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„Ha senki nem vállalja, akkor elvállalom én!”
Csermis Károlyt az elsőfokú bíróság 

több emberen elkövetett emberölés miatt 
tizenöt év fegyházra ítélte. A Legfelsőbb 
Bíróság helybenhagyta a döntést és tekin
tettel az áldozatok felismerhetetlenségig 
szétvert testére, az emberölés bűntettéhez 
hozzáfűzte még a „különös kegyetlenség
gel elkövetett” minősítést. A vádlott és 
védője egyébként felmentésért fellebbe
zett az elsőfokú ítélet után.

A történet koreográfiája —  sajnos —  
meglehetősen szokványos. Italozás, azután 
súlyos alkoholos befolyásoltságban elköve
tett, megmagyarázhatatlanul brutális tett. 
Csernus a két áldozattal, Velő Józseffel és 
annak feleségével disznóvágásra készült. 
Már hetekkel korábban tervezték a progra
mot, így nem is meglepő, hogy a tor előtt 
egy nappal már jócskán bemelegítettek és 
literszámra fogyott a bor. Hogy ki ment el 
közülük újabb muníciót vásárolni, az a ké
sőbbi bizonyításnál központi szerepet ka
pott. A feleség és Csernus valami aprósá

gon összeszólalkozott, Csernus felkapott 
egy bárdot és sújtott. Többször is, nagy erő
vel. Utána — mintha modem kriminológiai 
szakirodalmat olvasott volna a tanúk eltün
tetéséről —  megfontoltan végzett a betop
panó Velő Józseffel is.

A cselekmény felfedezése után a Jász- 
Nagykun megyei rendőrség ismeretlen tet
tes ellen indított nyomozást. Csupán negy
venöt nap múlva került sor Csernus kihall
gatására, tanúként. A tanú a vallomásában 
elszólta magát és azt állította : élettársával a 
kettős gyilkosság másnapján közölte, nem 
kell disznóvágáshoz mennie, mert Velőék 
már halottak. Erről viszont akkor még csak 
a tettes tudhatott.

Az előzetes letartóztatásban beismerő val
lomást tett, majd pár héttel később —  megha
talmazott védője jelenlétében — visszavonta 
azt, arra hivatkozva, hogy két napon keresztül 
éheztették és csupán a testi erőszaktól való fé
lelmében tett ilyen tartalmú nyilatkozatot. Ek

kor mondta állítólag: ha senki más nem isme
ri be, ő elvállalja a tettet, csak ne kínozzák to
vább. Mindezt a jegyzőkönyvvezető, a hely
színi szemlén résztvevő pedagógusok és a ki
hallgatásról készített videófelvétel is cáfolta. 
Az ismételt kihallgatásokon a gyanúsított újra 
és újra elszólta magát. Olyan részleteket ámít 
el az elkövetési eszközre, a holttestek elhe
lyezkedésére vonatkozólag, amelyet egyértel
műen csak az elkövető ismerhetett. A véde
lem többször is megkérdőjelezte: miért is 
nem találtak vémyomokat Csernus ruháján? 
A bíróság rámutatott: egyszerűen azért, mert 
negyvenöt nap telt el a letartóztatásig, így ez 
az időmúlás miatt nem lehet bűnösséget cáfo
ló körülmény.

A Legfelsőbb Bíróság indoklása : minden 
lehetséges bizonyítékot feltártak a nagy időki
esés (hat hét) miatt szegényes körű bizonyítási 
eszközökből, a tanú beismerő vallomását ada
tok támasztják alá. Csernus a vallomásában 
kijelentette, hogy azon a délután Velő elment

borért. A gyilkosság előtt röviddel Velő való
ban elment borért, de ezt csak az tudhatta, aki 
pár órával a halála előtt megvárta őt a lakás
ban. Később Csernus tagadta, hogy ott járt 
volna. Bár teljeskörű bizonyítékként nem fo
gadhatók el a zárkatársak vallomásai, Csernus 
több ízben is elismerte egyikük előtt a tettét. 
Az ítélet jogerős.

* Drávucz Péter

Ma nyílik Berko Ferenc fotóművész kiállítása Budapesten, 
a ID. kerületi Lajos utcában, a Budapest Galéria Kiállító
házában. Az Amerikában élő idős művész képeit június 
26-áig tekinthetik meg az érdeklődők FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT

Nyári munkalehetőségek diákoknak

Kommandósok fogták el a szökött sorkatonát

Cousteau 
és De Havilland 

díszdoktor
MTI-Panoráma ----------------------

Jacques Cousteau világhírű 
óceánkutatót és Olivia de Havilland 
színésznőt a párizsi amerikai egye
tem díszdoktorrá avatta. Cousteau a 
díszdoktori oklevél átvételekor né
pesedéspolitikai ellenőrzésről és 
környezetvédelmi kérdésekről be
szélt. A 84 éves óceanográfus fel
hívta az egyetemet elvégző ifjakat 
és lányokat, vegyék kezükbe a Föld 
ügyét.

De Havílland, aki főszerepet ját
szott az Elfújta a szél című filmben 
1939-ben és Oscar-díjat kapott 
1949-ben, kijelentette: az egyetem 
ez évben végző hallgatóit szívébe 
zárja. De Havilland, aki angol szár
mazású, de amerikai állampolgár, 
Párizsban él.

Az egyetem professzorai és hall
gatói együttesen választották ki a 
két személyt, akiket díszdoktorrá 
avattak. Több név felvetődött, de a 
választás „természetszerű” volt, a 
kitüntetettek életművéért és a társa
dalomnak tett szolgálataiért.

Féláron
Münchenbe

A Volánbusz Rt. a nyári menet
rendváltozással a hét végén tovább 
bővítette a Budapestről induló nem
zetközi és belföldi járatainak szá
mát. A vasút és az autóbusz rivali
zálása egy időben csak a jegyárak 
területén folyt, ám a járatirányok is 
egyre inkább meghatározók a ver
senyben. A Volánbusz a Blaguss- 
sal közösen naponta már 4 járatpárt 
indít Bécsbe, és hetente ötször lehet 
eljutni — a nyári hónapokban félá
ron —  Münchenbe, akárcsak Nürn
berg, Frankfurt, Köln és Düsseldorf 
érintésével Amszterdamba. Emel
lett hasonló sűrűséggel csatlakozás 
van Frankfurti á tszállással 
Brüsszlbe és London felé. Párizsba 
már hetente háromszor indul este 
nyolckor a busz, s a nyári üdülőjá
ratok az utazási irodák tumusváltá- 
sához igazodva közlekednek Costa 
Brava érintésével Barcelonába, il
letve a Lido üdülőhelyein keresztül 
Velencébe. A programban az Istria- 
félsziget és Rimini környéke is sze
repel.

Új, közvetlen expresszjáratok 
közlekednek Zalaegerszeg— Buda
pest illetve Letenye—Zalaegerszeg 
és Budapest között. Óránként lehet 
eljutni Győrbe, Egerbe, Veszprém
be és Kecskemétre, és új járatok in
dulnak Salgótarján, Jászberény, 
Kazincbarcika és —  Solton keresz
tül —  Kalocsa irányába.

•D. K.

Az Európa Kiadó könyvheti új
donságait mutatta be tegnap Oszto- 
vits Levente, a kiadó igazgatója. A 
szerzők közül Szántó Piroska és 
Mensáros Zoltán tisztelték meg je
lenlétükkel a sajtótájékoztatót. Szán
tó Piroska, aki nyolcvanévesen Akt 
című kötetével másodízben cserélte 
fel az ecsetet a tollal, régi-új történe
teit vetette papírra, úgy, ahogy a ki
lencvenes években emlészik rájuk, 
vagy látja őket. Mensáros Zoltán 
színész testvére pályáját ötvözi saját 
életének mozzanataival Párhuzamos 
magányok című regényében. Aczél 
Tamás A vadászat című kötetének 
színhelye egy meg nem nevezett ke
let-európai ország, valamikor az öt
venes években. A The San Francis
co Chronicle kritikusa így mutatja 
be az amerikai olvasóknak: „Lenyű
göző, elegáns, gyönyörűen megírt 
regény, annak a világnak könyörte
len portréja, amelyet Kafka A per
ben és a Kastélyban ábrázolt”.

Értesüléseink szerint Simon V. 
László, a televízió Halló Péntek és 
Halló Vasárnap című műsorainak fő
szerkesztő-műsorvezetője a legutóbbi 
adást követően alapos verésekkel ho
norálta két műszaki kollégájának sza
vait, akik az intézmény egyik folyo
sóján műsorát egymás közti beszél
getésükben úgy minősítették: „na, ez 
sem volt túl színvonalas”. Egyikük 
nyolc napon belül gyógyuló sérülése
ket szenvedett, felrepedt az ínye és az 
ajka, másikukat pedig összerugdalta 
az egykori vízilabdázóból főszer-

A Demokratikus Charta ma dél
után 3 órától a Kossuth-klubban És 
most mi legyen? címmel vitaestet 
szervez. Mint azt a szervezet egyik 
vezetője, Farkasházy Tivadar la
punknak elmondta: m integy 150 
értelm iséginek, társadalom tudós
nak, közgazdásznak, politológus
nak küldött meghívót az esemény
re. Szeretnék, ha elmondanák a vé
leményüket a választások utáni 
helyzetről.

A Római-parton — a Duna-napi 
rendezvény keretein belül — tartják 
meg a szociálisan és egészségügyileg 
hátrányos helyzetű gyermekek napját, 
június 4-én szombaton 9 órától. A szer
vező — a Legyen a betű jó barát elne
vezésű alapítvány — iskolák, szerveze
tek, gyermekközösségek jelentkezését 
várja a Sulisiratóra. Az alapítvány által 
vendégül látott gyermekek kiválasztá
sánál a rászorultság elvét kívánják érvé
nyesíteni. Ugyanennek az alapítvány
nak a kuratóriuma Mit tudsz a háború-

Vélhetően a könyvhét egyik 
szenzációja lesz a kínai Jung Chang 
Vadhattyúk című regénye, amely a 
huszadik századi lidérces kínai tör- 
télnelmet három asszony sorsában 
mondja el. Bárt István kitűnő fordí
tásában jelent meg a Londonban 
élő magyar származású fiatal író, 
Tibor Fischer munkája: A béka 
segge alatt. Umberto Ecót nem kell 
bemutatni a magyar olvasóközön
ségnek. A rózsa neve, A Foucault- 
inga, Az új középkor szerzője Bá
beli beszélgetések című most meg
jelent kötetében új oldaláról mutat
kozik be: humoros álesszét, paró
diát ír.

A huszadik századi magyar iro
dalom egyik legnagyobb írójának 
műveit bemutató sorozat második 
darabjaként Ottlik Géza kisprózái 
alkotásait gyűjtötte egy kötetbe az 
Európa Kiadó.

•V. B. É.

kesztővé avanzsált Simon V. László. 
A lobbanékony televíziós munkatárs 
testőrének komoly fenyegetése el
lenére a két sértett orvosi látleletet és 
tanúvallomásokkal alátámasztott 
jegyzőkönyvet vetetett fel az esetről.

A televíziós hírekhez tartozik 
még, hogy információink szerint az 
igazgatótanács mai ülésén Nahlik al- 
elnök bejelentette: az MTV-ből idő
közben eltávozott Friderikusz Sándor 
a mai napig nem egyenlítette ki rek
lámbevételeiből származó 13 millió 
forintos tartozását.

A Charta ezzel nem akar beavat
kozni a politikába. De miután a 
kampányban végig némák voltak 
—  mondta Farkasházy — , mert 
nem akartak senkit befolyásolni, 
most úgy gondolják: alapvető de
mokratikus jog, hogy ezen emberek 
véleményét figyelembe vegye az a 
párt, amely megnyerte a választáso
kat. Ez a korábbi rendezvényeink
kel ellentétben nem demonstráció, 
de szívesen várjuk az érdeklődőket.

ról? címen írásos pályázatot hirdet 
gyermekeknek. Az 1—6 oldalas anyag 
lehet a pályázó véleményének kifejtése 
a témáról, levél egy háborús vidéken 
élő barátnak, esetleg saját tapasztalatok 
megfogalmazása. A kuratórium az öt 
legsikeresebb mű íróját kéthetes vízitú
rára viszi

A Sulisiratóra a jelentkezéseket, va
lamint a pályázatokat a Legyen a betű 
jó barát címére kell küldeni: 1088 Bu
dapest, Baross u. 15. Telefon (este): 
2022-697.

Évekkel ezelőtt a Fővárosi Pályavá
lasztási Tanácsadó kis füzetben jelen
tette meg a diákoknak nyári munkát 
ajánlók névsorát. Azóta megszűnt ez a 
szolgáltatás, mert évről évre egyre ke
vesebb cég, vállalat jelentkezett az FPT 
felhívására. Ugyanakkor a diákok ré
széről változatlan az igény.

Az Universitas (telefon: 217-6426) 
jogilag diákszövetkezeti csoport, nem 
munkaközvetítő. Marosi Lászlótól, az 
Universitas elnökhelyettesétől megtud
tuk: náluk csak az kaphat munkát, aki 
belép tagnak. Ennek feltétele, hogy tizen
hatodik életévét betöltött, nappali tagoza
tos tanuló vagy hallgató legyen. A 
belépési díj ezer forint, amit kilépéskor a 
diák visszakap. A diákszövetkezeti cso
portnak jelenleg két és félezer tagja van, 
ők szabadon válogathatnak a még betöl
tetlen időszaki állásdk között. Tipikus 
nyári munkának számít a sörgyári, üdítő
gyári könnyű fizikai munka, a jégkrém-, 
fagylaltpakolás, a titkárnő-helyettesítés, 
és a különböző adminisztratív munkák. 
Aki nyelveket tud, az esetleg kaphat for
dítói munkát.

Az Universitas a tavaly tizenhétezer 
tagjának időszaki munkát biztosító Meló- 
Diák országos hálózatához tartozik. A 
Meló-Diáknak szerte az országban van
nak irodái: Debrecenben, Pécsett, Győr
ben, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, 
Veszprémben, Sopronban, Dunaújváros
ban, Szegeden, Szolnokon, Kecskeméten 
és Miskolcon. A városok egyetemén 
vagy főiskoláján célszerű a Meló-Diák 
után érdeklődni. A Meló-Diák és az Uni
versitas a munkától függően 80-130 fo
rintos órabért kínál a diákoknak, a telje
sítménybéres munkáknál ennél több is ki
jöhet.

A Mind-Diák (telefon: 122-4601) is

kolai szövetkezet a Meló-Diákhoz hason
lóan működik. Medvegy István elmond
ta: aki elmúlt tizenhat, nappali tagozatos 
középiskolai diák, vagy főiskolai, egyete
mi hallgató, és tag akar lenni, annak alá 
kell írnia a belépési nyilatkozatot, és egy 
részvényt kell vásárolnia ezer forintért. 
Kilépéskor a diákok visszakapják ezt a 
pénzt, bár nincs értelme kilépni, hiszen ha 
tagok maradnak, bármikor fordulhatnak a 
Mind-Diákhoz, amikor dolgozni szeret
nének. A munkalehetőségek: piackutatás, 
könnyű fizikai munka, palackozás, pako
lás, fordítás, ügyviteü munkák, termékbe
mutatás, szórólapok terjesztése. Az óra
bér elérheti a 150 forintot. Szakmai vég
zettséget igénylő esetekben a fizetés még 
több is lehet. A Mind-Diáknak több vidé
ki városban van irodája: Szegeden, Deb
recenben, Győrben, Veszprémben, Pé
csett és Székesfehérvárott.

A Kapocs ifjúsági önsegítő szolgálat 
(megtalálható a Petőfi Csarnokban) in
kább úgy működik, mint egy munkaköz
vetítő: a különbség csak az, hogy a fiata
loknak egy fillért sem kell fizetniük. A 
Kapocs munkatársai segítenek a válasz
tásban, elmondják a diákoknak, milyen 
szerződést kössenek, milyen papír szük
séges, felvilágosítják a fiatalokat a jogaik
ról. A Kapocs nem csak a tizenhatodik 
életévüket betöltött, nappali tagozatos 
diákoknak nyújt segítséget. Tavaly mint
egy 3500 gyereknek tudtak munkát bizto
sítani, volt, hogy naponta több mint száz 
fiatal megfordult a Kapocsnál. Idén úgy 
számolnak, legalább 100-150 cím össze
jöhet. Azt szeretnék elérni, hogy a fiata
lok valóban válogathassanak az állások 
között, ne kényszerből kelljen elvállal
niuk egy munkát.

•Sz. D.

Kommandósok bevetésével teg
nap hajnalban a főváros XVI. kerü
letében sikerült elfognia a rendőr
ségnek Illés János Zsolt honvédet, 
aki géppisztolyával együtt vasárnap 
éjjel szökött meg tapolcai alakula
tától. A 19 éves fiatalember nővére 
lakásában öngyilkossággal fenye- 
getődzött, s csak egy „trükkös fegy
vercserét” követően sikerült lefog
ni. A katona családi problémái 
miatt szökött el Tapolcáról.

Információink szerint Illés va
sárnap éjjel felállított őrként teljesí
tett szolgálatot a tapolcai harckocsi 
dandárnál. Éjfél tájban azonban 
fegyverével együtt elhagyta őrhe
lyét. A közútra kiérve stoppolt egy 
járművet, amelynek vezetőjét fegy-

M ag y a r d zsessz  
B erlin b en

Berlini tudósítónktól
Ma a berlini Haus Ungamban ad 

koncertet Szabados György zongo
rista-zeneszerző. A német dzsessz- 
barátok a múlt héten Erfurtban és 
Jénában élvezhették a nemzetközi
leg elismert magyar művész hang
versenyét.

•M. G.

Vízkorlátozás
Zuglóban

MTI ----------------------------------
Szerdán este 10 órától csütörtö

kön este 6 óráig vízkorlátozás vár
ható Zuglóban, illetve a XIV. és a 
XVI. kerület határán. A térség biz
tonságosabb vízellátása érdekében 
készült el nemrég az az 500 m illi
méter átmérőjű zuglói főnyomócső, 
amelyet most összekötnek Rá
kosszentmihály körzetével. A mun
kálatokat úgy tervezik, hogy csü
törtök reggeltől már ne legyen na
gyobb vízkorlátozás a körzetben. A 
XVI. kerület magasabban fekvő te
rületein, illetve a zuglói 10 emele
tes épületek felsőbb szintjén azon
ban vízhiánnyal kell számolni csü
törtök estig. Ügyancsak vízkorláto
zás várható a Kerepesi úti— Foga- 
rasi úti lakótelepen is a 3. emeletnél 
feljebb lévő lakásokban. Ezen a te
rületen ugyanis két 600 milliméte
res csővezetéket kötnek össze.

— A GYERMEKNAP ALKALMÁ
BÓL immár hagyományosnak szá
mító családi véradónapokon az idén 
csaknem ezren jelentkeztek véradás
ra. A Margitszigeten a Bringóhintó 
Gmk. garázsában berendezett vér
adóhelyen a Heim Pál Gyermekkór
ház vérellátó osztálya és a Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem 
vértranszfúziós osztálya fogadta 
szombaton és vasárnap a jelentkező
ket. A szervezők köszönetüket feje
zik ki a véradóknak, akik az esős idő 
ellenére is felkeresték a véradóhelyet 
és gyakran 2 órát is vártak arra, hogy 
rájuk kerüljön a sor.

vérével kényszerítette, hogy Buda
pestre szállítsa. A feldúlt fiatalem
ber a hajnali órákban csöngetett be 
nővére Tekla utcai lakásába. Éde
sanyját kereste. A megrémült nővér 
— látva a töltött géppisztolyt —  ér
tesítette a rendőrséget.

A kommandósok hajnali 5 körül 
értek a házhoz. Illés egy földszinti 
lakás előtt magába roskadtan ült és 
folyamatosan öngyilkossággal fe
nyegetőzött. Mivel valóban tartani 
lehett attól, hogy fegyverét végső 
esetben önmaga ellen fordítja, a kü
lönleges osztag háttérben maradt. A 
ház egyik lakójával váltott néhány 
szót a fiatalember. E lakó közvetí
tette a rendőrség kérését, hogy adja 
át géppisztolyát. Illés ráállt, ám

A Francia Intézetben június 10- 
ig tart az a sorozat, amely váloga
tást nyújt az 1994-es César-díjakkal 
jutalmazott vagy Césarra jelölt fil
mekből. A „francia Oscart” tizen
három kategóriában osztották ki, s 
összesen tizenegy filmet jutalmaz
tak valamelyik kategóriában. Buda
pesten a díjazott alkotások közül 
hetet tekinthetünk meg, többek kö
zött Magyarországon még nem for
galmazott filmeket. Ma este Alain 
Resnais 1993-ban készített vígjá
ték-párjának második részét láthat
juk, melynek címe No smoking (az 
első rész a Smoking címet viseli). 
A filmek elnyerték a legjobb fran
cia filmért és a legjobb rendezésért 
járó díjat. Holnap este Kiesz- 
lowsky: Három szín feleimmel futó 
trilógiájának első filmjét vetítik, a 
Kék-et, amelynek női főszereplője, 
Juliette Binoche a legjobb női ala-

K ártyacsata  késsel

Szekszárd-szőlőhegyi lakásán 
holtan találták S. Józsefet, mellén 
késszúrás nyomaival. A 39 éves 
férfi egy fedél alatt élt anyjával, ő 
mégis azt vallotta a rendőrségnek, 
hogy semmit nem tud az esetről. 
A nyomozás hétfőre kiderítette, 
hogy május 25-én zajos kártya
csata dúlt S.-éknél, ez vezetett a 
tragédiához. A családi partiban S. 
Józsefen és anyján kívül részt vett 
régi barátjuk, C. Mihály 53 éves, 
szintén szőlőhegyi lakos. A kár
tyaszabályokon vesztek össze és 
végül C. Mihály kést rántott. A 
rendőrségi kihallgatáson bevallot
ta tettét.

F elboru lt a  fogat

Gyula külterületén szombaton 
délután, a zárt lovaspályán egy tu
ristacsoport kocsikáztatása köz
ben felborult a gyulai Galopp Kft. 
lovasfogata, mert a fogathajtó nil 
hirtelen fordult a kanyarban. A 
balesetnél három turista súlyos,

egy pisztolyt kért cserébe. A rend
őrök ekkor egy éles lőszerrel töltött 
fegyvert adtak át, amelyet azonban 
előzőleg hatástalanítottak.

Miután már nem kellett attól tar
tani, hogy Illés kárt tesz valakiben, 
a kommandósok akcióba léptek. A 
katona megpróbált elszaladni, ám a 
rendőrök utolérték, s megadásra 
kényszerítették. Sérülés nem tör
tént.

A Budapesti Katoni Ügyészség 
fegyveres szökés alapos gyanúja 
miatt Illés őrizetbe vétele mellett 
megindította az eljárást, s a bíró
ságtól kérte a gyanúsított előzetes 
letartóztatását.

kításért járó díjat vehette át. A Jöt
tünk, láttunk, visszamentünk című 
filmvígjátékban szereplő Valérie 
Lemercier-t a legjobb női epizód- 
szereplőként jutalmazták.

A film 2-án, csütörtökön tekint
hető meg. André Techiné filmjét —  
Legkedvesebb évszakom — hét 
Césarra jelölték. Bár egyet sem ka
pott meg, talán érdemes megnézni a 
filmet pénteken este. A legígérete
sebb fiatal színésznő a zsűri szerint 
Valérie Bruni-Tedeschi, aki A nor
mális emberekben nincs semmi kü
lönös című filmben játszik, melyet 
8-án, szerdán vetítenek. A sorozatot 
10-én, pénteken Jean-Jaques Zil- 
bermann filmje zárja: Nem minden
kinek volt szerencséje kommunista 
szülőkhöz. A vetítések este hét óra
kor kezdődnek.

• V.Zs.

kilenc pedig könnyű sérülést 
szenvedett.

Ism ét rablások

Dorogon a rendőrség eljárást indí
tott Sz. János 20 éves esztergomi 
lakos és négy ismeretlen társa el
len, mert a vasárnapra virradó éj
szaka megtámadták Sz. István 21 
éves és L. Zsolt helyi lakosokat, 
majd elvették magnójukat. Bala- 
tonszentgyörgyön 1. Gábor 18 
éves, M. Norber 17 éves és M. 
Gábor 17 éves balatonszárszói la
kosok egy parkban három 17 éves 
békéscsabai fiút bántalmaztak és 
elvették ezer forintjukat.

Leszakadt a p ince

A fővárosban hétfőn reggel a Ki
rálylaki út 70/b. számú házban 
pincefalazás közben leszakadt a 
boltíves pincefödém és négy em
bert maga alá temetett. A tűzol
tók romok alól két súlyos és egy 
könnyű sérültet mentettek ki. Á 
negyedik szerencsétlenül járt 
munkás már halott volt.

A  tven éve, 1944. május 31-én 
U  nyilvánosságra került, hogy 
az ország náci megszállása után a 
Fészek Klub élére kinevezett mi
niszteri biztos, Palló Imre kiket 
törölt a klub tagjai sorából. (Palló 
Imre természetesen nem a népsze
rű, nagytehetségű operaénekes, 
hanem az azonos nevű nyilaske
resztes képviselő, eredetileg pol- 
gáriiskolai tanár, a Matolcsy— 
Baky-féle nyilaskeresztes csoport 
egyik vezetője volt. A Fészek Mű
vészklub Európa egyik legrégibb 
hasonló intézménye volt, 1901 - 
ben alapították és nevét a Festők, 
Építészek, Szobrászok, Énekesek 
és Komédiások Klubja kezdőbetűi
ből alakították ki. A szerk.) A mi
niszteri biztos első feladatának azt 
tekintette, hogy törölje a tagok so
rából „azokat a tagokat, akik szár
mazás és egyéb okok miatt nem 
kívánatosak a klubban”. Egyik 
nyilatkozatából kiderült, hogy szá
mos olyan tagot is az eltávolítan- 
dók közé sorolt, akiknek politikai 
nézeteit kifogásolta, vagy megtud
ta róluk, hogy házastársuk zsidó.

A klub tagjai közül töröltek el
ső névsorában (nekik már kézbe-

50 ÉVE TÖRTÉNT

Kiket töröltek 
a Fészek Klubból?

sítették is a tagtörlési végzést, kö
zölte a miniszteri bizots —  ám az 
érintettek közül többen egy ideje 
nem is tartózkodnak Magyaror
szágon, tehát a tájékoztatásban 
valami nem egészen egyezik a té
nyekkel) negyvenhét név szere
pel. A festők közül báró Hatvány 
Ferenc, a szobrászok közül Kallós 
Ede (Vörösmarty szobrának társ
alkotója) és Ligeti Miklós (a vá
rosligeti Anonymus-szobor alko
tója), az énekesek közül Kálmán 
Oszkár, dr. Szedő Miklós és Szé
kely Mihály, a színiigazgatók kö
zül Jób Dániel, Roboz Imre és 
Föld Aurél szerepel mások mel
lett az első névsorban.

Az írók közül a már évek óta 
külföldön élő világhírű írót, szín
padi szerzőt, Molnár Ferencet is 
törölte a Fészek tagjai közül a 
nyilas képviselő, de méltatlannak 
találta a tagságra Szép Ernőt, Szo-

mory Dezsőt, Kemény Simont, 
Korcsmáros Nándort és Zágon 
Istvánt is. A tagságtól elsőként 
megfosztott színészek sorában ott 
van Gózon Gyula, Rátkay Már
ton, Gellért Lajos, Ráday Imre, 
Salamon Béla, Törzs Jenő, Major 
Tamás és Várkonyi Zoltán is. A 
különös névsor egyébként az 
1933 óta külföldön élő, egykor 
Németországban is legtöbbet fog
lalkoztatott operett-zeneszerző, 
Ábrahám Pál nevével kezdődik, 
megtalálható benne Germán Ti
bor orvosprofesszor, Bajor Gizi
nek, a Nemzeti Színház örökös 
tagjának férje, és az a Petschauer 
Attila kardvívóbajnok, az amsz
terdami és Los Angeles-i olimpiai 
bajnok magyar kardcsapatának 
tagja, sokszoros magyar váloga
tott is, aki 1943. január 30-án 
munkaszolgálatosként pusztult el 
az ukrajnai hadszíntéren.

A miniszteri biztos közölte: 
megbízták azzal, hogy készítsen 
elő új, a korszellemnek megfelelő 
alapszabályt a Fészek Klub szá
mára. Ez hamarosan kész lesz.

• Nótárius

Simon V. verekedett a televízióban

C harta: É s m ost m i legyen?

A hátrányos helyzetű gyermekek napja

•G.Z.

César-díjas filmek fesztivája

B ű n ü g y e k  —  b a l e s e t e k

Idén ősszel hatodik alkalommal hirdet fel
vételt a Magyar Hírlap Újságíró Stúdió az új
ságírás iránt érdeklődő egyetemisták, főisko
lások, és már végzett, pályamódosításra 
készillő fiatalok számára, A korábbi évfolya
mok hallgatói közül sokan már munkatársa
ink, a Magyar Hírlap és más lapok jól ismert 
tudósítói.

Az MH Stúdió idén is szolgál némi újdon
sággal. A kétszemeszteres kurzus a Magyar 
Hírlap vezető munkatársai által irányított, 60 
órás szakmai alapvetésen kívül fakultációra is 
lehetőséget biztosít. A belpolitika, a gazda
ságpolitika és a kultúra legfontosabb területe
it, valamint —ezúttal először — a dokumen- 
tumfilm-készítés rejtelmeit a hallgatóknak 
20-20 órában , lesz módjuk megismerni az 
egyes témakörök neves szakembereinek se
gítségével. A gazdaságpolitikai fakultáció 
előadói között lesz például Lipovecz Iván, a 
Heti Világgazdaság főszerkesztője és Len
gyel László, a Pénzügykutató Rt. elnök-igaz
gatója. A belpolitika iránt érdeklődők többek 
között Papp Istvánnal, az Országgyűlés főtit
kárhelyettesével, Holló Andrással, az Alkot
mánybíróság főtitkárával találkozhatnak, 
akik a törvényalkotási, illetve az alkotmány- 
bírósági munka részleteivel ismertetik meg a 
hallgatókat, a dokumentumfilm-készítésről

pedig a Fekete Doboz Alapítvány munkatár
saitól hallhatnak.

A kurzus anyagát sajtóetikával, sajtójog
gal, a médiahelyzettel, tényfeltáró újságírás
sal, közvélemény-kutatással, lapkiadással és 
más, valamennyi leendő újságíró számára 
fontos témával foglalkozó előadások egészí
tik ki, további 20 órában. Az írás gyakorlásá
ra kiscsoportos szemináriumokon, a kérdezé
si kultúra, vitakészség fejlesztésére pedig 
vitaesteken kerül sor, amelyeken a meghívott 
politikusokat és közéleti személyiségeket ak
tuális témákban faggathatják a hallgatók.

Az új fakultáció, a szemináriumok és vita
estek következtében az oktatási idő a tavalyi
nak közel háromszorosára nő. A korábbi, heti 
egy helyett két délután találkozunk a hallga
tókkal, nem 24, hanem 30 héten keresztül,

A Magyar Hírlap Újságíró Stúdióra szep
tember 1-jéig levélben, rövid önéletrajz kísé
retében lehet jelentkezni a következő címen: 
1087 Kerepesi út 29/B „Stúdió" jeligére. A 
kurzus részvételi díja 30 000 Ft. A felvételtől, 
a kurzus részletes programjáról írásban kap
nak tájékoztatást a jelentkezők.

Márványi Ágnes 
stúdióvezető

7870 MH

T e r m é s z e t e s  a n y a g o k  
a  s z é p s é g ip a r b a n

Amikor egy kozmetikus arra az 
elhatározásra jutott, hogy mind
azt, ami a szépségiparban dolgo
zókat, gyártókat foglalkoztatja, 
egy helyen kellene kiállítani, talán 
maga sem gondolta, hogy nagy
szabású hagyományt teremtett.

Másfél évtizede ezt jelenti a 
Beauty Düsseldorf, ahol k iá llítók
nak, előadóknak nemcsak megje
lenni illik, de tapasztalatot és véle
ményt is cserélni, mi több, ez az a 
fórum, ahol az új és újabb termé
kek bemutatója zajlik. M agyaror
szágon im m ár másodszor rende
zik meg —  a volt szocialista 
országok közül elsőként nyert ren
dezői jogot! —  a Beauty Hungary 
kiállítást és szakvásárt. Az idei e l
sősorban a természetes anyagok 
térhódítását jelzi a professzionális 
kozmetikában, valamint azt a tö
rekvést, hogy a kozmetológia 
együttműködjön a gyógyászattal. 
A másik törekvés, hogy a műtéti 
utat kikerülve olyan bőrregenerá
ciós programot ajánljon a kozm e
tikusoknak, amely „lecseréli” a ré
gi bőrt.

Az előadások és demonstrációs 
bemutatók főként a szigorúan vett 
szakmát érdeklik, de június 4 - 5 -  
én 10— 18 óra között a Műegyetem 
központi épületében a kiállítók  
pultjainál a nagyközönség is ta 
lálhat érdekességet.° 7898 MH

A Bábolna—Győri Baromfifeldolgozó Kft. 
(9027 Győr, Kandó Kálmán utca 7.) 

az 1991. évi XVIII. számviteli törvény 
72. §-a alapján közzéteszi a taggyűlés áltál 

elfogadott és a könyvvizsgáló által hitelesített 
1993. évi mérlegét és eredménykimutatását 

az alábbiak szerint:

Mérleg E Ft
Befektetett eszközök' 268  521
Forgóeszközök 3 4 9  212
Aktív időbeli elhatárolások 22 683
Eszközök összesen 640 416
Saját tőke 351 950
Céltartalékok 78
K ötelezettségek 285  385
Passzív időbeli elhatárolások 3 003
Források összesen 640 416

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Üzem i (üzleti) tevékenység bevételei 2 7 80  854  
Pénzügyi m űveletek ráfordításai 2 906
Rendkívüli bevételek 1 969
Bevételek összesen 2 785 729
Üzem i (üzleti) tevékenység ráfordításai 2 655  947  
Pénzügyi m űveletek ráfordításai 16 060
Rendkívüli ráfordítások 1 900
Ráfordítások összesen 2 673 907
Adózás előtti eredm ény 1 1 1 8 2 2
Fizetett, jóváhagyott oszta lék  6 6  0 3 9
M érleg szerinti eredm ény 0

BÁBOLNA GYŐRI BAROMFIFELDOLGOZÓ KFT.

A Kőbányai Textilművek 
(mint kiíró)

az Állami Vagyonügynökség 
— ^ m eg b ízásáb ó l_____-

nyilvános, egyfordulós 
pályázatot hirdet

a Keszthely, Bercsényi utca 65. alatti 
ingatlan megvásárlására

Tulajdoni lapszám: 1580 Helyrajzi szám: 1419/4. sz
Telcknagyság: 15 952 m!.
É pületek a lap terü le te : 4282 mg.
Az ingatlan irányára:
90 000 000 Ft, mely az áfát nem tartalmazza.
A vételár kiegyenlítése kizárólag készpénzben tör

ténhet, E-hitel és kárpótlási jegy nem vehető 
igénybe, valamint részletfizetési kedvezmény 
sem.

A pályázat benyújtásának  határideje:
1994. július 14-én 2—5 óra között.
A pályázat benyújtásának  helye:
Kőbányai Textilművek igazgatói titkárság,

1106 Budapest, Maglódi út 25.
Az ajánlatokat kizárólag személyesen, vagy meghatal

mazott útján lehet benyújtani.
A pályázatokat zárt, cégjelzés és feladó nélküli borí

tékban, 3 példányban, magyar nyelven kell b e 
nyújtani, „PÁLYÁZAT" jelöléssel.

Az eredeti példányt „eredeti" megjelöléssel kell el
látni.

A pályázónak 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy eredménytelen

nek nyilvánítsa a pályázatot. A kiíró legkésőbb 
1994. július 31 -ig értesíti a pályázókat az ered
ményről.

A kiíróval megkötendő adásvételi szerződés érvé
nyességének feltétele a szerződés ÁVÜ által tör
ténő jóváhagyása.

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekin
tetében az ÁVÜ versenyeztetési szabályzata az 
iránymutató.

A pályázati részvétel fe ltéte le :
a pályázat feltételrendszerét és az ingatlant bemuta

tó részletes tenderfüzet — titkossági nyilatkozat 
aláírását követő — átvétele 5000 ft + áfa ellené
ben a következő címen:

Kőbányai Textilmüvek, központ 
Fauszt Sándorné gazdasági vezető  

B udapest X., Maglódi út 25. 
Telefon/fax: 260-8754/209
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