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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"

MEGYEI KÖZÉLETI LAP
Megjelenik kéthetente szerdán
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Bekötöttük sebeinket
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Ha egy évvel korábban mondja nekem valaki, hogy most októberben így
és ennyi mindent szabadon ünnepelünk,
a mártírokra emlékezünk, és a nép akaratából döntünk, először is nem hittem
volna el, majd magamhoz térve "elhajtottam " volna más táJ' akra az illetőt... De
megtörtént a csoda! 44 év óta először
nem kísérte hivatalos sandaság (kivéve
a román vezetést!) október 6-át, az
1849-es vértanúink tragikus, ám annál
példamutatóbb emléke előtt lerótt tisztelet napját. Pár napra rá létrejött egy új
baloldali párt, az MSZP, amely - szakítva a múlttal - meghirdette a modem európai szocialista mozgalom hoz illeszthető alapvetésű programját; majd október 23-án, a 33 évvel ezelőtti népfelkelés és forradalom nemzeti emléknapján
kikiáltották a negyedik független demokratikus Magyar Köztársaságot!
Egy ember életében ritkán adatik
meg az államforma- és a rendszerváltás
(nem rendszerváltoztatás - nagy különbség) élménye! Az, hogy részese lehet
olyan történelmi pillanatnak, amelyről
emelkedett hévvel mesélhet majd unokáin ak, mint ahogyan nekem regélt az
első világháborút megharcoit, majd az
1918-as Károlyi-féle köztársaságot és a
tanácshatalmat átélt nagyapám. O igazából hitt az akkori megújulásban, én pedig bízom a most kibontakozó demokratikus jogállamiságban, és a nemcsak hirdetett, hanem a megvalósuló emberi jogok tiszteletben tartásában!
Számomra októbert a mostani 23-a
tette "fényes nappá" . Délben meg borzongatott az a harangszó, amely Nándorfehérvár óta jelzi Európának, hogya
magyar nem akármilyen nép! Talpon
tud(ott) maradni, bár üldöztetésból, menekülésből és menekítésból sajnos gazdag tapasztalatokat gyűjtött ezeréves

történelme során! De feldarabolt hazával és időről időre "remekül" elnyomott
nemzettudatával is maradt még jócskán
benne annyi önérzet, amelynek talán a
fele is elegendő lenne ahhoz, hogy itt,
Európa "átjáróházának" medencéjében
még hosszú ideig fennmaradjon!
Este pedig a fáklyák lobogása gondolkodtatott el arról, hogy miért mindig
az utókornak kell megemlékeznie kora
mártírjairól? Miért nem kaphatták meg
annak a megértésnek, megbeesülésnek
és emléke~etnek mégcsak amorzsáit
sem, amelyet már életükben bóven megérdemeltek volna? És miért kellett meghalniuk azoknak - a történelem folyamában szinte mindig -, akik jóval megelőz
ték korukat gondolkodásban, kiállásban, tettekben?! Sajnos erre is majd csak
a történelmi távlatra építkező tisztes utókor tud válaszolni!
Kikiáltották hát a negyedik Magyar
Köztársaságot! A Himnusz veretes sorait hallgatva - "Nyújts feléje védő kart..."
- mormoltam magamban: - nyújts Istenünk (ha nem vagy is!), mert ez akis nép
eddig már valóban megszenvedte azt a
bűnhődést, amelyről oly sokszor nem is
tehetett, de amelyért minden vallás már
rég teljes feloldozásban részesítette volna.
Most viszont magunknak kell önmagunkat feloldoznunk, mert különben az
önmarcangolástól és az újratemetések
könnyet és érzelmeket apasztó hatásától
és tépelődéseinktól nem megyünk ötr61
ahatra - ha még egy jó ideig csak ezzel
leszünk elfoglalva! Mostmár a jövőbe
kell tekintenünk, mert sebeinket bekötöttük; s ha lépten-nyomon feltépjük a
kötést, nem reménykedhetünk a gyógyulásban, a megújulásban, a talpraállásban.
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László Gyula
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Az október 23-ai eseményekről és a forradalom mártírjairól kegyeletteIjesen emlékeztek
meg Szolnokon is. Október 22-én több mint
500 résztvevővel avatták fel a Magyar Demokrata Fórum és a többi ellenzéki párt kezdeményezésébőllétesült ideiglenes emlékmüvet. A kopjafa az elesetteknek állít emléket,
az utcakövek a barrikádotjelképezik, a lánctalpak pedig a népfelkelést leverő idegen erőt
szimbolizálják. (Fotó: Korényi Éva)
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
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Beköszöntö
Tisztelt Olvasóink!
Egy új hetilapot útjára bocsátani nem kockázatmentes
próbálkozás. KüZönösen nem az
ma, amikor az újságosstandok
előtt nézelődve csak álmélkodik
az ember, mert szinte naponta
úgy teremnek az újabb lapok,
mint eső után a gomba. Más
szempontból viszont érthető és
helyénvaló az az információbő
ség, amely egy röpke év alatt terebélyesedett ki, annyi elhallgatásra, takargatásra és "kézi
vezérlésre" ítéltetett esztendő
után.
Szükség volt a sokarcú sajtóra, mert a bemutatandó tények,
érvek éS események is igen sokarcúak. A kérdés az, hogy mit
bir el az olvasók igénye, ízlése és
pénztárcája?
Mi ' abban bízunk, hogy szerény lapunk azoknak nyeri el
támogató ' érdeklődését, akik
szeretnének többet tudni szű 
kebb pátriánk Szolnok megye
(január 1-jétől Jász-NagykunSzolnok megyeJ közéletéről,
azokról a politikai 'tanácsihelyhatósági szándékokról,
amelyek az itt élők helyzetének
jobbítását szolgálják.
Szolnok Megye Tanácsa is ettől indíttatva alapított szeptember 15-ei ülésén közéleti hetilapot· JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK elnevezéssel.
Majd ugyanezzel a címmel
már működött a múlt század
végén független, progresszív
havilap a megyében, melynek
jogutódaként jelent meg 1944.
szeptemberéig hetente a JászNagykun-Szolnok Vármegyei
Lapok, a régió társadalmi, közéleti, kulturális közlönyeként.
Az alapítót nem az a cél vezérelte, hogy egy tanácsi közlöny t,

vagy egy zárt, belső újságot indítson útjára, hanem a nyilvánosság mai új követelményeiből
és a többpártrendszer szükségleteiből indult ki. Olyan demokratikus közéleti hetilapot szeretnénk útjára indítani, amely
nyitott mindenki, valamennyi
társadalmi és tömegszervezet,
egyesület, mozgalom és politikai párt számára. Legyen ez a
megye közéletének tükre, bemutatva az itt zajló politikai, lakóterületi, választási folyamatokat, az egyházak életét, és szóljon az itt élő emberekről, küzdelmeikről, életükről, értékeik-

Lapunk - december vege 19
kéthetente, januártól hetente
szerdánként - a közélet, a helyi
politika, a tanácsi és lakóterületi munka hírein és eseményein túl igyekszik részletesen beszámolni a különbözőpártok és
szervezetek életéről, terveiről,
rendezvényeiről; bemutatja ci
jelentős megyei és országos személyiségeket; a megye különböző térségeit és az ott élő embereket; szól a kulturális életről, a
mezőgazdaságról, a vidék
gondjairól és a falvakról.
Emellett természetesen kü lönféle szolgáltatásokkal is olről.
vasóink rendelkezésére állunk:
Lapunk tartalmában és hirdetéseket, televízióműsort,
hangnemében a hitelességet, a olvasói leveleket, orvosi és jogi
pontos tájékoztatást, a közvéle- tanácsokat közlünk, és szeretményt érdeklő jelenségek reális nénk írásainkkal a háztartási,
okfeltáró elemzését és a korrekt kertészkedés i, kisállattenyésztisztességet tartjuk alapvető tési munkát végzőknek és a künek, és azt, hogy adjon vala- lönböző hobbinak ' hódolóknak
mennyi társadalmi és tömeg- is a segítségére lenni.
szervezet, egyesület, mozgalom
Szerepel aterveinkben ötletés politikai párt számára nyil- börze, rajzos humor, közérdekű
vános esélyegyenlőséget - külö- felhívások, közlemények, honösen a közelgő választások roszkóp, világérdekességek, s
idején.
esetenként folytatásos regéKerülni szeretnénk azonban nyek, versek, novellák, illuszta szélsőségeket, az emberek ok- rációk közlése is.
talan nyilvános "meghurcoláEhhez kérjük az Olvasók
sát", mert meggyőződésünk, megtisztelő érdeklődését, vélehogy ma nem a szenzációhaj- ményét, írásait, leveleit, hivaszolással, hanem a tények tali és magánhirdetéseiket és
őszinte, kendőzetlen bemutatáelőfizetői támogatásukat. Ha
sával segíthetünk legtöbbet az valamire, akkor a lapkészítésre
ország és a megye lakói életének igazán érvényes az egyik népjobbításán munkálkodó politi- szerű nóta még népszerűbb refkai erőknek és a közhangulat- rénje, hogy "Egyedül nem
nak egyaránt.
megy... !"
Hogy reálisan mérsékeltek,
Kérjük, legyenek a segítőtár
de mindenben hitelesek le- saink, tiszteljék meg figyelmükgyünk, arra garanciát nyújt az kel a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLa társadalmi-etikai bizottság, NOK-ot, hogy olyanná válhasamely a különböző politikai son, amilyenné Önök, az olvapártok és társadalmi szerveze- sók szeretnék!
'
tek által delegált tagokból áll.
László Gyula
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TÖRTÉNELMITALL Z

Jász~

NagykunSzolnok
megye
Most, hogy 1990. január elsejétől a ~e
gye az 1876-ban megfogalmazott JaszNagykun-Szolnok megnevezést újból
használhatja, mely a Szent István által alapított Szolnok megye nevét szerencsésen
ötvözi a tatárpusztítás következtében meggyérült területekre - 750 éve - betelepedett
kunok és jászok ősi nevével- szükségesnek
látszik szólni amegye címerének történeti
kialakulásáról.
A magyar címerhasználatban a megyei
címeres pecsétek viszonylag későn jelentek meg. Werbőczy Hármaskönyve 1514ben még nem említi. Csak egy 1550-es törvény rendelkezik róla először. A szomszédos Heves megye címeres, latin-köriratú pecsétje 1563-ból származik. Címerrajza álló gólya, szájában kígyóval; mögöt~
szőlőfürttel. S mivel 1552-ben a szolnoki
vár török kézre jutott, a megye hivatali
szervei Egerbe költöz tek és 1569-ben a két
megye egyesült. Ez látható a közös címeres pecsétjükön a latin, majd 1836-tól m,agyar körirat szövegébe~. is: '~HEVES ES
KÜLS 6-SZOLNOK TOR VENYESS~N
EGGYESÜLT VÁRMEGYÉK PETSETJE-1836".
Összetett címert mutat tárcsapajzson
1838-ból a "JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK PECSÉTJE", amelyet a redempciókor adományozott a jászkun oknak Mária
Terézia, eredetileg latin nyelvű körirattal.
A címerpajzs felső része három részre osztott, középen - a legrangosabb helyen Pálfy János, a kunok grófjának nemesi címere látható (a redempció létrejöttében tanúsított érdemeiért). Tőle balra a nagykunok régi címerállata, az ágaskodó oroszlán
arany mezőben, fölötte kétoldalt félhold és
hatágú csillag található. A Pálfy címert61
jobbra a kiskunok címere került.
A címerpajzsot középen három hullámos ezüst pálya vágja, jelképezve - az adományozó okirat szerint - "a Duna, Tisza és
Maros folyókat". Ugyanezen latin nyelvű
címerleírás alapján adjuk közre a jászok címerének leírását: "A pajzs alsó részén, kék
mezőben fehér lovon vágtató lovas, arany
lábvértekkel, fejét sisak koronázza, boglárokkal és a hátán lobogó vörös hadiköpenynyel, jobbjában arany kürtöt tartva, a vadászókhoz hasonlóan és baljában kerek ércpajzsot ezüstből."
Meg kell ittjegyeznem, hogy a Jászság
címerében a Mária Terézia-féle címeradományozáskor jelenik meg először a Lovas
figura. Minden bizonnyal arra akar utalni,
hogy Mária Terézia segítségére a Jászkun-

Heves és Külső·Szolnok
egyesült vármegyék közös
pecsétje 1836·ból.

A Jász és a két Kun Kerület
1838·as pecsétje, cimerrel

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1876-ban megalkotott cimcre

ságból huszárokat küldtek. A jászok régeb- merpajzs felső részén a legfontosabb cíbi címerében ugyanis egy páncélba öltözött merrészek helyezkednek el (közbevetőleg
álló figura volt ábrázolva, amely széttárt azt is meg kell emIítenem, hogyacímeren
kezében jobbról egy kürtöt, balról egy nyíl- a jobb és baloldal úgy értendő, mintha a cíköteget tart, a tárcsapajzs kékszínű, alul mert a mellünkön viselnénk), s így a jobb
zöld.
oldalon lévő rész a pajzsfő rangosabb ré1876-ban sze. Ide került Külső-Szolnok, nyilvánvaaz új megye lóan területének és népességének nagysámegalakulá- ga miatt, a pajzsfő bal oldalán a Nagykunsakor az 1. ság látható. A három pályával középen váés 2. képen gott pajzs alsó felét a Jászság ~ímere éke~
bemutatott síti, heraldikailag ugyan ez kisebb rangu
címerek ele- hely, de a félpajzs nagysága miatt a, fe~ 
meiMI öt- tiekhez azonos rangú helynek szamit.
vözték egy- - Szükséges itt azon véleményemet hangbe az új súlyoznom, hogy már 1745-ben is - Jász és
összetett cí- Kétkun Kerületek címerének megalkotásaL -_ _ _ _ _ _ _ _- - ' mert.
Az kor gondoltak erre, hiszen másképpen nem
tudták volna a lovasfigurát jól elhelyezni.
Az 1876-os megyei cimer, az 1876. szepegységes színjelzések feltüntetem ber 25- Az új címer szÍnezését mutatja a heraldika i
tésével
én tartott gyakorlat szerinti jelz~ssel (a füg,gől~ges
megyei közgyűlés az alábbiakat emelte ~a~ csíkozás vörös, a vízszmtes csíkoz as kek, a
tározattá: "... A volt Jászkun Kerület eddigi pontozott
címerének pajzsa, az azon lévő koronával rész araés kereti díszítésével változatlanul fenntar- nyat, a fetatik valamint ennek kétfelé osztása foly- hér szín
tán, különváló alsó része, mely kék mező ezüstöt
ben egy fehér lovon ülő vitézt, jobb kezé- jelent).
ben a Lehel-kürttel, bal kezében pedig egy
A havédő pajzs, - ezen vitéz feje felett lévő hálasi csiprom folyó a Jász-Nagykun-Szolnok megye ke mestehárom folyóját, a Tiszát, Zagyvát és Köröst rei a 20jelelvén, - a felső rész felülr61lefelé függő as évek
leges irányban két egyenlő mezőre oszt- végén
ván, a jobb, vagyis ezüstfehér mezőben egy megyei
álló gólya helyeztetik (Külső-Szolnok cí- címere k
mere), a bal, vagyis aranysárga mezőben művészi
pedig a volt Jászkun Kerület címeréből a megformávármeNagykunságot jelző oroszlán, felette levő lásával is Jász-Nagykun-Szolnok
gye címere halasi csip kén
félholddal és csillaggal változatlanul véte- megprótik át, - me ly ekkénti összeállítás által a cí- bálkoztak,
mer történeti jelentősége annak alakzatai- az 5. kép mutatja, hogy Jász-Nagykunhoz s jelvényeihez fűzött emlékek meg- Szolnok megye esetében sikerrel. 1949 véőriztetnek, s a Jász-Nagykun-Szolnok megén - a megyei címerhasználat megszűnté
gye jelen együvé alakulásának a nagyfon- vel - fölöslegessé válván, a múzeum részétosságú ténye kifejezést talált. "Heraldikai re elkértem, s azóta történeti kiállításairiszempontból is érdemes megvizsgálni az új kon gyakran szerepelt, népmúvészeti és
címert, illetve annak beosztását. A címerta- történelmi értéke miatt.
ni szabályok szerint a pajzsf6, tehát a cíKa osvári Gvula

J ÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

A közigazgatásnak
állandóan miíködnie kell!
Sokat élt, bölcs tanítóm szerint az . amikor az ország fővárosában gyakorember életében lennie kell biztos pon- latilag szünetelt a közigazgatási rend~Knak, mert különben még az "isten
szer, amely az állampolgárok mindená:.a vezérelt lét" sem müködikjól. napi feszítő ügyeiben szakképzetten és
• • árpedi g az emberek egyre inkább jogérvényesen intézkedni hIvatott és
ité - 'e i a nyugalmat, a pluralizmustudott volna.
- :; áttekinthető, érezhető ellátási,
Látnunk kell világosan, hogy mi';-e-énynyilvánítási, ügyintézési - lyen veszélyei vannak még ebben a rö::::agyarul: megélhetési és eligazodási vid, az új választásokig terjedő idő
bi ztonságot!
szakban is a tanácstestületek tagjaiEz az intelem jut eszembe mostaná- nak és tisztségviselőinek - olykor célzaban mind többször, most, amikor az tosnak tünő - elbizonytalanításának.
.gazi (nemcsak deklarált) jogállamiság Ennek alátámasztására is régi tanítóm
megt eremtése érdekében megannyi bölcsességét citálnám: "Ha az ember
szokatlan és küzdelmes változáson tudja, hogy nemsokára új házba kell
megy át a korábbi - önmagát évtizede- költözzön, a régivel már egy szemerÁen át oly jól tartó, ám annál kifogásol- nyit sem törődik ..." Vagyis az ember biha;;óbb - politikai intézményrendszer zonytalanságban érezvén magát, nem
é_ a közgondolkodás. S e folyamatban foglalkozik teljes energiájával eddigi
nem hagyható figyelmen kivül az új, a "otthonával", munkájával, teendőivel,
negyedik független Magyar Köztár - hanem a helyét keresve önmaga sorsásaság müködőképességének biztosí- nak alakulása válik számára a legfon:.ása. E z az intelem és szándék kitünik tosabbá.
az új politi kai pártok - az MSZP, az
Ezt pedig ebben a helyzetben nem
:\!DF, a F IDESZ, az SZDSZ, az FKP és engedhetjük meg, mert a közigazgatásaz ~I SZDP - rendszerváltozást célul tü- ban dolgozÓ szakembereknek és tisztza programjruból is!
ségviselőknek - időben, pártsemlegeDe - Kant szavaival - ahhoz, hogy a sen ésjogszerüen - fel kell készülniük
_e~.öd és érdekében valamiből újat tea közelgő, igen bonyolult eijárási rendrem sünk, a "megszüntetve megőrizni" szerü választások jogi, technikai és kici.:alektikus elvét kell alkalmaznunk. szolgálói fel adatai nak végzésére; most
_lagyarul : mindenkinek felelősséget van soron az új helyi önkormányzati
Áe: éreznie a zÖkkenőmentes békés át- rendszer kialakitását szolgáló törvénymenetért, mert nem engedhetünk teret javaslat társadalmi vitája, s a bevezea semmit és senkit nem kimélő anar- tését szolgáló felkészülés; és nem utolc!uának és bizonytalanságnak! Nem só sorban a költségvetési reform tanárombolha t juk le például azonnal aje- csokat érintő új módozatai müködésé.
;enl egi közigazgatást addig, amíg a nek megalapozása.
szabad és Q.emokratikus választások
Mindezeknek pedig - az új legitim
után nem alakul ki helyette új!
képviselő-testületek és azok vezetöi ~emcsak azért, mert - úgy tünik - jenek megválasztásáig - csakis teljes fi.enleg ez az egyetlen biztos államéleti gyelmü és energiájú emberek tudnak
és h elyi önkormányzati pont. Hanem megfelelni. Különösen most, amikor
azért sem, mert rendnek kell lennie, és nagy körültekintéssel és még nagyobb
a z állampolgárok ügyeinek intézését felelősséggel kell az új helyhatósági és
lakóhelyfejlesztés, egészség- és okta- országgyűlési képviselöjelöltjeinket kitásügy, szociális segélyek, építési enge- választani és a választókkal megisdélyek , adóügyek, anyakönyvi kérdé- mertetni. Ez nem lehet puszta játék,
sek stb.) ebben a helyzetben nem lehet mert döntően rajtuk, alkalmasságukon
lehetetlenné tenni.
és felkészültségükön múlik jövönk és
rég
óhajtott boldogulásunk.
Egyszóval: az állam nem válhat müTürelmet és figyelmet kell tehát taködésképtelenné, mert az csak kárunkra, s nem hasznunkra lenne! EI kell te- núsítanunk - ahogyan a reális humaná: választani a politikai harcot a köz- nisták minden időben így tették - min~gaz ga tás elemi müködésének veszédenki iránt, aki méltó arra; s bíznunk
.yeztetésétöl. Ezt egyetlen fejlett polgá- embertársaink, leendő képviselői nk
ri demokráciában sem tették meg soha. jobbító, változtatni és változni akaró
S s zám unkra is tragikus tanulságuI szándékában. Együtt, közösen!
szolgálhat például az a 33 évvel ezelötL. Gy.
ti október végi, november eleji tíz nap,
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Jászberényben az
választásokon

időközi

Az MDF -jelölt
győzött
Október utolsó szombatján időközi tanácstagi v álasztások zajlottak szerte a megyében. Ám ezek a választásokmások voltak, mint az 1985-ös. A választókerületek
egy részében az ellenzéki szervezetek is állítottak jelölteket, s több helyen el is nyerték a választópolgárak biza1mát.
Jászberényben a 13. sz. választókerületben is keresték a megfelelő jelöltet. A legnagyobb visszhangot a DEMISZ "kutató
munkája" váltotta ki. Ök ugyanis felmérést
végeztek, aminek hosszabb távra szóló célja volt. Kérdezősködésük révén azt akarták
megtudni, milyen a jó tanácstag. Milyen
tulajdonságokkal rendelkezzen, milyen
korú legyen, s van-e ilyen személy a körzetben? A fiatalok felmérésének a legkézenfekvőbb haszna az volt, hogy az emberek végre kibeszélhették magukat. Szívesen fogadták a kérdezóket, s nemcsak a leendő ianácstagról, de a körzetben a megoldandó feladatokról is szót váltottak. Sőt,
ötleteket, javaslatokat adtak konkrét problémák megoldásához.
A felmérés eredményeként pedig az eszményi tanácstag fiatal, vagy legfeljebb
negyvenes éveinek elején jár. Jó fellépésú,
művelt, agilis, s rendelkezik jó kapcsolatokkal, összeköttetéssel. A jelölőgyúlésen
a DEMISZ helybeli vezetője azt is elmondta, ők nem találtak vállalkozó jelöltet. Talált viszont az MDF, s bár a felmérés eredményét akkor még nem ismerték, jelöltjük
minden tekintetben megfelelt a választók
elvárásának.
Dr. Pető László, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára, szociológus. Neve
s személye nem ismeretlen a városban, de
a Jászságban sem, hisz kutató munkájának
színtere ez a tájék. Mint leendő tanácstag,
a jelölőgyúlésen elmondta, a körzet lakosainak javát szolgálva a gázvezeték kiépítését, a szennyvízcsatorna hálózatának bő
vítését, útépítést szeretne szorgalmazni. A
körzetben lakó sok idős ember gondjain
való enyhítést is említette, de azt is, hogy
a városi politizálásban is részt kíván venni . Elsősorban a nyilvánosság bővítését, a
városi újság, a kábeltévé mielőbbi megoldását szorgalmazza majd.
A másik jelölt Török Pál sem lógott ki a
képb61. A huszonhárom éves fiatalember
munkavédelmi vezetőként dolgozik, s nem
tagja semmilyen szervezetnek sem. ci is jól
látta a Jászberény régi városrészéhez tartozó földes-sáros szűk utcácskákkal tagolt
kerület gondjait, amit őszintén fel is vállalt
volna. Ám a választópolgárok dr. Pető
Lászlóra adták nagyrészt szavazatukat. Az
is igaz, nem azt nézték, hogy az MDF tagjára, vagy független jelöltre szavaznak. Inkább a személyiség volt a meghatározó.

Kiss Erika
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ITELJESÜLT AZ ÁGÓIAK RÉGI ÓHAJAI

emplomszentelö
Jászágón

""r

1989. október elseje, vasárnap 10 óra.
Az egri érsek pontosan érkezik, a csendben várakozó tömeg egy láthatatlan kézlegyintésre szétnyílik, és Seregély István
főpapi díszben, kezéber: .pásztorbotta!
harangszó közepette egy uJ templom ele
áll. A megkülönböztetett figyelem ennek
a középületnek szól a mostani délelőttön,
amely Jászágó főterén emeltetett. A
templom már tele emberekkel, s az éles
októberi napsütésben valószínűtlenül
fénylő épület körül legalább ké,te?"~n áll~
nak dacolva a szüntelenül fUJo eszaki
széllel. A nevezetes és régóta várt vasárnapra duplájára nőtt az ezer lelket számláló kis jászsági falu, a környékről később érkezők autóikkal már alig találtak
a közelben parkolóhelyet.
.
A harang elcsendesül, az érsek a ml~
rofonhoz lép. A szélzúgás belehallatszik
a hangszórókba, s ettől a szép, tagolt b,eszéd szinte szárnyra kap - varatlan teatrális külsőség egy nem mindennapi vallási ünnepséghez. A főpap magasztos
dolgokról beszél, a Hitről, a Reményről ,
a Szeretetről, amelyek napjainkban egyre inkább hiányoznak az emberi lélek érzelmi kelléktárából. Azért nem felejti el
a való világot sem, dícséri a helybéli és a
faluból elszármazott önzetlen hívőket,
akik többsége, noha nem dúskál anyagi
javakban, még sem sajnálta forin tj ai t a
templomépítés támogatására. Az építés
ürügyén azonban finoman korhol lS:
" - Egyházmegyénk egyik községében
jártam bérmáláskor, ahol a hívők panasz-

I

kodtak, bizony, kicsi az ő templ~
muk. Segítséget kerestem a MVltésre s a kérő szóra ezt a választ
kap~, nem kell sokáig már ~ régi sem!
Hogy nem így történt - emelt egnek a kezét - örömmel tölt el, mert akistemplom
azó~ is megtelik, s íme most újabb bizonyíték az Istenhez való hűség ~izo,nyságá
ra a jászágói példa. Mert a Jaszsagban IS
megértük, hogy hosszú idő után úJfennt
templom született, amely ezennel megkezdi a maga életét."
, .
,
A ceremónia folytatodik, a modem es
hagyományos építészeti elemek~t h~o
nikusan ötvöző épület felszentelese kovetkezik. Az érsek körbejár, szenteltvíz hull a
friss falakra, miközben orgonaszóval kí-

sért ének tölti be a kis falu közepét. Vele halad Tassy István jászárokszállási
apátplébános, aki talán ~ lepö?bettett
azért hogy ma az egyhazkozseg buszkén Ünnepelhet. Az idős pap örökségét
és félévszázados munkája során összerakott pénzét ajánlotta fel e nemes célra. Ez adta az alapot a gyűjtéshez, s alkalmanként ki-ki annyit dobott a perselybe, amennyit tiszta szívvel erre
szánt.
Az érsek kíséretével a templomba
vonul, ahol újabb köszöntők várj~.
Csikós József egyházgondnok formálja
a szavakat,
hallhatóan
nehezen,
'. ám tette
minden
ékes nyelvi
fordulatnál
többet
m o n d:

t

. I

egymaga
50 ezer forintot adományozott
a templo mépítésre.
Korábban
a falu kis
kápolnáját
gondozta,
most már
egy igazi
templomban teheti dolgát. A belül és kívül állók
már a szentmisét figyelik áhitattal, s
ahogy és amikor kell, térdre hullnak a
szertartás alatt. Két perselyező ezúttal
kis kosárral indul útnak a tömegben, a
kezek szinte mindenütt mozdulnak,
aprópénz csak elvétve csörren, a ,z~m
mel piros és lila bankók között nehany
zöld is gyarapítja az adom~ny?ka!. A
lelki üdvözítést keresők befeJezeskent a
pápai és a magyar himnuszt éneklik, s a
tömeg lassan szétoszlik. A tekmtetek
még egyszer végigpásztázzák Isten új
házát, amely egycsapásra átrendezte a
korábban megszokott összképet. Mellette már csendesen áll a fakupolájú kis
kápolna, amely egyházi hivatását ~ilá
gira cseréli fel. A helYI klslskolasok
használhatják a jövőben tornaszobaként. A hívőket immár kitárt kapuval
várja megérdemelt, felszentelt templomuk ...
Szöveg: Lazányi JÓ7.sef
Fotó: Korényi Éva

A POLITIKAI PÁRTOK ÉLETÉBŐL
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Történelmi szintézis?

MSZMP-böl MSZPI
Igen nagy a zavarodottság mostanság, a meghatározhatatlan számú pártkongresszust követően. Az állam párt átlényegült - de miből mivé? Van aki kevesli a változást, és egyre-másra látnak napvilágot a fanyalgó és szkeptikus nyilatkozatok, elsősorban a még ellenzéki, holnap már talán kormányzó-koalíciós
pártoktól: semmi más nem történt, mint a cégtábla átfestése, és ugy;mazok folytatják ugyanazt, csak más néven? Az ellenérzés érthetö, hiszen minden politikai
erőnek nemcsak programot kell adnia, de el is kell határolódnia másoktól" ám
most kitől és mitől? Eddig nem kis előrevivŐ és összetartó erőt jelentett, hogya
néhai állam párt - pártállam ellenében kellett politizálni. Vajon ezután miként
lesz? Alkalmas lesz-e arra az új párt, hogy ellenzéke elhatárolódjon tőle anélkül, hogy túl feltünő - tehát számonkérhetö - módon szembekerüljön saját, korábban hirdetett nézeteivel?

Reformkommunisták
és szocialisták

resszus dokumentumai, a program és az alapszabály. Márpedig ezeket figyelmesen tanulmányozva a legmegrögzöttebb ellenzőnek is el
kell ismernie két dolgot. Az egyik az, hogya
program valóban más, mint eddig, ez tényleg
nem egy "klasszikus" kommunista párt programja. Ez tehát tartalmi változás. A másik: az
alapszabály garanciát jelent arra nézve, hogy ne
ismétlődhessék meg a múlt.
Bárki azt mondhatja erre, hogy mindez nem
számít; lássuk a medvét, lássuk a gyakorlatot.
Igen ám, de az írás veszélyes : szárnonkérhető.
A hitelesség kÖvetelésétől visszhangzik ma az
ország, s oly nagy a nyomás és a demokratikus

De nagy a zavar azok között is, akik sokallják a változásokat. Oka ennek is sokféle lehet.
Vannak, akik a régi receptből indulnak ki: nem
a politika rossz, nem az intézmények, hanem
azok hibásak, akik tökéletlenül hajtják végre a
jó határozatokat. Mások egyszeruen magukat
féltik, vagy egyszeruen nem tudták már követni az ütemet, ami nem is csoda.
Márpedig itt valami példátlan történt, hazai és
nemzetközi össZehasonlításban egyaránt: egy
nagy és deklarált kísérlet arra
nézve, hogy történelmi
A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
kompromisszum szülessék a
ELNÖKE
baloldal, a munkásmozgalom
a Magyar Szocialista uunkáspárt tagjainak
nyolc évtizede kettészakadt
és sokáig ádáz testvérháborúKedVes Elvtárs!
ba bonyolódott két fő ereje, a
A Magyar Szocialista Munkáspárt októberi kongresszusán elhatározta, hogy új pártként Idván részt
kommunisták és a szociáldevenni Magyarország politikai életében. E döntéssel Iétre.lOtt a Magyar Szocialista Párt.
Az
új párt aMY11 őrIZ meg a réglból, amennyi értéket tagjai hordoznak: rronkásmozgalml gyökemokraták között. Nem is jó
reit, szolidaritását a társadalom munkából éI6 tagjaival, vonzódását az Igazságossághoz. ellenszenvét a
szOletésl és vagyoni elöJogokkal szemben MégIs más párt, minI el6dJe. Alapvet6 értéknek a mt.rIk.át, a
kifejezés a kompromisszum;
szabadságot, az Igazságosságot és a demokráclát tartIa_Tudatában van amak, hogy a társadalom kOtörténelmi szintézist kellene
lönbözó gondOlkodású és szemléletO emberekből áll, akiknek }oguk van saját nézeteik nyilvános hirdetéséheZ; elutasftJa a hatalom minden fajta monopóllLmát; elfogadhatatlannak tartja, ha bármely csoport
inkább mondani helyette. Az
politikai ellenfeleit kl akarja szorftanl a közéletból; semmilyen körülmények kOzött nem tartja elfogadhatónak erőszak alkalmazását politikai célOk érdel<.ében.
új párt nem kisebb célt túZÖtl
Felvilágosult, demokratikus, baloldali szocialista pártol akarunk, amely fllozófláJának, polltlkáJának
meggy6zéssel
szerez híveket. A fizikai és szellemi RU'lkások, a mtnkavállal6k politikai érdekelt képvimaga elé, mmt hogy mindketseli. Pártfogolja a vállalkozás szabadságát. Demokratikus szoclallZmust akar, amely nem lehet sem sztálini
szocializmus,
sem restaurált kapitalizmus. Az esélyek egyenlőségéért, aszoclálls bIztonságért száll
tőből megőrizze azt, ami masfkra.
Ez a párt soraiba hiv mindenkit, aki felfogásával, a kongresszus által elfogadott programnyllatkoradandó értéknek bizozallal és a párt alapszabályával egyetért. Hívja a refotmokért tenni kész kommunistákat, a szocláldenyult.Ha túllépünk a napi pomok.rata, baloldali humanista gondOlkodású embereket. Ebben a szellemben soraiba várja a programját
elfogadó, vallásos vllágnézetOeket Is. Csak azokat kfvánja távol tartani magától, akik a szélSöséges
litikai elhatáro lódási kénymegoldások, a társadalom életébe való erőszakos beavatkozás hivei.
Az MSZP számára az egység a mOködóképesség, az akclóképesség feltétele, s nem jelent köteleszereken, az árnyalatokon és
zően azonos gondolkodásI. Ebben a pártban az alapszabály teszi lehetővé a különböző eszmeáramIatok.
létezését,
s a belső vlták.at senki sem rek.eszthet! be dlk.tátLmOkkal.
nemzeti sajátosságokon és
MIndezeket azért tartom szukségesnek elmondani, mert szeretném. ha szándékainkat Ismerve
hozhatná
meg
döntését nyilatkozatával femlartja-e, megerősHl-e tagságát az átalakuló pártban Tudom
föltesszük a kérdést: mi a tarés átérzem. hogy az átalakulás nehéz 6cákat és napokat szerez a párt sok meggyőződéses tagjának.
Megértem kétségeiket ls, hiszen az új párt jellegét még csak dokumentumai körYonalazzák. E körvonatalmi, a lényegi különbség a
lakat senki más, mini a párt tagjai tölthetik kl valóságos szoclallsta tartalonvnal.
reformkommunista Olasz
Magam sem kOmyO sz{vvel vállalIam mindazt, ami érzelmileg egyatt Jár a párt eddigi korszakának lezárásával és új korszakának megnyitásáva!. Meg kell azonban tennOnk, amil a nemzet érdeke s a
Kommunista Párt és mondjuk
szocialista mozgalom megújulása tölünk elvár.
'Bfzom benne, hogy tagságának femtartása mellett dOnt, s együtt dolgozhatunk a Magyar $zocla·
a baloldalinak számító finn
lista Pártban az emberek JÓlétéért, értelmes és szép jöv6jéért. Remélem, hogy ha másk.épp dönt ls, pártoló
tagjaink
vagy párton kIvOII támogatóink, szövetségeseink között tudhatjuk Ont a Jövőben is. Tudnia
vagy svéd szociáldemokrata
kell: pártunk kés61:\b ls, mindenkor nyitva áll a tisztességes szándékú, szocialista gondolkodású emberek
előll.
párt törekvései között, előbb
utóbb be kell látnunk: nem
Budapest, 1989. október 19.
sok, sőt talán semmi.
Üdvözlettel
Az igazi kérdés, hogy mirc szerv eződötl ez a párt és
lk.r
hogyan? Erre pedig egyelőre,
(~ezső)
a tényleges gyakorlati próbát
az MSZP elnöke
megelőzően - csakis az írott
szó adhat választ, a kong-
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ellenőrzés igénye annyira erős, hogy aligha
szegheti meg valaki adott szavát súlyos politikai, választási következmények nélkül.
Különösen igaz ez arra a pártra nézve, amely
bármennyire új is, viselni kénytelen jogelődje
három (sőt négy) évtizedes országlásának súlyos terhét.

Kimúlt a szent tehén
Éppen a számonkérhetőség teszi különösen
fontossá a második pontot, a garanciát. Való
igaz ugyanis, hogy egy párt - bármely párt programja látomás, vízió, szándéknyilatkozat.
Olyan csekk, amelyet vagy sikerül beváltani
vagy nem; a program megvalósítása a körülmények szabta lehetőségektől is függ, nemcsak a
szándékoktól. Ám pontosan ez az: ettől függ.,
hogy egy pártprogram légvár csupán, vagy
tényleges alternatíva, cselekvési lehetőség.
Hogy melyiknek bizonyul, azt a közvélemény,
a választásokon szavazó állampolgár érzékeli és
ítéletet is mond. Egy többpártrendszeru demokráciában - amelyre az MSZP szav át adta - a közvélemény számon kérheti a programot és a tényleges gyakorlatot.
A számonkérés másik oldala azonban a párttagság és a vezetés viszonyában rejlik. Egy párt
akkor kap sok szavazatot, ha erős éi; befolyásos,
és akkor erős, ha - többek között - sok tagja van.
Márpedig akkor lesz szok tagja, ha mindenki
úgy érzi: a vezetés az ő akaratát képviseli, van
beleszólása abba, ami történik. Tehát, ha a párton belül van demokrácia és akaratképzés!
Az előd-pártot, az MSZMP-t ért számtalan
jogos vád közül az egyik az volt, hogya vezetés nem törődött a párttagok véleményével; azt
csinált, amit akart. A szervezeti szabályzatban
megjelentek ugyan némely jogok és biztosítékok, ám ez jobbára írott malaszt maradt. A demokratikus centralizmus szent tehene megakadályozta a nyílt vitát, a vélemények ütközését,
a párton belüli valós erőviszonyok felmérését.
Az volt erősebb, annak lett igaza, aki a párthi erarchiában magasabb posztot töltött be.
Mostantól ennek másként kell lennie. Az új
alapszabályban szó sincs semmiféle centralizmusról, semmilyen jelzővel: csak demokrácia
van. Az MSZP különböző áramlatok önkéntes
szövetségén alapuló demokratikus párt lesz. Ha
nem, elbukik; leszavazza a közvélemény, az állampolgár és leszavazzák azok is, akiknek pedig tagjai között lenne a helyük.
Igen, való igaz: mindez egyelőre csak az adott
szó biztosítéka, még nem gyakorlat. Az új párt
most szerveződik; a gátfutó még csak az első
gátat ugrotta át, a többi még hátra van. A verseny pedig kemény. Bizonyos értelemben növekedett az esélyegyenlőség a versenyzők között:
mindenki most szervezi magát. Néhány héten
belül átrendeződnek az erőviszonyok, kiderül,
mekkora lesz a Magyar Szocialista Párt. S ne
feledjük, közeleg az igazság pillanata: a szabad
és demokratikus választás.

Lábady László
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"Túl vagyunk az illegalitáson"
Tanácskoztak a szoc iá Ide m okra ták

('

Október 28-án a Hazafias Népfront szolnoki székházában a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Szolnok megyei csoportjainak
képviselői tanácskoztak. A hosszú szünet után
újból feltámadt szervezet ezen a hétvégén a mi
vidékürtkön is megismertette önmagát, személyi bázisát, felmérhette ideológiai erejét.
Némi javulás tapasztalható a taglétszám ban,
mely - igaz szerény mértékben - növekedett.
Legerősebb szervezetük Szolnokon és Martrun működik.
Az értekezlet fő célja azonban a gazdasági
program megvitatása és a kongresszusi kül döttek megválasztása volt. Első napirendként
Varga Béla az MSZDP megyei vezetője részletesen ismertette a párt gazdasági programjának elveit. Kiemelte a dokumentum három,
egymással szorosan összefüggő célját: a tulajdonreform végrehajtását, az államadósság
menedzselését és az infláció-ellenes intézkedések szükségességét. A "jó gazda gondossága" az a mo zgatóerő, mely az ország gazdaságának lendületet adhat - fogalmazódott meg.
Reális táv latnak a vegyestulajdonú gazdasá-

got látják. Nem javasolják az állami tulajdon
felosztását, de néhán y kivétellel részvénytársasággá kell alakítani az állami vállalatokat, ezzel készítve elő privatizálásukat.
A szakszervezetekkel kapcsolatban elhangzott, hogyamunkáltatóknál külön-külön
kell megvizsgálni, hogy alkalmasak-e tényleges érdekvédelemre, vagy sem .
Ha nem, javasolják független szakszervezet alakítását. Ajelenlegi vállalati tanácsokról
- mint felülről létrehozott intézményekről úgy nyilatkozott az egyik hozzászóló, hogy
azok a vezetők érdekeit védik, meg kell szüntetni őket.
A gazdag munkás mo zgalmi hagyományokkaI rendelkező párt megyei értekezletén
különös súllyal szerepeltek a mezőgazdasági
kérdések.
VargaBélajavasolta: csatlakozzanak azokhoz, akik a tulajdoni átalakításokig a termelő
szövetkezeti földek elidegenítését ellenzik.
Fel vetését mások is hel yeselték.A hozzászó lásokból kiderült, hogy párt jónéhány tagja szoros kapcsolatban áll a mezőgazdasággal. Ag-

rárprogramuk vitájában az egyéni tapasztalatok, az átélt események felidézése jobbára
csak érzelmileg egészítette ki a koncepciót.
Szóba kerültek az aránytalanul magas vezetőijövedelmek. A többségében fizikai munkát végző résztvevők közül jópáran hozzászóltak e témához . Hangsúlyozták, hogy
anyagilag ne ismerjék el a csak papíron létező
tudást. Ezért a vezető keresete - javasolták ne legyen több a hasonló képzettségű szakember fizetésének kéts zeresénél.
A késő délutánig tartó vitát követően megválasztották a megyei vezető, szerveket és a
kongresszusi küldötteket. U gy döntöttek,
hogy képviselőik egyben a megyei választmány tagjai lesznek.
A Szolnok megyei szociáldemokraták elnöke Varga Béla, titkára amartrui Horváth István lett. Kilenc régi Magyar Szociáldemokrata Párt tag kapcsolódott be a mozgalmi munkába. cJk egyben kongresszusi küldöttek is.
Megyénket 24-en képviselik az országos gyű
lésen .

szz

Ajó téeszeket meg kell tartani!
Bor, búza és birkapörkölt Jászberényben, az FKP gyűlésén
Hajdan népesebb nagygyűléseket tartottak a kisgazdák Jászberényben, mint a múltkor. A koalíciós idők utolsó éveiben is kisgazda fellegvárnak számító városban az üres széksorok láttán talán ezért is elégedetlenkedtek a reményeikben csalatkozott házigazdák. Ahhoz képest
azonban, hogy csak ez év májusában újítouák fel tevékenységüket,
mégsem tekinthető kudarcnak az a körülbelül 200 érdeklődő, aki a
Déryné Művelődési Központ nagy termében megjelent.
Gépzene kísérete nélkül bátortalanul felhangzó Himnusz a "balsorstól" erősebben zúgott, de azért érződött az egész nagygyűlésen, hogy
az emberek, mint a párt, a hirtelen támadt szabadságban még keresik a
hangjukat. Még szokatlanul esengenek jelzoK, kifejezések, újszerűek
a szónoki fogások, az érzelmesség, a gyakorlatlanságból eredő olykor
esetlen, de éppen ezért olyan eredeti megnyilvánulások. Két versidézet után megnyitó, köszöntés következett, majd Prepeliczay István, a
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt főtitkára szólt a jelenlévókhöz.
A párt megyei nagygyűlése már a választási elOKészületek jegyében
zajlott, a főtitkár ezért a párt legfőbb jellemzőit ismertette, magyarázta, utalva a 30-as évekig visszanyúló haladó törekvésekre, és azok jelenlegi aktualitásaira. A Kisgazda Párt olyan nemzeti, de nem nacionalista párt - mondta -, amelyik minden magyar érdekében politizál, legyen az a határokon kívül rekedt, vagy messzire került magyar is. A
hazától elszakadt honfitársaik számára is zeretnének olyan vonzó feltételeket teremteni, hogy azok itthon is megtalálhassák boldogulásukat.
Politikájuk másik alappillére a valláserkölcs. Nem bigott vallásosak
a kis gazdák, de jelszavaik között ott szerepel az isten, a párt vezetői
között is voltak különböző felekezru papok. Az elmúlt évtizedekben
generációk nőttek fel vallásos nevelés nélkül. Ezzel magyarázta a fő
titkár a fiatalok körében tapasztalható fe lel őtlen életvitelt. A valláserkölcs elhagyását, sőt a kimondott vallásellenességet pedig tetézte az
uralkodó párt a családellenességgel, amit Prepeliczay István (kisgazda
szemmel) a 40 év egyik legnagyobb bűnéül rótt fel. A megélhetés miatt munkába hajszolt anyák elfoglaltsága miatt alakultak ki a kulcsos
gyerekek, a hajnalban felvert csecsemők. Támogatják az egyéni szorgalrnon alapuló magánvállalkozásokat. Nem akarják a jól gazdálkodó
nagyüzemek tábláit nadrágszíj parcellákra felosztani, de meg kell te-

remteni a valós tulajdonosokat a gazdaság minden területén. A főtitkár
cáfolta egyes ellenzéki pártoknak azt az álláspontját, hogy lepaktáItak
volna a kommunistákkal. Anemzetikerekasztal megállapodásának aláírásával olyan kompromisszumot tettek a jövő érdekében, amit elengedhetetlennek tartottak a politikai folyamatok további békés menetéhez. A kormány és a parlament döntései azóta beigazolták az általuk
tett gesztus helyességét.
Kiss Zoltán Sándor, a Független Ifjúság elnöke az alig két hónap
alatt 500-as tagságúra gyarapodott Kisgazda Párt ifjúsági szervezetéről beszélt. Kijelentette, hogy pártjuk nem nosztalgia párt, mert a fiatalok és a középkorúak százai, ezrei értik meg a párt szavát. Nem demagógok, ígéretüket meg tartják, ezt majd legjobban a választások igazolják. Szervezeteik sírokat, sírkerteket gondoznak, különös hangsúlyt
fektetnek a hazafias nevelésre, ennek érdekében kísérlik meg feltámasztani a táncházmozgalmat, visszaállítani a népviseletek, a hagyományok rangját, értékeit.
Dr. Mizsei Béla, a párt Országos Politikai Bizottságának tagja, "j ás ztestvéreinek" nagy lendülettel, sodró erővel, az érzelmektől olykor elcsukló hangon beszélt életútjáról, a Kisgazda Pártban betöltött szerepéről. Mondanivalójának középpontjában a parasztok kezében l évő
feldolgozóipar megteremtése volt, amely megalapozhatja a korszeru
falusi termelési életformát, és "tejjel, mézzel folyó Kánaánt" teremt
Magyarországon. Mert biztosítja a terményfelesleg feldolgozását,
mely munkaalkalmat teremt a munkásságnak és bőséges áruellátást a
fogyasztóknak.
A kérdések, hozzászólás ok többnyire a föld körül forogtak. Az idő
sek az elértéktelenedett családi örökségük miatt panaszkodtak, amelyen a köz9s gazdaság ráfizetések miatt felégeti a tarlót, kiüríti az istállót. A tanyákat lebontották és a bérmunkássá tett paraszt elvesztette
hitét. Szóba került egy úgynevezett Gazdabank szervezésének előké
születe és a Hangya-mozgalom feltámasztása is, valamint a földek újraértékelése az 1947 -es aranykorona érték alapján, s a mezőgazdasági
kisgépkölcsönzés megszervezésének szükségessége is .
Az összejövetel kedélyes hangulatú birkavacsorával fejeződött be,
ahol, a fmom falatok mellé jó gondolatok is társultak.
Lukácsi Pál
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A legvidámabb barakk helyett
A Szabad Demokraták Szövetségének aláírás gyűjtő akciója igencsak megkavarta az
amúgyis pezsgő politikai életet. Október végi
országos gyúlésük, a népszavazás kiírása a köztársasági elnök választásáról sikerként könyvelhető el. E szervezet múltjáról,jelenéről és jövőjér61 készült Rajk Lászlóval az itt közreadott
interjú . A beszélgetésre korábban került sor, de
úgy gondoljuk, a napi aktualitáson túli mondanivaló nem évül el.

zel a légitimitfu; megszerzése, hiszen 40 évig
ebben az országban tulajdonképpen törvénytelenül uralkodott az MSZMP.

- Hogyan képzelik ela választásokat?
- Az SZDSZ-nek az lenne jó, ha listás választás lenne. Ám tudjuk, ezt most nem lehet meg-

- EUJször arra lennék kíváncsi, honnan jön s hová tart az SZDSZ?
- Történelmi párt vagyunk. Jogfolytonos
utódja annak a demokratikus ellenzéknek,
mely Magyarországon az utóbbi tíz évben
jelentős tevékenységet fejtett ki. Azért is
használtam a történelmi jelzőt, mert 1956.
örökösének is tartjuk magunkat. A forradalom
követeléseit mi is vállaljuk, szeretnénk valóra
is váltani. Persze más eszközökkel. Ma egy
csendes forradalom zajlik hazánkban. Az
SZDSZ ezt törvényes keretek közölt akarja
megvívni. Békés átmenetet akarunk egy új társadalmi formáció ba, a demokratikus magyar
köztársaságba.

- Önök pártként mfikö"dnek? A nevükMl ez nem derül ki.
- Pártszeruen működünk. Ma Magyarországon egyetlen szervezet, még az MSZP sem
mondhatja el magáról, hogy párt, mivel nem
volt párttörvény. Legitimitását minden párt
csak a demokratikus választások során szerzi
meg! Tehát kicsit furcsa a helyzet. Van tag ságunk, tagdíjat fizeTÜnk.

- Az SZDSZ-be kik léptek be eddig?
Csupa értelmiségi vagy másokat is soraikba fogadnak?
- Tévedés az, hogy csak értelmiségiek vannak köztünk. Több mint 6000 tagot számlálunk,
s jelentős részük vidéken él. Naponta 2-3 vidéki csoport jelenti be megalakulását. Igaz, ez a
tendencia az utóbbi hetekben felgyorsult. Az országos tanács tagjai pedig járják az országot.
Mindenhová igyekszünk eljumi, ahová hívnak
bennünket. Egy dologra még nem válaszoltam,
a tagok közel 60 százaléka munkás vagy v állalkozó. Tehát nem igaz, hogy értelmiségi elit vagyunk. Az viszont igen, hogy az SZDSZ-nek
komoly szakértőgárdája van, szociológ~sok
ból, közgazdászokból, jogászokból. Enélkül
nem tudtuk volna kidolgozni programunkat.

- Önö'k azt állítják, hogy az ellenzéki
pártok közül egyedül az SZDSZ-nek van
komplex programja. Mit tartalmaz ez?
- Elég nehéz ezt röviden ismertemi, hisz 150
oldalas könyvbenjelentettük meg. Mégis megpróbálom a lényegét felvázolni. A békés rend szerváltás programja három részre tagolható. A
politikai program fontos része, hogy többpártrendszert, függetlenséget, semlegességet, alkotmányosságot akarunk, s európai betagozódást. Most a legfontosabb a választások lebonyolítása az új választójogi törvény szerint. Ez-

oldani. Ezért a listás és az egyéni választókerületekben való jelöltállítás kombinációja mellett
tettük le a voksot. Úgy gondolom, az SZDSZ
erős ellenzéki pártként fog a választások után
bekerülni a parlamentbe. A kormányzat számára pedig óriási segítség, ha van erős ellenzéke,
hisz sok tévedéstől megóvhatja. Ez is a demokratikus jogállarniság egyik kritériuma.

- Netán kormányozni is hajlandóak?
- Fel vagyunk rá készülve, de mindenképpen
koalícióban gondolkodunk. Ezt a határozott
programunk és a széles szakértőgárdánk lehetővé teszi. Ám az .MSZP-vel semmilyen koalíciót nem tartunk elképzelhetőnek. Sem kormánykoalíciót, sem ellenzéki koalíciót.

- ProgramukjelentUs része a gazdasággalfoglalkozik. Az SZDSZ milyen gazdaságot szeretne?
- Magántulajdonon alapuló vegyes gazdaságot, amelyben állami és köztulajdon is létezne.
Ez tulajdonképpen az SZDSZ programjának lényege. Működő piacgazdaságot szeretnénk,
amelyben a piacképes áru - gyártsa azt magánvállalkozó vagy állami vállalat - amérce. A gazdasági és politikai élet egyensúlyának megteremtésére törekszünk, e nélkül nincs működő
társadalom. Ma ez a két dolog nagyon távol van
egymástól. A gazdaság gödörben van, de politikai garancia nélkül a gödörbo1 nem lehet kimászni. A politikai garancia pedig a szabad, demokratikus választáso kkal kezdődik. Ám azt is
látni kell, hogy rövid időn belül a gazdaság nem
gyógyítható, tehát életszínvonal növelését ezért
nem ígérjük rövid táv on. Az SZDSZ a szociális
demagógiától tartózkodik! Aki netán a választási siker reményében bármi szépet ígér a népnek, az egyszeruen hazudik.

- A gazdaság kijutásához a gödörMl
azonban tUke kell. A külföldi még nem
jön, itthon pedig nincs. Közben állandóan a reprivatizálásról hallunk. A melósok
pedig attól tartanak, eladjákfejükfó'lül a
gyárat. Holott Uk negyven éven át azt hallották, tiéd a gyár!

- Az SZDSZ-nek nem az a programja, hogy
árusítsuk ki az országot, de egy reprivatizálást
végre kell hajtani. Egy olyan gyárban, ahol van
erő, s úgy tud strukturálódni - például a szakszervezet révén -, hogy munkástanácsok képesek átvenni az irányítást, ott vegyék át. A munkás nem hülye, tudja nagyon jól ki az - legyen
mérnök, közgazdász vagy más szakember -,
aki majd jól fogja irányítani a gyárat. Ezzel
pedig a tőkét - a gyár vagyonát, eszközeit,
munkásgárdáját - hatékony an múködtemi.
Persze ez csak fokozatosan, egy hosszabb
folyamat során alakulhat ki. A tulajdonreforrnhoz azonban egy szociális háló is tartozik. Egy olyan szociális biztonság, mely
emberi, s egyben állampolgári jog is. Az állami vállalatok részvénytársasággá való átalakítása nem járható út. Ez nem más, mint a jelenlegi vezetőgárda - mely sok esetben bizonyította alkalmatlanságát - kiváltságos helyzetbe juttatása. Ezzel a vállalatok hatékonysága
nem fog javulni, nem segíti elő a piaci ítélet
megteremtését.

- A politikai és gazdasági P!ogramrészekrtJl beszélgetünk. Ön említette az átmeneti idtJszakot a választáso kig. Ebben
az idtJszakban még mi vár ránk?
- Az MSZMP uralkodása alatt a legvidámabb barakk lett ez az ország. A nép nagy része teljesen depolitizálttá vált. Ezt a hallgatag
többséget kell megmozgatni, megnyerni. S én
úgy látom, elindult ez a folyamat. Az állampárt
elvesztette tömegbázisát, visszavonulóban van
sok tekintetben. Ezt viszont nem az ellenzéki
kerekasztal sikereként könyvelem el. Itt a nép
vonta meg bizalm át tőlük azért a bűnökért, amit
elkövettek. Ezt nagyon jól mutatta március 15e, Nagy Imre temetése, vagy az 1988-as erdélyi demonstráció. Tehát a hallgatag tömeg igenis tudja, hova álljon. Az SZDSZ szeretné, ha
szavazatával is megerősítené ezt. Tehát egy választási kampány fog kibontakozni. Azt szeretnénk, ha programunkat megismernék az emberek. Az SZDSZ-nek nem célja, hogy százezrek
lépjenek be hozzánk. Az egy bolsevik rémálom, hogy egy párt attól erős, ha többsi,ázezer,
vagy millió tagja van. Demokratikus jogállamban egy pármak a létét, fontosságát, politikájának helyességét az igazolja vissza, hogy rá szavaznak a választópolgárok. Persze ebben a választási küzdelemben sok váratlan dolog is történhet, amin el lehet vitatkozni, vagy esetleg
borzolja a kedélyeket. ilyen a NEXT 2000
ügye, vagy az, hogy legyen-e köztársasági elnök.

- S legyen?
- Szerintem szükség van rá. De csak a választások után, tehát az új parlament válassza meg.
Eddig nem beszélTÜnk róla, de az országgyűlési
képviselők megválasztása után kerül sor - legalábbis az SZDSZ koncepciója szerint - a helyhatósági tan ács tag i választásokra. A helyi önkormányzat kialakítása szintén fontos eleme
annak az új rendszernek, mely ki fog alakulni.
Mert a rendszerváltás be fog következni, ezt ma
már mindnyájunknak lámi kell.

demokratikus hazát

- Köszönöm a beszélgetést.
Kiss Erika
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Falvak a senki földjén CD
~

Pénz, peDZ,

~

peDZ ...

N~á~ közepén röppent fel a hír, hogy megalakult a Tiszazugi Települések Szövetsége.
~lfeJe~tten é~dekvéd~lmi szereppel. Sajtóközlemények méltatták az ügyet, hogy aztá~ a~ilyen hirtelen támadtak, olyan hirtelen el is üljenek a szövetség körül györöző
szorvanyos hullámok. Nem jött hír a szövetkezés további sorsáról sőt arról is hallani

lehete~, hogy ~ul~jdonképpen még ~eg ~em. alakult ténylegesen 'a szervezet, s hogy
nem mmden kozseg akar a tagok soraba lepm. A Tiszazugi Települések Szövetségének
- s egyben minden más ilyen tömörülésnek - esélyeit és lehetőségeit próbáltuk keresni
a legérintettebbek, a tiszazugiak segítségével.

Arra, hogy van létjogosultsága egy ilyen
hogyatérségi érdekeket összehangoltan
számtalan bizo- képviselje a szövetség ...
Nincs konkrétabb képük a közös jövőről
nyítás lehetséges, de legnyilvánvalóbbként
elég csak végigmenni a tiszazugi falvak utazoknak a tanácsi vezetóknek sem, akiknek
cáin, s elég bekukucskálni e "nagy színpad"
települése a belépés mellett döntött. Azt vikulisszái mögé. Enyhén szólva: nem a viráglágosan látják valamennyien, hogy valamit
zás képei, nem a pezsgés jelei tárulnak a szetenni kell, de hogy mi lenne az, arról ma még
münk elé. Vagy elegendő volt csak beülni a ők IS keveset tudnak. Arról viszont már jóközelmúlt viharos falugyúlésemek valameval többet, hogy milyen ne legyen ez a szerly ikére - volt belőlük szép szánunal! -, ame- vezet.
- Ha afféle "kis járás" lesz a szövetségből,
Iyeken egyre erősebben fogalmazódott meg
az itt élők elégedetlensége a mosto_
ha életv iszonyok miatt. Lehet lapoz- ri
~
/lJ'
gatru a falvak lélekszámának folya- 1P'fIfJ;
matos csökkenés éről szóló jelen~
téseket, s lehet füstölögni, hogy né- 1$
V, ... "'4
hány települ ésről már maguk a veze- J
tők iselfelé kacsintgatnak. (Süllyedő
hajó?)
De vajon mit tehet majd ez a szövetség? Tehet-e egyáltalán valamit?
Hiszen pénzt nem tud csinálni, még
csak "szerezni" sem nagyon, mivel
leáldozott már a nagy tarhálások, a
{~/
"pénzkijárások" ideje. Akkor hát miként lendíthet a térség kátyúba ragadt
szekerén? Gyakorta kérdezik ezt manaps ág ott, ahol még nem döntöttek a belé- kunszentmártoni központtal - fogalmazta
meg több kollégája véleményét is HALÁPI
pésről, de ott is, ahol már igent mondott a
FERENC tiszaugi tanácselnök -, apparátushelyi tanács. A válaszok egyelőre bizonytasal és eltartandó emberekkel, akkor nem malanok, s helyenként bizony homályos ak is,
radunk tagok sokáig. llyenfajta szervezetre,
ez pedig nem tesz jót az ügynek.
egy újabb eltartandó vízfejre ugyanis nincs
Lapozgatom az alapszabály-tervezetet.
Olvasom, hogy a szövetség az elmaradott szükségünk! De... ha valami meddő próbálkozás marad csak a szövetség, akkor se letérségek fejlesztésénekországos programjászünk soká a tagjai ... Csak ha értelme és
hoz kapcsolódóan képviseli a tagok érdekehaszna van. Viszont... túl sokat sem várok
It az Országgyúlésben, a megyei tanácsban
azért tőle, mivel tisztában vagyok a korláés a térség közszolgáltatást nyújtó szervezetokkal. Egyetlen falu sem remélheti ettől a
tei fe lé (ellen?). Ágazati és intézményi
közösködéstől a megváltást.
együ ttműködést ígér a tanácsi vagyon gya, Némileg összecseng a ~ácse.lnö~.ut~! 
rapításában és eredményesebb működteté
so mondatával DR. K6ROS/NE DOMOsében.
LÁZI BÉLA, Kunszentmárton tanácsel- TÖR IWNA véleménye, aki Tiszaugon az
nöke a szövetkezés gondolatának egyik fő MDF egyik aktivistája és szervezője. Bár, ő
szószólója. Sok konkrétummal ő sem tudott sokkal erősebben, sokkal nyilvánvalóbban
fogalmaz, mmt a község első embere.
egye lőre szolgálni. Illetve: eggyel máris! A
- Ha haszna lesz a szövetségnek, lépjünk
szervezet első akciója nem kisebb vállalkobe, de ezzel semmi nem oldódik meg az
zás lesz - több társ szervezettel együttmű
alapvető bajainkból. Helyben kellene sokködve -, mint a térség földgáz-ellátásának
megszervezése és a munkák összehangolá- kal jobban összefognunk ... itt egyfelé húznunk, s nem pedig szét. Megmozdítani a
sa. Bár - tette hozzá október végi találkozásunkkor a tanácselnök - ez az akció már a községet, mIDt ahogy az itt élők armyiszor
bizonyították már, hogy hajlandóak tenni a
szöve,tség nélkül is elmdult s halad.
- Ugy számolunk - nyomatékosította a falujukért ...
Egy, dologbllJl közös álláspontra jutotszöve.tkezés fontosságát -, hogy mIDtegy
tunk LA ZI BELA VAL. Abban, hogy jó lenne
harmmc-harmmcötezer ember életviszoa Tiszazugi Települések Szövetségének él ny~ak a javítását kísérelhetjük meg így.
ére - titkárként - profIszintű menedzsert taMeg olyan település is jelezte csatlakozását,
lálni, aki valóban érdemi arculatot szab a ráamelyik nem tartozik szorosan a térség ünkbízott szervezetnek, s akinek munkája nyo höz: TIszaföldvár. Nemet mondott ugyanakmán nem válik afféle politikai gittegyletté
kor a hívásunkra Mezóhék és Mesterszállás
az oly sok reménnyel létrehozott faluszövetaJ9k nem titkolják, hogy inkább Mezőtú;
ség. Céltalan gittrágásra ugyanis egyre kefe lé kötelezik el magukat... A gázvezetés
vésbé lehet ma már rávenni bárkit...
mellett egyébként elsősorban a mezőgazda 
(Foly tatjuk)
sági termelés területén tudok együttműkö
dés t elképzelni, illetve azt tartom fontosnak,
L. Murányi László
érdekvédő szerveződésnek,

'"'''
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A falak sem
örökéletűek
Majd hanninc év után olybá tűnik, hogya hidegháború emelte falak legszembeuln6bbike is "leomlott": a két
Berlint elválasztó tiltott zóna és hírhedt építmény átlépése is szabaddá vált az NDK-sok, az orosz megszállási zónában élő németek számára is. November 9-én éjszaka
népünnepély re hasonlító leírhatatlan jelenetek zajlottak
az NDK fővárosában, miután bejelentették, hogya rendőrség azonnal bárkinek kiutazási vagy kivándorlási engedélyt ad. A bejelentés pillanatától a határőrség mindenkit átengedett. A kelet-berliniek ezrei özönlöttek át a szabaddá vált, ellenőrizetlen ellenőrzési pontokon , hogy sétálni induljanak a Kurfürstendammon, amely minden berlini számára fogalom, és keletről 28 éven át nem volt elérhet6. Ezen a belvárosi főutcán ismeretlenek ölelkeztek
össze, a nyugat-berliniek diszkókba és söröz6kbe hívták
a kelet-berlinieket. A környékén megbénult a forgalom. A
legtöbb kelet-berlini reggel visszaindult, hogy munkakezdéskor a helyén legyen.
A szokatlan és gyors változások id6szakát éljük, de erre a döntésre még a legbonyolultabb álmaiban sem szánútott senki, aki tisztában volt a két német állam korábbi viszonyával és az NDK nem rég leulnt vezetésének szemléletével.
A Közép-Kelet-Európában zajló mai folyamatok - úgy
tiIrúk - valóban gyökeres fordulatokat hoznak el6bb-utóbb
az ill él6, a múltjukat és jelenüket kell6en megszenvedett
népek számára. Ehhez az éjszakához talán csak Jerikó falainak biblikus leomlása hasonlítható. Az, amikor egy nép
szabadságvágyának semmiféle ideológia, és semmilyen
hatalmi fortély nem tudott gátat szabni. A híreket figyel6
és ért6 emberek számára november 9-e és l Q-e - a két Berlin közös hajnala - olyan jelképértékiI eseményévé vált,
amely valóban egy új demokratikus korszak hajnala, és a
jogállamiságra alapuló szabad önrendelkezés igazi kezdete lehet Európa egyik legérzékenyebb pontján.
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A Magyar Televízió műsora
November 22., szerda
TVl:

.r

8.00 Tévétorna nyugdíjasoknak. 8.05
Stúdió '89. A Televízió kulturális hetilapja (ism.). 8.50 Képújság. 8.55 Az
Országházból jelentjük ... Tudósítás az
Országgyt1lés novemberi ülésszakáról.
17.20 Hírek. 17.25 Déli videoújság. A
Szegedi Körzeti Stúdió músora. 17.35
Hírek szlovák nyelven. A Szegedi
Kö rzeti Stúdió músora. 17.40 Egy különc portréja: a rózsahal. NSZK ismeretterjesztó film. 18.25 Betúreklám.
18.30 Interpop Gála. Balogh Ferenc,
Csepregi Éva, a Napoleon Bld és a
Z'Zi Labor músora. 19.05 Reklám.
19.10 Esti mese. Kacor kalandjai. Kacor zenél. Csehszlovák rajzfilm. 19.20
Reklám. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám.
2.0.05 Az Országházból jelentjük ...
Osszefoglaló az Országgyűlés mai
napjáról. 20.45 Muzsikál a mozi. Szórakoztató összeállítás. 21.25 Reklám.
21.30 Új Világ. Külpolitikai képes
krónika. 22.15 Fiatal Múvészek Stúdiója. Szibériai nyár. Rövidfilm. A kék
kristály könnycsepp. Ki sj átékfilm.
23.10 Híradó 3.

TV2:
Kudlik Júliával és Dombóvári Gáborral
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám. Riportok. Id6járás. Zene.
17.45 Mozaik. Telefonos játék. 18.00
Telesport. 18.25 Gyerekeknek! l. Drágalátosok. Szovjet kisfilm. 2. Népek
meséi. A két lángnyelv. Jugoszláv rajzfilm. 18.47 TV2. 19.00 Az idő és a
szél. Brazil tévéfilm-sorozat XI/IO.
rész. 19.51 TV2. 20.20 AUTÓ 2. A
TV2 autós magazinja. 21.00 Híradó 2.
21.20 TV2. 21.30 ltzhak Perlman és
Pirchas Zukerman . Angol fllrrl. Kb.:
22.20 TV2 Napzárta.

November 23., csütörtök
TVl:
8.15 Tévétorna nyugdíjasoknak. 8.20
Zoom - Your. English Magazin. Today From KöIn . 8.50 Képújság. 8.55
Az Országházból jelentjük... Tudósí tás az Országgyúlés novemberi
ülésszakáról. 16.35 Hírek. 16.40 Pannon Krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió
híradómúsora. Dél-dunántúli hírek, információk , események. 16.50 Hírek
szerbhorvát nyelven. A péési Körzeti
Stúdió músora. 16.55 Népzene zenekarra. "Kerek a sz616Ievele". 17.00 A
rövidfilmstúdiók múhelyéb6l. MOV!
Helios Filmstúdió. 1. Kirlián - képek.
2. Megel6zni a váratlant. 3. A legjobbat a leggyorsabban. 17.35 Bébi és
társai. Angol ismeretterjeszt6 filmsorozat XV/13. rész. 18.00 Négy nap tévéműso ra. 18.10 Hármas csatorna.
Múlt századi magyar arcképcsarnok
IV/4. rész: Egy letűnt nemzedék. Katona Tamás sorozata. 19.00 Reklám.
19.05 Esti mese. Linda, mesélj! Lámpagyújtogató. Magyarmesefilm. 19.15
Lottósorsolás. 19.20 Reklám. 19.30
Híradó. 20.00 Reklám. 20.05 Egy óra
- három arc. A f6szerepben: Darvas
Lili ( 1972.) - ism. l. Manfred

Schwarz: A vádlott. 2. Görgey Gábor:
Délutáni tea. 3. Manfred Schwarz: A
csalódott Meiemé. 21 . 15 Reklám.
21.20 Az Országházból jelentjük ...
Összefoglaló az Országgyt1lés mai
napjáról. 22.00 Nagy Em6. Poruéfilrn.
22.45 Híradó 3.

TV2:
Endrei Judittal és Déri Jánossal
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám. Riportok. Időjárás. Zene.
17.45 Mozaik. TelefOllos játék. 18.00
Telesport. Benne: Labdarúgó kupanap.
18.25 Gyerekeknek! Thomas és Thomas bácsi. Holland kisfilm-sorozat
XI/6. rész (ism.). 18.53 TV2. 19.00
Miss World. 21.00 Híradó 2. 21.20
TV2 - Benne: Nézze meg az ember!
21.30 Belfegor, avagy a Louvre fantomja. Francia tévéfilm-sorozat XIIIJ3. rész. Belfegor támad (ism.). 21.56
TV2. 22.00 Napzárta. 22.45 Régi holland mesterségek. Az üvegfest6. Holland kisfilm. 23.00 Nézőpont. A Mtlvészeti F6szerkeszt6ség mtlsora. Kb.:
23.30 TV2.

November 24., péntek
TVl:
8.45 Tévétorna. 8.50 Képújság. 8.55
Az Országházból jelentjük... Tudósítás az Országgyt1lés novemberi ülészszakáról. 16.55 Hírek. 17.00-19.00
Péntek délután. 17.00 Évgyúrúk.
Nyugdíjasok músora. Kb.: 17.30 Téka. Közhasznú információk. Kb.:
17.40 Riponfilm. 17.55 Reklám.Kb.:
18.00 Ablak. Közéleti szolgáltató mtlsor. 19.05 Reklám. 19.10 Esti mese.
Füles Mackó kalandjai. A hegedűmú
vész. Lengyel bábfilm-sorozat. 19.20
Reklám. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám.
20.05 Telefere. Vitray Tamás műsora.
21.15 Reklám. 21.20 Az Országházból jelentjük ... Összefoglaló az OrszággytUés mai napjáról. 21.50 Parabola. 22.20 Gian Maria Volonte-sorozat. Giordano Brunó. Olasz-francia
film (1973.). 0.10 Híradó 3.

TV2:
Radványi Dorottyával és Aigner Szilárddal
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám. Riportok. Id6járás. Zene.
17.45 Mozaik. TelefOllos játék. 18.00
Telesport. 18.25 Gyerekeknek! Tom
és Jerry. Amerikai rajzfilm-sorozat. I.
Szeresd akiskutyát. 2. Momi dög a
cethal. 3. Az eltúnt egér. 18.45 TV2.
19.00 Recsk 1950-1953/1988. Magyar
dokumentumfilm. Közben: Kb.: 21.05
Híradó 2. Kb.: 23.50 TV2 Napzárta.

November 25., szombat
TVl:
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna gyerekeknek. 9.10 Az él6világ egysége.
Amerikai ismerenerjeszt6 filrnsorout
XV /8. réSz. Édesvízi élet (ism.). 9.25
Aki eladta a fa árnyékát. Kínai bábfilm. 9.50 Egy nap a berlini Sport- és
Szabadid6-központban. 10.10 A korona ékköve. Angol tévéfilm-sorozat
XIV /13 . rész. Pandora szelencéje

(ism.) 11.00 A Szegedi Körzeti Stúdió szlovák nyelvú nemzetiségi magazinja. 11.30 Képújság. 14.25 Képújság. 14.30 Legyen szerencsénk. Rózsa György mtlsora. 15.15 Bettlreklám. 15.20 Ritmikus Sportgimnasztika. Intervíziós Kupa. Közvetítés Kijevb6l. Kb.: 16.45 Mozgó Képek. A
MOKÉP filmajánlata. 17.00 Videovilág. New York City. 17.40 A nap lovagjai VIII/4. Bródy Sándor. 18.15
Népszavazás el6U. 19.05 Reklám.
19.10 Esti mese. Anagy ho-ho-hohorgász télen. Szálka hal nélkül. Magyar
rajzfilm. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám. 20.05 Vers mindenkinek. Somlyó Zoltán: A szűk könyökuccán. 20.10 Hoover és a Kennedyek.
(A második amerikai polgárháború)
Amerikai tévéfilm II/l. rész. Kb.:
21.40 Reklám. 21.45 Roxinpadon a
Dolly Roll. 22.35 Epizódok M. E tanár úr életéb6l. Dokumentumfilm Mérei Ferener61. (1984-87). III!. rész.
23.35 Híradó 3.

TV2:
Berkes Zsuzsával és Dombóvári Gáborral
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - Benne:
német nyelvlecke XX/12. rész. Riportok. Id6járás. Zene. MOVI-Krónika.
15.00 A sárkány szíve. Angol dokumentumfilm-sorozat XIIi!. rész. Az
emlékek. 15.51 TV2. 16.00 Útkeres6.
16.25 TV2 - Benne: Riportok. Időjá
rás. Zene. 17.15 Melyiket a három közül? Játékos vetélkedő. Egri János músora. 17.45 TV2. 18.00 Telesport.
Benne: Összefoglaló a Labdarúgó NB
r. mérk6zéseir61. 18.25 Gyerekeknek!
Hupikék törpikék. Belga rajzfilm-sorozat. Pamacstámadás. 18.40 TV2.
19.00 Zöld zsalugáter. NSZK film.
19.52 TV2. 20.00 Rockstúdió. 20.40
Telesport. Összefoglaló a labdarúgó
NB r. .mérkőzéseir61. 21.00 Híradó 2.
21.20 TV2. 21.30 BONGÓ. Az Országos Takarékpénztár Sportfogadási
és Lottóigazgatóság, valamint a TV2
mtlsorának közös számsorsjátéka. A
november havi szelvények sorsolása.
22.20 T. r. R. Olasz-magyar tévéfilmsoroUI. Vészhelyzet. Kb.: 23.20 TV2
Napzárta.

November 26., vasárnap
TVl:
9.10 Családi torna. 9.15 Kéménymesék. Óvodások músora. 9.40 Thomas
és Thomas bácsi. Holland kisfilm sorozat XI!7. rész. 10.10 Korról korra.
Angol ismeretterjeszt6 filmsorozat
VIIJ4. réSz. Város a város alatt. 10.30
Az ezüst cipe1l6. Lengyel bábfilm.
10.55 Mi-tu-ház avagy amindenttudó
háztartás. Tisztálkodás (ism.). 11.1 O
MTK VM-FrC bajnoki labdarúgómérk6zés. Közvetítés a Hungária úti
pályáról. A szünetben: 12.00-kor Népszavazás. Tudósítás a nap eseményeir61. 12.55 Képújság. 15.35 Képújság.
15.40 RTV Közönségszolgálat. 15.45
Három kívánság. 16.55 Izek mikrohullámon V/3. rész. 17.10 Betúreklám. 17.1 5 Szó-Zene-Kép. Műveltsé
gi verseny. 17.45 A kölcsönkapott

Föld XV/8. rész. A környezetgazdaság kárai. 18.05 Népszavazás. Tuqósítás a nap eseményeiről. 18.20 Delta. Tudományos híradó. 18.45 Reklám. 18.50 Esti mese. A legkisebb Ugrifüles. Mikor focizunk már? Magyar
bábfilm. 19.00 A HÉT. 20.00 Híradó.
20.15 Hoower és a Kennedyek. Amerikai tévéfilm M. rész. 21.45 Telesport. 22.00 Népszavazás. Tudósítás a
nap eseményeiről. 22.15 Epizódok M.
E tanár úr életéb61. Dokumentumfilm
IIJ2. rész (1984-87). 23.10 Képújság.

TV2:
9.00-12.00 Tévémagiszter. A Műveló
dési F6szerkesztőség músora.
TV2 Sugár Ágnessel és R4Szsa Péterrel.
.
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - Benne:
Orosz nyelvlecke XV/12. rész. Időjá
rás. Riportok. Zene. Röntgen - szociális és egészségügyi híradó. 15.00 A
Forsyte Saga. Angol családregény
XXVI/21. rész. Becsületsértési ügy
(ism.). 15.51 TV2. 16.00 Szindbád
nyolcadik utazása. Tévéfilm-sorozat
XIIi 12. rész. 16.51 TV2. 16.55 Álljunk meg egy szóra! Grétsy László és
Vágó István nyelvmúvelő músora.
17.05 TV2 - Benne: Elment a madárka ... A MALÉV Kamarás együttes
músora. Reklám. Idójárás. Zene. Hol
van a sok virág? Összeállítás Mezei
Mária sanzonfelvételeib61. 18.25 Gyerekeknek! l. Benedek Elek meséi. Mátyás király juhásza. Magyar mese. 2.
Kétbalkezesek. A lemezjátszó. Csehszlovák bábfilm. 3. Mátyás a házimanó. Mátyás jót tesz. Angol rajzfilmsorozat. 18.51 TV2. 19.00 A balek.
Komédia 3 felvonásban. A Pécsi Nemzeti Színház előadása, felvételr61 (felnőtteknek!) . 22.25 TV2 - Benne: Labirintus. 22.40 Rilrnikus Sportgimnasztika. Intervíziós Kupa. Közvetítés
Kijevb61, fe1vételr61. Kb.: 23.05 Népszavazás. Tudósítás a nap eseményeir61. Kb.: 0.30 TV2.

November 27., hétfő
TVl:
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 Csongor és Tünde.
Tévéjáték II/l. rész - ism. (1976.).
10.30 A HÉT - ism. 11.30 Delta. Tudományos híradó - ism. 11.50 Képújság. 16.25 Hírek. 16.30 Déli videoújság. A Szegedi Körzeti Stúdió músora. 16.40 Hírek román nyelven. ASzegedi Körzeti Stúdiómtlsora. 16.45 Három nap tévémtlsora. 16.55 Kuckó.
17.45 Szám-adás. Gazdasági negyedóra. 18.00 Egy szó, mint száz. Nyelvi fejtöTőjáték. Egri János músora.
18.45 Reklám. 18.50 Esti mese. Pamacs és barátai. A hasonmás. Csehszlovák rajzfilm. 19.00 Új eim-eim.
Irodalmi rejtvénymúsor gyerekeknek.
Mándy Iván. 19.20 Reklám. 19.30
Híradó. 20.00 Reklám. 20.05 Új Nyitott Könyv. Százezer 6s. 21.05 Panoráma. Világpolitika percről percre.
21.50 Reklám. 21.55 Iparterv. 22.45
Híradó 3.

ra
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TV2:
Berkes Zsuzsával és Aigner Szilárddal
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám. Időjárás . Zene. 17.45 Kérdezz! Felelek. Egri János műsora.
18.00 Hétfőn hatkor. 18.25 Gyerekeknek! Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. NSZK rajzfilmsorozat. Tavasz Lappföldön - ism. 18.50
TV2. 19.00 A Forsyte Saga. Angol
családregény XXVI/22. rész: Az
ezüstkanál "' ism. 19.50 TV2. 20.00
Körzeti tévéstúdiók műsora. 20.55
TV2. 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2.
21.30 Telesport. Kb. 23.00 TV2 Napzárta.

November 28., kedd
TVl:
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 Szép hangok özöne.
Angol filmsorozat VI/2. rész: A szimfónia története - Beethoven - ism.
10.40 Panoráma. Világpolitika percr61
percre - ism. 11.25 Mozgató. Torna
mozgáskorlátozottaknak. 11.35 Képújság. 17.05 Hírek. 17.10 Pannon
Krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió híradó műsora. Dél-dunántúli hírek, információk, események. 17.20 Hírek
német nyelven. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. 17.25 A Szegedi Körzeti
Stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi
magazinja. 17.55 Szép magyar dal.
Baross Gábor feldolgozása: Rákóczi
László szomorú históriája. 18.00 RTV
Közönségszolgálat. 18.05 Szám-adás.
Gazdasági negyedóra. 18.20 A tenger
lVII. rész: Sziget az óceánban. 19.05
Reklám. 19.10 Esti mese. Mirr-Murr.
Leszállított árú dinnye. Magyar bábfilm. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám . 20.05 A korona ékköve. Angol tévéfiTm-sorozat XIV/14.
rész: Osztozkodás. 20.55 Reklám.
21.00 Stúdió '89. A Televízió kulturális heLilapja. 21.45 Kovbojok. Dokumentumfilm III/I. rész. 23.05 Híradó 3,

TV2:
Kudlik Júliával és Déri Jánossal
17,00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám, Riportok. Időjárás. Zene. Telcdoktor, Orvosi tanácsok az asztmáróL 17.45 Kérdezz! Felelek. Egri János műsora. 18.00 Telesport. 18.25
Gyerekeknek! Alvin és a mókusok.
Amerikai rajzfilm -sorozat. l. Hol volt,
hol nem volt sapka. 2. Autókanyaró.
18.48 TV2. 19.00 "W" időpont. lengyel dokumentum-dráma. 20.18 TV2
- Benne : Közönség előtt. Angol zenés
film, 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2.
21.45 Napzárta. 22.30 A gagman.
Csehszlovák komédiasorozat VI/3.
rész: A sztár. 23,00 Gondolkodó. A
Televízió tudományos folyóirata. Kb.
23.45 TV2.

November 29., szerda
TVl:
9,00 Képújság, 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 Indiánok, lappok, beduinok között. NDK dokumentumfilm. Túl az Északi Sarkkörön. 9.35
Hármas csatorna. A titok IV ll. rész ism, 10.20 Stúdió '89. A Televízió kulturális hetilapja - ism. 11.05 Képújság. 16.55 Hírek, 17.00 Déli videoújság. A Szegedi Körzeti Stúdió műso
ra. 17.10 Hírek szlovák nyelven. A
Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 17.15
Tenger és kaland. NSZK dokumentumfilm, Búvárok, hajók, amforák.
18.00 Betűreklám. 18.05 France Gall
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a Zenith Színházban. Francia zenés
film - ism. 19.05 Reklám. 19.10 Esti
mese. Kacor kalandjai. Kacor megvédi a Holdat. Csehszlovák rajzfIlm.
19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
Reklám. 20.05 SzendI Gábor - Molnár György: Alapképlet. Tévéfilm.
21.10 Reklám . 21.15 Loriot. NSZK
szórakoztató film. 21.35 Kovbojok.
Dokumentumfilm III/2. rész. 23 .00
Híradó 3,

TV2:
Radványi Dorottyával és Rózsa Péterrel
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám, Riportok. Időjárás , Zene.
17.45 Kérdezz! Felelek. Egri János
műsora . 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! l. Drágalátosok. Szovjet
kisfilm. 2. Népek meséi. Az almából
született lány. Csehszlovák bábjáték.
18.48. TV2. 19.00 Az idő és a szél.
Brazil tévéfilm -sorozat XIIll. rész.
19.51 TV2. 20.30 A rock gyermekei.
A könnyűzenei utánpótlás műsora.
21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.55
Miss Julie, Finn tévéfilm (Csak felnőtteknek!) - ism. Kb. 22.55 TV2 Napzárta, Mészáros Márta: Útinapló. Dokumentumfilm III/l. rész: Újra
Moszkvában.

November 30., csütörtök
TVl:
9,00 Képújság. 9,05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.1 O Csongor és Tünde.
Tévéjáték II12. rész - ism. (1976.).
10.35 Jean Tinguely. Angol dokumentumfilm - ism. 11.20 Mozgató, Torna
mozgáskorlátozottaknak. 11.30 Képú jság. 17.05 Hírek. 17.10 Pannon
Krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió híradóműsora. Dél-dunántúli hírek, információk, események. 17.20 Hírek
szerbhorvát nyel ven. A Pécsi Körzeti
Stúdió műsora. 17.30 Az utca művé
szete. Francia film. 18.25 Négy nap
tévéműsora. 18.35 Bébi és társai. Angol ismeretterjesztő filmsoro'zat
XVII 4. rész, 19.00 Reklám. 19.05 Esti mese. Linda mesél. Egerek.. - népmese. Magyar mesefilm. 19.15 Lottósorsolás. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám. 20.05 Szomszédok. Telereg'ény - 68. fejezet. 20.35 Reklám.
20.40 Hírháttér. Nézetek, vélemények
közérdekű kérdésekr61. 21.25 Képes
nóták. A Voga -Tumovszky duó videoklipjeib61. 21.55 Kovbojok. Dokumentumfilm III!3. rész. Kb. 22.55 Híradó 3.

TV2:
Sugár Ágnessel és Dömsödi Gáborral
17.00 Képújság, 17.15 TV2 - Benne:
Reklám, Riportok. Időjárás. Zene,
17.45 Kérdezz! Felelek, Egri János
műsora. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! Thomas és Thomas bácsi.
Holland ki sfilm -sorozat XI!7. rész ism. 18.53 TV2, 19.00 Megrendelt
gyilkosság. Csehszlovák fIlmszatíra.
19.44 TV2. 20.00 Üzenetek. Dokumentumfilm. 21.00 Híradó 2. 21.20.
TV2 - Benne: Nézze meg az ember!
21.30 Nézőpont. A Művészeti Főszer
kesztőség műsora. 22.00 Belfegor,
avagy a Louvre fantomja. Francia tévéfilm -sorozat XIII/4. rész: Menardier zsákutcában - ism. 22.25 TV2 - A
playboy - Főnyuszi Budapesten. Kb.
22.50 Napzárta.

December 1., péntek
TVl:
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna. 9.10
Mihail Lomonoszov. Szovjet film.
9.35 Pintér József: Egy óra múlva itt

vagyok. Tévéfilm-sorozat XIV!l2.
rész: A kelepce - ism. (1975.) 11.15
Képújság. 16.50 Hírek. 17.00-19.00
Péntek délután. 17.00 Évgyűrúk.
Nyugdíjasok műsora. Kb. 17.30 Téka.
Közhasznú információk. Kb. 17.40 Riportfilm. 17.55 Reklám. Kb. 18.00 Ablak. Közéleti szolgáltató műsor. 19.00
Reklám. 19.05 Olvassatok mindennap! 19.10 Esti mese. Füles Mackó
kalandjai. Füles Mackó kirándul. Lengyel bábfilm-sorozat. 19.20 Reklám.
19.30 Híradó. 20.00 Reklám. 20.05
Szeszélyes évszakok. Szórakoztató
magazin. 21.15 Reklám. 21.20 A hónap verseibő!. November. 21.40 Aki
nekiszaladt a demokráciának. Dokumentumfilm (1989.) 23.15 Híradó 3.

TV2:
Kudlik Júliával és Antal Imrével
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - Benne:
Reklám. Riportok. Időjárás. Zene.
17.45 Kérdezz! Felelek. Egri János
műsora. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! Tom és Jerry. Amerikai rajzfilm-sorozat - ism. l. A táncoslábú
medve. 2. A vacsoravendég. 3. A kis
árva. 18.46 TV2. 19.00 Egy mutatványos halála. NSZK tévéfilm. 20.39
TV2. 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2.
21.30 Napzárta. 22.15 Ahol a bún lakik. Francia film (1986.) Kb. 23.45
TV2.

December 2., szombat
TVl:
8.45 Képújság. 8.50 Tévétorna gyerekeknek. 8.55 Az élővilág egysége.
Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat
XV{9. rész: Különbözőség a hasonlóságban - ism. 9.10 Van másik!? - Nincs
másik!? Ötvös Gábor, a bohóc. 9.40
A korona ékköve, Angol tévéfilm-sorozat XIV /14. rész: Osztozkodás - ism.
10.30 A Pécsi Körzeti Stúdió német
nyelvű nemzetiségi magazinja. 11.00
Szomszédok. Teleregény - 68. fejezet
- ism, 11.30 A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén.
11.50 Képújság. SPORTS:?:OMBAT:
11.55 Műsorismertetés, 12.00 Ki mit
tud-mást? 12.55 Reklám. 13.00 Nemzetközi sportlövő csapatverseny. Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból,
felvételr61, 13.25 Reklám. 13.30 Emlékezzen ... L rész. 14.25 Reklám.
14.30 Telesport '89. L rész. 15.30 A
legkisebb fehér labda legnagyobbjai...
(Golf Világ Kupa - 1988.) 15.50 Reklám. 15.55 "Voltál-e boldog már Pesten ... ?" Vigadó Show '89. IlII. rész.
16,25 Reklám. 16.30 Úszópárbaj. Magyarország-NDK. Közvetítés a Komjádi Uszodából. 17.45 Képújság , 17.50
Reklám, 18.00 Telesport. 18.25 Reklám. 18.30 Nemzetközi teremcross
verseny. Közvetítés a Budapest Sportcsamols:ból. 19.10 Esti mese. A nagy
ho-ho-ho horgász télen. Csecsemőal
tató horgászbot. Magyar rajzfilm.
19,20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
"Voltál-e boldog már Pesten ... ?" Vigadó Show '89. II12. rész. 20.50 Reklám + Játék. 21.10 Érints meg és menj!
Amerikai film (1985.) 22.45 Reklám.
22.55 Tokaj Expressz párbajtőrver
seny. Közvetítés a Budapest Kongreszszusi Központból, felvételről. 23.45
Reklám. 23.50 Híradó 3.

TV2:
Endrei Judittal és Dombóvári Gáborral
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - Benne:
Német nyelvlecke XX/13. 'rész. Riportok. Időjárás. Zene. MOY! Krónika,
15.00 A sárkány szíve. Angol doku-

menwmfilm-sorozat XII/2. rész: A
szociális gondoskodás. 15.51 TV2.
16.00 Kölyökidő. 16.25 TV2 - Benne: Reklám. Időjárás . Riportok. Zene.
Cigány túz - Rományi Jág. Részletek
a Budai Parkszínpadon 1989. augusztus ll-én megrendezett előadásból,
felvételr61 III!1. rész. 17.25 My Fair
Lady. Amerikai film. A népszerű musical koncertfelvétele a londoni Royal
Albert Hallban. 18.25 Gyerekeknek!
Hupikék törpikék. Belga rajzfilmsorozat. Rómeo és Tórpilla. 18.48 TV2.
19.00 Linda VII/3. rész: Stoplis angyalok. 19.50 TV2. 20.00 Cél koncert
az Erdélyb61 áttelepült fIatalok megsegítéséért. Bergendy Szalonzene kar.
20.31 TV2. 21.00 Híradó 2. 21.20
TV2. 21.30 Fred Zinnemann - sorozat. Napfia. Angol-ausztrál film
(1960.) Kb. 23.40 TV2 - Napzárta.

December 3., vasárnap
TVl:
9.00 Családi torna. 9.05 Kéményrnesék. Óvodások műsora . 9.30 Thomas
és Thomas bácsi. Holland kisfilm-sorozat XI!8. rész. 10.00 Kerek világ,
Óvodások műsora. Kisfiú, nagyfiú,
kislány, nagylány. 10.15 Korról korra.
Angol ismeretterjesztő filmsorozat
VIIIS. rész: Az időmérés története.
10.35 Hangvilla. 11.05 A csók. Norvég kisfilm. 11.35 Mi-tu~ház, avagy a
mindenttudó háztartás. Üdítő italok ism. 11.45 A holnap cirkusza. Francia
cirkuszfilm - ism . 12.45 Képújság.
15.00 Képújság . 15.05 RTV Közönségszolgálat. 15.10 Szimat Szörény
szimatol. IXll. rész: Aranybolhák,
15.35 Betűreklám , 15.40 Van benne
valami, Barkochbajáték, 16.25 A kölcsönkapott Föld. XV/9. rész: Nemzeti parkok alapításának kora. 16.45 A
Panoráma különkiadása. Szolzsenyicin egy napja. 17.40 Reklám. 17.50
Telis-tele video. A Televideo ajánlata.
18.00 Olvassatok mindennap! 18.05
Reklám. 18.10 Delta. Tudományos
híradó. 18.40 Reklám , 18.50 Esti mese. A legkisebb Ugrifüles. Ki kopog?
Magyar bábfilm. 19.00 A HÉT. 20.00
Híradó. 20.15 Vers mindenkinek. William Henry Davies: A tél szépsége.
20.20 ÉleúogyLiglan. Ausztrál kalandfilm-sorozat. VII. rész. 21.55 Reklám.
22.00 Telesport. Nemzetközi motocross verseny, Közvetítés a Budapest
Sportcsamokból, felvételről. 23.05
Képújság.

TV2:
Műve
lődési Főszerkesztőség műsora.

9,00 - 12.00 Tévémagiszter. A

TV2 - Berkes Zsuzsával és Dömsödi
Gáborral
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - Benne:
Orosz nyelvlecke XV/!3. rész. Röntgen. Szociális és egészségügyi híradó.
Riportok. Időjárás. Zene, 14.45 Álljunk meg egy szóra! Grétsy László és
Vágó István nyelvművelő műsora ,
15.00 A Forsyte Saga. Angol családregény XXVI/22. rész: Az ezüstkanál
- ism. 15.50 TV2 - Benne: Reklám,
Időjárás. Zene. Wurlitzer. ' The Beatles. IV/2. rész, 16.50 n. Magyar Mavad Rali. Az AUTÓ 2. különkiadás a ,
17.05 Közkívánatra. Ha lúd, legyen
sovány! - ism. 18.25 Gyerekeknek! l.
Benedek Elek meséi. Az ember a legerősebb. Magyar mese. 2. Kétbalkezesek. A költözés . Csehszlovák bábfilm. 3. Mátyás, a házimanó. Mátyás
igazat mond. Angol rajzfilmsorozat.
18.48. TV2. 19.00 Premier. A Művé
szeti Főszerkesztőség műsora, Kb.
22.30 TV2 - Napzárta.

í
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MŰSOROK Szigligeti Színház
November 24. péntek 7 óra Ballada a 301-es parcella bolondjáról
(bemutató). 25. szombat 7 óra
Ballada a .... 26. vasárnap 3 óra
B allada a ...• 28. kedd féli Oóra Ismeretlen ismerős. 11 óra Ismeretlen ismerős. fél 3 óra Ismeretlen ismerős (Halász Judit gyermekmű
sora). 29. szerda fél 10 óra Ismeretlen ismerős. II óra Ismeretlen
ismerős. 7 óra Ballada a .... 30. csütörtök 7 óra Ballada a .. .

Kulturális
rendezvények
November 23-án 19 órakor
"Egy kiállítás képei" a Közép-Európa Táncszínház bemutatója az
MMIK-ban. November 27-én 19
órakor Találkozások '89. Tahi
Tóth László Érdemes Művész elő
adása az MMIK-ban. Jászjákóhalmán november 28-án 17 órakor
Morvay Ferenc - Petőfi kutató élménybeszámolója a művelődési
házban.

Tanácsülések
a megyében
Jasztelek Községi Tanács - november 23-án 14.00 óra; Nagykörü Községi Tanács - november 2330. 14.00 óra; Mesterszállás Községi Közös Tanács - november 24én 13.30 óra; Tiszaföldvár Nagyközségi Tanács november 24-én
14.00 óra; Jászapáti Városi Tanács - november 27-én 14.00 óra;
Martfii Városi Tanács - november
28 -a - december 12-e között 14.30
óra; Rákóczifalva Községi Tanács
- november 28-án
14.00 óra;
Alattyán Községi Tanács november 30-án 14.00 óra.

Filmszínházak
November 22-én: Szolnokon a Vörös Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor
és fél 9-kor Kutyám Jerry Lee. K-9. A
Tallinnban fél 6-kor Pink Floyd - A fal,
fél 8-kor Veszedelmes viszonyok. A Tisza mozi A-termében 5-kor Gyilkos
optika. 7 -kor Gyilkos nyomozás. B-termében szünnap, C-termében 5-kor Három férfi egy mózeskosár, 7-kor Jessy
és barátnói. Jászapátiban a Táncsics
mozi szünnapos. Jászberényben a Lehel moziban 6-kor Nindzsák harca, 8kor Emmanuelle (18 évenf.). videomozi Kamasz szerelem. Kisújszálláson
az Ady mozi, Kunhegyesen a Szabadság mozi, Kunmadarason a Petófi
mozi, Kunszentmártonban a Körös
mozi, Mezőtúron a Dózsa mozi szünnapos. Mezőtúron a Szabadság moziban 6-kor Godzilla a mechagodzilla ellen, 8-kor A bűnbánó (l4 éven O. Tiszaföldváron a Táncsics mozi, Tiszafürcden a Tisza mozi szünnapos. Törökszcntmiklóson a Dózsa moziban
Moonwalker. Túrkevén a Vörös Csillag mozi szünnapos.

.
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PROGRAMOK
November23-án: Szolnokon a Vörös Csillag moziban 3-kor Chatran kalandjai. fél 5-kor A rémület éjszakája
(l8 éven f.), fél 7-kor és fél 9-kor Emmanuelle (18 éven f.). A Tallinnban fél
6-kor és fél 8-kor A rádió aranykora (14
éven O. A Tisza mozi A-termében 5kor Huhogók I-II. (l4 éven f.), B-termében 5-kor Doktor úr sZerelmes, 7kor A konferanszié (14 éven [.), C-termében 5 -kor Három férfi és egy mózeskosár, 7-kor Jessy és barátnói. J ászapáti Táncsics moziban Mamba. Jászberényben a Lehel moziban Kutyám
Jerry Lee. K-9. videomozi Gyilkossá
válni. Kisújszálláson az Ady moziban
Pink Floyd - A faL Kunhegyesen a Szabadság moziban Roger nyúl a pácban.
Kunmadarason a Petófi moziban Veszedelmes viszonyok (16 éven f.).
Kunszentmártonban a Körös moziban ifjúsági eloodás Tecumeeh, esti elóadás Jó reggelt Vietnam. Mezőtúron
a Dózsa moziban Bewerly Hilley zsaru
2. (14 éven f.), a Szabadság moziban ifjúsági elóadás Napára, esti elóadás
Ászok Ásza. Tiszaföldváron a Táncsics moziban Ökölharcos (l4 éven f.) _
Tiszafüreden a Tisza moziban Indiana
Jones és az utolsó kereslleslovag. Törökszentmiklóson a Dózsa moziban
Háborús játékok. Túrkevén a Vórös
Csillag moziban a Bűnbánó (14 éven
f.).
November24-én: Szolnokon a Vörös Csillag moziban 3 -kor Chatran kalandjai, fél 5-kor a Rémület éjszakája
(18 éven [.), fél 7-kor és fél 9-kor Emmanuelle (l8 éven [.). A Tallinnban fél
6-kor és fé18-kor A rádió aranykora (l4
éven f.). A Tisza mozi A-termében 5kor Huhogók I-IL (14 éven f.), B-termében 5-kor Doktor úr szerelmes. 7kor A konferanszié, C-termében 5-kor
Királynó birodalma, 7-kor Vámpirok
éjjele. Jászapátiban a Táncsics moziban Mamba, ifjúsági elóadás Pinocchió. Jászberényben a Lehel moziban
Kutyám Jerry Lee. K-9., videomozi
Gyilkossá válni. Kisújszálláson az
Ady moziban ifjúsági elóadás Ördögcsapat, esti elóadás Pink Floyd - A faL
Kunhegyesen a Szabadság moziban
Roger nyúl a pácban. Kunmadarason
a Petófi moziban Veszedelmes viszonyok (16 éven f.). Kunszentmártonban a Körös moziban Jó reggelt Vietnam. Mezőtúron a Dózsa moziban Robalzsaru (l6 éven f.), a Szabadság moziban Ászok Ásza. Tiszaföldváron a
Táncsics moziban Ökölharcos. Tiszafüreden a Tisza moziban Indiana Jones
és az utolsó kereSlleslovag. Törökszentmiklóson a Dózsa moziban este
Háborús játékok, ifjúsági elóadás A lutra. Tú rkeve Vörös Csillag moziban A
bűnbánó (14 éven f.), ifjúsági eloodás
Kismaszat.
November 25-én: Szolnokon a Vörös Csillag moziban 3-kor Chatran kalandjai, fél 5-kor A rémület éjszakája,
fél 7-kor és fél 9-kor Emmanuelle (18
éven O. A Tallinnban matiné 3-kor Fehér sárkány, fél 6-kor és fél 8-kor Aki
legyó21e AI Caponet (16 éven [.). A Tisza mozi A -termében 5-kor és 7 -kor Ikrek (14 éven 0, B-termében 5-kor
Doktorúr szerelmes, 7-kor A konferanszié (14 éven [.), C-termében 5-kor Királynó birodalma, 7-kor Vámpirok éjjele. Jászapátiban a Táncsics moziban
Csupasz pisztoly. Jászberényben a Lehel moziban ifjúsági elóadás Fehér farkasok, esti el6adás Kutyám Jerry Lee.
K-9., videomozi hjszakaijátékok. Kisújszálláson az Ady moziban Bűnbánó

105 ezer 546-an jelentkeztek
Félreértéseket tisztázandó, ez nem telefonszám, hanem a Hungária Biztosító augusztusban meghirdetett "Kenguru" névpályázatára a gyerekek által
beküldött névjavaslatok száma. Úgy látszik: csemetéinket nem nagyon zavarta az iskolakezdés ebben a nemes vetélkedésben, elképesztő lelkesedéssel, fantasztikus fantáziával kreál ták és küldték be az új névjavaslatokat - feladva a
leckét a birálóbizottságnak_
A kis kenguru végül is a "ZSEBI" nevet kapta, mert a legtöbben - számszerint 4079-en - erre voksoltak. Igy a nyertes nevet beküldő pályázók között
sorsolták ki a meghirdetett nyereményeket. Jó hir, hogy Fortuna jóvoltából
öt nyeremény megyénkbe került!
Egy-egy kenguru babát és társasjátékot nyert: Simon Nóri, Geizel Nikoletta, Bártfai Lilla Szolnokról; Barta István Tórökszentmiklósról, és Gellért
Péter Tiszaföldvárról, akik november elején személyesen vették át nyereményüket a Hungária Biztositó Szolnok Megyei Igazgatóságán.
Képszöveg: Ime a boldog nyertesek Zsebivel: István, Nóri, Nikoletta, Lilla
és Péter./Szöveg: Berta. F9tÓ: Mészárosj
(l4 éven [.). Kunhegyesen a Szabadság
moziban Halálos fegyver (14 éven [.).
Kunmadarason a Petófi moziban A
védelmezó. Kunszentmártonban a
Körös moziban Ökölharcos (l4 éven
f.). Mezőtúron a Dózsa moziban Robotzsaru (16 éven [.), a Szabadság moziban Ászok Ásza. Tiszaföldváron a
Táncsics moziban Jó reggelt Vietnam.
Tiszafüreden a Tisza moziban A 29-es
vágány. Tórökszentmiklóson a Dózsa
moziban A rádió aranykora. Túrkevén
a Vörös Csillag moziban Szömyecskék.
November 26-án: Szolnokon a
Vórös Csillag moziban 3-kor Chatran
kalandjai, fél 5-kor A rémület éjszakája (l8éven [.), fél 7-korés fél 9-kor Emmanuelle (18 éven
Ördögök (filmmúzeum). A Tallinnban fél 6-kor és fél
8-kor Akilegyózte Al Caponet (l6 éven
O, Kölcsön adott élet (archívea.). A Tisza mozi A-termében matiné 3-kor A
birodalom visszavág, 5-kor és 7 -kor ikrek (14 éven f.), B-termében 5-kor
Doktor úr szerelmes, 7 -kor A konferanszié (14 éven [.), C-termében matiné 3kor Kissyfur, 5-kor Királynó birodalma, 7-kor Vámpirok éjjele. Jászapátiban a Táncsics moziban Csupasz pisztoly. Jászberényben a Lehel moziban
Kutyám Jerry Lee. K-9., videomozi hjszaka i játékok. Kisújszálláson az Ady
moziban Bűnbánó (14 éven f.), Kunhegyesen a Szabadság moziban Halálos
fegyver. Kunmadarason a Petófi moziban A védelmew. Kunszentmártonban a Körös moziban Ökölharcos (14
éven f.). Mezőtúron a Dózsa moziban
Robotzsaru (16 éven f.), a Szabadság
moziban Ászok Ásza. Tiszaföldváron
a Táncsics moziban Jó reggelt Vietnam.
Tiszafüreden a Tisza moziban A 29-es
vágány. Törökszentmiklóson matiné
Támadás a Krull bolygó ellen, este A
rádió aranykora (14 éven f.). Túrkeve
Vórös Csillag moziban Szörnyecskék.
November 27-én: Szolnokon a Vörös Csillag moziban 3-kor Chatran kalandjai, fél 5-kor A rémület éjszakája
fél 7-kor és fél 9-kor Em(18 éven
manuelle (18 éven f.). A Tallinnban fél
6-kor és fél 8-kor Indiana Jones és az

n,

n,

utolsó kereszteslovag. A Tisza Mozi Atermében 5-kor és 7 -kor Csupasz pisztoly, B-termében 5-kor Doktor úr szerelmes, 7 -kor A konferanszié (l4 éven
f.), C-termében 5-kor Id61ovas, 7-kor
ÜvegdzsungeL Jászapátiban a Táncsics moziban Aki legyózte Al Caponet
(l6 éven f.).
Jászberényben a Lehel moziban
külön elóadás NO - CO hálózat: Nosztalgia. 6-kor Balekok, 8-kor Halálosztó (l8 éven [.), videomozi Halál harangj,ai. KisJ1jszálláson az Ady moziban Aszok Asza. Kunhegyesen a Szabadság moziban Jézus Kris21us horoszkópja. Kunmadarason a Petófi moziban A 29-es vágány. Kunszentmártonban a Körös moziban Riasztás elmarad. Mezőtúron a Dózsa moziban A
légy (l6 éven f.) , a Szabadság moziban
6-kor Iskolakerül6k, 8-kor A rádió
aranykora. Tiszaföldváron a Táncsics
moziban A hecc. Tiszafüreden a Tisza
moziban Veszedelmes viszonyok {16
évenf.). Törökszentmiklóson a Dózsa
moziban Kutyám Jerry Lee. K-9. Thrkevén a Vórös Csillag moziban Pink
Floyd - A fal.
November 28-án: Szolnokon a Vörös Csillag moziban 3-kor Chatran kalandjai, fél 5-kor A rémület éjszakája
(18 éven 0, fél 7-kor és fél 9-kor Emmanuelle (l8 éven [.). A Tallinnban fél
6-kor és fél 8-kor Indiana Jones és az
utolsó kereszteslovag. A Tisza mozi Atermében 5-kor és 7 -kor Csupasz pisztoly, B-termében szünnap, C-termében
5-kor Id61ovas, 7-kor UvegdzsungeL
Jászapátiban a Táncsics mozi szünnapos.
. Jászberényben a Lehel moziban 6kor Balekok, 8-kor Halálosztó (18 éven
[.), videomozi Halál harangjai. Kisújszálláson az Ady mozi, Kunhegyesen
a Szabadság mozi, Kunmadarason a
Petófi mozi, Kunszentmártonban a
Körös mozi, Mezőtúron a Dózsa mozi szünnapos. Mezőtúron a Szabadság
moziban 6-kor Iskolaerül6k, 8-kor A
rádió aranykora. Tiszaföldváron a
Táncsics mozi, Tiszafüreden a Tisza
mozi szünnapos. Törökszentmikló:
son a Dózsa moziban Kutyám Jerry
Lee. K-9. Túrkevén a Vörös Csillag
mozi sZÜnnapos.
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A HBM Szolgáltatóipari Vállalat
/

/

PALYAZATOT HIRDET
amegye területén miiködő szolgáltatási ágazatának
kft-ben való miiködtetéséhez

ÜGYVEZETŐ

IGAZGATÓ

munkakör betöltésére.
Tevékenységi kör: építő-, szak-, szerelőipari, ipari szolgáltatás.
Jellege: új kivitelezés, felújítás, karbantartás, termékgyártás.
Pályázati feltételek: építőipari felsőfokú végzettség, a szakmában szerzett
legalább 5 év vállalatvezetői gyakorlat, feddhetetlenség.
A pályázatot a megjelenéstöI számított két héten belül
a HBM SZOLIVÁLL személyzeti osztályának címére
(Debrecen, Maróthy Gy. u. 5-7.) lehet benyújtani.
Részletkérdésekben a vállalat
06/52/15-928-as telefonszámán lehet érdeklődni .

-

A Szolnok Megyei Víz- és Csatornamti Vállalat
a tiszaligeti strand területén

1989. november

l-jétől

megnyitotta az

-

új KÖZSZAUNÁT
A szaunát csak csoportos igénybe vétel esetén üzemeltetjük,
igény szerint zártkörűen (max. létszám: 25 fő).

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:
16 - 22 óráig,
szombat:
8 - 13 óráig,
15 - 22 óráig,
vasárnap:
8 - 13 óráig,
15 - 20 óráig.
Szolgáltatás:
Szendvics, üdítőital, kávé, egyéb italféleségek igény szerinti biztosítása ill. o. büféáron.
Előadások, oktatás stb. tartá~ára is alkalmas társalgó, magnó, video, tv-használati lehetöséggel.
Igénybe vétel díja: 400.- Ftlóra az egyszeri felfütés a nyitva tartással együtt minimum 4 óra.

Várjuk jelentkezéseiket!

-

Bejelentés, bővebb felvilágosítás telefonon történő egyeztetéssel,
38-110 vagy 44-444/192 mell ék.

-

------
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BŰNÜGYI KRÓNIKA

Pályázati felhívás

Gyilkosság

XIV. megyei és országos amatőr képző
és iparmiivészeti kiállítás
A Szolnok Megyei Müvelödési és Ifjúsági Központ és a Ságvári Endre
Szakszervezeti Müvelödési Központ AMATŐR KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉ
SZETI PÁLYÁZATOT HIRDET.
A kiállítás helye és ideje:
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Galériáján, Szolnok, Hild János tér
1. 1990. január 6-tól 22-ig.
(A kiállítás megnyitására, a díjkiosztásra és az azt követő fórumra január 6án, szombaton 10.00 órától kerül sor.)
A jelentkezési lapot legkésőbb 1989. december l-jéig a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központ címére kell megküldeni (5001 Szolnok, Pf. 198.). Ezt követően a rendezők tájékoztatják a jelentkezőket a zsűrizés helyéről és idejéről. (Valószínű: MMIK, december közepén.) A zsűrizés - a korábbi akhoz hasonlóan két napig tart. A műveket lehetőleg személyesen kell bemutatni, mert így nyílik
mód a bírálat utáni személyes konzultációra.
Nevezési kategóriák:
Festészet - egyedi grafIka - sokszorosított grafika - szobrászat és kisplasztika.
Iparművészet; textil - kerámia - egyéb. Környezetalakító programok - vizuális
kísérletek (makettek és dokumentációk).
Várjuk a Szolnok megyében élő nem hivatásos aIkotók és ,alkotócsoportok jelentkezését (korhatár: betöltött 15. év). Pályázni személyenként és kategóriánként legfeljebb 3 db alkotással lehet. A munkákat kiállításra kész állapotban kell
benyújtani, a tárgyakon maradandóan feltüntetve a készítő nevét, korát, lakcímét, fog lalkozását, a mű címét (kiemelten), méretét és technikáját. A paszpartuval ellátott grafIkák szabvány mérete: 50 x 70 cm vagy 70 x 10 cm. A képeket
lehetőleg üvegezés nélkül kell benyújtani.
Az országos kiállítás és fórum ismét Kecskeméten lesz 1990. május 25-26án. A részvétel feltétele: kiemelkedő szereplés a megyei kiállításon (a zsűri bírálata alapján).
A rendezöknek a januári megyei kiállításon tíz nív6díj kiosztására lesz
módjuk, a szakmai zsÜri döntése alapján.

Pályázati felhívás
A Szolnok Megyei Rendör-fökapitányság FEL VÉTELT HIRDET a Jászberényi és a Törökszentmiklósi Rendörkapitányság hivatásos állományába,
járöri beosztásba.
Felvételi követelmény: legalább nyolc általános és szakmunkásképző iskolai végzettség, sorkatonai szolgálat letöltése, erkölcsi feddhetetlenség, valamint
egészségügyi alkalmasság. A jelentkezőket elsősorban Jászberény és Törökszentmiklós város, vagy a környező községek lakosai közül várjuk.
Kinevezés 6 hónapos próbaidőre történik őrvezetői, illetve érettségizettekesetén őrmesteri rendfokozatba.
'
Illetmény: az iskolai végzettségtől és a rendfokozattól függően kerül megállapításra, melyről személyes érdeklődés esetén adunk tájékoztat-ást.
Jelentkezés személyesen a Jászberényi és a Törökszentmiklósi Rendőrkapi
tányságon, illetve a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Személyzeti Osztályán. Cím: Szolnok, Tanácsköztársaság út 3.

***

A Szolnok Megyei Rendör-fökapitányság PÁLYÁZATOT HIRDET - hivatásos állományba - GAZDASÁGI IGAZGATÓI beosztás betöltésére.
Pályázatot nyújthat be:
. Aki közgazdaságtudományi egyetemi végzettséggel és legalább ötéves
vezetői gyakorlattal rendelkezik..
- Sorkatonai szolgálatot teljesített, vagy ez alól (nem egészségi
okból) mentesítették.
- Erkölcsileg feddhetetlen és egészségileg alkalmas.
Feladata: az alaptevékenységet ellátó osztályok munkájának összefogása,
szakmai irányítása.
Illetmény: a szakmai gyakorlattól függően, megegyezés alapján.
Szolgálati lakást szükség esetén biztosítunk.
A beosztás 1990. február Ol-jétől tölthető be.
A pályázatot 1989. december 15-éig a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitány
ság Személyzeti Osztályára kérjük benyújtani. Személyes érdeklődés esetén bő
vebb tájékoztatást adunk. A pályázatot bizalmas an kezeljük.
SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

35 késszúrással
A Jászberényhez tartozó sz61őskertek, a Neszűr lakóit, a tőtevényi tanyavilág népét, de még Nagykáta polgárait is elborzasztotta a nyáron egy véres bűntény. A rettenetes tragédia áldozata 35 késszúrást "kapott" . Vajon
miért oltotta ki életét a gyilkos? Miért az értelmetlen ha. lál, az anya nélkül maradt kisfiú szomorú sorsa? Válasz
máig nincs a kérdésekre.
A véres tett elkövetője, Hamar József 30 éves fiatalember vajon miért élt úgy, hogy tetteit, indulatait csak
erőszakkal tudta levezetni? Nem tudom milyen családban nevelkedett, milyen melegségű otthona volt, milyen
iskolát kapott. Gyanítom, nem formálták személyiségét
igaz emberi értékek. Feltételezésem azért nem alaptalan,
mert a foglalkozás nélküli fiatalember eddig 10 évet és
négy hónapot ült különböző tetteiért börtönben. Legutóbb ez év február 25-én szabadult Szegedr61 azzal a
kikötéssel, hogy nyilvános helyen szeszesitalt nem fogyaszthat, állandó munkaviszonyt kell létesítenie, s a felnőtt ideggondozóban is jelentkeznie kell.
Nem tudom, ezek a megszorítások mennyire zavarták Hamar Józsefet. Elment ugyan dolgozni a FOTK-hoz
Jászberénybe, de a könnyebb pénzszerzési lehetősége
ket sem hagyta ki. A Neszűr hétvégi házait látogatta
rendszeresen, s közben a népnyelv szerint csak "Neszű
ri Rettenetes", vagy a "Neszűri Agyrázós" néven ismert
italokat pusztította. Augusztus 23-án egy jászberényi ismerősénél néztek közösen a poharak fenekére. Ez anynyira inyére volt Hamar Józsefnek, hogy másnap reggel
újból felkereste ismerősét. Ekkor már nem ment üres
kézzel. Bár rendes vendég leginkább egy üveg itallal
szokta meglepni a házigazdát, ő egy kést vitt magával.
Szatyorjában a késsel később úgy gondolta, felkeresi féltestvérét, Pásztor Andrást tőtevényi tanyájában.
A testvér nem volt otthon, csak a felesége és a kisfiuk. Az asszonyt megszúrta a késsel, az összeesett. A tehetetlen, szerencsétlen áldozatra 35-ször sújtott le. Nem
tudhatj uk, mi hajtotta, mi késztette, hogy újra és újra
szúrjon?! Milyen indulat fűtötte, miért oltotta ki az aszszony életét, mit törlesztett ezzel saját életének keserveiből?
Arendőrök kérdéseire sem tudott válaszolni, akik tetté nek okát firtatták . Az eset részleteit sorban elmondta,
a helyszínt, a kést, ruházatának rejtekhelyét megmutatta. Csak az indítékot fedi homály mindezidáig. S ha Hamar József nem tud válaszolni, vajon ki tud? Ki tudja,
miért lett gyilkossá ez az ember? Mikor és ki nem fogta
meg a kezét, nem segített neki, nem mutatta meg az emberi lét járható útját?
Az egy évtizednyi börtönélet - amit egy korábbi emberölésért és lopásért kapott - nem adott számára más
utat, csak újra a rácsok mögötti t. Nem volt nevelooatása
a hosszú éveknek, csak visszahúzó ereje. Most már talán végleges otthonául szolgál majd. A neszűri, tőtevé
nyi nép most talán megnyugszik, ha erre az ügyre pont
kerül. Csak azt nem lehet tudni biztosan, hogya neszű
ri szőlőskertek homoktengerében nem "nevelkednek-e"
újabb Hamar Józsefek.

Kiss Erika
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Látogatób
a menekülttáborb

A menekülttábor lakójának lenni tulajdonképpen átmeneti állapot. Bizonyos természetes
kiválasztódás eredményeként kerülnek ide azok a Romániából érkezettek, akiknek sem rokonuk, sem barátjuk, sem ismerősük nincs Magyarországon. Talán így érthető, hogy az ideiglenes száHáshelyen több a román nemzetiségil, mint a magyar. Román szótól hangos a folyosó, az ebédlő, ők fociznak a pályán - és ők élnek (vissza) dologtalanul hosszabb ideig az itteni vendégszeretettel. Hozzájuk volt és lesz néhány izgalmas kérdésem, azokhoz, akik egyáltalán nem beszélik nyelvünket, és megtanulni sem akarják, hisz nem kifejezetten rokonszenves számukra a fajtánk - s most mégis itt vannak ...
Előbb azonban bemutatnék egy öttagú magyar családot. Ottjártam kor érkeztek a volt
KISZ-táborba, kimerülten ülték körül az előcsarnokban elhelyezett batyujaikat. A két tizenéves fiúcska fején, akárcsak az édesapáén, kalap, itt bént, a melegben is. Ugyan miért? Az
édesanya meg kislánya arcán feltilnő a pjr. No, mitől? .. Egy-kettőre átestck az orvosi vizsgálaton, megnézték, betegek-e, tetvesek-e. En meg arra voltam kíváncsi, hogy a lelküket milyen
kórokozó rágja.

Lendületvétel
a megfutamodáshoz
A feleség: - Nem volt mit tennünk. Arról
alaposan meggyőztek a drága testvérek
odaát, hogy nekünk ott nincs mit keresnünk. Szatmáron laktunk, bemegyek az üzletbe, kérek valamit az elárusítónőtől, akiről
tudom, hogy tud magyarul, s erre fel azt
mondja nekem románul, hogy nem érti, mit
mondok, kérjem románul. Hát jött, hogy belerúgjak ...
A férj: - Megtiltották nekik, na ...
A feleség: - Meg hát, a munkahelyeken
is. Beszélgetek a szakszervezeti irodán a
titkárnővel magyarul, s integet, hogy hal kabban, nehogy meghallja a f.őnöke, mert
tiltva van a magyar szó. De ez semmi. A nagyobbik fiamat megmütötték a lábával, és
az okos román orvosok addig kezelték,
hogy a végén azt mondták, mire 25-30 éves
lesz tolókocsiba fog kerülni. S akkor elmentünk egy bukaresti kórházba, és amikor az
a nyavalyás portás meghallotta, hogy magyarul beszélünk, ránkförmedt csúnyán,
hogy "numai romineste" (csak románul) .
Mondom , eridj a fenébe, úgy beszélek,
ahogy én akarok ... ! Na aztán a professzor
mondta , hogy hat hónap múlva vigyem
vissza a gyermeket, hogy ellenőrizze, és
vegye ki azt a sínt, amit betett. Megyek is
félév múlva, képzelje el, hogy azzal a fájós
lábú gyermekkel egésznapos utazás után
étlen-szomjan megérkezünk, és akkor az
oltyán főnővér, aki utálja a magyarokat, azt
mondja, menjünk a dolgunkra, küldőcédu
la nélkül nem fogadhat . Könyörögtem, sírtam: hogy menjek most vissza azzal a beteg gyermekkel, mikor alig tudtam elhozni?
Öt nem érdekli, és nem tárgyalt velem. És
akkor kimentünk az állomásra, ülőhely persze már nem volt a vonatra, és a fiam a beteg lábán állva végig, vissza kellett menjünk Bukarestből Szatmárra. Akkor már azt
határoztam, innen nekünk menekülni kell.
Mi itt mehetünk bárhova, nekünk itt szavunk soha nem lesz, csak bozgorok (hazátlanok) vagyunk mindenfele.
A férj: - Hát amíg a kórházban is volt, a
gyerek összeverekedett többekkel, mert
csúfaikadtak vele, hogy bozgor. Lenézték,
és nem viselkedtek vele úgy, mint a többiekkel. Telefonált haza, hogy nézd meg apu,
. itt kell verekedjek, mert bozgornak csúfolnak ...

A feleség: - Aztán az utóbbi időben már
odajutottunk, hogy halunk éhen, egyáltalán
nincs mit együnk. Azt mondják a gyerekek,
anyu, éhes vagyok. Egyetek valamit. Na
dehát mit? Hiába megyek a pénzemmel vásárolni, se tej, se túró, húst a tányéromban
nem is emlékszem, mikor láttam ...
A férj: - Dehogynem, volt az a disznófej.
A feleség: - Tényleg. Azt mondja a
múltkor a sógornőm, aki az élelmiszerüzletben dolgozik, hogy kaptak valami
avas disznófejet, elég sárga, meglehet
vagy négy-öt éves. Na, rohan a férjem, vett
egyet pult alól, adott érte százhúsz lejt.
Odatettem főni, de rizskása nincs, makaróni nincs, egy tojás nincs, tehát mit is csináljak belőle? Éhes mindegyikünk. Azt mondja a férjem, együk már meg így, ahogy megfőztem. Bizony olyan betegek lettünk, hogy
nem is tudom, mikor heverem ki, mert mind
csömört kaptunk attól az avas disznófejtől.
Hát egy szem burgonyát nem lehet kapni,
milyen jövő vár ott ránk, miből nevelem fel
a gyerekeimet?
A férj: - Az üzletben ugye, már régóta
nincs élelem, de ha kimentem a piacra, a
vidéki bácsitól vagy nénitől még lehetett
ezt-azt vásárolni nagy pénzért, de mindegy, annyit adtam a portékáért, amennyit
kért. De az utóbbi hetekben már ezt is betiltották, a falusi nem árulhat a piacon, az
államnak kellleadni a termékét Elzavartak
mindenkit a piacról, a piacon csak virágot
lehet látni meg rendőröket és rendőrautó
kat.
A feleség: - Elmentünk vasárnap délelőtt a piacra, hát nincs miből főzzek vasárnapi ebédet. Mondom is a férjemnek, esküszöm, főzünk viráglevest és rendőrbecsi
náltat. Hát nem ezt mondtam?
A férj: - Hülyeségből. Mert az ember
kínjában már azt,sem tudja, mit mondjon.
A feleség: - Ugyhogy én azt mondtam,
nem bánom, lesz ami lesz, lőjenek agyon ...
- (Sír.) -, de én nem tudom tovább nézni az
éhes gyerekeimet. Igazán szép kis lakásunk volt odaát, mert tizenöt év alatt spóroltu nk és nem prédáltunk, igyekeztünk,
hogy legyen egy szép otthonunk. Mikor
meghallotta a szándékunkat, mondta is egy
rokon: hogy vagytok ilyen buták, itt hagyni
egy ilyen szép lakást? Mondom hát, ülhEitünk a szép lakásban, ha a hasunk korog ...
A férj: - És nekivágtunk a határnak ...

-

-

Az első kísérlet

.

A férj: én a két
fiammal. Az egyik tizenharom eves lesz, a
másik tizennégyet töltött. Elindultunk Lázáriba, a nagybátyám lakik ott, találtam tehát
egy kifogást. Lázáriból indultunk Peleskének, és gondoltam, bármi történik, megmondom, eltévedtem. Istenem, hát előfor
dulhat az emberrel, este van, sötét van,
előforduI. .. Pontosan nekimentem a határő
röknek, az őrszobának. Meg is látott a katona, annyi eszem volt, hogy ha már más
megoldás nincs, hát ne ő szólítson meg, intettem neki én kedvesen, hogy jöjjön már
oda, mert a gyufám elázott, ahogy mentünk
a sok vízen, árkon-bokron keresztül, s nem
tudtam rágyújtani egy cigarettára. Mondom
neki, gyere már koma, adj egy kis tüzet. S
akkor azt kérdi, hogy mit keresek én ott.
Mondom: hát ez nem a buszmegál ló? Pedig én tudtam, hogy az őrszoba előtt vagyunk, dehát most már mit mondjak neki?
Bevittek minket a román határőrségre, és
félig agyonvertek. A két gyermeket nem
előttem ütötték, külön szobába vitték és
összepofozták őket, akármelyik gyermek
megmond hatja .. .
A feleség: - Még most is kék az egyiknek a szeme alatt, a másiknak meg az orra
körül. ..
A férj: - Pedig ez két hónapja történt. A
két fiamat... - (remeg a hangja, de lenyeli a
gombócot). - En könyörögtem, hogy azok
kiskorúak, nem tehetnek róla, csak velem
jöttek .. . Letérdepeltem az őrnagy elé, és
kértem, nekik hagyjon békét. Azt mondja,
nem érdekel, és intett a katonáinak, hogy
kenjenek minket tovább. A katonáknak utasításuk van a verésre, ne legyen az, hogya
tisztek ütik az embert. És ütötték tovább a
gyerekeket, vallatták, hogy tényleg eltévedtünk? És a gyerekek nem árulták el az igazat! Na meséld csak el kisfiam , hogy volt...
A gyerek: - Hát úgy, hogy minket külön
tettek, és kérdezték, hogy tényleg lakoda-.
lomba akartunk menni? Mert most édesapám azt elfelejtette mondani, hogy így volt
megbeszélve ... Mondom, igen. Azt mondja,
ne hazudj, és lepofozott. A testvéremet is.
Megint mondja, "nu minti", vagyis, hogy ne
hazudjak. Mondom, én nem hazudok. Es tovább pofozott. Akkor aztán kiment, és nem
tudom, mit csinált.
A férj: - Hát azt csinálták, hogy mind a
hármunkat csúfságbóllenyírtak kopaszra,
ezért van most a fejünkön a kalap. - (Leveszi a saját és a fia kalapját.) - Nézze, már
kezd szépen növögetni vissza. Aztán hazaküldött azzal, hogy egy évig, kettőig, amíg
nekik kedvük tartja, minden héten kedden
öt és hat óra között jelentkezzek a szatmári rendőrségen, ha van dolgom, ha nincs,
nehogy megint eltűnjek. Nem jelentkeztem.
És nem jöttek után?m, pedig számítottam,
hogy jönni fognak. Ugy látszik, a szervezés
még náluk sem tökéletes ... És akkor a feleségemmel egy nagyon komoly elhatározást
vettünk. Rászántuk magunkat, hogya három gyerekkel együtt, mind az öten nekivágunk még egyszer, kerül amibe kerül. Neki
is vágtunk, és másodszorra sem sikerült..
(Foly tat juk)
Molnár H. Lajos
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MOTfÓ: Kazánkovács
édesapám a zongora körül
kergetett, ha kakaómat,
kávémat nem mokkacukorral
ittam. Szeptemberben miután Szolnokon a
kockacukor hiánycikké lépett
elő - betértem egy fővárosi
elegáns közértbe. Kérdeztem,
van-e mokkacukor? Válasz:
Nálunk sajnos, két hete
kristály sincs! Még azon a
héten Mezőtúron, az Ifjúság
szövetkezeti ABC-ben vettem,
amennyi a szatyromba fért..

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNO

n

Fölényben
a
szövetkezetek

Szeptember végén - immáron kilencedik éve - rendezték
meg a megyében a szövetkezeti napokat. Elsősorban a me gye
15 általános fogyasztási szövetkezete lépett két hétig a városok, falvak, kistelepülések
vásárlóközönsége elé, bemutatta tevékenysége legjellemzőbbjeit, s kínált tagságának,
vásárlóinak kedvezményes
áron sokféle cikket. A megyei
megnyitót most Szolnokon tartották, s ott hallottam a Szövosz
főosztályvezetőjétől: Míg országosan az élelmiszer-forgalom 40 százalékát a szövetkezetek adják, Szolnok megyében ez az arány, a lakosság
alapellátásában vállalt és kapott szerep nagyobb, megközelíti a hatvan százalékot. Mondhatnám tehát: fölényben a szövetkezetek! (?)
Jól igazolja ezt egy november eleji évforduló. Most tíz éve
nyitották meg Szolnokon a
Skála szövetkezeti nagyáruházat, amely az első évtized alatt
jól szolgálta a megyeszékhely
lakosságát, s az akkor évi 300
milliós forgalomra tervezettszervezett-épített áruház idei
forgalma várhatóan az 1989.
esztendőt 605 milliós árbevételIel zárja.
Most, az évvégi vásárlások
előtt is csupa jót ígér: műszaki
árukból hatalmas választékot a szövetkezeti napokon húszféle színestévét vásárolhattak
náluk - s bizonyos cikkekre
hitelakciót is. A változó áruházi képbe már jól illik a butikok
sora, bőrdíszmű, farmer, divatbazár után virágpavilon is nyílt,
vagy nyílik, mire e sorok megjelennek. Valóban, a megyeszékhelyhez illő választék, kínálat. Persze, mondhatná erre
a jászberényi vásárló, náluk
is vezet élelmiszertől az iparcikkig mindenben a Jászsági
Általános Fogyasztási Szövet-

Martfi1

első" igazi"

ruházati áruházát a tiszaföldvári áfész építette
(Fotó: Mészáros)

kezet! Tizenhárom jászsági településen - természetesen Jászberény is köztük van - összesen
214 egysége van a tekintélyes
cégnek, amely az idén 2 milliárd 250 millió forint árbevételre számíthat, nem is ok nélkül.
Mondjam a Tiszaföldvár és
Vidéke Afész példáját? Ez, a
csak négy településen dolgozó
szövetkezet 100 egységben híres, jó ellátást biztosít. Rendre
terjeszkedik is: Martfún, a
gyárvárosban tavaly gyönyörű
ruházati áruházat nyitott,
amely el6tt megáll a városon
keresztül utazó is - s nem távozik üres kézzel.
Bár, mint a boltosok panaszolják - nem a cip6gyári mintabolt, nem a Május 1. Ruhagyár helyi üzlete és más kereskedelmi szervezetek - a lengyel
piac Martfűn is konkurencia...

Tizenöt általános fogyasztási szövetkezet dolgozik Szolnok megyében a hetvenes évek
közepe óta. Akkor - mint a mezőgazdasági termelőszövetke

zetekben - úgy mondták, egyesültek, hogy nagyobb tőkével,
közös erővel jobban gazdálkodjanak. Már azóta őszintéb
bek, "igazmondóbbak" (?) vagyunk, s megmondjuk kereken:
Az egyesülés egyesítés volt valójában, s legalább annyit ártott
ennek a szövetkezeti mozgaIomnak is, mint a termelőszö
vetkezetinek. Dehát ugye, utólag már okos lehet az ember, akkor meg legfeljebb szépek
voltunk ...
Így van ez a kunszentmártoni áfészben is, ahol az egyesítés
során 30 ezernyi ember ellátása
"szakadt" a nagy áfész nyakába, s mind a II településen egy

sor lerobbant, régi üzlet, korszerűtlen berendezésekkel. Hát
persze, hogy föl kellett kötni
azt a bizonyosat, s természetes,
hogy bele kellett fogni akár hitelből is építkezni, korszerűsí
teni. És közben hallgatni a kritikákat - mert abból azokban az
években volt bőven - s akár egy
áfész vezetőséget is hibáztatni
azért, amiért leginkább a fölső,
a területi irányítás is hibáztatható lett volna! Azt mondják
most, a megyei tanácstól csak
segítséget kaptak, a párttól, az
akkori egyetlentől azonban
mást se, csak kritikát. Jó, hogy
vége, mint ahogyan túljutottak
a hitelek, a beruházások nehezén is ...
A nyolcvanas évek elején a
mi megyénkben is eredményes
volt a Szövosz és a megyei szövetségek, valamint a megyei tanácsok összefogása. Mondhatjuk póriasan, szókimondón úgy
is: miután az egyesített szövetkezetek nyakába zúdult a sok
nehézség, ráébredtek: a korszerűsítésben segíteni kell, s leginkább a kistelepüléseken. - Erthető már ugye, hogy alig van
település a megy ében, ahol ne
épült volna, vagy ne korszerusödött volna az élelmiszerbolthálózat, s ne lenne hűtőpult, vitrin - ami megköveteli az árukínálat korszerűsítését is. Összesen - csúnya szóval, de mondani kell: 70 milliós beruházást
jelentett ez 1980. első éveiben.
Korszerűsítettek a megyében
78 napicikk üzletet, 38 vendéglátó egységet, 18 felvásárló 'telepet és hét Tüzép-telepet a szövetkezetek. Csak e program keretében, hiszen közben városokban, nagyközségekben is
épült, fejlődött az általános fogyasztási szövetkezetek üzlethálózata.
Úgyhogy a megyét járó újságíró már azon se csodálkozik,
ha Mezőtúron kap mokkacukrot, amikor az a fővárosban is
hiánycikk, ha Martfún vesz olcsó és gyönyörű bőrszoknyát, s
Tiszaföldváron csizmát, Jászberényben csillárt, szőnyeget.
A szövetkezeti boltok, áruházak kínálata megfelel az általános magyar fogyasztói igényeknek. Remélhetőleg egyre
több településen!
Sóskúti Júlia

Következik: Tanácsi kereskedtJk a megyében

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Sz O{no/(j
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országban
Szűkebb pátriánk szerény,
de annál rangosabb zenei életének hírne vét tovább öregbítette
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar legutóbbi ausztriai és Franciaország-beli vendégszereplése során. Október 7-én Linzben
adtak sikeres koncertet. Ezt követte az október 21-ei fellépés
a franciaországi Abbeville-ben,
majd 22-én Boulogne-ban.

Turnéjukról most - az ilyenkor szokásos dícsérő minősítés
helyett - álljon itt az ottani lapokban megjelent pártatlan és
művészileg hiteles véleményekből és híradásokból egy
kis csokorra való. Két rövid
külföldi szereplés ük bizonyítja, hogy a kulturális diplomáciában még. igen nagyok a
lehetőségeink, s talán még több
tennivalónk akadhat, mert
mostanság Nyugat-Európában
és a világgazdaságban is nagyon sok múlik a jó hírünkön.
Es ennek közvetítésében a zene
egyetemes nyelv!
"A Munkáskamara a Brucknerfesztivál és a LIVA-szezon
kezdete közti szünetet használta ki arra, hogya 115. "Zene
mindenkinek" hangversenyét
megrendezze; szombaton este a
linzi Brucknerhausban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar muzsikált. Szolnok egy kis város a
Tisza mellett. Ez természetesen

- . .'
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A magyar zeneI•

beszédritmus csodái
nem a "leg"-zenekarok egyike,
de melyik kisváros tudna ehhez
hasonló teljesítményű zenekart
fölmutatni Ausztriában.
Az együttest Bali József alapította - aki zenei tanulmányait
Budapesten végezte - és vezette zenekarát ezen a koncerten is
biztos kézzel sikerre. Beethoven VIII. szimfóniáját temperamentummal, egészséges muzikalitással játszották, talán valamivel kevésbé elegánsan, mint
ahogy megszoktuk. Különösen
a vonóskar képviselt figyelemre méltó színvonalat, mely
Weiner Leó Divertimentójában
a két táncban nagyon előnyö
sen érvényesült.
Az est hátralévő részét is
magyar szerzőknek szentelték:
meghajlás volt Bartók, a Magyar Capriccio-val az 1909-ben

született Hajdú
Mihály és a
Marosszéki
táncok-kal Kodály Zoltán előtt. A tüzes ritmusok, a pentatónia, valamint
a taktusok elején lévő erős
hangsúlyok által a magyar beszéd ritmusának jellegzetességeit is közvetítették. A kor-

(Hétfő, 1989. október 9.
AZ{fagblatt 115. "Zene mindenkinek" a Szolnoki Szimfónikus Zenekarral.)

" A kisváros,
mely egészen
nagy"
Hogy hol fekszik pontosan
Szolnok, azt feltehetően csak
kevesen tudták a 115. "Hangverseny mindenkinek" rendezvényén. Hogy ez a kelet-magyarországi kisváros egy ilyen
teljesítményre képes zenekarral rendelkezik, az a szombati
Brucknerhaus-i hangverseny
után vált bizonyossá.A körültekintő vezetőkarmester, Bali József irányítása alatt a szolnokiak Beethoven: VIII. szimfóniáAZ I Tagblatt

115.
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jó, modern, de
nem extrém."

10 MONTAG.'.OKlOBERlgQg
KULTUR·FILM,FERNSEHEN

jával kezdtek, és ebben figyelemre méltó játékkultúrát és
lelkiismeretes munkát mutattak a nagy klasszikus szerző zenéjének megszólaltatásában.
Különösen feltűnt a két kürtös,
akik az ezt követő művekben is
még többször fölhívták magukra a figyelmet.
Az est második részét a magyar zenének szentelték, melyben keleti szomszédaink híres
képviselői, Bartók és Kodály
mellett helyet lciptak a nálunk
kevésbé ismert Weiner Leó és
Hajdú Mihály is. Hajdú Klarinét-capriccio előadásával Horváth Lászlóban olyan muzsikust ismerhettünk meg, aki
szép hangon nemes tagolással
játszik." (Hétfő, 1989. október
9. Nachrichten. A Szolnoki Zenekar a "Zene mindenkinek"
sorozatban.) (Gerhard Ritschel)
Emlékezetes marad a koncert Abbeville és Boulogne zeneszerető közönségének

OOO
A Szolnoki Szimfon ikus
Zenekar - Bali József karmester vezetésével - a Magyar Kulturális Hetek rendezvény sorozata keretében Franciaországban is vendégszerepelt. Október 21 -én nagysikerű koncertet
adtak Abbeville-ban; 22-én pedig Boulogne-ban. Músorukon
Devienne, Farkas Ferenc, Bartók, Kókai és Weiner Leó, valamint Beethoven és Haydn
művei szerepeltek. (A két vendégszereplés tapasztalatairól
következő lapszámunkban olvashatnak.)
Képeinken Bali József karmester és
Somosné Sűrű Erzsébet elsőhegedűs a
fellépés egyik szünetében; valamint a
zenekar és az AZlTagblatt kulturális
mellékletében megjelent cikkek reprodukciója, (Fotó: B.S,)
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HOBBI - KISKERT - HÁZTARTÁS

Még a fagyok
, ,...

előtt

Divatosan
járjunk
színházba

Kiskerti teendők
novemberben
A gyümölcsfák törzsére tegyük fel a
hemyóenyves öveket a téli kártev6k pusztítására. Vizsgáljuk át a fák ágrendszerét,
fűrészeljük le a szarvaságakat, majd a sebeket gondosan kezeljük. Fejezzük be a
gyümölcsfák és cserjék ültetését, tövüknél
a talajt kupacoljuk fel a fagykárok megel6zésére. Az almafák törzsét és alacsony ágait kötözzük be a nyúlrágás ellen.
Asz616 telepítését az er6sebb fagyok
beálltáig fejezzük be, fagyott földbe már ne
ültessünk. Ahol er6sebb a fagyás veszélye,
fedjük be a sz616t6kéket.
A fagyok beállta el6tt szedjük fel a retket. Vethetünk rövid tenyészidejú zöldborsót és petrezselymet, melyek ha nem túl keménya tél, tavasszal igen korán fejl6désnek indulnak.
Fejezzük be a fagyok beálltáig a virágágyások felásását is.
Ne feledkezzünk meg arról, hogya tárolt gyümölcsöket, zöldségféléket gyakran
át kell vizsgálni. A beteg, romló egyedeket
különítsük el. A tárolóhelyiség h6mérséklete 4-6 Celsius-fok legyen.
Most készítsük el a földkeveréket a tél
végi magvetéshez. Ezt a földet vigyük
fagymentes helyre, így bármikor felhasználhatjuk.

Most is sokll\1 áldoznak
bérletre, hogy rendszeresen
részesülhessenek abban az
élményben, amit egy-e,gy
színházi előadás nyújt. Unnepi alkalom nak számít a
színházbamenetel, ezén az
alkalomnak megfele16en öltözve illik megjelenni. A
bérlet sem olcsó, arra viszont végképp nem futja,
hogy minden új darabhoz
más-más alkalmi ruha is legyen a szekrényben. Sok jó
ötlettel azonban az egy kis
fekete ruhát is sokféleképpen variálhatjuk: képünk ön
egy díszes öv, egy kalap,
más előadásra talán egy stóla varázsolja különlegessé a

Almás sütemény
Hozzával6k: 25 dkg liszt, 13 dkg vaj,fél kávéskanál
s6, 1 evtJkanál cukor, 3 evtJkanál tejföl, 4 alma. A bevonatJwz: 3 tojás sárgája, 5 dkg cukor, 1 csomag va,!fliáscukor, 1 dl tej.
A lisztb6l, vajból, tejfölb61 s6val és cuk,orral sima tésztát keverünk. Legalább fél órát pihentetjük vagyeltesszük másnapra.
Letakarva tároljuk. Ujjnyi vastag kerek formákat készítünk bel61e, és kizsírozott tepsibe egymás mellé tesszük. Kerületét kissé vastagabbra hagyjuk. Az almát meghámozzuk, vékony szeletekre vágjuk és a tésztára tesszük. Bevajazott pergamen papírral
lefedjük és er6s tlIznéllO percig e16sütjük. Közben elkészítjük a
bevonatot. A tojás sárgáját habosra keverjük cukorral és vaníliacukorral, tejet keverünk hozzá és az almára öntjük . Kis lángon
további 15 percig sütjük. Hidegen és melegen is fogyaszthat6.

Házkörüli barkácsolás

Mindenespad fából
Aki szeret és tud fával barkácsolni, annak gyerekjáték a bemutatott kis pad elkészítése, amely
sokféle funkciót tölthet be, hiszen alkalmas ülésre, cip6, virág, játék, újság, könyv, telefon, magnó, lemezjátszó stb. elhelyezésére. A következ6
anyag szükséges hozzá:
4 darab láb 40 x 5 x 3 centiméter
4 darab keresztléc 25 x 5 x 3 centiméter
1 darab keresztléc 31 x 5 x 3 centiméter

7 darab fels6léc 140 x 5 x 2 centiméter
3 darab alsó léc 132 x 5 x 2 centiméter
10 darab csavar
4 x 60 mm/mm
18 darab csavar
4 x 40 mm/mm
Aléceket megfelel6 méretűre vágjuk, és finom
dörzspapírral teljesen simára csiszoljuk. El6ször
vegyük a 4 lábat és a 4 rövidebb keresztlécet, s
állítsuk össze 16 laposfejú csavarral a két oldalsó keretet.
Ehhez azonban fúrjuk ki el6re a
lyukakat, csöppentsünk némi enyvet az összeköt6 helyekre, rakjuk
össze a kereteket, és csavarozzuk
össze úgy, hogyacsavarok ne álljanak ki.
Ezután következik az alsó 3 lerakó léc, majd a fels6 5 ül61éc felcsavarozása. A fels6 lécek alatt középen er6sítsük fel a hosszabb keresztlécet.
Végezetül, jobbról és balról a keret fels6 részére mer6legesen fe Icsavarozzuk a hátralév6 2 fels6 lécet.
Utána vagy belakkozzuk, vagy Xiladecor páccal bevonjuk a kész paL-__________________________________
dot.
~

Gyűjtőknek

ajánljuk

Díszüvegek
tisztítása
Sokan gylljtik a mutat6s és szép
üvegeket, és díszként használják. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy az üvegek csak akkor szépek, ha tiszták. A
már egyszer tisztára mosott és csupán
szép formájuk vagy érdekességük miatt tanott üvegek esetében elegendő,
ha takarítások alkalmával száraz ruhával letöröljük. A felhasználaton kívüli
bef6ues, lekváros stb. üvegeketis mindig tisztára mosva tegyük el. Általában
elég, ha a kevésbé piszkos üvegeket
mosogatószeres, langyos vízzel alaposan átmossuk és j6l kiöblítjük.
Az er6sen szennyezett üvegek mosása azonban már kissé több munkát
igényel, de nem megoldhatatlan feladat. Alegpiszkosabb üveg is megtisztul, ha er6sen oldott háztartási sósavval töltjük meg, és ezt az old6szen körülbelül 20-25 percig benne hagyjuk.
A s6savas vizet azután még további
tisztítandó üvegek mosására felhasz-.
nálhatjuk. Mosás után az üveget többször és alaposan öblítsük ki hideg vízzel.
A kevésbé piszkos üvegbe szórjunk
apr6ra összetön tojáshéjat, vagy kávézacoot, és azután töltsük tele langyos
vízzel. Tcibbször alaposan rázzuk fel.
Nagyon rövid idő alatt teljesen megtisztul. Mosás után az üveget alaposan
és j6l kell kiöblíteni, először langyos,
majd hideg vízzel.
A hasas és szl1k nyakú üvegek tisztítására kiválóan alkalmas a nagyon
apr6 darabokra összetépett újságpapír,
melyet az üvegbe gyömöszölünk. Erre
&zut6n langyos vizet kell önteni és pár
percig rázogatni. Amikor a papír már
teljesen elfoszlott, akkor a vízzel
együu kiönthetjük.
Tejet, kakaót, vagy egyéb zsíros
holmit kézmeleg ultra mos6poros vízzel lehet szépen kimosni.
Az üvegeket mindig a nyakuknállefel~ fordítva szárítjuk, men csak így
tud a víz egyenletesen kicsurogni.
Sötét üveget mérgero anyaggal soha ne tisztítsunk. Nem láthatjuk
ugyanis, hogy a szerb6l maradt-e
vissza az üvegben, és ez esetleg a kés6bbiek során komoly bajokat is okozhat.

SPORT
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I Látogatóban Polgáré knál

eladták a leckét
/

Bevallom, nem repestem az örömtől, mikor néhány héttel ezelőtt megkaptam a jeladatot:
Szolnokra jönnek a Polgár-lányok sakkozni,
csináljak velük riportot, vagy hajáték közben
nincs arra mód, akkor az édesapjuktól kérjek
egy exkluzív interjút, mert nem engedhetjük
őket el innen úgy, hogy nem váltottunk velük
néhány szót.
Polgárok - gondoltam magamban, hogy mijog
ebből kisülni? Abban már biztos voltam, hogy
az MTK- VM kiválóságai Portisch Lqjos oldalán
megérkezve, hamarosan asztalhoz ülnek, mihamarabb túl legyenek a bqjnoki pontok bekasszírozásán. Maradt hát Polgár apuka, akiről hazai újságjaink tájékoztatása alapján kétkedő véleményem alakult ki. A legfinomabb titulusokként olyanokat olvastam róla, hogy
összejérhetetlen, kezelhetetlen, agresszív, és
lányait terroristaként tartja a sakkfigurákjogságában .. Ráadásul a saját sakkélményeim
semjokozták önbizalmamat.
No, mindegy, volt még másfél nap hátra, ez éppen elegendő idő arra, hogyjelkészüljek a.legrosszabbra. Első lépésbenjelkerestemPete Feri bácsit, a szolnoki sakkéletjelkent papját azzal a nem titkolt szándékkal, segítsen összehozni a Polgár családjejével a mérkőzés napján. Az ígéret birtokában a hátralévő időt a
"polgárizmus" szakirodalmának tanulmányozásával töltöttem, míg Jel nem virradt a
nagy nap.

,

~

Csalódás, de kellemes

"

Szakadó esőben érke zett meg az MTK-VM kékfehér színű autóbusza a
Technika Házához. Abábutologatók gyors léptekkel
siettek fede:iék alá, majd
az emeleten felsőruháza
tuktól megszabadulva, különösebb teketória nélkül
máris asztalhoz ültek a túloldalon helyet foglaló és
játszmára váró Mezőgép 
játékosokkal szemben . Ezután következtünk mi,
mármint Feri bácsi meg
én. Polgár úr udvariasan
közölte, közel negyedóra
múlva rendelkezésre áll,
akár hosszabb időre iS.Elvonulva a földszinti edzőte
rem egyik sarkába, beszél-

getőpartnerem megkért,
ha nem veszem rossznéven, tegeződve vágjunk bele, mert az a 3-4 esztendő,
ami a javára szól, ebben a
korban igazán elhanyagolható. Túl a nagy dolgon, az
első ismerkedésen, ami
meglehetősen simán ment
Polgár Lászlónak köszönhetően, akinek jóindulatú
segítőszándékát ezek után
nem tudtam megkérdője
lezni még előítéleteimre
hallgatva sem. Beszélgetésünk közben, valahol a közepén a világ legtermészetesebb módján elejtette:
"Ha feljössz hozzánk, megmutatom
a
könyvtáramat". Eleresztve a fü-

lern mellett szavait, tovább folyt a diskurzus.
Úgy a végefelé ismét
meghívott azzal, hogy
újonnan elkészült könyvének kéziratát is szívesen kölcsönadja elolvasásra, amennyiben az engem érdekel. Ez már igazán nem lehetett elhallás,
mint amivel álltattam magam néhány perccel korábban. Miért ne fogadn ám el,
elvégre nem minden héten
kap az ember világhíres
személyektől meghívást.
Hátha nem is olyan "emberevő fajta" ez a Polgár
László - gondoltam, és legalább betekintést nyerhetek a földkerekség legkiválóbb sakk-nővéreinek egy
hétköznapjába.

Mint átlagpolgárok
A fővárosba érkezve a
Semmelweis utca nyolcemeletes saroképületének
kaputelefonját még mindig
egy kissé bizonytalanul
megnyomva kellemes női
hang szólt le: - Máris nyitom a bejárati ajtót, a Laci
leszaladt az OTP-be, de hamarosan megérkezik, addig is tessék feljönni, már
vártuk magát.
A függőfolyosón tárvanyitva az egyik bejárati ajtó, s az előszobából Klára
asszony bátorít a belépésre. Hellyel kínálva egy kis
türelmet kért, majd, hogy
jobban teljen az idő, először
végigkalauzolt a lakásban,
megmutatta a sakkmű
helyt - ők így hívják a lakást -, aztán frissen mosott
gyümölccsel és stílszerűen
csokiból és marcipánból
készült sakkfigurákkal kínált. Míg a lányok a napi
edzésadagot "fogyasztották" és a családfő hazaérkezett, Klárától sokmindent megtudhattam.Például, hogy a Kárpát-alján
született, Tiszaújlakon.

1965-ben járt először fővá
rosunkban, akkor látta
meg először jövendőbelijét,
aki még katonaként vette
őt feleségül Gyöngyösön,
szülővárosában. Megkezdődött a szeretetteljes nélkülözés. Angyalföldön rozzant házat vásároltak, ahol
a bajtársak éjszakába nyúló munkálataihoz az ifjú
asszony sütötte a palacsintát számolatlanul, főzte a
halászlét literszámra.
Egyiküknek sem volt
könnyű elhelyezkedni, Laci ugyan pedagógusként,
de Klára német-orosz szakos diplomával tanácsi elő 
adóként kezdte, majd Zsuzsi megérkezése után
(1969. április 19.) két és félévvel egy leánynevelő int ézetben próbáltajóútra téríteni a rossz irányt vett lányokat. Egyszer a munkából hazatérve meglátta, a
gyerek, aki mindig izgettmozgott, az apjával szemben ül és sakkozik, pontosabban lépegetnek a figurákkal. Korábban ez nem
volt jellemző apa és leánya
kapcsolatában, inkább a
számtannal foglalkoztak
rendszeresen, de miután
az eleven gyerek egy óvatlan pi11allatban kiborította
az asztalfiókot, s abból néhány bábu bukkant elő,
már nem volt más választás. Zsuzsa meglátta és
megszerette egy szempillantás alatt.
Miközben Klára kiszaladt a konyhába a húslevest megnézni, a könyvespolcot böngésztem. A 6 méter hosszú,jó kétméter magas összefüggő polcrendszeren nyugszik a sakk
könyvtár közel ötezer kötete, amit én is kiegészítettem eggyel a család iránt

23

érzett elismerésem jeIéül.
Az időközben hazaérkezett
Polgár László elnézést kért
a megvárakoztatásért, aztán együtt pásztáztuk tovább a könyveket székre,
hever ő k arfájára állva
azért, hogy szívesen hozott
ajándékomból van-e már
példánya. Mondanom sem
kell, hogy volt, csak éppen
a borítók színe különbö zött, Aztán ahogy illik, dedikálva átadtam "műve
met", amiért cserébe én is
átvehettem tőle a család
tagjai által aláírt Kárpáti
Tamás Partik, perek, pofonok című írását, amely a
Polgár család 1974 - től
1989-ig eltelt 15, buktatókkal, kudarcokkal és világsikerekkel kirakott esztendejét mutatja be.
~

Ujabb interjú
helyett
Úgy belemelegedtünk a
diskurzusba, mint annak a
rendje. Volt ott szó mindenről. Megtudhattam,
hogy László esztergályosként szabadult inas évei
után, de azzal egyidőben
különbözeti vizsgával le- érettségizett a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban, Az
is a meglepetés erejével
hatott, mikor elmesélte,
miként jelentkezett focis-tán ak a Fradiban Száger
Misi bácsináLÉdesapja,
aki a gyöngyösi csapat
erőssége volt fiatalabb éveiben j ószívvel ajánlotta fiát
az Üllői útiaknak. Mégis a
Kőbányai Lombik ificsapatában mutatkozott volna
be az Újpesti Dózsa ellenében, dehát a rabbiképző
ben, ahova ezidőtájt iskolábajárt, vasárnap délelőtt
tanítás volt'. Így aztán továbbra is megmaradt példaképei rajongásánál - Albert, Sipos, Bozsik -, nyomdokaikba nem léphetett.A
futballban elmaradt sikerek helyett a sakkban bizonyított, világraszóló eredményeket ért el három leányával, Zsuzsival, Zsófival és Judittal. De ezzel
még korántsem elégedett.
Szerinte ha "jóakarói" több
éven keresztül nem gán-
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Zsófi

Judit

csolják őket úton-útfélen,
már jóval előrébb tartanának, Egész dossziéra való
anyago t tárt elém a róluk
megjelent újságcikkekből.
Jobbára egy Jocha Károly
new újságíró (Pest Megyei
Hírlap) vájta beléjük rendszeresen karmait a sajtón
keresztül, aztán Szerényi
Sándor, a sakkszövetség
vezetőjének jóvoltából útlevelüket évekig bevonták,
s hogy a három leány magántanulóként végezhesse
iskoláit, bizony ahhoz is
meg kellett vívni a háborút. Polgár László azt állítja, hogy rengetegen "megrugdosták", de ő csak elvétve törleszthetett. Labdarúgó nyelven szólva így fogal maz: - Az ellenem vétett faultokat régen le s~m fúj ták, ma már igen. En csak
igényt tartottam a szabadrúgásokra, s szerettem volna elvégezni azokat. A sikerek nyomán egyre nőtt a
támogatóink száma, holott

évekig csak a magunk harcát vívtuk. Később akadt
egy-egy segítő , aztán öszszejött egy tucatnyi szimpatizáns, s talán most jutottunk el oda, hogy tömegeket érezhetünk a hátunk
mögött. Tudod, én már
olyan ajánlatot is kaptam,
mondjam meg, a világ melyik részén szeretnék élni,
mert a megjelölt helyre egy
villát építenek családom
számára. Mégis itt vagyunk . Ennek ellenére
hangsúlyoznom kell, nagyon sok segítséget kapunk külföldről, például az
edzőpartnerek költségeit
teljesmértékben ők állják.

Az üzlet
beindult
Próbáltam taktikusan
néhány kérdést folyamatosan feltenni vendéglátómnak, de aztán rá kellett
jönnöm, nem olyan légkör,
ahol a félig hivataloskodó
újságíró kérdezz-feleleket
játszik partnerével. László
inkább a sakk készleteiről
mesélt, mit mesélt, áradozott, mert azt is gyűjti. Később a festményeit mutogatta.
Mondanom sem kell ,
azok is mind a kockás tábla két oldalán ülő nagy
gondolkodókat ábrázolták.
Ezek ajándékként érkeztek a lakásba, mint ahogy
az adatfeldolgozó számítógép is, melyet Judit társaságában lehet látni időn
ként egy tévéreklámban.
Szaladt az idő és azon vettem észre magam, hogy a
leányok még mindig nem
mutatkoztak, pedig hát
szerettem volna velük is
néhány szót váltani. Zsuzsával órákon át foglalkozott edzője,
Zsófi és Judit természetesen
külön-külön
helyiségben
szintén
gyúrták az
ipart, így a

lük. A papa tapintatosan s
rendkívül szimpatikusan
tudomásomra hozta, hogy
sakkzseni leányait vétek
volna zavarni, hiszen a foglalkozások kemény forintokba kerülnek. Egy edző
partner óránként 500.- forintot kap, s ugyebár három lány esetében már
1.500.-, még ha hozzáveszem, hogy mindez naponta 5-6 órán át tart, azt hiszem, érthető László aggodalma.
Beláttam, a szerkesztői
honoráriumból még két
óra bérére sem futná. Tehát nem babra megy a játék, pontosabban a sakk.
Aki nem tartja be a szabályokat, az fizet. Ha 'például
Zsófi vizes feiiel, egy szál
ingben kiszaladt a lépcső 
házba télvíz idejében figyelmeztetés ellenére, az
bírságolást vont maga
után, amit a családfő
kasszájába volt köteles befizetni. Már ez az idő is eljött, amikor a lányok megkeresik nemcsak a büntetésre valót, hanem ennél
többet is. A játékból eredő
hasznot fele-fele arányban
osztják el. A házaspár részesedése megy az étkezésre, ruházkodásra, taníttatásra, utazásra, a maradékból premizálásra is futja. Hál' istennek, vége a
sokévi g tartó zsíros kenyeres és mongol húskonzerves világnak. Ma már a két
nagyobbik leánynak önálló
lakása is van. Juditot ismerve ő is hamarosan
megtermeli a magáéra valót. Polgáréknál az abszolut profi szemlélet uralkodik, nagy teljesítmény
nagy fizetéssel párosul. Ez
náluk már természetes.
Néder István
(Fotó: Mészáros János)

köszönéstől

több nem
jutott nekem belő-

Sok sikert kívánunk
a Jász-Nagykun-Szolnok címil hetiIapnak!
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A megy ei tanács legutóbbi ülésén, az országban

elsőként

Politikai érdekegyeztető
bizottság alakult
Szolnok Megye Tanácsa november 13-ai ülésén,
a Hazafias Népfront megyei bizottságának - a FIDESZ helyi csoportja kezdeményezésére, a megyében működő politikai pártok megbízásából előter
jesztett - javaslata alapján politikai érdekegyeztető
bizottságot alakított.
A bizottság feladata - a tanácstörvény rendelkezéseit figyelembe véve - a társadahni tagoltságnak
megfelelő érdekek feltárása, közvetítése, az érdekérvényesítési folyamatok befolyásolása. Működése
az új önkormányzati szervek létrejöttének időpont
jáig tart. A bizottság elnöke a megyei tanács elnöke. Tagjai: a megyei tanács végrehajtó bizottságának tagjai, mint tanácstagok; és a megyében , megye i szinten működő politikai pártok és szervezetek által delegált egy-egy állandó tag.
Az új bizottság létrehozását az indokolja, hogy
az 1985-ös tanácstagi választások óta sokat változott a társadalom politikai tagoltsága; szélesedett a

demokratizmus .és a nyilvánosság; ma már a többpártrendszer létew valóság, a népképviseleti-önkormányzati-államigazgatási rendszerben azonban a
többpártrendszer elemei intézményesen még nem jelentek meg.
Erre a szabad választások hoznak majd végleges
megoldást. Addig is lényeges viszont, hogy a különböw politikai erők lehetőséget kapjanak - a megye egészét érintő közérdekű társadalompolitikai
kérdésekben hozandó döntések előkészítésében - álláspontjuk kifejtésére, meg védés ére, a korrekt, nyílt
vitára.
A megyei tanács megbízta a tanácselnököt és felkérte a HNF MB titkárát, hogy dolgozzák ki a bizottság működési rendjét, és terjesszék jóváhagyásra a végrehajtó bizottság legközelebbi ülésére.
A politikai pártok megyei szintű szervezeteit pedig
arra kérte fel, hogy november 20-áig delegáljanak
egy-egy tagot a bizottságba.

NOVEMBER 26-ÁN,
VASÁRNAP
NÉPSZA VAZÁS!
A szavazókörök reggel 6 órától este 18
óráig várják az állampolgárokat.

A hét bölcsessége
"A nagy ügyek mindig nagy nehézségekbe
ütköznek, és rendkívüli határozoaság nélkül soha nem lehetell sikerre vinni /Jket " (Richeli'
eu)

Horoszkóp
Január l-jétől megváltozik a
közigazgatási elnevezés

Jász-NagykunSzolnok megye
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SKORPIÓ (X. 24-XI. 22.) Szerelem: A szakítást csak úgy tudja elképzelni, hogy Ön kezdeményezi. Ha a héten nem uralkodik indulatain, bizony elképzelhető, hogy faképnél hagyják. Hivatás: Amennyiben üzleti döntés el6tt
áll, halassza a válaszadást a hét második
felére. A hétfő, kedd, szerda különösen manuális tevékenységekben hoz sikert.
~~
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NYILAS (Xl. 23-XII. 21.) Szerelem: A családi béke kedvéért most olyan engedményekre
képes, amit korábban elképzelni sem tudatI. Hivatás: Anélkül, hogy tudna róla, magas rangú
pártfogója a háaérMI egyengeti az útját . Amit
a héten elkezd, újabb látványos sikerek forrása lehet.

A Minisztertanács 96/1989. NIII.31./ MT sz. rendeletével Szolnok megye elnevezését JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK megyére módosította. Székhelye változatlanul Szolnok . Az új elnevezést 1990. január l. napjától
kell alkalmazni, de az új név használata már most is lehetséges.
A Minisztertanács rendeletének érvényesülése érdekében a megyei tanács vb-titkára felkérte a helyi tanácsok elnökeit és az MTVB szakigazgatási szerveinek vezetőit, hogy működési területükön, illetve saját ágazatukban a szükséges intézkedéseket tegyék meg. E szennt minden olyan szabályzaton, nyomtatványon, okiraton stb., amelyen a megye nevét is jelölik, az új elnevezést folyamatosan, illetve január l-jét61 kell alkalmaznt.

Lényeges,hogy a tanácsi vállalatok, intézmények mű
ködési területükön azokat a névjelző és tájékoztató táblákat, bélyegz6ket stb., amelyeken a megye neve szerepel, folyamatosan (határidő megjelölése nélkül) cseréltessék ki . A helyi tanácsok értesítik a nem tanácsi vállalatokat, intézményeket, társaságokat, szövetségeket, országos hatáskörű szervek megyei kirendeltségeit, telephelyeit - amelyek nevében a megye elnevezése is szerepel - a változásról és az új név használatáról.
Változás következett be a Magyar Népköztársaság elnevezésében is. Az Alkotmány módosításáról szóló 1989.
évi XXXI. törvény alapján Magyarország köztársaság.
Várhatóan még ez évben dönt az országgyűlés a Magyar
Köztársaság címerének módosításáról. Ezért a szükséges
intézkedések megtétele során az Alkotmány módosítására, illetve a Magyar Köztársaság címerének későbbi változtatására is figyelemmel kell lenni.
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Megkezdte
működését

a DEMISZ
Diákstúdiója
Szolnokon

Érdeklődő fiatalok,

jelentkezzetek
a fenti címen!
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