
Családi költségvetés
Miből és mennyire futja 

ma egy családnak a Szovjet
unióban? A munkások és az 
alkalmazottak havi átlagfize
tése a statisztikai hivatal sze
rint 200 rubel, a kolhoztago
ké 147 rubel. Hatvankétezer 
szovjet család körében vég
zett reprezentatív felmérés 
eredményeit közölte az Álla
mi Statisztikai Bizottság az 
Izvesztyija című napilapban. 
A bevezetőben megállapítja, 
hogy ésszerű az úgynevezett 
társadalmi fogyasztói alapból 
származó juttatásokat (a köz
oktatásra, egészségügyre, álla
mi lakásépítésre fordított ösz- 
szegeket). is hozzászámítani a 
fizetésekhez. Ennek figyelem- 
bevételével a munkások és 
alkalmazottak havi jövedel
me 279 rubel.

Ha a statisztikai hivatal 
módszerével számolunk to
vább, akkor 1986-ban a szov
jet munkások és alkalmazot
tak családjának átlagos havi 
jövedelme valamivel . több, 
mint 500 rubel volt. A statisz
tikusok egy családban leg
alább két keresőt feltételez
nek, ennek alapján tavaly eg.y 
családtagra a lakosság 60 szá
zaléka esetében 100 rubelnél 
magasabb jövedelem jutott, 31 
százaléknál pedig 150 rubelnél 
több. A családok együttes jö
vedelméből a fizetés 67,1 szá
zalék. a társadalmi fogyasztói 
alapból származó összeg 22,9, 
a háztájiból és más források
ból (tartásdíj, szülői támoga
tás) a_jöyedelmek- 7 százalé
ka származik. (A fennmaradó 
3 százalékra a statisztika nem 
tesz utalást.)

Egy átlagos szovjet család 
kiadásait százalékban a kö
vetkezőképpen vázolja a je
lentés: élelmiszerre 28,3 szá
zalékot, kultúrára és szociális 
szolgáltatásokra 23,2, öltözkö
désre 15, adóra, 8,1. tartós fo
gyasztási cikkekre 8, megtaka
rításra 7,3, alkoholra 2.2, épí
tőanyagra 0,6. egyéb célra 7,3 
százalékot költenek.

Mivel ezek a számok való
jában alig érzékeltetik a ki
adások terheit, íme egy konk
rét példa: a férj matematikus, 
kutatóintézeti osztályvezető, a 
feleség orvos, mindketten 40 
év körüliek, két iskoláskorú 
lányt nevelnek. A férj fizeté
se havi 42Ö, a feleségé 145 ru

London és Párizs lépései 
a fegyverzetcsökkentés ellen

Nyilvánvaló, hogy legalább
is némely NATO-országok 
akadályozni akarják a fegy
verzetcsökkentést és a nem
zetközi helyzet .javításának fo
lyamatát. Érre a következte
tésre jut kommentárjában a 
Pravda George Younger brit 
és André Giraíid francia had
ügyminiszter londoni tárgya
lásait elemezve.

A két miniszter tárgyalásai 
igencsak . előrehaladtak a re
pülőgépekről indítható szár
nyasrakéták közös gyártásá
nak kérdésében — emlékeztet 
rá a lap, hozzáfűzve, hogy a 
következő évtized végén Lon
don ilyen fegyverekkel kíván
ja felszerelni Tornado típusú 
vadászbombázóit.

A brit kormány arra hivat
kozik, hogy a közepes és ki
sebb hatótávolságú rakéták 
felszámolásáról aláírt szovjet 
—amerikai szerződés nem 
érinti a légi telepítésű eszkö
zöket.

„Az angol és francia raké
ták problémája nem szűnt 
meg. létezik, de a brit és 
francia atomerő kérdésének 
megvizsgálása egyelőre nem 
időszerű” — jelentette ki Nyi- 
kola.j Cservov vezérezredes: a 
szovjet vezérkar csoportfőnö
ke. aki szintén érintette a 
brit és francia atomero kér

bel, a levonásuk után 360. il
letve 130 rubelt kapnak kéz
hez, vagyis a család havonta 
490 rubelből él. Lakbérre (be
leértve a fűtést és a meleg vi
zet) 11 rubelt, áramra és gáz
ra 5 rubelt, telefonra (távhí
vásokkal) 12,5 rubelt fizetnek. 
A családi költségvetés legna
gyobb tétele az étkezés. Ez ha
vonta közel 200 rubelbe kerül, 
bár a feleség megjegyezte: ő 
nem tekinthető tipikus házi
asszonynak, mert sok mindent 
vásárol készen, tehát keve
sebből is ki tudnának jönni. 
A két lány neveltetésére for
dított kiadások állandó tételei: 
zeneiskola 22,30 rubel, külön 
sportórák 5,30 rubel, az isko
lai tízórai a két gyereknek 
10,40 rubel. A család a szoká
sosnál több újságra fizet elő, 
ez havonta körülbelül 6 ru
beljébe kerül. Színházra, mo
zira, könyvvásárlásra havi 15 
rubelt lehet számítani. Így az 
állandóan jelentkező kiadás 
havonta megközelítőleg 300 
rubel. Még nem volt szó a ru
házkodásról, amelynek költsé
geit nehéz havi bontásban fel
becsülni, de a napokban pél
dául a nagyobbik lánynak 200 
rubelért vásároltak télikabá
tot és csizmát. Mindent 
együttvéve, a család kiadásai 
hónapról hónapra csaknem 
megegyeznek a bevételeivel, 
sőt időnként a szülőktől kell 
kölcsönt kérniük. Nagyobb 
pénzösszeg megtakarítására is
merőseimnek ily módon alig 
nyílik lehetőségük.

Az Argumenti i Fakli heti
lapban Szemenova szociológus 
azt állapítja meg, hogy igen 
nagy a szakadék a fiatal há
zasok jövedelmei és szükség
letei között. A 21—24 éves 
életkorú házasok, ha egyete
misták, 80-90 rubel ösztöndí
jat kaptak, ha dolgoznak, ak
kor is csak maximüm 100-120 
rubelt. Később. 25-30 éves ko
rukban sem magasabb a fize
tésük 120-140 rubelnél. Mind 
több felmérés mutatja ki azl 
is, hogy a fiatal családosok 
mellett meglehetősen nehéz 
anyagi helyzetben vannak a 
nyugdíjasok is. Nem egyértel
mű a válasz tehát arra a kér
désre, hogy a szovjet bérből 
és fizetésből élők kényelme
sen kijönnek-e jövedelmükből.

dését a Krasznaja Zvezdának 
adott nyi'latkozátban.

A meglevő problémák kö
zött említi Cservov a kettős 
rendeltetésű amerikai atom- 
eszközök témakörét, s nem 
kerüli meg azt a kérdést, 
hogy a Szovjetunió több esz
közt köteles megsemmisíteni, 
mint az Egyesült Államok (öt 
telepített és egy már kipró
bált rakétatípust, 1750 esz
közt, szemben a három tele
pített és egy még nem rend
szerbe állított amerikai típus
sal, s 850 eszközzel).

Jcgpánck Sydneyben
Az utóbbi hónapokban egy

re több japánt látni az auszt
ráliai Sydney ingatlanügy
nökségeiben: a japán üzlet
emberek előszeretettel fekte
tik pénzüket ausztráliai örök
lakásokba, házakba és telkek
be, kihasználva a két ország 
telekárai közötti hatalmas kü
lönbséget. A japán telek- és 
lakásárak már olyan drágák, 
hogy sok szigetországi üzlet
embernek .— akik, ezek sze
rint azért nem keresnek rösz- 
szul — még a . 9 órás repülő
út és az alkalmankénti, repülő 
jegy-vásárlás mellett is meg 
éri, hog.y Ausztráliában le
gyen a nyaralójuk.

Az Országgyűlés szervezeti 
és személyi döntései

Az Országgyűlés téli üléssza
kán a törvényhozó testület el
fogadta a minisztériumokról 
szóló törvényt. A piaci folya
matok, a bel- és külkereske
delem egységes irányítása vé
gett az Országgyűlés döntött 
a Kereskedelmi Minisztérium 
létrehozásáról. Ennek követ
keztében megszűnik a Bel-, 
valamint a Külkereskedelmi 
Minisztérium.

A Környezetvédelmi és Víz
gazdálkodási Minisztérium 
életre hívását az egyre jelen
tősebb szerepet betöltő kör
nyezetvédelmi tevékenység és 
a természeti erőforrásokkal 
való gazdálkodás állami irá
nyításának egységesítése tette 
szükségessé. Az Országgyűlés 
e döntése az Országos Kör
nyezet- és Természetvédelmi, 
valamint az Országos Vízügyi 
Hivatal megszűnésével jár 
együtt. Az új minisztérium 
felállítása lehetőséget nyújt az 
e két hivatal felügyelete alatt 
működő területi államigazga
tási szervek összevonására is.

A Szociális és Egészségügyi 
Minisztérium megalakítására 
vonatkozó döntés lehetővé te
szi, hogy egységesebb és haté
konyabb legyen a szociálpoli
tika állami irányítása, amely 
eddig több minisztérium és 
országos hatáskörű szerv fel
adatkörébe tartozott.

A törvényhozó testület — 
tudomásul véve a Miniszter- 
tanács Tanácsi, illetve Tájé
koztatási Hivatalának meg
szűnését, továbbá az Országos 
Társadalombiztosítási Főigaz
gatóság felügyeletének válto
zását — úgy határozott, hogy 
módosítja a tanácsokról szóló 
1971. évi, a sajtóról szóló 1986. 
évi törvény és a társadalom-

Közepes evet zárt nz idén a mezőgazdaság

A jövőben tovább nő 
az agrártermelés jelentősége

Az Állami Gazdaságok Or
szágos Egyesülése Burgert Ró
bert elnökletével igazgató
tanácsi ülést tartott az Aka
démia dísztermében. A ta
nácskozáson részt vett Váncsa. 
Jenő mezőgazdasági és élel
mezésügyi' miniszter, aki elő1- 
adásában hangsúlyozta, hogy 
az elkövetkező időszakban 
nem csökken az agrártermelés 
jelentősége, sőt, a mezőgaz
daság és az élelmiszeripar 
stabilizáló szerepe a korábbi
nál is nagyobb lesz. Az ága
zatok — a terv szerint — jö
vőre is kiegyensúlyozott la
kossági ellátást teremtenek és 
arányosan járulnak hozzá az 
exportfeladatok teljesítésé
hez. A legfontosabb a minő
ség javítása és következetes 
érvényesítése.

Az idei esztendőről elmond
ta a miniszter: a mezőgazda
ság közepes évet zárt. Telje
sítménye az előzetes értékelés 
szerint 1,5 százalékkal halad
ta meg az 1986. évit. Mindent 
egybevetve az 1937-es eszten
dő a mezőgazdaság eddigi 
harmadik legjobb éve. Az 
élelmiszeripar a második leg
jobb teljesítményt,, nyújtotta, 
az erdő- és fagazdaság pedig 
— az eredmények tekinteté
ben — rlyen jó esztendőt még 
nem zárt történetében. Az ál
lattenyésztés az előirányza
tokat elérte: 2,3 millió'tónha 
vágóállatot adtak az üzemek 
és kistermelők az idén és a 
tejtermelés is kedvezően ala
kult. Figyelemre méltó, hogy 
a kistermelők szintén bővítet
ték árukibocsátásukat. Jel
lemző a 'termelési kedv növe
kedésére, hogy az idén a 
pénzintézetektől , összesén 
négymi,liárd forint értékű 
kölcsönt vettek fel gazdálko 
dúsuk javítására. Az élelmi
szeripar a tavalyinál 1,9 'Szá 
zalékkal termelt többet. Egyes 
ágazatokban — például a

biztosítás szervezetéről és irá
nyításáról szóló törvényerejű 
rendelet kapcsolódó előírásait.

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottságá
val és a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának elnöksé
gével egyetértésben a Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa 
személyi javaslatokat terjesz
tett az Országgyűlés elé. Eze
ket elfogadva a törvényhozó 
testület felmentette miniszter
elnök-helyettesi tisztségéből 
Berecz Frigyest, Csehák Judi- 
tot, Horváth Istvánt és Maró- 
thy. Lászlót, akit felmentett az 
Országos Tervhivatal elnöki 
tisztéből is. Egyidejűleg Be
recz Frigyest ipari, Csehák 
Juditot szociális és egészség- 
ügyi, Horváth Istvánt belügy-, 
Marjai Józsefet — miniszter
elnök-helyettesi tisztsége
meghagyásával — kereskedel
mi, Maróthy Lászlót környe
zetvédelmi és vízgazdálkodási 
miniszterré választotta.

Érdemeik elismerése mellett, 
más fontos megbízatásuk miatt 
mentette fel az Országgyűlés 
Juhár Zoltán belkereskedelmi, 
Kapolyi László ipari, Medve 
László egészségügyi és Med- 
gyessy Péter pénzügyminisz
tert, akit egyben megválasz
tott a Minisztertanács elnök- 
helyettesévé.

Érdemei elismerésével,
nyugállományba vonulása 
miatt született döntés Kama
ra János belügy- és Veres Pé
ter külkereskedelmi minisz
ter felmentéséről.

Hoós Jánost — miniszteri 
jogállással — az Országos 
Tervhivatal elnökévé, Villá
nyi Miklóst pénzügyminiszter
ré választotta az Országgyű
lés.

húsiparban — javult a minő
ség, gazdagodott a választék.

Az agrártermelés kivitelét 
az jellemzi, hogy a konverti
bilis piacokon többnyire sike
rült helytállni, az év első tíz 
hónapjában a magyar export 
28 százalékát az agrárágaza
tok adták. A rubelelszámolá
sú kivitel teljesítésében ki
sebb elmaradás mutatkozik, ez 
azonban összefüggésben van 
azzal, hogy a borainkra és 
szeszes italainkra csokiként a 
szovjet megrendelés.

1988-ban az előirányzat sze
rint a mezőgazdaság bruttó 
termelése 5—5,5 százalékkal 
növekszik. Az élelmiszeripar 
egy százalékkal ad többet az 
ideinél, és ezzel továbbra is 
kellő árufedezetet ad a hazai 
ellátáshoz

A miniszter elmondotta, 
hogy a piacon esetenként ki
alakult helyzet nem tükrözi, 
hogy verseny indult a fo
gyasztókért. Egyes termékek 
akkor is drágán kerülnek a 
vevőhöz, amikor bőségesek a 
hozamok. Ez azzal is magya
rázható, hogy a piacfelügye
leti munkát még nem sikerüli 
a kellő színvonalra emelni. A 
MÉM-ben intézkedéseket tesz
nek azért, hogy javuljon a 
helyzet A jövőben, amikor 
az árrendszer rugalmasabb 
lesz, a termelői áraknak csak
nem a feje' szabad árformába 
kerül, igen hagy szükség van 
,a, piacfefügyelet. tevékenysé
gére és beavatkozására, fő
ként 1988 első negyedévében, 
amikor az új szabályozórend
szer első hatásai nagy vona
lakban már lemérhetek.

Váncsa Jenő méltatta az 
állami’ gazdaságok idei -telje
sítményét. Elmondotta, hogy a 
nehézségek, .ellenére dinami. 
kusan fejlődtek és- a mező 
gazdasági átlagnál.'jobban, ha 
fon) százalékkal növelték ter
melésüket.'

1Boldog új évet!

Száznegyven év, ötvenhat kormány

Kik ültek a bársonyszékben?
A Batthyány-kormánytól a 

Grósz-kormányig Magyaror
szág majd’ 140 esztendejének 
56 kormányát tartalmazza az 
a kötet, amelynek szerzője 
Bölöny József, címe Magyar- 
ország kormányai: 184S—19S7, 
gondozója pedig az Akadémiai 
Kiadó. A kötet megjelenésé
nek érdekessége, hogy éppen 
egy újabb kormányváltozás 
előtt került a könyvesboltok
ba. Ami persze korántsem je
lenti azt, hogy frissiben avít
tá vált volna. Hiszen az a 
tény, hogy megalakult az 57. 
magyar kormány, semmit sem 
von le a kötet érdemeiből. 
Már csak azért sem, mert az 
előzményt — az 1975-ig terje
dő időszak magyar kormá
nyairól szóló kötet — is bi
zonyára pótolhatatlan segéd
könyvként használják mind
azok, akik — a kiadó ajánlá
sa szerint — ezen időszak tör
ténetével foglalkoznak^ vagy 
akár csak érdeklődnek iránta. 
Lapozzunk bele, ízelítőként, 
hogy mi minden található a 
könyvben!

Névhez, nevekhez kötődik 
a történelem..'Az átlagos mű
veltségű ember még csak tud
ja hová tenni , az 1919-es for
radalmi kormányzótanácsot; a 
Gömbös-kormányt vagy. a He- 
gedűs-körmán'yt, de , azt nem 
biztos, hogy tudja: a Tanács- 
köztársaság vezetőjeként tisz
telt Kun Béla mindhárom 
összetételben nem a forradal
mi kormányzótanács . elnöke, 
hanem külügyi, illetve. had
ügyi népbiztosa volt.

Van azonban a könyvnek 
egy fejezete, amely kutató

Ki a Jav«‘uíMS-kcnyér
Vannak, akik a fehér, fosz

lós kenyeret keresik, mások a 
barna, rozsosra esküsznek. 
Nemrég megjelentek a kor
pás. a félbarna, sőt újabban 
a különleges ízesítésű kenye
rek is az üzletekben. A keres
let pedig találkozott a kíná
lattal.

A szakemberek tudják., a 
kenyér sütési technológiája az 
idők folyamán sokat változott-, 
de égy dolog, változatlan ma
radt: á víz. 'A ■ dagasztáshoz. 
a keléshez szükséges csapviz. 
kútvíz. Most ennek is' vége 
Szűcs A.ttiláné. a Fővárosi Sü
tőipari Vállalat.. Békásmegyeri 
Kenyérgyár Leányvállalatá
nak igazgatója, egy..sajtótájé
koztatón elárulta: náluk ez
után a Juvent-us-kpnyeret 
nem vízzel készítik. Pontosab
ban vízzel. dé milyennel? Ás
ványi anyagokban s tápanya 
gó.kbán bővelkedő vízzel. '

nak, s egyszerű érdeklődőnek 
egyaránt izgalmas lehet. An
nál is inkább, mert az előző 
kötetben — tehát amely 1975- 
ig tartalmazza a magyar kor
mányokat — ilyesmi nem 
szerepel. A fejezet címe 
egyébként: Miniszterekről
másképpen.. S mintha csak 
vetélkedőjátékok szerzőinek 
vagy csemegéket . kereső új
ságíróknak készült volna. Meg 
lehet tudni bejőle például, 
melyik miniszter töltötté — 
megszakítás nélkül — a .leg
több időt ugyanazon miniszte
ri székben, de azt is, ki volt 
az „egynapos” miniszteri szék
ben, ki volt az „egynapos” 
miniszterelnök. Aztán' a 
családi, kapcsolatok: . ki ki
nek volt apja. fia, test
vére, sógora. Kik voltak a női 
miniszterek, ki volt a legidő
sebb és a legfiatalabb hiva
talba lépő miniszterelnök. És 
egy szomorú fejezet: a kivég
zett, a baleset, sőt merénylet 
áldozatává vált miniszterek 
.névsora.

S végül: igen érdekes ol
vasmány az a fejezet is, 
amely a kormánytagok sze
mélyi adatait tartalmazza. S 
nem annak okán, hogy. inti
mitásokat közöl, hanem azért, 
mert szintén többet nyújt a 
puszja tényéknél. Hiszen kor
ról és emberről is sokat mond 
a curriculum vitae, egy or
szágról pedig azok az embe
rek s azoknak az embereknek 

■a sorsa, akik . kormányzásá
ban, ügyeinek intézésében 
'szerepet vállaltak.

Oíyáhnáí. amely hozzájárul 
az egészség megőrzéséhez.

Ahogy Szücsné . hivatalosan 
kifejezte magát: a kenyér 
.gyártásánál- „egy. 'találmányi 
védettség alatt álló ■ eljárást!’ 
.alkalmaznak, most első ízben. 
A fővárosi Juventus-f orrás 
gyógyvizét keverik ugyanis a 
liszthez. A gyógyvíz a föld 
mélyrétegeiből, baktéorológiái 
értelemben igen tisztán,’ tör a 
felszínre, s nipcs szükség .kió- 
rozásra ónozásra és egyéb ké
miai 'beavatkozásra.. Ellenben 
megtalálható a vízben- sokféle 
ritka kincs; -mindaz;, ami oly 
kivételessé teszi a - Jüventus- 
forrást. '

Az ű.i kenyér 60 dékás — ta
karékos — csomagolásban ke
rül forgalomba. A címkéken 
— akárcsak az ásványvizes 
üvegeken megtalálhatjuk 
majd a győgyanyag.ok gazdag 
listáját. <
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Az igazságszolgáltatás 
elvei változatlanok

akkor éljen jogorvoslati jogo
sultságával. amikor a számá
ra sérelmes intézkedés tör
tént, és nem" elkésve. Tapasz
talat, hogy például a nyomo
záskor szerzett sérelmeiket- a 
bíróságon adják elő, és nem
egyszer a bizonyítás, illetve a

Legutóbbi, karácsonyi szá- meg, s mindezt az előnyt va- gos felvetés, ha például ítélet tárgyalás során felhozandókat
munkban azt próbáltuk össze- lamilyen ellenszolgáltatásért nélkül kaphatnának szabad- már a büntetés letöltésének
foglalni, hogy január 1-jétől, kapta. Egyébként a Btk tör- ságvesztést. vagy nem kelle- megkezdése után, tehát az ité-
m-ilyen új jogszabályi rendel- vényi tényállásai nemigen ne az ügyükben bizonyítást le- let jogerőre emelkedése után
kezesek.... . ■ 'éPnek életbe. Az változtak, -legfeljebb az érték- utóbbi evekben kezdődött es határok. Lopni például nem 

gazQasagi, Ugy lop vaiak,. hogy merle-most felgyorsuló 
társadalmi változások geli: benne vagyok-e a sza-

folytatni. nem választhatná- sérelmezik. Például az elöze- 
nak védőt. stb. tes letartóztatott gyermekei-

Félreértelmezve, s nem kel- ről, őrizetlenül maradt laka
ié időben és helyen alkal- sáról, tárgyairól, stb. a ható-í-üx-T— ---- 1—Jjjj Hahagyták érintetlenül a jogai- bálysértési értékhatárban vagy mázzák sokan az ártatlanság ság köteles _ gondoskod 

kotast sem, a jog a maga esz- már bűncselekmény amit tét- vélelmét, mint olyan alapél- ez nem történik meg, azt meg 
közeivel igyekszik lépést tar- tem? Ami di az eröszakos vet, amelynek - megítélésem a hyomozás során kell pana- 
tam az életviszonyok fejlődé- cselekményeket illeti, minden- szerint - a jelentősége csak sz° ™ nem később. Nem 
sevel. Ennek a folyamatnak kj előtt vjlágos. a másik em„ tovább növekszik. Ez azt változik a jovoben sem a tor- 
azonban ellentmondásai van- bernek még eg fpnt sem mondja ki, hogv venyessegi óvás jellege, annak
nak, a gyakori módosítások, a adhatok következmények nél-
regr helyébe lepő uj.rendelke- kül civilizált emberi érint. 
zesek a jogban járatlan em- kezésnek ez nem lehet elfo. 
bereket elbizonytalanítják De dott része.
meg a szakemberek koreben A x.. . . , ,
is tapasztalható ez, amikor a A törvény mindezt váltó- iaP,lUua.
gyors módosítás miatt ugyan- plánul ,gy fogalmazza meg: £
csak nehéz áttekinteni, hogy társadalomra veszélyes cse- ^ODD nezzuK meg’ mit nem 
egy adott törvénynek vagy lekmeny azaz buncselek-

senki sem tekintendő rendkívüli jogorvoslati jelle- 
bűnösnek mindaddig, Se- Vagyis az sem, hogy az 
amíg büntetőjogi fele- elítélt ilyet nem nyújthat, be. 
lősségét jogerős bírói csupán e tárgyú kérelemmel 
határozat meg nem ál- fordulhat a legfőbb ügyész
lapította. hez, illetve a legfőbb bírói

fórum elnökéhez.
jelent ez? Mindenekelőtt nem. Időszerű említenünk a nyil- 
akadályozhatja az eljárást, vánosság alapelvét is, amely

vegrehajtasi rendeletének mely mulasztás amelv a Ma azt’ hogy a gyanúsított ellen ugyancsak novekvo jelentosc-
rendelkezesei ervenyesek, íl- dm,ely a lvia; nyomozást folytassanak öt k-i- sű lehet a iövőben Ez a bí-,„xvp mndnsnltak Olvasóinkat gyár Nepkoztarsasag al-lami, nyomozást ioiytassanaK, otK gu ien.et a jovooen. isz a oitetve modosultsaií. Olvasóinkat aazriasáai hallgassak, bizonyítást kise- rosagi tárgyalás nyilvánossá-
érthetően leginkább a bünte- , ® 0 relienek itips hnsv kónvszpr- gát ielenti amelynek esvrészttnine a büntető eliárásios il- rendjét, az állampolgárok sze- leijeneK meg nogy kényszer gdi jeienu, ameiyneK egyrészttojog, a Dumeto eljárásjog, 11 mAivxt vagv iogait sérti vasv intézkedést alkalmazzanak, ha az állampolgárok nevel-ese a~ ----- ----- ” . mélvét vacfv inpaíí sérti va-av mvezKeaest alkalmazzanak, na az andinpuisan
letve Sj buntetesvegrehajtasi " „Alvezteti szükséges, hogy állampolgári célja, de még inkább a társa-

jogait annyiban ne korlátoz- dalmi kontroll biztosítása aztvr. rendelkezései érdeklik a veszélyezteti, 
fenti összefüggésben. A büntetőjog tehát párán zák, amely az eljárás sikere ítélkezés, az igazságszolgálta-

Arra nem vállalkozhatunk, csokat- .Í! ???'lakat fogalmaz érdekében szükséges. Viszont tási tevékenység fölött. A köz 
hogy e körben ismertessük ritkábban _ cselekvésre jgen nagymértékben megköny- .vélemén}' a sajtó, és más: tö-
mindazokat a szabályokat, kötelez, pl. segítségnyújtás el- nyl-ti a tgrbe(t helyzetét, hí- megtájékoztatási eszközök ré- 
amelyek változatlanok, mert mulasztása. Ha előírásai ha- szen ezen eivből fakadóan a vén igényli is ezt a nyilyá- 
ez hatalmas joganyag. A vál- taiyosuttak, azaz nem szegik bűnösségét vagy ártatlanságát nosságot. főként nagyobb je- 
toztatásokról már írtunk, az- meg oket’ nem tortent bún- nem nekj, hanem a hatóságok- lentőségű ügyekben. Ez is 
zal a megjegyzéssel: a módo- cselekmény, Ellenkező eset" nak kell bizonyítani, csak ár- 'erősíti a törvényességet, 
sitások nem olyan mértékűek, fen igen s ekkor következik tatianságát lehet vélelmezni,. A bűncselekménvl elköve hogy alapjaiban megingatták. a büntetőeljárás. Másként bűnössé|ét bizonyítani kell, s főknek egy S szabXg
vnlna P7PkPt a tnrv^nvpkpt fogalmazva a büntető jogvi- ÍOKneK részé szaoaasag-Y?ín.a. xz^ket, a t01xenye*et- szonv feltéve ha az eíköve- . ez, ered meny télén ez nem vesztés büntetést kap és a bv-Másként fogalmazva: a szeles szony, telteve na az eikove róható a terhére. Például va- intézetbe kerül Az itteni éle-
értelemben vett igazságszol- tonek van jogképességé, illet- laki eUen eljaras indul, amely tét a büntetések és intézkedé-
gáltatásban továbbra is érvé- ye Iekvokepessege azaz feimentő ítélettel végződik. sek végrehajtásáról szóló 
nyesek mondazok az alapél- betöltötte a 14. eletevet es be- azzal aZ indoklással. hogy a lyg-ben slüFe ett é szintén vek amplvpkpt la^n p0v számítási kepesseggel rendel- J pen.született es szintenvek, amelyeket lassan egy iosviszonv alaoián bunosse§e, nem bizonyítható.- kisebb mértekben módosított
évtizede alkalmaznak. S jogosult és Erre a múltban volt is példa, törvényerejű rendelet szabá-

egvben köteles is a bűn- s 1°! mpí8^ hogy a; bízó» lyozZa. Ezzel kapcsolatban azt 
tető igényt érvényesíte- kel1 kiemelni- hogy e szabály-
ni. az elkövető pedig he’'.;shogy en.nek e-egtelense- zat legfontosabb elemei, elvei 
köteles ezt eltűrni, gebol nem származhat hatra- ugyancsak változatlanok nem

Ismét bizalmat kaptak
Az alábbi írást örömmel adjuk közre, hiszen mindig jó 

érzés olyasmiről hírt adni, ami az elítélteknek kedvező válto
zás, kedvezmény. Ám az öröm nem homályosíthatja el az 
előzményeket, s mindazokat a figyelmeztető megjegyzéseket, 
amelyek e témában időszerűek. Szokás mondani: az okos em
ber más kárán tanul. Az alábbiakból viszont az derül kt, 
hogy va-n ahol a saját kárukon kellett tanulniuk. Reméljük, 
hogy nem kerül sor „ismétlésre". —f—

Sopronkőhida, 1984 ősze. Az intézetben már jó ideje -n- 
qedélyezték a nescafé és a tea vásárlását, fogyasztását. Voltak 
azonban elítéltek, akik nem. a megengedett módon jutot
tak hozzá a szükséges meleg vízhez. Hiába, hozták a zárkába 
a házimunkások naponta, több alkalommal, egyre több saját 
készítésű zugforralót talált a felügyelet a zárkában, s szapo
rodtak a baleseték. Egyesek a munkahelyre is becsempészték 
a kávét, teát, s amikor a „maszek” fnrralókat. 380 voltos 
áramhoz csatlakoztatták, bizony kirázta az embert a hideg, 
még jó. hogy nem az áram. A jelzett időszakban divat lett a 
narkózás is, némelyek szó szerint kómába itták magukat, így 
munkájukat nem tudták ellátni, vagy egyszerűen föl sem 
akarták azt venni, állapotuk miatt. Kényszerhelyzetbe kerüli 
az intézet vezetése, kénytelen volt betiltani e két. élvezeti cikk 
vásárlását, fogyasztását. Megjegyzem: sajnos, jogosan! Így 
utólag meggondolva: képtelenség volt kiszűrni a renitenské- 
döke.t. s az áldatlan állapotot másként megszüntetni nem le
hetett ...

Sopronkőhida, 1987. december 1. Humánus döntést hozott 
három év elteltével az intézet vezetése. Ismét bizalmat, szava
zott az elitéltközösségnek, ezen időponttól ismét engedélyez
ték a tea és a kávé vásárlását. Nem részletezem, hogy meny
nyit lehet csomagban kapni, illetve vásárolni, mert a lényeg 
nem ez. Viszont érdemes azon elgondolkodni, vajon, megint 
megpróbálkozunk a régi módszerekkel? Vagyis megint visz- 
szaélünk a bizalommal? Egyébként itt kell megjegyeznem: az 
utóbbi időben egy darab illegálisan bejutott filteres tea egy 
doboz Cigarettát ért. a kb. húszforintos. 30 filtert, tartalmazó 
tea esetenként négyszáz forint hasznot hozott az' eladónak, s 
egy üveg nescafé „feketepiaci” ára elérte a negyven doboz ci
garettát. S persze nem említettem a rizikót, az érte kapott fe
gyelmi lapot, i

Bízom benne, hogy a vásárlás leheösége nagyban letöri a 
fantasztikus „belső forgalmi árakat” is. S persze abban is, 
hogy néhány hónap múlva nem kell újabb cikket írnom, 
„Visszaéltünk a bizalommal" címmel. Érdemes lesz tehát, egy
másra is figyelnünk :.. Tumanov V. László

A következőkben ebben a 
szellemben tekintjük át az 
említett jogszabályokat, bizo
nyítván a fentieket, és meg
nyugtatva az olvasókat, aki- dg
két a módosítások 
megzavartak, 
tettek.

jogosult mindazokra a nya. ugyancsak változatlanok, nem 
módosultak.' Így változatlan a

. .. , <. v -aeuvezményekre, .amelyeket az A ..úehajiy szabadságvesztés végrehajtó-
bizonytalanná pjiiraa humánus és törvényes részterületén történt móónsí- sának..leiadata, azaz:

cT-áníára hi.tnsi't tások ugyancsak nem "érintik aí ítéletben' és a jog-A Büntető Törvénykönyv, "'Ar nlvőSk döntő a Jogorvoslati jogosultságát a
az 1978. évi IV. törvény ál-’ AiX °Xt akik még terheltnek. Ez azt jelenti, 
talanos reszeben a legfonto- előzetesben vannak — a saiáí hogy a hatosaS határozatai, 
sabb rendelkezések hosszú idő , - . érezte tapasztalta ho'ev intezkedesei ellen. illetőleg az 
óta egyértelműek. Érdemes a jár egy Eetőeijár^ intézkedés elmulasztása miatt
.törvény célját felidézni: Kétségtelen §hogy nem kelle- J°g°rvosl'atnak van helye. Ez

célja, hogy védelmet az ítéletig panasz, ezt köve-mes dolog, de ne feledjük, ez töen fellebbezés. Amit itt na, 
mar csak kovetkezmeny. A
végső cél változatlanul az 

jen a szocialista társa- igaz^«?zolgáltatós. Vagyis az
dalmi együttélés szabá- eliaras befejezesekent az alab- aaimi egyutteies szaoa bj kérdésekre kell egyérteI.

műén választ kapnia az érin
tetteknek. Valóban ‘történt-e

nyújtson a társadalom
ra veszélyes cselekmé
nyekkel szemben, nevel-

lyainak megtartására és 
a törvények tiszteletére.

ronznzík aértűn\bsXmCkae't bűncselek™' azt az e«árás
és S azok elkövetőive? szem- ala vont szemé'y k°vette-e el. es az azok elkövetőivel szem felelősségre lehet őt vonnj 

vagy sem. mi a bűncselek-
korlatüas azt ielenti hoav a mény minősítése, s végül jog-konatuag azt jelenti, nogy a következményként milyen
jogalkotók a törvény különös büntetést vyg intézkedést

szükséges alkalmazni?
A büntetőeljárási törvény 

lassan másfél évtizede szüle-

ben alkalmazható büntetése
ket és intézkedésekét. Ez gya

kat az úgynevezett törvényi 
tényállásokat, 'amelyek meg
valósítása esetén az elkövető- 
noV fplplnip kftll fpttéórt tett, de közben több ízben 
Amikor tehát valaki olyan módosult, például 1979-ben a 
magatartást tanúsít, amely Btk-vál összefüggésben és 
megfelel valamelyik törvényi pemrégiben, is. Ugyanakkor 
tényállásnak — például ide- is hangsúlyozni kell: a leg- 
gen dolgot mástól azért vesz fontosabb elvei, s gyakorlata 
el, hogy jogtalanul eltulajdo- változatlan. Ezt legjobban az- 
nítsa: lopás —, a cselekménye bizonyíthatjuk, ha az alap- 
a társadalomra veszélyes, s elvek némelyikét megnézzük, 
ezért meghatározott bünteté- Kezdjük a legfontosabbal: a 
sek, illetve intézkedések foga- Btk-ban szereplő büntetése- 
natosftására számíthat. Az ol- ke,f’ intézkedéseket kizárólag 
vasók mostanában sokszor ítélet alapján lehet valakivel 
kérdezik: egyáltalán lehet azt szemben alkalmazni. Vagyis az 
tudni, hogy mikor törvényes, igazságszolgáltatás kizárólag 
vagy törvényellenes a csele- bíróság útján ^történik, s ez 
kedet? A kérdés így kitér- lesz a jövőben^ is. Válto- 
jesztve túlzó, hiszen a bünte- zatlan a társas bíráskodás el
lendő cselekmények java ré- ve< s az- hogy a bírák függes
sze olyan, amelyeket erköl- lenek, azaz belső meggyőző- 
csileg is helytelenítünk. Az dések szerint bírálják el az 
emberölés, a. testi épség elle- esetet, senki nem utasíthatja 
ni támadás, a nemi erőszak, őket. döntésüket nem befolyá- 
a lopás, csalás, a rablás, stb., solhatja, már csak azért sem, 
miiid olyan, amelyekhez nem mert ez büntetendő cselek
kel! jogismeret, az elkövető meny. Külön hangsúlyozni 
ösztönösen tudja, hogy amit kell a törvény előtti egyenlő
tesz, az tilos. Bizonyos gazda- ség elvét, amely Alkotmány
sági és korrupciós cselekmé- bán rögzített jog. Itt azonban 
nyéknél valóban lehetnek ha- tisztázni kell valamit. Az öl- 
táresetek, Az egészséges jog- vasók gyakran felvetik, hogy 
érzék, illetve erkölcsi felfogás a visszaesők hátrányos hely- 
azonban eligazít. A gazdasági zetben vannak, Ez igaz, ab- 
bűnözésnél a haszonszerzési bán az értelemben, hogy a 
célzattal összefüggő, az átla- törvény több helyen is szigo- 
gost magasan meghaladó jö- rításokat ír elő velük szemben, 
vedelem illetve haszon a fi- Például súlyosabb büntetési 
gyelmeztető. amely egyben kaphatnak, inkább kerülnek 
mások, intézmény vagy egyén előzetes letartóztatásba — pl.

bűnismétlés veszelye miatt -megkárosításával jár. A kor nem kaphatnak feltételes ked-
rupciós cselekménynél pedig vezményt stb Ezek azonban 
másokkal szemben olyan elő- törvényes hátrányok és nem 
nyökhöz jut valaki, amelyről érintik a törvény előtti egyen- 
tudnia kell; hogy. nem illeti lőség elvét. Ez akkor lenne jo-

gyón fontos elmondani: a bün
tetőeljárás alá vont személy

szabályban meghatáro- 
* zott joghátrány érvé- 
. nyesítésével és az el

ítélt nevelésével annak 
elősegítése, hogy szaba
dulása után a társada- 

1 lomba beilleszkedjék és 
tartózkodjék újabb bűn- 
cselekmény elkövetésé
től. Dr. L. Gy.

Majd 1988-ban
A Fővárosi Bv. Intézetből írta az egyik előzetes letartóz

tatott: meglepve olvasta, hogy a Heti Híradó szombatonként' 
jelenik meg. Hát bizony ez neki meglepetés, mert még soha 
nem fordult elő, hogy hétfő előtt megkapta volna a lapot, dé 
inkább kedden vagy szerdán kerül kiosztásra. Pedig, teszi 
hozzá: mi előzetesek az unalmas hétvégeken szívesen forgat
nánk az újságot.

Sájttős.' S féllek örökzöld témaként szerepelnek, s úgy 
tűnik, minden erőfeszítésünk ellenére a szombati dátumokkal 
megjelenő újság csak a következő hét első napjaiban kerül 
az olvasók elé. S ha arra gondolok, hogy a Markó és a nyom
da között légvonalban nem lehet nagyobb a távolság, mint há
rom kilométer, bizony a lap akár a „saját lábán” is elkullog
hatna három nap alatt. Gyanítom azonban, hogy közömbös
ség. nemtörődömség húzódik meg a háttérben, s ahol kedden 
vagy szerdán osztják ki. ott semmibe -em veszik a lapot, az 
olvasót. Pedig mindkettő nagykorú már, a H. H. nemrég volt 
harmincéves. S mondjam azt, hogy majd nyugdíjas korára 
végre időben kézbesítik? . —f—

HUNYADI SÁNDOR (1) nehezen tudná lehunyni, 
olyan rugalmas, ellenálló kis 
izmok feszülnek mindenütt 
friss bőre alatt.

Amikor megszólítottam, te
geztem. De két percnyi néma 
séta után önkéntelenül a 
gyöngédebb és bensőbb „ma-

, x . ' gá”-ra fordultam át. És meg-£gyszerre csak a tömeg , ,6n h ez a fel.
aram asa egy magos, ka- hőtlen homlokú fiatal pa_ 

lotaszegi lannyal sodort ősz- rasztlány észrevette ezt a fl- 
sze. _ Egymásnak ütköztünk. nomságot. Elhagyta ő is a 
Ran^tem Gyönyörű lány hetyke han t és mel köz.

vasárnan H' Tiszt?> fmi4nt a patyo vétlenséggel kérdezte, hogy vasarnap Karcsú. Megfogtam a karjat: hová való vagyok. Kolozs- 
— Hová mécc? várra?
— Szeretőt keresek ma- Azt mondtam, hogy Szilágy 

gamnak! — felelte hetykén a megyei legény vagyok. Hirte- 
lány, len kitaláltam egy községne-

Magamhoz húztam: vet. Pokozdról való.
— Akkor maradjunk együtt, Maga kalotaszegi, azt

ha tetszik, mert én is csak látom — mondtam. — Hogy 
ugyanígy vagyok. hívják?

A lány erre megnézett. Jól, — Jakab Vilmának, és Ma- 
komolyan, őszintén, alaposan, gát?
mintha csirke lennék Vagy — Nagy Sándornak — ha- 
káposztafej, amit meg akar zudtam tovább, mert világo

san éreztem, hogy otthagyna 
ez a lány, megharagudna, el-

BAKARUHÁBAN
A mikor a háború kitört, tem a szállásomra, hogy visz- 

póttartalékosnak vonul- szaöltözzem civilbe, és el- 
tam be a szürke parolis öt- menjek a színházba, ahol a 
venegyesekhez. Önkéntest második szubrettnek udva- 
pertlit nem kaptam, de azért „ , ,ix roltam akkor,nagyon jo dolgom volt. Ko
lozsváron volt a káderem. Mondom, hogy 
Ott születtem, ismertem a fél délután volt. Az utca -teli ün- 
várost. És újságíró voltam, nepnek öltözött, sétáló cse- 
Jóformán a redakcióból ruk- léddel. Kolozsvár gazdag 
koltam be az ezredhez. Az gyűjtőteknője különböző faj- 
őrmesterem szerkesztő úrnak ták patakiainak. És a cseléd. 
szólított. Egész katonai szol- , , tömeeét náv*fark„G
gálatom abból állott, hogy k?rzo /°,mege\ PaygtarKsze- 
hetenként kétszer felvettem ruen tarkava tettek a sze- 
az uniformist, hogy tessék- kely, román és magyar lá- 
lássék megmutassam magam nyok összekapaszkodott kis 
a századnál. Egyébként folyt csapatai. Ahány falu, annyi 
a rendes életem. _ Civilben viselet, hajszín, figura, tem- 
jártam. És a kávéház ablaka- peramentum, pántlika, szók
ból neztem, hogy marsolnak ny3) kendő. Micsoda nyüzs- venni a piacon. Aztán“ bólin 
ki az állomáshoz a frontra gds> vidámság. Hogy ragyog- tott:
induló menetszázadok. tak a kimosdott, mohó ar- _ Nem bánom. Mehetünk futna előlem, ha megmonda-

Mindezt nem hencegésből cocskák. Sietni kell, egyetlen együtt. nám, hogy nem vagyok az ő
mondom el. Minél vénebb le- délután kérészéletű boldogsá- Elöntött a büszkeség. Vala- osztályából való. 
szék, annál jobban szégyel- ga ez. mi meleg mozdult meg ben-
lem, hogy elszélhámoskodtam lányok közül sokan ki- nem egészen mélyen. Millió ttéta közben megtudtam,
a magam szenvedésadóját ak- bívóan a szemembe néztek, év gyakorlata ez. Mintha vá- hogy valami hivatalnok
kor, amikor mindenki szen- r^ra nevettek, sőt, megszólí- laszolt volna bennem valami, nál szolgál, aki a Bocskai té
vedett. De hozzátartozik a tottak. Hát, hogyne. Húszon- egy másik áramközpontban ren lakik. Tisztességes ember 
dologhoz, hogy az olvasó tud- kdj éves voltam, és a komisz pattant szikrára. Tökéletes a gazdája. De még nem is- 
ja, milyen felelőtlen kis fox- kincstári blúzban, patkós ba- diadalt éreztem, vágyat, gyön- meri jól a helyét, csak két 
terrier voltam. Hogy mennyi- kanCsban hajszálig olyan le- gédséget, odaadást. És tud- hete jött be Kolozsvárra a 
re nem voltam igazi katona bettem, mint akármelyik tam, hogy a lány is csak úgy falujából,
azon a nyári vasárnap dél- szilágysági vagy Hunyad me- van, mint én. Szótlanul mén- — Nyócig ráérek — mond- 
utan, amikor a történetem gye; parasztg.yerek. Tetszett tünk a lökdösődő tömegben, ta —, akkor haza kell mén- 

nekem az ügy, álruhás ki- elkomolyodva. Tűz járt át a jek. Mert odahaza vacsoráz- 
katonának rályfinak éreztem magam, tenyeremen keresztül, amikor nak az úrék. Bár azt meg

néztem ki abban a pillanat- Visszakacsintottam a lányok- megfogtam izmos könyökét, ehetnék nálam nélkül is. Hi
bán. Rendes komisz kincstári ra, meghúztam a copfjukat, hogy el ne sodorják mellő- deg vacsora van. Szafaládé.

Úgy viselkedtem, ahogy a va- lem Ennek a vasárnapi paraszt-
sárnapi kaland után járkáló Igazán szép lány volt. korzónak olyan határozott 

ria riorolramnn ,'ihor bakának viselkednie kell. Si- Gesztenyeszín hajú, szürke iránya van, mint a hangyák
8' . .. , .7. kereket arattam, kikaptam. A szemű És mintha szűk lett útja a földön. Végighömpö-

svung, rezcsatjan a ketfeju i<bamra léptek. meglöktek, volna teli arcán a gyöngéd, l.yög a tarka folyó a Honvéd
sassal. Éppen a kaszárnyából megcsíptek. A szélesen hőm- sárgásbarna bőr, feszült az utcán, a Fő tér jobb oldalán,
jöttem ki, végeztem a szolgá- pölygő, vidám folyó egészen orrá, az ajka, az álla. Szinte az Unió utcán, aztán a Bar
iatommal. Hazafelé igyekez- fölvett kis' hullámai közé. azt éreztem, hogy a szemét is ta Miklós utcán lefordul a

kezdődik.
Pedig nagyon

bakaruha volt rajtam. Suvik 
szos bakancs, szűk kék nad-
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Szilveszteri előzetes Közgyűlés Baracskán
Érdekes, hogy számomra az 

eddig eltelt, s eltöltött szil
veszterek, valahogy sohasem 
a boldogság örömteli óráit je
lentették. No nem azért, 
mintha egyedül kellett volna 
búcsúztatnom az óévet, ha
nem mert számomra ez a dá
tum fejezi ki mindennél job
ban az elmúlás gondolatát, 
érzetét, egyszóval fogalmát! A 
jó és rossz pillanatok vissza 
nem térő megfoghatatlansá
gát, melyekre talán csak né
hány év múlva emlékezünk 
vissza, de már a múltunkat 
jelenti. Akármilyen apró, fi
gyelemre sem méltó kis moz
zanatok ezek, akkor is éle
tünk alkotóelemei, s nélkülük 
szegényebbek lennénk.

Az új évvel új életet kez
dünk — mondják —, én az 
éjféli Himnusz után a régire 
emlékezem, és egy kicsit si
ratom. Számomra a ’87-es 
esztendő — talán úgy fogal
mazhatnám — álmokat tépett 
szét, ábrándokat oszlatott el, 
és álarcokat szakított le, de 
mégis bodog voltam, mert én 
is, mi is részesei voltunk...

M. K.
„Néhány nap, és néhány óra 

múlva felhangzik az éjfélt 
jelző gong, melynek tizenket
tedik kondulásával lejár az 
1987-es esztendő utolsó má
sodperce is.

Emberek millió állnak fel 
pezsgőspohárral a kezükben, 
hogy a Himnusz felcsendülő 
dallamával búcsúzzanak az 
óévtől, ami a következő perc
ben már csak történelem lesz, 
és gazdagságot, sok boldogsá
got kívánva egymásnak kö
szöntik az újat, az 1988-as év 
érkezését.

. Több-kevesebb szilvesztert 
megértünk már mi is, . üdvö
zölve az új esztendőt, és 
Remarque7kal együtt vallottuk, 
hogy az aranyló konyak az 
ÉLET! A bárpult előlépett az 
élet hajójává, s mi viharosan 
vitorláztunk egy ismeretlen 
jövő felé, míg icte nem érkez
tünk e házba.

Üjból szilveszter van, bú
csúzunk mi is, de ne csak a 
’87-es évtől, hanem régi éle
tünktől is, és kezdjünk egy 
újat — egy új életre való fel
készülést —, a munkánkon, a 
zárkaéletünkön, a szenvedé
lyeinkről való végleges le

Szamos felé, és végigvonul a 
sétatér jobb oldalán. Zsúfol
va van a jobb oldali sor, sű
rű por, zsivaj, tolongás a vén 
fák alatt. A másik oldal pe
dig tökéletesen üres. Alig pár 
lélek lézeng a bokrok árnyé
kában. Azt hittem, hogy ez 
valami divat dolog, és így 
fordultam a lányhoz:

— Gyerünk át amoda, túl. 
Minek taszigáltass.uk magun
kat ebben a vásárban.

A lány bámulva nézett 
rám:

— Hát maga nem tudja, 
Sándor, hogy nekünk nem 
szabad oda átmenni? Vissza
kergetne onnan a rendőr. Az 
uraknak van feltartva az a 
sor.

Hát, persze, hogy nem tud
tam. Honnan tudtam volna 
én, nadrágos léhűtő, hogy 
meddig terjed a rendőrható
ságok. ostobasága és szemér
metlensége. A vér a fejembe 
ment. Akaratlanul . kimond- 
tam, csak úgy félhangosan, 
magam elé: — Ezt megírom. 
Ezt a disznóságot.

— Micsinál? — kérdezte 
ijedten a lány,

Kikerültem az egyenes vá
laszt:

— Egye meg a fene őket. 
Micsoda disznóság, hogy az 
ember ne járhasson szaba
don, amerre éppen jólesik. 
Talán azok, akik odaát van
nak, többek valamiben, mint 
mi ketten?

Á lánynak semmiféle érzé
ke nem volt a szocializmus
hoz. Vállat vont.

— Nem tudom, minek mér
gelődik úgy? Ha akarja, le
mehetünk a kacsa sorra, ar
ra még kevesebben járnak.

De, hát én föl voltam há
borodva. Hirtelen eszembe 
jutott, hogy a kioszkba sem 
vihetném be a lányt. Kidob
nának a pincérek, hogy. az 
nem olyan hely, ahol baká
kat és cselédlányokat kiszol
gálnának. Pimaszok.! Egyszer

mondáson keresztül. Ehhez 
pedig nem kell megvárni a 
szabadulás napját, ehhez nem 
kell határkő, nem kell új évi 
kezdőnap, hanem most és 
azonnal 1

Nem a holnap, hanem már 
a ma legyen az új élet kezde
te, az igazi felkészülés, hogy 
valóban ez legyen az utolsó 
szilveszter, amikor összeszo
rult szívvel, fájó lélekkel ol
vassuk a szerető édesanya 
és hazaváró hitves, a kis ke
zét hívogatóan kitáró gyer
mekünk szeretettől sugárzó 
üdvözletét.

Készítsünk leltárt elmúlt 
életünkről, és tervezzük jö
vőnket, hogy annak alapja 
ne az élet szürke valósága le
gyen.

Búcsúzzunk el az óévtől, 
szomorú eseményeit eltemetve 
a történelem vermeibe, és kö
szöntsük az új esztendőt, 
amelyhez sok szerencsét . és 
boldogságot kívánok mind
annyiunknak.”

Liptai István 
Szeged

Átmeneti Intézet

Központi fűtés volt, háromszor naponta kaja, meleg ágy, rádió, tévé,... ah, az volt 
a szép karácsony.......bent”

(Juhász Attila rajza Sopronkőhida)

Az önkormányzat vezetője beszámolóját tartja

re a bőrömön éreztem azokat 
az elbizakodott rendelkezése
ket, amiket a magamfajta 
emberek kényelmére hoztak.

Van a Séta téren egy kis 
vurstli. Odamentünk jobb hí
ján. Hintáztunk. Megmértük 
magunkat. Megnéztük a te
tovált nőt. Pofoztuk a pofozó 
masinát. Fizettem, öt forin
tost váltottam.

A lány rám sandított:
— Honnét van ennyi pén

ze?
— Nagygazda az apám — 

hazudtam folyamatosan —, 
cséplőgép részünk is van. öt 
forint nekem annyi, mint egy 
szem bab.

A lány ebbe nem nyugo
dott belé:

— Nekünk is van födünk 
is, meg házunk is. Azért az 
én apám kitekerné a bá
tyámnak a nyakát, ha ennyi 

-pénzt elherdálna ...
rPökéletesen elfelejtkeztem
■* a színházról, szubrettről. 

Még a saját civil voltamat is 
elfelejtettem. Szinte azt kí
vántam, hogy váljék valóság
gá mögöttem a szilágysági 
falu. Legyek igazán paraszt
legénnyé, aki ezen a vasár
nap délutánon, ebben a tisz
ta, szép, természetes fiatal 
lányban megtalálta élete iga
zi párját.

Ügy folyt el a délután, 
mint a méz. Csak egyetlen 
veszedelmes pillanat volt 
benne. Egy himlős, görbe lá
bú, vén hüszárkáplár el 
.akarta venni tőlem a lányt. 
Elébb ott sündörgött körülöt
tünk, mint a koslató kutya. 
Aztán belém kötött valami 
címen. Hog^ nem szalutáltam 
neki rendesen. Megállított, és 
komiszul abriktolni kezdett a 
lány előtt. Joga volt hozzá, 
én baka voltam, ő káplár. 
Sápadtan tűrtem a szemte
lenségeit. De a jobb karom
ban egyre nőtt az idegesség,

Vigasztaló
Tudom, hogy idebent ezek az év végi ünnepek bizony 

nehezen telnek el. Ilyenkor érzi igazán úgy az ember, 
hogy lemarad valamiről, valami meghitt, fontos, szép 
pillanatról, napokról. Átérzem mindazok bánatát, akik 
valahonnét hiányoztak, akiknek valakik hiányoztak 
Különösen azoknak voltak megrázóak e napok, akik 
először töltötték idebent az ünnepeket. Az első bűnté- 
nyesekre és azokra gondolok, akik még csak előzetesben 
vannak telistele bizonytalansággal. Mert hát vannak 
olyanok is, akik több karácsonyt, újévet éltek át bent, 
i bár ezt soha nem lehet megszokni, azért nekik köny- 
nyebb.

Mivel is vigasztalhatnám őket, és egyáltalán szükség 
van-e erre? Ha a magam idei karácsonyára gondolok, 
amely bizonyos okból más volt, mint az eddigiek, a vi
gaszra bizony szükség van. S ez a gyorsléptékű idő, 
amely gyorsan átszaladt e néhány napon, és a hétköz
napi gondok, örömök feledtetik. És sokaknak közelebb 
került a szabadulás, másoknak a bizonyosság, hogy mi 
a büntetésük. Nem szabad a napok, hangulatok .csap
dájába esnünk, belelovalni magunkat abba, hogy a je
len' a legfontosabb. Életünk egy folyamat, hol fönt, hol 
lent vagyunk, és soha nincs reménytelen helyzet.

S végtére is így vagy úgy, de elmúlt a karácsony, jön 
a szilveszter, amely akkor is legyen a jó kedvünk tele, 
ha nem is az igazi. S ha van humorunk, olyan nagy 
baj már nem is lehet.

—f—

hogy kihúzom a bajonette- 
met, és mellbe döföm vele 
ezt a bagószagú, sárga fogú 
ronda parasztot, aki olyan al
jas volt, mint a patkány.

A feszültség egyre vesze
delmesebb lett közöttünk. 
Mindkettőnk szeme mást vil
logott már, mint amit be
széltünk. Én nem is tudom, 
mi történt volna, ha a lány 
közbe nem lép, ha nem fűzi 
a karját halálos szolidaritás
sal a karomba, ha oda nem 
fordul alázatos, de szilárd 
kérésével az altiszthez.

— Tudom én, hogy miért 
bántja a káplár úr ezt a le
gényt. Hát ne bántsa. Űgyse 
tudna kettőnket elválasztani. 
Mert mi egy falubeliek va
gyunk. — És megszorította a 
karjával a karomat.

A káplár néhány pillanatig 
még ott állt előttünk, fixíro- 
zott bennünket, mintha gon
dolkozna, hogy érdemes-e 
megreszkírozni a botrányt? 
Aztán, talán mert valami 
emberség támadt föl benne, 
talán mert nem sok jót olva
sott ki elszánt arcunkból, a 
hóna alá fogta a kardját, el
fordult és tovacsörtetett más 
préda után, bosszúságát 
egyetlen mondatban öntve ki 
felénk:

— Egyen meg a fene ben
neteket, a falutokkal együtt!

Amikor a baj elmúlt, egy 
darabig némán mentünk egy
más oldalán Csak nagy so
kára szólalt* meg a lány. 
Okosan, melegen, gyöngéden 
mondta:

— Látja, Sándor, ezért kel
lene, hogy sarzsit szerezzen 
magának. Mert, ha csak egy 
csillagja is lenne, akkor már 
ez a káplár nem mert volna 
így szemtelenkedni magával. 
Mert csak azzal mernek így 
komiszkodni, akinek a vilá
gon semmije sincsen, ha va
lakinek van, ha egyebe nem, 
csak egy villa szénája, annak 
már azt is elnézik, ezt is el

Baracskán december 18-án, 
pénteken délután került sor 
az öntevékeny szervezet köz
gyűlésére. A nagyteremben 
256 küldött foglalt helyet, aki
ket a különböző közösségek 
delegáltak. A tanácskozáson 
részt vettek a Baracskai Fog
ház vezetői is.

Kiss László Ivánnak, az. ön
tevékeny szervezet vezetőjé
nek beszédéből idézünk.

— Az önkormányzat de
mokratikus elemei elősegítik 
a társadalomban általános 
szokások és 'magatartásfor
mák elsajátítását, gyakorlá
sát. Célunk volt a rend, a fe
gyelem megtartása mellett ki
szélesíteni a tenniakarók tá
borát.

Ügy érzem — folytatta be
számolóját — ez a törekvé
sünk sikeresnek mondható. 
Igyekeztünk a közösségi szel
lemet erősíteni, az érdek- és 
csoportellentéteket megszün
tetni. Legfőbb célul tűztük ki 
a fegyelmi helyzet javítását, 
amelyet sikeresnek mondha
tunk. Csupán két számadatot 
szeretnék megemlíteni, mely 
megítélésem szerint tükrözi 
törekvésünk célját,, eredmé

nézik, mert gondolják, hátha 
rászorulnak egyszer arra a 
szénára ...

Már máskor is megtörtént, 
hogy a flörtjeim ambícióra 
akartak serkenteni. Olyankor 
én mindig föllázadva utasí
tottam vissza az efféle kísér
leteket. De ennek a lánynak 
a gesztusában annyi önzetlen
ség, a hangjában annyi ta
pintat és annyi okosság volt, 
hogy szerettem volna meg
csókolni a kezét.

A' tfogtuk egymás derekát. 
Baka a cselédét, úgy sé

táltunk szótlanul a ritkuló 
tömegben, amíg be nem söté
tedett.

Amikor a templomok tor
nyai elütötték a fél nyolcat, 
és a lány szedelőzködni kez
dett, hogy elérkezett a haza
menés ideje, tökéletes őszin
teséggel mondtam:

— Nehéz szívvel válók el 
magától, Vilma.

A lány egy keveset gondol
kozott, aztán felém fordult:

— Nem muszáj, hogy el
váljunk. Feljöhet hozzám. 
Megvárja, amíg beadom a 
vacsorát. Aztán ottmarad ná
lam. De csak úgy jöjjön, ha 
reggelig ki tud maradni a 
kaszárnyából. Mert nem aka
rom, hogy a házmester éj
szaka nyisson magának ka
put, faggassa, kinél járt ott a 
házban?

Ez világos beszéd volt. 
Nyílt fölajánlása a szerelmes 
éjszakának. De milyen fri- 
volság nélkül történt. Komo
lyan, minden teketória nél
kül. Emberi dolog ez. Hozzá
tartozik az élethez, akár a 
lélegzés.

— Köszönöm szépen — 
mondtam halkan, hálásan. — 
Hát persze, hogy ki tudok 
maradni, pajtásom nekem az 
őrmester.

És megindultunk csöndesen 
a Bocskai .tér felé.

(Folytatjuk.)

nyét; 1986, évben 674 esetben 
kellett fegyelmi eljárást le
folytatni, ezzel szemben 1987. 
évben 484 esetben. Ez közel 
harminc százalékos csökke
nést mutat A jutalmazások 
száma az elmúlt esztendőhöz 
viszonyítva jelentősen emel
kedett.

Dicséretes továbbá,; hogy a 
közösségi szellem érettebb lett 
Mindennapi életünket a terv- 
szerűség és szervezettség jel
lemzi, bár egyes esetekben 
nem sikerült egyeztetni a fel
adatok végrehajtását.

Az öntevékeny. szervezet-ve
zetője a továbbiakban meg
említette, hogy gondot okozott 
a rövid büntetési idejű el
ítéltek magatartása, amely 
bomlasztó hatással volt a fe
gyelmi helyzetre. A velük való 
foglalkozás sok energiát kí
vánt az amúgy is leterhelt 
tisztségviselőktől.

A beszámolóhoz többen 
szóltak hozzá, majd sor ke
rült a titkos választásra.

A Heti Híradóban az új 
vezetőség összetételéről, ter
veikről, feladataikról részletes 
beszámolót közlünk.

— ZIMM —

A küldöttek

Az intézet vezetői figyelemmel hallgatják a beszámolót

Titkos szavazással választották meg az új ^tisztségviselőket

taszig%25c3%25a1ltass.uk
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Vidám 
tiiríástv

KFT. 9"4.- Fát újra nemesít. 96. If- piai bajnok, fűlő). $86. <.Alomba 
júsági leniszkupa. 98. Princípium. ringat._ 88. Határozórág. Faíia 
100. Jókora állóvíz (két szó). 102.

Előre kell nézni!

1. Hegedűs Gyulai azj egykori 
ne\res színművész olyan; időszak
ban rendelte meg & tűzifáját, ami
kor már napok .óta zuhogott az 
eső. . • . .

— Nem félsz, lrogy vizes fát 
kapsz? — kérdezte egy kollégája.
, — Vizsz. 3., függ. 49. — .felelte 
a művész, "

M Valóban. 104. Dönloilén. eredmény., 
106. Póíyö az NSZK-ban. T07. Me
zőköves;! népe. 108. . . . Republi-

Jókai-alak. 90. Énhez ha 
són ló. 93. Szó faj. 93. Kockáztatott 
pénzösszeg. 97. Félig leinti! . 99. 
Az NDK-ban az állami válláráTok 
rövidítése. 101.......... Sumaci .103

can Arrny. az ír köztársasági Melléknévképző..- 104. - Napnyüg-
' hadsereg. MlO. Elkezdi a beírást, tóig. 105. Fejlődési. 107. Római
111. Megbízott, röv.. 113. Szárított \O51"2S- Fé,rfi_ fehérnemű. 11,2.

A . közepébe zúdít. 114. . . . nght!

Az AIDS és a mezesere

Vinva pánts!
ilyen is, titkán adódik: Car

los Alberto Silva t, a brazil 
válogatott, szakvezetőjét nem 
vereségek,, hanem gazdasági 
okok miatt bocsátották el. Az 
év. elején vette át a brazil 
válogatottat és az Indianapo- 
li.sban rendezel! Pánamerikai 
Játékokon győzelemhez vezet
te a csapatot.

— Elismerjük Carlos Al
berto képességei!, de a követ
kező hónapokban nem játszik 
a válogatott, 'csökkentjük 'a 
szövetség alkalmazót tat nak 
létszámát — 'mónclutta Oct.á- 
vió Pinto Guimares, a Brazil 
Labdarúgó Szövetség, (TCBF) 
elnöke. Carlos Alberti) havi 
9800 dollár fizetést kapott. Ez 
az összeg több mint 30 más 
szövetségi alkalmazott fizeté
se.
' Brazíliának más problémája 
is van: a világon második he
lyen áll az AIDS-megbetege
dések számát tekintve. A bra
zil labdarúgó-vezetők ennek 
ellenére túlzónak tartják azt 
a javaslatot, hogy tiltsák meg 
az izzadt mezek mérkőzés 
utáni cseréjét.

— Nem értem az angolokat 
— mondotta Pedrö Lopes; á 
Brazil Labdarúgó Szövetség 
igazgatója. — Felesleges a 
riadalom, : az az intézkedés, 
hogy megtiltották a játéko
soknak a gólok utáni ölelke
zést és csókolódzást. ismere
teink szerint az AIDS néma 
mezcseréVel és a gólok önfe
ledt ünneplésével terjed. Sem
mi okunk nincs arra, hogy a 
játékosokat elzárjuk az érze
lemnyilvánítástól.

— Az újságírók dolga, hogv 
a közvéleményt informálják 
tehát a munkájukat szüksé 
gesnek tartom. Sokat segíte
nek a futball népszerűsítésé
ben. Persze, olykor előfordul
nak túlbuzgóságok, vagy a 
fantázia túlteng . . . Mexikó
ban, például, naponta mértem 
magam műszeresen, mert ez 
hozzátartozik a munkámhoz, 
s magammal is mindig tisztá
ban akarok lenni, nem csak a 
játékosaim erő- és idegállapo
tával. S mi jelent meg a pá
rizsi Francé Footbalíban? Az. 
hogy beteg vagyok, bajok 
vannak a csapattal!... A 
szenzáció-keresés néha nem 
használ... de nem zavar! 
Amit nem akarok, az; úgysem 
szivárog ki, mert csak ránk 
tartozik.

— Véleménye szerint, á ma
gyarok hatgólos veresége és 
az Európa-bajnokságon el
szenvedett kudarc a mexikói 
eredmény megerősítését je
lenti ?

— Semmi esetre sem! Azok 
a játékosok, akik ott játszot
tak, s az Eürópá-bájnoksá- 
gon is szerepeltek, talán ' a 
következő világbajnokságra 
már kiöregednének, s új já
tékosokra épül majd a jövő 
csapata. S az lehet, hogy 
többre lesz képes, s majd 
ugyanúgy meglepi ellenfeleit, 
mint a magyarokat a leoni 
szovjet válogatott. A magyar 
labdarúgás sokkal többet ér. 
mint utóbbi eredményei mu
tatják!

— Milyenek látja a szov
jet labdarúgás jövőjét, s a 
futball fejlődésének ,új. irá
nyát? '

— A mexikói világbajnok
ság legfontosabb tanulságait 
összegeztük, s annak szellemé
ben már tavaly ősszel meg
kezdtük a felkészülést az olasz- 
országi. világbajnokságra. S az 
a tény, hogy bekerültünk az 
Európa-bajnokság nyolcas 
döntőjébe, bizakodással ..tölt 
el, úgy érzem, jó úton . já
runk !

— Egy utolsó kérdés: for
dult-e már elő, hogy csapata 
0-2-ről nyert?

— Sejtem a kérdés lénye
gét... Nős, igen, a Reál Mad
rid ellen például, kupamér
kőzésen, persze, ha van testi- 
és lelkierő a játékosokban, ' a

Illusztris vendége volt az 
MLSZ-r.ek. A szovjet labdarú
gó-válogatott szövetségi kapi
tánya, Valeri j Lpba,novszki) 
tett,', íisztglgő látogatást a ma
gyar futball fellegvárában, A 
kitűnő lehetőséget mi is . ki
használtuk, s a tapasztalatcse
re kapcsán a mexikói világ- 
bajnokságra tereltük a szót.

— Szokott-e még visszaem
lékezni a Mundialra?

— Ami elmúlt, azt le kell 
zárni — mondotta határozot
tan, de azért nem zárkózott 
el a bővebb válasz elől. —.
Leszűrtük a megfelelő tanul
ságokat és azok alapján ké
szülünk az olaszországi világ- 
bajnokságra. .Jó sorsolást kap
tunk, s élni fogunk a lehető
séggel !

— Ez azt jelenti, hogy még 
álmában sem tér vissza a 
Belgium elleni mérkőzés, ahol 
egybehangzó vélemények sze
rint lesgólokkal esett ki a vb 
első számú esélyes csapata?
S a magyarok elleni 6-0 se 
jut soha az eszébe?.,.

— De igen, mindkét mérkő
zést alaposan kiemeleztük, de 
teljesen más szemszögből vizs
gáltuk. A magyarok ellen pél
dául az döntött, hogy teljesen 
ismeretlen csapattal kerültek 
szembe, nem készülhettek fel 
a helyes taktikára. Az ered
mény egy pillanatnyi helyzet 
következményeit tükrözi, s 
nem a két ország közötti va
lós. tudáskülönbséget.

■— A mi kapitányunk a 
mérkőzés előtti napon kije
lentette, hogy egy tévedéssel a 
teljes szovjet válogatottat ké
pes elmondani . . .

Mosoly a válasz, s rátér a 
Belgium elleni, számukra 
sorsdöntő mérkőzésre.

—‘ Azon a meccsen lehet, 
hogy voltak bírói tévedések, 
de en 'soha nem a játékveze
tésben keresem az erédmé- 
nyek magyarázatát, hanem 
saját .csapatomban. Azon a 
mérkőzésen két: olyan csapat 
találkozott, amely már tökéle
tesen ismerté egymást; nem 
okozhattunk különösebb meg
lepetést, mint a magyaroknak.
Az, én játékosaimat addigra 
már ismerte a világ... . S 
hogy a mérkőzésen voltak-e 
olyan epizódok, amelyek befo
lyásolták az eredményt, azt 
ma már felesleges firtatni, 
mert utólag úgysem lehet vál
toztatni az eredményeken.
Előre kell nézni!

-T- Sok bírálatot kapott a 
váratlan vereség miatt. Mi
lyen a kapcsolata a sajtóval? I csapat, válóban egységes

IVem kell
n 20 ezer dollár!
Akad a ' szaktnábítii , olyan 

„varázsló” is, aki a klubhűsé- 
ge! és- a' (víszonytáá’os) nyu
galmat a pénznél többre be
csüli.

Gunder, Bengtsson, az IFK 
Göteborgé edzője, aki' csapatá
val legutóbb az UEFA Kupa 
győztese is lett, és ezzel egy
szeriben a nemzetközileg 
jegyzett edzők sorába lépett 
éíő, jobban érzi magát sző
kébb hazájában.

Bengtsson a napokban két 
dúsgazdag klubtól kapott- 
ajánlatot. Az Olympiakosz 
Athén és a lenficá Lisszabon 
hívta a svéd edzőt; Mindkét 
klub körülbelül egyértékű szer
ződést — havi 20 ezer dollárt 
—■ kínált a mesternek' Gún- 
der Bengtsson megköszönte a 
csábító ajánlatokat... És a 
kínált összeg feléért, 19!19-ig 
az IFK Göteborgnál hossszab- 
bítótt szerződést.
- — A pénzemből ígv is kijö
vök. s a téli szünet arra lesz 
jó,'hogy alaposan kipihenve 
vághassak néki a tavaszi 
idénynek — mondta a svéd 
szakember.

(gyümölcs). 115. Eisenhower be
ceneve volt. 117. Csehov személy-' 12o. Font." 122. Égtáj.. 124, 
neve. 118.- NK. 119. Talál. 121. Ke- mölcsös,. névelővel. 128.

' 125. csak édes . következhet! 129. Is- 
ma_ mert opéraház rövidítése* , 13.0. 

CFN. 131. Eredetileg Izidor. 133. 
Szovjet molorkerck'pát-rnárka. 138.

lljj: A fajok (Darwin művé) 
Gyü- 

Utána
leti férfinév. 123. Korszak.
Gurulóüléses csónak. 125. A 
gasba. 127. Futva menekül. 129.
...ilóka (likőr). 132. Lóbiztatás,
131. Morzeha’ng, 135.... Sérülést okoz
Í3j>;j Kolumbusz is ez volt. .137. . . .......................
Óéska. holmik vására. 139. Ilyen HamiSjatekofL-.-J.J6.. .-Közé gyomo- 
itójtf. bórső”ífc-van. 141. Kukoricái. *?<>>•. 143. Gipokf-empiarka. 15.1. 
142. «Malisat, mint... (lapít). 144. Egészén friss U2 Fogda. la,!. 
Iráni ftíi-ügynökség, 145'. Fogoly. Három, oroszul. Ia4,, i.Arte . . . , a 
147. YTT. '143. Bolgár,'- és'■ svéd törvény -rendje ..szeriöt. .155. A szi- 
autöjel. 149. Szeszes .ital. 150. A lícium és a . jód vegyjele. 158. 
múlt idő jele. 151.'Kiváló. opera- , Nagy írónk néVBetűi. 159. Nép- 

, i • énekesnő volt (Anna). 153. Angol szerű énekkéttős volt. 161. Egy
a művésznő kot a felöl érdeklődött, ■ névelö 154 Mezopotámiai varos. komáromi község lakói 16! Azo 
ezt a választ kapta: 136. szótoldalék. 157. Francia fo- ■ -a„rJ„ ?

Függ. 16, , • • lyó. 158. Nagy. kövekből álló em- nos romai szamok. 165., Rend .. .
lékoszlop. 16Ó. Indulatszó. 161. A mindennek. 166. Származás. 168. 

4. Mikszáth Kálmán nagyon felt múzsák csókjának eredménye. Téltemetéskor fölöltöztetett báb.
a fogorvostól. Hosszas lelki tusa Magas dicséret jelzője. 166. 170. Vörösmarty eposza. 172. Ki-
után egyszer mégis bccsongetett Előadó, röv. 167. ONV. 169, Pana- emelkedő középkori spanyol köl-
az_egsa’i„nsz'nme, itlhnn a doktor ?z°láí'*’«• Fizimiska. 17!.' Fehér tö (Juan). 174. Római számok,

— Sajnos, nmes itthon a doktor ^ergu fa. 173. Ókon hangszer.- im í^r ♦
úr - fogadta a: .Szobalány. 174. E helyre. 175. .Péksütemény., ^szegük 102. 176. Brazil tagállam.

— Függ. 55.7 — kérdezte meg- 173,- Bizonyos színűvé válik. 180. Mohamedán fejedelmi cím.
könnyebbülve azTtfflr „. . .ráncokba szedett homlokára W LNE. 189. Bakonyi hegy. 181.

.. a düh” (Petőfi). 182. Arra a má- Tartó. 184. Gyál határai! 185. Az 
Vízszintes: li-Azono^ romai szá- gi^ helyre. 183. Th. Huxley szü- . ólom vegyjele. 136. . Lakó egyne- 

■’lővárosa. 185. Csapkod a vízben, mű betűi. 187 TJ.
187. Három elemű. 188. Kettőzve:, 
város.

2. Mistinguett, a híres francia 
énekesnő, revüsztár, hetvenöt 
éves korában filmszcrcpet kapott.

— Két női főszereplő lesz. Egy 
öreg és egy fiatal nő — mondta á 
rendező.

Mire Mistinguett j
— Vizsz. 37.,, függ.' 74.?

3. Josephinc Baker már igen
csak idősén is korát meghazud
toló frissességgel szerepelt Európa 
színpadain. Amikor egy újságíró

Komárom megyei község. 140. Növi 
(Újvidék) .142'. Függcsztés. 143.

jo.

VÁLASZOK

mok. 3. Az felső történet befejezé
se (zárt betűk: É, v„ N; .!) ;■ folyt, 
a függ 49. sz. sorban.iS>.. .Síéfnet gó
tikus építész (Erwin votíj, 17. Be
lefog. 19. Célba jutás, névelővel. 
21. Ragadozó hal. 22. Karib-tenge- 
ri köztársaság. 24. Hagy, tűr. 28. 
Vele együtt halad. - 27. Kisázsia 
ókori neve. 30, Ellenértéké. 31. 
Kettőzött kettős betű. 33. Részecs
ke megengedett energiaszintje. 34. 
Haíógén elém. .35. Az elektrotech
nika-fcraneia'úttörője; 37. A máso
dik történet befejezése (zárt be
tűk: C, A); folyt. a függ 74. sz. 
sorban. 33. Román pénzek. 39. Mo. 
tivum. 40 Kínában is járt utazó

Függőleges: 1. A föld felé kö
zelít. 2. Fátlan dél-amerikai sík
ságok. 3. 1 Csinos, takaros. 4. Háti
déi operája. 5. Római 1500-as. 6. 
Indulatszó. 7. ...Slignani; olasz 
operaénckesnő. 8. Csehszlovák po
litikus (Josef). 9. Veszprém- pa
takja, ÍO. Tonnasúly, röv. 11. Fel- 
hí! 12. Község és rag. 13. Kelta 
nép. 14. „A” fortély. 15. Karcsú 
vízimadarak.' 16. A harmadik tör
ténet befejezése (zárt betűk;: C, 
G). 18. Pénzt költ. 20. Női név. 
23, „Mint szél a.,., nova visz.

(Szabó

Beküldési 
nuár 8.

határidő: 1988. ,ja-

A Heti Híradó iXXXI. évfolyam, 
49. számában - megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtése a kö
vetkező :

Megint elájul a táj, 
hever elomolva, ' 
s. újra.-az. esőre vár, 
hogy őt fellocsolja.

(Jób). 43. A; :?dfypzok, legnagyobb ,
szigete. 45. Néma kín;!, «48. Mens kever / röpítő sorsunk? 
sana in ... sanó; ,őp.- .testben ép - - • -- - ■ ■
lélek. 47 . 1 . fakó' 48 A -yené!
három. 50. Elpuszt'ft?:51. KGL. 52. tüzesen láncol. 31. Győr-Soprou Máriannc-ztm ■ 
Anekdota. 54. Kiejtett betű. 55. Ér- megyei; község.'32. Téli .sport, rá- 1Mallanoszva. 
telem. 57. Betűtípus. .58. Olimpiai giesen. .36,- Szónak is lehet. 40.
bajnok angol futó. 60, Mesterséges Holland úszónő (Ada). 41. Kezdői 
nyelv. 61. Az orrához. 62. Műszál, pont. 42. Az Operaház építészet 
64. Velencei csónak. 67. Hasonló. 44. Mátka. 49. A vizsz. 1. sz.. sor 
69. Amália, becézve. 70. Felle’.ke- folytatása .(zárt betű: A). 51. Pri- 
sitett. 71. Nevés óperaénekeshő ' más mellett játszik. 53. Arra a 
(Rózsi). 72. Európai pép. 73. Egy- p- Köteleitől megszaba-

1 • izitrx 55. A negyedik történet be-kon radiomíáM- ?6.; Olasz kiko- fejezése (zárl betűk: E, T. G. E). 
tovaros. 77. löol-tol néhány évig gg. Szovjet tehergépkocsi-márka, 
fennállott magyar t'elep az USA- 58. ... Breugnon (Rolland). 59. 
bán. 78. Borjtókosár. 79. Tollíor- Átkaroló. 61. Női becenév. 63. Az
gató. 81. Széles csík. 82, Női név. ENSZ első főtitkára (Trygve). 64.
83. Húst tartósít. .-84. A csodák Iratkápocs 65 Voznyeszenszkij

o- it/inct -iAm /n verscskotete. 66. Epületszárny. 63.csodája. 8a.. Most ion... (a do- AEB. 74. A vizsz sz so/{oly. 
lóg nehezebb része következik), tatása (zárt betűk: ö. T). 75.
87. Maró anyag. 89. Finn csoda- Idénymunkás. 77. űr, táviratban, 
futó volt. 91, Szem közepei g2. 30. Védelmező. 82. Akii -... (olim-

Könyvjutalmat nyertek: Mókus 
Sándor, Vác: Respcrgér Ferenc, 
Budapesti Fcgyház és Börtön:aj ;ep.-„testben ep Lőrinc). 25. Balatoni.-.üdülőhely..

tói 4.3. A•.’-zeneben: 23. Világítóeszköz. 29.' Rúgja ... ; & “
tszt'ft?-51:KGL. 52. tüzesen; ^táncol. 31. Győr-Sopron KovádS IStvan-
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A HETI HÍRADÓ XXXI. évfolyam, 49. számában 
megjelent KÉRDÉSEK helyes megfejtése a következő: 
növényzet elszáradása, elpusztulása követ).

1. Körülbelül 150 éve. (1854-ben találta fel egy Fis-cher 
•nevű ember, tle akkor még nem egészen így nézett 
ki...)

2. Eredetileg csillagászati feljegyzést jelentett, ké
sőbb csillagászati jelekkel ellátott naptárt, ma évköny
vet értünk alatta,

3. Igen. (Ezzel szemben vadászengedélyt csak nagyko
rúak kaphatnak.)

4. Nem. A mcsztic indián és fehér, a mulatt a néger 
cs fehér ember keveréke. (Annyiban azonos, hogy 
mindkettő felvér.)

5. Aelita.
6. 1325-ben (az Anjou királyok alatt.)
7. Vadállat.
8. A párbajörülct egyik szélsőséges válfaja. A párba

jozó felek sorshúzás (rendszerint fekete és fehér golyók 
húzása) által döntötték el a sorsukat — és a becsületü
ket. Aki a fekete golyót húzta, annak meghatározott 
időn belül öngyilkosnak kellett lennie.

9. A Szovjetunióban, a Krím-félszigctcn. (Szevaszto- 
poltól nem mess-zc.)

10. Apály: a tenger felszínének süllyedése, aszály: a 
csapadék hosszú időn át való elmaradása (amelyet a 
növényzet cjszámplása, elpusztulása; követ).,,;

11. Az indiánok részére kijelölt, államilag védett terü
letek az USA-ban. (Ugyanilyen rezervációs területek 
vannak Dél-Afrikában és Ausztráliában is a kipusztu
lóban levő őslakosság számára:) ;

12. Stromfeld Aurél.
13. Egyiknek sem (Csongrád megyében van, de - 

Csongrád megye székhelye Hódmezővásárhely.)
KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: Koday Mária, Eger; 

Petrovszki Jánosné, Gyula; P. Szabó József, Szeged; Kiss 
Ferenc, Sátoraljaújhely; Herr László Ádám, Budapesti 
Écgyház és Börtön.

Piros trikó
és piros BMW

A második országos labda
rúgó-tanácskozáson voltak, 
akik megkérdőjelezték: miért 
kaptak a válogatott egyes já
tékosai 125 00Ö forint jutalmat 
a '8 EB mérkőzéséin. Túlzott
nak tartották az Összeget — 
hiszen nem került a csapat az 
EB nyolcas döntőjébe.

Nyolc nappal á 125 000-es 
meditáció, után moszkvai 
olimpiai, bajnokunk, Növényi. 
Norbert, . megnyerte súlycso
portjában, a Kick-box Világ 
Kupát. Különjutalomként egy 
BMW gépkocsit vett át..

örülünk, hogy a birkózás
ból más sportágba,, áit'tért Nö
vényi mintegy 12 perces küz
delem után (1 ipsztrák, 2 
ftancia' és 1 magyar) ellen 
hozzávetőlegesen 1 millió fo- 

,.,rintos értekhez jutott a piros
álomkocsival.
;:A magyar labdarúgó-válo
gatóit piros mezben Hollan
dia, Görögország, Lengyelor
szág és Ciprus ellen összesen 
7Ö0 percét' volt a pályán, 
Nyolc játékos., jutalma 5760 
percből együtt teszi ki azt az 
értéket, amit Növényi egyedül 
kapott.


