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PAKSI EGÉSZSÉG
A Paksi Atomerőműben dolgo
zók, illetve az erőmű környé
kén lakó emberek egészségi ál
lapota semmivel sem rosszabb, 
mmt az ország más területén 
élőké. Bizonyos értékekben 
még jobbak is az egészségügyi 
mutatók -  legalábbis ez derült 
ki azokból a vizsgálatokból, 
amelyeket az elmúlt években 
végeztek Pakson, és amelyeket 
tegnap ismertettek Budapesten, 
a Magyar Orvosmozgalom a 
Nukleáris Háború Megelőzésé
ért elnevezésű szervezet ren
dezvényén.

EZ KÜLÖNBSÉGTÉTEL
A Vasutasok Szakszervezete 
neiji ért egyet azzal, hogy a 
MÁV egy szakmai kört kiemel
ve köt életbiztosításokat. M ár
kus Imre, a szervezet elnöke el
mondta: visszautasítják, hogy a 
veszélyeztetett szakmák között 
különbségeket tegyen a MÁV 
vezetése. M int hírül adtuk, a 
MÁV július 1-jétől életbiztosí
tást köt a mozdonyvezetők ré
szére, s január 1-jétől kötné 
meg más, fokozott veszélynek 
kitett dolgozói életbiztosítását. 
A szakszervezet javasolja: vizs
gálják meg az elmúlt évek halá
los baleseteit, és így állapítsák 
meg, mely szakmák képviselői 
vannak leginkább életveszély
ben a vállalatnál, s egy időben 
kössék meg az életbiztosítást.

PÓTÍRÁSBELI
Az Országos Felsőoktatási Fel
vételi Iroda a hétfői érettségi
felvételi pótírásbelire ajánlott le
vélben hívott be minden olyan 
jelentkezőt, akinek nevét és ada
tait a felsőoktatási intézmények 
eljuttatták hozzá. Közleményük 
szerint, amennyiben valaki pén
tekig nem kapta meg az erről 
szóló értesítést, szombaton és 
vasárnap a 06-20-343-406-os te- 
lefonszamon érdeklődhet az 
írásbeli vizsga helyéről és pontos 
idejéről.

VADÁSZVIADAL
„Az év hivatásos vadásza” címért 
vetélkedtek tegnap a legértéke
sebb magyarországi gímszarvas
állományt nevelő dunántúli er
dők vadászai és vadásztaié erdé
szei a Baranya megyei Sasréten. 
A házigazda Mecseki Erdészeti 
Rt. néhány éve szakmai tovább
képzésként indította háziverse
nyét, amelyre az idén további 
hat erdészeti részvénytársaság 
negyven vadásza is benevezett, s 
ezzel az ország egyik legrango
sabb vadászviadalává lépett elő.

ACÉLGERBERÁK
Második születésnapját tartotta 
a győri Dunaferr Center Duráb 
Kit. Közös ünneplésre hívta vá
sárlóit, partnereit. Közvetlenül 
az acéllemezek, radiátorok és 
különféle más áruik mellett ál
lították föl a csodálatos gerbe- 
rákkal színesített ünnepi aszta
lokat, amelyek mellett a rövid 
köszöntő után kötetlenül be
szélgethettek a hétköznapokon 
csak a rideg üzlettel foglalkozó 
partnerek.

KITILTOTT AUTÓK
A Főpolgármesteri Hivatal dön
tésének megfelelően a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Vállalat a 
hétvégeken lezárja a Városlige
tet átszelő Koós Károly sétányt 
a gépjárműforgalom elől. Szege
di Peter, a vállalat szóvivője el
mondta: az útlezárás kiterjed a 
sétánytól a liget felé ágazó ut
cákra is. Az intézkedés célja, 
hogy a liget levegője jobb, a 
környezete csöndesebb legyen. 
Az autósok ma reggel 7 órától 
vasárnap este 20 óráig a Dózsa 
György út—Ajtósi Dürer
sor-Hungária körúton vagy a 
Dózsa György út-Vagány 
út-Hungária körúton kerülhetik 
ki a lezárt területet.
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Ö r ö k z ö ld  n y o m á s
A jelek szerint újabb botrány kerülgeti Fenyő János Vico-birodal- 
mát. Egy ném et cég  tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentették: bi
zonyos ki nem fizetett nyomdagépek révén 940 ezer márkával 
tartoznak nekik. Fenyő állítólag azért nem fizet, mert a gép „tíz 
teherautónyi ócsk avas”. Az eladó épp ezért furcsállja, hogy a 
nemrégiben megújult Nők Lapja épp olyan formátumú, mint ami
lyet ez a bizonyos „ócskavas” világszínvonalon képes előállítani.

A történet még tavaly kezdődött, ami
kor is a Vico Rt. érdeklődni kezdett a 
nemzetközi piacon olyan nyomdagép 
után, amelyen egy 64 oldalas, négy- 
színpyomásos magazint lehetne készíte
ni. így jutottak el a Graphiscer Service 
M. Rieder céghez, amely többféle meg
oldást is kínált, ám a Vico végül is egy 
olyan párizsi berendezés mellett dön
tött, amely már másfél éve üzemen kívül 
hevert. Épp ezért az ára is csupán a fele 
-  1,4 millió márka -  volt. Ä vicósok' 
ragaszkodtak hozzá, mondván: pontosan 
ez kell nekik. Am mielőtt megkötötték 
volna az adásvételi szerződést, Rieder 
urat felhívta Farkas Agnes, a Vico egyik 
igazgatója, és jelezte, hogy bár a szállítás 
az általuk megadott budapesti címre 
történik, az iratot mégis egy Kaliforniá
ban bejegyzett cég, a New Vid America

Enterprises Inc. nevére állítsák ki. Am 
nem ez volt az egyetlen fura momen
tum. A német partner akkor is megdöb
bent, amikor a nyomdagép szállítás előt
ti szétszerelésénél nem jelent meg a ve
vő képviselője. Ez -  m int mondta -  
enyhén szólva is kételyeket ébresztett 
benne az üzlet komolyságát illetően. Ám 
mivel az első két részletet, azaz 42 szá
zalékot már kifizettek, a berendezést el
szállították Budapestre. Ehhez még csak 
annyit: a Graphiscer Service plusz 450 
ezer márkáért vállalta volna a szét-, il
letve összeszerelést, plusz az üzembe ál
lítást, ám Fenyőék erre nem tartottak 
igényt. Épp ezért a megállapodás is úgy 
szólt, hogy az összeszerelés utáni összes 
felelősség a vevőt terheli.

Ezek után kellett volna megérkeznie a 
vételár fennmaradó részének, azaz 940

ezer márkának -  ám az egyre csak késett. 
Farkas Ágnes ugyan többször is megerősí
tette, hogy a pénzt már feladták, ám végül 
bevallotta, hogy az utalást „felsőbb körök 
nyomására” letiltották. Siegbert Rieder 
január 4-én találkozott Fenyő Jánossal. A 
Vico-vezér kerek-perec közölte vele: tíz 
teherautónyi ócskavasért nem hajlandó fi
zetni. A németek figyelmeztették, hogy 
ezzel megszegi a szerződést. Am kompro
misszumkészségük bizonyítékaként fel
ajánlották, hogy az időközben támadt 
összeszerelési nehézségek leküzdésére in
gyen küldenek egy hozzáértő technikust, 
be is indítják a gépet -  feltéve, ha Fenyő 
fizet. Három fizetési felszólítás ment el 
így, válasz nem érkezett. Ekkor a 
Graphiscer Service egy német-magyar 
kamarához fordult. Rövid idő múlva azt a 
visszajelzést kapták, hogy nekik Fenyő 
úgy nyilatkozott: minden rendben, a tár
gyalások folynak.

-  Most pedig -  mondta Rieder úr -  
a kezünkbe került a Nők Lapja, amelynek 
3. oldalán egy olvasókhoz szóló levélben 
maga Fenyő János dicsekszik az új tech
nológiával. Elegendő felütni a szerződést, 
hogy lássuk: tévedés kizárva, minden pa
raméter azt bizonyítja, hogy az újság a tő

lünk vett gépen készült. A minőségről 
csak annyit: korábban ezen a berendezé
sen készült a világhírű ELLE magazin is. 
Nos, csak nem lehet olyan ócskavas...

• ••
A tájékoztatón -  melyen a fenti állítások 
is elhangzottak -  részt vett dr. Óvári 
Győző ügyvéd is, mint a New Vid Ame
rica Enterprises Inc. jogi képviselője. Ri
eder úr nyilatkozata után felállt és el
mondta, hogy jelen esetben két külföldi 
cég között fennálló jogvitáról van szó, s 
így neki kötelessége figyelmeztetni, eh
hez a Vico Pressnek semmi köze. Erre 
dr. Szirmai Gábor, a Graphiscer Service 
ügyvédje elárulta: egy februárban kelte
zett cégbírósági irat alapján tudomásuk 
van arról, hogy a Vico Rt. főrészvényese 
a New Vid. America Enterprises Inc. Az 
amerikai cég egyedüli tulajdonosa pedig 
Fenyő János. Óvári úr erre már nem 
óhajtott reagálni, s a tulajdonos kilétét 
firtató újságírói kérdésekre is csak annyit 
válaszolt: „ez a Rieder úr tájékoztatója”. 
Ahhoz sem járult hozzá, hogy a sajtó 
képviselői az adásvételi szerződésbe bete
kintsenek, ám az talán némi támpontot 
adhat, hogy átnyújtott névjegyén a Vico 
Press címe volt olvasható. D. T.

E bcsem pészek
Kutya^világkiállítás. N épstadi
on. Óriásplakátokat festegető 
gyerekek, bírói körökben izga
tottan álló gazdik, a melegtől 
ném ileg áléit kutyák. És ott, 
m indennek a közepén megjele
nik három  kölyökkutya. Pórá
zon, három gazdával.

-  Persze, hogy eladók -  így 
a legfőbb gazda. -  H uszonöt 
az áruk. É rt hozzá, kézit csóko
lom? Staffordshire terrierek. Ha 
kell, persze, hogy lesz róla pa
pír. E nnek olyan pites a feje, de 
staffordok.

Az ember áll és bámul, hogy 
ugyan, hogy kerülnek ide nem 
nevezett kutyák, kölyökkutyák, 
ráadásul pitbullok? Aztán megke
resi az illetékest, a M EOE sajtó
főnökét. Juhász László szerint ők 
vétlenek.

-  Becsempészték őket. A ki
állítási szabályzat tiltja, hogy ne
vezési lap nélküli kutyát behoz
zanak. Ä nevezési lap egyfajta 
szerződés, miszerint a verseny 
szervezői felelnek a kutyák 
okozta kárért. Kölyökkutyára 
veszélyes a többi állat, árusítani 
versenyen tilos.

-  A  pitbullok tiltott kutyák.
-  Igen. A harci kutyák és keve

rékeik tenyésztését, behozatalát, 
tartását BM-rendelet tiltja. De 
elég körülnézni a belvárosban 
vagy a VIII-IX. kerületben, ki
gyúrt, rövidre nyírt hajú fiatalem
berek sétáltatják a pitbullokat. Az 
elüzletiesedett magyar tenyésztés 
egyébként is felülvizsgálatra szo
rul, a júliusi Kutya című lapban 
jelennek meg az új szabályok.

-  A világkiállítás alatt mi a 
megoldás?

Kis kutya hiába ugat
-  Kiadjuk a biztonsági őrök

nek, hogy fokozottan figyeljenek 
azokra, akik hasonló kutyákat 
próbálnak meg szabálytalanul be
hozni a verseny területére. És 
várjuk a családokat még ma és

F o tó : KONCZ GYÖRGY
holnap, látnivaló van bőven, hi
szen huszonöt éve nem volt ná
lunk ekkora rendezvény. Holnap 
lesz a nagy esemény, akkor vá
lasztják meg a világ legszebb ku
tyáját. T. I.

NYÍLIK A BICSKA
(Folytatás az 1. oldalról)
Krónikus „jogszabályvakságunk” minden ellenkező lát
szat ellenére csak bizonyos mérlegelés után kezd mű
ködni -  állítja Garamvölgyi László, az ORFK szóvivő
je. Szerinte a súlyosabb elbírálású esetekben az állam
polgárok jobban betartják a törvényt.

-  Persze még ezen túl is lehet osztályozni a fegyel
mezetlenségeket, például aszerint, hogy rendőr intézke- 
dik-e az adott ügyben, vagy pedig valamilyen egyéb ha
tóság embere. Ez pedig azért is fontos, mert úgy érzem, 
hogy a mi embereinkkel szemben kevesebb „lazaságot” 
engednek meg maguknak a jogsértők. Bizonyítja ezt az 
is, hogy a hivatalos személy elleni erőszakos cselekede
tek száma az utóbbi időben csekély mértékben ugyan, 
de csökkent. Ám ettől függetlenül tény, hogy a szabály- 
sértéseket sokszor igen nehéz számon kérni.

-  Nem felelős ezért a rendőrség olykor elnéző'magatartá
sa is? Hogy olykor „félrenéznek"?

-  Ami az elnézést illeti, néha talán igen, de nem ez 
a jellemző. Amire ön utalt, az inkább a szankciók fo
kozatosságának az elve. Tehát aki először követ el va
lamit, azt nem ugyanúgy ítéljük meg, m int aki már so- 
kadszorra sérti meg a jogszabályt. S hogy kritikus ese
tekben félrenéznénk? A rendszerváltás után valóban 
jellemző volt egyfajta bizonytalanság, de ezt az 1994-

es rendőrségi törvényben helyretettük. Ami maradt, 
az a társadalmi, jogszabályi támogatottság hiányából 
táplálkozik.

-  A z állampolgár pedig ezt megérzi és agresszívvé válik
-  Ügy vélem, nem csak ez az ok. Az embereket sok 

frusztráció éri, ezáltal egyre kevesebb a tolerancia. Eb
ből persze még korai lenne olyan következtetéseket le
vonni, hogy na, itt az anarchia, hiszen a társadalom 
olyan önszerveződő körei, m int például a polgárőrök 
épp e jelenség elutasítását jelzik.

Nehéz-Posony István sztárügyvéd kissé másképp vé
lekedik:

-  M int mindennek, ennek a jelenségnek is két oldala
van. Az emberek a rendszerváltás előtt hozzászoktak, 
hogy a hatóságok akár ok nélkül is zaklatják őket. Ter
mészetes reakció hát, ha most egyfajta revansként néha 
a jogos fellépést sein hajlandóak komolyan venni. Más
részt a szabálysértések elbírálása nálunk nincs jogszabá
lyilag rendezve. Ha megbírságol a rendőrség, jogorvos
latért is hozzájuk kell fordulni, ami azért picit fura. H i
ányzik a bírói felügyelet. A polgárok ezt megérzik és 
ennek megfelelően reagálnak. Közigazgatási jogászok is 
sokat vitatkoznak a megoldásról. Ha megtalálják, talán 
majd nagyobb hatásfokkal lehet a törvény szavának,ér
vényt szerezni. (DIÁN)

Gyógyító viták
Nem érkeztek üres kézzel az elnökségi asztalhoz a 
IV. Nemzetközi Természetgyógyász Konferenciát 
megnyitó egészségpolitikusok. Dr. Szolnoki And
rea helyettes főpolgármester itt jelentette be, hogy 
az év második felében megnyílik a főváros első, 
egészében önkormányzati pénzből épített és mű
ködtetett természetgyógyászati centruma a XIX. 
kerületben. A végső formájában nyolcvanágyas 
kórházként és hatalmas járóbeteg-szakrendelő
ként működő egészségügyi intézményben gyó
gyulás utáni rehabilitáció és ambuláns természet- 
gyógyászati rendelés folyik majd, kizárólag orvosi 
diplomával praktizáló gyógyítók segítségével.

Dr. Kökény Mihály, a Népjóléti Minisztérium 
politikai államtitkára a régóta várt s a káoszban 
rendet teremtő kormányrendelet megszületésé
nek időpontját jelentette be: nyáron elkészül, 
1997. január elsejével pedig hatályba léphet a jog
szabály. Ettől a perctől kezdve a hivatalos medici
na részévé válnak bizonyos természetgyógyászati 
módszerek, eljárások, talán egyikre-másikra tb- 
támogatás is kapható lesz, és csak meghatáro
zott fokú egészségügyi végzettséggel lesz gyako
rolható a gyógyító hivatás, lehetőleg az egészség- 
ügyi intézményrendszeren belül, hasonlóan a nyu
gati példákhoz. (KOMORNIK)

Elvetemült
olajosok

A videotékákból kölcsönzők már kívülről tudhat
ják a figyelmeztetést, amely szerint az otthoni le
játszásra kivitt filmet tilos kórházakban, iskolák
ban, vendéglátó-ipari helyeken lejátszani. És ten
geri olajfúró szigeteken, teszi hozzá valamennyi 
lista, ami felettébb elgondolkodtató. Az egyik vi- 
deoforgalmazásban érdekelt kiadót, a GLX-Mag- 
num Videokiadó munkatársát, F é n y i  I s t v á n t  kér
deztük: vajon miért diszkriminálják éppen az ola
josokat, főképpen nálunk?
■qjrtr : A z olajmunkások ilyen elvetemült videokalózok?

F . I .:  Ez egy nemzetközi szabványszöveg, ami 
eleve minden, külföldről érkezett kazettán rajta 
van, mi pusztán lefordítjuk. Vélhetően azért ve
szélyesek az olajfúró szigetek, m ert a zárt helyen 
szinte biztos, hogy nem egyenként nézik a filmet, 
tehát moziznak, amihez viszont külön mozivetítési 
szerzői jogdíjat kellene fizetni. N em  hiszem, hogy 
az M GM  emberei helikopterrel járják Alaszkát, 
hogy ellenőrizzék a dolgot, így az ilyen kalózko
dás titokban maradhat.
I<unr: Nálunk fiírótorony híján ez nem veszély. M i 
van helyette?

F . I .:  A másolásos terjesztés. Bárki, akinek van 
két magnója, korlátlanul másolgathat. Az már más 
kérdés, milyen minőségben. Minél drágább és ke
resettebb egy film, annál többe kerül a joga, ezért 
még a tékások is másolgatják a mintapéldányt, 
ahelyett, hogy egyszerre kettőt-hármat vásárolná
nak a kölcsönzőjüknek. Ennek megakadályozására 
már néhány kiadó másolásgádó védelemmel látja 
el a bestsellernek szánt filmeket, ahogyan mi is. 
Az ilyen védelemmel elérhető, hogy ugyan lemá
solható a film, de megnézni már nem lehet.

: M it tapasztal, aki ilyen filmet néz?
F . I .:  A kép alsó fele felülre kerül, a felső alulra, a 

kettő között pedig egy széles fehér sáv látható. Ez a 
védelem igen drága, ezért még nem terjedt el, s mire 
talán általánossá válik, bizonnyal a hamisítók is meg
találják a visszakódolás lehetőségét. K. V.


