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Cicciolina 
mennybe megy?
A boldogító igen kimondatott. 
Nagy volt a felhajtás, ám mi, 
egyszerű halandók, csipetnyit 
kaphattunk belőle. Olyan na
gyon titkos ,volt az egész. Bár 
ott fönn az Úristen mindent lát
hatott. De hova fajul így a világ, 
hogy fí is megerősíti az egybe
kelést, holott tudja, hogy az a 
holtomiglan-holtodiglan úgyis 
csak az első forgatásig igaz. 
Vagy még addig sem.

Tudom én, tudom, hogy isten 
szolgái szemében mi, világi hív- 
ságokkal élők, templomba nem 
járók, mind elkárhozott lelkek 
vagyunk. De talán itt is lehet va
lamiféle sorrend. »Mondjuk el
kárhozott, még jobban eíkárho- 
zott és így tovább. Hová tud
nám magam sorolni? Ez egyelő
re nem világos. Szegény Icuka, 
ki ártatlan fehérben, szemérme
sen lépdelt az oltár elé, viszont 
valahol ott lehet eme lista ele
jén. Ha csak az ismert filmjeire 
gondolok, akkor nagyon a leg-

ilyenek. De mit érezhetett va
jon, amikor a pár megtette szent 
fogadalmát?

Férfi és nő harca

elején.ijei
Miőst mégis itt van. S a tiszte- 

letes úr csak mondja, amit ilyen
kor szoktak. Örök hűség meg

IP A -b u li
1. tétel: az öröm.. A jelen
leg 52 tagországot tömö
rítő, számottevő vagyon
nal rendelkező és óriási 
tekintélynek örvendő 

Rendőrök Nemzetközi Szervezetének ez év no
vemberi világkongresszusa -  osztrák támoga
tással -  várhatóan önálló szekcióként ismeri el 
a magyar IPA-egyesületet. Szó se róla, ránk fér 
némi politikamentes szakmai kapcsolat, infor
mációcsere és szolidaritás. Az elismertségről 
nem is beszélve! Hiszen az IPA 1977 óta taná
csadói státussal szerepel az Európa Tanácsban.

2. tétel: az üröm. Az IPA-alapszabály legfon
tosabb pontja, hogy vezető beosztású rendőr
tiszt nem vállalhat benne funkciót. A honi ha
gyományoknak megfelelően a magyarországi 
szekciót szervező, összefogó személy egy kerü
leti kapitány lett, még anno... (1989-ben aján
lotta föl az osztrák IPA-egyesület, hogy „bese
gíti” a magyar kollégákat a nemzetközi szerve
zetbe. A még nem önálló egyesület tavaly de
cember 20-án alakult meg nálunk.)

3. tétel: még mindig az üröm. A minap megint 
sikerült nyélbe ütniük a magyar „ipásoknak” egy 
olyan bulit, amely szöges ellentétben áll az IPA- 
szabályokkal. Az IPA-világkongresszus teljes be
fogadására váró magyar szekció vezetői úgy gon
dolták, hogy egy dél-afrikai tapasztalatszerző út 
most nagyon hasznos volna. Végtére is a Dél-af

rikai .Köztársaság földrajzi közelsége, hasonló 
adottságai ingencsak indokolják. Hogy a május 
második felében tervezett úton a négytagú kül
döttségnek semmi gondja ne legyen, ezért olyan 
támogatókat kerestek, akik egyesületi céltámoga
tásként hozzájárultak a költségek fedezéséhez. Na 
már most, a közrendőrök világegyesületének előí
rásaira fittyet hányva, a delegátusok között egyet
len sima váll-lapos rendőr sem volt. ORFK-fő- 
osztályvezető s más osztályvezető főrendőrök vi
szont nyomban jelentkeztek.

Becsületére legyen mondva, az országos főka
pitány -  mint meg nem erősített forrásokból 
értesültünk róla -  nem járult hozzá ahhoz, 
hogy ezt az utat hivatalosnak minősítsék. (Mert 
pontosan tudta, hogy az IPA nem fegyveres tes
tület, nem szakszervezet, hanem egy polgári 
egyesület, és így semmi köze a rendőrség hiva
talos tevékenységéhez.) Az elutasítás miatt a 
küldöttek a BM-hez fordultak segítségért. S 
lám, valamilyen úton-módon kiutazási enge
délyt kaptak a delegáció tagjai.

Nem tudjuk, hogy a küldöttek első számú ve
zetőjükhöz, a belügyminiszterhez hasonlóan -  
aki szabályos hivatalos látogatást tett Svédor
szágban, majd Norvégiában -  tartanak-é sajtó- 
tájékoztatót az eredményes bűnüldözéshez 
szerzett tapasztalataikról? „O, mesebeli Afrika, 
tűzvirágok illata..

-ZÁGONI-

Még ki sem hűlt szinte a Hun- 
garo Carrot után a színpad, 
máris újabb nagyszabású ren
dezvénysorozat kezdődik a Pe
tőfi Csarnokban: június 4. és jú
nius 20. között tánc- és zenei 
fesztivált tartanak Tánc ’91 cím
mel, rangos hazai és külföldi 
előadókkal. A szervezők szeret
nék meghonosítani ezt az össze
vont műfajt, amelynek külföl
dön már nagy hagyománya van 
-  ilyen például a bathi 
WÓM A D - fes z ti vá 1, amelyet
1982-ben Peter Gabriel indított 
el -, de nálunk még mindig 
nem jutottunk el a kortárs zene 
és a táncművészet elválasztha
tatlan szimbiózisához.

A hazai táncművészeket Ber
ger Gyula, Hajós Nóra, az Or- 
kesztika csoport és az Arkus 
képviseli, míg külföldről várják 
a világhírű spanyol mozgásszín
házat, a Lanonima Imperialt, a 
férfi és a nő harcát színre vivő 
Jaccard-Schelling duót, a fran
cia Cré-Ange együttest és az 
amerikai Bill Young Companyt, 
amelynek vezetője, koreográfusa 
Merce Cunninghamnél töltötte 
az inaséveket. A legnagyobb név 
a japán Saburo Teshigarawa és 
együttese, a Karas -  egyike 
azoknak a társulatoknak, ame
lyek megtalálták az összefüggé
seket a primitív rítusok és a mo- Biil Young Company

dern kor zajzenéje, az emberré 
vált majom és a géppé váló em
ber között. Több estén külön 
koncerteket is hallhatunk a tán
cok előtt vagy után: így lép fel 
két alkalommal is Faragó Béla 
és Melis László, a 180-as cso
port tagja a második alkalommal 
Tihanyi Gellért klarinétossal -  
az ő fellépésük érdekessége egy 
variáció Kafka Átváltozásának 
témájára, amely számos modern 
tánctársulatot ihletett már meg.

Igazi csemege lesz június 10- 
én az a hármas koncert, amelyen 
a német underground élcsapata, 
az Eistürzende Neubauten, a 
magyar kísérleti zenész, Lois 
Viktor, és a legnagyobb amerikai 
punk-költő-előadóművész, a 
Magyarországra már szinte haza
járó Henry Rollins lép fel.

Mint Szabó György, a feszti
vál szervezője elmondta: a Tánc 
’91 egyik fő célja, hogy utat mu
tasson a hazai mozgásszínházak 
művészeinek, miként lehetne ki
mozdítani e műfajt az állóvíz
ből. „Tudomásul kell venni, 
hogy túlhaladt rajtunk a világ, és 
lassan már a Győri Balett sem 
kell Nyugaton.” Ezt a program- 
sorozatot azoknak ajánljuk, akik 
nem könnyű szórakozásra vágy
nak, hanem készek befogadni új 
érzéseket, új hangulatokat is.

GÖBÓLYÓS N. LÁSZLÓ

B IZ O N Y T A L A N  M IL L IÓ K
A Varex Kft. azt hitte, megfogta az isten lábát. Egy olasz vál
lalat olyan szerződést ajánlott neki, amilyenről álmodni szo
kás. A szerződés öt évre szót, évenként 700 000 raklapot 
kell a kft.-nek külföldre szállítania kilencmillió német márka 
fejében. Az olaszok bankgaranciát ajánlottak föl, vagyis ha 
netán ők nem fizetnék ki az ötször kilencmilliót, akkor a 
banknak kell állnia helyettük a számlát. Emellett 2,9 millió 
márka értékű gépet is adnak lízingként a Varex-nek a rak
lapgyártáshoz, hiszen a kft. máskülönben nem tudná állni a 
rendelést.

Mindezt Varga István ügyvezető igazgató mondja el. De 
nem örömmel, sokkal inkább bosszúsan. Mert az üzletből 
valószínűleg nem lesz semmi. Pedig az olaszoknak komoly 
érdekük fűződne hozzá. Nekik tudniillik a szovjetek tartoz
nak. Tisztes összeggel. S nem tudnak fizetni, csak rubellel 
vagy saját termékkel. Fával például. Ezt szeretnék kihasz
nálni az olaszok, hogy viszontlássák a pénzüket. A Varex 
ugyanis hasznosítja a fát: hetenként kétkamionnyit szállít 
belőle a többi között Ausztriába. (Mellesleg raklapmagasítót 
Németországban ad el évi 800 000 márka értékben. Vagyis 
mintha egyenesen őket találták volna ki az olaszok partne
réül.)

Úgy látszik azonban, hogy nálunk megoldhatatlan egy 45 
millió márkás -  biztos! -  üzlet, ha 2,9 millió márkát lízing
költségként le kell tenni érte. Nem is egy összegben: öt évre 
elosztva. Ezért ugyanis szintén bankgaranciára van szük
ség. A bank viszont csak akkor vállal garanciát, ha a szóban 
forgó vállalatnak van hozzá kellő vagyona. Mégpedig nem 
annyi, amennyi a garancia értéke, hanem ötven százalékkal 
több. Pontosabban: még ennél is több. Amennyi -  külön
böző feltételekkel -  kicsikarható.

Varex-éknek a vagyonát például először 132 millió forintra * 
értékelte egy pártatlan cég. A kft. egy éve áll fenn, vett Mo- 
norierdőn egy öthektáros gyártelepet, öt, hatszáz négyzet-

méteres üzemcsarnok van rajta, 25 munkás helyett már 65- 
öt foglalkoztatnak, azaz életképességük nyilvánvaló. De ez' 
nem számít. Hiába kilincselték végig a Mezőbankot, a Pos
tabankot, a külkereskedelmi bankot, mindenütt azzal utasí
tották el őket: nagyobb értékű biztosíték kellene. Holott a 
szerződésből származó bevétel összege bőven szavatolná 
a 45 millióhoz képest igazán nem számottevő 2,9 millió meg
fizetését. Még akkor is, ha a kft. teljesen vagyontalan volna.

Aztán rátaláltak az Inter-Európa Bankra, amely olasz-ma
gyar érdekeltségű. Már-már minden rendben lévőnek lát
szott, nem utolsósorban azért, mert az olasz üzletfél bankja, 
az Agricola hajlandó volt egymillió dolláros garanciát vállalni 
a Varex fizetőképességéért. Aztán ez sem volt elég. Az In- 
ter-Európa hétről hétre emelte a követeléseket. Olykor fölöt
tébb groteszk módon: kideritették például, hogy a monori 
telep földje szennyezett, ezért értéke csupán harmincmillió 
forint; miután a kft. hivatalos papírt hozott róla a helyi ható
ságtól, hogy ez nem igaz, százmillióra emelkedett a telek ér
téke. Majd az Agricola Banktól egymillió dolláros helyett 
kétmilliós összeg letétbe helyezését követelték, nem min
dennapi feltételek között: ennek a pénznek a fele öt évre 
maradjon a banknál, azaz az utolsó pillanatig az Inter-Euró- 
pa használhassa, természetesen a maga javára.

A hathónapos huzavona eddigi mérlege: a lízing-garancia
vállalás vagyoni ellenértéke most már nemhogy 150 száza
lékos volna, hanem több mint 350 százalékos. Nem nehéz 
tehát fölismerni, hogy egy bank manapság kizárólag a maga 
hasznát nézi, amiben nem is volna semmi kivetnivaló, ha 
eközben nem okozna a gazdaságnak hatalmas kárt.

Holott eredetileg az volna a feladata, hogy az amúgy is 
pangó gazdaságot élénkítse, s  ne a visszafogásból szár
mazzon anyagi előnye.

BARANYAI MÁRIA

FUT A SZEKÉR
Aláírták az első olyan licencszerződést, amelyet a Su
zuki japán beszállítója köt a Suzuki-programba bekap
csolódó magyar partnerrel. A magyarországi összesze
relőüzem terveinek kidolgozásakor a japán szakembe
rek úgy döntöttek, hogy mintegy 13-15 féle alkatrész 
hazai gyártását és beszállítását japán technológia átvé
teléhez kötik. Az első ilyen megállapodást írta most alá 
az Ikarus móri alkatrészgyára (IMAG) és a Suzuki leg
főbb ülésszállítója, a Houwa Kogyo. Ha a termékek 
minősége megfelelő lesz -  IMAG-ülések kerülnek a 
Magyarországon gyártott Suzukikba.

ÖT TÓ SZÖVETSÉGE
Idegenforgalmi, gazdasági és kulturális együttműkö
désre készül Badacsonytomaj és az ausztriai Wörthi-tó 
partján lévő település, Pörtschach. Az erre vonatkozó 
szándéknyilatkozatot tegnap írta alá a két polgármes
ter. Megállapodtak abban, hogy badacsonyi bort szállí
tanak a Wörthi-tó partjára, a nagy idegenforgalmú 
osztrák település pedig saját menedzsereinek tovább
képzésébe bevonja majd a tomaji szakembereket is. A 
Balaton-parti városok, községek szereméit felújítani 
azt a kapcsolatrendszert, amely 1945 előtt Öt Tó Szö
vetsége néven élt és működött. A régi partnerek közül 
az olaszországi Garda-tó környékének önkormányza
taival már kialakították az együttműködést, most a 
Wörthi-tó a soros, ezt követi majd a Stanbergsee-tó és 
a Zürichi-tó.

BÁNK ÉS TOLMÁCS VÁLIK
Népszavazást tartottak vasárnap Bánkon és Tolmá
cson. A két falut hajdan lakói megkérdezése nélkül 
csatolták Rétsághoz, a körzetesítés révén elveszítették 
önállóságukat, városrésszé váltak. Most mindkét tele
pülés a függetlenedésre szánta el magát. A bánkiak 
több mint 65 százaléka voksolt, s a szavazatok csak
nem 97 százaléka az önállósodást támogatta.

KISGAZDÁK -  ZÁRT KÖRBEN
Vasárnap zártkörű regionális tanácskozást tartottak 
Szombathelyen a kisgazdapárt dunántúli megyéinek, 
Hajdú-Bihar megye és a főváros küldötteinek részvé
telével, hogy előkészítsék a június 29-én tartandó or
szágos nagyválasztmány ülését. A kiadott közlemény 
szerint a résztvevők hitet tettek a Független Kisgazda- 
párt következetesen nemzeti, haladó irányvonalának 
megvalósítása ügyében, melynek szellemében -  mint 
megfogalmazták -  a reprivatizálás mellett foglalnak 
állást.

ETIKUS SAJTÓT!
A sajtószakszervezet vezetősége örömmel támogatja a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizott
ságának javaslatát az újságírókamara létrehozására. Az 
újságírókamara kellő jogosultságokkal felruházva 
ügyelhetne a magyar sajtó etikai megszilárdítására. 
Lehetővé tenné, hogy a rendszerváltás folyamatához a 
pluralista sajtó sokszínűén, kritikusan, de mindig tisz
tességes eszközökkel járuljon hozzá.

/

A CsodAk eGK JI/aPja
•  •  #

*  •  •  •


