1990. március 15.

Hetilap (lesz) Szerkesztik Szolnokon

19Ft

3. szám

Juhász Ferenc

HIMNUSZ-TÖREDÉK
Emeld fel fejedet büszke nép,
Viselted a világ szégyenét.
Emelkedj magasba kis haza,
Te, az elnyomatás iszonya,
Emeld föl szívedet, nemzetem,
Lángoljon a világegyetem.
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Sisa József

Zodiákus jegyek: Halak

FRAGMENTUMOK
fogát vesztett
vipera
a megtapasztalt
idea

szónoklatok
potyautasa népem
szavak lobogója
leng a szélben

milliók forgolódnak
álmatlanul az
ideológia-priccsen

Esztétikum
ÍA. bokor csepp alakú. Gondosan
lenyírt, zöld pázsit közepén áll.
Nyári késő délután. A levegőben a
szél úgy áramlik, mint egy szerető
nő fogai közül a borzongató szerelem.Langymeleg. Akár az ölelés. A
bokor jobb oldalán méz-aranyként
csurog le, vastagon a napsugár.
Balra, hosszan kúszik a fűszálakon
a csepp alakú árnyék

Torkolat lesz!

majdnem vastag. Szemei nyitva
vannak az ég felé. Nem követik a
felhőkúszását. Ujjai csontosán karcsúak. Amutató ujja enyhénbegörbül, mint mikor valaki átnyújt valamit. A hegyén katica bogár terjesztgeti szárnyait.
fezében boríték, nincs leragasztva.
Távolodó vonat kattogása hallatszik. Hét óra. A közeli kápolnában
misére harangoznak. Sötét fejkendős öregasszonyok igyekeznek a
szűkre taposott úton. Nem beszélgetnek.

ÍMintha valaki a szemével követné a mozdulatomat. De mégsem.
Csak egy madár szállt a cserje hegyére. Forgatja a fejét. Aztán mulatságos mozdulattal lefelé néz.
Egyik szemével az eget látja, a másikkal a bokor tövében a halott férsem beszél. En sem beszélek.
fit. Most felröppen, a bokor csúcsa Mintha a beszéd rontana el minpedig megrázkódik.
dent.
J3t férfi arca nyugodt. Kreol bőrű.
Orra vékony. Szája élénk szegélyű,

Molnár Csaha

Kedves Olvasó! Ezúttal la- 1
punk harmadik próbaszámát |
tartja kezében. Aki ismer bennün- |
ket, már megszokhatta, előre je- f
lezzük, mikor várható következő !
(próba) számunk megjelenése. |
December 20, január 31, március !
15 után ezúttal adósak maradunk I
a Torkolat megjelenésének követ- 1
kező dátumával.
|
Egyformán kellemetlen ez az í
olvasónak s a szerkesztőségünk- >
nek, ám mégis ezt a megoldást I
választjuk, semmint a bizonyta- |
lanságot: mi lesz, ha nem tudjuk f
betartani szavunkat.
g
Várjuk ugyanis számítógépe- %
inket, amelyek munkába állítása *
után valóban hetilapként jelenhet g
meg a Torkolat. Addig türelmet I
kérünk. Köszönjük megértését! s
A szerkesztőség

I
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Serfőző Simon:

Miénk e nap

Március 15. végleg kipirosodott a naptárban.
Piros betűs ünneppé lett. Aminek mindig is lennie kellett
volna. De befeketítették! Nemcsak abban:
szerették volna bennünk is átfesteni ezt a napot:
legnagyobb nemzeti ünnepünkét. Az elmúlt évtizedek
parancsuralma, szorító szigora a magát megvédeni
kiterjedt mezőkkel, hátas dombokkal vonuló ország
szabadságharcának emlékét is igyekezett fakóra
halványítani, lélekébresztő lángját eloltani, hogy
akár felejtsük is el, ne tudjanak róla a szelek se
sugdosni. Az a follázadt idő, amit Európában mi éltettünk
a legtovább, zászlaját a harctereken mi vittük a
legmesszebbre, ne lelkesítsen cselekvésre. A lelkesítő
erejétől, attól félt az erőszak, azt rettegte.
S hogy lelepleződik! Inkább megünnepeltette a mások
forradalmát. A másokét: idegenekét magasztalta.

A harsányság ezt szónokolta szabadságnak, s demokráciának
az árokszélekhez félre szorítottságunkat.
A hatalmát őrző elnemzetlenítő politikai fegyverrel,
pufajkás sereggel vigyázta, a márciusi ifjak
ne lehessenek a ma fiatalságnak példa; a szabadság,
függetlenség eszménye ne őrződjön a nemzet
emlékezetében; a haza ne ébredjen öntudatára. Tudják-e már,
rádöbbentek-e, akik a kokárdák pirosának tüzébe
az utcákra vezényeltettek, kik ellen sorakoztak fel?
Tudják-e, hogy a gumibotot 1848 forradalmáraira is emelték?
Hogy az ő szellemüket, Petőfi hitét ütlegelték?
S a tömeggel a jövőt szorították félre a mellékutcába?
Ahol, s most már bárhol, az ünneplésünk végre szabadon
fölvonulhat: miénk e nap! Bár lendíteni sorsunkon, kellene mái
kezünkbe markolni tetteket is. Mert egyre
kevesebb a kitartás, a türelem is.

Koszorúzási ünnepségek március 15-én
«,00 ót&kor ass 1848-HAS Höai &8»léKa«Jnél {a M«nk6a6r ü t i
9*00 órakor a Petőfi emj.éktáfc>lán&l (a $3$» Szakmunkásképző
9,15 órakor a Kossuth emléktáblán61 {a Vátroőí tanács
$.30 $jr*k«* «. J?et<5£i emléxt6fci*n6l (a •©acJiíilk
9.30 órakd* a Damjanich íttéllflUóböiínál (a MatJí parkban)
9,45 drafcor oz 1348-ast BsaéRmön&t. <» sssabadság t é r e n !
10.00 órakór Városi ünnepség a ÜaiajaniCh János emlékműnél

Magvak
(ki-) választásán
"Nagy, pufók nimbuszú bábok szédülnek, lógnak,
csak éppen azt nem tudjuk, hogy a süllyesztőt mikor indítja meg a süllyesztő parancs, a kérlelhetetlen fejlődés." (Ady Endre, Világ 1912. június 16.)
(-Drága Ady Endre! Itt jársz hát köztünk gondolataiddal még most is, mint minden forradalmas polgári tavaszban, és a te nagy erejű, fájdalmas-szomorú jövővárásod ma éppen oly időszerű, mint akkor volt, amikor te
vártad "neves senkik kihullását" a rostán!)
Lám, időnként minden nemzedéknek előíratik egy
megkerülhetetlen feladat: elvégezni a szelektálás
nagy munkáját. Ennyi év után - minthogy leginkább
kontraszelektált magvakat hintettek itt - igen erősen
felkapott a burján, most hát elő kell venni a szelelő kasokat, rostákat. Itt a torkolatnál elhasaló szürke városban is két kézre fogva kelletik rázni, hulljon a konkoly!
Tavaszodik hetek múltával. Itt dobognak a farsangolók, a téltemetók, és jönnek a múltunkat sirató böjti na-

pok. Kiíratott a nagy (ki-)választó, kiszámoló játék március 25-ére.
Ec-pec-kime-hetsz-holnap-után-bejö-hetsz... Hogy
van tovább? Érezzük-e mindannyian, hogy mint egy szomorújáték, olyan ez a (ki-)választás? Hiszen kinőttünk
a gyerekkorból, és nem játszhattuk el méltó játékainkat. Nem gyakorolhattuk magunkat benne. A szabályait sem tudjuk igazán. Jaj! Szabály nélkül elvadul a
játék! Vigyázzunk!
... cér-nára-cine-gére....
És megkésett ajándék már minden játék, amit elmúllatott időkben kellett volna játszani.
Ám jobb híján így, késve és keserűen, de végre válogassuk meg magunk közül azokat, akiket felelőséggel
és szabadon hitünkkel és bizalmunkkal feltarisznyázva
elindíthatunk a haza házába.
Aki pedig nyakába fogadja ezt a batyut, szolgáljon tisztességgel nemzetének. Felelőséggel és szabadon! Úgy legyen!
Barázdát feszít a tavasz. Hullnak a magvak.
Mi pedig, szomorú játszók, dolgozzunk őrizve magunkban szerelmeinket, az izgalmasan szép holnapok
reményét!
1990. Boldogasszony havában
Szabó Imre-fia Béla

Torkolat
A ceglédi Kossuth Múzeum
történelmi adattárából való címképünk, mely az 1849. március 5én lezajlott szolnoki csatáról tudósít. Figyelmet érdemel e könyv
kiadási dátuma is, hisz már a
csata évében kiadásra került.
Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában készült a könyv, verses formában meséli el a szabadságharc
9 nagy csatája közül a szolnoki
ütközetet.
Kevesek által ismert adat,
hogy nemcsak március 5-én, hanem január 22-én is volt egy ütközet Szolnokon. Az eseményről
a harcokban részt vevő Mihálka
Endre honvéd így számol be: "így
haladtunk Szolnok felé, hol a császáriak Török sz. Miklós felől, a
hídról várva tőlünk a megtámadást, azt megerősítették, s nem
álmodták, hogy oldalról támadhassuk meg: csak midőn a sűrű
ködben egyszerre a Zagyva folyónál termettünk, mely szinte keményen be volt fagyva, s annak
jegén át a mi z. aljunk a Porosz z.
alj. Német légió, z. aljak, tömegesen szuronyt szegezve a városba
rohantunk: a Zagyva hídján pedig, nagy zörgéssel az ágyúk a városba termettek a huszárokkal
együtt... Mi, a városon keresztül
rohanva, gyalogságai közül sokat
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A szolnoki csata
elfogtunk, s több tisztjök, kiket a
katasztrófa ágyban ért, foglyunkkul esett, s sok fegyver s
podgyászos szekér.
Az ellenség Abony felé szaladt:
lovassága, aki bírt, Ceglédig futott. Utánna valónap elindultunk Tförök szent Miklós felé, ott
hagyva Szolnokot egész táborunk: s Szolnokot az ellenség
utánnunk újra elfoglalta:"

1849. március 5-én újból elfoglalják Szolnokot, melyről Damjanich tábornok hadijelentése így
szól: "Hazafias tisztelettel van
szerencsém a honvédelmi bizottmánynak jelenteni, hogy tegnap
Szolnokot elfoglaltam, az ellenséget vad megfutamlásra kényszerítettem."
De hogyan is zajlott le ez a csata? A térképről nyomon lehet kö-

vetni a hadmozdulatokat, de vajmi keveset ér a térkép, ha nem ismerjük meg az 1849-es Szolnok
területét.
A szolnoki várat a Zagyva kettős torkolata és a Tisza határolta. Ma már hiába keressük a második torkolatot (újságunkat leszámítva) márcsak nyomai láthatók a MAV kórház előtti parkban, melyet az építők egy kis tó
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formájában jelképként úgy hagy- felé támadva elérték a Tisza vo*tak.
nalát. A császáriakat annyira
A mai Zagyvától Nyugatra meglepte a támadás, hogy még
haladva Szolnok határa az Ady ágyúikat sem tudták használEndre út - volt Gólya kocsma - ni, pedig egy 18 és 12 fontos
Bercsényi út, illetve a Meder ágyújuk a Tisza vize felé iráutca képezte a város területét. nyozva ott várta a bevetést.
Sokan nem is gondolják, hogy a Damjanich csapata ezután a TiMeder utca helyén a Büge neve- sza híd felé vette útját egy kis
zetű csatorna folydogált, és a kitérővel, ugyanis ismerték a
tárház környékén folyt a Tiszá- Büge vizének szélességét, ezt
ba. Damjanich terve az volt, kikerülve egyik szárnyuk a Góhogy színlelt támadást indít lya kocsma felé, a másik szárSzanda felől, majd Tiszavár- nyuk pedig a Mária utca felé tákony felől megközelítve Szolno- madva, közelítette meg a Tiszakot körülbelül a Papírgyár tér- hidat.
ségében várta a reggeli köd felszálltát. Mikorra a köd feloszlott, meglepődve tapasztalta,
hogy serege teljesen fedezetlenül áll a császári hadsereggel
szemben. Az első összecsapás
az Újvárosi iskola környékén
történt, majd a vasúti Indóház

A gyors lerohanás miatt a
császári csapatoknak már nem
volt idejük, hogy a Tisza-hidat
felgyújtsák, így Damjanich sikerrel tudta elfoglalni e fontos
objektumot.
A Zagyva híddal már nem volt
ilyen szerencséjük, ugyanis a hi-

dat sikerült az ellenségnek felégetni, így a Tabán szűk utcáiban
folyt az öldöklő küzdelem. Tekintettel arra, hogy a Zagyva megáradt és azon keresztül nem tudtak menekülni a császári csapatok, sokan lelték halálukat a
Zagyva vizében. Ezt a jelenetet
örökíti meg a Városi Tanács falán
található festmény is. A császári
csapatok egy része a Malomszög
felé próbált kitörni, de az itt található kis hídon a csapatok
összetorlódtak, a katonák a
Zagyva átúszásával próbálkoztak, de ez többszáz ember halálát
jelentette.
Damjanich serege rövid három órás küzdelem után elfoglalta Szolnokot, melyet a "tavaszi
hadjárat" egyik győztes ütközeteként tart számon a történelem.
Grosz Tamás
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Egy kis szobaszínházban
Witkiewicz á la Paál István

"Bűbájos rémtörténet" - olvashatjuk a címlapon. Meredek párosítás!
Mégis bravúrosan sikerült Paál
Istvánnak a hihetetlen ellentmondást töretlenül végigvinnie
az előadás egészén. A dráma szinte minden mondata, szituációja
- folyamatosan ellenpontozódik. Állítások dőlnek meg, hazugságok válnak igazságokká. Ami józan ésszel
meglepő - a kísértet megjelenése-, az
itt természetes. Ami magától értetődő - a szellem átjár a zárt ajtókon az hatalmas meglepetést okoz. Mégsem válik káosszá a cselekmény. Ez
pedig a rendezésnek köszönhető,
mely híven követi a darab belső logikáját, egy már-már elfeledett irányzat, közel autotentikus prezentálása
útján. Brechti színházat láthatunk, annak majd minden kritériumával, de Paál művészetével módosítva, kiegészítve.

Az előadás az értelemre
hat
A brechti színház alapkitétele a
megmutatás.
A játéktér és a nézőtér remek
szervezése valóban külső szemlélővé tesz bennünket. A színészi játék,
az elidegenítési effektus átgondolt
használatával, soha nem válik beleéléssé. Határozottan érződik a színész és az alakított figura kettőssége. Ennek egyik formája a nézőkhöz
való kiszólás, mely egyben kilépés a
színpadi szituációból. Az ilyen V effektusok következetesen és nagyon pontos helyeken történnek
meg.
,
Ez a stílus képes érthetővé tenni
a dráma önellentmondásos rendszerét.

A játéktér és a színészi
játék

váth Lajos a figura összetett és kiemelten fontos jellemét precíz érzékenységgel j átss za.

Árvái György jól funkcionáló teKozák Ágnes és Gombos Jure kitűnően tesz eleget a brechti lát- dit, kegyetlen-bájt adnak a lányoktatásnak - realitásnak - és a darab nak.
misztikumának. Ajelmezekkel összKozdron Ignác gyáva, puhány
hangban, minden szürke - mintha
alakját, átütő erővel formálja meg
nem is lenne - színű. Csak itt-ott
Derzsi János.
harsog felénk egy-egy kéklő ruhadaSebestyén Eva életteli szakácsrab, díszlet, elem. A Színtelenség és
a Szín két jól elhatárolt világot su- nője fokozatosan megy át kísértet
majmolásba. Mindkét végletben
gall.
szívderítő az alakítása.
Ifl. Ujlaky László az Apa szereSzalay Szabó István kellően
pében jutalomjátékhoz jutott. Diaflegma
és pontos karakter.
panáz figurájában remekül valósítja
meg a lányaival szemben végtelenül
szerető szívű apát, az óriási szarvaEgyünk süteményt!
kat papucs mód viselő férjet és a
A rendező világosan bontja ki a
szolgájának ostobán kiszolgáltatott
darabból, hogy mindig lehetnek kéturat.
féle igazságok és kétféle hazugsáMeszléry Judit Anasztáziája tö- gok. E kettősségek együttes jelenlékéletesen kísértet. Nem külsőségek- te adja az élet bonyolultságát. De
ben az, hanem megfoghatatlan sze- amíg az ember nem képes ezeken femélytelenségével. Játékában az a lül emelkedni, addig soha nem talál
nagyszerű, hogy tünékeny, mint egy kiutat önmaga számára. Ez pedig
szellem. A szép Anetté legyezőjének végzetes.
ritmusa a felkorbácsolt érzékiség
Paál István megtalálta Witkilüktetése. Egri Mártából árad a
ewicz
drámájának igazi misztiféktelen erotika.
kumát is, amely nem egy kísértet
Szódor, a költő, alakjával azono- cselekvő megjelenésében rejlik, hasulhat leginkább a néző. Ő az, aki nem a valódi élet kiismerhetetlensékomolyan veszi az életet. Igen, ko- gében. Az előadás csak annyira rémmolyan, mindazok ellenére, hogy történet, amennyire maga a valóság
először mint a hétköznapi életen kí- is az. Oly annyira játszódik egy kis
vül lebegő művész jelenik meg. Az- udvarházban, mint amennyire egy
után ő zuhan a legnagyobbat. Foko- kis szobaszínházban. S mégis legyezatos megvilágosodásán keresztül, nek reményeink az egyértelmű és
az irracionalitás és a racionalitás tiszta dolgokra. Mert igenis képes rá
határmezsgyéjéhez érve, majdnem az ember, mint a síró kisfiú, amint
megtisztul. Ám ő is esendő és tovább beleharap egy igazi süteménybe.
lép Anetté oldalán, aki már Maszej- Ami csak sütemény és semmi más.
koval kacérkodik. Érzelmeiben a darab végefelé egyre inkább hinni kezMolnár Csaba.
dünk. Pozitív emberré válik. Hor-
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Újsághír: Eltávolították Szamuely Tibor szobrát a Szolnoki Gépipari Szakközépiskola elől

A bronzfólia lekopott
Simon Ferencnek - a Szolnoki Művésztelep alkotójának
- első állami megbízatása volt Szamuely Tibor szobrának
elkészítése. 1956-ban rendelte meg tőle a lektorátus a hűvösvölgyi honvéd tüdőszanatórium számára. Az a lektorátus, mely egy személyben volt engedélyező és mecénás,
mely egyedül tartotta kézben az ország szobrászainak
munkáját és amelynek hatalma a következő évben teljesedett ki, rányomva a bélyegét harminc év magyar művészetére.

Miközben készült,
már lőttek

1956-ot írtak. Jöttek is a szomszédok: "Ferkó, hát te még mindig csinálod? Úgysem fogják ezt már felállítani!"
A kezdő szobrász örült a munkáDe bizony, felállították! 1957
nak, mint ahogyan a színész, ki nem elején jelentkezett a gipsz szoboválogathatja meg szerepeit. Bár rért a lektorátus. Az állami öntöde
nem tartozott a lektorátus fogalmai alumíniumba öntötte és vékony
szerint a legjobb kategóriába, mégis bronzfóliát ragasztott rá. Összetémegkapta ezt a megtisztelő felada- veszthetetlenül bronz szobornak
tot: egy Medgyessy és egy Borsos tetszett egy darabig.
szobor mellé kellett terveznie egy
Szamuely t.
Egy szobor két élete
A helyszínelés és az előtanulmányok után hozzáfogott a munkához
Már Szolnokon élt Simon Ferenc
szülei pesti lakásán, a konyhában.
1958-ban,
amikor a moszkvai képzőÉppen a gipszbeöntésnél tartott,
művészeti
seregszemlére utazása eamikor elkezdődtek az utcai harcok,
lőtt néhány héttel a művelődési osztály vezetője egy Szamuely szobrot
kért tőle a szolnoki gépipari iskola elé, de sürgősen. Mivel idő már
nem volt újat készíteni, kértek a
hűvösvölgyiről másolatot. (Miért
ne lehetne egy szobornak is kettős
élete?) A minisztériumi engedély
megérkezett, s mire művészünk
visszatért Moszkvából, már láthatta is saját alkotását kissé megváltozott formában. Más talapzaton állították fel, melyre akasztót
szereltek a koszorúknak (!), piros
facsúcsban végződő zöld vascsöveket szúrtak le köréje és ezeket fekete hajólánccal kötötték össze.
Nyilván, hogy meg ne támadja szegény Szamuelyt valaki, vagy ha
megtámadja, essen hasra legalább.
Időközben ezt a "körítést" eltá-

volították, viszont a szobrot magát
kétszer kellett metáloztatni, mert a
bronzfólia lekopott. Végül teljesen
lemaratták róla a bronzot, s így lett
belőle nyíltan és őszintén alumínium szobor.

Elfekvőben
Olyannyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a nemkívánatos személyeket nyugdíjba küldjük, hogy nem
csodálkozhatunk a szolnoki Szamuely szobor nyugdíjaztatásán sem. A
szakközépiskola nem tart többé
igényt rá, ugyanis a következő tanévtől Jendrassik György gépészmérnök nevét kívánják felvenni.
Természetesen egy róla készült
szobor fogja díszíteni az iskola bejáratát. (Úgy tűnik, az önmagát sokszor egyik pillanatról a másikra
megcáfolni képes tudomány biztosabb és állandóbb példaképekkel
szolgál, mint a politika vagy a történelem).
A Szamuely-szobrot a Damjanich Múzeum vette szárnyai alá, ott
található elfekvő betegként valamelyik omladozó termében.
Kerékgyártó Éva
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Felszólalás a József Attila Tsz közgyűlésén

Hol a sok rangos könyök?

Abonyban mind a három helybeli termelőszövetkezet túljutott a zárszámadó
és tervtárgyaló közgyűléseken. Mások
voltak ezek a tanácskozások, mint
mondjuk két-három éwel ezelőtt, s ezúttal éppen ezt a másságot akarom illusztrálni egy felszólalással, amit a József Attila Tsz közgyűlésén volt alkalmam feljegyezni. A téesz egyik üzemágának vezetője mondta:
"Az a dobogó, amelyen most az elnökség ül, korábban háromszor akkora volt
és annyi volt rajta a rangos könyök, hogy
az elnök meg az elnökhelyettes alig fért
el, s az összes többi, aki most itt ül, oda
se fért. Ezek a derék "urak" akkor adták
a jó écákat, aztán most itt állunk a bajban, s közülük egyet sem látok.

Egy éwel ezelőtt az a kislány, aki a
közgyűlés kezdetekor szavalt, így fejezte be az elmondott versikét:... gyalog jöttem, mezítláb. Akkor kicsit keményen
megbíráltam az itt ülőket, azt mondtam,
azért, mert nem szeretném, ha az elhangzott versrészlet megvalósulna, nevezetesen gyalog jövök és mezítláb.
Nekem van még cipőm, de el tudom
képzelni, hogy azok a nyugdíjas tagjaink, akik életüket itt dolgozták végig,
tényleg mezítláb járnak és gyógyszerre
sem lesz pénzük. Fájdalommal kell látnom, hogy 72 éves apám, aki odaadta a
földjét és mindenét a téesznek, négyezer
nyolcszáz forint nyugdíjat kap, ami
gyógyszerköltségének egy részére elég.
Ezt kapta cserébe.

Nem tudom hová vezetne, ha most
egymásnak esnénk? Ezért egy indítványt terjesztek elő. Az az üzem, amelynek vezetésével önök megbíztak, most,
illetve 1989-ben, nulla eredményt produkált. Ennek a nulla eredménynek az
eredője régen is nulla volt, még akkor is,
ha valamilyen eredményt produkált.
Éppen ezért indítványozom: ameny nyiben a telepen keletkezett eredményért
felelőst keresnek, akkor elsősorban bennem keressék és ne munkatársaimban,
akik egészségüket, munkaerejüket,
szorgalmukat adták. Ha nem így lett
volna, akkor katasztrofális helyzet állt
volna elő. Kérem önöket, ne őket bántsák!".
gy-y

Szolgáltatásokat magánkézbe!
- vélekedik a vállalkozó
•
Abonyban a Kék Láng néven
I működő gazdasági munkaközösség
I 1983-ban négy taggal alakult. Ma
I tizenegy tagja van a közösségnek,
|
sőt további létszámfejlesztéssel is
|
kacérkodtak, ám a gondolatot
egyenlőre elvetették. Miért?
I

A fogyasztó fizet
A mostani és a korábbi rezsi óradíjuk
között egy fillérnyi különbség sincs, így ismerve az inflációt - joggal kérdezhetjük: te, jó ég, mennyit kereshettek a
nyolcvanas évek elején?!
Sokat. Nem tagadják.
- Emlékszem, amikor a gázvezeték
építés elkezdődött Abonyban, valamelyik
útépítő vállalat kapott megbízást rá, mert
ilyen munkát csak egy nagyvállalat kaphatott meg - mesélte Kovács Tibor a gmkvezető. - Igen, a nagyvállalatnak sok
embert kell fizetni, de ezzel együtt a
lógási lehetőség Is több. A vállalatok
azt mondták: ne bántsuk a dolgozót, hadd
dolgozzon! Most meg: ennyi meg ennyi dotációt fizetett az állam, ezután csak
ennyi lesz, a különbséget valakinek térí-

teni kell! Ki lesz az? A fogyasztó... Szerintem, ha a szolgáltató vállalatokat is magánkézbe adnák, kevesebből megoldhatók lennének a tennivalóik.
- Mi erre a garancia? Tudna elfogadhatóan érvelni?
- Természetesen. A mi eredeti profilunk víz- és központifűtés-szerelés volt,
aztán amikor lehetőség nyílt a külső
gázszerelésre, kapva kaptunk rajta,
pedig ezzel sosem foglalkoztunk. Váltottunk és feleannyiért csináltuk, mint az
útépítők.

Osztalék jövedelem
szerint
- Gondolom, anyagilag sem jártak
rosszul.
- Érdekünkben állt a váltás. Ha egy
embert megfizetünk, kevés az üdvösséghez. Nálunk minden tag, a tagi jövedelme arányában osztalékot kap és
ebből a vezető ugyanúgy részesül, mint
mondjuk a lakatos.
Sokan hangoztatják: a vezetői munka
nagyon megerőltető, idegőrlő és miegy-

más. Hát a lakatost az időjárás, a hideg
és forróság nem készíti ki? De még menynyire!

Nincs művezetősdí
Elvem szerint minden tag az ő anyagi betétjével keressen annyit, mint én.
Nyilvánvalóan azért, mert ösztönözni
akarjuk az embereket, hiszen nálunk a
tagságot egyfelől ki kell érdemelni, másfelől bizonyos tőkehányaddal kell társulni, így nem kell művezetősdit játszanom,
nem kell minden dolgozóra külön-külön
ránézni, elvégzi-e a munkáját. Mindenki felel saját munkájáért, ezért számonkérésre nincs szükség.
A régi munkahelyemen - ahol ugyancsak irányítóként dolgoztam - azt keresték az emberek, miért nem lehet valamit
megcsinálni. Itt éppen fordítva!
- Ez lenne az igazi?
- Igen. Ilyen szövetkezetet képzelek el
a mezőgazdaságban és a kisszövetkezetek helyett is. Ahol tíz, vagy tizenegyszerese a vezető bére a traktorosénak, ott az
utóbbi furcsákat gondol az anyagi érdekeltségről.
(gyuráky)
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Körmendi Lajos:

Zöld Kazán vagy Tűz után is megmarad a gyökér,
avagy Magdi
Kazán (oroszul Kazány) stadionjában szorongunk, nagy a tumultus, mindenki látni akarja a nagy műsort, melyet városszerte
Magdi címen hirdetnek a plakátok. Magdi a hetedik szent imám,
az utolsó próféta, aki jönni fog és a világvégét hirdeti majd, ugyanaz, mint nálatok keresztényeknél Krisztus második visszajövetele
- magyarázza egyik tanár ismerősöm.
Erősen alkonyodik. A város felé
mutatnak: az ott a Szüjümbike torony. Szüjümbike egy tatár cárnő neve, akit régen-régen odaadtak az
oroszoknak túszul, hogy azok ne támadják meg Kazánt. Mégis támadtak. A népmonda szerint ekkor a cárnő felmászott a ferde toronyba és a
mélybe vetette magát. Ez atoronya
tatárság jelképe.
Amíg kezdődik a műsor, az emberek beszélgetnek. A környéken éppen az olajról. Kuvait lehetne itt,
magyarázza egy fehér tübetejkás
férfi (ami azt jelenti, hogy ő már járt
Mekkában). A többiek bólogatnak.
A tatárok adták a Szovjetunió olajának legalább húsz százalékát,
mondja egy fekete tübetejkás. Micsoda lelőhely volt Aznakajeva, Almetyevszk, Bogulma (ez utóbbi jelentése: ne hajolj meg!), de már kiszopták az olajunkat a földünkből, s
a tatárok semmi hasznot nem láttak
belőle... Besötétedett. Ezeregyszáz
éve vették fel a tatárok az iszlám
vallást, ennek az ünnepe következik.
Egy tatár énekes, rock-sztár, Albert Aszadulin énekli, hogy "Ember,
mondd meg nekem, hová tűnt az én
Bolgár iám...", azaz a régi tatár haza.
Szétárad a dallam a stadionban.
Füst, zöld fény ömlik a színpadra (a
zöld az iszlám színe). Aszadulin már
a zöld fényben térdel, imát énekel,
közben a gyerekek zöld leplet húznak le a színpadról.
Dobszó, keleti kosztümökbe öltözött tömeg lepi el a gyepet, a kisgyermekek összefogózva kígyóznak,
a rock-sztár közben az egykori bolgári bazárról énekel, amely itt állt,
amelynek népe íme most megelevenedett. Sasokat, sólymokat, tigriseket, párducot, kígyót, pumát visznek végig a nézők előtt, a jelmezesek lovakat vezetnek, már a színpadon is a kosztümös szereplők töme-

ge, harsog az ének, póniló jön, szamár jön, a színpadon zöld, lila, narancs, vörös fény vibrál. Micsoda
harsány keleti forgatag! Doromb
szól, kórus énekel, taps. A gyerekek
hófehérben, úgy hajlonganak, mint
Csontváry híres képén a figurák,
végül leguggolnak.

Füst, a kisgyermekek ingának,
vörös fény, Aszadulin a közeledő fekete viharról énekel. Libabőrös leszek, a színpadon drámai hatású
tánc a gyerekekkel, a salakon, apálya körül motorosok száguldanak végig, körbe-körbe, az énekes szenved,
a zöld leplen fekszenek a gyerekek,
Aszadulin összeesik.
Harckocsik gördülnek be kintről a
stadion salakjára, tetejükön villogó
lámpák, a hatalmas vörös csillagokkal ékesített páncélosok előtt egyetlen hófehérbe öltözött tatár kisfiú
kapkodja a lábát, talán nyolc éves lehet, egy férfi megragadja a karomat,
másik kezével a gyerekre mutat". Lá-

tod, az a tatár nép, az a tatár nép, kiáltja. Hangosan zokog, az a tatár
nép, látod, látod, kérdezi egyre eszelősebben, s csak akkor enged el, amikor a harckocsik kivonulnak a stadionból.
A színpadon fehér ruhás nő kezd
énekelni arról, hogy a nagy tűz után
is megmarad a gyökér. Drámai dal,
siratóének, a gyermekét siratja.
A nézők közül sokan énekelnek,
tűzijáték kezdődik, az egyik ló megvadul, elszabadul, hatalmas csillagszórók ragyognak a stadion fölött.
Zöld lézerágyúval megcélozzák a
Szüjümbike tornyot. Lónyerítés, harang kondul, Aszadulin fohászt énekel, egy másik zöld lézernyaláb
pásztázza Kazán városát, végül
megállapodik a mecset tornyán. A
két tornyot a várost átívelő zöld nyaláb köti össze a stadionnal, a lelkesült tömegből kiáltozások harsannak, "nagy az Isten!"
Lírai dal következik, sárga és vörös füst száll az ég felé. A kisgyermekek a zöld lepelre gyűlnek, letérdepelnek, szerelmi dal száll, a gyerekek elfutnak.
Aszadulin és egy fiatal nő összesimul, zöld zászlók lebegnek a földbe szúrva. A gyerekek előrebújnak,
mindenki énekel, a nézők is. Gabdulla Tukaj Anyanyelv című verse szárnyal Kazán városa fölé, önfeledten
énekel a nép a megtartó erőről, az
anyanyelvről, tatár mivoltukról.
Könnyesek a szemek, énekel a tatárság, az a nép, az a nép, amelyen anynyi nagy tűz tiport végig. A gyökér
mégis megmaradt, íme most hajt ki,
most növeszt erős törzset. A színpadon kihúzzák háttérnek a vörös leplet, madárcsicsergés, zene.
Hirtelen, minden átmenet nélkül
zuhogni kezd az eső, Aszadulin egy
imát énekel, mindenki átszellemülten tovább ül a helyén. A zöld lepel
már óriási lobogó a magasban, minden zöld, zöld, zöld, egy fiatalember
kicsi zászlót mutat: zöld alapon fehér félhold és csillag, ilyen lesz a
zászlónk! - kiáltja.
Ömlik az eső, Aszadulin az égre
mutat, ez Allah üdvözlete, módja, az
arcokon patákzik a víz, nem tudni,
melyik a könny, melyik az eső.
Ammen.
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A híd épül, csakazértis
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Szolnoknál a Tiszán
Magyar rekord

Berkó Dezső, építésvezető

Jól emlékszem az elképzelésre: a majdani 4-es számú autópálya északról fogja elkerülni Szolnokot. Valahogyan - a Széchenyi városrészen is túl - átszeli a Zagyvát, majd a Tiszát.
Hogy az északról elkerülő megoldás helyébe mikor, hogyan
lépett a most megvalósuló, annak egyenlőre nem sikerült nyomára bukkanni. (Bizonyára akadnak, akik tudják, s ha tudják,
el is mondják, meg is írják. Köszönet érte.)
A legtöbbeket érdeklő, legtöbbeket érintő kérdések egyike
manapság az új szolnoki Tisza-híd építése.
Azt tudjuk, hogy ennek az építkezésnek az elkezdése jó másfél, mások szerint két évtizedet késett. Most sem tartanánk
ott, ahol tartunk, ha az egymilliárdos költségből nem vállalta
volna 400 millió előteremtését - kötvényjegyzéssel - Szolnok
Megye Tanácsa.
Hol kezdjük? A végén! Az új Tisza-híd forgalomba helyezésének dátuma 1992. augusztus 20. (Teljes befejezés 1993 első
féléve.)
Megépül - 12 méter szélesen — egy-egy forgalmi sáv és befér még a város felőli oldalon egy 3 méter széles kerékpárút.
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Az egy-egy forgalmi sáv
még messze jár attól, hogy ez
a híd autópálya-méretű forgalmat átereszthessen. Arról
van szó, hogy majdan megépül
- megérjük-e? - még egy
ugyanilyen híd a mostani mellett. Ugy már jó lesz.
Berkó Dezsőnek, a Hídépítő Vállalat építésvezetőjének ez a hetedik nagyobb
hídja. Kicsiből is épített harmincöt-negyvenet.
—Az összes Kőrös-híd építésében részt vettem, aztán ott
voltam az M nullás autópálya
Duna-hídjánál Soroksáron.
- Mi a szolnoki Tisza-híd
különlegessége?

- Két mederpillére egymástól 120
méterre helyezkedik el. Hazánkban
csúszózsalus, szabadon betonozott módszerrel - amivel most dolgozunk - ennél szélesebb nyílással
híd még nem épült. A világrekord
egyébként ugyancsak mostanában
készülődik Ausztriában: egy 260 méteres nyílású völgyhíd a Graz-Villachi
autópályán, félúton.
E.

Túl kevés a cici?! avagy: lap lapot ér
Fogadatlan prókátorként
végeztem egy felmérést a Torkolatról. A postai terjesztők és
piackutatók imigyen nyilatkoznak: A Maholnap olvasottsági (előfizetői) mutatói rohamosan csökkennek. Nem kell
már az embereknek ez a frö-

csögő stílus. A Néplap szokványos. A Jász-Nagykun- Szolnok langyos.
A Torkolat érdekes új hang,
de még nagyon rendezetlen,
nem áttekinthető, sok mindent akar egyszerre. Pl: nem

tudja eldönteni, szexlap le-

gyen-e, avagy józan honpolgári érdeklődést szolgáljon. Az egyikhez túl kevés
benne a cici, a másikhoz túl
sok. Meg kell találnia a saját
arculatát, ha fenn akar maradni.
Cseh Elmése
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„Mi szegények

1990. március 15.

vagyunk..."

Ázsiában találkoztam először a SZEGÉNYSÉG-gel. Ott
ült naphosszat koszosán, vakon és nyomorékon az emberekkel zsúfolt utcákon... és várt... néhány lírára..., hogy kenyeret tudjon venni magának..., hogy másnapra legyen
annyi ereje, hogy ismét ott üljön és várjon...!

"Valami nagy-nagy tüzet kéne
rakni,
Hogy melegednének az emberek."
ni,

"Azt a tüzet, ó jaj meg kéne rak-

Hogy felengednének az emberek!"
Seráfet népes családjával együtt hátrányos helyzetű... esetleg, veszéIsztambulban lakik, a szegényne- lyeztetett. .. netalán haj léktalan...!
gyedben, egy háznak csak nagyon jóindulattal nevezhető tákolmányban. Mégis! Az ő házuk a többihez
képest "palotának" mondható abban
a kerületben! Seráfet ötven év körüli, piros hajú, apró török asszony, aki
hetente kétszer ismerőseimnél takarított. Egy alkalommal meghívott
hozzájuk.
Autóval mentünk, ami egyáltalán nem volt egyszerű dolog. Az út
felháborítóan rossz volt; hol egy óriási luk bukkant fel előttünk, hol meg
néhány eleven gyerek. Jómagam
egyik ámulatból a másikba estem:
...ez is ház...? ...ebben is laknak...?
Ilyen féligkész—összedobált—"házban" lehet valaki boldog és elégedett?!! Ilyen-milyen?-semmilyen
körülmények közé szabad gyermeket szülni?! Egyáltalán, hogy merik
kiengedni a gyerekeket az utcára?
Életveszélyes?!
Seráfeték otthonában próbáltam
titkolni megdöbbenésemet a látottak miatt...zavartan húztam elakezem a gyerekek kézcsókja elől és
teaivás alatt állandóan arra gondoltam: milyen jó, hogy nálunk Magyarországon nincsenek szegények...!

- József Attila sorai.
Ugyan B. Sándorék mit hánynának arra a tűzre...?
..."mindent, ami antik,
ócska," ...no de akkor mi
maradna a házban...?
Csak a nagy semmi! Meg
az öttagú család! Meg a
sok gond...az emlék...a
halva született kisfiú emléke... akit nem tudtak eltemettetni, mert nem volt
pénzük a temetésre, és végül a kórház és a férj munkahelye állta a költségeket... Aztán ott maradna
még a vágy... egy szebb
élet, egy szebb otthon
után!

- Nem kell megijedni, ez csak a magyarok
életszínvonalai

A karcagi B. Sándor gyermeke az
iskolában - az osztálynapló statisztikai lapján -biztos vagyok benne, a
veszélyeztetett gyermekek között
van. B. Sándor egyszerűbben fogalmaz. Ő azt mondja: "Mi szegények
vagyunk."

Pedig már akkor is voltak. Csak
Ülünk az apró konyhában - egynem beszéltek róla, csak nem beszél- ben ez a mosdóhelyiség is - a végtetünk róla. Vagy másként nevezték, lenül egyszerű bútorok között. A
vagy másként neveztük. Talán így: sparheltben ropog a tűz...

B. Sándor tudja: havi 9
ezer forintból - három
gyermek mellett - ők nem
tudnak félretenni. Azt is
tudja, nekik szép, új bútoruk sem lesz soha... se fürdőszobájuk...

Néhány évvel ezelőtt Ázsiában találkoztam először a szegénységgel. Ott ült naphosszat
koszosán, vakon és nyomorékon az emberekkel zsúfolt utcákon. Ma már nem kell ezer
kilométereket repülnöm ahhoz, hogy találkozzak vele!
Paksi Eva

1990. március 15.
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Sohasem tartozott a támogatottak közé!
Jász-Nagykun-Szolnok: Fogyó népességű, közepesen fejlett,
elmaradt infrastruktúrájú megye
Tíz év alatt húszezerrel
kevesebben
Jász-Nagykun-Szolnok megye
területe 560,7 ezer hektár. A lakosságának száma 1989. január 1-én
426 ezer fő volt. Népességnagyság
alapján az országban kilencedik,
míg népsűrűség tekintetében tizenötödik helyen áll.
A megye az elmúlt közel egy évtizedben - főként az elvándorlások
következtében - mintegy húszezer
lakost vesztett. Az egyetemeken
tanulók jelentős része nem tér
vissza szülőföldjére.
A megye lakosságának iskolai
végzettsége nem éri el az országos
átlagot.Az aktív értelmiség iskolai végzettsége kedvezőtlen,
ugyanis csak mintegy negyven
százalékuknak volt felsőfokú képzettsége 1984-ben.

Ötvenezren a
létminimum alatt
1987-ben a lakosság egy főre jutó
havi jövedelme 5200 forint volt. Atársadalmi minimum alatt élt kilencven-százezer fő (21-22 %), ötvenezren (a népesség több mint egytizede) éltek létminimum alatt. Többségük kisnyugdíjas, sokgyermekes és
pályakezdő fiatal család. A nagycsaládosok hetven százaléka él társadalmi minimum alatt. Amintegy ötvenezer személyt kitevő "gazdag" réteg a
népesség 11-12 %-át képezte.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a jövedelmi különbségek országosan az egyik legszélsőségesebben
alakultak, a magas jövedelműek
aránya csak Komárom megyében
volt kedvezőbb.

avult, korszerűtlen, a kórházak és a
szakorvosi rendelőintézetek többséMegyénk csökkenő népességű, kö-ge rekonstrukcióra szorul. (Ezek a
zepesen urbanizálódott, elmaradott munkálatok több esetben évek óta
infrastruktúrájú ipari-agrár megye. húzódnak.)
A társadalmi-gazdasági jellemzők
Az oktatás, a közművelődés fejelmaradnak (közművek, szellemi lettsége szempontjából a megye popotenciál, szociális problémák, ur- zíciói összességében annak ellenére
banizálódás).
is kifejezetten javultak, hogy az
egyes területek fejlettsége egymástól eltérően változott. A fejlődés lényegében az országos átlagot reprezentálja. Az egészségügyhöz hasonlóan itt is elsősorban az épületállomány jelentős elavultsága jelent problémát.

Általános fejlettség

Munkanélküliséggel
az élvonalban
A szigorú feltételek miatt a
munkanélkülieknek csak kisebb
hányada kaphat munkanélküli
segélyt. A megyében 726 fő részesült ilyen ellátásban. Szabolcs,
Jász-Nagykun-Szolnok a 80-as
Borsod és Baranya után Jász-Nagyévekben az egyik legjelentősebb nékun-Szolnok megyében él a legtöbb
pességkibocsátó régióvá vált. A vonasegélyezett! Közöttük a 30 év alatti
las hálózati infrastruktúrák (telefiatalok aránya az országos átlagnál
fon, csatornázottság, belterületi út(30,7 %) magasabb.
hálózat, vezetékes gázhálózat) teA segélyezés átlagos időtartama
kintetében egyértelműen és tartóhárom-négy
hónap között alakul.
san a megyék alsó harmadában ta(Tizenöt
megyében
ennél magalálható.
sabb.)
1989.
december
31-én 451 fő
A megye nem tartozott sohasem a
kiemelten támogatott térségek közé. volt segélyezett a megyében, létszáFolyamatosan alacsony a tanácsi muk Karcagon, Szolnokon, Tiszafüfejlesztési lehetőségek, beruházások reden és Törökszentmiklóson a legmagasabb.
mértéke.
Az egészségügyi és szociális ellátás tekintetében megyénk lényegé(A fenti adatokat a megyei taben folyamatosan az országos színvonalat reprezentálja, helyzete kö- nács Tudományos Koordinációs
zepesnek tekinthető. Komoly gondo- Bizottság Közgazdasági Szakbikatjelent, hogy az intézmények gép- zottságafebruárijelentéséből olműszer ellátottsága zömében el- lóztuk - még „melegében".)
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Lakás beugró nélkül?
Szolnok, Csokonai utca
82.
Tizenegy lakás kap helyet garzon méretűtől a 91
négyzetméteresig a háromszintes, tetőtérbeépítéses társasházban. Gazdája a tervezéstől az átadásig a Keviterv, azaz a
Kelet-Magyarországi Vízügyi Tervező Vállalat. A lakásokat nyolcvan százalékos készültségben adják
át a tulajdonosoknak, remélhetően már májusban.
S akkor a tulaj fogja magát, visszaigényli
az
ÁFÁ-t, hozzátesz még valamennyit és röptében a
nyáron befejezi. így lesz?
Nem így lesz? Kivárjuk.

rr

Szolnokon, elérhető áron

város. Nem is olyan rossz - Szolnok Városi Bizottsága
Mindenesetre fölkeltetezekben az ínséges idők- egy, mostmár csaknem évte érdeklődésünket az ötben!
tizedes ötletet; sorházas
let. Ha túlságosan elkápbeépítésű
ifjúsági lakóteHogyan
lehetnének
ráztatott bennünket, hát
lelkünk rajta. Tessék. Vár- többen önálló otthon tulaj- lepet terveztek Szandajuk - és ígérjük, megénekeljük - a jobbakat.
Jász-Nagykun-Szolnok megye több
*• •
OTP-s lakásra vár Szolnokon, vagy mostani sajátját nagyobbra cserélné
több mint kétezerhétszáz
család. Ennyien állnak a
követel oldalon.

Félkészen,
ésszel
Új hajlékba költözött
Szolnokon 1989-ben - a
korábbi igénylők közül 339 boldog fészekrakó. Ők
többnyire tartoznak. Az
OTP-nek.
Kifejezetten
szociális tanácsi bérlakást
89 családnak juttatott a

mint ötezer lakásigénylője közül 4267-en
a megyeszékhelyen igyekeznek önálló
otthonhoz jutni. Tanácsi bérlakást kérnek több mint ezerháromszázán, minőségi cserére volna hajlandó 186 szolnoki
honfitárs. /A számok ritkábban egyedüli
igénylőt, inkább családot takarnak./

donosai? Ezúttal két - régi
ötletből fakadt - új vállalkozást mutatunk be. Nem
titkoltan azzal a szándékkal, hogy közhíreljük: így
is lehet.
••*

szőlősre. Az elképzelések
között szerepelt az a változat is, amely szerint a kivitelező félkészen adná át a
lakásokat, de már lakhatóan, komfortosítva a legszükségesebbekkel. CsakÉppen három évvel eze- hogy még úgy is több mint
lőtt melegített fel a KISZ egymillióba kerültek vol-

Epíti a Keviterv
na azok a lakások. Drága.
Summa summárum, nem
lett semmi a szandaszőlősi ifjúsági lakótelepből.
Ám a jelek szerint - úgy
tűnik - hamarosan tető alá
kerül Szolnokon, a Csokonai utca 82. alatt az a tizenegy lakásos társasház,
amelyet a Keviterv álmodott meg. Na, de hogy kerül a csizma az asztalra?
Hogyan kezd egy vízügyi
tervezésre
szakosodott
vállalat lakásépítésbe?
/Keviterv = Kelet-Magyarországi Vízügyi Tervező Vállalat/
Végtelenül egyszerű;
üzletpolitikai megfontolásból. A többit mondja el
Tornóczky Györgyné szaktervezési osztályvezető:
- Volt egy telkünk, a
vállalat garázsai álltak
korábban a Csokonai utca
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82. szám alatt. Gondoltunk egy merészet; új piacot keresünk, újabb munkák után nézünk, akadt
némi mozgósítható tőkénk. Megterveztük a társasházat és meghirdettük a Néplapban, még
márciusban. Tfető alá hozzuk az épületet, kívülről
megkapja a végső arculatát, belül pedig nyolcvan
százalékosra készen át-
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adjuk a boldog tulajdo- ár. De nemcsak erre "ha-És?
nosnak. Mit mondjak? raptak" a vevők.
- Ötvenezer és kétszázÓriási volt az érdeklő- Valóban nem. Nem ezer forint között ajánlotdés.
tak a komoly vevők. Elfokértünk beugrót.
gadtuk.
- Mibe kerül így négyzet- Ne vicceljen! Lehet
méterenként?
- Szóval megy a dolog.
még jelentkezni?
- ÁFA nélkül 17.500 fo- Az a tizenegy lakás
Olyannyira, hogy
rintba. Ebben már a telek már elkelt. Igaz, hogy nem most egy garzon-társasháára is benne van.
ragaszkodtunk az előleg- zat szeretnénk megvalósí- Mire befejezik jóval hez, végül azért mégis száhúszezer fölött lesz. Igaz mításba vettük, ki menyez Szolnokon elfogadható nyit tud előre befizetni.

tani, ugyancsak a Csokonai utcában.
-E-

Üres lakás gazdát kíván!
Szabad a gazda?
A legdrágább lakás az üresen álló lakás. Márpedig üres lakások
akadnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Mennyi? Nézzük csak a
vidéken üresen ásítozó családi házakat. Különböző számok láttak már
napvilágot: a Statisztikai Hivatal egy éve hétezerre becsülte az üres
lakásokat. Nagy baj, persze, hogy ezek az üres lakások - döntően családi házak - nem ott vannak, ahol kellenének. Mert ha ott lennének,
már rég beléjük költözött volna a mi ötezer - megyei - lakásigénylőnk.

Végy egy rendeletet

Szolnokról Tószeg, Rákóczifalva,
újabban Zagyvarékas. Igaz, Rékasra
már korábban megindult a kivándorlás a szolnoki Széchenyi városrészből.
A Jászságban főként a helybéli rászorulók jutottak - a szociálpolitikai
kedvezménnyel, tanácsi jelölés alapján - önálló otthonhoz.
Megindulóban az üres családi
házak ilyenfajta forgalma Tiszaföldváron, Cserkeszőlőn, a Tiszazugban. Egyelőre állóvíz 71szabő, Tiszabura.
Summa summárum: atanácsi
támogatásnak vidéken jóformán
ez az egyetlen módja, amellyel
lakáshoz juttathatják a rászorulókat.

Óvatosabb becslés szerint négyezer üres családi házból kétezer jóformán azonnal beköltözhető lenne.
/Tudjuk: ha ott lenne, ahol.../
Mi történt tavaly előtt? Végy egy minisztertanácsi rendeletet, az 1988. december 26-án születettett. Azt mondja: "a nem városi településeken az
Városban maradhat
üresen álló családi háznak a tanács kijelölése alapján a tanácsi ingatüresen
lanközvetítő szervezettől történő megVan ám persze annak a mivásárlására - vissza nem térítendő álnisztertanácsi rendeletnek folami juttatásként - szociálpolitikai ked- Óriási mozgás indult a vidéki innákja
is: az bizony! A "nem városi tevezmény illeti meg /a vásárlót/ egy gatlanpiacon - állítja Erdős Ferencné,
lepüléseken"!
Martfű, Kunszentmárgyermek után ötvenezer forint; két a szolnoki Inköz iroda vezetője.
ton
már
város!
Hogy csak "legfiatagyerek után kétszázezer forint; három
- Az első adás-vételi szerződéseket
labb városainkat" említsük.
gyerek után hatszázezer forint."
már kora tavasszal megkötöttük.
Törökszentmiklós régen az. Ott is
Megkötés, hogy a szociálpolitikai
van százhetven üres családi ház. Dekedvezmény nem haladhatja meg a
Irány Tószeg
hát azokat ebbe az akcióba nem lehet
vételár 55 százalékát.
bevonni. Mert városban üresek.
Az irány?
Nosza!
-E-
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A szolnoki Kádár cukrászda
"Csinálj valamit" mondotta
sírásra fakadva édesanyám apámnak. "Csinálj valamit, a jó isten
szerelmére, mert én nem bírom
tovább." Rosszak voltunk mi
negyvenesek az ötvenes években,
így, e nehéz időkben igenfortélyos
büntetéseket kaptunk. Egyik legnagyobb büntetésünk az volt,
hogy vasárnap délelőtt a Kádár
Cukrászdába kellett apámmal ülni, ahol a régi nagy Öregek, igen
változatos témákról beszélgettek,
és nagy fontosán bólogattak, én
meg unatkoztam
rettenetesen.
Kemény büntetés volt ez, hisz
tudtam, hogy ezalatt a társaim
épp most vernek vissza egy indián támadást a szomszéd utcában.
A feloldás gesztenyepüré és dobostortaformájábanjött... De micsoda pürék, micsoda torták...

De jó is volt akkor ott ülni a feszes
bőrüléseken, a szecessziós stílusú,
szigorú tisztaságú cukrászdában.
Ma már kevesen ismerik így a Tünde presszót.
A régi vendégek pedig fittyet
hányva az új elnevezésnek, csakúgy
említik, vasárnap 10-kor a Szapáry
sarkán várlak, vagy tudod mit, ülj be
a Kádárba... Csak így tömören: a
KÁDÁRBA.
E név fogalommá vált, de más formában is hallható volt az ötvenes
évek elején: Kádár Kálmán a kulák, meg minden... Szóval fura egy
világ volt akkoriban, de a cukrászda
az már maradt Kádárnak.
Maradt a törzsközönség is, ugyan
megfogyatkozva a háború miatt, de

-fix

változatlan szorgalommal és pontos
időben, délelőtt 10-kor egy marék
kis csapat ott ült a cukrászdában és
politizáltak, beszélgettek mindenfélét.
Egy nap aztán bezárt a Kádár,
mondták is az odajárók, hogy biztos
azért, mert apám nem tudott valamilyen oknál fogva ott lenni, aztán e
pletyka erősen tartotta is magát,
mígnem kiderült, hogy más oka volt,
de azt már nem hitte el senki. De történtek itt komolyabb dolgok is. Idézzük meg a tízes-húszas éveket, és tekintsünk be a korabeli sajtóba mikről is ír, vajon mi lehetett a témája a
cukrászdái politizálásnak.
"A tűzoltóságot a Szapáry utcán
posztoló rendőr feljelentette gyorshajtás címén, a főkapitány, Keresik
Ödön nem büntette meg a maga elé
citált városi és önkéntes tűzoltókat,
de figyelmeztette őket, máskor lassabban rohanjanak a vész színhelyére."

ti mintáit után. Kiderült ugyanis, a
Pesti Hírlapban nyilvánosságra került egy diplomáciai iratból, hogy a
"nagyzási hóbortban tetszelgő Románia nem többet és nem kevesebbet kíván, mint Magyarország testéből egy darabot, nem nagyobbat csak
ami a Tiszáig terjed."
De ki volt Kádár Kálmán, akinek a cukrászdát köszönhetik Szolnok város lakói? Erről kérdezem Hegedűs Lászlót, aki 1928-tól dolgozott, segédként a Kádár-féle cukrászdában.

A jelenlegi ház helyén már az
1880-as években állt egy cukrászda,
melyet 1890-ben a kunszentmártoni
születésű Kádár Kálmán megvásárolt. Ezt az épületet később új váltotta fel. Míg ez a ház épült, addig az
üzlet szemben, a másik oldalon egy
kis házban volt. Az építés alatt pedig a Tabánban laktak. A cukrászdát rendeltetésének megfelelően
tervezték, építették. Tervezője Sípos
"Oláh-dolgok"-ról, vezércikkezik úr volt. Az alagsorban működött az
a szolnoki sajtó - természetesen pes- üzem, ez azért volt jó, mert nyáron

Pókhálós moly erősen fenyeget!

állvánnyal, előtéttel, kövek és (őszij nélkül, kődaruva!
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(ECHTE ORIÜINALISCHE MESCHEMESCHE
VRITTEN
BY IMKE
ILF; ALL RIOHTS
RESERVED. OUALIIY NEVER
dOES O U T
OF
STYLE;
COPYRIOHT
I. I. & S O N
EDITOR A N D REACTOR)
A
SZOLNOK
MEGYEI
SZOLNOK
TELEPÜLÉS
ISMÉT
SZENZÁCIÓS
RÉGÉSZETI
LELETTEL
HÍVTA
FEL
MAOÁRA
A
FIGYELMET,
CSAKÚGY
MINT
15O ÉVVEL
EZELŐTT.
EGY, A NEMÉT
EL NEM ÁRULÓ,
FONTOS
KÖZÉLETI
SZEMÉLYISÉO
LAPUNK
TUDÓSÍTÓJÁNAK
ELMONDTA,
HOOY
KÚTÉPÍTÉS
KÖZBEN
ÚJRA
CÁFOLHATATLAN
BIZONYÍTÉKOKRA
TETTEK
SZERT,
AMELYEK
MEGERŐSÍTIK
A
HÁRMAS
HONFOGLALÁS
ELMÉLETÉT.
(MINT
ISMERETES, A
NÉP AJKÁN ÉLŐ
DALOK SZÖVEGÉNEK ELEMZÉSE UTÁN ALAKULT KI AZ
MINDEN
IGAZ
MAGYARNAK
SZÍVÉT
MEGDOBOGTATÓ
FELTÉTELEZÉS,
MISZERINT
NEM KETTŐS,
HANEM
HÁRMAS,
SŐT EGYES
KUTATÓK ~ SZERINT
NÉGYES
HONFOGLALÁS
VOLT
A
KÁRPÁT
MEDENCEBEN. )
A
LEGENDA SZERINT A HONFOGLALÓ KÜLLŐ
HERCEG, A
LÁZADÓ
8.
VEZÉRREL,
TOKHÁHNY AL
MÁR KÉT
HÓNAPPAL
KORÁBBAN
MEGÉRKEZETT
KERÉKPÁROS
ÉLCSAPATA
ÉLÉN
A
MAI SZOLNOK
TERÜLETÉRE.
(PETŐFI
S.
ÚT, ARADI
UTCA
SARKA)
EZT TÖBB
KÖZELI >
HELYSÉONÉV
IS
BIZONYÍTJA:

HÁSZHÁKÓJALMA,

ÜLLŐ

-

A

HERCEG

NEVÉNEK

< Ü

CSONKÍTÁSÁBÓL, TÓSZEG
— A HÍRES
TAVI
DEFEKT
EMLÉKÉRE.
A
FELTÁRT
SÍRBAN
TALÁLHATÓ
KOPONYA
É S AZ
ARANYVERETÖ
KERÉKPÁR
EGY ELŐKELŐ
CSALÁDBÓL
SZÁRMAZÓ LOVAGÉ LEHETETT. ( l á s d a f é n y k é p e i )
MIVEL
AZ
ÁSATÁS
MÉG FOLYAMATBAN
VAN, A
RÉSZLETEKRŐL
(KERÉKPÁR
-MÁRKA,
S T B . ) NEM
KAPHATTUNK
JELENTÉST.
LAPUNK
KIZÁRÓLAGOS
TUDÓSÍTÁSI
JOGGAL
RENDELKEZIK.
ÖSSZEFOGLALÓ
A
KÖVETKEZŐ
SZÁMUNKBAN
KÉPREGÉNY
VÁLTOZATBAN!

ipar

Egyszer bolt,
ól nem
volt.
Ott eccer egy
ép fejű
párkánySzörnyű egy hártyán volt. Szeme
mint a malomkefék,
orrlikán
tűz
csapkodott.
Egy
szó
mint
ház:
borzadazom !
Volt három fia.
Egy Nagy,
aztán Mégnagy s az Őrnagy. Tök
príma fiák ! Haj!
Nosza, monddsza, hoppsza !
. . . és
szerencsét
próbáltak. . . !
Hét
nap
és
hét
kéjjel
mentek,
mendegéltek.
Egyszer
csak
egy
rengeteg
nagy
ernyő
rengett.
Huhogás,
ilyesmi,
brrr!
Ám az
őrnagyobb
nem
tétovázott.
Elővette Mária Muepha Llosa "Suhi
jobbra, .
csapi
balra"
CA
tufamaró
gerillák
harci
művészeiéi c. kötetét, és nyissz.
A két
tesót.
Mámost mi lesz
?
Forrajtófíl,
kököjszi
meg sehol.
Jön ám a dündér. Haja mint a
zúza, szeme mint a henger, keble
halma alma.
Kijáratban
vagy,
madár
sem
járta szép ifijú ?
Ajjaj, ejje j , cöcö . . .
Hát segítek,
csak hozd el a
griffinadár
folyását
!
Fenn
tekereg
egy
hegyen,
egyedem,
begyedem.
Nekivágott hát,
de nem ám
csak úgy
átabotában.
Hamubasűlt
pogány,
szenteltwasser,
lajbi,
batyu,
t.arisnya,
pántlikás
retyerutya.
No neki a hegynek !
Óriás
lavina.
Odase.
Tovább,
tovább.
Ez
út
hazánkba
visszavisz.
Végre megvan. Vinné,
ám
a
rút
bocorka
elcsiribicsiribálja.
Teknős
Bélává.
. . . és szegény így is döglött
meg.
I t t véle vége fuss el a.
(SPECIAL THANKS TO EMEDEK flELEK)

EGY
ELŐKELŐ
LOVACJ
KOPONYÁJA
ÉS
(lásd
a.
szöveget).
LAPUNK
SZÁMÁRA
FELVÉTEL.

KERÉKPÁRJA
KÉSZÍTETT

AZ ÜLLŐI ÚTON ZÖLDELLNEK A FUCK
Február IQ-en a KLUB gQQ-ban a
budapesti
OU«i
Úti Fuek
nevű
, t á r s u l a t vendégeskedett. Teljesen
kiküldött
munkatársunk,
Speecly
©onzaless rövid r i p o r t o t k é s z í t e t t
ebből az alkalomból, íme:

Zenakari s z ó v i v ő - Hú, h á , n a n á ,
persze.
hiszen
majdnem
mindannyian a z Üllői ú t környékén
lakunk,
h e j ha azok
a
fuck
mesélni t u d n á n a k . . . .
°, J5
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2.Sz.Molnár
Tamás
szaxofon
Ctovábbi zenekarai: Empire State
Building,
Bajonett
Bisztró},
Philipp
László
basszusgitár
C ShoO,
Szántó Gábor gi t á r , a
"kőlcsöndobos"
Hajas
László
CStúdium
Di xi e
Bandi).
Igazi
dobosunk,
most
éppen
vakbélműtétje
után
a
kórházi
ágyon,
reméljük
kivételesen nem
négy negyedben, hanem egyben. Őt
Serdesits Ferencnek hívják.

PRIfsTTED
'or Ka, a, XaPu»kbiHi
vásárol, kérjük emlits* meg a
Uogy hol olvasta <wen fci

IN

UstuuU

HUNGAR
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még
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Z.Sz. - A zenekar kb. másfél éve
bár
létezik,
a
kályhától,
már
zenéigettünk
külön-külön
is.
Zenénk úgymond happy-nek indult.
és
valójában
az
is
szeretne
lenni,
ám sajnos
idehaza ma a
legmozgékonyabb
közeg
az ún.
alternatív zenei világ, igy bár
nem szeretjük
az éppen
divatos
"sötét Jövő" stílusú zenekarokat,
fellépéseink.
főleg
az
őket
fogadó klubokban történnek.
Hivatásos
zenészeknek
készülünk,
főleg
dzsessz
irányba,
ezért
különböző
műsorokkal
járunk
bulizni . a saját
számok mellett
pl.
Police,
vagy
éppen
Rock'n'roll egyveleggel.

Z.Sz. - A megérzés jó, ugyanis mi
elsősorban
ogy baráti
társaság
vagyunk, keveset próbálunk, főleg
a buli kedvéért csináljuk,
Zenónk
is
elég
ekleVtikus.
márcsak azért is mert szövegíró
barátunk
komoly
"tartalmaihoz"
happy zenét társítunk. Mi mar a
nevünkben is vállaljuk, hogy nem
kar r i er i sta
a
zenekar ,
főleg
egyes
rétegek
buli
igényeit
szeretnénk
kielégíteni,
ezért
játszunk
sokat
kollégi umokban.
szalagavatókon, ahol csak lehet.

A KLUB aOO-bcm. február 10-é
lehetett, sokan jöttek, szóltak:
-öreg, ez nagyon jó zenekar volt!
Sokan jöttek, mosolyogtak: ejnye,
egy ilyen limonádé bandát .'

Ennyit talán az eklektikáról, na
rohanok:

200

Folyamatos támadásba lendült a
SZUB 200 "munkamárkanevet" viselő
megamisziikus

zeneorientált

csendháboritás
a- Rádió
Szolnok
13S0
kHz-es
frekvenciáján.
A]
mílsor
immár
3x
jelentkezettj
élőben,
és
folytatja
előrenyomulását a végső diadalig.
Bár
szerkesztői,
szándékaik
szerint
nem Diadalívre
vágynak,
hanem
arra,
hogy * minél
többen
hallgassátok,
aktívan
résztvegyetek
a
szerkesztésben,
levelekkel,
javaslatokkal,
stb. .
Minél több kezdő banda kerüljön a
bemutatkozás
közelébe.
Várjuk
a
"senki velösszenem téveszt he tő"
zenekarok
jelentkezését,
levél,
szöveg,
demofelvétel
formájában.
Cím:
Rádiá Szol nok
5000 Szol nok . Kolozsvári
út

2. ;

SzUB

A SzUB 200

H A R D R O C K

abb csapásai:

március 16. 11 óra a Petőfitől
kicsit jobbra
április 8 . 11 óra - ugyanott

a

SzUB 200

vetélkedőin az
jutalmat:

adásai nak
alábbiak

A SzUB 200 HANGMINTÁI:

TOY DOLLS
6 ienda
SUGARCUBES . . .Fxickin'in
rhvím &
DEAD KENNEDYS . . Ccií. L fwri.ia. iih&r
NEW ORDER . . . .Ul 11 aii tol e-ric&
S. I. B
The 3rd worid t n r

nasty savage - X X X
a l i c e cooper - W
H
Y TRUST
t h e c u l t - SUN KING
t y r a n t - UP THE HAMMER
m ö t l e y c r ü e - ALL IN THE

eddi gi
nyertek

Szabó István. Szolnok; Geller Zoltán, Szolnok
Hegedűs
Attila,
Szolnok;
Terenyei
Béla,
Szolnok;
Barta
Judit,
Szolnok;
Barta
Zsolt
Újszász;
Sóki
János, Szolnok;
Péntek Tamás,
Szolnok; Kaszab A t t i l a .
Szolnok

M A G Y A R O C K

•55

sorrovj
al les

c

Ac/Dc - Whole Lotta Rosie
Golden Earring - Radar Lőve
Steppenwolf - Born to be Wild
The Cream - Spoonf ul
F. Zappa - Broken Hearts Are for Assholes

AURÓRA - RÁD SZAVAZUNK !
MINIMÁLIS PRG. - NEKEM ELÉG !
F.O. SYSTEM - NE FÉLJ !
URH -' BYE- BYE
PÁL UTCAI FIÚK - ELVESZETT SZÍVEK ORSZÁGA

Ciierajáíszók

•^—'••-^'ciieradarabot ff
s katalógust ingyen kapnak R ^p

Szájról szájra i SZÁLL

Alternatív
újságunk
megbízásából
Dr.
Mikrokobold laboratóriumában
elkészültek
az
első
Reggeli
Lehelet
tabletták.
A
pézsmapatkányokon,
zöld
moszatokon
és
herfliken
végzett
kísérletek
100%-ig
bizonyították,
hogy
a
tabletták
fogmosás
után is teljes 24 órán keresztül képesek az
ébredés
utáni
reggeli
lehelet
telje:
illatspektrumának
torzulásCredukció-3
mentes,
állapothu
visszaadására,
illetve
t a r t ó s i t á s á s r a . Ajánlott adagja: n a p i 1 t b l .
OLCSÓ, PRAKTIKUS, TARTÓS

Iliin! e
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régi SzoCnof<^ nem volt meleg, télen nem volt hideg, és főleg nem volt légy. Egy hátránya, hogy villannyal kellett világítani. Országos méretben is kevés
ilyen műhely volt. Mindent gépesítettek: hengergépet, zúzógépet, drazsékészítőt és egyebeket. A ház több
funkciót látott el, a frontrészen volt
a cukrászda, lent a pincében az
üzem.
Az emeletre fényképész műtermet terveztek, és a hozzátartozó labort és lakást. Az idősebbik Kádár
fiú 1922-ben Stuttgartba költözött
néhány hónap tanulmányra, ő vezette be a csokoládé felhasználását
az üzemben. Francia és német gépek készítették karácsonyra, húsvétra és újévre a figurális dolgokat.
Gyártottak szaloncukrot is, de azokat nem itt adták el, hanem nagy tömegben a kiskereskedők vásárolták
fel. Az ország különböző városaiba
vittek belőle. Gyártottak még savanyú cukorkát és bonbont is. Volt
úgy, hogy naponta 25-30 kilogramm
csokoládét is felhasználtunk.

frrégi

Szotnof^
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régi

Lassan országos hírűvé vált az
üzem és a cukrászda, megfordultak
itt Pestről a magas minisztériumi
emberek, művészek, színészek.
Megálltak uzsonnázni és csomagoltunk is nekik. A Szolnoki MÁV focistái, de az újpestiek is bejöttek fogyasztani és csomagoltunk nekik is.

A tanulóidő négy év és három hónap volt. A tanulókat teljes ellátással vették fel, koszt, lakás, mosás,
meg minden.

A főnök úr nem arra biztatta a
dolgozókat, hogy vonják ki az anyagot, mert a szakmában szokás volt,
hogy természetes ízt aromával, vagy
festékkel pótoltak. Itt bele kellett
adni mindent, még a tepsiket is vajjal kenték, se olaj, se margarin az üzletben nem volt. Az alapítónak öt
gyermeke született, három leány és
két fiú. A lányok, ahogy nőttek, úgy
segítettek az üzletben. Volt két kiszolgáló, az egyik a pultnál dolgozott, a másik a szalonban, két segéd
az üzemben és három-négy tanuló.
A tanulók érdekes módon soha nem
szolnokiak voltak, hanem kunszentmártoniak. Hogy ennek mi lehetett
az oka, azt pontosan nem tudnám
megmondani.

1930-ban a fiatal Kádár kiment
Párizsba, ott élt tíz évet, addig az
alapító vitte az üzletet és az egyik leány. 1940-ben, amikor a háború kezdődött, a fiúkat hazahívta és át is
vették az üzemet. Ettől új lendület
kezdődött a vezetésben. Mindinkább
ráálltunk a viszonteladásra, de sajnos 1948-ban az alapító Kádár Kálmánt a szívinfarktus elvitte. 1947ben társas viszonyba kerültem az
öreg főnök úr fiával kétharmad-egyharmad alapon. Mi csak dolgoztunk
a feleségemmel, nem irányítottunk,
így ment ez 1950-ig, az államosításig. Aztán 1960-ig látta el a várost
süteménnyel.

Úgy éltünk, mint egy internátusban. Vasárnap délután volt egy kis
kimenőnk. A munkaidő pedig addig
tartott, ameddig a munka.

Grosz Tamás
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Gecse Árpád

„Az ember életében csak egy
remekművet alkothat - önmagát

Századunkkal egyidős Gecse
Árpád, alattyáni festőművészünk.
A "Jászság krónikása" - m ond ta róla Ecsery
Elemér
művészettörténész. Képein megelevenednek a jász parasztok hétköznapjai, ünneplő vasárnapjai, népviselete. Petőfivel együtt vallja:
nincs szebb az Alföldnél, a jász síkságnál, a délibábnál.

Hétéves korában már jól rajzolt.
Első képein közvetlen környezetét
örökítette meg: az alattyáni templom, kelepelő gólyák, pipázó férfi,
petróleumlámpa, stb. Tizenkét éves
korában ismerkedett meg a szobrászat örömeivel. Később a festészet
mellett kötött ki, de mindig szívesen
formázott meg egy-egy portrét.
Festői egyénisége a főiskolán alakult ki: legfontosabb a természethez
közel kerülni, a valóságot ábrázolni.
1924-ben festette - a műkritika
szerint - élete legsikerültebb képét,
melynek az Öregasszony címet adta.
1925 kora tavaszán elindult barangolni Olaszországba, a művészetek hazájába. Velencébe került.
Ott a Szépművészeti Akadémia professzora felvette növendékei közé.
Végignézte Velence, Firenze, Róma
múzeumait, képtárait, lenyűgözte a
nagy elődök munkássága.
Az olasz tanulmányút után beutalója volt a bécsi Collégium Hungari-

cumba, majd Párizsba akart menni.
Ám egy jászberényi kiállításon megismerte feleségét, így aztán itthon
maradt, és munkáival egész életén
keresztül krónikaszerűen ábrázolta
a jász földet és életét.
Az izmusok hatása nála csak átszűrve jelentkezett. Például az 1925ben festett Napsütésben című képe
az egyik legszebb plain air portréja a
magyar pikturának.
Ujabban a kompozíciók érdeklik.
A Kukoricatörő című képe már elvonatkoztatottabb. Azonban a mostani
festményei sem távolodnak el a természettől. Kilencven éves, egészséges, így tehát egészséges pikturát
akar adni. Nem a csúnyát keresi, sohasem az árnyékot, mindig a napsütést, az emberi lelkeket vidító meleget!
(Gecse Árpád gyűjteményes kiállítása március 25-ig látható a Szolnoki Galériában. Szerkesztőségünk
ezúton tiszteleg munkásságának.)
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Gecse Árpád: Napsütésben

Torkolat
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Makovecz Imre tervei szerint

Plébánia épül

l...

Az új művelődési ház - Makovecz Imre munkája

A vé alakú épület közepén kis torony: a Makoveczstílus félreismerhetetlen jegye. Valóban ez a ház is a
mester alkotása. Sajnos tetőzete még csak félig készült
el. Eddig az időjárás kegyes volt hozzá. De vajon elvárható-e a téltől, hogy ne hozzon havat?

A plébánia kálváriája
A magyar építkezésekről regényt lehet írni. A Jászapáti Római Katolikus Plébánia sorsáról is lehetne, hisz
a történet 1942-ben kezdődött. A templom főbejárata előtti téren állt a híveket és papokat szolgáló épület ,
míg olyan állapotba nem került, hogy megmenteni már
nem lehetett. A háborús évek nem voltak alkalmasak az
építkezésre. 1945 után sem futotta erre a hívek pénzéből, a plébánia ideiglenesen a jelenlegi helyén talált otthonra. Ezt az épületet az egyház megvette, de folyamatosan készült újat építeni. Erről 1949 után egyáltalán
nem lehetett szó, nemcsak gazdasági, de politikai okok
miatt sem.
Ma azonban erre már van lehetőség és különben is
az ideiglenes hajlékot nyújtó ház a városiasodás, a csinosodás útjában áll. Mivel a templomkert, s régi plébánia telke (ahol most a szovjet hősi emlékmű áll!) az egyház tulajdona, hely volt az új épület számára. A hivatalos ügyintézés azonban évekbe telt. A XTV. századi műemléktemplom köré nem lehet akármilyen épületet
emelni. A Műemléki Felügyelőség engedélye szerint hivatali helyiségeket lehet építeni, de lakást nem. Tervezőnek Makovecz Imrét javasolták.

Jászapátin szaporodnak a
szép, takaros, ízléses épületek.
Szemre is tetszetős, méreteiben
is emberi léptékű lakóházak
gazdagítják Jász-NagykunSzolnok megye fiatal városát.
A középületek sem maradtak
ki a sorból. A városközpont
ékessége lett Makovecz Imre
munkája, az új Művelődési
Ház. A kultúra csarnokával
szemben tavaly készült el két
újabb épület, melyek a Makovecz-iskola tanítványainak alkotásai. A templomkert falúhoz simulva pedig az új plébánia falai emelkednek.
J

Faluhelyen, de kisvárosban is, a plébánia meg a
tiszteletesek lakása egy helyen van. Csak Makovecz
Imre segítségével tudták elérni, hogy Jászapátin se legyen ez másként. A tervek már eleve úgy készültek,
hogy a hivatali helyiségek s két lakás alkotja az új épületet. A különös alakú, szokatlanul szép plébánia terveire 1986-ban került végre pecsét, miután azt az Egri Érsekség is elfogadta.

Az idő pénz
Persze ezzel nincs vége a kálváriának. A kivitelezésnek sok apró részlete van, amely megannyi bosszúságot,
huzavonát okoz. Eddig közel három milliót fizettek ki a
hívek adományaiból az épületre. A kivitelező - a helyi
tanács költségvetési üzeme - az el nem készült tetőzetre nem régen 2,5 milliós számlát küldött. A számla pedig nem pótolja a hiányzó cserepeket!
Az idő múlása nemcsak a félig kész épület állagának
romlásával fenyeget, de egyre igazabbá válik napjainkban a mondás: "az idő pénz". Az állandó áremelkedések
a csillagokig emelik az építkezési költségeket, s apasztják egyúttal az adományozók pénztárcáját is. A jelenlegi épület lebontásra vár, hogy helyet adjon újabb szép
házsornak. Az egyháziak szeretnének végre jó körülmények között szolgálni, élni. A Kisasszonynapi'
búcsúra tervezték a plébánia felszentelését. Jelenleg
csak egy dologban bíznak: az Isten is így akarja! Remélhetőleg a kivitelezők is hívő emberek.
Kiss Erika
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Azt beszélik a faluban....
Tiszaiig egy 900 lelkes kisközség a szaug" újságot...Igazságtalansámegye csücskében. A falusorvasztási gok kerültek közlésre, házunk tája
politika során beleolvadt a szerep- körüli tények nyertek nyilvánossákörnélküliségbe. Majd, mint akibe got... Vannak, akik keresik benne a
hosszú ájulás után visszatér az élet, személyes sértést, hogy üthessenek
1988 őszén hangos lett a némaság. érte, vannak, akik az indulatok el1989. január 6-án önálló tanácsa lett szabadulásának okát vélik felfedezTiszaugnak. Hogy mit ér apénztelen ni benne, vannak, akik a megszünteönállóság? Nem tudhattuk előre. In- tését követelik, szennylapnak nevedulatok szabadultak el, törtek a zik... Nem veszik észre, hogy a nyomfelszínre. Megalakult az MDF, a Ba- tatásban megjelent dolgokat, hosszú
ráti Kör, szervezetté alakult a HNF, idők óta suttogják úton-útfélen, nem
újjáalakult az MSZMP... Volt a me- érzik a gáncsoskodók, hogy több
gye kérdésben népszavazás, tanács- mint egy évtizede egy vulkán tetagi visszahívási szavazás, a tanács- tején ülnek, nem tudatosul, a forró
tagok létszámának bővítése, tanács- láva, már régen megért a kitörésre,
tag választás (a kibővített körzetek- ahhoz nem kellett egy nagyszerű válben), volt sajtóper, és vannak névte- lalkozás szárnypróbálkozása, ehhez
len fenyegető levelek...
nem kellett vezéregyéniség. Megálla1989 októberében kiadták
az píthatatlan, országos társadalmi foMDF szárnyai alatt az első "Ti- lyamat, amit az országban, a váro-

Tanulmányok a 700 éves Kunhegyesről

(Kunhegyes, 1989-98/1) címet kapta Kunhegyes város Tanácsának kiadványa, amely Szurmay Ernő szerkesztésében 1986-ban rendezett tudományos ülés előadásalt
tartalmazza. A vékonyka kötetben régészek, történészek,
néprajzkutatók ismertetik meg az olvasót a nagyközség
múltjával, néprajzi, történeti hagyományaival.
Selmeczi László és Palóczi Horváth András a régészeti ásatások eredményeivel a régészeti leletanyag és az
írott források alapján a beköltöző kunok életéről s átalakuló társadalmáról értekezik. Száz év történetét öleli fel Sza-

sokban, a községekben, a munkahelyeken, a közéletben, a családokban
átélünk.
Egy újság, egy csöppnyi kisközség
újságja kell, amiben le is merik írni
a suttogva kimondott dolgokat. Kell,

hogy megszűnjenek a titkok, kell,

hogy aki vezetőszerepet kapott a közéletben, az a köztől kapott vezetőszerepét a köz érdekében és ne másik vezető érdekében hasznosítsa; kell,
hogy az érdekcsoportok, pártok, ne
kötélhúzási erőpróbának tekintsék
az önállóságot, hanem egy lábra állni készülő falu mellett legyen támasz
a tudás, az erő, a hatalom.
Azt beszélik a faluban, hazug
szennylap a Tiszaug újság... később
suttogva megkérdezik, mikor jelenik
már meg a legújabb szám?

Tigyi Istvánné

bó Lajos tanulmánya, a „futás" utáni visszatéréstől a redempción át 19. század elejéig — a mezővárosi rang elnyeréséig.
Kormos László a 17. század végének törökverő harcaitól 1944-ig követi a hadieseményeket a nagyközség környékén. Szabó László és Dlenes Eszter Kunhegyes néprajzának és néprajzi hagyományainak (temetkezési szokások, fejfák, halotti anyakönyvek vizsgálata, népi gyógyítás stb.)
vázlatával egészíti ki a nagykunsági települések általános
néprajzi képét. A kötet zárótanulmányában Beluszky Pál
településföldrajzi tanulmánya olvasható.
Köszöntjük Nemzeti Zászlóval vagy
Elismerő Oklevéllel kitüntetett
településeinket!
A HN Országos Tanácsa korábbi határozatának megfelelően Nemzeti Zászlót a
főváros két kerülete, két megyeszékhely,
hat város, hat nagyközség és hét község,
tehát összesen 22 település kaphat. Elismerő Oklevelet az idén összesen 55 település számára adományoztak.

Az épülgető parókia

A megyeszókhelyeknek adományozható Elismerő Oklevélben részesült 700 ezer
forintos jutalommal Szolnok,
A kitüntetésben részesült városok közül
Elismerő Oklevelet és 500 ezer forintot
nyert: Túrkeve.
A nagyközségek közül Nemzeti Zászlót
és 1,5 millió forintot érdemelt ki: Kőtelek,
Elismerő Oklevelet és 400 ezer forint jutalmat nyert: Rákóczifalva.
A községek közül Nemzeti Zászlót és 1
millió forintot kapott Tiszajenő.
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Az utolsó
„Nehéz gyermekkorom
volt" vagy „Állami gondozott
voltam..." és „Az alkohol vitt a
bűnbe...", ugye, mennyire ismerősek, mennyire közhelynekszámítanak ezek a m ond atok...? És hányan engedik el a
fülük mellett az „Ugyan, attól
még nem kell elzülleni!" legyintéssel?!
Az ilyen kisiklott életű emberek felé azonban nemcsak
közömbösség árad, hanem
sok segítség is, amivel vagy
tudnak élni, vagy sem! Ez
csakis önmagukon múlik. Számukra mindig van egy utolsó
lehetőség...

1990. március 15.

lehetőség
kertet felástam... Akkor már a barátaim is teljesen elfordultak tőlem.
- Mégis, minek köszönhető ez a
nagy változás az életében?
- Az egyik barátomnál segítettem, amikor hirtelen rosszul lettem.
Bekerültem a kórházba, ahol megtudtam, hogy az alkohol megtámadta az agyamat. Epilepsziás
lettem. A főorvosnő elmondta, hogy
az életemet teljesen meg kell változtatnom. És azóta, májusban lesz egy
éve, egyáltalán nem iszom.
A tanácselnöktől, Szelekovszky
Istvántól kaptam egy utolsó lehetőséget a bizonyításra! 0 volt az is, aki
kezességet vállalt értem, így dolgozhatok most itt, a Művelődési Központban. A munkámat megbecsülik,
igényt tartanak rám. Kapok vidékről is megrendeléseket. Most például Münchenbe készítek egy képet.
- Vágyak...?
- Szeretnék grafikusként tovább
dolgozni! Szeretném, ha lakásgondom megoldódna! Most még az élettársam szüleinél lakunk... Nekem
nem kell autó, nem kell sok pénz...
Szerényen is meg lehet élni! Egyszerű körülmények közé születtem,
egyszerűen, de nehezen töltöttem az
ifjúságomat, és amilyen könnyen lezüllöttem, olyan nehezen gyógyultam meg! Még valami! Ha valaki
meg akar változni, ahhoz nagy-nagy
akarat kell...!"
Paksi Éva

életmódom miatt. Jöttek az éjszakázások, a szórakozás...
- Miből volt pénze szórakozásra?
- Megrendelésekből. Például
megrendeltek tőlem egy cégtáblát,
A Kunhegyesen élő Víg Csaba is és a pénzt rögtön elittam.
ezzel az utolsó lehetőséggel ébred
- A barátok nem próbálták lebemindennap, ezzel megy munkába és szélni arról az életmódról?
ezzel hajtja minden este álomra a fe- De, de nem tudtam mit csináljét.
ni! Nyitástól zárásig a kocsmában
Víg Csaba grafikus. Ahogy hal- voltam. Ha enni akartam valamit,
lom, és ahogy látom, tehetséges gra- mert enni azért kellett, üres üvegefikus. 30 éves. 30 röpke év alatt élte ket szedtem össze, azok árából vetát mindazt, amiről nekem alig több tem pogácsát. Volt úgy, hogy egy támint 40 percig mesélt.
nyér forró levesért cserébe egy egész
- A Szegedi Szabadtéri Színpadon kezdtem el dolgozni, mint díszletfestő... jött az italozás, a kocsmázás.
- Miért?
-Magányos voltam. Kikerülve az
állami gondozásból, egyedül kellett
elindulnom az életbe. Társaságot
kerestem és az éjszakázásban találtam meg.
- A munkatársaival nem próbált
barátságot kötni?
- Nem, a munkatársaim nem értettek volna meg! A katonaság után
segédmunkás lettem. Csellengő életem volt. Budapesten ismerkedtem
meg az akkori élettársammal, aki
kunhegyesi. Ide jöttem vele Kunhegyesre. Később megszakadt a kapcsolatunk. Ő visszament Pestre, én
meg itt maradtam... Lakás nélkül,
pénz nélkül. Buszvárókban vagy az
állomáson aludtam... A munkahelyemet ott kellett hagynom a züllött
Víg Csaba: Kunhegyesi táj
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TISZALIGETI SPORTCSARNOK

Március 16-16. Labdarúgás "MSZP KUPA" teremtorna
Március 17. 10.00 óra a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
választási gyűlése
Március 18. 10.00 óra a FÜGGETLEN KISGAZDA,
FÖLDMUNKÁS és POLGÁRI PÁRT megyei választási nagygyűlése; 13.00 Szolnok Tiszaliget SE - Tipográfia NB I-ee bajnoki mérkőzés; 15.00 Szolnoki MÁV-MTE- DMTE NB Il-es bajnoki mérkőzés; 17.00 KOSÁRLABDA Szolnoki Olajbányász Dombóvár NB I-ee bajnoki mérkőzés

SZÜNIDEI PROGRAM
KARATE ÉS ANGOL NYELVI TANFOLYAMOK
Az MHSZ 10. számú Középiskolai Honvéd Kollégium Repülő és Ejtőernyős Klubja és a Szolnoki Széchenyi István
Gimnázium KARATE ÉS ANGOL NYELVI NAPKÖZIS
TANFOLYAMOKAT szervez az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára a tavaszi szünetben.
IDŐPONT: 1990. ÁPRILIS 5-14 (hétköznapokon) HELYE: Szolnok, Széchenyi városrész, Münnich F. krt. 24.
TANFOLYAMOK ÓRASZÁMA: 30-30 óra.

Március 22. 17.00 óra a MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT választási gyűlése

RÉSZVÉTELI DÍJ: karate tanfolyam napközivel 1.200
Ft/fő (7 nap), angol tanfolyam napközivel 2.100 Ft/fB (7 nap).

Tiszaligeti sportegyesület

ÉRDEKLŐDNI lehet: munkanapokon 08.00-16.00 között
a 35-804 telefonon.

Kondicionáló torna (lányok, asszonyok részére) a Mátyás király úti Ifjúsági Sporttelepen: hétfőn, szerdán, pénteken 18.00-20.00 óráig.
Női Labdarúgó Klub a Tiszaligeti Stadionban: hétfon,
szerdán, pénteken 17.00-19.00 óráig.
Apolló-Vénusz Klub A Mátyás király úti Ifjúsági Sporttelepen (faház): hétfon, szerdán, pénteken 14.00-18.00 óráig,
kedd, csütörtök 14.00-19.00 óráig.
Szív és Érrendszeri betegek rehabilitációja a Tiszaligeti Sportcsarnokban:
A foglalkozások időpontja orvosi felügyelet mellett: hétfőn,
szerdán, pénteken 7.00-8.00 óráig.

I
A TVY műsorvezetőt keres. 12-20 éves lányok fényképes
I levelét várjuk. TVY szerkesztősége, Mátyás kir. u. 25. 5000

d a l a i «áv«há?ba
Érd«kl«áni munkanapokon 9 - i * d r a
ttok, SágvátL fctfc. 19.f G*ap6

A TISZA-LIMES Kft. 1990 januárjától áll partnerei rendelkezésére ingatlanforgalmazási és vállalkozási ügyben.
Társaságunk a LIMES Rt. országos hálózatának tagja,
így Magyarország bármely területén rendelkezik különböző telephelyekkel, lakásokkal, üdülőkkel, melyet bérbe ad,
vagy értékesít igény szerint.

MEGVÉTELRE AJÁNLUNK

CSAK

<EGY

4DB18m2-ES
TÖBBCÉLÚ HELYISÉGET
/motorkerékpár tároló, raktár, hobbi
műhely, stb./

A SZÁNTÓ KÖRÚTI
LAKÁSOK
FÖLDSZINTJÉN.

A SZOLNOKI KERESKEDELMI
EGYSÉGEK KÖZÜL

AHOL A - KÖTŐELEMEK

-CSAPÁGYAK
- KÉZI ÉS ELEKTROMOS
SZERSZÁMOK
- HÍRADÁSTECHNIKAI
ÉS ELEKTROMECHANIKAI ALKATRÉSZEK
TAPÉTÁK - RAGASZTÓ ANYAGOK
• TŰMfTÉSTECHNIKAI ANYAGOK
SZÉLESKÖRŰ VÁLASZTÉKÁT TALÁLJA.

Ára:

Érdeklődni lehet:
Szolnok Megyei ÁÉV.

z ___

EZERMESTER ÜZLETHÁZ
SZOLNOK SÁGVÁRI KRT 32/A.
TELEFON: B6 3 9 SOS.
TELEX:
S3B4S.

192.375,-Ft/db

íiv.
!

=

Szolnok, Ady E. u. 37.
Ügyfélfogadás: hétfő,
szerda 8-12 h-igl. em.
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SZIGLIGETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Március 15. 19.00: Carmen (Hegedűs bérlet)
Március 16. 19.00: Carmen (Rátkai bérlet)
19.30: Egy kis udvarházban (Szobaszínház)
Március 17. 19.00: Carmen (Varsányi bérlet)
19.30: Egy kis udvarházban (Szobaszínház)
Március 18. 15.00: Car-

Rádió Szolnok
az 1350 KHz-en, a 222
m-es középhullámon (Kolozsvári u. 2. Tel.: 41-133,
44-618)
Március 15. : 8.0010.00: A nemzet ünnepén.
Zenés riportműsor, 10.0012.00: Kereskedelmi adás
Március 16. : 8.0010.00: Péntek délelőtt. Zenés magazin, 10.00-12.00:
Kereskedelmi adás. SZUB
200.
Március 17. : 8.0010.00: Szombattól szombatig, 10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságműsor
Március 18. : 8.0012.00: Vasárnap délelőtt.
Válogatás az országgyűlési választásokon induló helyi pártok és szervezetek programnyilatkozatából, 10.00-12.00: Kereskedelmi adás, 18.3019.00: Hangos újság
Március 19-től március 22-ig: 15.00-17.00:
Kereskedelmi adás, 17.0018.30: Alföldi magazin,
Zeneturmix, 18.00: Alföldi
krónika
%t(kmts szórafyzástl

men (Latinovits bérlet)
19.00: Carmen (Blaháné
bérlet)
Március 21. 15.00: Carmen (Egressy bérlet)
19.30: Balhé (Szobaszínház)
Március 22. 15.00: Carmen (Major bérlet)
19.00: Carmen (Pethes
bérlet)

Városi TVSzolnok
Molnár Anna u. 6. fsz. 6.
Tel.: 34-637
-Minden hétfőn, szerdán
és szombaton MOZICSATORNA!
- Március 19-én: Politikai műsor (Bemutatkoznak
a 4-es számú választókerület képviselőjelöltjei)
- Március 26-án: Szolnoki Magazin

1990. március 15.

MN Helyőrségi Klub
Március 19, 26. 18.00 órától: A blues-tól a heavy metal-ig. Stílusok, előadók, történetek. Rock-történeti előadás
sorozat.
Március 9-től 23-ig: Világhy Árpád, Rudas Margit Miranda és Papp Sándor képzőművészek közös tárlata.
Március 14.18.00 órától: Rock and Roll Party KM.: Cadillac együttes Dj.:Bana Zsolt
Március 30-tól április 13-ig: Bemutatkozik a túrkevei
Vörös Csillag Mgtsz, ipari ágazata.

Helyőrségi Klub (Szolnok Reptér)
március 19. Az utolsó császár (francia film)
március 20. Szellemirtók ( amerikai film) II. rész
március 21. Oszter Sándor és Failoni Donatella pódiumműsora
Jegyek 40 Ft-os áron válthatók a városi és a reptéri
Helyőrségi klubban.
március 26. Csupasz pisztoly (amerikai film)
március 28. Krisztus utolsó megkísértése (amerikai film)

Az Ifjúsági Iroda
szolgáltatásai
hétfőtől péntekigi 140Ö*
SUMMg
Igénybe venni;

Lelki* életvezetési tahétfőn, szes19,00-ig
csütörtökön K.OO-19.00{Szolnok, Petőfi B.n. í.
tel. 42-429)

március 26-tól 29-ig.Helye: a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola STUDENT
kollégiumának konyhája. Részvételi díj:
Március 15-én 15 órától az előtérben 850 Ft (8 elméleti és gyakorlati foglalkozásJÁTSZÓHÁZ Közös játék 1848. március 15. ra). Résztvevők száma: maximum 20 fő.
emlékére. Belépődíj: 16 Ft.
Kiállítások:
Március 17-én 18 órakor a színházteA galérián: március 17-től április 1-jéig
remben Machiavelli: MANDRAGÓRA - a
JAPÁN
KULTURÁLIS NAPOK.
RENESZÁNSZ IFJÚSÁGI SZÍNPAD előadása Belépődíj: 20 Ft.
A fotógalérián: március 9-től április 2-ig
Március 17-től április 1-igí JAPÁN a Mozgáskorlátozottak Országos SzövetséKULTURÁLIS NAPOK, kiállítás japán ge és a Megyei Művelődési és Ifjúsági Közajándéktárgyakból, origami kiállítás és be- pont közös rendezésében TÓTH ISTVÁN fomutató, Bonsai kiállítás és vásár, japán tóművész kiállítása - Balázs Béla- és SZOT
gyermekdalok tanítása, a Japán-Magyar díjas, a Magyar Köztársaság Érdemes MűBaráti Kör Szolnoki Tagozatának alakuló vésze, az ÉVSZÁZAD KIVÁLÓ FOTÓMŰVÉSZE (1980 New York). Megnyitó: márciülése.
us 9-én 17 órakor. Megnyitja: Dr. Losonczi
Március 21-én a színházteremben 19 Géza művészettörténész.
órakor CSEPREGI ÉVA önálló estje. KözreAz emeleti jobb oldali térben:
működik: Végvári Ádám. Belépődíj: 70- 8090 Ft.
H E U R É K A - bemutatóterem
VEGETÁRIÁNUS ÉTELKÉSZÍTÓ
Az emeleti bal oldali vitrinekben MATANFOLYAMOK (előadással és gyakorlati TYÁS KIRÁLY EMLÉKEZETE
foglalkozással): március 19-től 22-ig és

a ív
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Használja ki a kedvező lehetőséget
vásároljon

szezonáron
granulált szuperfoszfát
műtrágyát
Gyártja a
Tiszamenti Vegyiművek
5007 Szolnok Pf.: 1.
Tel.: (56) 35-800 Tx: 23-658 Fax: (56) 36-732

Szolnok
Vörös Csillag
március 15-18.- 16.30, 18.30,
20.30: Akeményfejű
március 19-21.- 16.30, 18.30,
20.30: Shirley Valentiné
Tallin
március 15-16. - 17.00:
Aranyásók; 19.00, 21.00: A15
éves lány
március 17-18. - 17.00:
Aranyásók; 19.00, 21.00: Meteo
március 18. - 15.00: Szerencsés flótás
március 19-21.- 17.00, 19.00:
Amerikai
nindzsa
2.;
21.00: Vágyrajárók
Tisza "A" terem
március 15-17. -17.00, 20.30:
Meghalni a szerelemért
március 18. - 17.00, 19.00,
20.30: Dobd ki anyut a vonatból
március 19-21. - 17.00,19.00,
20.30: Véres játék
Tisza "B" terem
március 15-19.- 17.00, 19.00,
20.30: Kommandó
március 20-21.- Szünnap
Tisza Videomozi
március 15-16.- 17.00, 19.00,
20.30: Sadománia

március 17;21 - 17,00, 19.00,
20.30: Zabolátlan vágyak
Jászberény
Lehel
|
március 15-18. -18.00:
Egyik kopó, másik eb
március 19-21. -18.00:
Lányok a csúcson
Videomozi
március 15-18. -20.00:
Shirley Valentiné
március 19-21. -20.00:
Rémálom az Elm utcában 2.

nindzsa 2
március 17-19.- Harlemi éjszakák
március 19.- Hagyjá| tok Robinsont
, március 20-21. - A 15
éves lány

o
z

Mezőtúr
Szabadság:
március 15-18. -18.00:
Lányok a csúcson;
20.00: Rémálom az
Elm utcában 2.
március 19-21. -18.00,
20.00: Egyik kopó, másik eb
Dózsa:
március 15. - Vidám
élet március 16-17.- Mélytengeri szörnyeteg
március 19.- Őslények országa
március 20-21.- Szünnap

I

Törökszentmiklós
március 15-16.- Amerikai

|
Túrkeve
I március 15-18. - Civi, lek őrjáratban - Rend' őrakadémia 4.
I március 19.- Harlemi
| éjszakák
I március 20-21.- Szünjiiap

március 20-21. - Szünnap
Jászapáti
március 15-17. - Dobd ki
anyut a vonatból!
március 18. - Pénzmánia
március 19. - Call girl ötszázért
március 20-21. - Szünnap
Kunhegyes
március 15-16. - Fekete eső
március 17-18. - A Nap birodalma I-II.
március 19. — A sárkány éve
március 20-21. - Szünnap

|
Kisújszállás
| március 15-16. - Erotikus fantázia
március 17-18. - CiviI lek őrjáratban - RendI őrakadémia 4.
| március 19. - Angyal-

Kunmadaras
március 15-16. - Asszonyok a
teljes idegösszeomlás szélén
március 17-18. - Kiálts szabadságért
március 19. - Vaklárma
március 20-21. - Szünnap

l SZÍV

Tiszaföldvár
március 15-16. - Kettős szerepben
március 19. - A kis csábító
március 20-21. - Szünnap

március 20-21. - Szün|nap

Kunszentmárton
március 15-16. — Hagyjátok
Robinzont
március 17-18. - Kettős szerepben
március 19. - Aszerelem tengere

Tiszafüred
március 15-16. - 9 és fél hét
március 19. —Akeményfejű
március 20-21. - Szünnap
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Gyer-kőc Gyer-kőc Gyer-kőc
Kedves Gyerekek!
Újra itt van Liliána, a kis felicsi tündér. Ugye, emlékeztek, hogy a hópelyhekkel együtt elindult aföldre,s megérkezve egy síró kisfiút talált,
akinek valami nagy-nagy bánata volt. Liliána akkor üzenetet küldött a
Feliagara birodalomba...

A Feliagara birodalom
Nap-Apó a r a n y
karosszékében ült, hosszú fehér szakálla végigomlott arany szőttes
ruháján. Lassú, nyugodt mozdulatokkal vezényelte fénypálcájával Lamaót. Időnként intett
Lékónak a zongoránál, s ahogy
a fiú a billentyűkre csapott, éles
csilingelő hang szállt elő az
üveghangszerből. Mindnyájan
tudták, hogy ilyenkor lent a
Földön, egy-egy erős széllökés

söpör végig az utcákon, rázza
meg a fák ágait. A zenekar többbi tagja is ott üldögélt kis fehér
székeken Apó lábánál. Lia, a
köd-leány ezüst hárfájához simulva hallgatta a furulyaszót,
mellette Leni, a zúzmara-lány
tartotta ölében csillogó mélyhegedűjét. Letta, a harmat-lány
pedig, hegedűjére borulva, mellettük aludt. A fiúk közül is szunyókáltak néhányan. Lokka, az

eső, gordonkájára dőlve, Lú, a
jégeső, trombitáját szorongatva, Ler, a villám, üstdobja mellett kuporogva.
Apó elégedetten nézett végig
társulatán, s egy-egy mosollyal
nyugtázta Lamaó és Lékó szép
muzsikálását. Éppen felemelte
fénypálcáját, hogy Leninek intsen, amikor Ala 1. suhant be a
zajtalanul szétnyíló ajtószárnyak között.
-Li-li-á-naü-zent. Li-li-á-na
ü-zent - mondta sípoló hangon,
a fejéből egyenletesen pörgő
gömb emelkedett ki.
- Itt Liliána! Itt Liliána! - hallatszott kicsit sercegve. - Hallotok engem? Vétel.

(Folytatjuk.)

Grosz Dóri: Tengerimalac
Tengeri+malac=tengerimalac
Azt mondja, hogy: röf, röf?
vagy talán inkább töf-töf?
Vagy éppen, hogy "ui", "ui"?
Szerintem, hogy "vi", "vi".
Vi vi kismalac. Édes
drága kismalac.

Levél a Szolnoki Politikai Egyeztető Fórum Pártjához és Szervezeteihez
Napjaink fölgyorsult társadalmi, gazdasági válságának következményei az ifjúságot az átlagnál lényegesen súlyosabban érintik. Az
életkörülmények, az önálló
életkezdés esélyeinek folyamatos romlása mellett a
korosztály társadalmi beilleszkedését segítő intézmények is a válságjeleit mutatják. Leépülnek, megszűnnek vagy üzleti vállalkozássá alakulnak azok az létesít-

mények, amelyek az ifjúság
közösségi életének, kultúrált szabadidő eltöltésének
otthont adhatnának.
Az elmúlt évtizedek során a város méreteihez és az
itt zajló ifjúságpolitika hatékonyságához képest jelentős ifjúsági vagyon halmozódott fel - több szintes KISZszékház, KISZ Képzési Központ, Úttörőház. S miközben a pártvagyonról késhegyig menő viták zajlanak,

ezen intézmények tulajdonviszonyai, jelenlegi funkciói
tisztázatlanok.
Klubok,
közösségek,
egyesületek, amatőr művészeti csoportok szűnnek
meg, kerülnek utcára, miközben a kifejezetten ifjúsági ellátás szándékával alapított intézmények turisztikai
központtá, irodaházzá alakulva egy, a város ifjúságának töredékét képviselő
szervezet számára termei-

nekbevételt.
A fentiek miatt javasoljuk, hogy a legrövidebb időn
belül történjen meg a KISZ,
illetve utódszervezete által
birtokolt, kezelt ifjúsági létesítmények, technikai eszközök és infrastruktúra számbavétele és kezdődjön társadalmi vita ezen értékek valóban ifjúsági célokat és érdekeket szolgáló hasznosításáról.
^Jff óságért" Egyesület
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BÍZZON BENNÜNK!

Politikai hirdetés

1. vk.

Ml REALISTÁK VAGYUNK!

SZAVAZZON A HAZAFIAS
VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓ
EGYÉNI JELÖLTJEIRE
2. vk.

3. vk.

Dr. Dobos László
5.vk.

I
Török Sándor

Dr. Szóró Magdolna

Dr. Sári László

6. vk.

7. vk.

8. vk.

Perjési Sándor

Sípos Zsigmond

t

Bóka Péter

ES 4 . s z á m ú TERÜLETI LISTÁNKRA, AMELY EGYBEN A
1. Dr. Surányi Lajosné

Kun szent marton - Csépa P Á R T O N K I V Ű L I E K
2. Kovács Gyuláné dr.
Szolnok
,
3. Király István
Mezőtúr
LISTÁJA
4. Kádár Zoltán
Szolnok
5. Sípos Zsigmond
Törökszentmiklós-Kengyel
6. Perjési Sándor
Mezőtúr
7. Dr. Szóró Magdolna
Újszász
8. Fekete Imre
Kisújszállás
9. Dr. Kardos Józsefné
Szolnok
10. Juhász József
Szolnok
11. Bóka Péter
Karcag
12. Fekete György
Tiszafüred

MÉLTÓSÁG - MUNKA - BIZTONSÁG
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Szolnokon vetkőzött először,
de... a bugyi maradt...

Böbe nem "olyan" baba
- Hogyhogy éppen táncosnő?
/Szigeti Erzsébet, Böbe 19 évesen immáron sokadszor lépett föl
Szolnokon a Pelikán Szálló éjszakai bárjában. Egyébként fővárosi.
Pályakezdéséről és másról beszélgetünk./
- Az, hogy imádok mozogni, táncolni, ha zenét hallok, már egész
kicsi koromban kiderült. Lehettem hat, vagy hét éves, amikor anyu
észrevette; a Himnusz hangjára is azonnal mozgásba lendülök.
Igaz, ami igaz: végig arról álmodoztam, egyszer tényleg táncosnő
leszek.

Sztripnél lassú számra dolgozunk
- Ahogy cseperedtem, törzslátogatója
lettem a tini-discoknak és sokaknak föltűnt; valóban jól csinálom. Aztán egyszer
felkért egy fiú és ajánlotta: jelentkezzek az
Arany János utcai /Budapest/ artista és
revűtáncos-kópzó iskolába. Felvételiztem
és a legnagyobb meglepetéssel olvastam
az értesítést: fölvettek. 14 éves voltam.
Csodálatos négy év következett. Sokmindent megtanultam a mozgás művészetéből, megszerettem a balettet. Aztán
befejeződött a suli és ott álltam: hogyan tovább? Elmentem szórakozni a Zuglói /nevű/ discobárba. Persze a táncba beleadtam apait, anyait. Mindjárt kiszúrt Orosz
Péter menedzser és megadta az Orfeum
menedzseriroda telefonszámát. Ott, a
Zuglói discobárban kezdtem, mint go-go
görl. Amolyan mulattató előtáncosként a
disco kellős közepén. Azt csináltam majd
egy évig, amikor...
... a menedzserirodában fültanúja voltam egy beszélgetésnek. Az egyik táncos
lány - aki itt vetkőzött is - nem ért rá éppen
Szolnokon fellépni. A főnök rám nézett;
vállalom-e?...
... gondolkodás nélkül igent mondtam.
Nem, nem volt furcsa. Akkorra már rengeteg vetkőző táncosnőt ismertem. Igen, ez
is része a szakmának. Meg aztán érdekelt
is a dolog. Addig ugye, csak discoztam,

gyors számokra "ráztam". Sztripnél lassú
számokra dolgozunk, ami közel áll a baletthoz és mondtam már mennyire megkedveltem a balettet.
Szóval megérkeztem Szolnokra, tavaly. Iszonyatosan nehéz volt az első. Azóta már harmadszor jártam itt egy-egy hónapra
Mit mondjak? A saját nézőpontomat;
úgy érzem, az emberek eleinte nagyon furcsán fogadták. Nehezen értékelik amit csinálok. Nem tapsolnak, nem örülnek, csak
nagyon ritkán. De ugyanezt érzékeli az
énekesnő kolléganőm is a Pelikánban.
- Másutt más a közönség? (Böbe havonkénti váltásokban máshol és máshol lép föl.)

1990. március 15.
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Másutt őrjöng a közönség
- Más. Van, ahol a közönség majdnem
őrjöngésbe megy át a műsor közben. És
ez nagyon jó. Igaz, a 17-18 évesfiúkmég
nem tudják fölfogni atánc, a mozgás - mint
művészet - lényegét. Nekik csak az a fontos, hogy egy lány vetkőzik a szemük előtt.
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- És hol helyezkedik el egy bártáncosnő a szakmai ranglétrán?
- A bárban fellépők - a bűvész, a parodista, az énekes - között az első helyen.
Őket megelőzve a táncosnőnek a legmagasabb a gázsija.
- Mennyi?
- Általános megállapodás a szakmában, hogy erről a nyilvánosság előtt nem
beszélünk.

- Művészet?

- Mégis, hová tegyük a táncosnőt?

- Szerintem az. Minden számomnak
magam találom ki a koreográfiáját; vagyok
takarítónő, apáca, fiú. Például bejövök fiúnak öltözve, és a hatás kedvéért fölkérek
a nézők közül egy lányt. Táncolunk, aztán
megköszönöm, és én jövök. Vetkőzöm.
Nahát ezt a számomat nagyon sokszor félreértik. Azt mondják: biztosan buzi, azért
csinálta így.

- Azt hiszem, az átlagnál jobban keresek, de nem sokkal jobban.
- És minek tartja, minek nézi az egyszerű ember a vetkőző bártáncosnőt?
- Az emberek nagyobb része valahová
a magas polcra helyez. Ennek elég gyakran tanúja vagyok, hiszen Pesten lakom
és vonattal utazom a fellépéseim színhelyeire. Szóval beszélgetünk a vonaton teljesen természetesen valakivel és kérdezi,
mivel foglalkozom. Mondom, táncosnő vagyok. Ettől elájul, hogy még soha nem láttott élőben igazi táncosnőt.

Most még két számot készítek elő. Egy
keletiest és egy másikat, amelyikben az
Ének az esőben című számra táncolok
esernyővel.
- Jó, menjünk vissza a bárba! Nem
hiszem, hogy ne szemtelenkednének.

Az igaz, hogy az emberek másik cso-

- Egyre ritkábban! Igaz, - hogy a végletet mondjam - találkoztam már olyannal,
aki odajött és nyíltan megkérdezte:
mennyiért megyek el vele. Mondanom
sem kell, alig állt a lábán.
- Ilyenkor ml van?
- Próbáltam megmagyarázni, hogy ez
két különböző dolog. A műsorban fellépek,
levetkőzöm, oké. Aztán van a magánélet,
ami ettől teljesen különbözik. Nahát az illető úriember ezt nem értette. Szóltam a
pincérnek, az küldte a portást, így megszabadultam a kellemetlen társaságtól.
- Apropó, vetkózés. Láttam a műsort. A bugyi maradt.
- Valóban, nem vetem le csak a fölsőt.
Bár szerintem így sem sok látszik. Ahogy
a szakmát ismerem, Magyarországon
szólótáncoskónt legfeljebb tíz lány, ha teljesen levetkőzik. Plusz rajtuk kívül a lányok atánckarban, a szállodák revűműsoraiban.
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portja mélyen elítél. Csak azt látják bennem, hogy; na ez a kis...estéről estére
nyolcvan vagy nyolcszáz ember előtt leveszi a melltartóját és ezért fizetik. Őszintén

megmondom: ez elég rosszul esik. Mert
én egyáltalán nem vagyok az a fajta
könnyű lány!

A fiú féltékeny
- Óriási szerencsém van, hogy ennyire
tartós, ennyire bevált a kapcsolatunk. Ez
mind a kettőnknek erőt ad. Hát igen, acsaládalapttás...
... erre már számtalanszor gondoltam,
mert imádom a kicsiket. Nem tudnak mellettem úgy eltolni egy babakocsit, hogy bele ne nézzek! Egyszóval szeretnék gyereket. Hogy mikor, az kettőnkön múlik. Közösen fogunk dönteni.
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A szerk. megjegyzése: ezeket a képeket valójában farsangi ruhaköltemény- ajánlatnak
szántuk. Reméljük
nem okoztunk nagy
csalódást, bár kedvünkért Böbe a „fölsőt" sem vetette le.

Pornó a bárban?
- Még két kérdés: mit szól a szülő,
amikor lányát látja a bárban vetkőzni?
Amikor 14 évesen felvettek az iskolába, anyu is nagyon örült. Érzem,
hogy amióta táncolok, él benne az
anyai aggódás. Eljött, megnézte a
műsoromat és nagyon tetszett neki. Boldog volt, amikor a közönség
engem ünnepelt. Végülis rám bízta. Felnőtt vagyok.

- Hanem?
- Nahát: öt éve ugyanaz a barátom. A
legjobb viszonyban vagyunk. Karosszéria-lakatos, de nagyon ügyesen varr.
Együtt tervezzük a ruháimat, ő pedig
összeállítja, megvarrja.
- Mégis: egy hónapig fellépés itt, egy
hónapig ott. Közben a fiú ott Pesten. Ez
nem megy bizalom nélkül!
- Én teljes mértékben megbízom benne!
- És ó?
- Elég féltékeny. Mégsem akarja, hogy
abbahagyjam, mert tudja, nekem atáncaz
életem. Engem ez tesz boldoggá.
- Na, de meddig vállalja ez az ideális
barát ezt az életmódot?

- Erősödik Magyarországon a
pornóláz; szaküzletek, nyilvános ház, majd nyilvános házak.
A versenyt a szórakoztatóiparnak is állnia kell! Mi lesz, ha a
pornográfia betör a bárba? Ha
teljesen le kell vetkőzni mindenütt? Ha ennél Is többet várnak;
nemcsak erotikát, hanem nyíltszíni szeretkezést, sőt annál is
többet?
- Nem, a pornó szerintem nem
fog betörni a bárba! Mégpedig
azért, mert a rengeteg pornófilmmel az emberek már telítődtek otthon, a videó előtt. Amikor szórakozni indulnak, nem hiszem, hogy
megint ugyanazt akarják látni. A revűműsor még elmegy, nyilván nem
baj, ha erotikus is. De nem pornográf!
Lehet, hogy naiv vagyok, de azt
remélem, a közönség nem a mellemre kíváncsi, hanem azokra a
mozdulatokra, arra a koreográfia-

ra, amíg levetem a melltartómat. Mert az szerintem - nemcsak mindennapi munka,
hanem valóban művészet is.
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Speedway = salakmotorsport
1990: Osztrák - magyar bajnokság
A magyar salakmotoros klubok aláírták az osztrákok küldte
szerződést: a sportág történetének egyedülálló
attrakciójaként az idén Osztrák-magyar Speedway páros
liga 1990 elnevezéssel öt magyar és két osztrák páros (két
főversenyző és egy tartalék) küzd a ligagyőzelemért.
Bizony jól jön ez a vérfrissítés
mindkét ország salakmotorsportjának, s a nézőknek egyaránt! Az
osztrákok sokat tanulhatnak a
legjobb magyaroktól, a magyar fiúk pedig kereshetnek néhány
Schillinget Ausztriában.

Szolnok? A rákóczifalvi tanács úgy döntött, hogy az ottani
salakmotorpályát más (sport) célra kívánja "hasznosítani". A szolnoki salakmotorcsoport immár
másodszor maradt pálya nélkül.
(A volt MTE pályát - ma Ifjúsági
Sporttelep - 1974-ben "tiltotta be"
Szolnok Város Bölcs Tanácsa.)

(Idehaza 300 forintot ér egy
pont, a szomszédban 70 Schillinget.)
Az évad során öt versenyt rendeznek idehaza, kettőt Ausztriában.
A menetrend:
április 21. Miskolc
április 22. Debrecen
augusztus 3. Szeged
augusztus 4 .Gyula
augusztus 5. Nyíregyháza
augusztus 15. Félixdorf
augusztus 17. Wiener Neustadt (Bécsújhely)
A magyar egyéni bajnokság az
osztályozókkal kezdődik április elsején és hetedikén Nyíregyházán.
Az első osztályú egyéni és junior bajnokság öt-öt fordulóból áll. Újdonság, hogy megszűnt az eddigi OB-H
Helyébe lép a juniorok (21 éven aluliak) bajnoksága.
A magyar salakmotorsport idei
tele igazán nem mondható holtidénynek! A nem mindennapi izgalmakat az átigazolások (szándékok)

Gyulán a sportág erős szélárnyékban. Ha ifj. Gyepes Barnabás
hajlandó rajthoz állni, akkor, talán... Hogy még érdekesebb legyen a
dolog: az Old Boys az idén nem indít
versenyzőt az első osztályú egyéniben^. Mi lesz minden idők legmegszállottabb magyar salakosával,
Balogh Janival? A Tisza Speedway Clubot választotta, kölcsönjátékosként.

Antonin Kasper, többszörös világbajnoki döntős a motorját ugratja 1989.
március 16-án még Rákóczifalván, a
prágai Ruda Hvezda, a debreceni Old
Boys és a szolnokiak közös edzőtáborában. /Fotó: Tarpai Zoltán/

okozták. Az első hideg zuhany: Hargitai Sándor edzői munkáját megköszönték a Volánnál Szegeden.
Ugyanonnan Kócsó Tóni és Nagy
Robi Debrecenbe, az Emelőgépjavító Old Boys Speedway Clubba vágyott. Fogadták (volna) is őket, aztán mégsem. Erre Hargitai jelentette a szövetségnek, hogy megalakult
a Tisza Speedway Club Szegeden,
Kécsó és Nagy Róbert versenyzőkkel. Sikerüljön!

Újabban a besenyszögi TSZ felől fúj salakmotorügyben valamit
a szél, Mészáros László nevével
keverve. Az sem lenne éppen baj,
ha egy-két év múlva Besenyszögöt
üdvözölhetnénk legújabb hazai
salakmotoros fellegvárként. (Ha
már Szolnoknak sehogyan sem
megy.)
A szolnoki salakmotoros szakosztály immáron új egyesületként
próbálkozik - egyelőre üres tarisznyával - Speedway Szolnok néven.
S ha már a salakmotorsportnál
tartunk: a Torkolat Lap- és Könyvkiadó (Szolnok) útnak indítja a
Hungárián Speedway Magazint,
egyelőre csupán alkalmi kiadványként. Az első szám május végén jelenik meg.

Egri Sándor
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A hét névnapjai
március
március
március
március

15. Kristóf
16. Henrietta
17. Gertrúd, Patrik
18. Sándor, Ede

március 19. József, Bánk
március 20. Klaudia
március 21. Benedek
március 22. Beáta, Izolda

1990. március 15.

Vásárnaptár
Március 18. vasárnap
autóvásár: Jászapáti,
Szolnok,
Orosháza,
Szeghalom, Monor;
állat és kirakodó vásár: Jászladány, Abony,
Monor, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Kunszentmiklós,
Tlszakécske;
kirakodóvásár: Vác
Március 25. vasárnap
autóvásár:
Szolnok,
Békés,
Békéscsaba,
Szarvas, Eger, Hatvan,
Albertlrsa, Gödöllő, Pilis, Kalocsa, Kecskemét
állat és kirakodó vásár:
Jászjákóhalma,
Túrkeve, Kalocsa, Kis-

kunhalas, Szabadszállás;
kirakodóvásár: Szolnok, Pilis;
állatvásár: Kisújszállás
március 29. csütörtök
állat és kirakodóvásár: Mélykút
Március 30. péntek
állatvásár: Dévaványa
Március 31. szombat
állatvásár:
Fegyvernek
állat és kirakodó vásár: Jászárokszállás
autó vásár:
Mezőbe rény

Tisztelt Vásárlóink!
Az Alföldi Téglaipari Vállalat
korszerű termékein keresztül kíván bemutatkozni Önöknek.
A THERMOTON H 1 /19, HB 38-as, valamint a KETTÖSMÉRETŰ SOKLYUKÚ TÉGLA minden
pótlólagos hőszigetelés nélkül megfelel az érvényben lévő hőtechnlkal előírásoknak.
Külön figyelmükbe ajánljuk a mezőtúri burkolótéglák, valamint az "A" jelű padlóburkolólap nagy
választékát, melyet natúr és színezett kivitelben gyártjuk.
A vakolat nélküli téglaburkolat külső és belső építészeti kedvelt építőanyag, mely kiválóan alkalmas
térelválasztók, lábazatok, boltívek, kandallók készítésére.
Téglagyáraink közvetlen készpénzes értékesítést végeznek. Minden termék a helyszínen
megvásárolható. Ezen túlmenően vállalatunk központjának Kereskedelmi Osztályán közvetlenül
megrendelhetők a Téglagyáraink által gyártott termékek termelői áron.
Felhívjuk szíves figyelmüket a közvetlen szerződési lehetőségre. Vállalatunk és Téglagyáraink bármikor
állnak a T. vásárlók rendelkezésére.
A beszerzés lehetőségeire felvilágosítást ad:

ALFÖLDI TÉGLAIPARI VÁLLALAT Kereskedelmi Osztálya 5400 Mezőtúr,
Beloiannisz u. 6. Tel.: 26. v. 67/31-488, 67/31-261 Telex: 23-346
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