ra. Szemében ideges vibrá- j 
lást fedeztem fel.

— Sokan jönnek, hogy I 
adjam meg a pénzt, amit \ 
kölcsön kért tőlük.

— Nekem nem tartozik I
— mondtam —, én csak \ 
beszélni szeretnék vele.

—■ Börtönben van — I 
mondta és a könny már j 
buggyant is ki a száméból, f
— Mindennap részeg volt,
ütötte a gyerekeket — | 
mondta és felemelte a kar
ját —, látja, ezt csinálta I 
velem. Látni sem akarom 
őt! Ha beszélni akar vele, [ 
menjen le Gyulára 
mondta, de már tudtam, 1 
eszem ágában sincs Gyula- | 
ra utazni, s úgy érezter 
nem erkölcsi kötelességem I 
kölcsönözni azt a bizonyos 
ezrest. . .  R. R.
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Munkaalkalom van, de...

Ha nincsenek is a birtokomban hajszálpon
tos statisztikai adatok, tájékozódás és tapasz
talatszerzés útján néhány tényt mégis bizto
san megállapíthatunk. így mindenekelőtt azt, 
hogy a szabadulok jelentős része senkire sem 
számíthat anyagilag és többnyire erkölcsileg 
sem, ha kilép a börtön kapuján. Kevés em
bernek van önálló lakása vagy bérleménye, s 
végül alig fordul elő, hogy olyan munkahely
re megy dolgozni, ahol számára a munka 
örömet okoz, vagy legalábbis szívesen csinál
ja. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy eközben 
magával viszi nem éppen szívderítő előéletét 
és tartozásait, akkor világos mindenki előtt: 
a visszailleszkedés útja sokkal nehezebb, mint 
a bűnözéshez vezető.

A  beilleszkedés nem könnyű
Ennek a már említett okokon kívül lélek

tani eredője is van. Abból a megfogalmazás
ból táplálkozik, mely szerint a bűnelkövetés 
is egyfajta „üzlet”. Elkövette a bűncselek
ményt, ezért megbüntették, vagyis a szabadu
lás pillanatában ki van egyenlítva a számla. 
Még tovább megyek: az a nézet is tartja-ma
gát, hogy csak a szabadságvesztés az igazi 
büntetés, a többi lényegtelen. Itt mindjárt ki
szűrhető egy szépszámú csoport; azok, akik
nek kitiltása, rendőri felügyelete, pártfogó fel
ügyelete, illetve kedvezménye van. Ezen in
tézkedések, mellékbüntetések — nem vélet
len az elnevezés — különböző mértékben és 
módon, de joghátrányt — ebből. következően 
életbeli hátrányt — jelentenek. Mert mi más 
az, amikor a szállás előtt megjelenik a rendőr
autó, hogy nem látogathatom az adott, hely
ségben a rokonaimat, hogy nem mehetek oda 
szórakozni, ahova akarok, ha bűncselekmény 
történt a környezetemben, elsőnek engem 
gyanúsítanak stb.? Miután mindegyik célja 
az, hogy valamilyen módon ellenőrizze a sza
badultat, az a bent elképzelt „elvonulás”, a 
tiszta, új élet meghirdetése bizonyos értelem
ben lehetetlen. Bizony, amíg ezek valamelyi
ke fennáll, nincs mese, vállalni, kell az elő
életét, azt, hogy — a számomra nem éppen 
kellemes — nyitott életet éljek. Tehát anél
kül, hogy érintettük volna a korábban jelzett 
hármas problémakört, nekik még ezzel is szá
molniuk kell. Élesebben fogalmazva: azzal 
még nem ér véget a büntetés, hogy letelt a 
szabadságvesztés. Vagy másként: a szabadu
lással kezdetét veszi — veheti — a visszail
leszkedés, de ez egy folyamat, amelynek si
chere az; idő '-múláíákál arányosan nő. Nyil
vánvaló persze, hogy több nehézséget jelent 
egy kitiltás, mint a pártfogó felügyelet, amely 
nemcsak ellenőrzés, nemcsak követelmények 
támasztásából áll, hanem segítő elemei is van
nak, s a hátsó szándék nélküli szabadulóknál 
ezek dominálnak. De amikor e hátrányokról 
beszélek, nem mondok újat azoknak, akik 
már „jártak ebben a cipőben”. S mégis, ők 
is, meg mások is idebent egyszerűen ném 
veszik komolyan e szabadulás utáni időkbe 
utaló feltételeket. „Csak egyszer teljen le a 
büntetésem’* — ez a vezérgondola't, s aztán, 
amikor kint vannak, hökkennek meg: hát ez 
ilyesmikkel jár? Ismerős a kép: Z. ott zo
kog örömében a bv. bíró előtt, mert meg
kapta a feltételest, esetleg úgy, hogy átminő
sítették. A vártnál korábban szabadul. Már 
nem is figyel arra, hogy milyen magatartási 
szabályokat szabtak feltételként, mindenre 
bólogat, szinte mámoros. Aztán két hónap 
múlva már újra bent meséli, hogy azok a 
iránya előírások akadályozták őt a kintmara- 
dásban. S azt hiszem, ez a lényeg: e jog
hátrányok, illetve életbeli követelményeik 
„nem derült égből villámcsapásként” érik az 
embert, hanem nagyjából-egészéből előre ki
számíthatók.

★

Térjünk vissza az említett hármas problé
makörre, nem feledve, hogy az előbb részle
tezett csoportnál mindezek fokozotton jelent
keznek. Az, hogy nem számíthat senkire anya
gilag, erkölcsileg — s itt egy igazi barátra, 
társra gondolok — annyi módosításra szorul, 
hogy a fiatalabbak a szülőkre talán mégis 
támaszkodhatnak, feltéve, hogy azok erkölcsi
leg olyanok és anyagilag jól állnak. De ha az 
átlagot akarom megragadni, nem feledkezhe- 
tem el arról, hogy a bentlévők többségének 
vagy. a nevelőotthon volt a „szülője”, vagy 
a szülők elváltak, új családokat alapítottak, 
és sajnos az sem ritka, hogy maguk a szülők 
is ütköztek a törvénnyel. Megvallom őszin
tén, igazán megoldást eme magányos helyzet
re nem tudok, s hajlok arra a megoldásra, 
amit a többség keres: a másik nemből találni 
társat, mégha az laza élettársi kapcsolat is. 
Tudniillik mindenkinek, de a szabadulónak 
főképpen, tartoznia kell valakihez, s a „kocs
mabarátoknál” minden más kapcsolat jobb. 
Igen ám. de nem mindegy, hogy hol, milyen 
körülmények között ismerkedünk meg vala
kivel? Az éjszakai mulatóban aligha találjuk 
meg azt a társat, akire szükségünk van. Bár
milyen furcsa, még e téren is a munkahely 
felé mutatnak a jelzők . . .

Lakás és család
Lakás. Bár kétségtelen, hogy sokan várnak 

lakásra, ez igazán nem más, mint pénzkérdés. 
Márpedig a szabadulónak ebből van a legke
vesebb. S egy ideig ebből is lesz. Szerencsés 
dolog, ha a társnak választott hölgynek — 
vagy úrnak — van lakása. Csakhogy ez ké
sőbb sok baj forrása lehet. Az hagyján, hogy 
mondjuk a hölgy vállalja a szabaduló előéletét,

a büntetettségét, hogy övé a lakás, de akkor 
ki hordja a „nadrágot”? Világos tehát, hogy 
ilyenkor nem két egyenrangú és jogú fél szer
ződése kötődik meg, s, ezt az alárendelt fél 
egy idő után érthetően nehezen viseli. S elég 
egy szokványos hétköznapi szóváltás, köny- 
nyen odamondják: „mehetsz oda, ahonnét 
jöttél!” S ha még először nem is gondolja ko
molyan, a másikban ott marad a tüske, ha 
úgy tetszik, fájni kezd az igazság! Most ka
pásból eszembe jut néhány konkrét eset, ami
kor a szabaduló a bv. intézetből egyenesen a 
„távkapcsolat” alanyához ment lakni, s né
hány hónap vagy év után tragikusan véget 
ért az együttlét. Mert hát két ember — füg
getlenül az előéletüktől — szeretheti, meg
szeretheti egymást, de mindig ott van a má
sik családja, kiterjedt rokoni kapcsolata, s ők 
már sokkal kritikusabbak, nem érzelmi ala
pon közelítik meg a szabadulót. Például soha 
nem tudom elfelejteni a következő esetet, 
amelyet igazán nem riogatásként mondok el, 
csupán tanulságul. Z. féltékenységből megöl
te feleségét. S milyen a sors: vagy 10 év után 
elmehetett rövid tartamúra. Megismerkedett 
egy lánnyal — nálánál jóval fiatalabbat —, 
aki elvitte szüleihez is. Aztán leveleztek, lá
togatták őt és természetesen az egyik szabad
ság idején még a házasság is megtörtént. Hát 
ez bizony nagy szerencse egy feleséggyilkos
nak, mert, ugye, lehet szépíteni, de az volt. 
Majd eljött a feltételes kedvezmény ideje. S 
egy éven belül a tragédia: apósával össze
különbözött és ütött. Súlyos testi sértés lett 
volna a vád és a mintegy ötévi kedvezmény 
elvffsztése. Ezt már nem vállalta és önkezével 
vetett véget az életének. Szóval, ha nem is 
ilyen tragikus kifejletű az ilyen vagy hasonló 
párválasztás, de nagyon megfontolandó az 
azonnali odaköltözés. Emlékszem, jómagam 
figyelmeztettem is erre Z.-t, mondván: járjon 
együtt a lánnyal, és ha, mondjuk, egy év után 
is őt választja — azaz szabad körülmények 
között is megismeri —, akkor ásó-kapa-nagy- 
harang.

A  legfontosabb
A végére hagytam a felsorolásban a mun

kahelyet, bár fontosságában az első. Ettől 
sok minden függ. Az elmúlt időszakban ezzel 
kapcsolatban komoly kutatást végeztünk. Ami 
kiderült: munkahelyek, munkaalkalom van, 
sőt a szabadulókat foglalkoztató cégek több- 

' ségé szállóval is rendelkezik. Csak hát. azt is 
tudni kell: ezek a munkahelyek olyan mun
kakörben foglalkoztatnak szabadulókat, ame
lyekre nem kapnak más szabad munkavál
lalókat. Mert a munka, a munkakörülmények 
nehezek, több műszakosak. Általában segéd
munkásokat keresnek, illetve betanított mun
kásokat, vagy legalább a betanítást megígé
rik. Vagyis gyorsan, könnyebb, jobb keresetű 
munkakört nehéz találni. Persze voltak és 
lesznek szabadulok, akik ezt megértik és hosz- 
szú távon gondolkodnak. Tudok olyan volt 
elítéltről, aki segédmunkásként kezdett a 
Taurusban és öt év múlva csoportvezető lett, 
akkor, amikor megkapta a mentesítést. Kez
detben szállón lakott, majd IBUSZ-lakásban 
és most már vállalati támogatással lakás vá
sárlásán gondolkodik. Mégha nem is tipikus 
példa, az elképzelése követendő: az első idők
ben megkapaszkodni, az olcsó, ám közel sem 
ideális szálló és a biztos kereset mellett. Azt 
is elmondta: ott a szállón és a munkahelyen 
több hasonló sorsú társa volt, de szinte mind
egyikük „megpattant” néhány hónap múlva, s 
talán már ismét idebent vannak. Hogy miért? 
Például azért — válaszolta a kezére mutat
va, mert nagyon piszkos munkahelyen dolgo
zunk, szinte nem tudom a kezemet tisztára 
mosni. — De most már — jelképesen is — 
tiszta a keze. Az is tény: van olyan elítélt — 
szabaduló kör, akik iskolázottabbak, például 
érettségizettek. Nekik még nehezebb a hely
zetük, hiszen joggal mondhatnák egyébként, 
hogy ők igényesebb munkára alkalmasak. 
Többnyire hiába van így, a kezdet nekik sem 
tartogat irodai, munkát, hiába voltak például 
a bv. intézetben „irodisták”, nevelő írnokok 
stb. Ha úgy tetszik, a ranglétra legalsó fo
káról kell indulniuk, de kétségtelen, hogy 
előbb feljebb kerülhetnek. De az előbb — 
nem néhány hét. A jövő itt csak egy lehet: 
a bv. intézetekben minél több olyan tanfolya
mot, betanítottmunkás-képzést kell indítani, 
amelyekből kint meg lehet élni. Ez, persze, 
feltételez legalább nyolc általánost, s valami
féle érdeklődést, készséget.

Jobb az állandóság
S még valami. Ezek a szabadulókat foglal

koztató cégek — éppen a munkakör jellege 
miatt — számolnak azzal, hogy a hozzájuk 
érkezők egy része előbb-utóbb elmegy. S ez 
önmagában nem baj. Csakhogy ezt az időt 
nem hetekben kell mérni. Addig maradjon 
a szabaduló, amíg másik, jobb, és főleg vég
leges — véglegesebb — helyet nem talál. Mert 
egészen más úgy keresni a munkahelyet, hogy 
közben már dolgozom és van hol laknom. Az 
első hónapok semmiképpen sem alkalmasak 
a vándorlásra. Ilyenkor mindenben valami ál
landóságot kell keresni! S itt nincs ellent
mondás.

★
A fentiekben leírtakat lehet vitatni, meg

állapításaival vitatkozni. De mindezekre nem 
gondolni, az több. mint hiba. Az esetek több
ségében végzetes mulasztás . , .

Kriminálpszichológüsok, kri- 
minálpedagógusok keresték 
fel a közelmúltban a Székes- 
fehérvári Könnyűfémmüvet, 
hogy a helyszínen tanulmá
nyozzák a hetvenes évek ele
jén bevezetett utógondozási 
rendszert, véleményt cserélje
nek az üzem vezetőivel és 
Csenda Károllyal, akinek a 
személyét, úgy érzem, lapunk 
olvasóinak felesleges részlete
sebben bemutatni, hiszen kö-

Kiss Lajos, a KÖFÉM gazda
sági igazgatója tájékoztatta a 

megjelenteket
zel másfél évtizede közvetle
nül ő foglalkozik a szabadul
tak napi problémáival.

A magyar ezüst „fellegvá
rát” Kiss Lajos gazdasági 
igazgató mutatta be. Elmond
ta, hogy négyezer embert fog
lalkoztatnak, termékeik, a vi
lág számos országába eljut
nak. A gyár építésével, ké
sőbbi bővítésével párhuzamo
san dolgozóiknak korszerű la
kótelepet építettek. Az ABC- 
áruháztól a fodrászszalonig, 
az óvodától a fedett sport- 
csarnokig, a több tízezer köte
tes könyvtártól a diszkóklub
iig mindennel rendelkeznek. 
Horgásztanyájuk, hétvégi pi
henőtelepük, üdülőjük van a 
közeli Velencei-tó partján.

— Felvetődik a kérdés — 
folytatta tájékoztatóját a gaz
dasági igazgató —, miként 
kezdődött a börtönből szaba
dultakkal való szervezett tö
rődés. A jogpolitikai elvek ki
mondják: a bűnüldözés elleni 
küzdelem mindenekelőtt ak
kor eredményes, ha elsősorban 
a bűncselekmények megelőzé
sére irányul. A megelőzés a 
szervezésen és a nevelésen 
nyugszik. Ez vonatkozik, töb
bek között, a szabadságvesztés 
büntetésüket letöltő személyek 
irányított utógondozására is.

Szervezeti
utógondozás

A megye párt, állami, rend
őri, ügyészi, bírói büntetésvég- 
rehajtási vezetőinek bevoná
sával, segítségével, 1971-ben 
megvizsgáltuk, hogy gyárunk
ban ezek az élvek hogyan va
lósíthatók meg.

A KÖFÉM-ben ezt megelő
zően is több szabadult jelent
kezett munkára. Alkalmazásuk 
elől nem zárkóztunk el, ha el
végezték az általános iskola 
nyolc osztályát és egészségi ál
lapotuk megfelelő volt Viszont 
ha felvettük őket, a későbbi- 

iekben különösebben már sen

ki sem foglalkozott gondjaik
kal.

Arra az elhatározásra jutot
tunk, hogy az utógondozást 
szervezetté kell tenni. A sza
badultaknak mindenekelőtt 
otthont és munkát kell bizto
sítani. s törekedni arra, hogy 
befogadja őket a gyár kollek
tívája. Így hoztuk létre utó
gondozási intézményünket, 
amelynek vezetője Csenda Ká
roly lett. i

Juhász János, a KÖFÉM ak
kori igazgatója, aki sajnos 
ma már nem lehet közöt-tünk, 
a Könnyűfémmű lakótelepén 
háromszintes épületrészt bo
csátott a szabadultak rendel
kezésére.

Természetesen a Heti Hír
adó is bekapcsolódott e párat
lan és nagyszerű elképzelés 
megvalósításába. Riportsoro
zatot készítettünk, amely át
fogóan bemutatta a Székesfe
hérvári Könnyűfémmű tevé
kenységét.

Személyesen 
az intézetekben

Csenda Károly több bünte
tésvégrehajtási intézetet sze
mélyesen is felkeresett. Töb
bek között járt Szegeden. Sop
ronkőhidán, Vácott, Máría- 
nosztrán, Tökölön, ahol elbe
szélgetett az elítéltekkel. Igye
kezett érzékeltetni a leendő 
munkavállalókkal, mit tud biz
tosítani a jelentkezőknek és, 
mit várnak tőlük. Hangsúlyoz
ta, hogy nem munkaerő-tobor
zás céljából kereste fel őket, 
hiszen szerencsére a KÖFÉM 
ilyen gondoktól mentes volt, 
hanem segíteni akarja őket, 
hogy minél előbb, minél köny- 
nyebben otthonhoz, munkához 
jutva megtalálják helyüket a 
szabad életben.

Magam is tapasztalhattam, 
hogy az elítéltek többsége ele
inte fenntartással fogadta hír
adásainkat, Csenda Károly 
szavait. Túl szépnek tartották 
a_ „menyasszonyt”. Nem tud
ták elhinni, elképzelni, hogy 
őket, a sokszoros visszaesőket, 
akik a társadalom perifériáiról 
is kisodródtak, egyedüllétük
ben felkarolják, segítsék, bíz
zanak bennük!

A kételyeket a valóság cá
folta meg. Érkezésük napján 
azonnal elhelyezték valameny- 
nyiüket a szállón. Tiszta, pap- 
lanos ágy, kényelmes rekamié, 
fürdőszoba állt rendelkezésük-

Az elért eredményeket Csen
da Károly ismertette

re. A rászorulók azonnali 
pénzsegélyben és étkezési 
jegyben részesültek. Többen 
mondták és mondják ma is, 

.ez nem munkásszálló, szállo
da, hanem lakás, otthon.

Az adatok kedvezőek
Csaknem másfél évtized 

alatt 869-en jelentkeztek mun
kára a KÖFÉM-nél, ebből 377- 
en az évek folyamán kiléptek, 
örfkényesen eltávoztak,, vagy a 
vállalat nem tartott igényt 
munkájukra. Szeretném idéz
ni a Székesfehérvári Rendőr- 
kapitányság vezetőjének sza
vait, aki részt vett a KÖFÉM- 
ben tartott tanácskozáson.

— A 869 személyből ,148 
személy követett el újabb 
bűncselekményt. Elmondhat-

Az egyik felszólaló, dr. Pál 
László kandidátus

juk; annak ellenére, hogy 
ezek az emberek a nulláról in
dultak el, döntő többségük 
szakított korábbi életvitelével, 
megtalálta helyét a társada
lomban. Ez óriási eredmény !

A megbeszélésen többen 
megkérdezték, hogy a KÖFÉM 
dolgozói miként fogadták be a 
börtönből szabadultakat.

Kiss Lajos válasza:
— Mindenkit munkája és 

magatartása szerint ítélnek 
meg. Többen házasságot kötöt
tek, a vállalat segítségével ön
álló lakáshoz jutottak, elnyer
ték a gyár kiváló dolgozója 
címet, sőt mentesültek a bün
tetett előélethez fűződő hátrá
nyok alól. Problémáik megol
dásában nemcsak Csenda Ká
roly,, hanem a gyár jogsegély- 
szolgálata is rendelkezésükre 
áll, amelyet igénybe is vesz
nek.

Az utógondozás szervezetté 
válásában úttörő munkát vég
zők közül már többen nyugál
lományba vonultak, vagy örök 
pihenőre tértek. Álmuk, el
képzelésük, hitük az emberek
ben lelkes folytatókra talált, 
nemcsak a KÖFÉM-ben, ha
nem országszerte.

Viszkok Sándor hatvankét 
esztendős korára szerezte meg 
a nyugdíjjogosultságot. Család
ja, annak ellenére, hogy havi 
nyugdíja 4600 forint, hallani 
sem akart róla, A KÖFÉM 
nyugdíjasként továbbra is fog
lalkoztatja és a szálló lakója 
maradt.

— ZIMM —
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Konyhaiüst és rákveszély
A harmadik világban hasz

nálatos nyílt főzöhelyek a 
füstképződés miált ugyan
olyan veszélyeseit, mint a ci
garettafüst Nők millióinak 
az egészségét veszélyeztetik. 
Ezt á riasztó’ eredményt egy. 
iiayaii tudós kutatásai hoz
tak.

„Az emberek a légszennye
zés szó : hallatán mindig a la
kóházon kívüli tevékenységre 
gondolnak, és többnyire olyan 
munkára, amit férfiak végez
nek — mondja Kirk Schmidt, 
a. honolului Kelet—Nyugat 
Központ munkatársa —, mi 
azonban az ellenkezőjéről be
szélünk: az otthonukban dol
gozó nőkről.” A világ összes 
háztartásának több mint fele 
fát, aratási hulladékot és szá
rított tyúktrágyát használ tü
zelőnek.

A fa elégetésekor keletkező 
füst, a cigarettához hasonlóan, 
valószínűleg rákkeltő benzo- 
pirént tartalmaz. Schmidt 
szerint egy ilyen főzőhelyen 
egy nő három óra alatt any- 
nyi. károsító anyagot lélegzik

be, mint 20 csomag cigaretta 
elszívásakor. A tűzhely füst
je 400-500 különböző vegy
szert tartalmaz, közte formal
dehidet és nitrogéndioxidot. 
A károsító anyagok ilyen tö
ménysége. esetén egy munka
helyen (az Egyesült Államok
ban) bevonnák az engedélyt. 
1984-ben Nepálban megálla
pították, hogy a . tüdőbajok 
felét a főzőhelyek füstjére le
het visszavezetiü, .és valószí
nűleg ez az oka a légutak be
tegségeinek, melyek az 1984-es 
WHO-statisztika szerint a fej
lődő országok halálokai kö
zött a vezető helyen állnak.

Schmidt nemrég hat hóna
pig vizsgálta az indiai Gud- 
zsarat államban, mennyire 
vannak kitéve az ottani nők 
a tűzhely füstjének. Kutatásai 
szerint lehetséges megoldás a 
kemény és a hatékonyabban 
égető tűzhelyek használata. 
Csakhogy ezek a tökéletesíté
seik költséggel járnak, míg 
egy három kőlapból összeállí
tott „tűzhely” nem kerül 
semmibe.

A legmakacsabb ellenfél 
a rágógumi

A Német Szövetségi Vas
utak az NSZK-beli Frank
furtban meghirdette a Tiszta 
pályaudvar akciót. Piackuta
tások ugyanis kiderítették, 
hogy tiszta és ápolt pálya
udvarokkal új utasokat lehet
ne nyerni.

A nyugatnémet vasút éven
te félmillió márkát költ ta
karításra, a pályaudvari csar
nokok és peronok állapota 
mégis sok kívánnivalót hagy 
maga után. A fő gond a nyil
vános illemhelyek tisztán tar
tása, a galambürülék, és a 
földre ragadt rágőgüinf ' eltá
volítása és a cigarettacsikkek
kel teleszórt sínek tisztítása.

A galambokat ultrahang- 
készülékekkel és hálókkal 
akarják a csarnokoktól távol 
tartani. Ami a cigarettacsik
keket. és a rágógumit illet.?, a 
tisztítóbrigádok jóformán te
hetetlenek. A síneket tisztító

géppel naponta legfeljebb a 
legdurvább szeméttől tudják 
megtisztítani. Különösen a 
felszíni gyorsvasutak állomá
sain, de a nagyvárosok pá
lyaudvarain is a legrövidebb 
időn belül hatalmas meny- 
nyiségű szemét gyűlik össze. 
A keményre taposott rágó
gumit csak „költséges kézi 
munkával” lehet eltávolítani. 
A nyilvános illemhelyek ál
lapotán a bérleti szerződések 
megújításával akarnak segí
teni. A jövőben nem 'a taka
rítónő fogja eldönteni, hogy 
hol és hogyan takarít.

Ami az ultrahangkészülé
keket illeti, még ezután fog 
bebizonyosodni, hogy sikerrel 
alkalmazhatók-e a galambok 
elriasztására. A mainzi főpá
lyaudvaron egyszerűbb esz
közökhöz folyamodnak: a fal
kiugrások és párkányok kö
zött hálókat feszítenek ki.

FELEDÉKENY NEW YQRK-SAK
New York lakói feledékenységben szenvednek. A 

városi tömegközlekedési vállalat talált tárgyak hivata
lába naponta 3000-5000 elveszített tárgy _ érkezik. Van 
köztük aranyóra, szőrmébunda, csillagászatig távcső, 
összecsukható ágy és__protézis. Mi az elveszített tár
gyak sorsa? Negyvenöt százalékuk visszakerül tulaj
donosaikhoz. Egy részüket a kötelező határidő lejárta 
után — a városi hatóságok szerint ez elegendő idő arra, 
hogy a tárgyak tulajdonosai visszaemlékezzenek: mit 
és hol veszítettek el — a város jótékony szervezetei
nek adják. A többi holmi a raktár polcán porosodik, 
amíg az elhagyott holmi ötévenként rendezett árveré
sen gazdára nem talál.

A légionárius személyi igazolványa
Egészen a közelmúltig azt tartották, hogy a személyi 

igazolványt Angliában találták fel. „Születési évenek 
az 1414-es évet tartották, amikor a brit parlament elfo
gadta a személyi igazolványokról szóló törvényt. Akkori
ban minden személyazonosságot igazoló okmányt maga 
a király írt alá. 1772-ig a külföldi útleveleket latin nyel
ven készítették. 1858-tól pedig franciául állítottak ki 
őket. A legrégibb fennmaradt személyazonossági igazol
ványt 1641. június 18-án írta alá az angol király. Most 
azonban kiderült, hogy a személyi igazolvány egyáltalán 
nem angol találmány. Nemrég Romániában egy olyan 
„személyi igazolványra” bukkantak, melyet aẑ  okol í 
Róma hatóságai i.sz. 123-ban állítottak ki egy légiós ne
vére abból az alkalomból, hogjr a hadseregből nyug
állományba vonult. Az okmány hitelességét a provincia 
katonai helytartójának pecsétje erősítette meg. A sze
mélyi igazolvány két összefűzött bronzlemezbol all.

KÁROS HAGYOMÁNY
A japán közgazdászok azt jósolták: ha honfitársaik 

a közeljövőben nem hagynak fel azzal a szokásukkal, 
hogy fa evőpálcikákkal étkeznek, akkor. ez a hagyo
mány a szó .szoros értelmében tönkreteszi az oiszagot.
A japánok csak egyszer használják az evopalcikakat
Azelőtt elégették őket a konyhatohelyekben. Pe » 
drága a fa, amelyből az evopálcika készül a Fulop- 
szigetekről és. a távoli Indonéziából vásárolják^A ja
pán éttermek és vendéglők egy ev alatt 11,? mi: hard 
evőpálcikát dobnak a szemeibe Senki nem tudna o_ 
szeszámolnd, hogy a háztartásokban mennyit semrmsv- 
tenek meg, Japánban nem tud 
távol-keleti országokban divatos „tobhszor 
tó” evőpálcikák használata.

Az osztrákok 
nagyon kedvelik a tévét

Az osztrákok egyre inkább nak csak 38 százaléka olvas, 
„taptósan tévéző” néppé vál- egy évtizeddel ezelőtt még 43 
nak, akiknél az olvasás viszont százalék volt. Az olvasmá- 
— legalábbis lefekvés előtt — nyok között — még — a re- 
áilandóan veszít a népszerűsé- gény vezet a népszerűségi lis- 
géből. Az osztrákok fele hét- tán (48 százalék), viszonylag 
köznapokon legalább 2 órát ül szorosan követik az újságok és 
a képernyő előtt. Az olvasók folyóiratok, amelyeket az em- 
íigyelmesen elolvassák az új- berek 42 százaléka visz magá- 
ságok politikai tájékoztató cik- val az ágyba. Huszonhét sza
kéit; a. könyvek kiválasztása- zalékra nőtt azoknak a száma, 
kor a szakkönyvek részesül- akik a szakkönyveket kedvé
nek előnyben a tisztán szóra- lik, a klasszikus ágyoivasmá- 
koztató irodalommal szemben, nyok, a krimik az utolsó hely- 
Ez a linzi IMAS intézetnek-a re szorultak és az osztrákok- 
közelmúltban közölt közvéle- nak már csak a 14 százaléka 
ménykutatási eredménye. kedveli őket.

Összességében a felnőttek Az IMAS közvélemény-ku- 
negyede legalább három órát tatása társadalmi helyzet sze- 
tévézik, 1978-ban a lakosság- rint is tagolja a tévérajongó
nak csak a harmada töltött na- kát. Az egyszerű képzettséggel 
pi 2 órát a tv előtt. Meglehető- és kisebb jövedelemmel ren- 
sen egyenletes maradt a tévét delkezők több időt fordítanak 
nem nézők aránya a körűibe- a tévére, mint a felső réteg 
lül 4 százalékkal. tagjai. A korcsoportok közt

Elalvás előtt az osztrákok- már nincs különbség.

Esküvő a vonaton
Az osztrák vasutak új ötle- kettasztalként, legfeljebb 19 

tének az „Utazz az alkalmi asztallal és 40 székkel, étke- 
vasúti, forgalomban” nevet ad- zőkocsiként legfeljebb 15 asz
ták, s az erre a célra átalakí- fallal és 37 székkel, mozi-, ok- 
tott vasúti kocsiitat sajtóuta- tató- vagy kiállítási terem
záson mutatták be. ként. Van még ezenkívül egy

A vasútigazgatóságok saját konferenciakocsi, valamint egy 
utazási tanácsadói és egyes na- komfortkocsi luxusjárműként 
gyobb pályaudvarok most vál- hat fülkével, egyenként negy- 
tajati, iskolai kirándulásokat, nydlc ülőhellyel bőr ülőgarni- 
klub- és egyesületi utazásokat, túrán, ruhatárral, telefonnal, 
lakodalmakat, vállalati konfe- klímaberendezéssel és konyhá- 
renciákat, szabadságos és hét- val.
végi utakat szerveznék, továb- Egy új, tarka, 60 oldalas ka- 
bá̂  kiállításlatogatasokat es talógus tartalmazza valameny- 
más utakat' vasúton, hegyi vas- nyj számításba jövő kocsifajta 
úton, a vasút buszával es ha- pontos leírását, Sok totóval és 
jojaval. Kalkulációkat keszite- raj22ai. Vannak továbbá ada- 
nek és helyet rezerválnák utas- tok a hegyi vasutakról, a tá- 
esoportoknak menetrendszerű volsági. közúti szolgalat bú
vá gy különvonatok közönséges szálról és a vásúf 'Hajóiról, 
vagy különkocsijaiban. Uhu Természetesen nem hiányoz- 
vagy feküdni, enni és mm, nak a2 áraJ^ valamint az in_ 
táncolni, csevegni vagy olvas- formaci0s és helyfoglalási le
ni, mindezt lehet majd az úti- hetőségek sem 
célig út közben — s az utasok . ' TT, ‘ ’ ,, „
remélhetőleg nem fognak elíe- , Az „Uta?z vasúton- csopor- 
lejteni hébe-hóba kinézni az nfa kis csoportok re^ze-
ohioirnr, re 4 személytől 25 százalék,

. '■* . tíz főtől 30 százalék — bizo-
Az ilyen utakhoz az osztrák ny0S időszakokban, kiválasz- 

vasutaknak szinte az egesz ko- tótt vonatokon 50 százalék — 
csiparkja rendelkezésre all. A ifjúsági csoportoknak pedig 70 
vevő igényei szerint rendelni százalékos engedélyt kínál, 
lehet első vagy másodosztályú, ,
nagy terű vágj' fülkés kocsi- - dent egybevetve az 
kát fekvő-, háló-, étkező- vonaton”, mint az uj
vagy büfékocsikat, sőt akár katalógusban olvasható, Auszt- 
egész motorvonat-szerelvénye- ,laban / sf ? te> P™aen bicé
két, valamint különleges jár- i§ / szinte) minden csoport 
műveket. (szinte) minden kívánságát tel-

Ezek között vannak társas- jesítb 
kocsik büfével, hangstúdióval 
és technikai kísérővel 
kocsiként diszkóutakra, 
szőnyeggel, asztalokkal 
kekkel rendezhetők 
különféle elrendezésben, 
dául konferencia'

XJj könyvek
Szincsák János—Veress István: A KUTYA HÉTKÖZ
NAPJAI
Gondolat Könyvkiadó 55 Ft
Mindenkinek ajánlott ez a könyv, aki szereti a. ku

tyákat. Aki még nem tudja, valójában milyet szeretne, 
azoknak a kutya fajtáiról ad tájékoztatót, megismeré
sükhöz fotót. Aki pedig a megfelelő körülményeket 
akarja biztosítani kedvence számára, hasznos tanácsok 
olvashatók itt a betegségre, ellátásra, nevelésre, tanítás- _ 
ra, gondozásra és tenyésztésre vonatkozóan. A könyvet 
olyan fotók tarkítják, amelyeken a szerzők a kutya vi
selkedését értelmezik, ismertetik.

Illyés Gyula: PUSZTÁK NÉPE (diákkönyvtár)
Móra Kiadó Fűzve: 12,— Ft.
Illyés Gyula gyermekkorának színhelyéről írta a 30-as 

évek magyar cselédsorsának megdöbbentő szociográfiá
ját. „Mit jelent az, hogy Magyarország népességének 
harmadrésze cseléd?” Halálos valamit jelent. A magyar
ság egyharmada tenger alá került, és elevenen el van 
temetve” — írta a könyv megjelenésekor Babits Mi
hály.

Béres Attila: CSUPA MARLONBRANDÖ.
Zrínyi Kiadó Fűzve: 20,— Ft.
„Nem is voítam még igazi írnok, csak olyan gyakor

nokféle. Az órámra néztem. A tisztek már hazamentek. 
A próbaidőt a századnál rég lefújták, nyugodtan gépel
hetnék a zászlóaljirodában. Arra gondolni sem mertem, 
mi van, ha Lakatos őrnagy keresett. Nála elég, ha egy
szer nincs valaki a helyén. Fél évre elég. Se kimenő, se 
semmi. Csak a táblázatok színes tussal.” — e szavakkal 
kezdődik Béres Attila könyve, amelyben a sorkatonai 
szolgálat megpróbáltatásainak vidám kalandjait írja 
meg. A kisregény mellett egy hang játék is helyet ka
pott a kötetben.

Vegyi tényező
a féktelen dühkitörések mögött?

Lehetséges, hogy azokban, akik dühüket, másokon gát
lástalanul kitöltik', e dühkitöréseket egy vegyi anyag 

Jiiányg .okozza, . Mint arrp}, orvosi heti-,
lap Mi1 Asberg stockholmi pszichiáternő kutatómunkája 
alapján beszámol, lehetséges, hogy ezeknél az emberek
nél hiány van serotoninban, egy .úgynevezett neutro- 
transzmitterben, amely a jelek átvitelénél szerepet ját
szik.

Serotoninnal dolgozó idegsejtek'' elsősorban az agy
törzsben vannak. Innen tompító hatást gyakorolnak az 
agy különböző részeire. A pszichoanalitikus szerint az 
agynak erre az anyagra, amely mély alvás közben bő
ven termelődik, a nem kívánt tartalmaknak a tudatból 
való kiszorításához van szüksége.

Azoknak az agyában, akik agressziójukat nem tudi- 
jak megfékezni, akik egyenesen robbanékony agresszi
vitásról tesznek tanúságot, és azoknál, akik öngyilkos
ságot kíséreltek meg és azonkívül megkísérelték — egyes 
esetekben sikerrel —, hogy egy gyermeket megöljenek, 
az újabb tanulmányok szerint rendkívül alacsony a 
serotonins zint.

T R É F Á K
— A fiára vonatkozóan 

van egy jó hírem és egy 
rossz — mondja a fiát lá
togató anyának as interná- 
tus vezetője.

— Először a jót mondja, 
— kéri oz anya.

— A fiáit ma május ki
rálynőjének választották.

★
— Ugye, hallotta már, 

szomszédasszony?
— Nem, még nem hal

lottam.
— Pedig én azt hallot

tam, hogy már hallotta!
★

A férj egy szép május 
estén a parkban sétál. Egy
szer csak meghall egy han
gocskát: „Vigyél magaddal. 
Elvarázsolt fiatal lány va- 
gyök és csak te tudsz meg
szabadítani a gonosz va
rázslattól!”

A férfi megfordul és 
meglát egy békát. Hazavi
szi, befekteti az ágyába, és 
íme, csodák csodája, a bé
ka gyönyörű szép lánnyá 
változik.

De a felesége nem akar
ja a történetet elhinni!
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Egy hét mérlege

Katasztrofális vereség
Ki lesz

az ellenfelünk?
(ha továbbjutunk)

Mezey György: senki sem 
irigyli

Peregnek a Mundial esemé-Muncuai esemé- 
„__ a csoportmérkő

zések. Mindegyik csapat be
mutatkozott. A látottak meg
felelnek az előzetes várako
zásnak: az okosan, taktiku
san, erejükkel gazdálkodó, rit
musváltozásra képes együtte
sek számíthatnak csak siker
re. Továbbá az is látszik: az 
úgynevezett esélytelen kiscsa
patok- Kellemetlen ellenfelei 
a többieknek. Könnyen lehet, 
hogy olyan együttesek is to
vábbjutnak, akikről ezt fel 
*em tételeztük. Nézzük a cso
portokat.

A-csoport: egyértelműnek
látszik az olaszok és az ar
gentinok továbbjutása, bár a 
bolgárok pontszerzése. .az ola
szok ellen valószínűsít^, a még 
továbbjutást jelentő,harmadik 
helyüket.
1 Olaszország—Bulgária 1-1 

Argentína—Dél-Korea 3-1 
Argentína—Olaszország 1-1 
Dél-Korea—Bulgária 1-1
B-csoport: á házigazdák

mellett a belgák és a pa
raguayiak pályáznak a máso
dik helyre, feltéve, ha Irak 
csak statiszta marad.

Mexikó—Belgium 2-1
Paraguay—Irak 1-0
C-csoport: a szovjetektől el

szenvedett hatgólos v reség 
egyszerűen megmagyarázha

tatlan, jóvátehetetlen. Játéko
saink ezen a fontos vb-mér- 
kőzésen csődöt mondtak, a 
négy perc alatt bekapott két 
gól után úgy játszottak, mint
ha magánügyük lenne a ta
lálkozó. Erre született meg a 
vicc: ezt a meccset kellett 
volna zárt kapuk mögött ren
dezni. A vereség aránya rá
adásul azt jelenti: még három 
pont megszerzésével sem biz
tos, hogy továbbjuthatunk, 
mert a gólkülönbségünk na
gyon rossz. A lapzárta után 
sorra került Kanada elleni 
találkozó után már mindenki 
tudja: a szovjetek elleni hat 
nulla egy siralmas szereplés 
kezdete volt, vagy sikerül 
talpra állnunk. A franciák 
megszenvedtek a kanadaiak 
ellen, bár a derék tengeren
túliak inkább csak lelkesedé
sükkel keltettek jó benyomást.

Szovjetunió—Magyarország 
6-0

Franciaország—Kanada 1-0
Franciaország—Szovjetunió 

1-1

D-csoport: bár a brazilok 
végül is bírói segédlettel nyer
tek a spanyolok ellen, egészé
ben jó benyomást tettek, s 
néhány sztár nem is játszott. 
Mellettük ' azonban a további 
három csapat közül bármelyik 
továbbjuthat, -Algéria a jelek

Disztl Péter: hat még gom
bócból is sok

NB II

Főszerepben az eső 
és a Dunaújváros

Ä másodosztályú labdarúgó-' 
bajnokság vasárnapi forduló
jának két főszereplője volt: az 
eső és a Dunaújváros csapa, 
ta. Egerben és Nyíregyházán 
egyaránt félbe kellett szakíta
ni a ‘mérkőzést a felhőszaka
dás miatt. A SZEOL-Délép 
kikapott i Nagykanizsán, a Du
naújváros viszont vesztére ál- 
ló.félidő után is nyert Veszp. 
rémben, így élre állt a Ko. 
hász!

Eger—Baja 0-0. Felhőszaka
dás miatt a 12. percben félbe
szakadt. s

Nyíregyháza—Debreceni Ki
nizsi! 1-1 (1-1). Nyíregyháza,: 
ezer. néző, vezette: Plasek. Gó
lok* Hanák, illetve Andirkó; 
Felhőszakadás miatt a 67. 
percben félbeszakadt.

Métripond—Keszthely . 3-2
(2-1). Hódmezővásárhely, két
ezer néző, vezette: Mészáros. 
Gólok: Leindler, Tóth (öngól), 
Bárány, illetve Kocsis és Se. 
bestyén.

H. Szabó L. SE—Kazincbar
cika 2-1 (1-1). Kazincbarcika, 
háromszáz néző, vezette: Dri- 
gán. Gólok: Oláh (2), illetve 
Leskó.

Dunaújváros—Veszprém 4-2 
(1-2). Veszprém, kétezer néző, 
vezette: Kőrös, Gólok: Misko- 
vicz, Ress, Menyhárt, Törő, il
letve Handel, Onhausz.

Szolnok—Diósgyőr 2-1 (0-0). 
Szolnok, ötszáz néző, vezette: 
Ádám M. Gólok: Repka, Ró. 
zsavölgyi, illetve Dzurják,

★
Szerdán két találkozót bo

nyolítottak le a labdarúgó NB 
II-ben. Mindkét mérkőzés a 
múlt vasárnap szakadt félbe 
a pályákra zúduló felhősza
kadás miatt.

Nyíregyháza—Debreceni Ki
nizsi 1-1 (0-0). Nyíregyháza, 
500 néző, jv.: Plasek, góllövők: 
Sárközi, illetve Rajzinger.

Eger—Baja 2-0 (0-0). Eger, 
3000 néző, jv.: Makó, göllövő: 
Csepregi (2).

Sopron—Komló 4-1 (1-0).
Sopron, ezernyolcszáz néző, 
vezette: Vankó. Gólok: Gosz- 
tola (2), Vámos és Németh I., 
illetve Takács.

Szekszárd—Ganz-MÄVAG 
2-1 (0-0). Szekszárd, ezer né
ző, vezette: Segovics. Gólok: 
Szirják, Varga L., illetve Tóth.

Vác—Salgótarján "-1 (2-1). 
Vác, ezer néző. vezette: Fe
kete. Gólok: Adi (2) és Kosa, 
illetve Rácz.

Nagykanizsa—SZEOL-Délén
1-0 (1-0), Nagykanizsa, ezer
ötszáz néző, vezette: Bay. Gól: 
László.

a  b a j n o k s á g  Ál l a s a

1. E g e r
2. D u n a ú jv .
3. S Z E O L -D .
4. D ió s g y ő r
5. N y íre g y h .
6. K e s z th e ly
7. S a lg ó ta r .
8. V ác
9. S z e k s z á rd

10. M é tr ip o n d
11. N a g y k a n ,
12. K o m ló
13. B a ja
14. V e s z p ré m
15. S z o ln o k
16. H . S z ab ó . L,
17. G an z-M .
18. S o p ro n
19. D e b r . K in iz s i
20. Kazincb.

36 18 15 3 64-31 51 
36 20 10 6 63-33 50 
36 20 9 7 69-36 49 
36 16 11 9 61-44 43 
36 13 12 11 43-38 38 
36 13 11 12 43-42 37 
36 12 11 13 41-40 35 
36 12 11 13 47-49 35 
36 11 iá  12 35-53 35 
36 11 12 13 50-51 34 
36 11 12 13 44-48 34 
36 i4 6 16 57-67 34 
36 12 10 14 49-66 34 
36 11.11 14 45-49 33 
36 13 7 16 40-49 33 
36 13 6 17 44-47 32 
36 10 12 14 52-61 32 
36 9 12 15 40-49 30 
36 8 12 16 41-52 28 
36 8 7 21 41-64 23

Détári: talán Kanada ellen?
szerint megint meglepetésekre 
képes.

Brazília—Spanyolország 1-0
Algéria—Észak-írország 1-1
E-csoport: ebben a csoport

ban minden lehet, az első kör 
még nem döntött el semmit. 
Az sem lenne meglepő, ha a 
továbbjutást a gólkülönbség 
döntené el, sőt az sem, ha 
sorsolás.

NSZK—Uruguay 1-1
Dánia—Skócia 1-0
F-csoport: gyengén kezdtek 

a lengyelek, meglepetésre ki
kaptak az angolok. Így aztán 
nem lehet megjósolni a cso
port végeredményét.

Marokkó—Lengyelország 0-0
Portugália—Anglia 1-0
Megjegyzés: lapzárta miatt 

csak a június 5-ig lejátszott 
mérkőzések eredményeit tud
juk közölni.

Amikor e sorok megjelen
nek, már ismeretes váloga
tottunk két csoportmérkőzésé
nek eredménye. Remélhetőleg 
az esélylatolgatás nem feles
leges, azaz így vagy úgy,. de 
továbbjutunk.

Ki lehet az ellenfelünk a 16 
között? Ha első helyen kerü
lünk tovább, akkor tág a kör: 
az A-, B-, F-csoport harma
dikja számos együttes lehet. 
Ám, ha a papírformát néz
zük, akkor az A-csoportból 
Bulgária, a B-ből a Mexikó, 
Belgium, Paraguay hármasból 
valamelyik, s az E-csoportból 
Lengyelország vagy Portugá
lia, feltéve, hogy Anglia lesz 
a csoportelső, miként feltéte
lezzük, hogy az A-ból az ola
szok és argentinok mennek 
tovább az első két helyen. 
Egyszerűbb a helyzet, ha má
sodikként jutunk tovább, ek
kor ugyanis az A-csoport má
sodikjával mérkőzünk, tehát 
vagy az olaszokkal vagy az 
argentinokkal. Végül ha har
madikként mennénk a 16-ba, 
akkor vagy az A- vagy a B- 
csoport győztesét kapnánk.

Ha mindezt végiggondol
juk, kiderül: nagy a valószí
nűsége annak, hogy az A- és 
B-csoportban játszók közül 
kerülhet ki ellenfelünk. Tehát 
Olaszország, Argentína, Bul
gária, Mexikó, Belgium és 
Paraguay hatosból lesz az 
egyik, akivel meg kell küz- 
denünk a nyolc közé kerülé
sért. (Feltéve, ha Dél-Korea 
és Irak nem okoz meglepe
tést.)

Továbbra is Havelange a FIFA elnöke
Mexikóvárosban megtartot

ta 45. kongresszusát a Nem
zetközi Labdarúgó Szövetség 
(FIFA). A napirendi pontok 
között ' szerepelt az elnökvá
lasztás. A hetvenéves brazil 
Joao Havelange-nak nem 
akadt ellenjélöltje, így a 
kongresszus továbbra is őt vá
lasztotta meg, 1990-ig lesz a 
világ labdarúgásának irányí
tója.

A kongresszuson nagy ér
deklődéssel várták azt a ja
vaslatot, amelynek egyik leg
főbb támogatója Hermann 
Neuberger volt, akit ugyan
csak újból megválasztottak a 
FIFA alektökének. Ez az 
olimpiai részvételre vonatko
zott, Neuberger elképzelése

szerint minden 23 éven aluli 
fiatal — megkötöttség nélkül 
— játsszhasson az olimpiákon. 
A kongresszus 47:40 szavazat
aránnyal úgy döntött, hogy a 
FIFA végrehajtó bizottsága 
vegye fel a kapcsolatot a 
NOB illetékes vezetőivel, 
amennyiben utóbbiak hozzá
járulnak, akkor 1992-től már 
az új szabályok szerint nevez
hetők a játékosok.

Még mielőtt ezt a javaslatot 
megvitatták, 48:44 szavazattal 
elfogadták a FIFA végrehajtó 
bizottságának azt az előter
jesztését, hogy az európai és 
dél-amerikai országok játéko
sai csak akkor ne indulhassa
nak olimpián, ha részt vettek 
a világbajnokságon.

fVont zih'iíej a  h a ra sst...
Boda és Varga marad az 

MTK-VM-ben, Bodának 
még többéves . szerződése 
van, és a napokban kije
lentette, hogy az MTK-VM- 
ben akarja befejezni lab
darúgó-pályafutását.

Vargát szeretné a Vasas, 
. hiszen lejárt a szerződése. 
A fedezet azonban mégis 
kitart a kék-fehér: színek 
mellett.

Tepszics Ignác (28 éves) 
egykor a Ferencváros já
tékosaként a válogatottsá
gig vitte. Most a Tatabá
nya játékosa, d,e ,a szerző
dése nyáron lejár, s a bá
nyászcsapat nemigen ma
rasztalja, hiszen jobbhát
védben ott van a fiatalabb 
és gyorsabb Vincze József. 
Ügy hírlik, hogy Tepszics 
szívesen menne az MTK- 
VM-hez.

Csernus, a Métripond 
gyors lábú, ördöngösen cse
lező szélsője, is az élvonal
ba vágyik, s követni sze
retné egykori játékostár
sait, ha nem is a Rábába, 
hanem mondjuk Újpestre. 
Ott ugyanis szükség lenne 
Katona után még egy vér
beli szélsőre.

Csík is megy? Állítólag 
zöld utat kapott. A Ganz- 
MÁVAG például szívesen 
látná, de Csík még nem 
döntött. Csorba viszont 
igen. Egy időben úgy volt, 
hogy Siófokra megy, de 
marad, újabb szerződés kö
ti a Vasashoz.

Magos, a Volán és a Va
sas egykori középcsatára 
az utóbbi évet Dorogon töl
tötte. Állítólag ismét a 
Volán játékosa lesz.

Bacsó István újra a kis- 
padon? Bacsó utoljára a 
Tatabányai Bányász meste
re volt, de egy éve a TF- 
en tanít, nem kívánt sen
kivel sem szerződést köt
ni. Most a hírek szerint 
nagyon hívják Óbudára, a 
III. kerülethez.

Mészöly Géza (19 éves), 
a Vasas sokszoros ifjúsági 
válogatott középhátvédje 
katonaköteles lesz. Nem 
csoda, hogy a Bp. Honvéd 
érdeklődik iránta. A kis 
Mészölyt viszont még két
éves szerződés köti a Vasas
hoz, no meg Híres is távo
zóban van. Kérdés: lesz-e

Vh-m em eirend
(jú n iu s  8-tól jú n iu s  1 3 -ig

Június 8: Irak—Belgium
NSZK—Skócia (TV)
Dánia—Uruguay (TV)

Június 9: Magyarország—Franciaország (TV) 
Szovjetunió—Kanada (TV)

Június 10: Dél-Korea—Olaszország 
Argentína—Bulgária (TV)

Június 11: Irak—Mexikó
Belgium—Paraguay 
Portugália—Marokkó 
Lengyelország—Anglia (TV)

Június 12: Észak-írország—Brazília (TV) 
Algéria—Spanyolország 

Június 13: Dánia—NSZK (TV)
Skócia—Uruguay

Muiva volt
Mi volt a csúcsért járó pré

mium? — A férjemtől kaptam 
egy vodkát — jött a meglepő 
válasz Malovecz Zsuzsától, a 
gerelyhajítás magyar rekorde
rétől. A válasz hallatán föl
kaptam a fejemet, de nemcsak 
én, hanem a négy lábon járó, 
Vodka névre hallgató fekete 
spániel is. — A férjem ugyan
is megígérte, ha már nem 
társbérlője leszek a magyar 
rekordnak, akkor kapok egy 
kutyát. Tavaly sikerült 62 mé
ter 66 centire javítani a ma
gyar csúcsot és behajtottam az 
ígéretét.

Még szerencse, hogy a férj 
nem tett újabb felajánlásokat, 
mert akkor tenyészet lenne 
már a lakásban. Hiszen Malo
vecz Zsuzsa idén eddig négy 
versenyen indult és háromszor 
állított fel új rekordot. Soha 
rosszabb idénykezdést. Az 
Építők versenyzőjéről tudott, 
hogy tehetséges, de az igazi 
kiugrásig évek teltek el. Nem 
kellett sokáig gondolkozni 
azon, vajon mi lehet ennek az 
oka. Ahogy Zsuzsa ránézett az 
edzőjére. Valkusz Tamásra, a 
válasz mindkettőjük arcára 
volt írva.

— Hát, hogy is mondjam, 
amíg nem kerültem Tamás
hoz, finoman fogalmazva, 
nemigen hagytam terhelni 
magamat, de mondhatnám 
úgy is. hogy lusta voltam.

— Ez enyhe túlzás — így 
az edző. — Amikor 1985-ben 
összekerültünk, az első év

a prémium
egymás „gyilkolásával” telt., 
Ha ő lazított, én keményítet
tem. Ha én keményítettem, ő 
lazítani akart. Ha nem akart 
futni, vele futottam. A téli 
alapozásnál például Zsuzsa 
minden kilométernél átkozó- 
dott. Én általában a harmadik 
kilométernél kerültem sorra. 
De aztán szép lassan megér
tette, hogy csak munkával le
het nagyot dobni, és ő nagyot 
akart dobni. Ahogy jöttek az 
eredmények, némi túlzással 
szólva, már nekem kell őt 
visszafogni.

— Nem lepődtek meg az új 
csúcs után?

— Vártuk mind a ketten, 
ha nem is ilyen nagy dobást. 
Mi minden verseny előtt _ ki
tűztünk egy célt. Kábáiéból 
megnézzük a pálya környékén 
parkoló autók rendszámát, és 
a nekünk legjobban megfele
lőit tűzzük ki célul. A legutób
bi csúcsjavításkor Zsuzsa od_a. 
szólt nekem: — Nézd, Tamás, 
annak a kocsinak, a rendszá
ma 66—64. — Nem lesz égy 
kicsit sok? — Hát nem, lett 
az. A gerely 66 méter 64 cen
tinél állt meg.

Az Építők atlétánője nagyon 
tehetséges. Már 19 éves korá
ban, amikor még a Dózsa ver
senyzője volt, felnőtt váloga
tóit lett. Most 24 éves. A 66 
méter 64 centi a vil ág idei má
sodik legjobb eredménye, Ed
dig versenyről versenyre ja
vított, s idén augusztusban 
Európa-bajnokság lesz . . .

CSELGÁNCS

Móra vet z.
Cselesek voltak, és még jól 

is gáncsoltak a magyar vá
logatottak legutóbb, a belgrá
di cselgáncs Európa-bajnoksá- 
gon, ki is vívták maguknak 
a kontinens meglepetéscsapa
ta megtisztelő címet. A vára
kozást felülmúló mérleg sem 
másította meg Moravetz Fe
renc szövetségi kapitány dön
tését; a szakvezető tehát hat 
hét múlva úgy tesz, ahogy 
már tavaly augusztusban el
határozta — búcsúzik, új 
munkahelyet keres magának.

— Tizenöt nehéz év áll 
mögöttem, amiből az utolsó 
hat duplán számított, annyi 
gonddal-bajjal járt együtt — 
mondja a 48 éves szakvezető, 
akinek az utódját még nem 
jelölték ki. — Versenyző-ed
zőként kezdtem a Budapesti 
Spartacusnál, az ifik és a ju
niorok oldalán, később e két 
korosztály kapitánya lettem, 
majd emellett szakfelügyelő, 
s ezután 1980-ban — bíztak 
meg az ország legjobb dzsú- 
dósainak irányításával.

— Véleménye a múlt és a 
jelen cselgáncssportjáról?

— Az én időmben nyíltabb 
volt a harc, a tatamin a 
technika és az erő dominált. 
Ma a taktikus, a fineszes 
cselgáncs a módi, miközben 
a versenyzők azon törik a fe
jüket, hogyan lehet kibabrálni 
az ellenfelekkel. Sokan nem 
is tudják, hogy még a ver
senyruhájukat is manipulál
ják, például olyan anyagok
ban mossák ki, meg kezelik, 
amit aztán képtelenség isten
igazából megragadni,

— Versenyzői sikerei?
 ̂ — Öt csapatbajnoki aranyat 

őrzök, háromszor nyertem 
MNK-t, országos bajnok vi-

a kapitány
szont, bánatomra egyszer sem 
voltam. A balszerencsém: az 
egykori legalacsonyabb kate
góriában, a 63 kiióban a ma
gam ötvenkilencével túl köny- 
nyű voltam.
.— A dzsudókirályról?
— Ez a cím a japán Jama- 

sitát illeti, a kétszeres olim
piai és négyszeres világbaj
nokot, akin az ellenfelek éve
kig képtelenek voltak akciót 
végrehajtani. Ö volt a csel
gáncs Peléje, tavalyi vissza
vonulásáig.

— A magyar ász?
— Hajtás Bertalan, aki már 

tavaly is karnyújtásnyira volt 
a dobogó legfelső fokától, s 
akit az idei EB-n már senki 
sem tudott megállítani. Ha 
így folytatja — még csak 21 
éves! —, minden csúcsra fel- 
juthat.

— A búcsúzó kapitány jö
vője?

— Végre egy igazi vakál- 
ció következik a köröshegyi 
tanyámon, ahol sokat játszom 
majd két kisunokámmal, 
merthogy 48 évesen már két
szeres nagyapa vagyok. Aztán, 
ha a szekér sehol sem akad 
el, külföldre utazok.
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