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h í r e k
Belkereskedelmi 

tárgyalás Kubával
Juhár Zoltán és Manuel Vila Sósa 

belkereskedelmi miniszter szerdán 
Budapesten megállapodást írt alá 
Magyarország és Kuba belkereske
delmi választékcseréjéről. A megál
lapodás értelmében a jövő évben 
mintegy 36 millió forint értékű ku
bai áru — rum, szivar, cigaretta, déli
gyümölcs, fafaragvány, népművé
szeti cikk — bővíti boltjaink vá
lasztékát. Hazánkból ruházati cikke
ket, m űbőrárukat és kozmetikumo
kat szállítanak cserébe.

Manuel Vila Sósa megtekintett 
több kereskedelmi létesítményt, és 
felkereste a Kereskedelmi és Ven
déglátóipari Főiskolát. A kubai mi
niszter megbeszélést folytatott Rév 
Lajossal, az OKISZ elnökével.

Manuel Vila Sósát fogadta Marjai 
József, a Minisztertanács elnökhe
lyettese. (MTI)

JEGYZŐKÖNYVEK ALÁÍRÁSÁ
VAL tegnap Balatonszéplak'on befe
jeződött a  KGST rádiótechnikai és 
elektronikai ipari állandó bizottsá
gának 44. ülése. A kétnapos tanács
kozáson a KGST-országok és Jugo
szlávia küldöttségei megvitatták és 
jóváhagyták rádiótechnikai és elekt
ronikai iparuk 1986—1990 közötti 
időszakra szóló fejlesztési terveinek 
összehangolását.
HAZAÉRKEZETT ULÁNBÁTOR
BÓL szerdán Csikós-Nagy Béla ál
lamtitkárnak, az Országos Anyag- és 
Árhivatal elnökének vezetésével az 
a m agyar küldöttség, amely Zsombin 
Riincsiiipeldzsének, a mongol állami 
anyagi-műszaki ellátási bizottság el
nökének meghívására az együttmű
ködés továbbfejlesztésének kérdései
ről tárgyalt.
MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK  
kétnapos tanácskozása kezdődött meg 
szerdán Mályiban; többek között az 
iskolai könyvtárak irányelveit és a 
könyvtárak szakfelügyeletének kér
déseit vitatják meg.

A SZOT KÖZPONTI ISKOLÁJÁN 
három afrikai ország szakszervezeti 
központja (Angola, Bissau-Guinea, 
Mozambiki aktivistái inak részvételé
vel négyhetes szakszervezeti tanfo
lyam kezdődött. A tanfolyamot Tim- 
mer József, a SZOT titkára nyitotta 
meg.
MEGKEZDŐDÖTT A GESZTENYESZE
ZON a M agyar Hűtőipar zalaegerszegi 
gyárában. Az alapanyag felét a zalai 
gesztenyések  adják, a többi — a kishatár- 
m enti árucsere keretében — Jugoszláviá
ból, valam int hazánk más tájairól ér
kezik.

KOVÁCS MARGIT felújított és ki
bővített állandó kerámiakiállítása  
Győrött szerdán ismét megnyílt. A 
tárlatnak a belváros egyik patinás 
épülete, a Kreszta-ház ad otthont.

HEVES ESŐZÉSEK okoznak nagy 
pusztítást a szovjetunióbeli Azer
bajdzsánban. M ár légy hete a szoká
sos csapadékmennyiség tízszerese, 
egyes helyeken százszorosa hullik le. 
Az árvizeknek emberáldozata nem 
volt, de jelentősek az anyagi károk a 
mezőgazdaságban; isok'épület és gyár 
is k á rt szenvedett.

K Ö Z L E M É N Y E K
SZAKMAI BEMUTATÓT tartanak ma 

délután fél három kor az Urbanisztikai 
Társaság rendezésében a Madách Kam a
raszínház átépítéséről a helyszínen .

A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI
EGYETEM október 8-án, pénteken nyílt 
napot tart. Az itt fo lyó  képzés iránt ér
deklődő középiskolás fiatalokat 11 órára 
várják.

A MŰCSARNOK közli, hogy Nicolas 
Schöífer szobrászm űvész kiállításán köz
rem űködik Angelus Iván m ozgáscsoport
ja. Az előadások kezdési időpontja csü 
törtökönként délután 4 és 5 óra, szom 
batonként 11 és 12  óra.

Magyar-szovjet
barátsági nagygyűlés

Szerdán a moszkvai városi szak- 
szervezeti tanács barátságvonatán 
hazánkba érkezett háromszázhatvan- 
tagú munkásdelegáció, és a főváros 
dolgozóinak részvételével barátsági 
nagygyűlést tartottak a Szakszerve
zetek Fővárosi Művelődési Házában. 
A nagygyűlésen Vundele György, a 
Szakszervezetek Budapesti Tanácsá
nak titkára köszöntötte a budapesti 
dolgozók két évvel ezelőtti látogatá
sát viszonzó szovjet munkásküldött
séget.

Ludmilla Jurjevna Turova, a 
moszkvai városi szakszervezeti ta 
nács titkára, a küldöttség vezetője 
Moszkva dolgozóinak szívélyes üd
vözletét közvetítve beszámolt arról, 
hogy a két ország közötti sokoldalú 
együttműködés több ezer kollektíva 
munkájában is megnyilvánul.

A VILÁGTENGEREK problémáival 
foglalkozó KGST-tanácsülés fejező
dött be a kubai fővárosban. Elméleti 
és gyakorlati szakemberek egyebek 
között a tengerek kincseinek kiak
názására alkalmas berendezések ki
alakításáról tárgyaltak.
KITÜNTETÉS. A jugoszláv—ma
gyar barátság erősítésében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként a Ju 
goszláv Szocialista Szövetségi Köz
társaság Elnöksége aranykoszorús 
Zászlórenddel tüntette ki Nagy Jó
zsefet, az MSZMP Baranya megyei 
Bizottságainak nyugalmazott első tit
kárát.

AUSZTRIAI VENDÉGSZEREPLÉS
RE utazott szerdán a pécsi Pedagó
gus Énekkar. A Nevelők Háza több
szörös fesztiváldíjas kamarakórusa 
stájerországi és karintiai városokban 
— a többi között Grazban és Villach- 
ban — ad hangversenyt. A pécsi da
losokat a karintiai rádió stúdiójába is 
meghívták, ahol hangfelvételt készí
tenek velük.
ÜJRA KI VIRÁGZOTT néhány gyüm ölcs- 
fa  Borsod m egye déli részén. M ezőcsá- 
ton, a házikertekben virágba borult egy- 
egy szilvafa, alm afa és m eggyfa.

HAZAÉRKEZETT FRANCIAOR
SZÁGI turnéjáról az Állami Báb
színház együttese. Vendégszereplése 
alatt hat előadáson m utatta be Masz
kok, tárgyak, bábok című bábpanto- 
mimját.

PÓTKOCSIHOZ SZORÍTOTTA egy 
munkagéppel Németi István 24 
éves traktorost, abodi lakost Borsod 
megyében, Abod község határában, 
a Bábolnai Állami Gazdaság tele
pén munkavégzés közben Herczeg 
István 59 éves traktoros, hidvégar- 
dói lakos. Németi István a helyszí
nen meghalt.

HAT BÁNYÁSZ MEGHALT tegnap a 
lengyelországi Bytom közelében levő 
Dymitrow kőszénbányában. A nagy
arányú kőzetomlás következtében le
zúduló talajrétegek valósággal bete
mették a felszín alatt több mint hét
száz méterre levő vájat 140 méteres 
szakaszát. Huszonegy bányászt sike
rü lt kimenteni, hatan azonban életü
ket vesztették. A szerencsétlenség 
ügyében vizsgálat kezdődött.

MOST JELENT MEG: A Kner Nyom
da, kiadványainak tükrében. 1882— 
1944. 1—2. kötet, összeáll. Lévay Bo- 
tondné, Haiman György. — Ruttkay 
Péter: A permetezőgépek terület-tel- 
jesítményének és munkaminőségé
nek optimalizálása. A mezőgazdaság 
műszaki fejlesztésének tudományos 
kérdései. — Dávid Géza: A simon- 
tornyai szandzsák a XVI. században. 
(Akadémiai). — Oberfrank Ferenc— 
Rékai Jenő: Drágakövek. 16 színes 
képmelléklettel. — Urzsumcev—
Makszimov: A műanyagok alakvál
tozása. Prognosztika a hasonlósági 
elvek alapján. (Műszaki).

KISS ISTVÁN belgrádi magyar ke
reskedelmi tanácsos és felesége autó
baleset következtében életét vesztet
te. Temetésük öktóbér 7-én 15 órakor 
lesz a Farkasréti temetőben. Kiss Ist
ván a külkereskedelem állami irá
nyításának kezdete óta különböző 
külkereskedelmi vállalatoknál dolgo
zott. Külszolgálata előtt csaknem 
másfél évtizedig a Komplex vezér- 
igazgatója volt.

SCHÖNHERZ ZOLTÁN m ártírhalá
lának negyvenedik évfordulóján, 
péntek este m utatja be első alka
lommal a Korona Pódiumon Tábori 
Nóra kiváló művész P. Horváth 
László Gréti című monodrámáját, 
amelyet a szerző Vadász Ferenc Te
nyérnyi ég című Schönherz-életrajz- 
regénye alapján állított színpadra.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS. A Buda
pesti Műszaki Egyetem alapításának 
200. évfordulója alkalmából szerdán 
Jubál Károly mérnöknek, az egye
tem volt professzorának emléktáb
láját leplezték le a BME aulájában. 
Jubál Károly részit vett az 1848— 
49-es szabadságharcban is, ennek 
bukása után a nemzeti ellenállás
ban, am iért 1853-ban vértanúhalált 
halt.
KÖNYV AJÁNDÉKOT KÜLDÖTT a 
Japánnal kapcsolatos kutatásokat tá
mogató tokiói Foundation szerve
zet a Magyar Tudományos Akadé
mia könyvtárának. A mostani aján
dék a modern japán irodalom 97 kö
tetes sorozatát és Morohasni világhí
rű, 13 kötetes klasszikus kínai—japán 
nagyszótárát foglalja magában.
NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR nyílt 
meg | szerdán az NSZK-beli Majna- 
Frankfurtban. Az évente megtartott 
nagyszabású könyvbemutatón ez al
kalommal 88 lország könyvkiadói és 
-terjesztői vesznek részt.
ÚJÍTÁSI HÓNAP kezdődött a Cse
pel Vas- és Fémművekben. A ren
dezvény legfontosabb célja a kor
szerű gyártmányválaszték bővítése, 
a gazdaságos sorozatgyártás feltéte
leinek megteremtése.
A ZOMBORI SZERB NÉPSZÍNHÁZ 
társulata vendégszerepelt szerdán 
Kecskeméten. Sean O’Casey ír szer
ző Uuno lés la páva című tragédiáját 
m utatták be szerb-horvát nyelven, 
tolmácskészülék segítségével.

HATALMAS, SZÉLVIHAR okozott 
nagy károkat tegnap délután Komá
rom megyében. Az orkán házakat 
rongált meg, és elektromos vezetéke
ket szakított le. Tarján határában, 
ahol figyelmetlenül égették a tarlót, 
kigyulladt egy traktor; vezetője, az 
54 éves Walcz József ki akarta men
teni a gépet, és közben súlyos égési 
sérüléseket szenvedett. A mentők kór
házba szállították.

HELYREIGAZÍTÁS. Itt az E-család! 
című, szerdai lapunkban közölt cik
künk illusztrációján a lakásrajz alap
területe helyesen 53 négyzetméter.

Bankrablás Koblenzben
Két bankrabló kedden túszokat e j

tett az NSZK-beli Koblenzban, és 
egymillió m árkát követelt a ható
ságoktól. A két fegyveres délután 
hatolt be egy bankba. Az alkalma
zottak riasztották a rendőrséget; vá
laszul a két fegyveres foglyul ejtett 
kilenc embert, és elbarikádozta ma
gát. A rendőrség tárgyalni kezdett 
a banditákkal.

Tegnap reggel a gengszterek há
rom tússzal egy gépkocsin elhagyták 
a helyszínt. Később, miután a rend
őrség átadta az egymillió m ár
kát, a banditák szabadon engedték 
túszaikat.

A legutóbbi jelentések szerint a 
menekülő bankrablókat a belga ha
tár környékén látták.

E s ő ,  z i v a t a r  é l é n k  s z é l l e l
Nyugat-Európa fe lett nagy kiterjedésű  

alacsonynyom ású légköri képződm ény  
helyezked ik  e l. Ennek nyugati oldalán  
hideg levegő vonul a Földközi-tenger  
nyugati m edencéje fölé. Hatására ott nyá
rias zivatarok keletkeznek, a m eleg lé 
nyegesen  m érséklődött. Az em lített zóna 
keleti oldalán enyhébb, nagy nedvesség- 
tartalmú levegő áram lik a Balkán fé l
szigeten  át észak-északkelet felé. Em iatt 
a Balkán félsziget nyugati részén, a  K ár
pát-m edence nyugati területein sokfelé  
esik az eső. A hőm érséklet ezeken a  te 
rületeken nem tér el az október elején  
szokásostól.

Hazánk délnyugati és északkeleti ré
szének  időjárásában szerdán lén yeges  
eltérés volt. Míg délnyugaton borult volt 
az ég és többfelé esett az eső, addig az 
ország más vidékein  hosszabb-rövi- 
debb időre kisütött a nap, és eső sem  volt. 
Kora délutánra délnyugaton 13—16, m ás
hol 16—20 fokig  em elkedett a hőm érsék
let.

Előrejelzés ma estig:
D élnyugaíbn erősen felhős vagy bo- 

rult ég, elszórtan esővel, m áshol válto
zóan felhős idő, eső nélkül. Északkeleten  
is m egnövekszik  a felhőzet, sok helyen  
eső, zivatar. A délkeleti, déli szél tovább-

1982. október 6., szerda, 12 óra.

ra is élénk  marad. A legm agasabb hő
m érséklet 14—19 fok  között alakul.

A Duna vízállása B udapestnél tegnap  
155 centim éter volt; mára 200 centim éter  
várható.

A b u d a p e s t i  s z í n h á z a k  
m a i  m ű s o r a

Erkel Színház: Bánk bán (Fodor J., 
M aleczky béri. 1. ea., 7). Zeneakadém ia: 
Az MRT Szim fonikus Zenekarának  
hangversenye (Téli béri. C/2., fél 8). 
Kálvin téri tem plom : K istétényi M elin
da orgonaestje (Ifjúsági orgonabérlet 
A /l., 8). Nem zeti Színház: A m edikus
(1). K atona József Színház: Budapest- 
Orfeum (7). Várszínház: Margarida asz- 
szony  (7). Józsefvárosi Színház: Bolond  
vasárnap (7). Madách Színház: Az em 
ber tragédiája (7). Az öltöztető (Egyetemi 
Színpadon, 7). V ígszínház: H ázm ester
sirató (7). Pesti Színház: K őm űves K e
lem en (7). Fővárosi O perettszínház: Ci
gányszerelem  (7). József Attila Színház: 
Pajzán históriák (7). Thália Színház: A 
szent k ísérlet (7). Vidám Színpad: Med
dig lehet elm enni? (7). Radnóti M iklós 
Színpad: szerelm eskedések  (7). Korona 
Pódium : Deszkán, vásznon, képernyőn  
(7). Szkéné Színház: Szavak a sötétben  
(fél 8). Fővárosi Műv. Ház: A Bihari
T áncegyüttes műsora (három negyed 9). 
Budapesti G yerm ekszínház: Varázspál
ca (du. 3). Á llam i Bábszínház: H üvelyk  
Matyi (Népköztársaság útja 69., du. 3). 
Varjúdombi m eleghozók (Jókai tér 10., 
de. 10). Fővárosi N agycirkusz: Vízicir-
kusz (du. fél 4).

MI VAN A PÁRNÁBAN?

Hagyaték —  üzletben
Aligha járunk messze az igazság

tól, ha feltételezzük, hogy a főváros
ban százszámra várnak üres lakások 
új bérlőjükre csak azért, m ert nincs, 
aki a korábban elhunyt lakó hagya
tékát elszállítsa. Jog szabályozza, m i
ként lehet az ilyesféle ingóságokkal 
bá/runá. Más az eljárás, !ha van örökös, 
és megint más, ha kiléte ismeretlen. 
Ami azonban mindkét eljárásban kö
zös, hogy hosszadalmas. Tény azon
ban, hogy nem elsősorban a hivata
lok miatt!

Kilencven nap
— Kétségkívül nem megy máról 

holnapra az elhalálozás m iatt meg
üresedett lakások berendezési tá r
gyaival' kapcsolatos ügyintézés — 
avat a tudnivalókba Csontos Mária, 
a.VIII. kerületi tanács hagyatéki-lel- 
tárügyi előadója. — Amennyiben 
-marad az elhunyt után örökös, az il
lető az igen méltányos kilencven na
pon belül köteles kiüríteni a lakást. 
Gyakorta előfordul azonban, hogy 
különféle viták m iatt ez elhúzódik, s 
úgy tűnik, hiába kötelesek az örökö
sök fizetni egészen a kiürítés napjáig 
a lakbért és a közüzemi díjakat, nem 
siettetik a megegyezést.

— Mi a helyzet, ha nincs örökös?
— A területileg illetékes tanács ha

gyatékügyi előadója vezetésével lel
tár készül, amit a közjegyzőnek kell 
hitelesíteni, s ezt követően az állam 
jogi képviselője kiürítteti a lakást.

— Ez így nem is tűnik túlságosan 
hosszadalmasnak.

— Általában akkor húzódnak ed az 
ügyek, amikor az örökösök számára 
értéktelen holmit tartalmaz a hagya
ték, illetve nem tudnak békésen osz
tozkodni.

Elmeséli, vele s kolléganőivel is 
megesett már, hogy egy-egy értékte
lennek vélt kacat komoly summát 
rejtett-. Ezért m inden danabot alapo
san szemrevételeznek. Legutóbb egy 
fotel szivacsbetétje hívta fel figyel
mét: mérni vizsgálódás után kiderült, 
hogy az elhunyt — akit pedig kör
nyezete .igen szűkös életviteléről is
m ert — m egtakarított pénzét, tekin
télyes összeget őrzött a párnáiban. De 
hóit ezek inkább csak a  szoros ki vé
telek : ha értékes a  hagyaték — 
jómódú az elhunyt —, mindig elő
kerülnek az örökösök, s gondját vi
selik annak, ami maradt. Ellenkező 
esetben azonban gyakorta fel kell ku
tatni s figyelmeztetni jogaira, köte
lességeire.

— Ez évben több m int kétszázöt
ven lakásban jártunk, s több
ségükben törődéssel já r t a  hagyaték 
gondozása. Mindeddig jóformán csak 
az alkalmi ócskások turkáltak a nem 
túl kelendő portékák között. Most a 
bizományi új szolgáltatásként fog
lalkozik a hagyatékügyek rendezésé
vel. Azt hiszem, hiánypótló vállalko
zásba kezdenek.

Vita és kiutalás
Igaz, még csak kísérletképpen, s 

kizárólag a főváros területén, de már 
bevezette új szolgáltatását a bizo
mányi. A fővárosi tanáccsal karölt
ve kidolgozott új hagyatékrendezési 
m enetrendről dr. Luczai Zoltán 
BÁV-vezérigazgató tájékoztat.

— Próbálkozásunkat a lakásgaz
dálkodás egy csatornájának felgyor
sítása sürgeti. Reményeink szerint 
számottevően hamarabb lehet majd 
újra kiutalni azokat a lakásokat, 
amelyek eddig éppen a hagyatékke
zelés nehézkes volta m iatt afféle 
„rendelkezési állományban” voltak.

Vázolja: ha például az örökös a 
világ másik végén élt, ki kellett vár
ni, amíg megtalálják, értesítik, s 
csak akkor lehetett az újbóli kiuta
lásra gondolni, ha rendelkezett az in
góságok felől. Az új elképzelések sze
rint amennyiben nincs örökös, akkor

Az egyezség végén a pont: rakodhat' 
nak a szállítómunkások.

ERDEI KATAIJN FELVETELiK

a törvényes eljárás befejezése után 
leltár szerint mindent raktárba szál
lítanak, s az ingóság értékével össze
függő ideig tartó őrzés után értéke
sítik a  tárgyakat.

— Minden egyes darabot addig tá
rolunk, ameddig fedezi a megőrzés 
díját. Ugyanilyen feltételek mellett 
vigyázunk mindenre akkor is, ha 
vannak örökösök, de nem tudnak 
megegyezni a tárgyak sorsa felől.

Tetszetősnek tűnik az intézkedés: 
végül is ne odázza el a kiutalást sem
milyen családi vita. A tapasztalatok 
szerint azonban gyakorta akkor ké
sik igazán egy-egy lakás kiürítése, 
ha nem túl értékesek a berendezé
sek.

— Az egészségügyi szempontok 
miatt selejtezendő, illetve megsem
misítésre ítélt eszközök sorsát is a b i
zományi igazgatja. Amit pedig nem 
lehet eladni, azt a MÉH felé értéke
sítjük. A még újraforgalmazható tá r
gyakat a hálózatba juttatjuk.

— Mennyit fizetnek a hagyatéko
kért ?

— A szokásos kulcs szerint vásá
rolunk. Természetesen az őrzés és a 
szállítás is pénzbe kerül: a törvényes 
zálog díjköltsége szerint számítjuk a 
tarifát. Biztosíthatom, nem élünk 
vissza a helyzettel, de az is tény, 
hogy mi gazdálkodó vállalat va
gyunk: törekszünk, hogy kölcsönösen 
előnyös üzletet kössünk az ügyfelek
kel.

Az eszmei ár
S hogyan néz ki mindez a gyakor

latban? László Zoltán becsüs dik
tálja telefonba a  címet: hova szólít 
az örökös megbízása. Az egyszobás 
lakás alig néhány napja üres. A bi- 
zományis kellő tapintattal vizsgál- 
gatja a bútorokat, s hogy ajánlata 
találkozik az örökös elképzeléseivel, 
már készítik is a hivatalos iratokat. 
Alig telik bele fél óra, máris a szál
lítómunkásoké a terep.

— Könnyű eset volt — vallja meg 
a becsüs —, előfordul, hogy nem fe
lel meg az ajánlatunk. Természete
sen nem kötelező nekünk eladni min
dent.

— Gyakoriak a viták?
— Én inkább nézetkülönbségeknek

nevezném az ilyesféle polémiákat. 
Megértem: egy-egy hozzátartozó,
hogy úgy mondjam, az „eszmei érté
ket is belekalkulálja”, de a piacon 
annak már nincs felhajtó ereje, hogy 
ez vagy az a nagypapáé volt.

— Hogyan fogadják magukat?
— Ügy tűnik, kedvezően, hiszen 

mindenkinek érdeke, hogy mihama
rabb hegedni kezdjen az elhunyt fel
szakította seb. S például épp a kése
delmes hagyaték ügy lehet, amelyik 
ú jra és újra feltépi.
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Megnyílt a Nagykanizsai Munkás Áfész
7000 négyzetméter alapterületű 
S'kála-Coop Dél-zalai Áruháza.

A Dél-zalai Áruház a 7-es főút mellett, 
70 millió forint értékű árukészlettel,
12 osztályán exkluzív választékkal
és 11-féle szolgáltatással várja vásárlóit!


