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Ö, pardon 

R o 

Veszprémben a komputer 
vizsgáztatott 

A hallgatóknak tetszett 
ma új módszer 

— Vajon mikor fogadják itt az első vendégel? 
— Egyetlen üres hely sincs. A kivitelező vállalat 

Ígéreteivel ugyanis már valamennyi szoba tele van. 

Befejeződtek a felsőokta-
tási intézményekben a nap-
pali, az esti és a levelező 
tagozatokon az első félévi 
vizsgák. A különböző tago-
zatokon együttvéve mintegy 
80 ezer egyetemista, főisko-
lás adott számot felkészült-

valamelyikének leütésével 
válaszolt. Ezután a gép ki-
írta az újabb kérdést. A 
húsz kérdés megválaszolása 
után a komputer azonnal ér-
tékelte és közülte az ered-
ménvt. Egv hallgató teljes 
felelete körülbelül húsz per-

ségéről. az ú j vizsgaszabály- cet vett igénybe, 
zat előírásai szerint. A gyors- A vizsgázók többsége ked-
mérleg alapján elmondható, 
hogy a hallgatók többsége 
általában jól felkészülten je-
lentkezett vizsgára. 

Érdekes újításként a 
Veszprémi Vegyipari Egye- i 
tem néhány ötödéves ve- \ 
gyészmérnök hallgatója szá-
mítógépek segítségével vizs-
gázott. Az „Odra—1013" tí-
pusú elektronikus számító-
gép az ötödéves hallgatók 
petrolkémiai laboratóriumi 
gyakorlatához kapcsolódó el-
méleti ismeretekut kérte 
számon. A* összeállított 300 
kérdésből a hallgatok 20—20 
feladatot kaplak. A telex ki-
írta a hallgatók elé az első 
kérdést, és a hozzátartozó 
három, sorszámozott választ. 
A vizsgázó az egyes, a ket-
tes. illetőleg a hármas szám-
jeggyel ellátott billentyűk 

vezően fogadta az ú j mód-
szert, és szívesen venné, Ha 
azt szélesebb körben ts be-
vezetnék. 

A mellékbüntetés nem mellékes 
A Legfelsőbb Bíróság tájékoztatása 
a mellékbüntetések alkalmazásáról 

A Legfelsőbb Bíróság leg- többszörös visszaesőkkel 
utóbbi teljes ülésén hangot szemben hosszabb tartamú 
kapott az a fontos követel- közügyektől eltiltást kell al-
móny. hogy szükséges a kalmaznt. Az állam elleni 
mellékbüntetések differen- bűntettek, korrupciós bűn-
cláltabb alkalmazása. Ezzel cselekmények, hivatalt bűn-
kapcsolatban a Legfelsőbb tettek, erőszakos cselekmé-
Bíróság illetékesei elmond- nvek. nemi erkölcs elleni 
iák az MTI munkatársának: bűntettek elkövetőivel aaem-

A Legfelsőbb Bíróság ben általában elenged hetet-
elemző vizsgálatai alapján len u közügyektől eltiltás 
megállapítható, hogy a sza-
badságvesztések alkalmazása 
tekintetében bírósagaink 
gyakorlatában mind jobban 
érvényesül a jogpolitikai el-
veknek megfelelő s/éles kö-

kimondása. 
A foglalkozástól eltiltás 

tartamában es jellegében 
alapvetően különbözik a 
közügyektől eltiltástól. Mel-
lékbüntetés ugyan, de egy-

rű egyéniesítés. dlffei-enci- ben biztonsági jellege is 
áltsúg. A mellékbüntetések van: a társadalomra veszélyt 
azonban nem ritkán „mellé-
kes" büntetésekként szere-
pelnek és kiszabásuk során 
bizonyos sematikus vonások 
is tapasztalhatók. Pedig az 
elitéltek nevelésében u mel-
lékbüntetések megfelelő al-

jelentő bűnelkövetőknek a 
foglalkozásuk gyakorlásától 
való távol tartása. 

A mellékbüntetés alkal-
mazású terén a bíróságok 
differenciáltan járnak el. 
Gépjárművezetőkön és or-

kalmazá— is fontos szerepet vosokon kivül kívánatos a 
tölt be. kereskedelemben és a ven-

A büntetést célokat a fő- déglátóipurbam dolgozókat, 
büntetésnek és a mellékbün- akik üzérkedést, árdrágítást, 
tetésnek együttesen kell vásárlók megkárosításét, 
szolgálnia, ez azonban nem vagy társadalmi tulajdon el 
„elentheti azt, hogy a mel 
lékbüntetések egyszerűen a 
főbüntetés függvényévé vál-
janak. A bíróságnak önálló 
elemzés és értékelés alapján 
kell eldöntenie, hogy me-
lyik mellékbüntetést és mi-
lyen tartamban alkalmazza 
a differenciált büntetéski-
szabás érdekében. 

A fő- és a mellékbünteté-
sek tartama között bizonyos 
arányosság szükséges. Ez 
nem jelentheti azt, hogy fel-
tétlenül helyes lenne az az 
elég gyakran előforduló íté-
leti rendelkezés, amely a 
szabadságvesztés és a köz-
ügyektől 
sablonosam ugyanannyi idő-
ben állapítja meg. A mel-
lékbüntetéseknél is ki kell 
küszöbölni — mint általá-
ban a büntetés kiszabásánál 
— mindennemű mechanikus 
vagy „számtani" szemléletet. 

A leggyakrabban alkalma-
zott mellékbüntetés a 
közügyektől eltiltás. A meg-
szabott időtartam lejártáig 
az elítélt nem lehet htvata 

leni bűntettet követnek el, 
foglalkozásuktól meghatáro-
zott Időtartamra eltiltani. 

A pénzmellékbüntetés 
összege gyakran indokolat-
lanul alacsony. Jelentéktelen 
összegű pénzmellékbüntetés 
kiszabása — amely nem 
veszt figyelembe az elköve-
tő jövedelmi, keresett. Illet-
ve vagvoni viszonyalt — 
pusztán formális Jellegű, 
tehát nem felel meg A bün-
tetéskiszabás céljának. A 
pénzmellékbüntetés legma-
gasabb összege 30 00 forint, 
ezt eltérő vagy megközelítő 
büntetést Viszont ritkán 
szabnak ki. A pénzmellék-
büntetésnek azonban csuk 
akkor van értelme, ha az 
valóban joghátrányként sújt-
ja az elkövetőt. Ugyanukkor 
természetesen súlyos hiba 
lenne az Is. ha a bíróság 
megfelelő kereset. jövede-
lem, Illetve vagyon hiányá-
ban is kiszabna pénzmellék-
büntetést. 

A mellékbüntetések tea-én 
tapasztalható hiányosságok 
felszámolását a Legfelsőbb 
Bíróság igen fontos feladat-
nak tekinti, s ezen a téren 
is biztosítani kivánja a / 
Ítélkezési gyakorlat törvé-

Magyar—arab 
barátsági est 

A KISZ Szeged Városi bi-
zottsága m az Arab Diák-
szövetség szegedi csoportja 
magyar—arab barátsági es-
tet rendezett tegnap, pénte-
ken este a Hungária szál-
lóban. 

A ba.rútsagi est részvevő-
it <fr. Mészáros Rezső, a 
KISZ Szeged Várost bizott-
ságának munkatársa köszön-
tötte. majd Ibrahim A. 
nessouki. az EAK budn-

| pesti nagykövetségének kul-
! turálls attaséja mondott 
j ünnepi beszédet. 

Az Immár hagyományos 
; magyar—arab barátsági est 
j — melynek keretében fotó-
dokumentációs kiállítás is 
nyílt — az ÉDOSZ Szeged 
együttesének, illetve a Sze-
geden tanuló arab diákok 
műsorával folytatódott. A 
vendégek emellett megte-
kinthettek több kisfilmet is. 

IPIÜSÜO 

Fiatalokról — 
fiatalok nélkül? 

Dicsérő szavuk bőven illették már azokat a sze-
gedi üzemeket, vállalatokat, ahol az Ifjúságpolitikai 
határozat meghozatala óta másként is, többet is fog-
lalkoznak a fiatalokkal. „Párbeszéd az igazgatóval" 
elnevezésű mozgalom kezdődött az egyik gyárban: 
„hogy éltek, mint éltek 30 éven aluliak'-felmérés a 
m á s i k b a n . . . Egyszóval, megnőtt az érdeklődés aZ If-
jabb évjáratú munkavállalók trónt. 

Megnőtt az érdeklődés — am nem mindenütt nőtt 
meg. 

Különösen a szegedi ktsz-ekben rossz a helyzet. 
Párosával lehetne felsorolni azokat a kisipari szövet-
kezeteket, amelyük vezetői egyáltalán nem kíváncsiak 
a fiatalabb dolgozók véleményére. Így töbl«?k közölt, 
nem jutottak, e juthatnak „szóhoz" a fodrász ktsz, 
az üveges ktsz ifjúsági vezetői a fontosabb tanács-
kozásokon. 

Nem sokkal jobb a fiatalok meg a vezetők kap-
csolata a kisebb Vállalatoknál sem, A U-e« áutójavttö 
vállalatnál pékiául. ahol csak hosszas noszogatás után 
most várható a szálak szorosabbra sodrása, vagy az 
újszegedi gyermekkórházban, ahol a KtSJB képviselők 
nek „partnerként" való kezelése, a fiatalok vélemé-
nyének kikérése szintén nem divat 

Bizony jó lenne, ha — a nagyüzemek, nagyvál-
lalatok példájára — a termelés kisebb műhelyeiben is 
felnőttmód szólhatnának azok a fiatalok, akik már 
jó Ideje felnőttként dolgoznak — legalább annyira a 
munkahelyük javára, mint a maguk hasznára., , » 

Újmódi gyűléseket 
Némiképp viccesen de azért a rossz tapasztalatok 

keserűségével méltatlankodott az egyik felelős ifjúsá-
gi vezető, hogy az utóbbi Időben mind több helyen 
torkollik sörözésbe a KtSZ-gyülés 

Könnyű lenne egy summás elutasítással pálcát 
törni a kortyolgatok felett, s kijelenteni: márpedig a 
szóban forgó együttlétek után a fémzáras flaskák ki-
bontogatésAnak semmi helye. 

Sajnos azonban a „helyzet bonyolultabb", s fgy 
több tűnődést Igényel. Arról van szó UgVunis, hogv 
egymást követő gyűlések megmerevedett formáit, 
kissé hivatalos légköréi már túlhaladottnak áraik a 
fiatalok: az együttléthez lazább kereteket, színesebb 
programot Igényelnek. 

Valami modernebb, télen ts. nyAröii Is jé „majá-
lts"-kö»tüsbe keilene a foglalkozásokat őltöztelhi — 
Vélekedett az említett Ifjúsági Vezető, s ei'tlekes iávas-
latara csuk bólintani lehet. Igaza van. fellételenUI Iga 
za Van: fiatalítani kellene a szokásaiban kissé meg-
merevedett rendezvényt. Lazítani kötöttségeit, egv 
úttal gazdagítani tartalmát ' Nem szükségképpen a sö-
rözés meghonosításával: egyéb — jobb! — ötletekkel 
is. 

Akác/. László 

Védjegyet ad a KERMI 
Gyakran változik a termékek minősége 

Az áruk többségének mi-
nősége uz utóbbi időben Ja-
vul, de sajnos ez még nem 
áltulúnos. egy-egy cikkcso-
porton belül Is gyakran vál-
tozik a minőség. 

A minőség ulukulüsa ér-
zékelhetően lépést tart a 
piaci viszonyok változásai-
val, lö(lf)-ben például, ami-
kor az ipari üzemek egy ré-
sze indokolatlanul nagy-
mértékben növelte export-
ját. s a belkereskedelem 
csak nehezen tudott kellő 
mennyiségű áruhoz Jutni, a 
minőség is észrevehetően 

Ennek jelentős a vissza tar- nyességét és egységét. (MTI) 'romlott. Az áruhány miatt 
tó hatása, és egyezik a köz-
vélemény igényével is. 

A közlekedést szabályokat 
durván megszegő gépkocsi-
vezetők eltiltása a foglalko-
zástól feltétlenül szükséges. 
A Legfelsőbb Biróség irány-
mutatása szerint ennek 
nemcsak a mellőzése tör-
vénysértő. hanem indokolat-
lanul rövid tartamban való 
kiszabása ts. Ha a gépjár-
művezető ismételten köve-
tett el veszélyeztetést bűn-

elUttás™ tartamát t e t t P t 7 f ( i k a é « r - u - ^ u T 
zastol hosszabb időre eltil-
tani, különösen. h,a a koráb-
bi es az utóbbi cselekmé-
nyének elkövetési körülmé-
nyei azonosak vagy hason-
lóak. 

Azokat, akik alkoholos 
befolyásoltság állapotában 
vezetnek gépjárművet, álta-
lában szintén el kell tiltani 
meghatározott időre a ve-
zetéstől. Ittas vezetővel 

gyakran gyengébb minőségű 
cikkeket is kénytelen Volt 
átvenni a kereskedelem. így 
a vásárlók panaszainak a 
száma megnőtt, lOHO-ben 
majdnem 13 ezer panasz ér-
kezett a közszükségleti clk 
kékre. 12 ezren kifogásolták 
a KERiVtf-nél egvlk vagy 
másik közszükségleti cikk 
gyenge minőségét, s 8 ezren 
jogosan. 

A panaszok fele a cipők 
rossz minőségét tesz) szó-
vá. A talp gyakran leválik, 
beázik a felsőbőr, leszakad 
nak a díszítőelemek. Sok a 
kifogás a cipők nem ki-
elégítő választéka miatt is. 

Liliéi professzor Szegeden 

los személy, nem vehet részt szemben ez eltiltás mellőzé-
a választásokon, bem visel- ^ c s a k kivételesen lehet in-

dokolt: ha a leittasodás het tisztséget társadalmi 
szervezetben, mozgalomban 
vagy szövetkezetben. nem csekély fokú és alkalomsz.e-
•folytathat ügyvédi gyakorta- rű volt. Hosszú Időtartamra 
tot. stb. Egyben elveszti tiltják el a foglalkozástól 
mindazon tagágát, állasat a l d s ú l y o s f o k ú a l k o h o _ 
vagy tisztségét, amelyek el- ' 
nverését az eltiltás kizárja. l o s állapotban ismételten 

Visszaesőkkel, különösön vezet gépjárművet. 

Magas, szemüveges fiatal-
ember sétál a Széchenyi té-
ren, majd Irányt váltva a 
Dóm téren fényképezi a 
templomot ós környékét. 

A Tisza part ján franciául 
kérdezősködik. Itt a pillanat, 
hogy felhasználva csekély 
francia tudásomat, megtud-
jam, ki a rokonszenves ide-
g e n ? . . . 

Pierre Goudmand 

hu lehet — Debrecent sze- egyetemet! — Problémáink, 
retném megismerni. mint kiderült — bár jó né-

Mindjárt magyarázattal is hány száz kilométer választ 
szolgált: el bennünket egymástól, 

— A tanításon kivül, ha- szinte azonosak, 
sonló témakörben végzek — Nálunk is elsősorban 
kutatómunkát, mint a sze- tudományos kutatómunka 
gedi kollegák. Eredményeik, 
publikáció fői-májában hoz-
zánk is elkerülnek, mint 
minden tudományos nemzet-
közi fórumhoz Ha mer 

egyetemi tanár vagyok. LiLle olyan szerencsés vagyok, 
városából. Fizika-kémiát hogy a csereegyezmény át-
tanítok és vezetem Intéze-
tünk kutató csoportját. 

Megtudom, hogy a francia 
—magyar műszaki és kultu-
rális egyezmény keretében 
érkezett hazánkba. 

— Hogyan került Szeged-
re? — érdeklődöm. 

— Amikor Budapesten, a 
Kultúrkapcsolatok Intézete, 
a házigazda, esetleges kí-
vánságaimat tudakolta, elő-
rukkoltam: Szegedet és — 

relében rám esett a válasz-
tás — legalább személyesen 
gratulálni akartam szép 
eredményeikhez. 

Jólesett Pierae Goiidtnand 
professzortól a kővetkezőket 
haflani: 

—, Szeged, úgy latszik, 
fontos helyet tölt be a ma-
gyar tudományos életben. 
Ahány pesti professzorral 
vagy docenssel eddig meg-
ismerkedtem — mindannyi-
an Szegeden végezték az 

folyik. Gyakran előfordul — 
mint Szegeden is —. hogy 
méréseink, vizsgálataink fo-
lyamán beletorkollunk az 
ipart Is érdeklő témákba, 
így jutottunk el például a 
'eveaő szennyeződésének a 
kérdéséhez, az olajipari ter-
mékek földolgozásához. 

A fizika-kémia intézet 
munkatársai a Tisza Szálló-
ban várják ebédre. Búcsú-
zunk. 

Aü revoir a L'lle. 
Viszontlá+ásra IáHe-ben! 

Mí is r-méljük, m°<; több 
szttr üdvözölhetjük nálunk 
Pl e-re Goudmand egyetemi 
tanárt, aki mindössze 37 
éves és lelkes barát ja lett 
Szegednek . . . 

G. Molnár Edit 

Kevés például h tartós, itra-
paclpő, némelyik vállalat 
szinte kizárólag divatclpőt 
hozott forgalomba. A felrné-
rések szerint ti lurtósebb ci-
pőkből is legalább annyira 
voltiá szükség, mint a divat-
cipőkből, arányuk mégsem 
lutládja meg a 20 százalé-
kot. 

Változatlanul kifogásolha-
tó a bútorok minősége. A 
hiúknak csak egy részéért 
felelős az Ipar. az áruk je-
lenti.'. része szállítás közben 
sérül meg. Határozott javu-
lás b.yisztnlhatú egyes tex-
tiliák es háztartás-vegyipari 
cikkek minőségében. Á mű-
szálas vagy műszállal kevert 
anyagokra most már vi-
szonylag kevés a panasz. A 
KERMI nagy hibának tartja 

I azt Is. hogy a textiliparban, 
de másutt Is. gyakran má-

\ sod-, harmadosztályú. sót 
,r! szol' osztályon aluli tér-
ni-keket ls első osztályba 
so ólnak. 

A minőség javításának 
gyorsítására a KERMI to-
vább szigorítja és kiterjesz-
ti ellenőrző munkáját. Va-
lamennyi megye nagyobb 
üzletelt, áruházait felkeresik 
az intézet ellenőrei, bevon-
va u megyei kereskedelmi 
felügyelőség, a Szabvány-
ügyi Hivatal és a megvi 
népi ellenőrzési bizotts' •* 
képviselőit, s ha sazbálvi 
lanságot észlelnek, a felen • 
a helyszínen megbírsági >! 
jók. 

Az áruk minőségének ja-
vítására ösztönöz az inté-
zetnek az a kezdeményezese 
is, hogy bevezeti a KERMI-
tanúsító védjegyet. Az emb-
léma azt jelzi, hogv *>•<• 
•idott termék milyen mérték-
ben felel meg a követelmé-
nyeknek. hogy például egy 
pulóver szintartósága, szel-
lőzőképessége, rugalmassága 
gyenge, közepes vagy kivá-
ló. 


