,
"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP
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Dilemmák a pártvagyon hasznosítása körül
A tanácsi bizottságok december IS-éig várják a politikai szervezetek és az állampolgárok véleményeit
Hetek óta "izgalomban" tartja a közvéleményt a volt MSZMP felszabaduló ingat!;mainak jövőbeni hasznosítása. Az indulatos,
olykor vad szé l sőségekkcl és találgatásokkal
tarkíto tt véleményckb61 kiérződik : milyen nehezen tudjuk meg tanulni, hogy higgadtan és
objektíven vé lekedjünk azokról a kérd és ekről,
melyekbe eddig nem avattak be bennünket.
Most pedig megismervén őket, nem könnyűjö
v6be látó módon, a realitásokat is mérlegelve
megfogalmazni az igazán sürgető hasznosítási
igényeket.
A szenvedélyes vitákbó l ítélve úgy tűnik:
csak kevesen tudják, hogyaMinisztertanács
októ ber 29-ei határozata rendelkezik arról,
hogy kormánybiztos vezetésével egyes szak, min isztériumok, valamint a főváro s i és a meg~ ci tan ács ok végrehajtó bizottságainak képviselóiből alakuljon országos munkabiwllság,
amelynek - a helyi tanácsi és pártközi biwlL"ágo - -a! együll - az a dolga, ho gy az MSZP m ű
ködéséhez nem szükséges ingatlanok kezelési
Jo;.i.ról való lemondást kö vetően a hasznosítási J .l as Iatokat előkészítse.Az ingatlanok helyi
f~.u 'izsgálata december IS-éig megtörténik, s
a m íködéshez nem szükséges ingatlanok kezelési ",áról az MSZP az érvényes jogszabályok
s/crim a magyar állam, illetőleg a helyi tanács j( j3vára lemond.
A ~1 iniszte rtan ács - egyetértve az MSZP javas atával - úgy döntött, hogy a felszabaduló ingat'anok további hasznosítására a társadalom
érdekének megfelelően, a teljes nyilvánosság
ellenőrzése me llett kerüljön sor.
AM inisztertanács felkérte a politikai párLok
0fvágos veze tő testületeit, hogy indoklással ellatolL elhelyezés i igén yeiket december 31-éig
közöljék a kormánybiztossal, illetve a megyei
tanácsi bizottságok kal. A rendelkezés hangsúI)ozza, hogy az érintett miniszterek, valamint a
fő' árosi és megyei tanácsok végrehajtó bizotL. :i" ai tegyenek j avas latot a kormánybiztosnak

A korrupció
gyökereiröl
InterJúnk

a 3. oldalon

a fel szabaduló ingatlanok egészségügyi,
szociális, oktatási, kulturális és igazságswlgáltatú~i célokra történő
konkrét hasznosítása érdekében.
A Minis7.tertanács a
kezelői jog visszaadásával érintett ingatlanok
hasznosításáról 1990.
január 31-éig dönt. A
Szolnok Megyei Tanácsnál is ennek megfelelően alakult bizottság,
amelyben felkérésre
részt vesznek a politikai Felvételünk a pártvagyon hasZTIosításának cIIIkészítésére alakult
pártok képvi s elői is. megyei tanácsi bizottság c1sl1 ülésén készült. (Fotó: Mészáros)
Feladata: a felszabaduló
állanliság követelményeinek. A Minisztertapártingatlanok hasznosítására a nyilvánosság
nács határozatának megfelcl6en az MSZ MP
széles körű bev oná~ áv al közérdekű javaslatok
vagyonának hasznosításáva! kapcsolatos állaelőkészítése. A napokban ugyanilyen céllal alami fe ladalok ellátására a megyei tanácsnál alakultak meg a hasmosítás előkészítésével fogkult
bizottság november 27 -én megtartolla els6
lalkozó bizottságok a helyi tanácsoknál is a vbfeladategyeztető megbeszélését. A kibőv ített
titkárok vezetésével.
ülésen részt vettek a politikai pártok és szerveA tanácsi szervek és a pártok nagyon lényezetek képviselői, a megyei szakigazgatási szergesnek tartják, hogya bizoltságok a település
vek vezetői és a városi tanácselnökök is .
lakosságának, az állampolgároknak, a politikai
Az olykor indulatos felszólalásokkal kísért
pártoknak, a különböző szervezeteknek és invitában kiderült: várhatóan nem is a reális és jotézményeknek a javaslatait kikérvc alakítsák ki
gos igények kielégítése okoz majd gondot, haingatlan-hasznosítási elképzeléseiket, melyeket a helyi tanácsi tes tületcJ.~hez december 15- nem annak a tetemes löbblctköltségnek al.
előteremtésc, amelyet a közcélokra átadott páréig, a megy ci tanácshoz december 20-áig kell
tingatlanok további üzemeltetése, illetve az új
eljuttatni.
funkcióra történő átalakítása igényel. A jelenMindez annak érdekében történ ik, hogya
l évők végül is megegyeztek abban, hogya ren felszabaduló pártingatlanok a lakosság legsürdeletnek megfelelően a Minisztertanácshoz
get6bb ellátási érdekeit szolgálva hasznosuIjanak - a teljes nyilvánosság ellenőrzése mellett - küldött javaslatok előzetes elbírálásában a helyi önkormányzati szerveké legyen a dönt6 szó.
messzemenően figyelembe véve az állampolEhhez várják továbbra is az állampolgárok és a
gárok közérdekű javaslatait, véleményét, és az
új pártok elhelyezés i gondjait, mert ez felel meg különböző szervezetek javaslatait.
L.Gy.
a valódi demokrácia és a mos t kibontakozó jog-

Védekezés
az AIDS
ellen
C ikkünk a 15. oldalon

Egyetem,
csak négylábúaknak

Jászsági
mozaikok

A rendIírkutyák képzésérlll készült riportunk
a 16. oldalon

Beszámolóink a
22. oldalon
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Bemutatkozó látogatáson Szolnok megy ében

tt

Mintha

ismerősök
Mondotta

között lennék .. t!::k~:{:~~::ági
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Für Lajosnak, az MDF
köztársasági elnökjelöltjének Szolnok megyében tett
látogatására Jászboldogháza lakói is izgatottan készültek. A Müvel/ldési Ház nemzeti színekkel feldíszített
nagytermében legalább háromszázan várták érkezését. Ott volt a tanácselnök,
a téeszelnök, a falu papja,
s apraja-nagyja. Idős parasztemberek nagykabátban, kucsmában ültek jó elllre, hogy hallják a szót. Fiatalemberek a széksorok mögött állva figyelték a történést. De nemcsak boldogháziak voltak ennyire kíván csiak, a környez/\ községekbiII - Jánoshida, Alattyán,
Újszász, Jászalsúszentgyörgy - is eljöttek az MDFtagok s mások is, hogy lássák, hallják az MDF vezet/Iinek fúrurnát.
Für Lajos, aki "civilben" agrártörténeti kutatásokkal foglalkozott évtizedeken át egyetemi docensként, a Magyar Demokrata
Fórum agrárprogramját ismertette. A közönséget azonnal sikerült
magával raga<;lnia, hisz így kezdle: - Soha nem jártam ebben a faluban, ezen a tájon. Mégis úgy érzem, mintha ismerősök közölt

lennék. Magam is faluról jöttem,
egy dunántúli kistelepülésról. Jóságos, szorgalmas, tisztességes
emberek köréból származom. Falu és falu közölt pedig nincs, vagy
nem volt eddig nagy különbség_
Jól esik ill lennem azért is, mert az
a szervezet, melynek egyik tagja
vagyok, a vidéki Magyarors7.ág
pezsdülése ügyének fölkarolója. A
nép sorsánakjobbítását tűzte zászlajára .
- A vidék hátrányainak felszámolását azért tartja fontosnak az
MOF - mondotta többek között
Für Lajos -, mert Magyarországból nem les7. európari rangú nemzet a vidék, a falvak felemelése
nélkül.
Az MOF agrárprogramjának ismertetését a7. elmúlt 40 év elemzéséveI ke7.dte: - A Kádár-rendszer
egyik s7.ólama szerint nálunk a
mezőgazdaság sikerágazat. Mindezt a s7.0cialista nagyüzemeknek
köszönhellük, a szónokok s7.erint.
A világhírűséget a7.zal mérték,
hogy 25-30 év alatt a mezőga7.da
ság termelési értéke megduplázódott. A termékek egyharmadát pedig exportáltuk.
E7. valóban így is volt igaz. De
arról nem szóltak a hírnökök,
hogy ez a mezőgazdaság történelme során nem először produkált
ilyet! A s7.á7.adforduló éveiben, a
Ferenc József-i korszakban megnégyszere7.le termelési értéké t.
Pedig akkor még nem volt szocialista nagyüzem. Az egyharrnados

Jászsági korOtja előtt - miután találkozott a megyében mílködő egyházak vezeWivel - i7.galmas légköríl sajtótájékoztatón váltott s1:ót
Fúr Lajos a lapok, a rádió és a tévé helyi S7.crkeszWivel. (Fotó: K.E.)

export tal pedig csak
úgy tisztességes dicsekedni,hahozzáteszszük: ma a háztáji gazdas ágo kból a mező
gazdasági termékek
egyharmada kerül ki .
Pedig a földterület
nyolc százalék án gazdálkodnak
háztájiban!
A magyar mezőgazdasági termelés évszázados hagyományaitól, szerkezetétől idegen st.ruktúra
erőszakos rákényszerítése óriási
károkat okozott. Mára egy bürokrati7.ált, nehézkes, versenyképtelen s7.ocialista nagyüzem alakult
ki. Rá adásul eltűnt egy teljes osztál y a társadalomból: a parasztság!
S velük együtt akisüzemi temlClés hagyományai, a falusi erkölcsi
értékek tárháza. Mindezze l szegényebbek lettünk. A becs ületes
munka, a nyíltság, a tisztesség el tűnt a múltban.
Ezek után az MDF agrárprogramjának koncepció it vázolta fel
Für Lajos. Ennek alaptétele, hogy
le kell bontani fokozatosan a versenyképtelen nagyüzemeket, tulajdonrcforrnot kell végrehajtani .
E7.t nem úgy, hogyatéeszeket
szétverjük. Először a téeszekben,
állami ga7.daságokban dolgozóknak kell a tulajdonrészüketeszmeileg visszakapni. Amásodik lépésben kerülne sor arra, hogy ki-ki a
maga részegységével gazdálkodna. Vagy úgy, hogy kivenné, de
úgy is, hogy családi vállalkozásban farmergazdaságok alakulnának. Az sem elképzelhete tlen,
hogy ki sebb közösségek szövetkezeteket alaJcítanának, ami földtulajdonukon alapulna, s nyilván a
s7.övetkezők közös érdeke határozná meg a működést. Ehhez persze más is s7.ükséges. Kell vállalkozó szellemű ember, alacsony
kamatú hitelek, eS7.közök, gépek
és - ami a magyar paras7.tnak mindig volt - szaktudás, ősi tapas7.talat.
A mezőgazdaság átalakítása
szükségessé teszi a helyi önkormányzati rendszer teljes megújításál. Ehhez többek között az is
szükséges, hogy az adók ott maradjanak a faluban, az adott településen. Ez persze kevés. Az ál lam segítségét továbbra sem nél-

külözheti a falu, a vidék, hogya
hátrányokat leküzdhessék, hogya
különbségek eltúnjenek.
Hatalmas tapsot kapott befejező
gondolatsora, mely így hangzott:
"Rengeteg a tennivaló. Ezeknek
megfelelni csak akkor tudunk,
ha valamennyien helytállunk, ha
mindannyian megmozdulunk. Ha
le tudjuk v etkőzni az elmúlt évti7.edek félelmeit. Újra fel kell egyenesednie a népnek. Méltósággal
kell felemelni szavunkat, mert kü lönben elszalasztjuk azt a lehe t<Í·
séget, amelyet most kínál nekünk
az idő. Én hiszem azt: lesz ereje
ennek a népnek l egyőzni félelmeit, és saját magunk magyar képmására formáljuk e7.t az országo t.
A résztvevők által szinte áhitattal hallgatott beszéd után több
konkrét, gyakorlati kérdés hangzott cl. Főként a téeszek feloszlatása, a földek visszaadása, a kártalanítás izgatta az embereket. A
megnyugtató válas7.0kból kitűnt:
azMDF nem akarja s/.étvemi a tées zeke t. Nem fogja a földet rákényszeríteni olyanra, aki már
nem tud, vagy nem akar vele foglalkozni. A kényszerítő eszközöket különben is kiiktatta eszköztárából, hisz ilyen módszerrel nem
lenne értelme fcllépniük . Szerintük a tulajdon visszaadását is lassan , fokozatosan 'lehetne csak
megoldani. A szövetkezésnek is
teret engednénk, de a tag ott nem
bérmunkás hanem tulajdonos lenne.
A fórum véget ért, nem fejező
dött be azonban az eszmecsere.
Für Lajost dedikálásra kérték sokan, hisz könyveiból vásárolni lehetett a helyszínen.
Kis csoportokban beszélgettek a
résztvevők: mit, hogyan is lehetne
ezután okosabban csinálni. Ennek
a tov ábbgondolásához is kaptak jó
alapot az MOF és Für Lajos jóvoltából.

K.E.

-
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A korrupció
egyidős

Beszélg ető tá rs :

ifj. dr. Lőrinczy György,
Szolnok megyei főügy észhelyettes

az emberiséggel

KétségteLen, hogy az ország nehéz helyzetben van. Ezzel még nem árultunk el küLönijsebb titkot. Mint mostanában gyakran hallani, ha ki akarunk lábain i ijrijklijtt és
naponta újratermelt bajainkból, akkor mihamarabb szembe kell néznünk az igazsággaL, ha még oLy fájó is. Nem késlekedhetünk. Éppen ezért most egy olyanjelenség hátterét próbáljuk megvilágítani, amely,rtJl mindenki tudott, tud, hogy létezik, hogy behálózza életünket. Csak éppen nem beszéltünk róla, talán olyan megfontolásból, hogy ha
egy dologróL nem ~zólun k, akkor az Ilillcs is. A tények persze teljesen mást mutatna k.
A KORR UPCI6R6L VA N sz6.
A ké rdés egyik avatott i s m erőj e ifj. dr. tőrin czy
főü gyészh el ye lles, ak i néhány esztendővel e /.dőlt még tanulmányt is írt "Vá zlatok a ko rrupciós bűn cs elekm én yek tém a kö réből"
címme l, s enne k kapcsán S zegeden, a József Atti la
Tudományegyetem jog i karán a ko rrupciós bűnözés 
ről e l őad ás okat tartott.

György, S zoln ok m egyei

- Mi keltette f el a téma irán ti

érdeklődését ?

- E l sőso rba n az, hogy a bünt et ő törvénykönyv sem
korábbi, sem pedig a jelen legi hatályos szabá lyozásáva l nem é rtek egyel. Ross z a jogs za bály, me rt alapvetőcn bizony ítási nehézséget o ko z ami att, hogy azt
a kiszolgá ltatolI személyt is bü ntetni rendeli, a ki rászoru l arra, hogya ha talmi po7.ícióhan lévő embemek
bizonyos e l őn yöket juttasson.

- Ez aztjelenti, hogy ajogszabálya zt is elmam sztalja, aki mondjuk adja a pénzt"
- Többnyire igen, dc vann ak k ivételek. ,\ törvény
úgy re ndelkezik, hogy n"m szabad megbüntetni alt ,
aki a hivatalos szemé ly kezdeménye7,ésére adta a
pénzt, s ha nem így tenne, akk or jog talan hát ránytól
tarth at. Pé ld ául a hatóság i em ber közl i az ügyfélI eI,
hogyha nem fizet, akkor nem adja ki az iparengedéIyét. Il yenkor a ké re l mezőn ek nincs más választása
és fizet. Nos, ebbcn az esetben - fe ltéve, ha ki delÜl az
ügy - a tö rvény nem bünteti meg azt a z i lletőt , aki cl őnyhöz jUllalla a h ivatalnoko t.
S /Á)va l, é re mi , hogy ez a j ogsza bál y ncm idomul t
az élethez és nem fele l meg társa da lm i viswnyai nknak sem. Tud omáSllm szerint mos t fo lyik a Bt k. e ré"ének :ítdolgozása. 1'\os , emi a tt is é rd eke lt a dolog,
s/(x:iolúgiai kutatáso ka t vége/Jelll, tan ulm ányt írtam
a korru[lCió a na tóm iájá ró l. S ebbcn a témakörben
vi/.sgá lódva rájön a~, embe r, hogy ó riási kü lönbségek
van nak ügyek és ügyek között, hi s ~, csak egy nagyon
s/.tTk teriilet tartOZik a ko mllx:iós btínö7és csoportjába. Magya ru l: ami ko rrupt, egyálta lá n nem bi/tns,
hogy bűn csele km én y is. lIogy menn yire összetell és
éles kontúrokka l nem kö riilhauírolható te riil et ról van
SI,Ó, ezt II anki ss Elemé r Társada lmi csapdák cím lí
könyvében így fog almazza m eg: "Az eS/k imók na k
állító lag több tu cat s7.avuk van a hó kül ö n böző fajtáira. foelte h e től eg azért , mert sok hó van a rrafelé. Vajon ugyanel, at; oka annak, hogy nálunk olyan szépen
kivirágzott egy jelcnség kö r rok on é rt elmű szavainak
csokra'? E jel enség et legegys/,e run ben a korru peió
gyűj tőn évvc! lehet kö rülhatá rol ni. fzelítőiil néhány
szó: sáp, bo rra való, k en őpén z , prOle kc ió,ja tt , csúszópénz, há lapén7., jogtalan haswns7erzés, ha nnadiagos
JUlIatás, s70cia li sta összeköltetés, b un da, umbulda .....
Már ebből a felsoro lásból is killínik, hogya ko rru peió á ltalános foga lom, olyan, rliinLh a a71 mondanám : gy üm ölcs. Am , hogy ezen belül a körtére, al mára, s/,61ő re, vagy éppcn a szil vá ra gondolok, nos, el.
n em m inJegy. Ugyan így van ez a ko rru pció esetében
is, hisz lehe t a z ugye protekció , vagy hálapénz, és így
tovább. II ogy valójában hol h úzód ik a határ, m ondjuk a hálapén z bün tetőj og i meg ít élése közölt, ezt
m ind ig a hatá lyos jogszabályok dö ntik el. Példá ul , ha
valaki kiköveteli a hálapén zt, ak kor bü nteten dő, de
ha cs ak úgy elfogadja , akko r meg nem. Ezt utólag bizony ítani nagyon neh éz, s ez al, egyik legna gyobb hibája a büntető törvén ykönyvne k, m e rt mint már em lítettem , egy-k é t kivételtól elte kintve, aki vesztegeti
a h ivatalos személyt, azt is büntetni rende li . ;'\yilván
a z illető nem fogja segíteni al. ügyés z m un kájá t, hi s/,
saját m agát az embe r csak nem sároZ7.a be.
- Az ön sza va ibál az is k itű n ik, hogy tulajdonkép-

pen minden ki mást ért a ko rrupc ió fogalmán.

- Ez csakn em így is van, de a bü nte tő jogász szá má ra azonba n egyszerue n rendezi ezta kérdést a Btk .,
hi sz aszerint UA ves ztegetés" és a "Befo lyással űzér
kedés" cím szó alatti bűn csele kmén yek tartoznak e bbe a kö rbe. Tehát a Btk. a l a pve tőc n két korrupció t ism e r: m égped ig a hi vatali és a gazdasági korrupció!.
A hivata li korrupció - mint ahogy a nevében is bennc
van - a hivatalos szemé lyhez k ötődik. Ide tartomak
az állami gazgatás i szervek -tanácsok - do lgozói , hatóságok tagja i, bírák, ügyészck, rend őrök . lttjegyezném meg , hogy a z utolsó tíz év ügyeit ism e rve bírák
ellen komrpciós bűncselekm ény miatt bü ntetőelj á rás
nem folyt!
A más ik csoportba pedi g a gazdaság i vesztegetések ta rtoznak. Ebben az esetben k övetke ző a hel yzet:
adott a passzív vesztegető, aki az el őn yt - többn yire
a pénzt - kapja. Ezek ne k két csoportju k van: a ve /Á! tőá ll ásúa k és abeosztotta k. l\'omá rrn ost : aki a ve /Á!tőá l lás ú embert ju ttatja e l őn y h öz, bűn cse lekm én y t

dalm i veszélyességét is. Hisz ez az a bi zonyos és mana pság sokat emlegetett kontraszelekció.

- M agyarországon az elmúlt n egyven eszte ndő
ben alig fog lalkoz/ak az erkölcs és az etika kérdéseivel. Az volt az uralkodó f elfogás, hogyha sikerül az
igazságos társadalmi berendezkedést megteremteni,
akkor önmag uktól m egszűnnek a tár;sadalmi problémák, benne az etikai erede tűek is. Ugy tűnik, hogy
elllíl m ég nagyon m essze vagy unk ...
- Ez igaz, m ert m a rxista ala po n tudj uk, hogya gyako rlat igazolja az elm életet, s az eny hénszólva túlzá s,
hogy itt nincsene k problémák. A7, ön által is említCll
és téves hi potézis követke zmé nye az is, hogya szoc iali sta tábo rban a krimin ológ iai kutatások tulajdon ké ppen csak a '60-a s esztend ők ben, Sztálin halála
után egy évtizeddel i nd ultak el. Nem véletlenül ilyen
sokára , mert add ig az volt az uralkodó felfogás , hogy
a bűn özé s , ami még fe ll e lh ető a szociali sta o rszágok ban, csak azért létezik, m ert a kapitali zm us is él, s
minde n az ellen séges propaganda hatásának következm énye. Ezt m a m á r tudj uk, hogy ne m igaz. A kri m ino lógia i kutatások a s7.0cialis ta o rszágo kban - mint
má r em lítettem - csak két-há rol1l évti zedes múltra te ki nth etne k vissza, s így jelen tős a lemarad ás unk a
nyugati k rimi nológia i kutatások hoz ké pest. A korrupció v izsgálata ná lunk meg egyenesen olyan t a bu té ma vo lt, a kri m inológusokat má s dolgok érdekelhették, me rt eucl nem fog lalkozta k. Csak három -négy
éve j el entek meg hazán kban az e l s ő eael kapcsolatos szakkönyvek . A szoc iali sta országok közUl- al,én
ismereteim sze rint - egyedü l a Szovjetuni ó ism e ri CI
all , hogy a korru pció kom oly gondot jelent, me rt
megbéníth atja az áll amszervezetet, a g azdasági élete t. Elég, ha az üzbég maffi á ra gondolunk, amel y ik a
szicí li aival összeve tve sem volt elh anyagolható. Ebből k öve tk ezően azt áll ítani, hogy a ko rrupció csak a
ka p italizm usra j e ]J emző : nos , ez e nyhe túlzás . Nálu nk Magyarországon is m egvannak ennek az ős rég i
hag yomán yai.

- Talán csa k nem azt akarja mondani, hogy a korrupciá azáta létezik, amiáta ember él a Földön?
kovet e l, ha VtS7.ont ugyan a szem ély mondjuk egy beOS7.lOltnak csúsztatja a ma rk ába, vagy a zscbébe a
pén zt, nos ez nem ta rtozi k a btíncsc lekmén ye k kÖI,é ,
csak a kk or, ha ezzel a beosztott do lgm.ót kötelességének megszegésére aka rja rávenn; . Mo nd ok egy
példát : bemegyek a boltba és lá tom, hogy ott vann ak
a htítős7ekrények, de mi ndegyikre k i van írva , hogy
eladva és tényleg ez is a he IY/,et. Enne k ell ené re fé lrehívom 3/. eladót, s m ondom ne ki , hogy kap t6lem
egy csomó pém.!, csa k nekem adja ide a hűtót és ne
annak, a ki má r azt e~ysze r kifi zettc . Ez a té nvkedésem büntete ndő, v iswnt ha csa k úgy adok a/:eladónak egy-két s7.4z fo ri ntot, a kk o r én nem követtem e l
bűn cse lekm én y !. Soká ig ta bu téma vo lt

- M i a h elyzet a borral'alá, a hálapénz és a p rotekció m egítélése köriil?
- A borravalós szakm ák, érdekes m ódon má s elbírálás alá esnek, annak elle nére is, hogy az általam isme rt irodalom ell is a ko mrpei ó egy ik fo rm áj ána k
tartja . Az orvos i há lapénzt - ami körü l ugye nagy v iták foly nak - a szocio lógia szintén ko ml pc iónak teki nti, sőt a Btk. megfogal mal.ásában is blí ncselekmény. Igenám , csa khogy idők öz,benm egjelent a Legfel sőhb Bíróságnak egy ál lás fog lalása - s mivel ma
már adómi kell után a - törvényes ítellék al, egészet.
Ez nagy baj! A hálapénz egyébként swc ial ista vívmány, ko rábba n nem létezett Magya ro rszágon.
Ami pedi g a prote kciót ill eti : no s, e z ol yan dolog ,
hogy akin ek nin cs , az mélyen elítéli , a kine k van, az
meg büszkélked ik vele, hogy ne ki mi lyen ma gas beosztású ism erősei vannak , ak ik h a ke ll , seg íte nek.
S zóva l, a protekció napjainkban státu ss7.imbólummá
vá lt, pedig az is a ko rrupció egyik fajtája, d e a Btk.
szeri nt vi szont nem bűncselekm ény. Ám ez ne m jele nti azt, hogy éljene znünk ke ll ene m ia tta . Il ogy m ié rt? " bze , vegyünk egy alap péld át. Mondjuk van
egy jó képességű embe r, aki pál yá zik egy m un kahelyre, de nem őt veszik fel, han em egy gyengébbet, m e rt
ann ak nagyhatalmú p rotektora van. El. má r al, ember
e rkölcs i igazságérzetét bá ntja , s jel/.i a do log tá rsa -

- De igen. I lis7.<On a v il ágegyetem e l ső be fo lyással
ü/,é rk ed őj e az ősközöss égben a Sámán volt. Ö ugyan is ajá ndé kokkal próbá lta Ickcny ere zn i a slÁ!lIeme ket,
3/, istene ket a nna k é rde kébe n, hogy legyen e s ő és sike riiljö n a vadá sl,at. Monuh atnám úgy is, hogy a/,em be ri ség s/,eml életévcl eg y i dős al" hogy ajánd é kokkal
mind ent cl le het intézn i. Bá r igen d rasztiku s bün tel.ések r61 is tudunk . Kam büzizés z per7,sa király példá ul
e levene n m eg n y ú~.atta ko rru pt főbíráj á t és bőrév el
von atta be a hivatali utódjána k székét. Pe rs7.<O el.
egyedi eset, 3/, ál talánosab b pontosan ennek az ell enk e zőj e vol!. A Római Biroda lo m ko rában azokat az
uralk odókat szerették a lei gáwll áll amok , amelyek
komlpta k voltak, m e rt meg leh etett venni őke t , s akko r nem kíno llák anny ira a népet. A fe udali zmusban
ke vés bé lé te l,ett a koml peió, al,é rt is, me rt ott csak a
ki rályt, mint egyedura lkodót lehetell voln a m egves 7,tegetni. Ez v iszont nem men t, mert ami ne ki kellett,
all egyszerue n elveue és késI, . \'em csak jogász
fe ladat

- Viss,'lItérve napjainkh oz, véleménye szerint hogyan leh etne m egsz iintetni a korrupciát ?
- " cm el sősorba n jogás7, fe ladat a ko m1lx: ió felsl.ám olása . Lege l őszö r is a jelenség o kait - példáu l a
hián yga zdálkodást - kel l meg szüntetn i. Ebbe a kö rbe
ta rtozik te rm észetesen a döntés i mechani zmu sok tá rsadalmi n yilvá.nossága is, ~mi létfcl tétcle a ko rru pcióm entes kapcsolatokna k. En az a l a pvető gondo t abba n látom, hogy a közvé lemén y a ko m lpci ó és a korru pc iós bűn c selek m ények közé egyen l őségjel et tesz
és e zzel a log ikával úgy véli , hogy a ko rrupció mi nden fo rmája bűnc se l ekmén y. Ped ig nem így van. Éppen ezért nem volna sz.abad a tá rsadalomn ak még
egy szer a bba a hibába esni, hogy csakis aj og és e7.<On
belli I a bü ntetőjog eszközeivel irányítsa az em bereket. AI. ' 50-es évek e jogpoli tika i ko ncepciója csődöt
mondott és tá rsada lm i robbanás hOl, vezetett. Tehát
e lt rt sem le nne szabad a ko mlpció fe lst.ám o lásával'
kil.áró lag csak a j ogot "megbí/,ni " !

- Köszön öm a beszélgetést.

Nagy Tibor
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Az új presbiterek fogadalomtétele
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Dr. Kocsis Elemér püspök
igét hirdet

A reformátusokjubileumi ünnepe
Törökszentmiklóson
A Törökszentmiklósi Református Egyházközség novembcr második vasárnapján délclőtt jubileumi istentiszteleten adott hálát templomuk 200 évcs fennállása alkalmából.
Az ünnep alkalmából az igehirdetést Dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Egyházkerülct püspöke, a Zsinat
IJlkés/.i elnöke végcztc. Beszédében igy fogalmazott: "Különös kcgyclmi időt élünk. Leomolhattak az cmber és ember közötti válaszfalak, a s/.abadon hirdetett evangéliumot mindenki szabadon hallgathatja, hitéletét gyanakvó "fclhők" nélkül gyakorolhatja!"
ujra vannak hivő embcrek, s örömünkrc mcgtclnck ismét a templomok és a parókiák is. E mcgujulás
jegyéhen gyüjtöttc össze a török,J:cntmiklósi gyülekczet Iclkészc azokat az ereklyéket, amclyck eddig kü .",...._ .,'" liinhöző gyüjtcmények raktáraihan voltak. Helytörténeti múzeum hiján mostantól itt, a parókián őrzik a
töhh mint kétszáz' éves kcreS"l.telési és úrvacsorai edényeket, ezüst és ón kelyhcket, kannákat, tányérokat,
valamint az úrasztali teritőket.
~
A hosszú évck óta cl/lszür megtclt templom gyülckczcte cl/Itt tcttck fogadalmat az cgyházkerület új pres~ hiftorci és adtak kcdvcs müsort az ifjúsági gyülckczct tarJa i.
.~

Püspöki kö-

" ,~ szüntés a fel avatott presbitereknek

Ajubiláló gyülekezet az isten tiszteleten

ilii

~

A két~zázéves templom felújított tornya

ilii
Részlet az ifjú sági gyülekezet
milsorából

A·hittan

és a tízparancsolat
,

I'

,.

Majd kétezer év keresztény
kultúra hatása után nagyon
kevés azok száma, akik ma
Magyarországon el tudnák
mondani a nevezetes
tízparancsolatot.
Hazánkban nagyon
nagymértékü volt az utóbbi negyven
egynéhány évben a szekularizáció,
vagyis az elvallástalanodás, és ez
bizonyos értékvesztéssel is járt,
amelyet az emberi, társadalmi
kapcsolatokban is le lehet mérni. Ma
már szinte törvényszerű, hogy a régen
erőszakosan leépített normákhoz és
intézményekhez visszatérünk. Ilyen
nagy visszatérő az egyház is, amelynek
egyik hitéleti formájára, a hittanra, s
annak erkölcsi nevelőerejére ma is
nagy szükség lenne.
Hogyan lehet ma egy fiatalnak vallási
ismereteket szerezni, ha ehhez kedvet
kap? Erről, és még másról is Nánási
Mihályt kérdeztük, aki a Szolnok
Megyei Tanács egyházügyi titkára.

ma is kelle ene)

- A hitoktatást egy 1957-es rendelet szabályozta, amely egészen eddig érvényben
volt. A korábbi rendelet szerint csak az általános iskolákban és a gimnáziumokban
volt lehetőség a hittan oktatásra, amelyek
természetesen fakultatívak voltak. Egyetlen feltétele volt a részvételnek, ez pedig a
szülői beleegyezés.
- Hogyan történt a beíratás a hittanra?
- A tanév végén lehetett beíratkozni , s ha
volt igény, akkor az iskola köteles volt helyiséget biztosítan i a tanórán kívüli oktatásnak. A személyi feltételeket természetesen az egyházak biztosították - lel kész, plébános vagy képzett hitoktató tarthatott előadásokat.
- Hogyan alakult az egyház viszonya a
fennálló renddel. és egyáltalán a megváltozott társadalmi közeggel?
- Az 1962-65-ben megtartott II. Vatikáni Zsinat előtti időr61 nehezen lehet azt
mondani, hogy rugalmas lett volna az egyház, de ezt követően már rohamosan észl e lhető a változás, s attól fogva nemcsak saját érdekükben, hanem nemzeti szinten is
kezdtek gondolkodni. Ez nagy lépés volt az
egyház történetében, lényegében egy nyitásnak lehet mondani. Közben persze folyamatosan az állam is közeledett az egyházhoz, s ennek eredményéül például a
'70-es években a római katolikus templomokban beindulhatott a hitoktatás, majd a
'80-as években már a plébániákon tehették
ezt. A reformátusoknál és az evangeliku-

soknál két éve van ismét gyülekezeti hitoktatásra lehetőség a templomokban, vagy a
lelkészi hivatalokban. Tehát azt lehet mondani, hogy az iskolákból áttevődött az oktatás az egyházi létesítményekbe, amely
végül is sokkal jobban megfelelt az igényeknek.

Nánási :vIihály

Ellenben nem elég csak az egyház és az
állam közötti viszonyt vizsgálni, hanem azt
is látni kell, hogy a társadalomban a vallás
már nem volt olyan erő, mint korábban, jelentősen megcsappant a hívők száma. A
számok azt mutatják, hogy Szolnok megyében hosszú évek óta nem volt igény iskolai hitoktatásra, erre a közelmúltban is
csak 5-15 gyermek jelentkezett megyeszerte.
Tavaly már változott a kép, hiszen 32en íratkoztak be az iskoláknál. Szerepet játszott még ebben a kérdésben az is, hogy az
iskolai munka nagyon lekötötte a gyermekeket, akiknek így már nem volt talán kedvük és idejük a délutáni hitoktatásra elmenni. Most, hogy az egyházak vették kezükbe a dolgot, s náluk szombaton vagy vasárnap van az oktatás, biztosan több a jelentkező.

- Az események utóbbi id6ben történt
felgyorsulása milyen konkrét változásokat
hozott?

Mély sebeket ütött
az embereken a korábbi megbélyegzés

- Ebben az évben a művelődési miniszter eltörölte az 1957-es rendeletet, vagyis
nem az iskolában, hanem a pléoániákon és
a lelkészi hivatalokban van a beíratkozás,
méghozzá egész nyáron, augusztus 25 -ig.
Egyébként továbbra is mód van arra, hogy
az iskolában tanulhassanak tanórán kívül a
diákok hittant, s ha jó együttműködés van
a pap és az iskola igazgatója között, akkor
ennek egyáltalán nincsen akadálya. A leglényegesebb változás azonban, hogy most
már minden alap- és középfokú oktatási intézményben lehet hittant tanulni, tehát akár
szakközépiskolában, szakiskolában, vagy
szakmunk ásképzőbe n is.
- A tan- és segédeszközöket kiknek kell
biztosÍ/ani?
- Az egy há zaknak. Rendelkeznek
ugyanis azzal a leh e tőséggcI, hogy nyomdáikban tankönyveket tudnak előállítani.
- Mit adhat ma a hitlan az embereknek?
- Nagyon sok mindent. Évek óta elismert az egyházak tevékenysége, s az általuk végzett nevelés hasznossága. A mai
időkben is nagyon fontosak az alapvető etikai normák, am el y ektől az utóbbi időben
mintha eltértek volna az emberek. A tízparancsolat például ma is időtálló, amelyből
hét mindenki számára egyetemleges, elfogadható, legyen akár ateista, vagy vallásos
az ill ető. Gondot jelent viszont az, hogya
társadalom j elentős részének nincsenek
egyetemesnek tekinthető erkölcsi normái,
amelyek szerint élhet, boldogulhat. A változások közepette ma nagy lehetőség van
az egyházak kezében, amelyet azonban jelenleg nem tudnak kihasználni, mert nincs
elég erej ük hozzá. Továbbá az emberek is
tartanak még egyfajta visszarendeződéstől,
ennek ellenére az információk szerint - körülbelül ezren járnak iskolai hitoktatásra érzékelhe tő némi elmozdulás ezen a téren,
bár továbbra is döntő a világnézeti közöm bösség.
- Most térjünk át egy másik témára. Június 30-án megszant az Állami Egyházügyi
Hivatal. Mi várható ezután?
- Most készül a lelkiismeretről és a vallás szabad gyakorlatáról a törvény, amely
társadalmi vitára van bocsátva. Döntő benne, hogy a korábbi hatósági beavatkozás
már megszűnt, ezt a törvény tervezet is garantálja, és deklarálja azt, hogy az állam és
az egyház szétváIt. Azonban a helyzet rea(F olytatás a 6. oldalon)
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bélyegzés, amit a vallásos emberek kaptak, mély sebet ütött, akire
azt mondták, hogy idealista, az elveszett ember lett. Pedig hát a tudósok is egy idea alapján kezdenek a kutatásokhoz, s csak a sikeres kísérletek során válik az eredmény kézzelfoghatóvá, és ölt testet a gondolat.
- Mi a helyzet jelen pillanatban
a hitoktatás terén ?
- Nálunk a Belvárosi Nagytemplomban négy éve kezdődött a
templomi hitoktatás - hét gyerekkel. Azóta fokozatosan nőtt a létszám, s ma már 250 fiatal, 13 csoportban jár a hétvégeken a plébániára hitéleti oktatásra. Ók a fiatalok, ellenben felmerül a gondolat, hogya szülők
kel ki törődik, hiszen az a középkorosztál y,
akiknek gyermekei most hittanra járnak,
nem kapott hitéleti nevelést, s így a családban nem tudják a hittel és a vallással kapcsolatos kérdéseket megbeszélni a gyerekek . Nos, a felnőttek hittan tanítása tavaly
indult be a volt Szegényházi templomban ,
az Eötvös téren, ahol minden hónap első és
harmadik vasárnapján a délutáni órákban
gyarapíthatják vallási ismereteiket a szü-

A hittan
és a tízparancsolat

ma is kell(ene)
(Foly/más az 5. oldalról)

litása az, hogy ebben az új viszonyban
is szükség van olyan kapcsolódási pontokra, amelyek elősegítik az együttmű
ködést. Ezek a pontok a következők. Az
Barotai Imre kanonok
első, egy Országos Vallásügyi Tanács
létrehozása, amely konzultatív, társadalmi keresztül az országot. Minthogy a vallásosságot titkolni kellett, de a hívőnek a leljellegű bizottság lenne azzal a céllal, hogy
a legfontosabb kérdésekben a vallásos tö- kiismeretét nem lehetett elnyom ni , két fajmegek érdekeit is figyelembe tudják ven- ta világban élt: egy általa igaznak véltben,
ni. A második, hogya Minisztertanács Hi- és egy hamisban , mert mást látott és érzett
vatalában egy egyházpolitikai szakappará- szűkebb , mint tágabb környezetében , és Istus működne, amely most van szervezés tenben való hitét a nyilvánosság előtt el
alatt. Reméljük, ezek az intézmények biz- kellett titkol nia. Ehhez még azt is hozzá
tosítékai lesznek az egyházak és az állam kell tenni , hogy a mai ideológia - mint utólag kiderült - nem tudott a vallás helyett
jó kapcsolatának.
A két legérdekeltebb fél a hitoktatás- igazán sok értéket felmutatni - se pénz, se
ban: a papság és a hívők. Mivel hazánkban vallás, hit -, így az emberek devianciába
és Szolnok megyében is a római katolikus estek, önzés vette'őket körül, mert nem volt
vallásúak vannak többségben, érthető, olyan közösség, ahol érzelmeiket igazán lők.
- Mi a véleménye az iskolai hitoktatáshogy e felekezet híveit érinti legjobban ez fel tudták volna tárni . A gazdasági hajszáról?
is,
s
végül
nagyon
soban
elveszett
a
lélek
a kérdés.
- Én úgy látom, hogy a gyerekek délBarotai Imre kanonokkal folytatj uk te- kan váltak depresszióssá, akik közül nem
után
, amikor lehetőség ük lenne hittant tahát a beszélgetést, aki elolvasva a Nánási is kevesen az öngyilkosságba menekültek
Mihállyal készült anyagot, egyetértőleg a reménytelen, hit nélküli élet elől. A meg- nulni, már eléggé fáradtak, úgy hogy itt nálunk ezt sokkal nyugodtabb körülmények
rázza a fejét. ,
között tehetik. Ráadásul még
- Sajnos igaz, hogy az utóbma is sok a megkülönböztetés a
bi években csak 5-15 gyermek
hívőkkel szemben. TudomáMAGÁNTULAJDON
VÁLLALKOZÁSI
SZABADSÁG
PIACGAZDASÁG
íratkozott be a megyében az issom van olyan esetről, amelykolai hitoktatásra. Ennek oka
ben az egyik általános iskoláegyértelmúen a korábbi fenyeban jelentkező gyerekek név sogetettség volt. Ugyanis a szülő
rát el sem küldték hozzánk, és
nem merte beíratni a gyerígy persze nem is lehetett ott
mekét a hittanra, mert egyszeoktatni
őket. Vagy a másik eset,
rűen lehetetlenné tették a helyamely
most
történt egy neves
zetét neki, és gyermekének is,
Független, semleges, demokratikus Magyarországot!
gimnázium
tanévnyitóján,
ahol
mind a munkahelyen, mind az
Jogállamiságot és valódi önkormányzatokat!
az
igazgatónő kijelentette,
A
meg
szálló
szovjet
csapatok
mieJöbbi
kivonulását,
iskolában. Ezek adminisztratív
a vé gs ő id ő pon t nemzetközi megállapodásban tö rtén ő mielőbbi rögzítését!
hogy náluk csak tudományosan
eszközök voltak, de sajnos naAz emberi és polgári szabadságjogok teljes körü és fe ltétel nélküli megvalósitását!
megalapozott
tantárgyakat okgyon is ha~ottak . Azt már nem
Szabadságot befelé, függetlenséget kifelé!
tatnak.
Ezzel
értésre
adta, hogy
A
Kárpát'medencében
él ő magyarság poli tikai érdekképviseletét!
is kell hangsúlyoznom, hogy
Minden magyar kaphasson magyar útlevelet, bárh ol éljen is a világon!
a hittannak náluk nincsen heSzolnok megyében különösen
A magántulajdon elsödlegességét, a vállalkozási szabadság korlátlanságát!
lye.
A vállalkozások tömeges létrejöttét és mege r ősödését szolgáló adó- és hitelpolitikát!
ér z ődött ennek következm é- Hányan oklaInak jelenleg
A Kisgazdapártnak nem kell 40 év ahhoz, hogy bebizonyítsa
nye.
a piacgazdaság magasabbrendüségét!
önöknél?
- Hogyan jellemezné az elA föld visszaadását az 1947-es jogi állapot szerint!
- Négyen vagyunk, s a pléA tönkreten magyar falvak felemelkedését!
vallástalanodás hatását?
Kiemeit, országos falufejlesztési politikát!
bánián
három teremben össze- A társadalmat azzal, hogya
Minden falunak önkormányzatot, iskolát és orvost!
sen
80
hallgatót
tudunk oktatni
A
költségvetés-politika
gyökeres
megváltoztatását,
kommunista párt nem tűrte el
egyszerre. A tankönyveke t
az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika garantált elsődlegességét!
soraiban a vallásos embereket,
Biztos jelent a nyugdíjasoknak, biztos jövőt a fiataloknak!
azoknak, akik azt nem tudják
nagy veszteség érte, mert akir6l
Erkölcsi, szellemi és kulturális megújulást!
megfizetni, ingyen biztosítjuk.
A nevelés szellemét az európai humanizmus eszményei és a hazafias érzés határozza meg!
megtud ták - és megtudták -,
A kulturál is, oktatási, müvészeti és tudományos élet önigazgatását!
S még egy fontosat el kell
hogy hívő, az nem tanulhatott
A környezet állapotát é r intő minden jelentős döntésben nyilt szakmai
mondanom.
Mi semmi esetre
és társadalmi vitát,
tovább, hiába volt jó tanuló,
az érintett polgárok népszavazásban megte ste s ül ő .vétójogátl
kötelezővé
tenni a
sem
akarjuk
vagy nem léphetett magasabb
Aki egyetért követeléseinkkel, mert tudja, hogy nincs más út,
hitoktatást. A legfontosabb,
beosztásba a munkahelyén. Így
támogassa politikánkati Lépjen sorainkba, szavazzon ránk!
hogy önkéntes alapon jöjjön el
aztán sok értelmes, hasznos emA nemzet pártja érted és általad él!
hozzánk az, aki érdeklődik a
ber nem tudott olyan helyen
CSALÁD
ISTEN
HAZA
hitélet iránt, vagy a családban
dolgozni, vagy tanulni, ahol
Bort, búzát, békességet!
ehhez ösztönzést kap, és úgy
szeretett volna, s nem csinálhatérzi, hogy az Istenbe 'vetett hit'ta azt, amihez értett. Azonban a
A Független Kisgazda· Földmunkás és Polgári Párt
Országos Központja: 1051 Budapest, Arany J _ u. 10.
tel teljesebb lehet az élete.
lelkiismeret terén is nagy veszTel. : 131·0956
Tóth András
teség érte az embereket, s rajtuk

Mit akar
a Kisgazdapárt?
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FÓI{UM

Történelemszemlélet
Gondolatok az ismeretzavarok zavaráról

'r

Mi ennek az oka? Az iskolákban egé- kÖLti külonbségrc, az egyetemes szabadszen mást tanult a mai felnőtt g~neráció, ságjogokra. 1972-ben indult meg egy újfajmint amit közel két éve a valóság, a nyil· ta folyamat, igazi pezsgés kezd6dött el a
vánosság produkál. Hazudtak n~kunk, és kutatásokban és a történészek szemléletémi IS becsaplu ' a gyerekcket vajon? A kér· b n. De a reformtervekb61 sajnos éppen az
dés bizonyára nem ilyen egyszerű. Az is- maradt ki, ami a legfontosabb; a reform!
Mert elsősorban az aktuális napi politi kolai oktatásban főleg a történelem órákon
kai sLemléletet tanítottuk, valamint csak
nevelődött bele a mai felnőttekbe - és természetesen a fiatalokba is - a hibás törté- e ·eménytörténelmet. És ami a helyes
nelemszemlélet, a zavarodottság egyik oka sz mlélct savát-borsát adná, éppen az maéppen itt rejtőzik. Erről beszélgett~m törté- radt l: a komplexitás, a különböző társadalmi folyamatok és rendszerek összehanészekkel, gimnáziumi igazgatókkal.
sonlítása. Hiányzott a "történelmi levegő",
Első beszélgetőpartnerem Román Béla
a hús-vér emberek bemutatása, akár napi
vezető szaktanácsadó.
- Mennyiben és hol vétkes az iskola szokásaik, ruházatuk vagy ételeik áthagyoazért, hogy a felnőtt nemzedék gyakran mányozásán keresztül is.
Mi a megoldás? Le kell mondanunk a
nem tud eligazodni a mai politikai soksZÍtönénelemtanításban - amennyire csak lenűségben, s olykor képtelen a tisztánlátás
felé vezető utat időben megtalálni? Hogy hetséges - a szigorúan vett napi politika kiez a jövő nemzedékével ne történhessen szoigálásáról? Igen! S ezt oly módon is elmeg, milyen megoldást tudna mondani nc- érhetjük, hogy áttérünk a problémaorientált tananyag kiválasztására az egyszerű
künk?
- A történelemtanításunkban is felszín- időbeliség tanítása helyett. Ezzel én mare jött egyfajta válsághelyzet. Az elmúlt gam is kísérletezem, a Művelődési Minisznegyven év történelem oktatásában alap- térium által engedélyezett saját programom szerint tanítok. Ez pedig egyfajta Euvető probléma voll az emberiség történetének leegyszerűsített tanítása. Ez avul· rópa-szemléletű történelem tanítás, ami a
gármarxista fejlődési modell a viták ered- magyar eseményeket nem önmagukban
ményeit elhallgatta, s a tanárok tól , akik tárgyalj a, hanem világ- és európai összemár a korábbi rendszerben is éltek, ennek függésben. Ennek a középpontjában pedig
a modellnek a tanítását követelte. Az új az önálló véleményalakítás a legfontonemzedék pedig, aki ezen a tanításon nőtt sabb! Legyen merszük, tudásuk és képesfel, egyszerűen nem is szerezhetett tudo- ségük a diákoknak vitatkozni, érveket és
mást másfajta nézőpontokról, hiszen neki ellenérveket felhozni!
Dr. Kiss Kálmán középiskolai szaktamindent úgy tanítottak, mint egyetlen és
2bszolut igazságot.
nácsadó a történelem tanárok oldaláról köA történelem tanárok feladata lenne a zelítette meg a kérdést.
- A történelemtanárok, még ha szemlémúlt objektív megismertetésén keresztül
mcgtanítani, hogyan tudjon az ember el- letükben nem a megkövesedett nézeteket
Igazodni a jelenben úgy, hogy ajövőtis ter- vallották is, nem tudták volna megfelelően
vezni tudja. Ez a negyven év a történelem- alátámasztani, hiszen nemcsak ők, de még
tanítást döntően a napi politika szolgálatá- a szaktudomány emberei sem juthattak
ba állította, megkövesedett nézeteket, el- hozzá bizonyos információkhoz, mivel
képzeléseket zúdítva a tanulókra. Ez volt azok zárolva voltak. A megváltozott társatehát az egyik hiba, mivel ez a koncepeió dalmi helyzetben véleI]1ényüknek szabad
nem felel meg a mai, érdektagolt társada- folyást engedhetnek. En magam viszont
lmi realitásnak. De míg ez a rendszer mo- óva intem a tanárokat attól, hogy átessenek
nolitikus volt, addig a történelem tanítás ezt egy olyan oldalra, amely a szabadosságtökéletesen szolgálta. A gondolkodó törté- hoz, anarchiához vezethet azáltal, hogya
nelemtanárokban viszont egyre többször gyerekek nyakába zúdítja differenciálatlaébredt fel a gondolat, hogy ez a fajta törté- nul az új információkat, és mindezzel manelemtanítás nem vezet jóra, nem a legjobb gára hagyja a tanulóifjúságot. A tanár
út. E tisztánlátási folyamatok megindulá- feladata most elsősorban az, hogy együttsához az idő is hozzásegített: rálátásunk a működjön a gyerekekkel, s tiszta, igaz,
világra, a különböző rendszerek fejl6dése őszinte, demokratikus
teremtve az

iskolákban is azért, hogy az is~ola a való
élet "gyakorlópályája" legyen. Igy elkerülhetjük a jövő nemzedékénél azt a sokkot,
ami a mai felnőtt generációt korábban érte. Ennek érdekében már Szolnok megyében is megalakult a MagY?T Történelmi
Társulat megyei csoportja. Igya történelemtanárok és az érdeklődő negyedikes
gimnazisták beléphetnek Historia Körünkbe, ahol a XX. század történeimévcI foglalkozunk a szabaddá váló új információk,
új szemlélet segítségével. Végül is ez óriási segítség ahhoz, hogy semmiképpen ne
rendeljük újra alá a történelmet a napi politikának. Azt akarjuk, hogy a történelmi
tény tudomány legyen a reális történeJcm
újra, így visszakapja régi rangját, és reális
történelemszemlélettel toleráns, a világra
nyitott emberek lépjenek ki az iskolák kapuin.
Ellátogattam a megye egyik híres, régi
középiskolájába is utánanézni, hogy ezek
a szép eszmék vajon valósággá váltak-e
már? Molnár Sándorral, a Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatójával .beszélgettem.
- Nemcsak mintgimnáziumigazgató, cic
mint filozófiát tanító tanár is kompetensnek érLem magam ebben a kérdésben nyi latkozni. Nincsenek könnyű helyzetben a
történelemtanárok, hiszen még új tan könyv sines, amiből taníL~anak. A negyedi kes történelemkönyv például 1945-nél véget ér. Nem akad ember, aki könnyűszerrel
megímá ma Magyarország 1945 utáni történetét. Ezen kívül az az igazság, hogy el vi meggyőződés nélkül nem lehet történe lmet tanítani~ S most el kell hárítani azt a
veszélyt, hogy erőt vegyen egy pesszimizmus: mi lesz, haez sem lesz igaz,amitmost
mondanak?
A demokratikus igazságok azonban
mégis utat nyitottak az iskolákban, így nálunk is. Március IS-én már az idén isjelentős megemlékezés volt az iskolánkban,
amit a tanárok és diákok egyaránt igazi hazafias légkörben ünnepeltek. Nyugodtan
mondhatom, hogy iskolánkban nem ér hátrányos megkülönböztetés egyetlen diákot
scm, ha bármely elvi dologban nem ért
egyet a tanárral. Ha elveit logikusan, tisztán kifejti, még az érettségin is díjazzuk.
Az igazgató véleményével, állításával
az általam megkérdezett törtéI}elemtanárok és diákok egyetértettek. Ugy tűnik,
hogy a művelődési miniszter által Iciadott
rendeletek is egy új, igazán demokratikus
szellem megvalósulását szolgálják, mi pedig reménykedjünk abban, hogy "annyi
balszerencse közt, s oly sok viszály után" az itt leírtak legalábbis azt sugallják - élni
fog egy becsületes, új nemzedék e hazában!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
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Nagy Bandó András legújabb miísorának turnéja előtt egy sepriível próbált érvényt
szerezni igazának. A Kacsa-botrány híre bejárta az egész országot. A népszer ü humorista
becsületén esett "foltot" azonban a közönség töretlen elismerése, kitartó tapsa úgy látszik,
el is tüntette.

Ez nem kacsa!

- A Kacsaügynek milyen
következményei
lesznek még?
- Vízválasztó volt az eset. Eddig
úgy éreztem, többen állnak mellettem, most kevesebben lesznek. Kiváltak a közönségemből azok,
akik csak felületesen ismertek, s
nem igazán szerettek. Nem is baj.
Nekem tökéletesen elég annyi "rajongó", ahányan eljönnek az előa
dásairnra, vagy ahányan várják a
rádiós vagy tévés szerepléseimet.
Minél előbbre jutunk, annál inkább szaporodnak a rosszakarók, s
az irigyek. Szakmai ártalom. 84
éves nénike is ül az estjeimen,
nyolcéves gyerekek is ott vannak.
Nem munkásoknak és nem értelmiségieknek beszélek, megosztottság nélkül mindazoknak, akikkel együtt tudunk gondolkodni. De
továbbra is azokért igyekszem
szólni, akik kisnyugdíjbó l tengőd
nek, akik nevében negyven éven
keresztül uralkodtak ebben az országban. Eddig azért tettem, mert
őket nem engedték szólni, s talán
nem is mertek. Ezentúl- remélem! .
- együtt mondjuk, talán hatásosabb
is lesz. A Kacsa főszerkesztője fel jelentett könnyú testi sértésért, én

r

Nagx B.andónak sikere van
perelerri~ec;süleisértésért és rágalmazásért. Ugy tűnik, mégiscsak
lesz - van! - jogszabály, de a joggyakorla(nem segített az eddigiek
során abban, hogy valóságos anyagi kár érhesse a becsületbe gázoló
újságírót.
De csak gondoljon bele: mi lenne, ha fölszított, ostoba demagógiával igyekeznének tönkretenni
az összes sikeres írót, színészt,
szobrászt, humoristát? Akkor kiért
menne be a közönség a színházakba?
Kinek a könyveit olvasná mai
világunkról? Kinek a szobraiban
gyönyörködhetne? Tettemért vállalom a felelősséget. Nem volt választásom: mocsokban megforgatva nem indul hattam el vidéki turnérnra ...
- Beszélne közelebbi terveiről?
- Egyelőre csak a turné foglalkoztat, s december ll-én két előa
dással fejezem be a Borul a deru
cÍmú sorozat-előadásomat az Erkel Színházban. Január elsejétől

~

Gosztonyi Péter kö'nyve 1956-ról, a
magyar forradalom történetérdi az
"Újvári Griff" 1981-es kiadásában
Svájcban látott napvilágot. Az akkor
nálunk még tabunak (sdt, büntetenddnek) mindsültJ kö'nyvet itthon az
";4ramlat Független Kiadó" jelentette
meg csekély példányszámban. EbbtJl
szeretnénk most jolytatásokban átnyújtani az olvasónak a legizgalmasabb részleteket, tíz alkalommal.
Gosztonyi Péter Budapesten született 1931-ben. Kö'zgazdasági diplomát
szerzett, majd jilozófiából doktorált
Zürich ben. 1956 telétdl él Nyugaton.
Foglalkozása történész, elsdsorban
hadtörténész.1963 óta az egyetemi státuszba sorolt tudományos intézmény, a
Svájci Kelet-európai Kó'nyvtár vezettJje.
Munkásságának súlypontja a XX.
század háborúinak, forradalmainak,
ezen belül a második világháború kelet-európai eseményeinek tö·rténete.
Harminc év alatt 14 könyve jelent meg
különbóld nyelveken. Állandó munkatársa a német, osztrák és svájci hadtörténelmi és politikai folyóiratoknak,
és eltJadója tö'bb népftJiskolának. A
Svájci Hadtörténelmi Társulat tagja.

,
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Gosztonyi
Péter:

\

szünet. De csak jelképesen. Hiszen
félbehagytam két könyvemet is,
mitöbb, most a söprúnyél-sztorit is
megírom, Söprúnyél a joghézagban círrunel. Nem akarok keresni a
könyvön. A teljes bevételét jótékony célra fordítom, valószínúleg
valami hiányzó orvosi múszert veszünk belőle, hogy ezentúl ne halhassanak meg ebben az országban
a Balogh Nikoletták! És persze a
könyv népmúvelői szándékkal is
íródik: tudnia kell az olvasóinak,
mi zajlik le egy ilyen ügy hátterében, milyenné válnak az egykori
"barátok", s mivé !esznek azok,
akik most rácsapnak a lehetőségre,
mint a dögkeselYUK ... Nem a magam ügye a fontos már ebben, sokkal inkább a jelenség, me ly ajövő
ben ismétlődhet...
- Ön élesen kritizált sok közéleti embert, mondhatni vitriolos tollal írt mIlsoraiban. Ez nem zavarja?

- Senkit nem bántottam a to II ammal. Igyekeztem tárgyilagos véleményt fogalmazni meg azokról,
akik a közélet részesei voltak. Ha
nem volt bizonyítékom, el is hallgattam azt, amit tudtam.
Az utóbbi évek vezetőit még ma,
holtuk vagy nyugdíjba vonulásuk
után sem haraggal ítélem el jelenlegi estemben. SŐt, kimondom,
hogy valamennyien felelősök vagyunk azért, ami itt történt, hiszen
itt éltünk! És az is "bún", ha nem
tettünk semmit a jobbítás érdekében.
Olyan társadalom volt - van is? ...
- itt, melyben patyolatfehér emberből akadt a legkevesebb. Valamiképpen mindenki besározódott.
Úgy gondolom, már az is értékelhető, aki kevésbé. Belekényszerültünk az umbuldákba, protekciókba, csúszópénz-adásba és elfogadásba, s mindenbe, ami itt jelen
volt. Szavaimrnal ebből szerettem
volna kifelé vezető utat mutatni,
hogy valamennyiünk tisztességesebben élhessen ebben a hazában.
Egyszer s~m a ma~am érdekében
szóltam. Ertünk! Es közös hasz·
nunkért!
Talán ennyi a különbség amocskolódás és a figyelemfelkeltés között.
- Köszönöm a beszélgetést!

Kiss Erika

1956 a

Sztálin halála és annak következményei
1953. március 5-én Moszkva melletti nyaralójában váratlanul elhunyt a "haladó emberiség
nagy vezére" Josip Viszarionovics Sztálin. 74
éves volt. Ilja Ehrenburg, a neves szovjet publicista nem minden gúny nélkül írta be naplójába: "Meghalt az Isten!"
Sztálin temetése egy eleddig egyedülálló
gyászünnepség keretében történt. Március 9-én
déli 12 órakor a Szovjetunióban és a népi demokráciák országában öt percre megállt a munka, mozdulatlanná merevedtek a járókelők az
utcákon, szünetelt a közlekedés. De a nyugati
országokban is meggyászolták Sztálint. Kommunisták és nem kommunisták, olyanok is,
akik még nem ismerték a diktátor igazi arcát és
embertelen rendszerét. Budapesten 1953. márciusában - még időben! - avatták fel a Városliget egyik szép részén az e célból lebontott Regnufl,l Marianum templom helyén felállított hatalmas Sztálin szobrot, amely többtíz méter magasból bálványként uralta a tiszteletére kialakított új Felvonulási Teret...
Alig csukódott be a Lenin Mauzóleumban
"örök nyugovóra" elhelyezett bebalzsamozott
Sztálin mögött a nagy bronz kapu - a Szovjet
Birodalom hatalmának örökösei hozzáláttak a
"régi-rend" megreformálásához. Az új szovjet
vezetés, amelyben kezdettől fogva az eddigi uk-

rán párttitkár Nyikita Szergejevics Hruscsov
dominált, úgy tűnt, reálisan mérte fel a helyzetet és változásokat kezdeményezett.
A politikai változások a kelet-európai népi
demokráciákban Moszkvából indultak ki. EIősegítette ezeket az 1953-ban Berlin keleti felében spontán kitört munkás felkelés is, ,amely
a következőkben az egész Kelet-Német Allamra kiterjedvc, a dolgozó tömegek a rendszerrrel
szemben érzett nagyarányú elégedetlenségének kifejezője volt. Jóllehet Walter Ulbrichtnak, a kelet-német Rákosinak, sikerült a szovjet hadsereg beavatkozásával a zavargásokon
úrrá lennie, de - ahogy a már többször idézett
hazai hivatalos történelem írja: "a berlini eset
intő jel volt a szocialista országok kommunista
pártj ai számára is. Arra figyelmeztette őket,
hogy a hibákat habozás nélkül ki kell javítani! "
Pár nappal a berlini események után Moszkvába hívták Rákosi Mátyást és vele együtt az
államelnök Dobi Istvánt, Gerő Ernő miniszterelnök-helyettest, Farkas Mihály honvédelmi
minisztert, Nagy Imre miniszterlnök-helyettest
és Szalai Bélát, egy pártfunkcionárius t. Ami ott
a moszkvai pártelnökség belső helyiségeiben
történt, arról Méray Tibor kitűnő Nagy Imre
életrajzában részletesen beszámol. Mi itt csak
az eredményt ismertetjük. Hruscsov, Berija és
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Pályázati felhívás ·
A Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság felvételt hirdet a Jászberényi és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság hivatásos állományába,
járőri beosztásba.
Felvételi követelmény: legalább nyolc általános és szakmunkásképző
iskolai végzettség, sorkatonai szolgálat letöltése, erkölcsi feddhetetlenség, valamint egészségügyi alkalmasság. A jelentkezőket elsősorban
Jászberény és Törökszentvmáiklós város, vagy a környező községek lakosai közül várjuk.
Kinevezés 6 hónapos próbaidőre történik őrvezetői, illetve érettségizettek esetén őrmesteri rendfokozatba.
llletmény: az iskolai végzettségtől és a rendfokozattól függően kerül
megállapításra, melyről személyes érdeklődés esetén adunk tájékoztatást.
Jelentkezés személyesen a Jászberényi és a Törökszentmiklósi Rendőr
kapitányságon, illetve a Szolnok Megyei Rendőr-fókapitányság Személyzeti Osztályán. Cím: Szolnok, Tanácsköztársaság út 3.

Tudományos szenzáció
D eb recenb en
Gyógyszer a

rákkeltő

stroncium ellen

***

A Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 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 1a.1<ást szükség esetén biztosítunk.
A beosztás 1990. február Ol-jétől tölthető be.
A pályázatot 1989. december 15-éig a Szolnok Megyei Rendőr-főka
pitáilyság Személyzeti Osztályára kérjük benyújtani. Személyes érdeklődés esetén bővebb tájékoztatást adunk. A pályázatot bizalmasan kezeljük.
SZOLNOK MEGYEI RE:\DÖR·FÖKAPITÁNYSÁG

·1

a többi vezető konkrét adatok alapján a magyar
küldöttség elé tárta a magyar helyzetet, azzal
vádolva Rákosit, Gerőtés Farkas Mihályt, hogy
"hibáikkal" a tönk szélére, politikai és gazdasági katasztrófába sodorták az országot és alapjaiban rendítették meg a népi demokratikus rendszert. Azonnali és gyökeres intézkedésekre van
szükség, ha nem akarják - így Hruscsov -, hogy
"vasvillával hányják ki magukat az országból!"
A magyar vezetők megkövülten hallgattak.
Az adatok és tények, amelyeket elvtársaik saját
felderítésük alapján eléjük tártak, valóban igazak voltak és döbbenetre késztetők. De egyik
magyamak sem jutott eszébe, hogy szóvá tegye: mindezeket, amiket itt most a fej ükre 01vastak - az erőltetett iparosítás, a mezőgazdaság
szovjet példára való átszervezése, a túlzott katonai terhek, az osztályharcnak elnevezett terror és a többi -, mindezt maguk a moszkvai vezetők diktálták Magyarországnak! Igaz, nem a
mostaniak, hanem azok, akik Sztálin alatt tevékenykedtek, illetve az ő utasításai szerint jártak
el. De Sztálin hónapok óta már halott volt, az
élet már túllépett politikai és gazdasági koncepcióján és most 1953 nyarán Moszkvában az új
vezetők új politikát diktáltak ...
A többórás megbeszélés eredményeként
1953 . június 27-én Budapes ten összeült az
MDP Központi Vezetősége, amelyen Rákosi
Mátyás - a moszkvai javaslatok értelmében - ismertette a párt és az ország rózsásnak egyáltalán nem mondható helyzetét. Rámutatott az eddigi hibákra és megjelölte az újonnan bevezetendő gazdaságpolitika legfőbb feladatait: az
iparosítás lelassítását, a beruházások átcsoportosítását, a meglévő termelőszövetkezetek
megszilárdítását, számszerű fejlesztésük helyett, és nem utolsó sorban a lakosság éleLSzin-

Debrecen tudományos élete ismét nemzetkozi jclentőségö eredményt produkált. Ugyanis a Kossuth Lajos Tudomány!!gyetem Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékének kutatói a rádioaktiv stroncium szervezettől való eltávo·
lítására alkalmas, gyógyszer igéretnek nevezhető, együletet kisérletezett ki. A
tanszék hat munkatársa dr. Briicher ErniS, dr. Enni József, dr. Győri Béla, dr,
Király Róbert, dr. Lázár István és Kovács Zoltán, valamint a budapesti Joliot·Kurie Sugárbiológiai Inté:r..ct munkatársaival két éve kezdték meg a kuta·
tást a szolnoki Agromen Kft támogatásával. Az igéretes vegyiilet szabadalmi
bejegyzése folyamatban van és megkezdődtek az állat kisérletek is.
Ha igazolódik, hogy az új vegyiilet mérgezőhatás nélkül alkalmas a szervezet vérellátó képességét rontó és rákkeltő rádioaklfv stroncium kivonására,
akkor 3-5 év alatt gyógyszer válhat belőle.
Képiinkön: A möszercs laboratórium, ahol az analitikai és stabilizációs vizs·
gálatok folynak. A képen: Ibairól! Király Róbert, Rózsa Béla, Győri Béla, Ko·
vács Zoltán és Ermi József. :\fn FOT6: Oláh Tibor

vonalának növelését. Személyi változásra is sor
került: Rákosi Mátyás megmaradt ugyan a párt
vezetőjeként (úgynevezett "első titkári" rangban), de le kellett mondania a miniszterelnökségről . Moszkvában kívánták így. Ugyancsak
ott jelölték ki Magyarország új miniszterelnökét is - a Rákosiékkal kiutaztatoll Nagy Imre
személyében.

Ki volt Nagy Imre?
Az ország új miniszterelnöke, Nagy Imre, a
Magyar Millennium esztendejében, 1896. júni us 6-án született Kaposváron. Édesapja a Somogy megyei Ötvöskónyiban volt szegényparaszt, pár holdon gazdálkodott, bérmunkából
élt, egy időben kovácsként tevékenykedve. Fiát korán felküldte Budapestre, ahol Nagy Imre
az ország egyik legnagyobb vasüzemében, a
MÁ VAG-ban dolgozott. Kitört az elsővilághá
ború. A fiatal Nagy az orosz frontra került, és
1916-ban fogságba esett. Mint annyi tízezemyi
magyar, ott a hadifogoly táborban köt ismeretséget a "gyakorlati szocializmussal" -, az 1917es forradalom a leninisták táborába vezeti .
Későbbi éveiről kevés adat áll rendelkezésünkre. Tudjuk, hogy 1918-ban tagja lett az
Orosz Kommunista (bolsevik) Párt magyar tagozatának, részt vett a polgárháborúban és 1921
őszén, valószínűleg moszkvai utasításra, az
utolsó hadifogoly szállítmányok egyikével
visszatért Magyarországra. A húszas években
Somogy megyében találjuk. Az ottani földmunkás mozgalom egyik szervezőjeként tevékenykedett. Megnősült és feleségével, illetve egyéves kislányával 1928-ban Bécsbe emigrált. Onnan került ismét a Szovjetunióba, ahol az Agrártudományi Intézetnek, majd a Központi Sta-

tiszti kai Hivatalnak lett munkatársa. Közben to vább képezte magát, főleg agrártudományi vonatkozásban. A moszkvai magyar emigránsok
torzsalkodásaiban, intrikái ban nem vett részt,
láthatóan kerülte a politikát, és így megmenekült azoktól a sztálini vérs tisztogatásoktól ,
amelyek a Kun Béla féle emigráció vezetőségét
1936 és 1939 kÖ/.Ölt szinte teljesen kiirtották.
Amikor megke/dódött a második világháború, illetve a német hadsereg rátörl a Szovjetunióra, Sztálin a külföldi - még megmaradt kommunistákat is fegyverrbe hívta. Nagy Imre
először egy katonaI, úgynevezett "különleges"
brigádba kerül, majd 1942 nyarától a moszkvai
rádió magyar részlegéhez osztották be munkára. Itt is főleg agrárkérdésekkel foglalkozott és
amikor később átkerült az úgynevezett "Kossuth Adóhoz", a szovjetunióbeli magyar kom munisták rádiójához, már úgy szerepelt, mint a
párt mezőgazdasági szakembere - ami tulajdonképpen igaz is volt.
1944 őszén azok közé a kevés számú kom munista vezetők közé tartozott, akik a Vörös
Hadsereg nyomán érkeztek Moszkvából a még
harcoktól feldúlt Magyarországra. A Debrecenben 1944. december 21-én megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormánynak Nagy Imre lett a
földművelésügyi minisztere. Nevéhez és tevékenységéhez fűződik az 1945. március 17 -én
kihirdetetttörténclmi jelentőségű 600/1945. sz.
törvényerejű rendelet, amely a magyar földre form alkotmányos alapja. Ellentétben moszkvai
elvtársaival, N agy Imre őszintén hitt abban,
hogyakommunistáknak a földosztás nem csu'pán taktikai húzás; s hogy ezzel a parasztság valóban új fejezetet nyil a nemzet történetében.
(FolyIaljuk)
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DECEMBERI FILMAJÁNLATUNK $ DECEMBERI FILMAJÁNLATUNK

December 7. Kisújszállás
December 9-10. Túrkeve
December ll. Kenderes
December 14-17. Mezötúr
Szabadság Filmszínház
tDec~emlber 21-22. Törökszentmikl6s
December 25-27. Szolnok
Tallinn Filmszínház
December 28-29. Fegyvernek
December 30-31. Kunmadaras

NEW YORK-I

TÖRTÉNETEK

föszercpbcn: WOODY AU,EN. ROSANNA ARQUElTE. MIA fARROW.
GIANCARLO GIANNINI. JULIE KAVNER. NICK NOLTE. TALlA 5111Hb:
Hendczte: WOODY ALLEN. fRANCIS COPPOLA. MAHTIN SCOHSESE

1'1
I

December 7-8.
Tallinn Filmszínház

December 9-10.
Törökszentmiklós

December 11-13.
Mezőtúr

Szabadság
filmszínház

Az én XX. századom
Magyar film

Rendezte, Enyedi Ildikó
Operatőr Máthti Tibor • Zene. Vidovszky lászló
Fiiszereplök Dorotha Segda OIeg Jankovszki Paulus Manlrer.
Máté Gábor. Andorai Péter
Bud_t $túdlo 'IáIIalat

f"ed_ filmpcoductlon Gmbh 1&gt1Ol /

MINDEN KEDVES MOZINEZ6NEK TARTALMAS SZORAKOZAST
KIVAN A SZOLNOKFILM MOZI VALLALAT
~

~

~

--

--

JÁSZ·NAGYKU "l-SZOLNOK

12

A Magyar Televízió
December 6., szerda
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 A világ múzeurnai.
lraklion, régészeti múzeum . NSZK ismeretterjesztő film (ism.). 9.55 Hármas csatorna. A titok. IV rész (ism.).
10.40 Stúdió '89. A Televízió kulturális hetilapja (ism.). 11.25 Képújság.
16.10 Hírek. 16.15 Déli videoújság. A
Szegedi Körzeti Stúdió mO"sora. 16.25
Hírek szlovák nyelven. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 16.30 Szép magyar tánc. Székelyföldi táncok. 16.35
Telis-tele video. A Televideo ajánlata
(ism.). 16.45 Északi szélesség, 80. fok .
NSZK útirajzfilm. 17.30 Betűreklám.
17.35 A ten~er. IV fl. rész: Eleven szirtek. 18. \o Uj Reflektor Magazin. Érdekvédelmi riportműsor. 18.55 Reklám. 19 .05 Olvassatok mindennap!
19.10 Esti mese. Kacor kilandjai. Kacor a kiállításon. Csehszlovák rajzfilm.
19.20 Reklám. 19.30 Hícadó. 20.00
Reklám. 20.05 Muzsikála mozi. Szórakoztató összeállítás. 20.45 Reklám.
20.50 Új Világ. Külpolitikai képes krónika. 21.35 Mestersége szfnész: Koncz
Gábor. 22.25 Híradó 3.

n.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
Reklám, riportok. id6járás, zene. 17.45
BUMM!!! Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! I. Mese
a királyról, aki elszegődött Mikulásnak. Magyar bábfilm. 2. Drágalátosok.
3. Rosszcsontok. Francia rajzfilm. 4.
Népek meséi. A csodatükör. Román
rajzfilm. 18.55 TV2. 19.00 Királygyilkosság. Svéd tévéfilmsomzal. ID/l.
rész: Eszköznek kéne valaki. 19.50
TV2 - benne: Hat Ász. A NÍVó KFT
és a RÁKÓCZI Hanglemezkiadó és
menedzseriroda közös mIlsora. 21 .00
Híradó 2. 2\.20 TV2. 21.35 Napzárta. Mészáros Márta: Útinapló. Dokumentumfilm. IDfl. rész: Leningrád a
"beteg" város. 22.30 Felkinálom. Kb.:
23.15 TV2.

December 7., csütörtök
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9. ·10 El6este. Szovjet tévéfilm Il/\, rész. 10.20 5zia, Mami!
10.50 Mozgató. Torna mozgáskorlátozollaknak. 11.00 Képújság. 16.35 Hírek. 16.40 Pannon Krónika. A Pécsi
Körzeti Stúdió híradóműsbra. Déi-dunántúli hírek, információk, események. 16.50 Hírek szerbhorvát nyelven. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora.
17.00 Hármas csatorna. Játék. l. rész:
Önfeledten .. . 17.45 Négy gap tévémű
sora. 17.55 A bolygó, ahol élnünk kell.
Kanadai ismeretterjeszt6 filmsorozat.
VI/l. rész: Az emberré válás. 18.50
Reklám. 19.00 Olvassatok mindennap!
19.05 Esti mese. Linda mesél. A nyúl,
mint tolmács. Magyar mesefilmsoroUlt. 19.15 i4>ltósorsolá4l9.20 RekláT~ . 19.30 Hírad ó. 2ólB Rekl ám.
20.05 Sárga pipacsok. Tévéfilm Lcn-

-- - -

gye! József írásaiból. Kb.: 21.00 Reklám. 21.05 Hazai tükör. 22.25 Híradó

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, időjárás, zene. 17.45
BUMM!!! Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! Thomas
és Thomas bácsi. Holland kisfilmsorozat. 19.00 Királygyilkosság. Svéd
tévéfilmsorozat ill!2. rész. 19.57 TV2.
20.25 Labdarúgó Szuper Kupa viszszavágó. AC Milan-FC Barcelona.
Közvetítés Milánóból. (Hosszabbítás
lehetséges!) Közben: 21.15 Híradó 2.
22.20-22.40 TV2 Napzárta. 22.5523.25 Belfegor, avagy a Louvre fantomja. Francia tévéfilmsorozat XIII/5.
rész: A csapda (ism.)

December 8., péntek
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna. 9.10
Ma a porondon. Szovjet cirkuszfilm
(ism .). 9.35 Pintér József: Egy óra
múlva itt vagyok . Tévéfilmsorozat
XIV /13. rész: Szökevények (ism .).
11.15 Képújság. 16.50 Hírek. 17.0019.00 Péntek délután. 17.00 Évgyű
M. Nyugdíjasok műsora. Kb .: 17.30
Téka. Közhasznú információk. Kb.:
17.40 Riportfilm. 17.55 Reklám. Kb.:
18.00 Ablak. Közéleti szolgáltató mű
sor. 19.00 Olvassatok mindennap!
19.05 Esti mese. Füles Mackó kalandjai. Téli szállóvendégek. Lengyel bábfilmsorozat. 19.15 Tévémozi előzetes .
"A lovakat lelövik ugye?" cÍmű filmhez. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám.
20.05 Tévémozi. A lovakat lelövik
ugye? Amerikai film (\ 970.) 22.05
Reklám. 22.10 Bródy. Koncert a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. 22.55 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, id6járás, zene. 17.45
BUMM!!! Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek: Maci laci első karácsonya. Amerikai rajfilmsorozat V/2. rész. 18.47 TV2. 19.00
Királygyilkosság. Svéd tévéfilmsorozat IIl!3. rész. 20.09 TV2. 20.20 Ringató. Muzsikáló magyar múzsa. 21.00
Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30 apzárta. 22.15 A férfi aki 1e16tte Jonh Lennont. Angol dokumentumfilm . Kb.:
23.10 TV2.

December 9., szombat
TVl
8.30 Képújság. 8.35 Tévétoma gyerekeknek. 8.40 Az él6világ egysége.
Amerikai ismeretterjeszt6 filmsorozat.
XV /10. rész: Az él6sköd6k (ism.).
8.55 Ász. 9.55 Élcúogytiglan. Ausztrál kalandfilmsorozat. Vfl. rész (ism.).
10.4511ol-mi? Ifjúsági magazin. 11.45
Magazin cultural. A Szegedi Körzeti
Stúdió román nyelvű nemzetiségi magazinja. 12.15 Képújság. SPORTSZOMBAT: 12.20 Műsorismertetés.
12.25 Öttusa Világrandevú - úszás.

műsora

Közvetítés a Hajós Alfréd Uszodából.
12.50 Reklám. 12.55 TS-tusa. 13.55
Reklám. 14.00 Öttusa Világrandevú Lövészet. Közvetítés a Budapest
Sportcsarnokból. 14.30 Reklám. 14.35
Telesport '89. IL rész. 15.25 Reklám.
15.30 Öttusa Világrandevú - Vívás.
Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból. 16.00 Reklám. 16.05 Emlékezzen ... ! 16.35 Képújság. 17.00 Reklám.
17.05 Öttusa Világrandevú - lovaglás. Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból. 17.35 Labdarúgó VB sorsolás. Közvetítés Rómából. 18.15 Reklám. 18.25 Telesport. 18.45 Reklám.
18.50 Öttusa Világrandevú - Futás.
Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból. 19.10 Esti mese. Mirr-Murr. A
négyszögletű sósperec. Magyar bábfilm. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 "Jelöltem magam". Kabaré.
Közvetítés a Mikroszkóp Színpadról,
felvételr61. 21.00 Reklám + Játék.
21 .20 Ádáz hajsza. Japán bűnügyi film
(\976.). 23.15 Reklám. 23.25 Híradó
3.

TV2
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - benne:
Módi '89. Zenés divatkalauz. 14.25
Német nyelvlecke XX/14. rész. 15.00
A sárkány szíve. Angol dokumentumfilmsorozat XII/3. rész: Az étkezés .
16.30 Útkeres6. 16.55 TV2 - benne :
id6járás, riportok, zene. 17 .1 5 Melyiket a három közül? Játékos vetélkedő. Egri János műsora. 17.45 TV2.
18.25 Gyerekeknek! llupikék törpikék. Belga rajzfilmsorozat. A varázstojás. 18.49 TV2. 19.00 Kutyaélet.
Olasz film (1950.). 20.35 TV2. 2\.00
Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30 Latinovits Zoltán filmszerepeib61. Az Öreg.
Magyar film (\ 975.) Kb.: 23.05 TV
2. Tapzárta.

December 10., vasárnap
TVl
9.00 Családi torna. 9.05 Kéménymesék. Óvodások műsora. 9.25 Thomas
és Thomas bácsi. Holland kisfilm sorozat XI/9. rész. 9.55 Korról korra.
Angol ismeretterjeszt6 filmsorozat
VIl/6. rész: Iparosok a múlt században. 10.15 Az els6 tél. Kanadai kisjátékfilm. 10.40 Képújság. 14.30 Képújság. 14.35 RTV Közönségszolgálat. 14.40 Szimat Szörény szimatol.
IXfl. rész: Hermelin és naftalin. 15.05
Betűreklám. 15.10 A kölcsönkapott
Föld XV/IO. rész: Génbankok alapításának kora. 15.30 Mozgó Képek. A
MOKÉP filmajánlata . 15.45 A nap lovagjai. VID/5. rész: Tómörkény István. 16.25 Reklám. 16.35 Szó-zenekép. Műveltségi verseny. 17.05 ízek
mikrohullámon. V/4. rész. 17.20 InsaUah. Riportfilm Pakisztánról. 18.10
Delta. Tudományos híradó. 18.40
Reklám . 18.50 Esti mese. A legkisebb
Ugrifüles. A sárga írigység. Magyar
bábfilm. 19.00 A HÉT. 20.00 Híradó.
20. 15 Vers mindenkinek. Váci Mihály: Mire volt jó? 20.20 Zenés TVSzínház. Én és a kisöcsém. Zenés já-

ték. 21.55 Reklám. 22.00 Telesport.
22.15 Faludy György, köM. Dokumentumfilm (\987.). 23.30 Képújság.

TV2
9.00-12.00 Tévémagiszter. A Műve16dési F6szerkeszt6ség műsora . 14.00
Képújság. 14.15 TV2 - benne: Orosz
nyelvlecke XV /14. rész. Riportok,
id6járás, zene. Röntgen - szociális és
egészségügyi híradó. 15.00 A Forsyte
Saga. Angol családregény XXVI!23.
rész: Sztrájk (ism.) 15.52 TV2. 16.00
Bűvészparádé. Amerikai bűvészfilm.
16.25 TV2. 16.45 Rali Európa Bajnokság. San Marino rali. 17.05 Nobel
és Nobel-díjasok. Amerikai rövidfilm
a díj atyjának életér61, az alapítvány
történetér61 (ism.). Reklám, id6járás,
riportok. 17.50 Kietlen város, Kietlen
utca. Angol fIlm . (A világhírű Rambert Dalett el6adása) 18.25 Gyerekeknek! l. Benedek Elek meséi. Otromfotrom. 2. Kétbalkezesek. 3. Mátyás,
a házimanó. A pattanás. Angol rajzfilmsorozat. 18.50 TV2. 19 .00 Tetthely. NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat.
Fekete hétvége. 20.35 TV2. 20.40 Két
választás Magyarországon. A Budapesti Körzeti Stúdió dokumentummű
sora. 21.40 TV2. 22.00 Zeneszalon.
Művészek találkozása a stúdióban.

December 11., hétfő
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 Előeste. Szovjet tévéfilm lIfl . rész. 10.25 A HÉT - ism.
11.25 Delta. Tudományos híradó
(ism.). 11.50 Képújság. 16.05 Hírek.
16.10 Déli videoújság. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 16.20 Hírek román nyelven. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 16.25 Három nap tévéműsora. 16.35 Mi legyek? Pályaválasztási műsor. 17.25 Szám-adás. Gazdasági negyedóra. 17.50 Esti mese.
Pamacs és barátai. Cirkuszosdi. Csehszlovák rajzfilm. 18.00 Egy szó, nUnl
száz. Nyelvi fejtör6játék. Egri János
műsora. 18.45 Reklám. 18.55 Új cimcim. Irodalmi rejtvényműsor gyerekeknek. O.Wilde: A Canterville-j kísértel. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám. 20.05 Családi kör. Törések. 21.05 Panoráma. Világpolitika
percr61 percre. 21.50 Reklám. 21.55
Nyugat-berlini kollekció. 13 színes relief. 22.30 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, időjárás, zene. 17.45
Mozaik. Telefonos játék. 18.00 Hétf6n hatkor. 18.25 Gyerekeknek! Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. NSZK rajzfilm sorozat. Nyár
a Lappföldön - ism. 18.50 TV2. 19.00
A Forsyte Saga. Angol családregény
XXVlfl4. rész: Délután Ascotban ism. 19.52 TV2. 20.00 Körzeti tévéstúdiók műsora - Budapest, Pécs, Szeged. 20.55 TV2. 21.00 Híradó 2. 21.20
TV2. 21.30 Telesport. Kb. 23.00 TV2
Napzárta.
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December 12., kedd
TVl
8.55 Képújság. 9.00 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.05 Panoráma. Világpolitika percr61 percre - ism. 9.50 Telelottó. 9.55 Szép hangok özöne. Angol
filmsorozat VI/4. rész: A szimfónia
története - Brahms: IV. szimfónia ism. 11.20 Mozgató. Torna mozgáskorlátozottaknak. 11.30 Képújság.
16.50 Hírek. 16.55 Pannon krónika. A
Pécsi Körzeti Stúdió Híradó műsora.
Dél-dunántúli hírek, információk, események. 17.05 Hírek német nyelven.
A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. 17.1 O
A Szegedi Körzeti Stúdió román nyelvű nemzetiségi magazinja. 17.45 A nevünk: Vasmalom együttes. 17.55 RTV
Közönségszolgálat. 18.00 Szám-adás.
Gazdasági negyedóra. 18.25 A tenger
IV(3. rész: Kincskeresők. 19.00 Reklám. 19.10 Esti mese. Mirr-Murr. A
bűvös sapka. Magyar bábfilm. 19.20
Reklám. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám.
20.05 Éleúogytiglan. Ausztrál kalandfilm-sorozat V(3 . rész. 20.50 Reklám .
20.55 Stúdió '89. A Televízió kulturális hetilapja. 21.40 "A kristálytükör
meghasadt.. .. · 22.10 Tűzérf6hadnag y
tenorszerepben. Pataky Kálmán emlékezete. 22.45 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, időjárás, zene. Teledoktor. Orvosi tanácsok. A prosztataés hólyagrák. 17.45 Mozaik. Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! Maci Laci első karácsonya.
Amerikai rajzfilmsorozat V/3 . rés z.
I S.47 TV2. 19.00 Országok, emberek,
életek. A ló. Török film . 20.43 TV2.
21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.40
Napzárta. 22.25 A gagman. Csehszlovák komédia -sorozat VI/5. rész: A peches ember. 22.55 Gondolkodó. A Televízió tudományos folyóirata. Kb.
23.40 TV2.

December 13., szerda
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak . 9. 10 Koreai látnivalók.
Védett madarak. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság rövidfilmje
(ism.). 9.35 Hármas csatorna. A titok
IVn 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 műsora. 17 .10 Hírek szlovák
nyelven. A Szegedi Körzeti Stúdió
műsora. 17.15 Betűreklám. 17.20 Legyen a vendégem! Rátonyi Róbert mű
sora . A műsor vendége: Pécsi ildikó
és Beregi Péter. 18 .00 Reklám. 18.05
Tájak, városok, emberek. 18.40 Reklám. 18.50 Esti mese. Kacor kalandjai. Kacor zsivány lesz. Csehs zlovák
rajzfilm. 19.00 Színházi este r. rész.
Ilcszélgetés a zalaegerszegi Hevesi
S:indor Színházban Hevesi Sándor:
Császár és komédiás CÍmű darabjáról.
19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
Reklám . 20.05 Színházi este II. rész.
Hevesi Sándor: Császár és komédiás.
Dráma két részben. A zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház előadása . Kb.
22.45 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, időjárás, zene. 17.45
Mozaik. Telefonos játék. 18.00 Tele- .
sport. 18.25 Gyerekeknek! l. Drágalátosok. Szovjet rajzfilm. 2. Rosszcsontok. Francia rajzfilm. 3. Népek
meséi. A csodálatos szőlőszemek .
Olasz rajzfilm. 18.49 TV2. 19.00
T.I.R. Olasz-magyar tévéfilmsorozat.
A vörösturbános férfi. 20.02 TV2 benne: Határ Gy6ro könyvei. Popkorong. 21.00 Híradó 2 . 21.20 TV2.
21.30 Mészáros Márta : Útinapló. Dokumentumfilm III(3. rész: Frunze gyökerek. 22.25 Itzhak Perlman és
Pínchas Zukerman. Angol film IIJ2.
rész. Kb. 23.10 TV2. Napzárta.

December l4., csütörtök
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak. 9.10 Két férfi egy eset.
NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat. Értéktelen alibi - ism. 10.10 Gyémántdíjasok fesztiválja '88. Belga könnyű
zenei film. 10.40 Mozgató. Torna
mozgáskorlátozottaknak. 10.50 Képújság. 16.00 Hírek. 16.05 Pannon
Krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió híradóműsora. Dél-dunántúli hírek, információk, események. 16. 15 Hírek
szerbhorvát nyelven. A Pécsi Körzeti
Stúdió műsora. 16.20 Hármas csatorna. Játék. 2. rész: Fej vagy Írás. 17.10
A bolygó, ahol élnünk kell. Kanadai
i sme rett e rjesztő filmsorozat VI/2.
rész: Mitoszalkotók. 17.55 Négy nap
tévéműsora. 18.05 A rövidfilm-stúdiók múhelyéb6l. MOVI HELIOS Filmstúdió. 1. Parlagok kincsei. 2. A virágok szerelme. 3. A növények lakomája. 18.55 Reklám. 19.05 Esti mese.
Linda mesél. A nagyétkű Kórogyi.
Magyar mesefilm-sorozat. 19 .15 Lottósorsolás. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám. 20.10 Szomszédok. Teleregény - 69. fejezet. 20.40
Reklám. 20.45 Hírháttér. Nézetek, vélemények közérdekű kérdésekr61.
21.30 Képes nóták kívánságműsora.
22.00 Útvesztő. Dokumentumfilm .
23.25 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne:
reklám, riportok, időjárás, zene. 17.45
Mozaik. Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek ! Thomas és
Thomas bácsi. Holland kisfilmsorozat
Xl/9. rész - ism. 18.50 TV2. 19.00
Arabeszkek. Csehszlovák tévéfilm.
20.08 TV2 Klub. 21.00 Híradó 2.
21.20 TV2 - benne: Nézze meg az
ember! 21.30 Napzárta. 22.15 Belfegor, avagy a Louvre fantomja. Francia tévéfilmsorozat. Xlll/6. rész: A Louvre titka - ism. 22.40 Néropont. A
Művészeti Főszerkeszt6ség műsora.

Mir61 kés ünk le? Stúdióbeszélgetés.
Kb. 23.10 TV2.

December 15., péntek
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna. 9.10
Az erd6. Lengyel dokumentumfilm.
9.40 Pintér József: Egy óra múlva itt
vagyok. Tévéfilmsorozat. XIV /14.

rész: A hazatérés - ism. 11.1 O 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 Esti mese. Füles Mackó
kalandjai. A sárkány. Lengyel bábfilmsorozat. 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám. 20.05 A gyilkosok köztünk vannak. Simon Wiesenthal története. USA-magyar koprodukció II/l.
rész. 21.35 Reklám. 21.40 Új Hullám.
22.25 Az Európai Ifjúsági Zenekar
hangversenye. Olasz film. 23.05 Híradó 3.

a budai Parkszínpadon 1989, au~z
tus ll-én megrendezett előadásból,
felvételr61, III!2. rész. 18.25 Gyerekeknek! Hupikék törpikék. Belga rajzfilmsorozat. Törpilla balettcipőj e.
18.48 TV2. 19.00 Pesti mese. Magyar
film (1937). 20.21 TV2. 20.25 Cé1koncert az Erdélyb61 áttelepült fiatalok megsegítéséért. Bikini együttes.
21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30 A
négyszög. NSZK film . (Csak felnőt
teknek!) 22.35 Az Európai Ifjúsági Zenekar hangversenye. Olasz film . Kb.
23.35 TV2. Napzárta.

TV2

8.35 Családi torna. 8.40 Kéménymesék. Ovodások műsora. 9.05 Thomas
és Thomas bácsi. Holland kisfilm sorozat XI/lO. rész. 9.35 Cigánykerék.
9.55 Játsszunk bábszÍnházat. Gyermekbábosok VIII. TV fesztiválja
XII/I . rész. 10.25 Korról korra. Angol ismeretterjesztő filmsorozat VIIn.
rész: Tegnap, ma, holnap. 10.45 Reklám. 10.50 Kapcsoljuk a Fasori Gimnáziumot! Karácsonyt-váró ZENEBUTIK. 11.50 Szomszédok. Teleregény - 69. fejezet - ism. 12.20 Képújság. 14.10 Betűreklám. 14.15 RTV
Közönségszolgálat. 14.20 Szimat Szörény szimatol IX(3. rész: Az énekmester. 14.45 Képújság. 14.50 Van benne
valami. Barkochbajáték. 15.35 Ajándék a Honvédségnek. Szórakoztató riportműsor. 17.05 Reklám. 17.10 A
kölcsönkapott Föld XV /ll. rész: Az
él6helyek védelme. 17.25 Magyar SZÓ
a Kárpátalján. Riportfilm. 18.05 Reklám. 18.10 Delta. Tudományos híradó.
18.40 Reklám. 18.50 Esti mese. A legkisebb Ugrifüles. Az árnyéknyúl. Magyar bábfilm. 19.00 A HÉT. 20.00 Híradó. 20.15 Vers mindenkinek. Jannisz
Ritszosz: így élünk Fareszben. 20.20
A gyilkosok köztünk vannak. Simon
Wiesenthal története. USA-magyar
koprodukció II!2. rész. 21.50 Reklám.
21.55 Seregi László 60 éves. 22.55
Telesport. Tenisz Davis Kupa. NSZKSvédország. Közvetítés Stuttgartból,
felvételr61. 0.05 Képújság.

17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne :
reklám, riportok, időjárás, zene. 17.45
Mozaik. Telefonos játék. 18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek! ~aci Laci
els6 karácsonya. Amerikai rajzfilmsorozat V/4. rész. 18.47 TV2. 19.00 A
második beszélgetés. Angol tévéfilm.
19.51. TV2. 20.20 'Jelmeztervező:
Márk Tivadar. Riportfilm. 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.35 Napzárta.
22.20 TV2. 22.25 Búcsú a vasfüggönyt61. Történelmi dokumentumfilm.
Kb. 23.15 TV2.

December 16. szombat
TVl
8.35 Képújság . 8.40 Tévétorna gyerekeknek. 8.45 Az él6világ egysége.
Amerikai ismeretterjeszt6 filmsorozat
XV/l1. rész : Kolóniák - ism. 9.00
Kapkodd a lábad! Sport, játék, mozgás gyerekeknek. 10.30 Éleúogytiglan. Ausztrál kalandfilm-sorozat V(3.
rész - ism. 11.15 A Pécsi Körzeti Stúdió német nyelv ű nemzetiségi magazinja. 11.45 Képújság. SPORTSZOMBAT: 11.50 Műsorismertetés. 11.55
Reklám. 12.00 Mindent bele. 12.55
Reklám. 13.00 Emlékezzen ... ! III.
rész. 13.50 Reklám. 14.00 Tenisz Davis Kupa . NSZK-Svédország. Közvetítés Stuttgartból. 16.55 Reklám. 17.00
Úszópárbaj! Magyarország-Szovjetunió. Közvetítés a Komjádi Uszodából. 17.55 Reklám. 18.00 Telesport.
18.15. TS '89. III. rész. 19 .10 Esti mese. A nagy ho-ho-ho-horgász télen.
Horgász a kéményben . Magyar rajzfilm . 19.20 Reklám. 19.30 Híradó.
20.00 Reklám. 20.10 Stúdióbeszélgetés. 20.20 Kellemes húsvéti ünnepeket. Francia film . 21.55 Reklám. 22.00
Ökölvívó Országos Bajnokság. Közvetítés Miskolcról, felvételr61. 22.55
Reklám. 23 .00 Híradó 3.

TV2
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - benne:
Német nyelvle<;ke XX/IS. rész. Riportok, időjárás, zene, MOVI Krónika.
15.00 A sárkány szíve. Angol dokumentumfilm-sorozat. XII/4. rész: A
hit. 15.50 TV2 - benne: Kölyökid6.
Tízen innen, tizen túl. 16.25 TV2 benne: reklám, riportok, időjárás, zene. Hol van az a nyár? Összeállítás
Ruttkai Éva felvételeib61. 17.05 A holnap cirkusza. Francia film - ism. 18.05
Cigány tűz - Rományi Jág. Részletek

December 17. vasárnap
TVl

TV2
9.00-12.00 Tévémagiszter. A Művel6dési F6szerkesztőség műsora . 14.00
Képújság. 14.15 TV2 - benne: Orosz
nyelvlecke XV /15. rész. Riportok,
id6járás, zene. Röntgen - szociális és
egészségügyi híradó. 15.00 A Forsyte
Saga. Angol családregény XXVI/24.
rész: Délután Ascotban - ism. 15.52
TV2. 16.00 Vidám vasárnap. Palotai
Boris írásai ból - ism. 17.10 TV2 bynne: Álljunk meg egy szóra! Grétsy
László és Vágó István nyelvművel6
műsora. 17.20 TV2 - benne: Wurlitzer. The Beatles IV/3. rész. Nótázzunk! Reklám, időjárás, riportok.
18.25 Gyerekeknek ! I. Benedek Elek
meséi. 2. Kétbalkezesek . A díszkert.
Csehszlovák bábfilm. 3. Mátyás, a házÍmanó. Helga. Angol rajzfilmsorozat.
18.47 TV2. 19.00 Premier. A Művé
szeti F6szerkesztőség műsora. 21.30
Összefoglaló az MSZMP kongresszusáról. Kb. 22.30 TV2 Napzárta.
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ÜZLETI DÖNTÉSEINEK MEGALAPOZÁSÁT SEGÍTI A
KÖZPONTI STATISZTIK.AI HIVATAL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

- a gazdasági változásokat tükröző, a megrendelő
):.:-:::!::::i· igénye szerint

{:;;},:},\ csoportosított adatok összeállításával,
(':::::::':'!(. - a társadalmi-gazdasági élet valamely
::(:::. részterületének elemzésével,
- felmérés, véleménykutatás szervezésével és
lebonyolításával,
- településekre, településegyüttesekre vonatkozó
információk
biztosításával.

. ÖNNEK IS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLHAT
a magyarországi gazdálkodó szervezetek postai
címe, statisztikai számjele.
Aktuális adatállományból egyedi igények szerint
készítünk név- és címjegyzéket gépi adathordozón
vagy nyomtatott formában.

HASZNOS INFORMÁCIÓKAT TARTAL-

a KSH közelmúltban megjelent országos
és megyei kiadványai
- IRÁNYTO A GAZDASÁGHOZ,
- FOGYASZTÓI ÁRINDEX FÜZETEK,
- A GAZDASÁGI FEJLETTS/~G SZÍNVONALÁNAK EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA,
- AM UNKAH ELY BIZTONSÁGA - KERESETI LEHETOSÉGEK,
- SZOFTVER KATALÓGUS '89 (IBM PC kompatibi/is mikrogépekre),
- HARDVER KATALÓGUS '89 (IBM PC kompatibilis mikrogépekre).

HA munkahelyet keres,

- TÉNYEK AZ ÉRVEKHEZ (adatok Szolnok megye
gazdasági-társadalmi
helyzetének megítéléséhez),
- A TERMELO ÁGAK TEVÉKENYSÉGE, A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEI 1989.
I_III. NEGYEDÉVBEN ÉS AZ ÉV VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI,
_A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI SZOLNOK MEGYÉBEN
_ HELYZETKÉP AMEGYE VÁROSAIRÓL,
-A LAKOSSÁG WOFELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA SZOLNOK MEGYÉBEN,
_ A LAKOSSÁG JÖVEDELMÉNEK ALAKULÁSA
ÉS DIFFERENCIÁLTSÁGA,
_ LAKÁSÉPÍTÉS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS A
NYOLCVANAS ÉVEKBEN,
- SZOLNOK MEGYE WEGENFORGALMÁNAK
FEJLODÉSE.

KERESSE FEL IGAZGATÓSÁGUNKAT!
RÉSZLETESEBB TÁJÉKOZTATÁSSAL
KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!
5000 Szolnok, József A. u. 22-24. Tel.: 32-122
Ügyintéző: Hegedűs Józsefné

HA egyszerűen csak tanulni szeretne, vagy

HA

elhelyezkedési gondjai van-

nak,

HA nehezen igazodik el a jogi
szabályozás

útvesztőiben,

H A vállalkozni szeretne,

HA csak informálódni kíván
DÍJTALANUL
VEHETI IGÉNYBE
SZOLGÁLTATÁSINKAT
SZOLNOK MEGYEI
MUNKAERÖSZOLGÁLA TI IRODA
5001 Szolnok, Kossuth L. út 11.
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Az óvszér kényelmetlen,
az élet többet ér

de

Él az AIDS-telefon 42-111/105

Nyáron az úgynevezett AIDS-konferencián a következő adatokat hozták nyilvánosságra: a
világ 149 ors7..ágában több mint 157 ezer AIDS-megbetegedést észleltek. A betegek kb. 70
százaléka amerikai, 13-14 százaléka él Európában és 15 százaléka Afrikában. A világon
most ötmillió ember fertőzött a HIV-vírussal. A fertőzöttség aztjelenti, hogy az ember
szervezete már találkozott a vírussal, de az egyén még nem betegedett meg. Milyen a
Szolnok megy ei helyzet, mire kell vigyázni? - erről kérdeztem dr. Berta Máriát, a megyei
bőr- és nemibeteg gondozó intézet vezető főorvosát.
- Amegyében - szerencsére - eddig még nem
találtunk pozitív esetet, vagyis olyat, aki beteg
lenne vagy fertőzött.

- Régebben úgy tartotliÍk: a szerzett immunhiányos betegség a homoszexuálisok baja. Ma
már ez a kijelentés nem állja meg a helyét.

- Úgy tudom, az országos kép ennél szomorúbb.

- Ma is a homoszexuálisok a legveszélyeztetettebbek. De föl kell figyelni egy jelenségre,

-Igen. Körülbelül 200 ember HIV-pozitív, és
közülük 31-34 (a szám mindig változik) AIDSbeteg. A betegségnek változatlanul nincs
gyógyszere. Nem gyógyítható, de az orvosok
azt tapasztalják, hogy minél hamarabb fölfedezik, annál hatásosabban tudnak küzdeni ellene.

- Ahhoz viszont, hogy koránfölismerjék, a
páciensnek idejében kel/jelentkeznie. Melyek
az AI DS-gyanús tünetek?
- A következókre kell odafigyelni: láz, fogyás, fáradékonyság, a nyirokcsomók megnagyobbodása, ismételt tüdőgyulladás, herpesz a
nemi szerven.

- Mi történik a betegekkel?
- A fővárosi László Kórházban kezelik őket.
Szolnok megyében egyelőre csak a szűrést végezzük .
- Évente hányan jelentkeznek a szűrésre?
- Körülbelül ezerkétszázan, ezerháromszázan. Egyre többen fordulnak hozzánk . Sokan
nem kifejezetten AIDS-szűrésre jönnek, hanem
valamilyen panasszal, például nemi szervi herpesszel. Ez a betegség egyre inkább szaporodik. Aki ilyen herpesszel jön, az AIDS-szúrésen
is átesik. Én úgy érzem, hogy hozzánk fordulók bíznak bennünk, érzik, hogy nem megbántani vagy megbélyegezni akarjuk őket, hanem
védeni és segíteni rajtul<.

Miért,,- nem
megy
férjhez?
- kérdezi orvos barátom, aki persze szintén nem házas. Kérdésében
annyi a felháborító értetlenség és csodálkops, hogy muszáj válaszolni rá.
HAT IDE FIGYEU, AZtRT. ..
- Mert aki - úgymond - korban
hozzám illik, az már mind nős, és hát
az ilyen felállást mégiscsak meggon dolja az ember, tehát bele se megy a
kapcsolatba.
- Mert aki meg nem nős, az mondJuk, agglegény. El tudod képzelni,
milyen az, ha valaki harmincöt-negyvenéves korában még független? Vajon miért nem kellett eddig senkinek?
Ha olyan klassz férfi volna, akkor
már rég házas lenne, mert egy belevaló srácot mindenképpen meg akarnak szerezni a n6k, tehát már valakinek sikerült volna - énelőttem.

- Ez a beszélgetés talán sok emberben kételyeket támaszt: esetleg azt gondolják, el kellene men niük szil résre. Kikjelentkezzenek, kik
"gyanakodjanak" saját magukra?
- Akiknek 8-10 éven belül futó kapcsolata
volt külföldivel, akik homoszexuális kapcsolatban vannak, akik vénás kábítószerekkel élnek,
akik a '80-as évek elején vért kaptak, és azok,
akik gyakran váltogatják partnereiket.

- Apropó, külföldiek. Mostanában egyre
gyakrabban látni olyan házassághirdetéseket,
amelyekben külföldi férfUlk magyar nők ismeretségét keresik. Gyanakodjék-e ilyen esetben
a hölgy arra, hogy az illető AIDS-es?
- Mindenképpen indokolt föltenni a kérdést.
Az óvatosság nem árt. Érdemes megtudni, hogy
járt-e az illető szúrésen és mi volt az eredménye.

- A megyében hónapok óta él az AIDS-telefon. Milyen az érdeklődés?
- Viszonylag kevesen hívnak bennünket.
amely nagyon sok veszélyforrást rejteget. Az
AIDS "betört" a kábítószeresek közé is. Ók általában közös tút használnak, márpedig az
AIDS a vérrel terjed.

- És mi van a heteroszexuális kapcsolatokkal?
- Az ilyen kapcsolatban élőknek is vigyázniuk kell. A nyugati országokban például a prostituáltak 70-80 százaléka fertőzött. A legbiztosabb védelmet az AIDS ellen végül is a hűség
jelenti.

- No meg az óvszer.
- Más biztos védekezési eszköz és mód egyenincs.

lőre

- Ettől viszont idegenkednek az emberek.
- Igaz, hogy nagyon kevesen élnek vele. Sokan azt mondják, hogy kényelmetlen. De ha az
ember mérlegeli a következményeket, akkor
mégis azt mondja: az élete többet ér.

- Mert, aki nem nős és nem is agglegény, az pedig elvált. Ez még borzasztóbb, barátom. Az elvált férfiakat
jobb, ha kerüli az ember. Mert két lehet6ség van: vagy van gyereke vagy
roncs.
- Ha nincs, az nagyon rossz, mert
hát micsoda férfi az, aki még egy gyereketse tudott "összehozni"? Ha meg
van gyereke és tartásdíjat kell fizetnie, az maga a pokol. Nemcsak azért,
mert szerencsétlen mindenét - fiát-lányát, ágyát, asztalát, lakását - otthagyta a volt családjának. De a gyerek érdekében hangoZ1atott kiszipolyozásnak se vége, se hossza. A volt
feleség lehet6leg minden pénzt ki
akarcsikami a férfit61. Az pedig fizet,
azt hiszi a bolond, hogy így megszabadul a lelkiIurdalásától. Mert az is
van nek.i, barátom. Örök konIliktusban él önmagával (és persze a világgal), hogy otthagyta a gyermekeit, és
már nem is akar magának újabb családot, mert ó hozzájuk tartozik, csakis őhozzájuk és punktum. Ha meg új
családot akar magának, és elhanyagolja az elóző házasságból származó
gyerekeit; micsoda ember az? Micsoda férfi?

- És milyen gondokkal?
- Sohasem általánosságban kérdeznek. Mindenkit saját maga érdekel, az ő problémája. Az
asszonyt például az, hogy tudja: a férje nem húséges, ráadásul külföldön is megfordul időn
ként. Vannak, akik azért hívnak, mert évekkel
ezelőtt vért kaptak, és arra kíváncsiak, mikortól
szűrik nálunk a vért. Van, aki azért nyúl a telefonhoz, mert bizonyos tüneteket észlel magán
és szeretné tudni: mit jelent?

- Nők hivják inkább vagy férfUlk?
-ls-is . De több a női érdeklődő. Biztos, hogy
több embemek van problémája, mint aki hív, de
félnek vagy szégyellik magukat.

- Aki mégis rászánja magát, hogy fölhívja
az AIDS-telefont, milyen számot IiÍrcsázhat?
- Minden hétfőn délután fél háromtól fél négyig a szolnoki 42-Ul-es számot, a lOS-ös
melléket.

- Mert ha nem agglegény, nem
nem elvált; akkor özvegy. Ez se
jobb, mint az előző kategóriák. O
ugyanis még mindig a volt feleségét
szereti, és hozzá hasonlítja az újat. Es
mondd meg ószintén, kinek van ahhoz kedve, hogy ha odaég a rántás,
azt hallgassa: "bezzeg ..."!
- Mert ha az eddig elmondottak
nem is akadályoznák meg a férjhezmenésemet, akkor van itt még probléma b6ven. Például az: szegény az
illetó. Se lakás, se kocsi, se nyaraló.
Szép, szép a szerelem, de hát lakni
csak kéne valahol, ráadásul kényelmesen. Mert.ba egymás hegyén-hátán lakunk, akkor a legjobb házasság
is tönkremegy ...
- Mert ha nem szegény, akkor
ugye gazdág. Szép háza van, nyaralója a Bala~onnál, OpelJcl jár. Ez is
nagy baj! Mert aki Magyarországon
gazdag, annál elóször is fölvet6dik a
kérdés: mib61? ts ki akar olyan férjet, aki nem tisztességes úton teremtette meg az egzisztenciáját? Ráadásul aki gazdag, az nagyképű is, mivel
nem mindenkinek adatik meg, hogy
kényelemben, jólétben éljen. Aki
mégis teheti, igencsak fennhordja az
nős,

P.É.

orrát. Vagy sajátmaga se tudja elviselni ezt a fene nagy jómódot, és
iszik, orgiákat rendez, esetleg kábítózik. Tudod, azt mondják, a kutya is
jómódjában ...
- Mert ha nekem mondjuk meg is
felelne az a gazdag férfi, aki minden
szempontból tiszta, feddhetetlen és
erkölcsös; akkor még mindig van egy
nagy probléma: vajon én megfelelek-e neki?
- Mert aki gazdag és jellemes, annak igénye is van. Mégpedig: szép,
feltűnóen csinos, kedves, okos, hivatását szerető, szórakoztató, kiegyensúlyozott, önmagára adó, szolid, szerény, házias, családcentrikus, harmonikus, gyermekszeret6, hűséges, erkölcsös, káros s'zenvedélyekt61 men tes, az élet örömeit szerető feleséget
keres. ts akárhogy is nézem: eznem
én vagyok ...
NA ts TE? - fordultam barátomhoz. Te miért nem n6sülsz meg? Hiszen fiatal vagy, jólmenő orvos, elvált, gyermektelen, sikeres; hogy lehet az, hogy te még nem találtál társat magadnak?
A válasz a lap következő számában
olvasható.

•
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Van hazánkban egy egyedülálló tanintézet. amelyet
szakmai berkekben csak úgy emlegetnek: "kutyaegyetem" . A becenév találó. jól tükrözi azt a magas színvonalú nevelő-oktató tevékenységet. amellyel nemzetközi
hírnévre is szert tett a BM Kutyanevelő Iskola.Az intézmény"rektorát". dr. Janza Frigyes rendőr alezredest.

A kutyák
sem
kutyák

Egyetem,
k
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kiskolaparancsnokot
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nyhot~: jó h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~te~e~e .
Iyen járok. Az
- Ezek élő műszerek , így újból és újból
őrség tudott érkezésemr61, így gyorsan túlrá kell hangolni őket feladatukra, mert egy
jutot~m az ellenőrzésen, máris megnyílt
idő után kialudhat bennük az általunk kielőttem a drótkerítéssel körülvett, a kíalakított feltételes reflex. Ezt általában az
- Hogyan történik mindez?
váncsiskodók szeme elől bokrok, fák möévenkénti továbbképzéseken erősítik fel.
- Látja azt a németjuhászt? A szeméből,
gött rejtőzködő "objektum", amely az idén
- Van-e a kutyának rendfokozata?
ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. a testtartásából, a farka csóválásából lát- Nincs, de a minősítési rendszerüket
Hogy el ne tévedjek, a paranesnok elém szik, hogy barátsággal viseltetik maga most alakítjuk ki, hogy eredményesebbé
jött, s hogy fogalmam legyen, miről be- iránt. Akár gazdájának is elfogadná. Nincs tegyük a kiképzést, ösztönözzük a velük
szélgetünk, előbb körbenéztünk a telepen. ez másként a tanfolyamon sem. A kutya vá- foglalkozókat.
Ami az első látásra szembetűnt: a tisz~ság, lasztja ki a neki tetsző "tanárt", s attól kezda rend és a szeretet, ahog-y a kutyákkal bán- ve csak neki engedelmeskedik. Tőle foFőleg a fotós kollégám kedvéért bemugadja el a parancsokat.
nak.
- Hogyan érteti meg magát a kiképzd a tatót is rögtönöztek. A kutyák, mintha bizonyítani akartak volna, egymás után feBeszélő
kutyával?
gyelmezetten
engedelmeskedtek a gazdá- Olyan jelzőrendszert alkalmaz, amely
Amíg a szebbnél szebb, s főleg okoiknak. A "bűnözőt" az első gyanús mozdusabbnál okosabb németjuhászokat, dob- az állat természetes mozgáskészletének ré- latra ár~lmatlanná tették. A menekülőt pebcrmanokat, rottweilereket, óriás schnau- sze. Például a robbanóanyag-ku~tást vég- dig valósággal leütötték. A bOllÓI, a késtől,
zereket, labrador redrivereket nézegetlern, ző kutyát a gazdája lépésről lépésre irá- a fegyvertől sem ijedtek meg. Látszott a
megtudtam, hogy ez az iskola egyetlen ha- nyítja. A négylábú leül vagy lefekszik, s szemükön: a gazq,ájukért - szó szerint - tűz
zánkban, amelynek felada~ a fegyveres ezzel jelzi, ha rábukkan a keresett anyag- be mennének. Oszintén még gratulálni
sem mertem a kutyavezetőknek, nehogy
ra.
erők és testületek, valamint a rendészeti
félreértsék és támadásnak fogják fel kézMi
a
helyzet
a
kábítószert
keresIJ
kuszervek kutyavezetőinek és szolgálati kumozdulatomat.
tyáinak professzionális képzése, valamint tyákkal? ()k tényleg narkománok?
Az intézmény jövőjéről már az irodá- Ezek az állatok valóban meg akarják
a különleges célú betanítása.
ban beszélgettünk, ahol számos oklevél, s
Többek között indítanak bűnügyi nyo- szerezni a kábítószert, de nem azért, mert nem egy idegen nyelv ű diploma bizonyítja
rászoktattuk őket. Ezt nem tehetjük meg
az itt folyó munka eredményességét. Am a
mozó és szagazonosító, hullakereső, kábívelük, mert gyorsan elpusztulnának, s az
tószer-, robbanószer- és aknakutató, terror- sem utolsó szempont, hogya kiválóan kép- parancsnok - bármilyen meglepő is - eléfelszámoló speciális kutyavezető, őr- és já- zett kutya több tízezer forintot ér. Amikor gedetlen.
- A legnagyobb gondunk a szervezetlen
rőrkutya-, rendészeti járőrkutya-vezető,
keresésre bírjuk az állatot, valójában bekutyautánpótlás. Eddig 6-7 hónapos "szohatárőrkutya-kiképző szaktisztes ~nfolya
csapjuk. Ugyanis ő, amikor dolgozik, a cializált", azaz ember mellett felnőtt kumokat, amelyek időtartama a feladat bo- kedvenc játékszerét keresi, amelynek sza- tyákat vásároltunk, nem kis pénzért. Az őr
nyolultságától függően egy-hat hónap. ga megegyezik a keresett anyagéval. Ami- ző-védő kutyák iránt egyre nő a kereslet.
Vállalkoznak még polgári intézmények, kor jelez, hogy rábukkant, a gazdájától ju- Ezért önálló tenyésztésen gondolkodunk.
vállalatok, benzinku~k részére vagyon vé- ~Iomképpen megkapja az óhajtott tárgyal.
Megtudom, hogy a parancsnok tervei
- Az olvasóknak nem kell bemutatni között egy kynologiai (kutyákkal foglalkodelmi célú őrzőkutyák, bányamentő, szeKántort, a nyomozókutyát. Vannak-e most zó tudományág elnevezése) központ kialamélykereső kutya képzésére is.
is hozzá hasonló képességa négylábúak?
kítása szerepel. Ebben a centrum ban a ku- Melyek azok a tulajdonságai a kutyák- Vannak, csak nincs, aki sztáralja őket. tyakozmetikától az állategészségügyi
nak. amelyek még ma is pótolhatatlanná
Tavasszal például az egyik kutyánk több szolgál~tásokig, a tudományos kutatástól
teszik dket?
- A kifinomult szaglás és a gyors renex. mint hatvan kilométeren keresztül követte a kiképzésig minden helyet kapna. Tennéegy lopott ló nyomát. Ad~lelőtt elkötött ál- szetesen elsősorban a fegyveres erők és
- Ezekkel más állat is rendelkezik ...
- Igen, de a kutya az egyetlen, amely a latot éjfél re elmerítette. Am az ilyen törté- testületek, valamint más állami szervek
netek egyre ritkábbak, mert az új módsze- igényeit elégítenék ki, de a szolgáltatásaigazda kedvéért dolgozik, s lehet vele komrek egyes területeken kiszorítják a kutya kat magánszemélyek is igénybe vehetnék.
munikálni. A feltett kérdésre tud válaszol- hagyományos alkalmazását. Miről van
Csak azt a tizenhárom és félmillió foni, no nem szavakkal, hanem a mozgásá- szó? A közelmúltban zajlott a kábítószer rintot kell előteremteni, amelybe a kynoloval. Persze azért nem ilyen egyszerű a do- ellen küzdő szakemberek bécsi kong- giai centrum higiénés körülményeinek kilog, a kutya valójában eszköz az ember ke- resszusa, amelynek rész!vevői megláto- alakítása kerülne.
- Nyereséges volna ez a vállalkozás?
zében. Méghozzá veszélyes eszköz, akár gatták intézményünket. Oket is meglepte
- A kutya hatékonyságát forintban mérfegyvernek is tekinthető. A kiképzés célja az általunk kidolgozott, úgynevezett Ieveaz, hogy ezt az eszközt akkor, addig, olyan gőminta-vételes kábítószer-kutatás. Ennek ni nem lehet. Jelenléte a bűnüldözésben, a
lényege, hogy egy zárt térből, például egy társadalomban már maga nyereség formában használja a gazdája, ahogy akarkonténerból vagy egy autó-csomagtartó- mondta befejezésül dr. Janza Frigyes renja. Az eredményesség azt kívánja, hogya ból kiszippantolllevegőt visszük a kutyádőr alezredes.
velük való foglalkozást már egyéves koruk hoz, s "megmondja", hogy található-e benKifelé menet, a ketrecek mellett elhaelőtt megkezdjük. A kiképzés mozzanatai
ne kábítószer.
ladva a kutyák már nem is tűntek olyan ba- Miért kell a kutyákat "továbbképez- rátságtalannak. Lehet, hogy megérezték:
a vel ük született viselkedési formákra és
.,,?
nl .
renexekre épülnek.
-iIIésszeretem őket.

Kántor utódjai

Nincs menekülés

ebek
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A hatékonyság és a foglalkoztatás
összhangot kíván CD
A foglalkoztatás-politikai
kérdéseket az utóbbi időben főként
a hatékonyság tükrében
vizsgáljuk. Gazdasági
szükségszerűség a
struktúra-átalakítás, és az ehhez
alkalmazkodó foglalkoztatási
szerkezet kialakítása, az emberi
erőforrások minél teljesebb
hasznosítása. A folyamat
kísérőjeként változik a
munkaeröpiac, ahol egyre több a
feszültség, s megjelent a nyíltan is
elismert munkanélküliség. Ezért
sürgetövé vált a hatékony
foglalkoztatás, a munkaerő
alkalmazkodó-képességének
növelése, a munkanélküliség
társadalmi kezelése.

A munkaerőhelyzet általános jellemzői
A megyében élő népesség száma csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 427 ezer
fő. A demográfiai folyamatok kedvezőtle
nek, jelentős a természetes fogyás és az elvándorlási veszteség. A lakónépesség,
ezen belül a munkaképes korúak fogyásából adódóan a munkaerőforrás is csökkenő, jelenleg 240,5 ezer fő. A demográfiai
hullám munkaerőforrás-növelő hatása ma
még nem érzékelhető.
Az aktív keresők száma a megyében
191 ezer fő, a lakónépesség 44,7 százaléka. A munkaképes korúak foglalkoztatottsága 79,2 százalékos, az országos átlag körüli. Az időskorú aktívak száma az utóbbi
három évben felére apadt (2,5 ezer fő), mivel a munkáltatók igénye mérséklődött
irántuk. Még ma is jelentős viszont az ingázás szerepe, az aktív keresők 18-19 százaléka jár el más településekre dolgozni.
Amegye gazdaságának területi és ágazati szerkezete eléggé rugalmatlan, alapvetően még az utóbbi években sem módosul t. A munkahelyek ma is az iparilag fejlettebb körzetekben és városokban koncentrálódnak. A területi különbségeket
csak kismértékben mérsékelték az új munkahely-Iétesítések. Kevés esély van a változásra az elmaradottabb térségekben,
ahol az egyoldal ú gazdasági szerkezet és a
szŰ'k munkahelyi választék a jelenlegi
munkaerőpiaci helyzetben igen felerősíti a
gondokat.

A foglalkoztatás
ágazatonkénti helyzetének
rövid áttekintése
A foglalkoztatottak szempontjából legmeghatározóbb ipari ág,azat ~ls~ sz~rke
zetében jelentős nagysagrendu letszamot
mozgató átrendeződés nem történt. Létszámracionalizálás - többségében leépítés
- elsősorban a szabályzók késztetésére következett be. A leépítések a legtöbb he-

Szolnok megye
munkaerőhelyzetéről,

különös tekintettel a
munkanélküli~ég

alakulására es
kezelésére
Iyen a szakképzetle~ fizikaiaka~, ~yug
díjasokat és szellemi foglalkozasuakat
érintették. Néhány nagyobb vállalat nehéz
helyzetben van, ahonnan a dolgozók egy
része már a vállalati döntésű elbocsátásokat megelőzve el vándorolt. Az iparban - a
vállalatok jelzései alapján - 5-600 fő közötti, az építőiparban 300 fő körüli leépítés várható ebben az esztendőben .
A legnagyobb mértékű a mezőgazda
ság létszámleadása lesz, várhatóan eléri az
ezer főt az év végéig. A csökkentések és ~
átcsoportosítások a gazdaságtalan tevekenységek megszüntetésé,vel ~üg~nek
össze. A hírközlés-közlekedes teruleten az
utóbbi években fokozatos létszám fejlesztés történik, bár egyes helyeken tartós ,a
munkaerőhiány. A kereskedelemben es
vendéglátásban a szerződéses és jövedelemérdekeltségű üzemeltetés a létszámmal való takarékoskodásra ösztönzött,
ezért az ebben az ágazatban foglalkoztatottak száma csökkent.

A munkaerő
kereslet-kínálat viszonya
A megye munkaerőpiaci helyzetét a
munkaerő-kereslet általános csökkenése, a
szakképzettek iránti igénynövekedés,
összességében a kereslet-kínálat eItérésének fokozódása jellemzi. A köz"etítő irodákban munkát keresők, az elhelyezkedésben segítségre szorulók száma ~vről. ~vre
növekszik. 1989 első kilenc honapJaban
több ügyfél volt a közvetítő helyeken (17
ezer fő), mint az egész 1988-as évben. A
legnagyobb kínálat segédmunkásokból
van (az összes ügyfél 43 százaléka), míg a
legkisebb hányadot(16 százalékot) a szakmunkások képviselik. Az utóbbi időszak-

ban figyelhető meg a szellemi foglalkozásúak arányának kismértékű emelkedése,
több mint egyötödét alkotják a munkát keresőknek.

Bár a munkát vállalni szándékozók számával közel azonos a munkáltatók által
bejelentett munkaerőigény, a kereslet-kínálat egyensúlyáról nem beszélhetünk,
mivel szakmailag és területileg szinte áthidalhatatlah az eltérés. Az első félévi adatok alapján egy bejelentett álláshelyre l, l
fő jelentkező jutott átlagosan. Ezen belül
azonban tíz szakmunkás helyre csupán
négy fő érdeklődő volt, tíz segédmunkás
helyre viszont 28 fő pályázott. Egyes térségekben különösen kedvezőtlen az arány,
például Kisújszálláson csak minden 33.,
Törökszentmiklóson minden 24. érdeklő 
dőnek tudtak segédmunkás állást ajánlani.
Szakemberekből viszont túlkínálat van
Jászberényben és környékén, tíz szakmunkás álláshelyre 19 fő jelentkezett. Karcagot kivéve valamennyi körzetben jelentős,
helyenként három-hatszoros túlkínálat
van szellemi foglalkozásúakból.

Munkanélküliség
a megyében
Igaz, hogy ma már a mindennapos szóhasználatunkban elfogadott a munkanélküliség fogalma, az azonban még tisztázatlan, hogy kit is értünk munkanélküli
alatt. A közvetítő helyeken megjelent és
regisztrált munkaviszony nélküliek, valamint a segélyezettek adatai fontos információk a foglalkoztatás-politika számára,
de nem ölelik fel a munkanélküliek teljes
körét. Szolnok megyében jelenleg - a m unkaerőszolgálati irodák nyilvántartásai és a
helyi tanácsok szerény becsiései alapján körülbelül háromezer munkanélküli van,
akiknek döntő többsége elhelyezkedne, ha
lenne számára elfogadható munkahely.
1988-ban 6.900 munkaviszony nélküli
kereste fel a megye közvetítő helyeit elhelyezése érdekében, ez év első kilenc hónapja alatt 6.400 fő; több f!1int háromn~
gyed részük ún. "átmenetileg munkavIszony nélküli"-nek számított. (A fennmaradó egynegyed részt pályakezdők, ház tartásból munkába állni szándékozó nők és
nyugdíjasok alkották.) Az erőfes~ít~~~k ellenére átlagosan 5-600 munkanelkuh egy
hónapnál hosszabb ideig várakozik elhelyezésre.
(Foly tatjuk)
Juhász Éva

a Szolnok Megyei Munkaerő Szolgálati Iroda munkatársa
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A férj: - Tehát ez már egy még komo·
Iyabb elhatározás volt, hogy elindulunk
mindhárom gyerekünkkel együtt, hogy ne
hagyjunk egyet sem magunk után. Ha törik,
ha szakad, jövünk. Egy ismerősünk hozott
össze egy illetővel, aki vállalta, hogy fejenként húszezer lejért elkísér a határig, és
megmutatja, hol kell átjönni.
A feleség: - Ez bizo'}y elég nagy pénz,
ötünknek százezer lej. Es egy hónapban a
férjemmel együtt kerestünk négy ezret. EI is
indultunk a gyerekekkel, sőt, a húgom is jött
a kilenc hónapos kisbabájával, a babáért a
vezetőnk nem kért pénzt, azt mondta, neki
ingyenes. Képzelheti, hogy rettegtünk.
Mert hallottuk, ha elkapják, akár meg is ölhetik az embert ...
A férj: - Több esetről tudok, amikor meg
is tették ahatárőrök ...
A feleség: - Szétverik, kímélet nélkül tapodják, rúgják az embert. Hát a férjemet is,
amikor első ízben próbálta és elkapták, úgy
szétpocsékolták, hogy két hétig vizes lepe·
dővel borogattam ... Na és odaértünk egy
helyre, az illető azt mondta, ő tovább nem
jön, mi csak menjünk nyugodtan arra, s mutatott egy irányt. Nem sokat mentünk, valami kiabálást és kutyaugatást hallottunk, úgy
megijedtünk, hogy ahányan voltunk, annyifele szaladtunk.
A férj: - A százezer lej meg szigorúan
odaveszett.
A feleség: - Én akkor nem is bántam, örvendtem, hogy legalább nem kaptak el, és
hazamehettünk verés nélkül, élve ... A harmadik kísérlet
A férj: - A kisbabás sógornőmet rábeszéltük, ő egyelőre ne kockáztasson, de mi
öten megpróbáljuk még egyszer nélküle.
A feleség: - Volt egy nagyon jó munkatársam, neki panaszkodtam sokat, és kér·
tem, hogy segítsen, végül elvállalta, és fejenként csak kétezer lejt kért. Hát ez mond·
hatni, ajándék volt számunkra, és nagyon
szívesen adtam neki oda a tízezret . Es bizony elkísért minket egészen közel a határig, és nem vízen át kellett jönnünk, mint
azelőtt, és nem úgy, mint mondták itt mások, hogy nyakig érő vízben jöttek át a gyerekkel ebben a hidegben. Ettől tartottam,
hogy esetleg ott fulladunk meg, vagy lelő
nek, vagy ... - (Sír.)
A férj: - Ma hétfő van, csütörtök reggel,
háromnegyed hatkor indultunk el otthonról.
Mire a határra értünk, ki volt világosodva .
A feleség: - Igen, de szerencsére köd
volt. És tudja, mi lehetett a szerencsénk?
Csak utólag gondoltunk rá. Hallottunk valami nagy kiabálást és egy női orditás!...
A férj: - Akkor azt hittük, hogy a faluban
valamelyik emberi veri a feleségét. Hát előfordul az ilyesmi, hogy berúg, vagy fene
tudja. Végül kitaláltuk, hogy azért jöhettünk
mi olyan nyugodtan, mert a katonák elkaptak egy nőt, és azt ütötték, azért nem volt
ott senki a környékünkön. A ködben nem Iehetett látni, jöttünk vagy ötszáz métert, még
le is guggoltunk ..

A feleség: - Szakadt rólunk a veríték ...
A gyerekek szó nélkül csinálták végig, de
én egyszer azt mondtam, mo~t már nem birok szuszogni, meghalok. Ugy éreztem,
nem birok tovább jönni. Az a szívdobogás,
az az ijedtség ... Mert mondom, fel voltunk
készülve, hogy vagy túljutu nk, vagy meghalunk ...
A férj: - Egyszer csak látom, hogy túljöttünk. Előbb volt egy füves árok, aztán még
egy, majd a fe lszántott rész, és volt egy kő,
amelynek az egyik o ldalán írva, hogy RSR ,
a másikon meg , ,hogy magyar...
A feleség: - En még akkor sem hittem.
Azt mondja a férjem, nézd meg, át jöttünk!
Mondom, nem hiszem. Azt mondja, de
igen, át jöttünk! Mondom, én most sem hiszem ... - (S ír. ) - Mondom aztán, talán ... ,
mert rendesebben néz ki ez a föld , rendesebben van szántva meg vetve ... - (Sír.)
A férj: - Ki volt kelve a búza.
A feleség: - Igen, egész más volt ... Elkezdtük puszilgatni egymást, még sírtam is
egyet. Mondom, Istenem , létezik, hogy itt
vagyunk? Azt mondja a férjem, létezik ,
most már nyugodj meg ... - (Sír.)
A férj: - Igen, mert láttam távolról egy
magyar rendőrt ...
A feleség: - Imádkoztam, Istenem,
csakhogy megsegitettél. .. A fogadtatás
A férj: - Az első ember, akivel Magyarországon találkoztunk, egy juhász volt, jött
felénk a juhokkal. Mondtuk, jónapot kívánunk, elnézést kérün k, megmondaná, hogy
hol vagyunk? És akkor mondta, hogy ő is
Erdélybő l jött még régebb, hogy az első falu Csenger, hogy merre van a főút , és hol
kell jelentkezni a határőrségen. Ki sem értünk jóformán az útig, már jött a határőrségi
kocsi, ők gyüjtötték össze a menekülteket,
már ültek rajta hárman. Bejöttek utánunk a
kocsival ame llékútra.
A feleség: - Én meg elkezdtem reszketni, mert kérte a személyi!... , szóval ő románosan mondta: a boletint. Elővettem a táskámból, és mutattam a mi román buletinünket. Azt mondja, szálljunk be . Láthatta,
hogy megijedtem, mert azt mondja: de ne
tessék félni, most már nem kell félni, csak
abban segítenek, hogy legalább a határőrségig nem kell gyalogolni.
A férj: - Bev ittek a határőrségre, ott beültettek szépen egy szobába , elvették a
"boletint". Aztán értünk jött egy autóbusz ,
már tizennégy menekült volt összegyüjtve,
bevittek Nyírbátorba. Mindegyikünknek ki
kellett tölteni egy nyolcolda las nyomtatványt, és adtak ötszáz forintot fejenként, elsősegélyként. Rokonaink itt nincsenek, előbb fel akartunk menni Pestre, de mondták, hogy az nagyon forgalmas, próbálkozzunk valahol közelebb. Ezt már a vonaton
mondta valaki, hát Nyíregyházán leszálltunk, pedig megvolt a jegyünk Pestig . Van
egy barátom, aki Szatmárról települt át még
régebben Nyíregyházára, őt kerestem, de
éppen Ungváron volt a színházzal. Egy
munkásszállón könyörögtünk a portásnak,

._,

(8

végül hatszáz
megengedte, hogy
ott éjszakázzunk egy háromágyas szobában. Másnap kérdezősködtünk a Vöröskeresztnél , de azt mondták, nem tudnak olyan
segé lyt adni, ami tulajdonképpen járna,
mert nem biztosak abban, hogy tényleg ott
letelepszünk. Mindenütt kérdezősködtünk a
munkahely felől, egy ideiglenes szállás felől , de már hétvége volt, és nem fogadtak
sehol. Az egyik azt mondta, majd hétfőn, a
másik, hogy menjünk Pestre, a harmadik,
hogy menjünk Debrecenbe ... Nagy nehezen eltelt a hétvége, elmentünk Debrecenbe ...
A feleség: - Mi tudtuk, hogy nehéz lesz az
élet itt is, nem pottyanhatunk bele a jólétbe.
De mi mindketten szeretünk dolgozni, és ha
dolgozunk, reméljük, lesz látszata és értelme, talán tudunk ennivalót előteremteni a
gyerekeknek. Én nem voltam külföldön soha, mikor megláttam az itteni élelmiszerüzleteket, hát ilyet eddig csak a mesében ... Abból a kis elsősegélyből vásárolhattunk , szegény gyerekeim nem győztek jóllakni. Még szégyelltem is, mondom: hát épp
ennyire éhesek vagytok? Itt vagyunk négy
napja, s én úgy látom, mintha már kezdene
kikerekedn i az arcuk ... Nekem még nehezen
megy le a falat a torkomon. Ezzel a kis úttal,
úgy érzem , tíz év lement az életemből, beleöregedtem , be lefáradtam, és úgy fáj a szívem is vagy három napja, ez csak az idegtől
lehet. Mert rágondoltam az este is, Szent Istenem, ott volt lakásunk, de nem volt mit
együnk ... Mikor belegondol az ember, hogy
ott kellett hagyja az édesanyját, a szülőföld
jét... Igaz? ... Keserves ... - (Sír.)
A férj: - Debrecenböl idekü ldtek, ebbe a
táborba. Elmagyarázták, hogy mikor leszállunk a buszról, egy ABC üzletig kell menni, s
aztán valahol itt van. Pontosan jön is eg y ember az üzletbe, ké rdem, megmondan á, hol
van a tábor. Erre azt mond ja - nem akarta m
hinni a fülemnek -, nu stiu ungureste . Vagyis
románul mondja, hogy nem tud magyarul.
Kérdem tőle románul, azt feleli, min djárt
megmutatja, mert ő is itt lakik, csak elő bb
vesz néhány üveg sört. Én menekülök a románok e l ől , itt meg ő fogad engem a kapuban!
A feleség: - S még pökhendien lenéz min ket , mert ő már "itthon van" . Még ro mánul
hangoskodik itt nekem, a pofátlan .. .
A férj: - Hogy ezután mi lesz a so rsun k,
nem tudom, de ezek között én biztos, nem
ülök sokat. Remélem, annyit seg hene k majd
rajtunk , hogy egy akármilyen fe dél lesz a fejünk fölött és egy ágy, amire lefeküdjünk, no
meg egy-egy munkahely és kész. Mindketten szakmunkások vagyunk, a mun kámat
eddig is megbecsültem, ebben a helyz etben
különösen ezt tenném. Mi nem sörözn i jöttünk ide, hanem dolgozni. Sörözés ese tleg
majd akkor lesz, ha megkerestük a rávalót,
és már minden más megvan. Mi azzal a gondolattal jöttünk ide, hogy ebben az országban szorgalmasan és becsülettel do lgozunk, akkor van értelme élni.
A gyerekek: - Édesapám ... Tessék jönni!. .. Hívatják az irodába ...
Molnár H. Lajos
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A kereskedelem hez pedig mindenki ért?!
Mottó: Ha úri passzió ból
ilyen ronda, ködös
novemberi hajnaIon
fölébredsz úgy öt óra tájt,
nézz ki az ablakon, ha
közeledben ABC áruház
van. Látsz a sötét, ködös
úton asszonyokat
bandukolni. Egyesével,
kettesével ők már munkába
mennek, hisz hatkor nyit a
bolt. És nincs mese, ha eső
áztat ja, ha még el nem
söpört havas járdán
szaporázza lépteit, menni
kell. És gondolj csak bele; ő,
ők hánykor kelnek? És
mikor jutnak haza? És
szombaton mi van a
családjukkal,
kisgyerekü kkel? És, és, és...

n

Tanácsi
kereskedők

a megyében

vezető.

ú gy

igazából csodálkoztam, amikor meghallottam,
hogy dr. Tóth András 1988-ban
úgy döntött, elhagyja a megyei
tanács kereskedelmi osztályát.
Az osztályvezető megpályázta
a sajnálatos haláleset miatt
megüresedett igazgatói széket
a Szolnok Megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalatnál. Még
el is gondolkoztam rajta: hát
onnét, az osztályvezetői székből nem látta, nem tudta, amit
én, a loholó-futó újságíró látok? Lerobbant szakma az élelmiszer-kereskedelem! Lassan
felújításra, eszköz- és felszerelés-pótlásra szorulnak a hatvanas-hetvenes években épített,
akkor korszerűnek számító
ABC-k, falun, kisvárosban sok
a régi házban múködő, bérelt
kisbolt, amelyek lassan szégyenkezhetnek az áfészek formás, új építményei mellett. És
a dolgozók: a szakszervezet
1988-ban mással se érvelt a
személyi jövedelemadó ellen,
mint azzal, hogy az élelmiszer
szakmában dolgozók nem fizetnek adót! Soroljam még?!
Aztán most, 1989. novemberében dr. Tóth András igazgató dolgozószobájában megláttam a cukortartót. Amolyan
"ántivilágbeli" fűszer-cseme
geüzlet polcain állt. Tartottak
benne savanyúcukortól a jóisten tudja, már mit is az egykori
szatócsok. Tóth András követte
a pillantásom, s mondta, családi emlék, egy 1951-ben államosított parányi üzlet maradéka. Már nem is firtattam, miért
pályázott, miért váltott 1989.
január elsején. És ő mondta tovább, amit én gondolatban már
sokszor soroltam:

mot: január elején 170 volt a
központban dolgozók száma,
most 98. Bárki haragszik, vagy
haragudott érte, a tények köteleztek: a 19 megyei vállalat között a központi irányítás költsége Szolnokon volt a legmagasabb, s 1988 végén a 19 megyei
vállalat között gazdálkodásban
a szolnoki volt a leggyengébb ...
Nem részletezem, hogyan, mikén t érték el a csökkentést, csak
annyit teszek még hozzá: kérem, mint mindenütt manapság, ennél a vállalatnál is voltak
f60sztályok, osztályok és természetesen főosztályvezetók
és osztályvezetók garmadával.
Nos, most "maradt" hat osztály
(főosztály egy se) és van összesen három magasabb beosztású

A Széchenyi lakótelepiek első, sokáig egyetlen élelmiszer ABC-je,
az Aranykanna jövőre talán megújul, megszépül. (Fotó: Mészáros)

Az élelmiszerszakma nehéz testi

munka - éhbérért
- A szakmának két nagy baja van most: először is lerobban t üzletekben, elhasználódott gépek, eszkÖZÖk, berendezések között dolgoznak a mun katársaim, másodszor pedig
katasztrófálissá vált az élelmisze'r szakma munkaerő-ellá
tOllsága. Ami ugye, nem is érthetetlen.
Ennél a vállalatnál 1988.
októberében, hatásos intézkedések eredményeként "már"
5.300-5.600 forint körül volt a
hálózati átlagkereset. Most,
'89. októberében, épp a legutóbbi fizetésemelés után
6.300-6.400 forint a havi átlagbér. Méghozzá tudni kell , hogy
a vállalaton belül a munkabér a
legjelentősebb költségtétel!
Tessenek arra gondolni, hogy
élelmiszerben mi az árrés - itt a

legalacsonyabb, aki itt nyereséges vállalatot tud "csinálni",
művész . Nohát azért lehet - bizonyítja ezt az ÉKV példája is.
Tavaly év végén 3,9 milliós
nyereséggel zártak. Az idén
várhatóan elérik a tizenegy
milliót, ráadásul úgy, hogy év
közben sok "rendezendőt" rendeztek - anélkül lehetett volna
több is.
Csakhogy ez se volt diadalmenet, sőt. Év elején 800 volt
a vállaJati létszám. Most, az év
ll. hónapjában 700 körüli. De
úgy, hogy senki nem maradt
munkanélküli, s egyetlen egy
munkaügyi vitája se volt se
vállalatnak, se dolgozónak. Átszervezés - elkoptattuk az elmúlt évtizedekben ezt a szót-,
pedig itt így, ezzel kezdődött a
rendcsinálás. Mondok két szá-

Persze, nemcsak ennek tudható be a nagyobb nyereség,
valamint az sem, hogy egy év
alatt 20 százalékkal tudták
emelni a dolgozók bérét. És
meg se lehet állni sok ésszerusítéssel, eredményes újításokkal. Ilyen volt nemrég a kegytárgy üzlet Szolnokon - és ne
hallgassuk el, mert fájhat az
egy vidéki kisvárosban - az év
végéig 40-50 négyzetméter
alapterületű, 14 kü1terü1eti kisbolt - jutott a lehúzott redőnyös
üzletek sorsára. Ez jövőre is
várható, legalább ennyitől jövőre is meg kell válni, nem másért, azért, hogy legyen pénz
például a szolnoki Aranykanna
fölújítására; gépek, eszközök,
berendezések , fölszerelések
vásárlására, s mindenekelőtt a
dolgozók bérének további indokolt emelésére. Mert hiába a
marketing, a gondos árubeszerzés, a föl újított üzlet, ha nincs,
aki kinyissa, aki a vevőt jó sZÍvvel, jó szóval fogadja.
A vállalat vezetősége ezen,
ezért dolgozik! Szeretne persze
valami jobb, rövidebb nevet is
a cégtáblákra festetni - mert
azért a cégér is fontos! - ám ebben is a takarékosság, a megfontolt gazdálkodás jellemzi.
Szombatonként azért én
mégse megyek szívesen az
ABC-be. Hirdetem is, nemcsak
hiszem: van elég baja velünk,
vásárlókkal a kereskedőnek a
hét öt napján is. És tudom, mi
van a szalámimérő kisasszony,
a pénztárgépet napi 8-10 órában kezelő középkorú, megfáradt asszony, s a hentes mosolya mögött...
SJ.
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So~ányak fogyókúrája

a TIszazugban

Nyár közepén röppent fel a hír, hogy megalakult a Tiszazugi Települések Szövetsége: Kifejezetten érdekvédelmi szereppel. Az okok,
bár sokrétűek, egyetlen eredőre vezethetők vissza: a pénzhiányra, a
Tiszazug hátrányos helyzetére, falvai már-már krónikus szegénységére.
Ez a térség már akkor is mostoha gyereknek számított a fejlesztési döntésekkor, amikor még nem ilyen vékonyan csordogált a helyi
tanácsokhoz a pénz, mint most. Lelassult a fejlődés e településeken,
lemaradásuk még az átlagtól is hatalmas. Ráfér hát a védelem az érdekeikre!
A szövetség lehetőségeiről kérdezősködtünk
a tiszazugi falvakban , és minduntalan a pénznéllyukadtunk ki. A tanácsok kritikussá vált
gazdasági helyzeténél, ami már a működést, a
puszta fennmaradást is veszélyezteti.
Az állami költségvetés kényszerfogyókúrája
miau a tanácsoknak jutó központi pénzek jövtÍre lényegesen csökkennek az ideihez képest.
EI. már kész ténynek tekinthető. J av ában folyik
h;Íl a dekázgatás, annak a kevésnek a porciózgatása, ami mégis csurran-cseppen . Mindezt
tervezésnek hívják, akik azonban részesei
vagy ismerői e munkának, pontosan tudják,
hogy ennek már vajmi kevés köze van az igazi, a klasszikus tervezéshez.
A tiszazugi településeken is milliók hiányoznak a jövő évi költségvetésből, s ma nemigen
tuclni még, miként foltoznak majd be minden
rést a tanáeso k a tarisznyájukon.
Tiszakürti beszélgetéseink tipikusnak tekinthető gondok sorát hozták felszínre. Csak a
s I.;í illO k válloznak némiképpen, a jelenségek
mindenhol ugyimazok.
- Hal és félmillió forint hiányzik a jövő évi
kiiltségvetés ünkből - tárta szét a karját kissé
idegesen Tóth András tiszakürti tanácselnök.
- Ezt magunknak kell valahogy kigazd álkodnunk ...
- És ezek még csak a fenntartás, a működés
költsége i - fűzte hozzá a vb-titkár, Szeleczkiné Zoboki Magdolna. - Fejleszté sről még
nem beszéltünk, mert egyszerúen nem is gondo lh atunk rá ... Miből fejlesztenénk?! Pedig ...
alaposan ránk férne ...
Hat és félmillió - ízlelgettem az összeget.
Sok ez, vagy kevés? Mit jelenthet egy tanács
életében? Hi szen ... ma már cseppet sem ritkák
U en nél nagyobb magánvagyonok, s nem kell
Pestre utazni ahhoz sem, hogy ennél értékese bb lakó házakat - modem palotákat- lássunk.
A tanácsoknál viszont nagyon hiányzik ez a
pénz.
A vb-titkárnál - mintha csak kitalálta volna
a ki nem mondott kérdéseimet - készen állt a
pontos válasz.
- A tanácsi intézményeinknél nem lesz jövő
re felújítás, sem karbantartás. Végig kellene
nézni, milyen helyzetben vannak ... Nem jut
pénz az utakra sem. Aszociális segély keretünk
731 ezer forinttal lesz kisebb, mint amekkora
az idei. Az infláció hatásáról aztán már ne is
beszéljünk ... Jelenti ez a hat és félmillió mínusz azt is, hogy jövőre sehol sem várhatnak
béremelést a költségvetési intézmények dolgo zói. Még az egészségügyben és az oktatásban
sem, pedig ott egyébként tervezhettünk volna.
Dc ... mondja meg, miből ... ? Sót... - vett nagy
lélegzetet a titkárasszony -, ha nem válLoznak
a feltételek, ha nem kapunk valami módon

mégis több pénzt, akkor janu ár elsejé től
vissza kell vennünk a pedagógusok tól az idei
úgynevezett központi béremelés pénzeit is.
Nem tudjuk miből fizetni, hiszen ez az intézkedés annakidején a kormány ré széről csak a
szándékban volt központi . A fedezet előt erem 
tés ét "nagylelkűen" a tanácsokra bízta.. . EI tudja képzelni, hogy mekkora pofon lesz ez a tisztességeseJ1 dolgozó, kiskeresetű pedagógusainknak? En már gondolni sem merck a hatására.
A história egyre cifrább, s a tanácsi-pénzügyi
berkekben járatlan újságíró egyre értetlenebb.
Mi lett - mi lesz? - az idén annyi vajúdás után
megszületetl, nagy érzelmi hullámokat kavart
pedagógus bérrendezés sorsa?! Adták - elveszik . Ilyen egyszerú ez. Csakhogy, érdekes a
szereposztás! Látszólag a kormány adta - ez a
népszerú rés ze a dolognak -, s most látszólag a
tanács veszi el. Ha tőlem venné el, eszembe
nem jutna a miniszterelnökhöz rohanni, hogy
az asztalát verjem dühömben és megaláztatásomban, a tanácselnökét viszon t va ló színű leg
sokan verik majd január elseje után. Feltéve,
hogya hátralévőnéhány hétben nem változnak
a dolgok.
A csökkenő költségvetési támogatást ellensúlyozandó, a kormány a helybo1 származó
személyi jövedelemadót valószínűleg a tanácsoknál hagyja az új esztendőtől. Ez látszólag
nagylelkű gesztus, csakhogy tovább mélyíti a
szakadékot a fejlett/ebb/ ipari, és a Tiszazugho z hasonló, elmaradott térségek között. Hogy
mi módon, az könnyen belátható . Ahol kevés
a személyi jövedelem, olt kevés utána az adó
is. A kevéssé iparosodott térségek így sokkal
kevesebbre számíthatnak, mint a már egyébként is fejlettebb nagyvárosok és iparvidékek.
Mindez a Tiszazugra vonatkoztatva aztjelenti,
hogy még a városi ranggal biró Kunszentmárton sem biztos, hogy eléri az egy lakosra jutó
nagyon kicsi, 4.000 forintos alsó adóhatárt. A
falvakról már ne is beszéljünk. Még szerencse,
hogy ezeken a hátránnyal induló településeken
- a tervezet szerint - 4.000 forintra egészíti ki a
költségvetés az egy lakos után maradó összeget.
A már emlegetett nagyvárosokban és iparvidékeken ezzel szemben ennek az adóösszegnek akár a két-háromszorosa is képződhet. Azt
hiszem, további kommentár nem szükséges!
Ráfér tehát a védelem a t€rségi érdekekre!
Elkel a közös fellépés a hátrányok csökkentése, majd felszámolá sa ellen. Akár a kormánnyal szemben, vagy a Parlamentben is.
Hogya település-szövetségnek ehhez milyen
!harc/eszközei lesznek? Nos, ezt kell még okosan "kitalálni"
L. Murányi László
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Eltűnt

civilizációk
nyomában
''Fekete-tenger '89"
Nemrég siklott le a leningrádi sólyatérről egy finomvonalú, karcsú evezős-vitorlás hajó, olyan,
mint amilyeneket úgy kétezer évvel ezelőtt is készítettek. Neve, Ivlia is a régmúltat idézi. A hajó
hossza - 25 méter, szélessége - 4,6, magassága 2,3 méter, teherbírása 40 tonna, merülése 0,8 méter és 55 négyzetméteres a vitorlája.
Odesszában vette fedélzetére a Fekete-tenger '89
expedíció, amelyet a hajózási igazgatóság, az
Odesszai Tudományegyetem és a megy ei komszomol bizottság szervezett. Onnan indulL kéthónapos, csaknem ötezer kilométeres útjára az egykori feke te-tengeri hajósok kikötőibe. Utba ejtette a Dnyeszter torkolatát, a Zmeini szigetel, a további megállók: Szinyoje-tó, Konstanea, Mangalija, Balesik, Várna, Nesszebar, Burgasz, Szozopol, Ahtopol, Isztambul, Erengi, Szinopa, Trabzon, Batumi , Poti, Szuhumi, Szocsi, Novorosszijszk, Anapa, Kercs, Feodoszija, Szevasztopol,
Jevpatoria, Ocsakov, Partuno, a Berezany-sziget
és újra csak Odessza.

Az ókori Ivlia modellje. Ezen az evezős vitorláson hajtották végre a "Fekete-tenger '89" elnevezési! nemzetközi expedíciót. (Fotó: APN)
Az expedíció része az UNESCO "Nagy Selmyut" nevű programjának és tulajdonképpen
hosszú évekre szóló, átfogó program kezdete. A
kutatás kiterjed az ókori történelemre, a földrajzra, a vízalatti régészetre, a hajózás történetére,
a hajóépítésre, az ökológiára és az orvoslásra.
- Az ősi Fekete-tengermellék rengeteg érdekes,
bonyolult és megoldhatatlannak tűnő talány t és
titkot őriz. Ezek évszázadokon át vitákat kavartak és még mindig nincs rájuk végleges válasz mondta Mihail Agbunov történész, az expedíció
vezetője. - Hérodotosz, a történelem atyja és más
antik utazók tanúsága szerint a partokon nagy városok és kis települések, szent helyek és tempIo'
mok, kikötők és horgonyvető helyek, szigetek és
világítótornyok voltak, de több mint 50-nek a helyét mindmáig nem találták meg, vagy vitatják.
Azt például, hogy hol volt az ősi Odessz, amely
a mai Odessza névadója, Pmosz és Antisz városa, amelyeket elborított a tenger, és így tovább.
A Fekete-tenger vízszintje két és félezer év alatt
legal ább öt méterrel emelkedett, nagyon megváltozott a partvonal, így sok objektum félig vagy
egészen víz alá került. A tengerfenéken többs záz
kereskedelmi és hadihajó pihen.
Ezekre és egy sor más kérdésre keresik a választ
az expedíció tagjai és egyúttal azt is felmérik, milyen ma a tenger környezeti állapota. Végül pedig nem is titkolt céljuk az, hogy felkeltsék az ifjúság érdeklődését az ősi civilizáció iránt.
A.B.
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Jászsági mozaikok

Ez egy másik párt
Novemberi péntek délután. Ismerősök gyülekeznek az MSZMP jászberényi székházának
e löterében. Néhány asszony tömött bevásárló
szatyra jelzi, nem marad éhen hétvégére a család. A férfiak munkából jönnek. Szívélyesen
üdvözlik az érkez61cet. Az MSZMP volt városi
első titkára kezet ráz velem is. A kézfogás kézcsókba "emelkedik". Meghatódok, bele is pirulok. Ennyire megváltozott a helyzet.
A terem nem telik meg. Az 51 volt pártbi zottsági tagból 20 van jelen, az MSZP jászberényi alakuló ülésén. Ajelenlév61c egyhangúlag
megszavazzák az MSZMP jászberényi bizottságának megszűnését. Történelmi pillanat. A
szünet után csak azok maradnak a teremben,
akiket érdekel az alakuló MSZP dolga. A társaság fele kíváncsi erre.
Az október 31-ci, átjelentkezési terminus
után a Jászság községeiben 126 MSZP-tagot és
11 pártolót tartanak nyilván. Jászberényben 90
tagja és 18 pártolója van a szoc iali sta pártnak.
Vissza!apozok jegyzettömbömben. A Hűtő
gépgyárban a kongresszusi küldöttválasztási

időszakban hatszáznál valamivel több
MSZMP-tag volt. Most 12-ten léptek be közülük az új pártba. A gyári küldöttet kérdezem,
hová lettek ajóelvtársak, a kommunisták? - Ha
61c itt lennének, mi MSZP-tagok lennénk máshol. Ezt kell megérteni mindenkinek, ez egy új
párt! Többek között azért is, mert a "jó elvtársakat" , a kommunistákat nem vállalja fel.
Mások a módszerek is. Az alapszervezetek
a lakóterületeken alakulnak. Az apparátus is
hamarosan költözik. A Táncsics Mihály úti területi pártházat szeretnék politikai centrumként működtetni. A Szabadság téri épület vagy
az oktatásügyet, vagy az egészségügyet fogja
szolgálni. Ezt ezután fenntartani nem tudnák a
tagdíjakból, ami 50-100 forint lesz havonta.
November közepére kell a területi alapszervezeteknek megalakulni , s a hónap végén a városi szervezetnek.
A tanácskozó terem falán Lenin-kép függ.
Némán hallgatja a dolgokat. A terem zsibong.
Nem szavazunk meg semmit - hallom. Akinek
más véleménye van, az álljon fel s mondja el.
Van, aki csendben kioson, dolga van máshol.
RetofLiótól nem kell tartani . Ez egy másik pán.

Kiss Erika

A bátrak estje-az MDF -el
A kultúra háza rendkívül
s/.egényes, mondhatni sivár
Jászalsószen tgyö rg yön . A
rém keni asztalokkal s két
pi ngpongasztallal berendezett
te remben vagy ötvenen gyűl
tek össze egy novemberi estén. Még a csapszékból is át'ÓÍ tjöllek páran, hogy be1challgassanak, miről beszélnek a
nagyteremben. A sok kíváncsi
köl.Öll idős és fiatal, téesztag
és kistermelő, szakmunkás és
agrármérnök egyaránt akadt.
Sl.ót kért a kántor, a volt
MSZMP jeles tagja tucatnyi
be lépés i nyilatkozatot vitt e l,
hogy jusson ism erőse i nek is.
A " házi gazda" Baranyi
K{llmán röviden elmondta,
miért is gyűltek össze. Az
MDF helyi szervezetét szeretnék megalakítani. Néhányan
már beléptek, némi tapaszullatot is szereztek a jászberényi szervezet kebelén belül. A
politizálást azonban a falu érdekében, itt szeretnék kiteljesíteni. Meg kell hát alakítani a
hel yi csoportot. A berényi
MDF-tagok részletesen ismertetik a szervezet munkáj[]t, törekvéseit. Az újszászi
csoponból is vannak itt. Vezet6jük elmondja, az MDF kö;
I.éputas politikát folytat. O
ezén csatlakozott. A helybéli
kántor egyenesen Deák Fe-

rencet idézi: Ha nem lenne ellenzék, pénzen kellene vásárolni.
A boldogházi MDF egyik
vezetője Eszes János nagy
tapsot kap, wlán azért, mert Ő
mondja ki e l sőnek: sokan félnek még vidéken, nem merik
vállalni, amit őszintén gon dol nak. "Akik ide eljöttek,
büszkék lehetnek , mert cl
mertek jönni! A hatalom láthatatlan keze még működik.
Az ellenzék nek a helyi hatalom részesévé kell válnia,
hogy ez megszűnjön . Saját
sorsát mindenkinek magának
kell kézbevenni, s le kell gYűr
ni afélelmel."
Lassan oldódik a feszültség. A sivár terem élettel telik
meg. A feszélyezett hallgatóság "felszabadul". Szót kérnek többen is. A falunak, a parasztoknak hagyni kellene,
hogy azt csinálja, amit ő akar
és tud. Aki kéri, annak adják
vissza a földel. Nem kell a téeszt szétverni, de engedjék,
hogy kisebb közösségek vállalkozzanak különböző feladatra. Amíg nem lesz érdekeltség, a közösben csak a
herdálás folytatódik.
Végre pezsg6 vita kerekedik. Kisebb csoportok alakulnak, ahol egy-egy részletr61
cserélnek véleményt. Van aki
egyén i sérel mei t, elszen vedett

megaláztatásait veszi sorra ,
meséli s kérdezi , meddig lehet
ezt még csinálni a helyi hawlmasságoknak.
Egy idő s paraszte mber azt
szeretné, ha 20 holdon ügyes
gépek segítségével gazdál kodhatna. Ennyit birna is er6vel. Ősz hajú bácsi a Ki sgazdapárt helyi csoportját szeretné "összehozni ", de nincs helyiség, s most tanácstalan, kihez forduljon. Az MDF Lapasztaltabb tagjai már adják is
az ötleteket. Előbb meg kell
alakítani a csoportot, bejegyeztetni , s a tanáccsal felvenni a kapc olatot. Helyiség
biztos akad utána.
Fogynak a jelentkezési lapok. Bár inkább csak otthon,
néhány napos gondolkodás
után töltik ki sokan. Ám ketten még az est folyamán csatlakoznak, így a jászalsószentgyörgyi MDF megalakul. A
társaság azonban nem széled
szél. Tovább folyik a beszélgetés. Egy fiatalember dilemmázik. Az SZDSZ radikalizmusa valahogy vonzóbb szá~
mára. Ha józan, megfontolt és
hosszú távú politikát akarsz,
akkor az MDF-et választod csap a vállára Eszes János.
K.E.

Erdélyiek
együtt
Hangulatos klubest
Jászberényben
Szolnok megyében közel 600
Erdélyb61 áttelepült honfitársunk próbál új egzisztenciát teremteni magának. Ehhez különböz6 módon kapnak segítséget.
Az állam támogatásán túl rendkívül fontos a hétköznapi problémák megoldásában a munkatárstól, a szomszédtól, az ismerőstől kapott jó szó is. A hétköznapok CI viselhet6ségét, a hagyományok megőrzését, a létbiztonság megteremtésén túl a kikapcsolódást, a szórakozást is segítő klubok alakultak Szolnokon
és Jászberényben.,
Az Erdélyből Attelepült Magyarok Jászsági Klubja nyár közepén a jászberényi Családsegítő Központ támogatásával jÖlt
létre. A 29 klubtag Jászberényben, Kiséren, Fényszarun, Apátiban él, dolgozik. A klubélet
hangulatos esték ben, kirándulásokban ölt valóságot. Ajászberényiek ruhagyűjtés i akciója, a halottaknapi gyertyagyújtás a Fehértói temetőben megható volt.
November ll-érc pedig jótékonysági koncertet hird ettek,
hogyabevétellel megala{xluák
a klub pénztárát.
A Munkás és IfJú s[]g i Ház
sz ínpadán a Swlnok megye i
művészekból alakult Jákó Vera
Művészeti Együttes tagjai adtak
hangulatos műsort. A felcsendült
dallamok, magyar nóták, operett
részletek, humoros összekötő részek mind hangosabb tapsot váltottak ki. Bár csak szál.,m váltottak jegyet, közel hétezer forint
lett a klub alaptőkéje. A művé
szek is csatlakoztak a jótékony
esthez, ingyen léptek fel. A Hű
tőgépgyár művelődési háza a terem bérleti díjjal íratkozoll fel az
adományozók névsorába.
Bár nem sok az összeg, Tarca
János klubtitkár tervekkel van
teli. Most azon töri fejét, hogy
egyesületté kellene alakuln i,
mert ígyelőnyösebb működési
feltételek közölt tudnának dolgozni az új-régi h,vát választö
erdélyiek javára. Ha az egyesület rövid idő alatt nem is jön létre, a következő rendezvény egészen biztosan. A hűtőgépgyári ifjúsági szervezet tagjai a ruhagyűjtési akcióban, klubestek
szervezésében már eddig is jeIcskedtek. Most a Mikulást fogják "elhozni " az erdélyiek csemetéi számára.
-k-o
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Nagy a jövés-menés az utóbbi időben a
sportvilágban. Megnyíltak a határok a szocialista országok sportolói előtt is, a külföldi
munkavállalás náluk is divatba jött. Halódó
honi sportéletünk részben ennek issza a levét, hiszen legjobbjainkat ma már rendszeresen elszipkázzák a jobbára nyugati tő
keerős klubok, akikkel hazai egyesüIctcink
nemigen tudják felvenni a versenyt. Ennek
eg)'enes következményeként egyre csökken
a színvonal szinte valamennyi sportágban, és
a nívós sporteseményekhez szokott szurkolók hátat fordítanak a pályáknak, szabadidejüket inkább mással töltik el, mintsem
vállalnák a további csalódásokat kedvt!nceik szárnyszegett verg{)désének láttán.
:-.'éhány rátermettebb sportvezető nem
nyugszik ám bele ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe, megpróbálja tartani a színvonalat. A
földkerekség, vagy akár az európai játékos
piac egy magyar sportvezető számára job bára csak a szomszédos szocialista országok
bürzéire korlátozódik, ahol tudvalévő, a kínálat - hasonlóan más portékákkal egyetemben - nem mindig versenyképes. Vannak persze speciális sportágak, amelyeknek képvisel/Ii kifejezetten kelet felé kacsintgatva láthatják meg azokat a sportolókat, akiktöl a hazai szakosztályok joggal elvárhatják a hanyatlás megállítását és a felfelé ívelés szakmai feltételeinek megteremtését.

Jászberényben hoki a mánia
A jászberényi jégkorong-csapat három esztl!ndeje még az agyonszidolt magyar bajnokságban is számottevő siker nélkül vegetált. Koha Csaba szakosztályelnök és mint kiváló üzletember néhány megszálloll jégkorongos baráljával ettől jóvallöbbet akart. Nem elégedett
meg azzal, hogy a hétvégeken játékosai lej átszák a mérkőzéseket, hanem a jövőre is gondolva elkezd le megalapo7JIi a berényi jégsportot.
Első és legfontosabb feladatnak egy kiváló, am·
bíciózus szakember leszerzódtetését tekintette,
aki a teljes utánpótlás-bázis mcgszervezését és
beindítását is hivatott volt kézben tartani.
A választás a fiatal, 35 éves Kercsó Csabára cselt, aki Romániából áttelepülve tervszerű
munkához látott. Neki köszönhető, hogy kialakított egy olyan szakmai alapokon nyugvó
szakos7.tályi modellt, melynek keretében a kor-

Bemutatás távirati stílusban
Oleg Vaszjunin
Született: 1959. április ll-én Propokevec-ben. Nós, kél gyermeke van.
II.reos tÍpusú , megbízhaló védó, ke·
mén ysége a jégével veleks7ik , a ma·
gánéletben is
szigorú szabá-

lyok szerint csak
a hokinak él. Játék
közben
könnyen kízökkenthetó a béketúrósb61, f61eg a
szándékos sza-

bálytalanságokat
viseli nehezen,
ezért sokat kopta tja nemcsak a
jegel, hanem a büntClópadot is. Utóbbit
idónként annak is köszönheti, hogy tár·
sai séreImét is általában ó szokta megtoratni, amolyan dorgáló, "büntet6bírói" feladatokal is magára vállal.
Várandós felesége kél héttel ezelótt
látogatóba érkezett hozzá, aki Jászberényben világrahozta Krisztina nevú
kislányukat.

Alexandr Kulikov
Született: 1955. február 10-én
Szverdlovszk-ban. Nós, két gyermeke
van.Tipikus centeralkat. Egyértelmú
karmestere az idegenlégiós sornak, a
széls6kct és a védőket egyaránt minden"

,crületen irányítja. 450 szuperligis

hogy az eddig lejátszott mérkőzéseken az első
harmadokban nem múködött igazán olajozottan a gépezet. Játéktudásuk alapján ők alkotják
az első sort, rendre hozzák is a mérkőzéseket.
Jelenlétükkel, edzésmunkájukkal jó hatást gyakorolnak a csapat többi tagjaira, jószívvel segítik a tőlük tanulni szándékozó társaikat. Nincs
közöttük irigység, féltékenység. A kölcsönös
rokonszenv egyik legjobb bizonyítéka volt az
Alba Volán elleni összecsapáson megtörtént
esel, ahol a biztos vezetés tudatában a legfőbb
gólvadász, Puskarjov tiszta gólhelyzetben be-

osztályos utánpótlás-nevelés folyamatosan és főleg
eredményesen működik.
Az első csapattal végzett
munkájának is évről évre
mutatkozott az eredménye,
de kiugró sikerre mégis az
újonnan igazolt "ászokkal"
megerősítve számíthat.
Egy teljes csapatra való kiváló hokistaérkezett a nyáron Jászberénybe a kijevi

Kilépni
a

Keletről

jött
idegenlégióso

szürkeségből

Sokol sportegyesülettel folytatott tárgyalások
eredményeképpen. Ez nagy dolog, vitán felül.
Igazi profik a szakmában. A magyar mezőny
tagjai is meggyőzódhettek a bajnokság első
szezonjában játéktudásukról, felfogásukról.
Valamennyiükön látszik az úgynevezett
orosz iskola, amit talán csak a szakemberek
tudnak igazán értékelni. Jellemzó rájuk, hogya
szabályokat javarészt tiszteletben tartják, legalábbis addig, míg orvtámadások nem érik
őket, mert olyankor abban a pillanatban törlesztenek. Felfogásuk eltér a magyarokétól. Például a szabálykönyv által is engedélyezett bodicsekkek megítélésében akad sokszor nézetkülönbség, ugyanis erőteljes szabályos ütközésüket több hazai játékos egyenesen személye elleni támadásnak minősíti, s ebből olykor perpatvar kerekedik. Hamar észrevették ezt az ellenfelek, s bizony néha sikerül is nekik kiprovokálni egy -egy kiállítást. Kercsó Csaba vezetőedzó szerint a szovjet fiúk azt nyújtják, amit
elvárt tőlük, de a teljes áthangolódás még nem
ment végbe. NeheZÍtik a do lgukat a hazai mostoha jégálIapotok, ők ugyanis gyerekkoruk óta
fedett jégcsamokhoz szoktak. A szabadtéri hideg környezetben nem kellő gyorsasággal tud nak bemelegedni, talán ezzel is magyarázható,

mérk6zés van mögötte, rutinja aranyat

Alexandr Vlas7.0v

ér. Már be<:eneve is van, ó a Nagy Yledvc. E megtiszteló címnek annak okán
lett birtokosa, hogy ruhatárában a medvékCl ábrizoló trikók .egész arzenálja
megtalálható. Mókás kedve játék közben sem hagyja el, trükközrk. csclczrk,
a le",áratlanabb megmozdulásait is játékos gesztusok kíséretével hajtja' végre. Igazi show-men.

Született:
1955. március
21·én Gorkijban. Nős, egy
gyenneke van .

Villámszélsóként ismerték meg Ól a
hazai mez6nv-

Anatolij Donika

ben. Tizcdm;;sodpercnyi idó
elegendó szá·
mára és energikus csukló·

Született: 1960. Június 2O·án Kras1_'
nojar·ban. I\ós. két gyermeke van.
Vaszjunin méltó társa a védekezésben.

Eddig ő mu tatta a Iegtöbbet,lufinomult
korcsolyázó és botkcLelólcchnikája ki·
váló cr6nJéllcl párosul, a klasszikus
jégkorong magasiskoláját mUlalja be
hétr61 hétre. 1\yolc éven át a kijevi gárda húzóemberc volt. Hátvéd létére a
góllövésbl51 is kiveszi. részét, úvoli
bambái többször állitotűlt megoldhalIUm feladatok elé akaposokat.

Borisz Puskarjov
SzUletett: 1956. november 26-án
Perm-ben. :\ós, két gyermeke van.
SzBső létére a legtöbb gólt ó ütötte, de
a IÓlpuszok tclcin tetében is a?, élen jár
anne ellenére, hogy ó nem szerepelt a
sz"peru.ú cgpatban, "csak" az elsó
OIZlÁlyban töltött el hosszú időt. Befejeze'! elYéniség, ó az, aki a gólhelYLe·
teiben ntkán hibáLik. ~em olyan neves
játaos, mint a többiek. Kt, áló a cseic·
z&és",ége, talán még az átadásait kell
ev árnyalaltal rtnomítani•. A befejezése visront mindenloénél jobb. A manyelv elsajáútásában az élen jár.

.,r

SPOR

mozdulata
után szinte lát-

hatatlan sebess~ggcl stáguld ütójér61 ha éppen a nagy tgénybc vételt61 el nem
törik, mert ez már többször el6fordult -, a korong a kapu irányába. Nem
ragaszkodrk mereven a helyéhez, a totális játékban éni magát igazán otthon.
A különítmény csap.túónöke, minden
reggel fél hétkor ellentmondást nem tÚro hangon alapos gimnasztikával fllszerezett futóedzósre vezényli kollégá.

iL

Pave! Mohonik
SzülClett: 1966. július 12-én Kijevben. :\65, gyermeke nincs.
Eredetileg nem volt te"'czve az átigazolása, de miután a válogatott Kovalcsik váratlanul visszavonult, 6cIótte
is megnyílt a sorompó. Rövid ideje
(egy hónapja) érkezett s ",óta minden
edzésen be akarja bizonyitani, hogy lehel rá

számítani.

várta Havránt és átadásából a magyar fiú Iehetett eredményes. Persze, előfordul nem egyszer,
hogy a csatározások hevében kioktatják a hibát
vétő korongost, de nem ez a jellemző. A közös
gyakorlásokon fáradhatatlanul sujkolják együtt
a figurákat, nem eredménytelenül, hiszen a saját nevelésű Bathó mamár az egyik legjobb hazai védő, míg a Pápai-Leleszi-Bálint támadótrió szintén hasonló jel7.,óvel illethető.

Csupán baráti segítség
Még mielőtt valaki hatalmas pénzügyi
tranzakció t sejtene akijeviek Jászberénybe költözése mögött, szólni kell a művelet valódi hátteréről is. Koha Csaba mosolyogva tájékoztatott arról, hogy mindössze a két egyesület közötti többéves jóbaráti kapcsolat az alapja az.
egész átigazolási ügynek. Nem tagadja, a kölcsönös v&ldégeskedések során elfogyott jónéhány üveg pezsgő, meg pár doboz kaviár, de a
Lehel SC egy fillért sem fizetett játékosaiért a
Sokol Kijevnek. Fizet viszont a játékosoknak,
méghozzá e~gesen havi 7.650 forin tot, a
Hűtőgépgyár összkomfortos munkásszállójáén
fejenként 350-el, ezenkívül a teljes,ellátásukról
is gondoskodik a Lehel Gyöngye Etterem.
Otthon havi 5-600 rubeles fizetésük volt,
ami a 200 rubeles átlaghoz képest igen magas.
Aki legalább egy évet játszott a szuperligás Ki jevben, az ingyenes tanácsi bérlakást kapott,
aki meg többet, az a tesInevelési főisko l át is köteles volt clvégemi. Ezek a kemény fiúk legalább 7-10 éven át úzlék a korongot Ukrajnában, ezért vezetőik JÓSZÍvvel engedték el őket
szerencsét próbálni. Azt azonban útravalóként
hozzátették, jó eredményeket vámak tőlük, ami
a bajnoki dobogó égyik fokára, ha éppen nem
a legmagasabbra való fellépést jelenti. Erre
megvan minden remény, sőt a jászsági hokihódolók már egy esetleges BEK-szereplést is bckalkuláltak a Lehel eiyüttesének.
Várhatóan a korizen1sített eredményjelzővel
felszerelt, nemzetközi mérkőzések rendezésére
is alkalmas ·hokipály. jege tartós marad legalább március végéig, ahol nemcsak a profik
hasmálják ki majd a kedvező alkalmat, hanem
az amatőrök közül is minél többen jégre lépnek.
Oktatóra ők is számíthatnak, nem is akármi·
ly eme. A szovjet játékosok az utánpótláskoTÚ
gyerekek taIÚtásán kívül felajánlották segítségüket a nagyközönségnek. Közülük valaki állandó ügyeletet tart majd a pályán és készséggel segít megtenni az először korcsolyát húzó
vállalkozók kezdő csúszásait, mert az esésekel
úgyis magától tudja minderJci .
Nédcr István

-
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Jugoszláv cé~ végzi a
Szigligeti Színhaz felújítását
A Ylegyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1988 végén intézkedett a
Szolnoki Szigligeti Színház korszerutIenné vált, szűkös és működtetési
el6írásoknak egyre inkább nem megfelel6 épülete rekonstrukciós felújításának el6készítésére és ezzel kapcsolatos feladatok megkezdésére. Felhatalmazta a színházat, hogy - lebonyolító közreműködésével - a beruházói
teendőket ellássa.
A határozat alapján a Középülettervez6 Vállalat tanulmány terve továbbfejles7.tésével, szakért6i egyeztetések eredményeként elkészültek a felújítás megkezdéséhez szükséges mű
szaki engedélyezési és kiviteli tervek.
Az épület korszcrusítésénck megvalósításához szükséges Icgkedvc7,6bb ki vitcle7.6i ajánlatok biztosítása érdekében ez év júniusában versenyfelhívást
írtak ki, amely külföldi pályúók fogadására is alkalmas volt.
Az előkészít6 munka eredményeként megteremtődtek a műszaki feltételei annak, hogy az eredetileg befogadó színházként épült, állandó társulat működtetéséhez és színvonalas mű
vészi munkához alkalmatlan, szűkös
épület gazdaságos megoldásokkal kibővüljön és korszenísödjön .
A rekonstrukcióhoz a Művelődési
\lJ\elllber 26-án részt vchettünk kis hazánk XX. szá/Adi történcténck első :VlinisZlérium korábban már maximászabad népszavazásán, mclyet a különbiiz(\ p.írtok igcn aktív kampánya lisan 100 millió forint , 1992-93 közötdill.iitt meg, utólag pedig tanulságos nyilatkozatok kísérték. Hiába, a \'alú- ti támogatást ígért, a f6hatóságoktól
di dClllokráciát, a pontosságot és kulturált politizálást - úgy tilnik - még ta- pedig további 150 millió forint köznulnunk kcll. :Vlindcnesetre cz az aktus jú cli\iskolának bizonyult a késllb- ponti hO:lZájárulás biztosítását, és a
hi hasonló refercndulllokhoz, illetvc a kiil.elgő országgylilési és hclyhat6sá- már megígért 100 millió forint előbb
gi dlasztásokhol.. Ön·cndetes. hogya szava/.áson a választásra jogosult ál- re ütemczését kérte a tanács .
A megyében múködő gazdálkodó
lalllpulgá rok 5X,03 százaléka megjclent. Az eI~11 kérdésre · a közt ársasági
dnükválasztás mikéntjérc - a szavaz6k 50,07 százaléka voksolt igenncl, hogy szervek és a lakosság ezideig 1989al. új parlamcnt döntsön a köztársasági ciniik swmélyérlll. A másik három 92. évekre 24 millió forint összeget
KC'rdésrc - al. Országgyülés korábbi döntéscit mcgerilsítvc - a szavazúk 95 ajánlottak fel. A megkeresett 300 gazdálkodó szerv kÖ7,ül zömében ezt kösÓl.a léka v:ílaszolt igenncl.
vctócn ny ilatkoznak , ezért a korábban
~('punkiin II túszcgi Vígh Pál és felcségc szavaz. (Fotú: Vlésl.áros)
figyelembe vett, összesen 80 millió
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:\ ~lagyar()rszági Szoc iáld emokrata
Parl s:r.olnoki koordinációs irodájának mun·
ka ['l'ndje megvállo/.otl.
II,Hlln 16 ódtúl al intézi! bi1.Oltság ülé,t' l'~ttk SZDJ>-Lagok résJ.érc nyilvánosí
l\.l'ddc..'n 16 úrátúl IK óráig a Szolnok
";íro:-i S/.l'f\' C/.cl ro~adúnap.ia
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C~uliirli;k(jn 16 orátol 18 óráig a Szol,wk \'arosi S/,(..'rvczcl fogadónapja
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SZOLNOK
Megyei közéleti lap

Társadalom és tudomány

Tiszta lappal
A megyei tanács mellctt működő tudományos koordinációs bizottság töbh
szaktudomá ny művclőit fogja össze . Közülük az egyik, a társadalomtud ománYI s7.akbizottság munkájának megújításáról, a jövőr61 vitatkozott novemberi iil ésén . A múltról is sok S7D esett pe rs z.c, mert a tagok infonnációi hiányosnak bizonyultak. :\em tudták, a különböz6 kutatási programok támogatására ígért pénzösszegek hol, milyen csatornában dugultak
el. Mert hi wny az utóbbi két év szép tervei közül a megvalósultakat alig
segílették a szakbizottság révén remélt forint(>k,
A jöv(5t azonban lÍ s/Áa lappal slerel nék kezdeni. Ezért új elnököt választotlak dr. Pet6 László személyében . aki a Jászberényi Tanítóképz6 fo6iskola tanára, s7ociológus. A nyilvánosság, a tájéko7,tatás igénye fogalmazódott
meg e7,en a7 ülésen.
Arról is S7,Ó eseti, hogya tan:ícsi munkát támogató kutatási programok megoldá sát is swrgalmaa.ák a jövőben, de a pedagógusok nyelvtanulásának
segítését sem feledik. :Vlás szakhi/úllságokka l való együttműködés megoldása sem tűnik lehctetlen dolognak. 1I0gy mindez sikerül-c? Azt a jövő
dönti cl.

forint hozzájárulássa! számolni lehet.
A megyei tanács 60 milliót, Szolnok
Város Tanácsa pedig 40 milliót biztosít a színház felújításához.
Az épület korszerusítésére kiírt páIyázatra négy kivitelez6i ajánlat érkezett. A beruházó színház felhatalmazása és az elvégzett értékelések alapján a lebonyolító Szolnok Megyei Tanács Tervez6-Beruházó Vállalata az
INGRAjugoszláv építési vállalat ajánlatát fogadta el, mert ez a cég ajánlotta a legkedvez6bb árat és határid6t.
A vállalat színházépítésben komoly tapasztalatokkal rendelkezik, eddigi
munkái min6sége és a kivitelezés szervezettsége is kiváló volt. EI6nye, hogy
a UG ITMPEX Külkereskedelmi Vállalat közreműködése révén a deviza
biztosítása alól a bcruházó mentesül,
és a kivitelezés forintban fedezhető.
A teljes felújítás összes költsége
körülbelül 540 millió forint lesz. A
tervek szerint a nézőkct az 1991/92es évadban már a megszépült, kib6vült, korszerű színházépület várja
majd.

Közterület-felügyelet létesült Jászapátin, Kunhegyesen és
Martfűn
A Minisztertanács I 6/1984.!IlI. I 8./
számú rendelete alapján a közterület
rendjének és tisztaságának fokozott
védelnle, ellen6rzése érdekében városokban, illetőleg gyógy- és üdül6területi településeken közterület-felügyelet hozható létre. A felügyeletet a megyei tanács végrehajtó biwttságának
el6zetes hozzájárulásával a helyi tanács hozza létre.
Jelenleg közterület-felügyelet a
megye II településén - 9 városban és
Abádszalókon, illetve Cserkesz6l6n működik . A felügyeletek tevékenysége révén rendszcressé vált a közterületek ellen6rzése, javult a közterületek állapota. Legutóbb Jászapáti, Kunhegyes és Martfű jeleztc közterületfelügyeletek létrehozásának szándékát.
Az érintett városokban a felügyelet létrehozásának és működtetésének
feltételei adottak, illetve fokozatosan
megteremthet6k, A közterület-felügyeletek megalakítása indokolt.
Ezért a megyei tanács végrehajtó biw ttsága a 16/1984./Dl.18./ számú rrúnisztertanáesi rendelet 2. paragrafus
/II bekezdésében kapott felhatalmazá s
alapján egyetértett azzal, hogy Jászapáti, Kunhegyes és Martfű várqsokban - a helyi feltételek megteremtéséveI, a tanácsi testületek döntésének
megfelel6en - közterület-felügyeleteket hozzanak létre és működtessenek .
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