"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Együtt .. egymásért!
Z ember mostanában szinte félve ejti ki
vagy idézi Alexander Dumas örökérvényű szavait a "Három testőr" c. regénybo1. amelyben úgy fogalmaz. hogy: "Egy mindenkiért - mindenki egyért!" - illetve "Együtt egymásért!" Talán azért, mert e szavak sodró
hordereje eszünkbe juttatja azt a felelősséget.
amellyel mindannyian tartozunk valakinek.
még akkor is. ha olykor ezt a tényt igen nehéz
bevallani.
A címben idézett mondás Dumas immár
klasszikus regényének megjelenése óta szinte
szállóige. széles körben ismert. Mégis. így karácsonytájt, függetlenül az idézett regény től,
valamennyiünkben felsejlik a gondolat: valóban együtt - egymásért vagyunk-e -legalább is
a családban? ! Aztán a karácsonyi ajándékvásárlás lázában elhessegetjük az egész évben kísérő lelkiismeret-furdalásunkat, mert ritkán látogattuk meg egyedül élő anyánkat; nem volt
kellő türelmünk és időnk gyermekünk problémáinak meghallgatására; feleségünk. férjünk
megnyugtatására. Ezért aztán gyakorta úgy véljük. az ajándékokkal. a
megemlékezéssel törlesztünk. gondoskodunk szeretteinkről. S aztán jön
az újabb tizenkét hónap ...
Pedig mostanában a "tar~alékok mozgósításának" korát éljük. S ebben a jogos és reális "kampányban" - úgy tűnik - csupán egyről. az emberi viszonyokban. a családban rejlő. ösztönző humánus tartalékokról feledkezünk el legtöbbször. Arról. hogy társunk. gyerekeink. szüleink
mennyire és semmi mással nem pótolhatóan fontosak számunkra, s az ő
számukra mi legalább ennyire fontosak vagyunk.
Legtöbbször éppen azt nem vesszük a mindennapok rohanó tempójában figyelembe. hogy szeretteink mit is jelentenek tulajdonképpen
munkánkban. talpon maradásunkban. emberségben. az élet küzdelmeihez nélkülözhetetlen erő szüntelen újrateremtődésében. Pedig sokat je!entenek: a gyökereket, az otthont. a védelmet, a hátteret. mindazt. ami
nélkül nem igazán ember az ember.
Azt már az ókori görögök is felismerték. hogy tulajdonképpen nincs
felemelőbb érzés. mint számítani valakikre. s tudni. hogy ők ugyanígy
számítanak ránk. Ez a kölcsönösséget feltételező szeretet az. ami megóv.
újrateremt, felold. megnyugtat és segít. Az öngyilkosságot megkísérlők
vagy elkövetők többségét éppen a feleslegesség. a senkihez nem tartozás
érzése taszítja a "szakadékba".
Közeleg a szent este. s nemcsak azért szent. mert a vallási hagyományok így tartják számon. hanem azért. ~ert ez az este -legalább egy évben egyszer - a szereteté. a családoké. Es ez a tény már önmagában véve is szent! Különösen akkor. ha belegondolunk. hogy napjainkban körülbelül annyi házasság bomlik fel évente. ahány köttetik. S ennek a szomorú folyamatnak egyetlen vesztese van: a gyerek. Mert bármilyen bonyolult és gondterhes legyen is egy házasság. a gyereknek a szülők
együttléte jelenti a biztonságot. az otthont, az emberi példát. Azt. hogy
tartomak valakihez. valahová. Hogy emberi mintát meríthetnek hosz-
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szabb-rövidebb életükre; hogy van !egalább
két ember. aki megsimogatja álmos vagy fájó
fejüket. megérti iskolai és egyéb gondjaikat!
A házasság harmóniája pedig legtöbbször
azon múlik. hogy a társak mennyire türelmesek. mennyire tudják alárendelni saját céljaikat a közös érdekeknek. az együttélés és a
gyerekek szárnyra bocsátása természetadta
kötelességének. Ezért kell végiggondolnia
mindenkinek: megéri-e egy kaland. egy új. átmenetileg talán szÍIlesebb kapcsolat. hogya
család. a gyerekek é!ete tönkremenjen. A család iránti felelősségnek erősebbnek kell lennie. mint a pillanatnyi. múlékony fellángolásnak. Mert mindenki tudja. különösen, aki már
végigélte. hogya "legszebben" felbontott házasság. a !egcsöndesebb válás is milyen megrázkódtatástjelent -legalábbis az egyik fél részére, bármelyikük is a kezdeményező. Arról
nem is beszélve. hogy ez az egész milyen romboló hatással van a gyerekekre. Béke kell
nemcsak a világban. hanem a családban is.
Egymást megért6. becsülő béke. amely végül
is megszüli azt a harmóniát. ami ut(jn gyakran egy egész életen át csak
vágyódunk.
De ne legyünk ünneprontók. Inkább azt nézzük. ami összeköt bennünket. s ne azt ami szétválaszt! Összeköti a nemzedékeket a szül6k.
nagyszülők élete. példája. kicsi és feln őtt gyerekeiket egyaránt óvó. segítő szeretete; a család szokásai. hagyományai. A szü lői ház senuni más sal nem pótolható. egymásért érzett felelősségének légköre; a jó szándék
és az összetartás ereje; az. hogy magyarok vagyunk. itt. a Duna-Tiszatájt élünk. s jobbára a magunk erejélxil boldogulunk.
Ez mind ezernyi szál és kapocs. melyet eltépni lehetetlen. s ennek II
kitörölhetetlen kötődésnek is a család az alapja. a táplálója. Mindaz, aIlli
az otthonból. szüleinklxil belénk épül - megmásíthatatlanul. kitéphetetlenü!.
Mert életünk csak egy vJin .... s nem mindegy milyenek a gyökerei, Illi
a célja, haszna, öröksége! Eletünket anyánktól kaptuk - tartja a mondás,
de apánk nélkül is elképzelhetetlen. Ezért fontos és pótolhatatlan jelentőségű a család, az a közeg. ahol önmagunkra eszmélünk. ahol féM kezek óvják első lépteinket. ahol szü lénk szájából édes a szó. ahol meg tanuljuk a munkát és a becsületet. s ahol megnyugodhatunk. Illert otthon
vagyunk.
ha majd ?sszegyűlünk a.f~nyőfa alat~. ~s,eg~ ~issé bel,ef~ledkezünk
az egymasnak szerzett orom boldogno erzesebe. ne IgerJünk seIllmit! De holnaptól tegyünk azért. hogy a karácsony este meghillségébo1 jusson egy kicsi az év minden napjára. legyen időnk és türelmünk
egymásra, s úgy tegyük a dolgunkat. hogy azzal szolgáljuk a kisebb és
nagyobb közösséget. közös boldogulásunkat és az ország helyzetének
jobbulását egyaránt.
László Gyula
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Uj évtized küszöbén
kockázat és afelelősség azonban
nem csekély. Változtatási szándékaink közepette tudomásul kell
vennünk a hazai társadalmi-gazdasági állapotokat és az európai
szövetségi realitásokat, valamint
az állampolgárok, az egyes emberek érdekeit egyaránt. Errefigyelmeztetnek többek között a körülöttünk zajló nemzetközifolyamatok,
s az a tény, hogy ma kétségtelenül
könnyebb tévedn~ mint korábban.
mert egyre inkább az egyénifelelősség vállalására van szükség. A
gyorsuló mozgásban lévő társadalmunkban a korábbinál sokkal
nehezebb tájékozódni, mert a politikai folyamatok szinte napról
napra változnak, gazdagodnak
egy-egy szokatlanul új színnel,
párttal, törekvéssel. És ma már ez
így is van rendjén!
Mára az is bizonysággá vált,
hogya hihetetlenülfelgyorsult változások, a reformfolyamat sikere
nem kis mértékbenfügg a szellem
embereitől. az értelmiség től. a
megújulásra kész és képes szakemberektől. vezetőktől, az újra
igazán fogékony, a kockázatokra
is kész vállalkozóktól. Az olyan értékek hordozóitól, amelyek méltatlanul vesztették becsületüket az
utóbbi évtizedekben, de amelyek
nélkül - mint ahogyan helyzetünk
is bizonyítja - nem képzelhető el
működőképes piacgazdaság és
tisztességes demokrácia, de az
sem, hogy megbecsült tagjai lehessünk a fejlett európai közösségnek.
A többpártrendszerre épülő demokratizmus, társadalmi önigazgatás és a valójogállamiság s az
ehhez vezető békés átmenet
azonban nem képzelhető el elemi
szereplőjétől!
rend, állampolgárifegyelem, türeAz is régi tanulság, hogy a
nagy, a gyökeres változások min- lem és az egyénifelelősség válladig olyan időkben érlelődtek, ame- lása nélkül. Az új évtizedben ezt is
lyek korukban szokatlannak tűn meg kell tanulnunk, méghozzá a
tek, s amelyeket az emberek nem- maináljóval magasabb és kultusokkal később már "ilyen vagy ráltabb fokon. Ez nemcsak azért
olyan" múltnak neveztek. S ké- fontos, hogy jól tudjunk élni és
együttélni, hanem elsősorban
sőbb, a történelem által igazolt új
változásokban nemcsak azokját- azért, hogy - okulva az ideológiai
szoilak óriási szerepet, akik kívül- csapdák, az etikai vétségek és a
kulisszák mögöttfolytatott szeméről próbáliák szétjeszíteni afennálló t; hanem azok is, akik elszánt lyi harco k okozta károkból - képesek legyünk változni és változtatakaraterővel kívánták belülről
megválioziaini ajelent - úgy, hogy n~ s elkerü1jük a parttalan viták,
a közel~ de a távolabbijövőben is vagy a múltban való szüntelen
jobb legyen ezáltal! Most is hason- vájkálás bomlasztó veszélyeit.
Mondják: az a bizonyos dalóan mozgalmas és életünket
gyökeresen átalakító időszakot maszkuszi út napjainkban igen
élünk, s talán még mozgalmasabb zsúfolt, sokan forgolódnak rajta.
Meglehet, hogy így van. Arról viévnek, évtizednek nézünk elébe. A
szont egyetlen pillanatra sem fe-

zokatlannak, bonyolultnak,
ám annáljelentősebbnek ígérkezik az előttünk álló új év,
amely egyben egy új évtizednek,
a "zivataros" 20. század utolsó évtizedének a kezdete is. De nemcsak annak, hanem azon új korszaknak az ígéretes indulása is,
amelynek realításairól pár évvel
ezelőtt mégcsak álmodni sem mertünk. Sok változás zajlott le kis hazánkban az elmúlt röpke hónapok
alatt, s még többnek csupán a kezdetén vagy az előkészítésénél tartunk.
Az ókori bölcsek szerint a nagy
változásokat hozó korszakok mindig csendben kezdődtek, de "utórobajuk" zaja átmenetileg gyakran elfedte történelmi hatásukat.
Sokszor csak a "hálásnak" legkevésbé nevezhető utókor döbbent
rá évekkel/évtizedekkel! később
a változások igazi horderejére
vagy az akkor kihagyott lehető
ségek hiányára. A magyarság
történelme - az előremutató európai példákon túl - bővelkedik
jóban, rosszban, örömben, bánatban, nemzetkovácsoló forradalmakban, kihagyoit lehetősé
gekben, nagyszerű szándékokban és még nagyszerűbb történelmi személyiségekben, a talpon
akami és tudni maradás szüntelen
bizqnyításának
kényszerében. Igy van ez ma is, napjainkban, amikor a többpártTendszer, a politikai pluralizmus, az
igazi európaijogállamiság és a hel~Ji önkonnányzatok megteremtése oly keserves küzdelmeket, új
irántifogékonyságot és a korábbitól eltérő minőségű és felelősségű
kiállás t kíván a közélet minden
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ledkezhetünk el, hogy igen szerencsétlen és a vállalt meg4juláshoz méltatlan lenne egwolytában
csak azt vizsgálgatnunk: ki honnan, hogyanjött, s most hol tart?
Az a lényeges: azt lássuk egymásban, embertársainkban, a politikai élet porondján különböző oldalakon álló emberekben, hogy milyen szándékúak, mit akamak, s
azzal hogyan szolgáyák az ország, a megye, és sqját lakóhelyük, családjuk boldogulását.
Egyedül csakis ez lehet értékmérő!

A legtöbb, amit az új esztendő
és egy újabb évtized küszöbén
most kívánhatunk egymásnak,
mindannyiunknak: a belső béke
és a kölcsönös megértés meg teremtése! Meggyőződésünk, hogy
a Jász-Nagykun-Szolnok megy ében, a Tisza mentén élő emberek
nemcsak a gazdaság, a tennelés
és a lakóhelwejlesztés ezemyi
gondjával-bajával, az átállás tömérdekfeladatával képesek megbirkózni, hanem érettek a demokratizálódás, a politikai sokszínű
ség, az érdekek megfogalmazása
és érvényesítése új lehetőségei
nek vállalására is.
Nagy szükség van erre az érettségre és higgadtságra, mert
hosszú évtizedek után 1990-ben
adatik meg országunk állampolgárainak, hogy szabad és demokratikus választásokon döntsenek
parlamenti képviselőik személyéről,jqvőnk alakításának mikéntjéről. Es hasonlóan felelősségteyes
döntést és munkát kíván a helyi
önkonnányzati szervek kialakítása, tagjaik, tisztségviselőik megválasztása is. S akkor még nem is
szóltunk a vállalkozásokat ösztönző, működőképes piacgazdaság meg teremtésének elodázhatatlan szükségességéről, mert e
téren az időhúzás és a tétovázás
az összeomlás veszélyévelfenyeget.
Tennivaló tehát akad bőven. De
a gyors változások részeiként sem
hagy hatjukfigyelmen kívül az emberséget, a tisztességet, az egymás iránti türelmet, mert ezek nélkül nem leszünk képesek a békés
rendszerváltás ra, tartós értékek
teremtésére.
nnek reményében kívánunk
.
megyénk minden lakójának,
valamennyi olvasónknak
boldog karácsonyt, eredményes
új esztendőt és biztató változásokat ígérő újabb évtizedet!
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Akinek
a korong

tt

A cím ben leírt mondat, amel yet Kántor
Sándor, a "75 év a korong mellett" címmel,
a karcagi fazekasházban rendezett életmű
kiállítás alkalmával mondott, nemcsak a
nagy mester ars poeticája, dc tanul ság lehet minden alkotó embernek, aki a művé
szetnek, vagy mesterségnek szente li életét.
1982. október 28 -án, ragyogó öszi napon nyílt meg a kiállítás. Emlékek kavarogtak a nagy mester gondolataiban , s
megkérdezte: "Tudja-e, miről nevezetes
október 28-a?" Majd folytatta: "l918-ban,
Doberdo poklában, az olasz [ronton akkor
sebesültem aknasúlánktól. Eszmé le tl enül,
szükségkötésekkel ellátva vittek a se Ocsültvivők a front mögötti segél yhel yre, s
amikor feleszméltem - kórházi ágyon, orvosok, ápolók között - első gond ojatom az
volt: "Tudok-e még korongozni ? Ujra Illeg
újra próbáltam emelgetni bckölÖzö tt karomat, mozgatni ujjaimat, s am iko r m eggyő
ződtem arról, hogy visszavár a korong ,
nyugodtan hajtottam álomra fej emet. "
Két hét múlva már Szo ln oko n VO ll,
újabb két hónap múltán Karcagon. " Kiváltottam az ipart és elkezdtem dolgozni [olytatw a Mester. - Minden háború után
szegényság támad edényekben , a vas és
fém drága, így egy-két évig jövedelm ezett
is a fazekasság. De én mindig többet akarWm. Más formát, más mintát. Akkorra már
értettem az anyag minden titkát, me rt egy
fazekasnak tűzzel-vízzcl-agya g gal eg yformán kell tudni bánni."
Művészi pályájának íve hamar a rna. gasba szökkent. Győrffy Istvánnal meg ismerkedik, tanácsára a mezőc sáti és a ti szafüredi kerámia felélesztésébc fog, s ez o rszágos és nemzetközi sikert hoz szám ára.
I942-ben a Nemzeti Jövőnk CÍm ű szolnoki lap írja a karcagi mesterről: "Esz te ndők
óta valósággal idegenforgalmi nevezetessége a városnak. A világ lcgkül önfélébb
nemzeteinek fiai fordultak már meg a
Bethlen utcai kis fazekasműhel y ben: németek, olaszok, franciák, törökök és angolok is, mert Kántor uram művei olyan nevezetességre tettek szert... Az arány lag fiatal, negyven év körüli mester meg mutatja
munkásságának elismerő bizonyítékait:
tíz különböző oklevél, arany érem, ezüstkoszorú kerül az asztalra, meg sok-sok
megrendel 6 levél idegen országbóL "
I970-ben a Műcsarnokban reprezentatív kiállításán már a 76 éves Kántor Sándort köszönti a magyar művészwrsadalorn
nevében Gorka Géza kerámiku s rnűvész.
Köszöntötte a legősibb művészet hazai kiválóságát, s az ünnepélyes szavakat azzal
oldotta, amit az "alchimista fazekasgög
mondatna velünk - nevezetesen, hog y

Kántor Sándor az agyag varázslója volt

meg az Írókázás
még az álma is"
mesterségünk - ,a hagyomány ,szerint visszaveze the tö Adám-Eváig.;. Adám oly
tökéletlenre sikerült, hogy az Ur kénytelen
volt újból hozzáfogni a teremtéshez. Tehát
l!,!eggyúrta, gyanútlanul megteremtette
Evát is. Ez a teremtménye már tökéletesen
sikerült. "
Gorka Géza a n épművészet szerepéről
szól va, am elyek Kántor Sándor alkowsa it
átfűtik, hangsúl yozw : "Csodálatos ám az,
hog ya nép erejére wmaszkodva, ezeket a
mag yarul e lmondott, elénekelt, va gy
egyéb , anyagilag kifejezett mondani valónkat megérti és mcgszereti az egész világ. Most, hogy - megértette és megsze retle, arra kitűn ő bizonyíték , hogy él brüsszeli világkiállítás nemzetközi zsűrije a
"Granc Prix" -vel, azaz Nagydíjjal tüntette
ki fazekain kal. Ez Kántor Sándor kivál ó
munkásságának legmagasabb nemzetközi
e lismerése."
Kezébe n vol t már az útlevél , hogy
Brü sszelbe uw zhasson, amikor jött a távirat, hogy minden kerám iája vasárlóra wlált, még a mezögazdasági termékeket be rn utató, wlat a fejükön hordó, nagyméretű
lán yfigurái is. Ujra kellett gyártania az
egész kiállíwsi anyagot, többszörösen is.
Így szernélyesen a világkiállíwson nem
vehette át a rangos kitüntetést, de az mégis eljutott a karcagi Kántor-műhelybe, a
kisszoba falát díszítö wlak , tányérok közt

a ["öhclyre . AlaLl<\ üldögélt a Mester, amikor látogatói val, barál<lival elbeszélgetett.
Tanítványai, akik a keze alól nőttek ki, ma
már eli smertck , híresek a szakmában, dc
nevelte ő az emOcreket is a művészet szeretetére.
Az 1953-ban újjáéled t Hazafias Népfro nt megyei gy űl ésc in tanácsolta, hogy az
óv(xlák, iskolák ralait díS/.ítsék a népi kerám iák legszebb darabjaival, az étkezéskor az almát il yen t;.'myérra rakják, mert a
gyermeki években szerzett élmények ,II.
egész életre kihatnak.
Ve ndégkönyve i, amelyböl egy egész
~o rOl.a t van , muwlják , mi Iyen élményt jelente tt az egyének nek, csoportoknak a
Kántor-lntÍhe ly mcgtekintése és a mestert
látni koron gozás vagy írókázás közben.
Dc hatalmas tömegek ismerkedtek meg a
Né prajzi Múze umban, a Szolnoki Gal6riáhan és s/.ámos városban rendezett kiállít,ísokon is Kántor Sándor művési'.etével.
Elismerései, kitüntetései is sokasodtak,
dc nem egy esetOcn anal, hogy ö is megkapta, a kitüntetés rangja emelkedett inkább. Hi szen Kántor Sándor a maga tisztességével és szerénységével a tehetségét
[cl mutatta a világnak, s "kultúrdiplomataként" meg is hódítva azt, nemcsak magának szerezve világhírt, hanem nemzetének
is.
Kaposvári G)'ula
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per, a katolikus egyház ellen az ötvenes években hozott számos korlát0ZÓ rendelkezés, a rendek, iskolák bezárása, majd az újabb per, Grősz
József kalocsai érsek ellen, mélypontot eredményezett.
A mostani fordulat azonban nem előzmény nélküli. A kapcsolatok
újjáépítése nem mostanában kezdődött. Az Osservatore Romano szeptember 15-én figyelemre méltó módon emlékezett meg a negyed századdal ezelőtt, 1964-ben aláírt magyar-vatikáni részleges megállapodásról. A Szentszék részéről annak aláírója Agostino Casaroli, aki a
Vatikán "külügyminisztereként" akkoriban kezdte türelmes apró lépésekkel egyengetni az egyházi állam és a szocialistáknak nevezett kelet-európai országok kapcsolatait a katolikus egyház helyzetének javítása céljával. A magyar kormármyal kötött megállapodás az első jogi
aktus volt e téren - a vatikáni "keleti politika" nyitánya.
Ez a megállapodás - húzta alá az Osservatore - "kiküszöbölte akölcsönös bizalmatlanságot, gyümölcsöző párbeszédet indított el, fokról
fokra, apró lépésenként javítva a viszonyt a magyar állam és az egyház között". Eredményeként a magyar katolikus egyház ma jelen van
a társadalomban, egyházmegyéi élén "törvényes pásztorok" - a pápa
és a magyar kormány egyetértésével kinevezett püspökök állnak. A
kis lépések politikája hasznos volt a Vatikán mai megítélése szerint is,
az eltelt 25 év pozitívan értékelendő. Történt előrelépés a vallásoktatásban, a papok anyagi feltételeit illetően és sok más téren. Mindent
összevetve: Magyarországon az elmúlt 25 évben jobb volt a katolikus
egyház helyzete, mint bármely más szomszédos országban (Ausztriát
leszámítva persze).
U gyanakkor a magyar kormányzat ebben az időben egyáltalán nem
óhajtott diplomáciai kapcsolatokat, és az óvatos puhatolózások alkalmával rendszeresen kitért a kérdés elől. A "kis lépések" kompromisszum eredményei voltak, kölcsönösen hasznos "kis eredmények".
A diplomáciai kapcsolatokat, a pápai nuncius állandó jelenlétét azonban már nagyobb, és szükségtelen engedménynek ítélte az egyházügyi hivatal, amely állandó ellenőrzést tudott gyakorolni az egyházak
fölött.
Mára a helyzet alapvetóen megváltozott. A Magyar Köztársaság
jogállarnmá válik, ahol a vallásszabadság alapvető, garantált emberi
jog, és nem tolerancia, nem "kis engedmények" kérdése. A Vatikánban pedig nagyon figyelik,
és pontosan érzékelik ezt a
változást. Azt is tudják,
hogy ebben az új helyzetben már mások az egyház
számára is a körülmények
és a feltételek. Nem apró
engedményeket kell kialkudni a kommunista kormányzattól, hanem a demokratikus jogállamban
törvényes biztosítékokkal
szavatolni az egyházIakI
helyzetét, működési feltételeiket.
A vallásszabadság
ugyanis nem abból áll,
hogy a templomok nyitva
vannak, és aki akar, vasárnap mehetmisére. Ahelsinki okmányt aláíró Vatikán államfője, ll. János Pál pápa több ízben kifejtette, hogy alapvető emberi jognak tekinti a vallásszabadságot. A
vallás gyakorlása nem jelenthet hátrányos megkülönböztetést senkinek, létezhessenek rendek, egyházi iskolák (amelyeket az államnak
ugyanúgy kell támogatnia, mint az állami iskolákat, hiszen adófizető
állampolgárok gyermekeit oktatják ezekben is). Az országgyűlésben
készülő lelküsmereti és vallásszabadsági törvény garantálhatja mindezt, s azt is, hogyamegszüntetett egyházügyi hivatal ellenőrző, beleszóló tevékenységét nem folytatják. Az egyházi kinevezések a jövő
ben nem alku függvényei.
A Vatikán úgy látja, hogy az új helyzet minderre reményt nyújt, és
éppen ezért emelhetők magasabb szintre a magyar állam és a Szentszék kapcsolatai. Az új törvény elfogadása és a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, ha formailag nem is, tartalmilag nagyon is összefügg.
Lengyelországgal ez már megtörtént a nyáron. Jelenleg egyfajta
konvenció t, keretmegállapodást készítenek elő, amely a fenti elvek
szerint szabályozná az egyház és az állam viszonyát. S valószínű, hogy
ilyen keretmegállapodás a magyar-vatikáni kapcsolatokban is születhet. Ennek kidolgozása és aláírása azonban már a pápai nuncius feladata lehet, még ll: János Pál 1991 őszén esedékes magyarországi láMagyar Péter
togatása előtt.

A magyar-vatikáni
kapcsolatok Megvan
kilátásai
A közeljövőben minden bizonnyal helyreáll hatnak a diplomáciai
kapcsolatok a Magyar Köztársaság és a Vatikán között - ezzel az eredménnyel végződtek az elmúlt napokban folytatott tárgyalások a Szent
Péter téri híres bronzkapu mögött. A magyar kormány illetékese, Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes, a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkárságának vezetője Francesco Colasuonno különleges megbízatású nunciussal tárgyalt, tehát a vatikáni diplomáciának azzal a képviselőjével, aki évek óta tartja a kapcsolatokat a kelet-európai országokkal és egyházakkal. Fogadta a magyar küldöttséget Agostino Casaroli bíboros, államtitkár is, az egyházi kormányzat vezetője, akinek
75. születésnapjára Németh Miklós miniszterelnök köszöntő levelet és
ajándékot küldött (kalocsai terítőt és herendi gyertyatartót). Casarolli
és Németh Miklós korábban nyilvánosságra hozott levélváltása már
egyértelművé tette, hogy mindkét fél részéről megvan a készség a kapcsolatok magasabb szintre emelésére. A tárgyalások első fordulóján sikerült több fontos részletet tisztázni. Más részletkérdések még tisztázásra várnak, s e célból v árh ató an vatikáni küldöttség utazik Budapestre, egy vagy két hónap múlva. A magyar-vatikáni diplomáciai kapcsolatok 1945-ben szakadtak meg, amikor Angelo Rotta nunciust a szövetséges ellenőrző bizottság, gyakorlatilag a szovjet kormány kiutasította. (A magyar fél ezért most a kapcsolatok "helyreállításáról" beszél, s nem felvételéről.) Ami utána történt, köztudott: a Mindszenty-

a készség
a rendezésre
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TÖRTÉNELMI TALLózó

év múltán

1956. november 4-ének hajnalán egy éles
csattanásra ébredtem. Egy akna indult ballisztikus röppályájára irritáló hanggal, aztán vijjogás
követte útját, majd egy mély regiszterbe tartozó durranás jelezte, hogy a töltet megérkezett,
és ha a célzó ügyes volt, rombadöntött egy házat, esetleg a vízbe rogyasztott egy hidat, de a
fület ez már nem ingerelte bántón, mondhatni
az elviselhetőség határán túl.
Ébredést mondtam? Ez azért túlzás, mert ébredni csak az tud, aki éppen aludt is, én azonban október 23-a óta az álom és az ébrenlét határán ténfereg tem , permanens idegrángással
nyugtázva bármiféle fegyver bármiféle dörrenését. De ez a november 4-ei azért különös volt:
a viszonylagos csend után riadóztatta a gyanakvó, ám ledérül mégis a kons,zolidáció gondolatával kacérkodó érzékemet. Hogy ki lőtt, ez
nem volt vitás: a rádióból, újságokból már kidübörgött a keleti határ irányából özönlő harckocsik lánctalpainak csörgés e, s így, ezzel a történelmi aknavijjogással szinte megkönnyebbült
az ember: no végre, a fenyegetettség helyett,
a mi sötét és iszamlós, torkolattűzzel megvilágított bizonyosságunk.
Négy óra volt? Talán öt? A tisztiiskola együttmaradt hadnépe az ebédlő irányába rohant. Mi
lesz? Tényleg kitoljuk a színekboí az ágyúkat
és ellenállunk? De már jött is a v álasz: ne áltassuk magunkat, valakik kiszerelték az elsütő
szerkezeteket, így a közepes légvédelmi lövegeket felejtsük el! Az iskolaparancsnok helyettese - aki az elzavart parancsnok helyett az élreállt - sírt.
- Semmit nem tudok, értsék meg, semmitnem
tudok! Csak annyit, hogy a fegyvert le kell tenni. Azt üzenték, hogy akinél egy üres lőszerhü
velyt is találnak, agyonlövik.
- De mi lesz velünk?
- Foglyok vagyunk, ha úgy tetszik hadifoglyok, és ...
Magam olyan pacifista vagyok, hogy hozzám
képest Assisi Szent Ferenc egy zupás őrmester.
Így az elsők közötthajítottam be a dobtáras géppisztolyomat a széntároló négyszögletes ablakán. Növendéktársam, aki később járási túzoltóparancsnok lett, dühösen támadt nekem:
- Az ilyenek miatt bukik el a forradalom!
Én viszont felnéztem a hálószobánk ablakára, ahonnan éppen egy usánkás fej hajolt ki, így
minden elhangzott érv már merő formalitás
volt.
Alighanem így néz ki egy hangyaboly,
amelybe egy bottal belepiszkálnak, ahogyan a
mi iskolánk udvara nézett ki, amikor a Szibériát is sejtető parancsnoki dekrétum elhangzott.
Mindenki a hátsó kapu felé rohant, ahonnét ki
lehetett jutni a Ferencvárosi Pályaudvarra. lobogott a derékszíj nélküli köpenyem, ahogy kivágtattam a Gyáli úti kapun. Párszázan már kívül voltunk az iskola fenségterületén, amikor
felhangzott a "sztoj!" kiáltás, melynek egy rövid sorozat adott nyomatékot. Megszoktuk,
hogy ekkortájt rövid és hosszú sorozatok igazgatták az életet, így a vágtató embercsorda lemaradt fele ottrekedt a kapun belül. En az elsők
nyomában semmi mást nem néztem, mint az előttem rohanó cs izm áj ának sarkát. Egy vasutas
lakás konyhájában egy csókaszemű háziaszszony dirigál ás ára eszm~ltem: "Levenni mindent, fiúk! Az alsót is!" Es mi kétségbeesetten
dobáltuk kupacba a vadonatúj csizmát, zsávolyöltönyt, molinóinget és a hosszú gatyát.
Helyette sv ájcisapka került a fejemre, aztán egy
kitaposott cipő, zokni nélkül, szakadt nadrág,
csak úgy, a pucér testre, no meg egy végiggombos zubbony, amitól mégis úgy éreztem, vasutassá lényegültem át. Beálltam hát a bennszülött ferencvárosiak közé, és velük szurkoltam,

hogy vajon hányat sikerül a Csepel szigetén
ágyúzóknak leszedni az őket támadó repülőgé
pekból? Amikor az egyik légimasina füstölögve zuhant a Duna irányába, a közönség hangosan tapsolni kezdett. Úgy néztük a fel-felröp~
nő túzpamacsokat, ahogyan augusztus 20-an
gyönyörködünk a túzijátékban. Mondom, vasutasnak hittem magam és titokban abban reménykedtem, tán fel is szÍvódom ebben a közösségben olyanformán, hogy délben leülök a
terített asztal mellé, tányéromba aranyló tyúkhúslevest szednek, estére tán ágy is kerül, és míg
vége nem lesz ennek az egésznek, senkinek nem
jut eszébe megkérdezni tőlem: hát, mondd csak,
ki is vagy te?
- Ugye maga is szökött katona? - dörmögte
egyszerre a fülembe egy hórihorgas, lapátfülű
bennszülött. - Menjen csak arra abetonépület
felé, ott találja a többieket.
Hát ez az, az ember a bőrét nem vetheti le,
mint a kígyó. Pedig néha milyen jó lenne. Elindultam hát egy vasbeton kocka felé, ami néhány
napra otthonommá vált.

sabbak legyünk, Egyik napon a menetrendszetisztogatási akci<Íval járó géppuska kattogást
keserves ordítás követte. Természetesen mi katonák kúsztunk a hang irányába, ahol egy sebesült vasutast találLunk, A keszeg ember szerencsétlenségére, szolgálatba igyekezett, amikor a
"sztoj!" kiáltással egyidőben már reccsent is a
sorozat. Mind a két combját átfúrta egyetlen lövedék. Miközben vele bíbelődtünk, újabb lövés
és újabb segélykiáltás. A másik sebesült egy mázsán felüli vasutas volt, neki a bokáját ütötte át
a golyó. Hát persze, hogy én és Juhász Karcsi
markoltuk a hordágy két végét, és kanyarítottuk
nyakunkba a gurtnit. Előbb a könnyebbik emberünkkel lohol tunk a László Kórházba, ahol
talpalattnyi hely nem volt; a folyosón sem fért
senki, de elsősorban nem ezért utasított{t!c el a
sebesült fclvételét. Azt mondta az egyik orvos,
hogy ennivaló nincs a betegek számára!
- Semmi gond, van még egy embcrünk és vele már főznival6t is hozunk. A kövér vasutas
mellé jókora kockányi zsírt helyeztünk és a hordágyat megpúpoztuk néhány láda sZ<Íltivel. Azrű

Az a november...
A betonbunker hatalmas kockatömbjét többmázsás vasajtó zártael a külvilágtól. E félelmetes nyílás záró t belül kerekekkel, karokkal lehetett elreteszelni. Bent az "ementálisajt" lyukjaiban két emberre négy négyzetméter 'jutott, természetesen vasajtóval és hermetikusan elzárva
immár egymástól valamennyi kuckó. Egy földöntúli aggregátor megállás nélkül zümmögött,
és a szellőzo1cön friss levegőt fuvintott, egy másik nyíláson pedig fáradt és viseltes. ájert szippantott ki egyhangú monotóniával. Erkezésemkor az ajtó nyitva volt, a bágyadt napfényben a
bátrabb vasutasok fürdőztek, a félénkebbek az
ajtó takarásába húzódva politizáltak. Az atombiztos óvóhely lakói vasutasok voltak, mivel a
vonatok egymás után futottak be a pályaudvarra - jobbára Vöröskeresztes küldeményekkel és a személyzet már ajelzőnélleugrált, hogy mihamarabb biztonságba érkezzen.
A csoport másik felét azok tették ki, akik jöttek a kötelességtól szólítva, mert számításuk
szerint rájuk esett a "forda" . Napközben eI-elvonultak és fejüket a pléhtáskába dugva falatozták ameggylevest, sülthúst, almás pitét. Amikor
mindent kiettek a táskából, közölték velünk, a
hat menekült katonával, hogy a társadalmi munkamegosztásból számunkra a kockázatos élelemszerzés jutott. Mert hát, azért vagyunk katonák, vagy mifene... ! Ilyenkor aztán elindultunk
a sínek köre, először is bemértük, hová hord a
pályaudvar víztornyában, vagy a fene tudja hol
elrejtett géppuskák hatósugara, aztán a kocsik
alatt szökellve letéptük a plombát a guruló ajtókról, s vittük az elemózsiát: ruháskosárban a
bolgár olajoshalat, ládaszárnra ajugoszláv kecskecsecsű szo1őt, almabort, meggyborr, nápolyit
és szívnivalónak a szivart. Szobatársammal, Juhász Karcsival egy tízezres kartonnal tartalékoltunk a békésebb napokra.
Hajnalban megindultak hátborzongató csörömpöléssel a szovjet tartkok, és a páncélosok
takarásában óvakodtak előre a gyalQgosok. Délig bejutottak a főváros belső kerületeibe, aztán
délután ugyanazon az úton visszamasíroztak.
Tisztogattak. E művelethez időnként egy-egy
rövidebb géppisztoly-sorozat dukált, majd a
nyomaték kedvéért a lövegtorony is böffent
egyet-egyet. Hamarosan felfedezték a bunkerban zajló életet, így merő kötelességtudatból
oda-oda pörköltek egy-egy sorozatot az ajtó tájékának. A behemód falon persze csak annyi
nyomot hagyott az "üdvözlet", mintha srácok
firkáltak volna rá zsírkrétával, de arra elég volt
a figyelmeztetés, hogya ki-bejárkálással óvato-

tán megemeltük volna a száIlítmányl. A hordágy mintha a földhöz lenne szögezve. De aztán
csak mozdult, ám szemem eltitt tüzes karikák
táncoltak, és pihen6tm pihenőig riadtan szlÍmoltam a lépéseket, nehogy odarogyjak magam is
a fájdalmasan nyöszörg6 vasutas mellé.
A mind vakmer6bb kalandozásaink során a
sínek között társainkba botlottunk, akik éppen
egy kis teheraut<Íra pakoltak ezt-azt egy felnyitOlt vagonból. Megnyugtaltak, hogy odabent
minden rendben, az éjszakát már a saját ágy:íban töltheti az ember. Visszaóvakodtunk hát a
tisztiiskolába. November lD-én reggel Összehívtak bennünket: - Emberek, választani lehet!
Aki akar leszerelhet, aki úgy dönt, maradhat!
Aki pedig a családját akarja látni, szabadságra
mehet és visszavárjuk!
Én, aki tévedésbcíl kerültem egyébként is az
e..gyenruha közelébe, örökre Ictettem a fegyvert .
Am még haza kellett vergődni a közlekedés teljes káosz,íban. Gy alog indultunk a Kerepesi
úton a "szomszédos" Sátoraljaújhely felé . Azt:ín
stoppal, majd vonattal folytattuk. Az ma már
csak megmosolyogtató Illellékkörülmény, hogy
otthon természetesen halálhíremct költötték.
Egyik nalxm ugy;mis betelefonáltunk a rádi6ba,
hogy üzenjük : "Jól vagyunk!" El is hangzott a
nevem a Kossuthon, csak hát aki hallotta, azt felejtette el, milyen apropóból. Anyámnak már
úgy mesélték, hogy az elesettek között emlegettek. Az csak természetes volt, hogy a drágám elájult, amikor meglátott.
Aztán lepakoltam a csomagjaimat és hallgattam , hallgattam a csöndet. Ekkor kivágódott az
ajtó és családunk ismer6se, gníf Takách Tolvaj
Gyula állított be. Félb6rkabátban és derékszíjján annyi kézigránáttal, hogy vele az egész falut a leveg6be röpíthette volna, Anyám megpníbált eléje állni, dc a finom úr tapintatosan félretolta.
- Elnézést Juliskám, de a Kőkapun állomásozó forradalmi csapataink a szomszédos rendcírség épületében tárgyalnak az oroszokkal. Mi a
padlásról biztosítjuk a parlamentereinket - aztán a bocsánatkérés után néhány diákkal [eldübörgött a padlásunkra, félrehúzták a cserepet és
kidugták rajta a puskák csövét. Válaszul a szovjet küldöttséget szállító harckocsi természetesen aházunkra irányozta a löveg tornyát és
ugyanígy tett a másik két kísérő páncélos is .
Végre, végre ez a lelket sírnogató csend, ez a
rég áhított nyugalom - ezek voltak az utolslÍ
gondolataim, miel6tt több napig tartó álomba
merültem .
P'd'ín,,; Bb'"
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Kézdy Gyiirgy l'S :\1észáros lstván

:\ Icszléry Judit

Kézdy György

Sztárek Andrea, Mészáros István és
Mucsi Zoltán

Schwajda a drámáiban szinte mindig
ugyanarról beszél: múltbéli és jelenbeni
gyarlóságainkról, tévelygéseinkr61, politi kai-társadalmi bakijainkról. Al.Okníl a kén:-, szerű tellekról és szerep"állalásokníl, :lmelybe belehajs7.0lta az itt él6ke t a századzivataros történelme.
A Szolnoki Szigligeti Színházban most
bemutatoll dráma is hason lóan fesZÍt<Í összefüggéseket feszeget - kilLÍn6 rend ezésben
(Taub János) és parádés szereposzti,b:m (pl.
Kézdy György, Gy<Íry Emil, kszléry Judit,
Koós Olga, Bajcsay l\lária, Fodor Tam,ís,
Mertz Tibor).
Felvételeink (Tarpai Zollán munkája) ai'.
el6adás legizgalmasabb jclcneteibe engednek bepillantást.
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resszív filmek tv-reklám· a

A közelmúltban jelent meg egy felhív ás az ellenzéki pártok és szervezetek aláírásával, miszerint csökkenteni kellene, illetve meg kellene szüntetni az agresszív és pornográf filmek reklámozását a televízióban, esetleg szabályozni kellene, hogy mit nézzünk egyáltalán.
A Magyar Hírlap szemleírója rögtön fel is teszi a kérdést: "Akkor most
másfajta cenzúra következik?"
Mélyebb és összetettebb a probléma, semhogy ennyivel elintézódjék:
egyrészt politikai, másrészt egészségügyi.

I.
Politikai, mert a kultúra - ki-

kimo~~atlan,ul

'A KT' ,

mondva ;agy
-,
szerves resze, hordozoJa a tarsadalom törekvéseinek. Lemérhető
általa egy nemzet hagyománytis ztelete, újító törekv ései, kon -• • • • • • • • • • • • • •
zervativizmusa, a szellemi potenciál nagyságrendje s még sok minden egyéb. S már vitatkozni sem érdemes arról, hogy felhasználható-e például választási kampányokhoz vagy egyéb manipulációkhoz. (Példával a nyugat-európai, az amerikai és a
kelet-európai színházak egyaránt szolgálhatnak, hiszen egy-egy párt támogatásából élnek, s természetesen eszerint dolgoznak.)
Politikai azért is - s főleg olyan országokban, ahol a diktatúra cenzúrája például három T-ket (támogatás, tűrés, tiltás) érvényesített -, mert a "ki
tud nagyobbat, szabadabbat mondani" elv most mindenkinek jól jöhet.
Hát még egy olyannak, aki ezzel ismét demonstrálhatja újszerúségét!
A "nem" szó kimondása jelen társadalmunkban eleve elutasításra talál,
pedig lehet, hogy messzebbre kellene tekintenünk. Persze lehet, hogy az
átlagember tekint is, csak a demokratikusnak nevezett szocialista torzszülemény sajátítja ki a véleményét.

iiiii

Ám a kérdés országonként másként vetődik fel. Egyhelyütt politikai,
másutt inkább társadalmi, egészségügyi.
Politikai olyan helyzetben, ahol szó sem eshet valódi demokráciáról,
hiszen ott éppen a progresszív erők szolgálatában áll a kultúra jelesebb,
érdemesebb része. S így feltétlenül eszköze lehet újító törekvéseknek,
pontosan a demokrácia kialakításának.
Olyan helyen azonban, ahol a demokratikus emberi jogok adottak, létezőek, ott a kérdés már nem a hatalom, hanem az egyén oldaláról vető
dik fel. Az utóbbi védelmében.
Ehelyütt az állam nem az elnyomó, hanem a szolgáló szerepében lép
fel, egyetértve - megmutatva, megmagyarázva -, tudatosítva a néppel, az
állampolgárral. S fel sem vetődik a tömegekben, hogy őt ezzel esetleg
szabadságjogaiban korlátozzák.

m.
Mert tisztában van vele, hogy a demokráciának is megvannak a maga
játékszabályai.
A demokrácia ugyanis nem azonos a parttalan liberalizmussal. Nem
egyenlő a tengerrel. Soldcal inkább folyó, amelyben a part biztosítja a folyás irányát úgy, hogy benne a cseppek szabadon mozoghatnak. S ha néha ki is önt, azért mindig megtalálja
a helyes utat.
Mielőtt bárki félreértené: nem az eddigi zsilipekkel
kell működtetni a rendszert, mert az mesterségesen te~
remtetett. A partokat kell úgy alakítani,
hogy a természetesség és a következetesség a rendezettséggel is párosuljon. Mert
•
így a folyás gyorsabbá, lendületesebbé
válik, s aztán már valóban szabadon torkollhat a tengerbe; mert a tengerben is
tisztában lesz vízcsepp voltával.

vagy nem

H.
Még mindig politikai, mert vele szorosan összefügg a demokrácia milyenségének kérdése. Nézzünk egy-két változatot:
- Khomeini halált mond ki Salmon Rushdie fejére, mert utóbbi verseskötetét istenkáromlónak véli;
- Aczél György nem engedi bemutatni Shakespeare A velencei kalmár
című darabját Szolnokon, mert benne zsidókról van szó (s persze még
sok minden mást sem enged);
- Sztálin nem engedi kiadni Paszternak, Mandelstam, Hlebnyikov, Ahmatova, Cvetajeva stb. műveit, mert fél tőlük, s ezért megnyomorítja életüket, vagy elteszi őket láb alól;
- Angliában betiltják a Rambo vetítés ét, mert agress 7 ivitást vált ki a fi atalokból;
- Olaszországban bírósági ítélet tiltja meg Jancsó Miklós egyik filmjének vetítését, mert - az ítélet szerint - az pornográf;
- Az Egyesült Államokban a televízióban csak derékon felüli meztelenség megengedett.
S még lehetne tovább bővíteni a listát más országokkal, más esetekkel
keletről és nyugatról egyaránt.

art

?

N.
Egészségügyi kérdés is. S itt ismét a Rambo esetére utalnék. A betiltás
bírósági indoklásában a fiatalságra tett negatív hatását emelték ki. S ez
természetes abban a közegben, ahol már nem a pillanatnyi érdekek a döntőek, hanem távolabbra is néznek.
Deák Ferenctől való az a vélemény, miszerint ha egy nép valamiről önként lemondott, azt többé soha vissza nem szerezheti. A pátosz mellett a
gondolat is figyelmet érdemel. S ha ezt a mi helyzetünkre alkalmazzuk,
talán már nem is tűnik olyan szellemesnek a Magyar Hírlap riposztja. S
egy ránccal talán a mi homlokunkon is több lesz, ha eszünkbe jut, hogy
gyermekünknek többet árt egy-egy ilyen film, mint a csoki vagy a cukor
a fogának. Csak ez nem mérhető - talán a bűnözési statisztikával valamennyire - olyan látványosan, mint a bal alsó négyes vagy hatos.
Jólláthatóvá csak olyankor válik, amikor éjjel a gyermek felriad, bepisil - még 10-12 éves korban is -, amikor beszéde, cselekedetei durvák
lesznek, amikor kiderül, hogy nincs benne tolerancia, mert az erő, a ravaszság, a gazemberség, a kés, a fegyver mindent megold, ha elég ügyesen alkalmazzuk. S ilyenkor sírva fakadunk, nem tudjuk, miért történt
mindez, "Pedig mindent megadtunk neki!".

v.
S még egy miatt állunk értetlenül. Amikor észrevesszük, hogy frusztrált tinink van, aki ha felnőtté válik, sem lesz képes örömöt találni a szexualitásban, a nemek találkozásában. Mert kifelejti az érzelmet, s ettől
szegényebb lesz. Maradnak neki az állati ösztönök, a kielégületlenség,
az onánia, a maszturbáció: a szexuális magány. Majd a teljes elzárkózás:
a kialakult, rögzült komplexusok miatt. S ők már a jövő emberei. A jövő
szülői, akik példaként szolgálnak majd a következő nemzedékek számára.

VI.
Nem ellenzői vagyunk a szórakozásnak, hiszen éppen most - e léthelyzetben - nagy szükségünk van arra, hogy elfeledjük - ha csak percekre is
- az otthon zsíroskenyerét, s lássunk langusztát, s hogy nevethessünk.
Szívbo1.

SzSnes.. Il.inkroniúft amerikai film
R.ndet&: John McT;...nln
~, ~WiUe

Ám munkál bennünk a féltés, a jövő féltése, mert szeretnénk, ha legalább ők nem kényszerülnének "agymosásra" , amit még velünk szemben
is elkövettek - igaz másként -, s ami bún, m<!rt kiöli a gondolatot, az érzelmet. Azaz állativá süllyeszt.
Várhegyi Attila
a FIDESZ szolnoki csoportjáb61

-.......- ~
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25 éves a Harsona
SzüUnap a Lehelben
A diáklapok történetében egyedülálló rekordot ért el a Lehel Harsona,
ajászberényi Lehel Vezér Gimnázium lapja. Huszonötödik születésnapját
ünnepelték novemberben az egykori s mai diákszerkesztók, tollforgatók"
a laJXlt támogató tanárok.
A lap sok diáknak adott munkát, sokan próbálhatták ki magukat ezen
a területen is. Bár újságíró a diákok közül egy sem lett, a Lehel Harsonáért végzett munka senkinek nem vo lt haszontalan. A közös munka, a diáktársak kritikája, a problémák felfedezése az egykori s mai Lehelesek szeméIyiségét formálta. Ezt
mondta el Csomor Józsefné tanárnő, aki felnőtt gyermekei mellett harmadiknak
a Lehel Harsonát említi. 6
szerkeszti a diákokkal 25
éve a laJXlt.
Az 1964-ben született
diákújság Fórum néven,
stencilezett kiadásban került a giInnazisták kezébe.
Mígnem az alma mater lépcsóit kezdte koptatni egy
nyomdász csemetéje. A
pap jóvoltából a jászberény i nyomda kollektívája
immár 15 éve sok társadalmi munkával segíti elő a
csinosabb küllemet. A történet ott folytatódik, amikor át kellett keresztelked-

.--

niük. A sajtó irányítás akkori tótumfaktumai kiderítették, Fórum néven
már van egy újság. Így lettek hát 1976-ban Lehel Harsona.
A régi évfolyamokat bekötve 6rzik az iskolában. A történelem sajátos
dokumentumai a régi laJXlk. Megtudhatjuk, hogy mennyire a politikaieszmei nevelés vo.lt el6térben a hatvanas években. Ma már egyszeruen a
humorsarokba kerülne ez a véresen komoly mondat: Az els6 A. osztály
szocialista szerződést kötött a súgások és puskázások kiküszöbölésére.
Persze a diákélet hétköznapjait is tükrözik a rég i példányok. A beat-korszak divatjai, a nagy utazások élményei, az épít6táborok, a kollégiumi
élet hangulata, nevelési, iskolai problémák mind teret kaptak a sulilapban. No és a humor, ami nélkül nincs diákélet. A legutóbbi lapszámból
kerüljön ide egy csokor a diákok kiapadhatatlan ötleteiből, a Lehelesek
leheleteib61:
- A hűbéri láncot
a király tartotta a
nyakán.
- Voltaire a filoPárizs: Rejtő Jenő regényhősei is
zófusok párttitkára
megirigyelhetnék a volt.
24 karátos aranyle- A pajzsmirigy
mezekkel borított csökkent működése
Cadillacet, amely a
kor részarányos hü"Világ legszebb autói" címO kiállításon lye keletkezik.
- Hemingway
tekinthető meg. A
gyémántokkal kira- egész életében népkott d ísztárcsáj ú au- szerusítette a szőrös
tomobiIt a General mell ű férfiasságot.
Motors 1929-bcn
A most született
készítette Liberace újság szerkesztői mit
ameri'kai mOvész is kívánhatnak egy
megrendelésére. Az
25 éves társnak. Sois merretlen brit
gyOjtil tulajdoná- ha ne apadjon ki az
ban lévll aranyautó ötlet, a tehetség s a
eladó - hárommillió kassza, ami éltet
frankért, azaz kb. mindent a világon.

A 24 karátos Cadillac

A földosztás Nagy Imrét a parasztság sor;liban, pártállásra való tekintet nélkül, népsl.enívé tette. Valószínűleg ennek a felismerése késl.tette Rákosit arra, hogy Nagyot - akivel ncm
szimpatizált - a földművelésügyi minis/.térium
éléről elmozdítsa és valamilyen népsl.erűtlen
feladatot bízzon rá! Így lett Nagy lmre 1945.
novemberében belügyminiszter. De a tárca élén
csak pár hónapig tartott ki. Nem született rendőrnek, kevésbé "csekistának", szóval olyannak, akinek a háború utáni Magyarországon e
posztot szánták. (Utódja Rajk László lett.
Ahogy mondták: a megfelelő ember a megfelelő helyen!). Először a pártadminisztrációban
foglalkoztatták, majd két évre a Gödö1l6i Agrártudományi Egyetem rektora lett. Lcend6 mez6gazdászokat tanított a szövetkel.eti politika
alapelveire. 1949 tavaszán azonban élesen
összeütközött Rákosival és a szűkebb vel.el<Íséggel. Nem értett ugyanis egyet a "Fordulat
Éve" utáni mezőgazdasági politikával, a földnek a parasztoktól való visszavételével, illetve
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a
tszcs-k erőszakos úton való létrehozásával.
Ugyanakkor tagadta a falusi osztályharc sl.ükségességét, kiállt a "kulákságnak". mint a parasztság egy rétegének likvidálása ellen és hibáztatta azt a felfogást, amely a marxista-leninista agrárpolitikában a módosabb "köl.épparasztot" a "kulákkal" tette egy kalap alá. Nagy
Imre félreérthetetlenül a paraszti kisbirtok
hosszú időre szóló fenntartása mellett tön pálcát, miközben a szovjet mintára szabott er<Íszakos termelőszövetkezeti átszervezést ellenel.te.

Gosztonyi
Péter:

ötszázezer dollárért.
(Telefot" - MTI)

KE.

1956.
Ki volt Nagy Ilnre?

évek helytelen és a magyar nép érdekeit semén 1949 . szeptemberében a Rákosi-féle vezetés
mibe vevő politikai kiküszöbölésére. Tőmon
az MDP Politikai I3izottságából kizárta. Ettől
függetlenül Nagy Imre 1950. decemberében datokban soroljuk fel a legfontosabbakat. Demokratikusabbá tette a vezetést. Megkezdte a
kormányfunkciót kapott. Először élelmezési,
majd begyújtési miniszter lett és egyike a - törvénytelenségek felszámolását. Az ártatlanul
meghurcolt, ún. "koncepciós perek"-ben elítélt
számtalan - miniszterelnök-helyettesnek. Rápolitikai foglyok ügyei vci kapcsolatban perújkosinak bizonyára külön öröme telt benne,
hogy jövend6 politikai ellenfelére olyan tevé- rafelvételt rendel t el. Ugyanakkor széles körű
kenységet kényszeríthetett, amely Nagy elvei- amnesztiát hirdetett meg. Megszüntette az
vel ellentétben állott . Nagy Imrében viszont "osztályidegenek" kitelepítését, vagyis a népi
volt annyi fegyelem és önuralom, hogy ellátta demokratikus deportációkat. Feloszlatta az intemálótáborokat. Az eddigi ideológiai állan1éfeladatát. A kormány élén
Nagy Imre miniszterelnökként 1953. június pítés egyik belpolitikai sarkkövét, az "osztályharcot" -, amelyantihumanista és fasisztoid kí4-én mutatkozott be a Sztálin halála után politikai változást óhajtó országnak. Kormánya sérője l enségekkel a belső megbékélés kerékköösszetételét és programj;ít bár ő jelentette be - tője volt, - a minimumra csökkentette.
Gazdasági vonalon is számos, a közösség
va lój;íban mindkettő Rákosi és Gerő jóváhaérdekeit szolgá ló intézkedésre került a sor,
gy:í.sával került ki, s taktikai okokból hagyták,
hogy Nagy hirdesse meg az új, az úgynevezett amelyek célja az állampolgárok életsZÍnvonajúnillsi utat, amely az ország népének azonban . Iának tényleges emelése volt. Így az ötéves
tervnek Rákosi és Gerő általl951-ben irreálifriss "leveg6t" és új reményeket hirdetett.
san felemelt ipari ( és katonai) kiadásait az új
N agy, Rákosival ellentétben őszintén kívánta a reformokat s mindent megtett annak érde- kormány csökkentette. Ugyanakkor a mező
kében, hogy ezek, a lehet6ségekhez képest gazdasági beruházásokat növelte. Többrendbeli ár leszállÍtásra is sor került. A városi lakosság
megvalósllljanak. Kormánya valamivel több
kÖl.ellátása megjavult. Az eleddig kötelező érmint másfél évi működése során számos gya-
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JEREVÁNI

Szovjetamerikai
Az idei év elején az amerikai űrkutató hivatal, a NASA és az Egyesült Államok kormánya
több szovjetkormányszervhez fordult azzal ajavaslattai, hogy létesítsenek egy különleges audio-vizuális szputnyik hírközlő rendszert, amelyen keresztül konzultatív orvosi segítség nyújtható az örmény földrengés séTÜltjeinek gyógyításához, illetve, amelyen keresztül továbbíthatják a Kaukázuson túli köztársaság egészségügyi
szerveihez az elemi esapások következményeinek felszámolásáról rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az Egyesült Államok több jelentős
egészségügyi központja ajánlotta fel konzultatív
segítségét.

tudományos érdekességek

A jereváni diagnosztikai központ mellett
telepített mozgatható televíziós állomást az
Aeroflot különjárata hozta az Egyesült Államokból

A Szovjetunióban a tervezet előkészítését a
az egészségért" programban résztvevő
szervezetre bízták. Szovjet részről a tevékenységek összehangolását a Szoj uzmedin form Tudományos Termelési Egyesülés végezte.
A NASA és a tervezet szovjet résztvevői
képviselőinek ülésére március elején került sor,
ahol aláírtak egy együttműködési megállapodást, április végén pedig már megkezdődtek az
első próbaadások.
Olyan átfogó kozmikus hírközlő rendszert
alakítottak ki, melynek földi elemeiként a két
ország területén telepített mozgó televíziós állomások szolgáltak. A Szovjetunióba a mozgó
televíziós állomást az Aeroflot különjárata szállította az Egyesült Államokból Jerevánba, ahol
azt a diagnosztikai központban szerelték össze.
A szovjet és amerikai orvosok azóta már több
fontos kérdést mdtak megvitatni, így a természeti csapást szenvedett területek járványügyi

ták. Új alapokra fektették és növelték a városi
lakásépítkezést, amelyet Rákosi és Gerő, talán
tudatosan, elhanyagolt.
A faluról sem feledkezett meg Nagy Imre!
A begyűjtés i kötelezettségeket felülvizsgáltatta
és a legtöbb esetben enyhítette. Megszűnt a falu pellengére, a szégyenletes "kulák lista" . Biztosíiották, hogy a termelőszövetkezetek be való
belépés valóban az önkéntesség alapján történjék. Sőt, lehetőség nyílt arra is, hogy aki kívánja, a folyó ~azdasági év lezárta után, otthagyja
a tszcs-t! (Eitek is sokan az alkalommal! 1953.
december 31-éig a meglévő 2.342 termelőszö
vetkezeti csoportból 688 mondotta ki taglétszám hiányában feloszlatását.) Helyesen jegyzi
meg mindezek alapján visszaemlékezéseiben a
kommunista Vas Zoltán: "Az ország népe fellélegzett .... Akormány intézkedései bizakodást és
reményt keltettek az ország népében a jobb jelen és jövő tekintetében... "
Az 1953-as nyári és őszi hónapokban Nagy
Imrét azok is megtanulták tisztelni és becsülni,
akik - és ilyenek nem voltak kevesen! - a Keletről importált eszmei bálványoknak és szokásoknak nem voltak barátai! A miniszterelnököt
fellépése, ízes magyar beszéde, egész megjclenése és az a tény, hogyatömegekkel nem az eddigi megszokott pártzsargonban beszélt, népszerűvé tette országszerte. Rákosi mindezt jól
látta. Dúlt-fúlt emiatt, különben is Nagyban politikai riválisát látta és megbuktatását kívánta.
Egyelőre azonban semmit sem tehetett, hisz
Nagy a szovjet vezetők - névszerint Malenkov
- bizalmát birta. Így esak gyűjtötte ellene a "terhelő bizonyítékokat" és várt arra, ho
kellő

pillanatban ellentámadásba lendüljön. Nem feladatunk a Nagy-korn1ány 20 hónapos működé
sének ismertetése. Csak tényként szögezzük le,
hogy Nagy Imre - jóllehct maga is követelt el
ezidóben hibákat (de bűnöket nem!) - tulajdonképpen megmentette a szocia lizmus becsületét
Magyarországon. Így elsőnck bizonyította be,
hogy rendőrterror mellőzésével is fenntartható
a rendszer. Hogynem volt elég erős , illetve nem
volt elég ereje a "visszahúzó erőket", Rákosit és
garnitúráját a vezetésbol eltávolítani, az első
sorban nem az Ő terhére róható fel. Az akkori
nemzetközi helyzet és ezen belül a szovjet politikai vezétés egy ilyen lépést semmiképp sem
engedélyezett volna.
Nagy Imre megbuktatása az 1954-es évvégi
nemzetközi helyzettel, közelebbről a "német
kérdés" problémakörével függ össze. A nyugati védelmi közösség, a NATO 1954. szeptember 28-a és október 3-a közölt Londonban megtartott összejöveteién határozat születetr a Német Szövetségi Köztársaság felfegyverzésének
szükségességéről, illetve az NSZK-nak a NATO-ba történő mielőbbi felvételéről. Ezt a
Szovjetunió minden módon meg aKarta akadályozni, abból az irreális meggondolásból kiindulva, hogy a nyugatnémet politikusok a NATO irányítását rövid időn belül saját részükre
kisajátítják. S ha ez megtörténik, akkor a németek készek lesznek arra, hogy a második világháborúban elvesztett "keleti területeik" visszaszerzéséért támadó hadjáratot indítsanak a
Szovjetunió ellen! Ez a politikai lidércálom,
amely Hruscsovot és a többi, a német-szovjct
háború v

"Világűr

problémáit is. A jelenleg klinikai kezolés alatt
álló betegeknek els6sorban rehabilitációs és
pszichológiai kezelésre van szükségük. Gy<lgyításukban helyet kapnak a helyreállító és
plasztikai sebészet, valamint a mikrosebészet
problémái.
Az amerikai szakemberek örmény kollég,íiknak nemcsak gyakorlati tevékenységükhöz
nyújtanak magas szinní szakmai segítséget, hanem telefaxon keresztül a legújabb orvosi irodalmat is továbbítják számukra.
Alekszandr Kiszeljov, a Szojuzmedinform
Tudományos Termelési Egyesülés vezérigazgatója, a tervezet szovjet vezel<íjének véleménye szerint a kezdeményezés megvalósít:ísa
annak következtében vált lehetővé, hogy a
Szovjetunió és az Egyesült Államok kormányközi megállapodá~ban egyezett meg a világtír
békés célú felhasználásáról és kutatá~áról.
"A világűr az egészségért" program keretében a különböző országok egészségügyi szakemberei előll komoly távlatok nyílnak, hogy al.
űnec!lnológi:í t szakemberek kölcsönös kom.ultációjára és tapasztalatcserére, az egészségügy,
a környezetvédelem, a természeti és ipari katasztrófákról szó ló értesítésre és azok következményeinek fels zámo lására ha~ználják fel.

.J.Z.
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orvoSI
tévéhíd
szovjet vezetőket állandóan nyomta, csak súlyosbodott, ha arra gondoltak, hogy az új, Kelet
[clé támadó Wehrmacht - amerikai felszereléssel és amerikai ut{mpótlássaltör majd Moszkva
felé ...
Hogy mindezt csírájában megakadályozzák,
1954. november 29-e és december 2-a között
Moszkvábarl a szovjet kormány és szövetségesci együttes tanácskozás án egy [ontos elvi döntés született. Ennek értclmében, ha a Német
S/.övetségi Köztársaság távol marad a NATOtól, Hruscsov hajlandó fcladni Kelet-Némctországo t és cgy demokratikus, semleges, illetve
Kelettől -Ny ugattól független egyesített Németország létébe belenyugodni! Ennyire félt
Moszkva a nyugat-német újraregyverkezéstcíl ...
A nyugati hatalmak a:l.Onban továbbra is a Német Szövetségi KÖ/Jársaság NATO-tags,íga
mellett törtek pálcát és ennek miel6bbi gyakorlati előkészítését, illetve végrehajtását szorgalmazták. Erre Moszkva is más húrokat kezdett
pengetni. Széles fronton indult meg a propaganda-hadjárat a "nyugati imperialisták által újj,íélesztett német revansizmus" ellen. Sőt, a vezet6 szovjet lapokban olyan "elméleti" cikkek láttak napvilágot, amelyek azt fejtegették, hogy az
1945-ös potsdami egyczmény értclmében a
szovjet kormánynak nemcsak joga, de kötelessége bizonyos megel6ző lépéseket tenni, ha Európában a német revansizmus ismét fclélcdvc,
veszélyeztetné a békél. ..
S hogy mindez nemcsak üres fenyegetés
volt, hanem a szavak mögött konkrét hadi efőkészületek álltak, tanúsítja többek között a következő részben olvasható
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UA politizálás

csak megaláztatást
'hozhat!"

Filmművészet

....---____h_u_ll_á_m-----,völgyben
Dübörgő zene, ho~ályos képek, az "előírttól"
homlokegyenest eltérő kameramozgás-zűrzavar, káosz,
vagy lassú forrongás, mozgolódás, amelyből létrejön,
létrejöhet egy jó film ... ? A Közgáz Vizuális Brigád
Bevezetés a :6lmművészetbe CÍmű alkotása az 1988-ban,
Szegeden megrendezett Országos Amatőrfilm és Video
Fesztiválon nagy port kavart a jelenlévő amatőr, azóta
független :6lmesek és a zsűri tagjai között. Többen
állították, hogy rissz-rossz filmdarabokból, snittekből
összeállított zagyvaság az egész, de volt (például Mész
András filmrendező), aki idegen bolygók szülötteinek
küldhette volna el a mai filmes világ pontos

Kovács András Bálint filmesztétát, a Filmvilág munkatársát kérdeztem:
- Valóban ilyen káosz, összevisszaság uralkodik ma a filmek világában, a filmmavészetben?
- Az említett film nagyon jól mutatja be amai
világ, filmvilág jelenlegi állapotát. A filmművé
szeti irányzatok mély hullámvölgyben vannak.
Mindent lehet, minden fölborult. A filmművé
szetben mindig voltak váltópontok, a negyvenes, ötvenes évek végén az olasz realizmus, a
francia, valamint a hatvanas, hetvenes évek végén a cseh és magyar újhullám, melyek elültét
egy-egy csöndesebb időszak követelt, Ma nincsenek nagy irányzatok. Az utóbbi tíz év ben J armusch, egy fiatal amerikai és Tercnec Davis,
Derek Jarman angol rendezők készítenek figyelemre méltó műveket, és Godard, aki a francia
új hull ám (melynek jeles képviselője) elcsitulása után kezdett ismét filmezni. Ők azonban nem
képviselnek azonos stJ.1usvilágot.
- M itól jó egy film?
- A film elsősorban ipari termék, rengeteg
pénzbe kerül az előállítása. Gazdasági érdekek
fűződnek hozzá, mint más kulturális áruhoz is.
A vásárlók köre, ízlése határozza meg, hogy mikor milyen film készül. Azt, hogy mitől jó egy
film, vagy mitől nem, épp oly nehéz megmagyarázni, mint más képzőművészeti, zenei alkotás minőségét. Kantot tud ám említeni, ... nem tudom megmondani mi a szép, de meg tudom mutatni ...
A filmezés mesterség, mint bármelyik más
szakma, például az asztalosoké. A rendezők általában egymástól kérdik, jó-e a filmjük, hiszen
a szűkebb szakmához tartozó tud igazán értő véleményt alkotni egy-egy múről .
- Miben érezhet6 a filmmavészet hullámvölgy-hatása Magyarországon?
- A filmek minőségében. A magyar film készítőket négy csoportba tudnám osztani. Az első a nagy öregek generációja: Bacsó, Makk,
Jancsó, Kovács, Mészáros ... A másodikba tartoznak Szabó és a vele egyidóben induló filmesek. Ők építették fel a magyar filmet. Ez a két
generáció ma ideológiai, stílus- és szerepválságban van. A hatvanas években politikai, társadalmi és ideológiai szinten a filmnek jelentős
szerepe volt. Ezt a hetvenes évektől kezdve elveszítette, mert nem képviselte a progresszió t,
előrehaladást, s a nyolcvanas évektől olyan politikai pozícióban van, amely eleve "döglött".
-

-

-

-.

-

-

_...

A filmes generációk harmadik csoportja Jeles, Dárday, Bódy és a velük együtt kezdő filmesek, akik közül sokan a filmes világ perifériájára szorultak. Bódy teljesen szembefordult a
régi filmes generáció szemléletével, míg Jeles
nem lépett ki abból a világból, de azon belül tudott újat produkálni.
- A harmadik generáció jónéhány filmjét betiltották, vagy "összevissza halandzsaként" tartották számon, Miért tiltottak, tiltanak be egyegy filmet ?
- A filmek - legalábbis Magyarországon úgy kerülnek ki a dobo zból, ahogy bekerültek.
Csöndben és nyomtalanul. Sosem hangzik el
nyilvánosan egy szó sem arról, hogy miért bukolt, és miért szabadult ki. Megpróbálhatunk jól
értesülni, de igazán csak akkor érthetnénk meg
abctiltási reflexből valamit, ha mi is ott ülnénk.
Mert olt elsősorban azt kell eldönteni, hogy valami veszélyes-e vagy scm. Ehhez pedig első
sorban félni kell. Egy biztos azonban: sosem
azért tiltanak be egy filmet, mert "olyasmi" van
benne. "Olyasmit" ki lehet vágni. Ha pedig a téma "olyan", akkor a mű cl sem készül. De ha elkészült, és vágássalmégsem lehet elintézni, az
csakis olyan dolog lehet, amit a téma nem sejtetett előre, s a kész művet teljesen áthatja. Jeles András hat évre betiltott Alombrigád című

filmje például magát azt a beszélgetést, vitát tagadja, amelyet a magyar film az ilyen problémák tárgyalásához használni szokott. Nem leleplez és kimond, hanem hátat fordít és kivezeti hőseit abból a politizálásból, amely csak megaláztatás t hozhat nekik.
A "betiltási indulatokat" nemcsak politikai
okok mo tiv álhatják, hanem olyan szellemi idegenségérzet is, amellyel szemben tökéletesen
tehetetlen az, akit megcsap.
- A filmrendez6knek viszont meg kell élniük.
Mondjuk - mivel ez a szakmájuk - rendezésért
kapott pénzMl ...
A rendezolc a világ minden társadalmában a
"felső tÍzezerhez" tartoznak, azzal a különbséggel, hogy nyugaton több, keleten kevesebb, de
az otthoni átlaghoz képest mégis jobb anyagi
körülmények között élnek. Magyarországon a
rendezők választhatnak: vagy a "nagygazdag"
életformát, luxus gépkocsit és a filmek "olyasmiért" való megvágását, vagy az elkészítendő,
elkészült filmek betiltását.
- De térjünk vissza a magyar filmesek mai,
negyedik generációjára.
- Xantus és a vele együtt induló filmrendezőknél nyoma sincs a társadalmi elkötelezeltségnek. Tarr, Enyedi, Mész és Tímár azok, akik
olyan műveket csinálnak, amelyek újdonságként hatnak a mai magyar filmek között. Munkáikban pozitívum, hogy nyoma sincs a régi
"döglött" hagyományoknak, de negatívumként
említeném, hogy nincsenek jelen a nemzeti tradíciók sem.
Tisztában vagyok a filmművészetről, magyar filmekről alkotott véleményem sommás
voltával. Természetesen mindez nemjelenti azt,
hogy nem készültek, nem készülnek jó filmek .
A legjobb talán az volna, ha kialakuIna egy újfajta magyar realizmus, olyan filmek készülnének, amelyek a mai kor problémáival foglalkoznak anélkül, hogy a régi "vezérelvek" élednének újra bennük.
S. Tóth Aliz

GAlDAG GYULA filmje
VfsJh: Anll l KQl1ya~ltmil cj m U' 'eaiI1Y~ lIllIPján. Ktp. Rap'YI Elemtr
SlvrplOk BERI ARY, Svtd tony Gabot, S rtu ey Tibor, Pogány JUd!l. lbfgniew Zap.ul_ Ia ,
SzfbO htvjrt, O'r Oeml$;! ts 13 liny
Objekll'l FllnutudJÓ V6ltaiAt
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A Magyar Televízió
December 20., szerda
TVl
8.00 Tévétorna nyugdíjasoknak.
8.05 Stúdió 89. A Televízió kulturális
hetilapja - ism. 8.50 Képújság. 8.55
Az Országháwól jelentjük... Tudósítás az Országgyűlés decemberi
ülésszakáról. 16.45 Hírek. 16.50 Déli
videoújság. A szegedi körzeti stúdió
műsora. 17.00 Hírek szlovák nyelven.
A szegedi körzeti stúdió műsora. 17.05
Betűreklám. 17.10 Kézenfogva. Értelmi fogyatékosok érdekvédelmi műso
ra. 17.25 Sorstársak. A pécsi körzeti
stúdió rehabilitációs magazinja. 17.45
Alpok-Adria magazin. Ot ország tartományi és körzeti stúdióinak közös
műsora a pécsi stúdióból. 18.05 Reklám. 18.10 A világ múzeum ai. Mexikói Antropológiai Múzeum. NSZK ismeretterjesztő film. 19.00 -Reklám.
19.10 Esti mese. Kacor kalandjai. Kacor találkozik Amálkával. Csehszlovák rajzfilm. 19.30 Híradó. 20.00 RekljÍm. 20.05 Oratórium-bérlet. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió közös oratórium-estje a Budapest KongresszusI Központban. A szünetben:
20.40-21.10 Az Országháwól jelentjük ... Osszefoglaló az Országgyűlés
mai napjáról. 22.15 Új Világ. Külpolitikai képes krónika. 23.00 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne: Reklám - Riport.ok - Időjárás - Zene. 17.45 Torpedó. 18.00 Telesport.
18.25 Gyerekeknek! l. Én és a kutyám. A kéményseprő. 2. Rosszcsontok. Francia rajzfilm. 3. Népek meséi.
A trombitás - Lengyel rajzfilm. 18.46
TV2. 19.00 Alvilági kérő. Tévéjáték
(1976) - ism. 19.28 TV2 - benne: Polip (popsaláta). 19.55 Hollandia-Brazilia. Válogatott labdarúgó-mérkőzés.
21.50 Napzárta. 22.35 Nijinsky emlékérc. Angol baletúilm. Kb. 23.15 TV2.

December 21., csütörtök
TVl
7.55 Tévétorna nyugdíjasoknak.
8.00-8.50 Szünidei matiné: 8.00 A két
csaló. Készült Móra Ferenc novelláiból. 8.25 Híres mesék. Angol kisfilm
lill. rész: Rip van Winkle. 8.50 Képújság. 8.55 Az Országháwól jelentjük ... Tudósítás az Országgyűlés decemberi ülésszakáról. 16.40 Hírek.
16.45 Pannon krónika. A pécsi körzeti stúdió műsora. 17.05 Hármas csatorna. Játék - 3. rész: Taktika és teljesítmény. 17.50 Szép magyar dal.
Vaszy Víktor feldolgozása: Két erdélyi népdal. 17.55 Négy nap tévémű
sor~. 18.05 A bolygó, ahol élnünk kell.
Kanadai ismeretterjesztő filmsorozat
VI/3. rész: Az állatok, mint áru. 19.05
Esti mese. Linda mesél. A labda - Magyar mesefilm-sorozat. 19.15 Lottósorsolás. 19.30 Híradó. 20.00 Reklám .
20.05 Új Nyitott Könyv. Annus József: Kánon. 21.1 O Foglalkozása operatőr. Sven Nykvist. Angol film. 21.40
H~zai Tükör. Be.nne: Az Országházboi JelentJÜk... Osszefoglaló az Országgyűlés mai napjáról. 23.00 Híradó
3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne: Reklám - Riportok - Időjárás - Zene. 17.45 Torpedó. Telefonos játék.
18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek!
Thomas és Thomas bácsi. Holland kisfilm-sorozat XIJ1O. rész - ism. 1854.
TV2. 19.00 Dempsey és Makepeace.
Angol bűnügyi film. - Jó lapjárás.
19.48 TV2. 20.00 Reklám. 20.15 Magyarok - Londonban. Zenés dokumentumfilm a londoni fesztiválról. 21.00
Híradó 2. 21.20 TV2 - benne: Nézze
meg az ember! 21.30 Napzárta. 22.15
Belfegor, avagy a Louvre fantomja.
Francia tévéfilm-sorozat XIII!7. rész:
A hajnali 4 órai özvegy - ism. 22.40
Nézőpont. A Művészeti Főszerkesztő
ség műsora .

December 22., péntek
TVl
8.00 Tévétoma. 8.05-8.50 Szünidei
matiné: 8.05 Kincskereső kisködmön.
Ifjúsági filmsorozat VI/l. rész: Körtemuzsika - ism. Készült Móra Ferenc
regényéből. 8.25 Híres mesék. Angol
kisfilm li/2. rész: A kis herceg. 8.50
Képújság. 8.55 Az Országházból jelentjük... Tudósítás az Országgyűlés
decemberi ülésszakáról. 16.50 Hírek.
17.00-19.00 Péntek délután. 17.00 Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora. Kb.
17.30 Téka. Közhasznú információk.
Kb. 17.40 A bizalom zarándok útja Taize - ism. Kb. 18.00 Ablak. Közéleti szolgáltató műsor. 19.10 Esti mese. Füles Mackó kalandjai. A jégpálya. Lengyel bábfilm-sorozat. 19.30
Híradó. 20.00 Reklám. 20.05 Az Országházból jelentjük ... Tudósítás az
Országgyűlés mai napjáróL 20.35 Tévémozi - Oscar-díjas filmek. Fanny és
Alexander. Svéd-francia-NSZK film
(1981) lIII-2. rész. 23.40 Reklám.
23.45 Híradó 3.

TV2
17.00 Képújság. 17.15 TV2 - benne: Reklám -' Riportok - Időjárás - Zene. 17.45 Torpedó. Telefonos játék.
18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek!
Tom és Jerry. Amerikai rajzfilmsorozat - ism. l . A műkedvelő mezei egér.
2. Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. 3. Pajkos pajtás. 18.45 TV2. 19.00
Butaságom története. Magyar film (1965) - ism. 20.24 TV2 - benne: Autó2 - a TV2 autós magazinja. 21.00
Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30 Napzárta. 22.15 Beethoven est. Közvetítés a
Budapest Kongresszusi Központból
felvételről. Kb. 23.45 TV2.

December 23., szombat
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna
gyerekeknek. 9.10 Az él6világ egysége. Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat XV/12. rész: Vetélytársak és ragadozók - ism. 9.25 Kuckó. 9.55 Híres mesék. Angol kisfilm IIIJ3. rész:
Márton, a foltozóvarga. 10.25 Életfogytiglan. Ausztrál kalandfilm-sorozat VI/4. rész - ism. 11.10 A szegedi
körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi magazinja. 11.40 Képújság .

műsora

14.45 Képújság. 14.50 A múlt napos
oldalán. Ki mit tud? győztesekkel
Egyiptomban. 15.35 Szimat Szörény
szimatol. 004. rész: A fejedelmi sonkacsont. 16.00 A kö1csönkapott Föld
XV /12. rész: Szabályozás és értékrendszerek a környezetvédelemben.
16.20 Ízek mikrohullárnon V/5. rész.
16.35 BeLÚreklám. 16.40 Mozgó Képek. A MOKÉP filmajánlata. 16.55
Nekem ne lenne hazám? Egy operatőr honismereti sorozata. 17.10 A nap
lovagjai VIJ6. rész: Herczeg Ferenc.
17.40 Reklám. 17.45 Delta. Tudományos híradó. 18.10 XX. századi
portrék. Külföldi televíziók músorábóL Ingmar Bergman - Laterna Magica. 19.00 Reklám. 19.10 Esti mese.
A csodaszánkó - Román bábfilm.
19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
Reklám. 20.05 Vers mindenkinek. Bari Károly: Karácsony. 20.1 O A Zirci
templom barokk berendezése. Képző
művészeti kisfilm. 20.20: Love Story.
Amerikai film (1970). 22.00 Reklám.
22.05 Roxínpadon: Az illés zenekar.
Közvetítés a Várklubból. 23.10 Híradó 3.

TV2
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - benne: Riportok - Időjárás - Zene. MOVI Krónika. 14.35 A sárkány szíve.
Angol dokumentumfilm-sorozat
XIIl5. rész: A büntetés. 15.26 TV2.
16.00 Úrkereső. 16.25 TV2 - benne:
Riportok - Időjárás - Zene. Cigány túz
- Rományi Jág. Részletek a Budai
Parkszínpadon 1989. augusztus ll-én
megrendezett előadásból, felvételr61
IIIJ3. rész. 16.40 Melyiket a három
közül? Játékos vetélkedő. 17.10 TV2.
18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek!
Hupikék törpikék. Belga rajzfilmsorozat. 1. Az áltörp. 2. A törpicurok. 18.50
TV2. 19.00 Rogers százados a XXV.
században. Amerikai tudományos-fantasztikus film (1979). 20.20 TV2.
21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30
Napzárta. 22.15 Karácsonyi feleség.
Amerikai tévéfilm. Kb. 23.35 TV2.

December 24., vasárnap
TVl
8.35 Családi torna. 8.40 Kéménymesék. Óvodások músora. 9.05 Thomas és Thomas bácsi. Holland kisfilm-sorozat XIJI1. rész. 9.35 Snoopy,
gyere haza! Amerikai rajzftlm - ism.
10.35 Játsszunk bábszínházat ! Gyermekbábosok VIII. TV-fesztiválja
XII/2. rész. 11.15 Hazanéző. 12.00
Képújság. 13.20 RTV Közönségszolgálat. 13.25 Képújság. 13.30 A hóember. Angol rajzfilm - ism. 13.55 Szimat Szörény szimatol IX/5. rész: A
táncmester. 14.20 Három kívánság.
15.30 Betúreklám. 15.35 Legyen szerencsénk. Rózsa György műsora. Vendég: Gálvölgyi János. 16.30 Karácsonyi családi vasárnap. 17.55 Egy
város - egy muzsikus. Haydn - Eszterháza. 18.50 Esti mese. 19.00 ... EVILÁGBÓL. Magyar dokumentumfilm.
20.15 Hírek. 20.20 "A szeretet dícsérete". Ezen a szép ünnePen a szeretetről kívánunk szólni a dal, a vers, a
tánc nyelvén. 21.30 Zenélő filmkockák. Revúhajó. Amerikai filmmusical

(1951). Feliratos! 23.13 Karácsony
angyalai. Irodalmi összeállítás. 23.58Kb. 1.00 Éjféli mise. Közvetítés az
egri székesegyházból.

TV2
10.00 TV2 - benne: Hírek - Időjá
rás - Zene. Telefonos és élő diszpécser-szolgálat mindenfajta karácsonyi
készülődést segítő tanácsokkal, ötletekkel, szakemberekkel, bemutatóval.
Vendégségben egy családnál. Mozaik.
Telefonos játék. Zene, vers , rajzfilmek, miniportrék az ünnep jegyében.
11.15 Az ezüst tó kincse. NSZK-jugoszláv film. 13.00 A délelőtti szolgáltatás folytatása ugyanazokon a
helyszíneken. Benne: Mozaik. Telefonos játék. Zene, vers, rajzfilmek, portrék. 14.00 Képújság. Karácsonyi különkiadás, szolgáltatások és programajánlat. 14.10 TV2 - benne: Hírek Időjárás - Reklám. Álljunk meg egy
szóra. Grétsy László és Vágó István
nyelvművelő műsora. A szolgáltatás
folytatása: sütés, terítés, díszítés, csomagolás, karácsonyfadísz-készítés.
Mozaik. Telefonos játék. Zene, vers,
rajzfilmek, miniportrék. 15.00 A
Forsyte Saga. Angol családregény.
XXVI/25. rész: Fleur arcképe - ism.
15.53 TV2. 16.00 Holle anyó. Csehszlovák film (1985).17.30 TV2 - Boldog karácsonyt! TV2 busz, képes szívküldi, panelkarácsony. 18.25 Gyerekeknek! Andersen: A kis gyufaárus
lány. 18.35 TV2 - Gyertyagyújtás, világkarácsony. 19.00 Molnár Ferenc:
Olympia. Vígjáték három felvonásban. A Nemzeti Színház előadása felvételr61. 21.03 TV2. 21.30 Karács'onyi
koncert. Osztrák film. A műsor az SOS
gyermekfalvak javára készült - ism.
22.27 TV2. 22.40 Karácsonya Karácsony-szigeten. Francia dokumentumfilm. Kb. 23.10 TV2 - Hírek - Id6járás.

December 25.,

hétfő

TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna
nyugdíjasoknak. 9.10 Szép karácsony,
szép zöld fája. Tévéjáték Móra Ferenc
írásai alapján - ism. 9.45 A kutya, aki
megállította a háborút. Kanadai film.
11.15 A Biblia földjén - ism. 11.55
Képújság. 15.00 Déli videoújság. A
szegedi körzeti stúdió műsora. 15.10
A bátor lovacska. Argentin rajzfilm.
16.30 Reklám. 16.35 Egy szó, mint
száz. Nyelvi fejtörőjáték. Egri János
műsora. 17.25 Képújság. 17.30 Boldog karácsonyt!. Szórakoztató riportműsor. 18.50 Uzenetek Erdélybe. Aki hallja adja át -. A Külpolitikai
Főszerkesztőség műsora . 19.00 Három nap tévéműsora. 19.10 Reklám.
19.20 Esti mese. A találékony unoka.
A hójáró. Lengyel rajzfilm. 19.30 Új
Clm-Clm. lroddalmi rejtvényműsor
gyerekeknek. Andersen: A csodálatos
tűzszerszám. 19.50 Reklám. 20.00 Hírek. 20.05 "Megjelent istenünk emberszeretete". Dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek karácsonyi köszöntője. 20.15 Erdély
aranykora. Tévéfilm III1. rész. 21.35
Találkozás Luciano Pavarottival.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

22.25 Rekklám. 22.30 Szent László
hermája. Műelemzés. 22.40 Képújság.

TV2
13.00 Képújság. 13.15 TV2 - benne: Hírek - Reklám - Idójárás - Riportok - Zene. 13.30 A Kis Muck története. NDK film. 15.07 TV2 - benne:
Muzsikál a család. Riportfilm. Alapítvány a koraszülöttekért. Riport. 15.40
Csipkerózsika. Csajkovszkij népszerű
zenéjére készült a látványos amerikai
jég balett. 16.34 TV2 - benne: Idójárás. 16.45 Nagy családok 89. Találkozás aNagycsaládosok Egyesületének
tagjaival. 17.45 Kérdezz! Felelek.l8.00 TV2 - benne: Lesz-e kórusiskolája a Magyar Rádiónak? 18.25
Gyerekeknek! Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkaLBúcsú
Gorgótól - ism. 18.50 TV2. 19.00 A
Forsyte Saga. Angol családregény
XXVl(26. rész: Hattyúdal 19.55 TV2.
20.00 Telesport. "Az év sportolója" díj
átadása. 20.55 TV2 - benne: Hírek.
21.05 Ünnep a változó társadalomban.
22.00 Lányok. Francia film II/l. rész.
Kb. 23.35 TV2 - Napzárta.

December 26., kedd
TVl
8.30 Képújság. 8.35 Tévétorna
8.40 Rajzfilm gyerekeknek! l. A technika csodái. . 2. Tizedik emeleti mese. 3. Gyurmafigurák.. 4. A legkerekebb verréb. 5. Tom és Jerry karácsonyeste. 6. Buzgómócsing szomszéd. 9.25 Karácsonyi babatár. 10.00
Szentmihályi Szabó Péter: Látogató a
végtelenb61. Tévéjáték. 10.40 Hármas
csatorna. Csodálatos fák 11.25 Közvetítés Betlehemb6l. Kb. 12.35 Képújság. 15.20 RTV Közönségszolgálat.
15.25 Képújság. 15.30 Liszt: Karácsonyfa szvit. 16.15 Karácsonyi ajándék . Amerikai tévéfilm. 17.50 Torzó.
Portrévázlat Szóts Istvánról. 18.55
Reklám. 19.00 Szó-zene-kép.19.30
Rekklám. 19.40 Esti mese. Frakk. Karácsonyi angyalkák.20.00 Hírek.20.1 O
Volt -e aranykora E rdélynek? Képek és
információk a kétrészes Jókai adaptációhoz. 20.30 Erdély aranykora. Tévéfilm. M. rész. 21.55 Kóda. Összefoglaló az MTV VI. Nemzetközi Karrnesterversenyér61. 22.55 Képújság.

TV2

1

13.45 Képújság. 14.00 TV2 - benne: Riportok - Idójárás - Zene. 14.15
Hegyen-völgyön. Magyar film (1960).
1546 TV2. 16.00 Babilon örökösei.
16.57 TV2. 17.45 Kérdezz! Felelek.
18.00 Telesport. 18.25 Gyerekeknek!
Atomhangya.1 . A nagy topáz-lopás. 2.
A betört betör6. 3. Nagypocakú pici
pocok. 18.46 TV2. 19.00 A sápadt démon. Tévéfilm. 20.29 TV2. 20.35 Ünnepel a világ. A londoni Royal Albert
Hall-ban december 19-én rögzített gálaműsor közvetítése. 21.35 TV2 - Napzárta. 22.20 Lányok. Francia film II/2.
rész. Kb. 23.55 TV2.

Ll

December 27., szerda
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8.50 Képújság. 8.55 Tévétorna
9.00-9.50 Szünidei matiné: 9.00
Kincskeresó kisködmön. Ifjúsági filmsorozat. VJJ2. rész: A kincskeres6 ism. 9.25 Miska Mackó és a többiek.
9.50 Hármas csatorna. A titok. IV/4.
rész 10.35 A jegesmedve birodalma.
11.30 Delta. Tudományos híradó ism. 11.55 Mozgató.12.05 Képújság.
17.00 Hírek. 17.05 Déli videoújság.
A szegedi Körzeti stúdió músora.
17.15 Hírek szlovák nyelven. 17.20 A

13

szegedi körzeti stúdió szlovák nyelvú
nemzetiségi magazinja. 17.50 Betúreklám. 17.55 A nevünk: Profán együttes. 18.05 Loriot. NSZK szórako21ató
film. (FeIíratos). 18.30 Információk a
vállalkozóképzó sorozatról. 19.00
Reklám. 19.10 Esti mese. Kacor kalandjai. Kacor elűzi az egereket. Csehszlovák rajzfilm. 19.20 Reklám. 19.30
Híradó. 20.00 Reklám: 20.05 Életfogytiglan. Ausztrál kalandfilm-sorozat. V/5. rész. 21.20 Reklám. 21.25
Unokáink sem fogják látni - avagy
városvédó Pallas Athene kezéb61
időnként ellopják a lándzsát - Ráday
Mihály városvédó sorozata. 22.05
Szemt61 szemben. 22.55 Híradó 3.

TV2
16.00 Képújság. 16.15 TV2. 16.20
TS 89. III/1. rész - ism. 17.16 TV2 -

benne: Reklám - Riportok - Id6járás
- Zene. 17.45 Kérdezz! Felelek. Egri
János mi!sora. 18.00 Telesport. 18.25
Gyerekeknek! l. Én és a kutyám. Középkori fogorvos. Csehszlovák kisfilm. 2. Rosszcsontok. Francia rajzfilm. 3. Népek meséi. Az aranyhaL
Jugoszláv rajzfilm. 18.46 TV2. 19.00
F6nix botrány. Csehszlovák társadalmi dráma WI. rész: A tranzakció.
19.55 TV2 - benne: - "... élni és szeretni tanít..." Kiss Roóz ilona és Pécsi ildikó. - Rockkalapács. A heavymetal rajongók műsora magyar és
nemzetközi sztárok részvételével.
21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30
Napzárta. 22.15 Teljes napfogyatkozás. Tévéjáték. (Csak felnótteknek).
Kb. 24.00 TV2.

December 28., csütörtök
TVl
8.50 Képújság. 8.55 Tévétorna
nyugdíjasoknak. 9.00-9.45 Szünidei
matiné: 9.00 Kincskeres6 kisködmön.
Ifjúsági filmsorozat. VI/3. rész: A csodakalap. Készült Móra Ferenc regényéb6l - ism. 9.20 Miska mackó és a
többiek. Szovjet kisfilm-sorozat. M.
rész: Az els6tavasz. 9.45 Ajegesmedve birodalma. Angol ismeretteIjes216
filmsorozat. IIIf2. rész: A messzi északon - ism. 10.40 ZOOM - Your English Magazin. 11.1 O Szép hangok özöne. Angol filmsorozat. VJJ5. rész: A
szimfónia története - ism. 12.35 Mozgató. Torna mozgáskorlátozottaknak.
12.45 Képújság. 16.10 Hírek. 16.20
Csillagszóró. Csehszlovák könnyifzenei műsor. 17.05 Négy nap tévéml1sora. 17 .15 A bolygó, ahol élnünk kelL
Kanadai ismeretterjesztó filmsorozat.
VJJ4. rész: Háziállatok századunkban.
17.55 Hanuka istentiS21elet. Közvetítés a Rabbiképz6Intézetb6l. Kb. 19.00
Reklám. 19.05 Esti mese. Linda mesél. Magyar mesefilm-sorozat. A bánatos medve. 19.15 Lottósorsolás.
19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
Reklám. 20.05 Szomszédok. Teleregény - 70. fejezet. 20.35 Reklám.
20.40 Hírháttér. Nézetek, vélemények
közérdekű kérdésekr61. 21.25 Reklám.
21.30 Képes nóták a Neoton Familiával. 22.00 Volonté. Portréfilm - ism.
22.40 Híradó 3.

TV2
16.00 Képújság. 16.15 TV2. 16.25
TS 89. IIIf2. rész - ism. 17.15 TV2 -

benne: Reklám - Riportok - Id6járás
- Zene. 17.45 Kérdezz! Felelek. Egri
János mi!sora. 18.00 Telesport. 18.25
'Gyerekeknek! Thomas és Thomas bácsi. Holland kisfilm -sorozat. XI/ll.
rész - ism. 18.53 TV2. 19.00 F6nix
botrány. Csehszlovák társadalmi dráma. M. rész: A dosszié. 19.57 TV2
-

-

--

kumentumfilm. 18.25 Reklám. 18.30
Szomszédok. Teleregény - 70. fejezet
- ism. 19.00 Reklám. 19.10 Esti mese. A nagy ho-ho-ho-horgász télen.
Horgász a tetón. Magyar rajzfilm.
19.20 Reklám. 19.30 Híradó. 20.00
Reklám. 20.05 Vers mindenkinek.
Arany János: Alkalmi vers. 20.10 A
Szent év. Francia-olasz bi!nügyi film
(1975). 21.40 Reklám. 21.45 Paul Simon afrikai koncertje. Angol film.
22.45 Koltai Róbert: Panelvacsora.
Tévéjáték. 23.05 Híradó 3.

- benne: A medve. Francia riportfilm
egy különleges forgatásróL 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2 - benne: Nézze meg
az ember! 21.30 Napzárta. 22.15 Belfegor, avagy a Louvre fantomja. Francia tévéfilm-sorozat. XIII/8. rész: A
víziment6k - ism. 22.42 Tv2. 22.45
Néz6pont. A Mtlvészeti F6szerkes21óség mtlsora. Beszélgetés az irodalomróL Kb. 23.15 TV2.

December 29., péntek
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétorna.
9.10 A jegesmedve birodalma. Angol
ismeretterjesztó filmsorozat. III/3.
rész: Az utolsó esély - ism. 10.05 Szünidei matiné: Kincskeresó kisködmön.
Ifjúsági filmsorozat. VJJ4. rész: Megy
a ködmön világgá - ism. Készült Móra Ferenc regényéb6l. 10.30 A hajó.
Csehszlovák kisjátékfilm. 11.1 O Nemeskürty István: Széchenyi napjai.
Tévéjáték-sorozat. VJJI. rész - ism.
12.00 Képújság. 16.50 Hírek. 17.0019.00 Péntek délután. 17.00 Évgyi!rúk. Nyugdíjasok músora. Kb. 17.30
Téka. Közhasznú információk. Kb.
17.40 Tok és Tokozáti összefüggések.
17.55 Reklám. Kb. 18.00 Ablak. Közéleti szolgáltató műsor. 19.00 Reklám. 19.10 Esti mese. Füles Mackó
kalandjai. A karácsonyfa. Lengyel
bábfilm-sorozat. 19.20 Reklám. 19.30
Híradó. 20.00 Reklám. 20.05 Telefere. Vitray Tamás műsora. 21.15 Reklám. 21.20 Az év versei. Irodalmi
összeállítás. 21.50 Gian Maria Volonté sorozat: Krisztus megállt Ebolinál.
Olasz-francia film (1979). 0.15 Híradó 3.

TV2
14.00 Képújság. 14.15 TV2 - benne: Riportok - Id6járás - Zene. MOVI Krónika. 15.00 A sárkány szíve.
Angol dokumentumfilm-sorozat.
XW6 . rész: A gyári munka. 15.52
TV2. 16.00 Kölyökidó. Kölyökid6buli. 16.35 TV2 - SZILVESZTER 89.
Benne: Zsúfolt vonat. 17.00 Zoltán
Erika show. 17.45 TV2 - SZILVESZTER 89. 18.00 Telesport. 18.25
Gyerekeknek! Hupikék törpikék. Belga rajzfilm-sorozat. Törperós úr. 18.48
TV2. 19.00 Linda. VII/4. rész: Erotic-show. 19.51 TV2 - SZILVESZTER 89.20.15 Gyuszi ül a fülben ... 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2 SZILVESZTER 89. 21.50 Taxisofórn6. Olasz krimiparódia. 23.20 Ute
Lempert show. Kb. 0.10 TV2.

December 31., vasárnap
TVl
9.00 Családi torna. 9.05 Kéménymesék. Óvodások mtlsora. 9.30 Csillagok a jégen. Szovjet kisjátékfilm.
10.00 Játsszunk bábszínházat. Gyermekbábosok VIII. TV fesztiválja.
XIJJ3. rész. 10.30 Paul Daniels mi!sora. Angol film - ism. 11.15 Képújság.
15.10 Képújság. 15.15 RTV Közönségszolgálat. 15.20 Reklám. 15.25 Állatkert Floridában. NSZK ismeretterjesztó film. 16.10 Beti!reklám. 16.15
Szimat Szörény szimatol. IX/6. rész:
A szegény árvák. 16.45 Reklám. 16.55
Delta. Tudományos híradó. 17.20
Gyilkosság két tételben. Tévéfilm.
18.20 Reklám. 18.25 Benny Hill show.
Angol szórakoztató film. 18.50 Esti
mese. A kis kakukk. Lengyel rajzfilm.
19.00 Szuperházaspárbaj. 20.00 Híradó. 20.10 BUÉK 90. Szórakoztató
csacskaságok. 21.20 Van aki forrón
szereti. Amerikai filmvígjáték (1959).
23.15 Szuperbola. 24.00 Himnusz.
Kb. 0.05 - kb. 3.00 Könnytlzene.

TV2
16.00 Képújság. 16.15 TV2. 16.25
TS 89. III/3. rész - ism. 17.15 TV2 -

benne: Reklám - Riportok - Id6járás
- Zene. 17.45 Kérdezz! Felelek. Egri
János műsora. 18.00 Telesport. 18.25
Gyerekek! Tom és Jerry. Amerikai
rajzfilm-sorozat - ism. l. A kishittl
kiskacsa. 2. Kirándulás és néhány rándulás. 3. A kiöregedett egérvadász.
18.45 TV2. 19.00 Tetthely. NSZK bű
nügyi tévéfilm-sorozat. A tanú. 20.32
TV2 - SZILVESZTER 89. 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2. 21.30 Napzárta.
22.20 Tokio pop. Amerikai -japán zenés film (1988). FeIíratos! Kb. 24.00
TV2.

December 30., szombat
TVl
9.00 Képújság. 9.05 Tévétoma
gyerekeknek. 9.10 Az élóvilág egysége. Amerikai ismeretterjesztó filmsorozat. XV/13. rész: Az energia erdete
- ism. 9.25 Kincskeresó kisködmön.
Ifjúsági filmsorozat. VJJ5. rész: A kis
Bice-bóca - ism. Készült Móra Ferenc
regényéb6l. 9.45 Tízen Túliak Társasága. Gála. 10.45 Életfogytiglan.
Ausztrál kalan·dfilm-sorozat. VI!. rész
- ism. 12.00 A pécsi körzeti stúdió
szerbhorvát nyelvtl nemzetiségi magazinja. 12.30 Képújság. 14.50 Képújság. 14.55 Nótaszó. Szentendrei Klári énekeL 15.15 Beu1reklám. 15.20
Van benne valami. Barkochbajáték.
16.05 A kölcsönkapou Föld. XV/13.
rész: Noé bárkája. 16.20 ES21er könyve. 16.55 Videovilág. Video divat divat video. 17.35 "Jean vagyok, csak
így egyszeruen". Claude Jean Philippe filmje Jean Gabinr61. Francia do-

TV2
14.00 Képújság. 14.15 TV2 SZILVESZTER 89. Benne: Riportok
- Id6járás - Zene. 15.00 A Forsyte Saga. Angol családregény. XXVI/26.
rész: Hattyúdal - ism. 15.55 TV2 SZILVESZTER 89. 16.00 Álljunk
meg egy Ó-ra! Grétsy László és Vágó István nyelvmtlveló műsora. 17.20
Gyilkosság két tételben. Tévéfilm.
18.25 TV2 - SZILVESZTER 89. Benne: Hatos lottósorsolás gyermekekkel
(gyermekeknek is). 19.30 Spagettiház. Olasz film (! 982). 21.10 TV2 SZILVESZTER 89. 22.05 Bongó. Az
Országos Takarékpénztár Sportfogadási és Lottóigazgatóságának, valamint a TV2 mi!sorának közös száómsorsjátéka. A decemberi szelvények
sorsolása. 0.35 Gálvölgyi show.. "llIúsor vendége: Körmendi János. I.40
Az én kis barátnóm. Francia film. Kb.
3.10 TV2.
-

-
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Jeles esemény VOll december első napján Jászdózsán: ajászok
Ictelcpcdésénck 750. évfordulója alkalmából t,\jházat avattak a
Tarna-menti településen, emléket állítva a nevezetes történelmi jubileumnak. A közel százötven éves lakóépület újjávaráz olva, berendezve várja a hítogatókat a község központjában, egy karnyújtásnyira a művelődési háztól. Az idei évben ez már a II. világháború helyi áldozatainak tisztelgő emlékmű elkészülte után második büszkesége a falunak, bizonyítva, hogy ez a közösség lehet6ségeihez mérten igényesen akarja ápolni elődeinek múltját. Hogy
mindez megtörténhetett, abban legnagyobb érdeme Gulyás J ánosnak van, aki az ottani honismereti szakkör tevékenységét fogja öszsze immár öt éve.
- Nem újkeletű gondolat Jászdózsán egy tájház létrehozása,
mint ahogy a II. világháborús emlékmű felállítása sem számított
annak - mondja bevezet6ként a nyugdíjas pedagógus. - De egy dolog az elképzelés, és egy másik annak megvalósítása, s most az
ünnep perceiben feledjük a gáncsoskodásokat, csak a szépre em-

Táj házavató

Jászdózsán
lékezünk. A tájház gyakorlatilag annak köszönhető, hogy az
egyik helybeli polgár, Tóth Ferenc egy lakóházat hagyott a tanácsra azzal a feltétellel: értékesítése után a kapott pénzt egy bemutatásra alkalmas épület megvásárlására fordítsa.
A hagyaték elkeit, s az érte járó forintokból sikerült megvenni azt az l 846-ban készült lakóházat, amely hűen lükrözi a tájegységre jellemző építészeti kultúrát. Miután elég leromloll állapOlban szállt a tanácsra, hozzákezd tek teljes renoválásához. Ehhez már a Tarnamenti Tsz is segítséget nyújtott, sőt , a szakkör tagjai is zsebükbe nyúltak: ötszáz forintot áldoztak fejenként a nemes célra.
l
- 1988. novemberében vettük birtokba - folytatja Gulyás János -, s altól kezdve harminckilenc tagunk amikor csak tudott, serénykedett kicsinosításán. Közben megindítottuk a gyűjtőrr:unkát
is, jártuk a falut, keresve olyan tárgyakat, amelyek berendezésénez kellettek. A kétkezi társadalmi munka értéke meghaladja a

450 ezer forintot, a gyűjtésre fordított időt meg nem is mértük
pénzben, hiszen szívesen csináltuk.
Anádtetős, tornácos táj ház falai közölt a századfordulót idéző
bútorok, használati tárgyak sorakoznak, népviseletbe öltöztetett
bábuk állnak, szinte csak egy varázsütés hiányzik, hogy életre keljenek.
A melléképületekben a paraszti gazdálkodás eszközeit tették
közszemlére, többek kÖZÖlt a földművelés kellékei t, köztük a modern agrotechnika világában ugyancsak kuriózumnak számító
XIX. századi faekét. A gazdag gyújteményre - elfogultság nélkül
állítható - méltán lehetnek büszkék Jászdózsa lokálpatriótái, s talán másoknak is tettekre serkentő példát adhat az, amit a kis jászsági faluban megvalósítottak.
Szöveg: Lazányi József
Fotó: Nagy Zsolt
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A négy fortélyos
testvér
Volt, volt, tán igaz se volt, volt egyszer egy nagy, de valami rettenetesen
nagy párt, s annak volt négy fia ...
Az egyiknek Karcsi volt a neve, s ő
vitte köztük a legtöbbre ... A másiknak
Jani volt a neve, őt úgy ismerték tolláról, mint fegyvert barátjáról... A
harmadiknak Frici volt a neve, sokáig kalandozott külhonban, s végül városalapítóként tisztelték a haza árvára sikeredett gyermekei. Ő volt valamennyiük aPuja ...
A negyediknek Robi volt a becsületes neve, de róla több jót most nem
is tudok hirtelenjében elmondani .....
Na, gyerekek,jobb, ha tőlem tudjátok meg, ezek a testvérek nem szerették egymást... Kiabáltak is egymásra
kígyót-békát.. .
Hanem aztán egyszeriben megszűnt ez a nagy-nagy párt, s így szólt
hozzájuk a párt új vezetője:
- Kedves gyermekeim, ideje, hogy
kimenjetek a nagyvilágba, hogy valami hasznos mesterséget tanuljatok! ...
Ezentúl abból kell megélnetek, amit
tudtok, mert másképp fölkopik az állatok!. ..
A fiúk elköszöntek az apjuktól, és
ismét alakítottak egy nagy-nagy...
nagynak látszó pártot...
- Mégis csak jobb, ha békességben
élünk, mintha acsarkodunk egymásra! ...
Azóta is szeretik egymást, annak
ellenére, hogy nem tanultak hasznos
mesterséget, s talán nem is fog fölkopni az álluk ...
Legföljebb az Állam fog fölkopni! ...

A rendíthetetlen
ólomkatona
Volt egyszer egy egész sereg ólomkatona. Egytestvérek voltak, mert
ugyanabból az ócska ólomból öntötték valamennyit. Puskájuk a kézben,
szemük.mereven előre tekint, egyenruhájuk pompázóan szürkés-kék.
Jancsika, aki kapta őket, sokáig
játszott velük, s jól is szolgálták őt,
arról nem is beszélve, hogy becsülettel védelmeztek mindenféle vívmányt, mert hiszen ez volt a dolguk.
Álltak egy fehér ház előtt, álltak
csillagos házak előtt, oda álltak, ahova állították öket.

Egyszer aztán Sanyika, aki mellesleg borbély tanuló volt, s vezető
ólomkatonája a seregnek, fólállította
öket a forró kályhára ... Az ólomkatonák szép lassan zsugorodni kezdtek,
kicsi ólomgolyóvá olvadtak, s egyszeriben így szűnt meg a Munkásörség...

Rendezvények
Jászberényben
- Jászberényben a Déryné
Központban december 21-én 10 órától fenyő
dísz-készítést lehet tanulni a
gyerekeknek. A szükséges
anyagokat, a szakértő segítséget a művelődési központ biztosítja. A gyerekeknek csak ollót
kell magukkal vinniük.
- Ugyanitt 22-én 9-12 óráig
Bolhapiacot rendeznek. A megunt játékokat, könyveket~ jelvényeket, matricákat, s ki tudja
még milyen hasznos dolgokat
lehet itt elcserélni. Az "üzlet"
komoly, az árusok nak tíz forint
helypénzt kell fizetni.
- A Jászsági Népi Együttes
Házában (Jászberény Víz u. 1.)
szintén lesz a karácsonyhoz
kapcsolódó program . December 21-én 17 órától közös karácsonyi táncházat rendeznek az
utánpótlás csoportok, a néptánciskolák részére.
-AJászsági Népi Együttes és
a Barkóca Gyermek Néptáncegyüttes december 22-én este 19
órai kezdettel ad közösen önálló karácsonyi műsort, a Víz utcában.
- Szilveszteri bállal zárul az
idei esztendő a Munkás- és Ifjúsági Házban. A zenét a Márka zenekar szolgáltatja.
Művelödési

ESE
Előzetes

a következő
Szeszélyes évszakokból

A hét törpe
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
hét kis törpe ... Testvérek voltak .. _Az
erdőben éltek, ahová egy Óriás vezette be őket ... Dolgoztak reggeltől napestig, bányában, mellékállásban és
másodállásban, de csak nem jutottak
előbbre!...
A munka mell€ megkapták a napi
betevőjüket is: az Óriás minden nap
megígérte, hogy egyszer majd eljön
hozzájuk a gyönyör, akit az egyszerű
ség kedvéért csak Vérvöröskének hívott ... Várták, várták a gyönyört, de
csak nem jött ...
Egyszer aztán el unta magát egyikük, s egy éjjel meglépett az Óriás
mellől. Néztek utána a többiek, még
tán haragudtak is rá, de nem szóltak ... Egyszer csak meglépett a második is, megunva az erdő sötétjét és a
kunyhó magányát...
Aztán szép lassan megléptek a töb biek is ...
A végén már csak ketten maradtak ...
Várták Vérvöröskét kitartóan, de
az csak nem akart jönni ... A nagy várakozásban már azt sem vették észre,
hogy az Óriás is meglépett... Hogy
még meddig várnak, nem tudom, gyerekek, de azt sejtem, hogy mire ez a
mese adásba kerül, már csak egy törpe marad a sötétben, s meglép az utolsó előtti is ...
H ogy az utolsó meddig vár, azt
nem tudom, de hogy mi vár rá, azt sejtem ... Egy biztos: Vérvöröskét hiába
várták, mert holtan született, s el sem
indult feléjük, csak a mesében ...
Mi ebből a tanulság, gyerekek? ..
Ne higgyünk minden Óriásnak!. ..
Nagy Bandó András

Hírek
Jászapáti Művelődési
Házában december 22-én 18
órakor Gyert1afényes karácsonyi koncertet rendeznek. A hevesi zeneiskola tanárai zenés, verses műsort
állítottak össze, s mutatnak
be.

December 7-én nyílt és 1990.
január 7-éig látható Jászapátin a Vágó Pá.! Helytörténeti
Múzeumban a szolnoki születésű Chlumetzky Ildikó kiállítása. A fiatal népi iparművész
Mezötúron tanulta a fazekasságot, s alkotásaiban az ősi formáka.t a mai kor igényei szerint
jeleníti meg.
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A kereskedelemhez pedig mindenki ért? _
Félek: nem kell előbb-utóbb
kis hazánkban megszervezni
az adósok 6örtönét? Ha ez
ugyanis így megy tovább,
nagyon eladósodunk, s
meglehet, mire a
visszafizetés következik,
csődöt mondunk, mint
rosszul vezetett állam ... Nem
tehetek róla, nekem ez jutott
eszembe, mikor végigjártam,
mitkínálnak, mit keresnek
1989 karácsonvára? Háát...
A kínálat elég gazdag - a
vásárló meg egyre
szegényehb. Dehát erről
igazá n nem tehet a
kereskedelem. Am it tehet,
azt viszont megteszi: már
játékot is ad részletre. Hm.
Hol is lesz az az adósok
börtöne? ..

1990

a jubileumok
eve
~

Dr. Pálmai László, az Ideál Ke. reskedeImi Vállalat igazgatója vezető munkatársaival együtt november közepe óta járja a megyét.
Nem, nem szigorú ellenőrzésekre
megy, hanem köszöntőre! Micsoda
különbség!
. - Harm inc éves a vállalat! Pontos;m 1960. január elsején alakult
meg, s erről az évfordulóról úgy érzem, nem szabad elfelejtkezni.
- Persze a mostani vállalat már
nem az a vállalat ...
- Hogy mást ne mondjak, az eltelt három évtized alatt ren geteg
v álto7.ást éltünk át. A legfontosabb:
minden városban korszefÚsÍtettük
az üzlete.inket, új áruházakat is épÍtetlÜnk. Igy hát a közelítő 1990 nálunk a jubileum jegyében kezdődik
és végződik. Vagyunk annyira
"boltosok", hogy ennek hatását elsősorban kedves vevőink fogják
érezni. Különben a korszerűsítés 
ben legutóbb Jászberény volt soron . Ha minden jól megy, a korszerűsített, szép vasáruboltból gyön yörű áruház lesz hamarosan.

- Máris beszélnek róla, s ráadásul szere/ik is.
- Ez a legfontosabb.
Tudom én, hogy ez, de nekem
igen kedves az is, hogy a vállalat
úgy kezdi ajubilcum i évet, hogy előtte november közepétől minden
városban megrendezte és megrendezi a vállalati ünnepségeI, köszönti a törzsgárdát. Hi nni is merészség : huszonnyolc olyan dolgozója van az Ideálnak, aki a vállalat
megalapítása óta nála keresi kenyerét. Gondolom, jólesett, jólesik
nekik a köszöntés, a mellé j áró
szép pénz s a törzsgárda-jutalom is
- szóval jó ügyben utaznak a vezetők!

Még nem dr. Pálmai volt a vállal at igazgatója akkor, amikor az a
bizonyos dolog történt. A hetvenes
években robbantottak Szolnokon!
Áruházat, azt az elsőt, amit isten
tudja már miért, 33-asnak neveztek, nevezlÜnk. Állt a Beloiannisz
úton, nagy tohonya, régi épület
földszintjén, eipőtől kabátig volt
benne minden - idősebbek elkezd-

A korszerlisítésben Jászberény zárta a sort - ime, a megújhodott
(Fotó: Nagy Zsolt)

hetik az emlékezést. Sokszor gondolok arra a régi, olajpadlós boltházra, amikor a Sztár lépcsőin kapaszkodom fölfelé. A magamfajták a földszintet mintha jobban
kedvelnék ...
Tudom, jól áll a v állal at a harmincadik jubileumi év előtt . Hatvanmilliós erre az évre a nyereségterv ük és 90 körüli lesz - vagy már
meg is hozta azóta a karácsonyi v ásár. Mert az igaz, hogy nálunk a kereskedelemhez mindenki ért - de
ha megfordítom, nem biztos, hogy
elhiszi mindenki: kereskedni pedig
tudni kell! Hát erre ad példát ez a
harmincéves nagykorú vállalat
mind a nyo1cszázhúsz dolgozója.
Aki gazdag tapasztalatú, nem fog
megcáfolni: kedves, szolgálatkész
kereskedői varmak ennek a vállalatnak.
Igaz, vidékiekkel ritkán találkozom, de például a törökszen tmiklósi Csillagban ugyanannyira
jól érzem magam mostanában,
hogy akkor is bemegyek, ha kuncog a krajcárom. Tudnak újítani,
ilyen nehéz ideíkben
~
is! Szóval, ha azt
mondom, ho gya
·megyeszékhelyen
dolgo zó ötszázhúsz
Ideálos többségét ismerem, tán nem hazudtam. A megyeszékhelyen különben 25 áruház, szaküzlet, bolt viseli az
emblémát. Visel persze most, a karácsonyi v ás ár előtt
sokm inden más t is.
Például: a nagy hideg beköszöntése előtt az Árkád alatti
üzletsoron olvasható
volt a kedvezmény:
szezon előtt - féláron. Bundákat kínáltak sok kisjövedelmű nagy csábítávasbolt.
sával - s cikeit a por-

nyáron is, mint ah9gyan el fog kelni a Kultúrcikk Aruházban a sok
Lego - hiszen november utolsó hetében, aki tehette, ezer forinton felüli összegért összeválogathatta a
játékokat, s vihette előleg nélkül,
részletre. Csakúgy, mint a műszaki
cikkeket Jászberényben, Szolnokon, Kisújszálláson, Martfún, Tiszafüreden, Törökszentrniklóson.
Részlet az élet - aki teheti, ki is
használj a! - A v állalatnak meg csak
jó származik belőle, nem ásítoznak
üresen áruházai, szakboltjai, s nem
marad nyakán (raktáraiban) a portéka!
Harminc évvel ezelőtt ha jól
emlékszem, Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat volt a neve. Dr. Pálmai László tizenegy éve igazgatja.
Nem akarok neki bókolni, nem
olyan ember, akinek ez hiányzik,
de azt kimondom, az utóbbi tíz év
alatt nemcsak nevében újult meg a
cég. S váram is a jubileumi évet,
mert akkor egész évben örül majd
a vásárló. Különféle akciók, kedvezmények várnak a vevókre minden városban (Túrkeve és Jászapáti kivételével a megye minden városában otthon van az Ideál), s
meghirdetik hamarost a "30 év - 30
nyeremény" cÍffiű "monstre" akciót is, amelynek végeredménye az
lesz, hogy az ötszáz forinton fölüli
értékben vásárlók kapnak egy sorsjegyecskét, s egy a sorsjegyek közül személyautót ér... Nevezetesen
egy Pol ski Fiatot...

l$l$l$
Bcfér azonban ide, a jubileumi
év főcím alá még egy jubileum!
Negyvenéves lesz a jövcí tava~zon
il; Cemr,!m Áruház. Igaz, elcíször
Allami Amház volt a neve (időseb
bek megint emlékezhetnek, még
volt egy ilyen című filmünk is!). Ez
volt Szolnokon, a csúnya ötvenes
években az első igazi áruház. Igaz,
"uraságoktól levetett holmiban" az egykori Kemény üzletházban
kezdte meg múködését (államosították a negyvenes évek végén még
a szatócsboltokat is, azt hittük, így
is szűnik a kizsákmányolás - hehehe).
Szóval a város közepén, a Nerfeld ház alján állt az ős - ami a hatvanas évek végén csak úgy, szépen
(szépen?) magától kigyulladt,
hogy végre épüljön a hetvenes
évek közepére egy igazi, s már
Centrum Aruház. Száznegyvenöt
dolgozója a nagyvállalati, országos
elvek szerint, de nagy igyekezettel
szolgálja a megyeszékhely vásárlóit.
Adja a sorsunk, hogy ajubileumi évben se fájjon sokat ajubilálók
feje, ne is unatkozzanak, legyen
élet, meg vevő, - főleg pénz a vásárlók zsebében -, ha bctérnek falaik közé.
(Vége)
Sóskúti .Júlia
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A hatékonyság és a foglalkoztatás
összhangot kíván
Az eWző lapszámban vázlatos
áttekintés szerepelt megyénk
munkaerőhelyzetéről, illetve
összefoglalóan érintettük, hogyan
alakul a munkanélküliség. Ebben a
részben a ma egyre többeket
érdekW, és sajnálatosan egyre
többeket érintő munkanélküliség
megeWzésére és kezelésére
létrehozott eszközöket szeretném
részletesebben bemutatni.
Nyíltan még csak alig néhány éve lehet a
munkanélküliségról beszélni országunkban,
így érthető, hogy korábban az egyes térségekben válságossá vált helyzetet is esak átmenetinek ítélték. Ennek megfelelően kezdetben csak
rövid, néhány hónapra m,egoldást jelentő konstrukciók kerültek kidolgozásra, melyek valamelyest késleltették a gondok tényleges felszínre
kerülését (meghosszabbított felmondási idő, elhelyezkedés i támogatás). Ma már bővebb az
eszköztár, az egyes elemeinek hatásossága,
eredményessége azonban eltérő. Vegyük sorra
a foglalkoztatás-politikai eszközrendszer elemeit:
- munkahelyteremtő beruházások,
- munkaerő-közvetítés,
- átképzés,
- közhasznú munkavégzés,
- korengedményes nyugdíjazás,
- újrakezdők, pályakezdők vállalkozói kölcsöne,
- munkanélküli segélyezés,
- gyakornoki foglalkoztatás.
A fentebb már említett meghosszabbított felmondási idő már megszűnt, elhelyezkedési támogatást pedig egy fő kap a megyébcn. Cél a
munkanélküliek újbóli murLkába állítása
Az iménti felsorolás tulajdonképpen egyfajta sorrendiséget is jelent, a legfontosabb foglalkoztatás-politikai cél ugyanis a munkanélkülivé váltak ismételt munkába állásának segítése.
Ennek nem kevéssé tőkeigényes feltétele az új
munkahelyek létesítése. A kormányzat a munkahelyteremtő beruházások pénzügyi támogatásával ösztönzi ezt a folyamatot. A megyében
ez évben 16 ilyen pályázat készült. Az elnyert
támogatá~ok alapján kétszáz új rnunkahely létesült, melyek hozzájárulnak a feszültségek
csökkentéséhez. Az elmaradott térségek fejlesztésére létrehozott megy ei pénzügyi alapból
1989-ben három település kapott támogatást
(Tiszabő, Nagyrév, Alattyán), melynek szintén
új munkahelyek létrehozása a célja.
A kereslet-kínálat kiegyenlítésében a munkaerő-közvetítés játszik döntő szerepet. Míg korábban a munkáltatók munkaerő-igényének
megfelelő szintű kielégítése volt a cél, ma a
hangsúly a közvetítő helyet felkereső, munkát
vállalni szándékozók problémájának megoldására helyeződött. Az ügyfélforgalom dinanlikus

emelkedése indokolttá tette a murLkaerőszolgá
lati tevékenység fejlesztését, hálózatának bőví
tését a megyében. 1989. január elseje óta nyolc
iroda működik a főbb munkaerő vonzásközpontokban. A személyi és tárgyi feltételek még nem
elégségesek, bár a közvetítés számítógépes hátterének kiépítése már megtörtént.
A munkanélkülieknek megoldást jelentő lehetőségek között stratégiai fontosságú az átképzés, mert leginkább ezáltal segíthető a munkaerőpiaci változásokhoz való gyors alkalmazkodás. Átképző tanfolyam ez év feléig jórészt vállalatok kezdeményezésére indult, szervezett
formában, betanító jelleggel. Bevezetése óta
(1987) tizennégy munkáltatónál 353 fő vette
igénybe, a támogatás összege háromezer forint
volt. A munkaerőipaci átképzés keretében fő
ként munkanélküliek képzésére fog sor kerülni.
Az átképzések önálló szervezéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek megteremtése most
van folyamatban.

Eszközök
a munkanélküliség
megelőzésére

és a munkanélküliek
ellátására
A munkanélküliség feloldásában még csekély lépésnek számít a v áll alko zóv á válás ösztönzése, az újrakezdési kölcsön bevezetése.
Munkahelyteremtő szerepének fontossága
azonban nem kétséges. A megyében ezideig
több mint 300 fő vállalkozóvá válásának igényét tartotta a munkaerőszolgálati iroda jogosnak. A legtöbb személy már meg is kapta a pénzügyi támogatást, döntő hányaduk a maximális
300 ezer forint kölcsönt. Megyénk gazdaságföldrajzi sajátosságának megfelelően túlnyomó
részben mezőgazdasági kistermelésre, állattartásra, egyéni gazdálkodásrajelentkeztek a munkanélkülivé váltak. Néhány vállalkozó - a helyenként igen hiányos - szolgáltatási szférában
szeretné szakismeretét kamatoztatni. Az utóbbi
időben szaporodnak a gazdasági társulások is.
A Megyei Munkaerő Szolgálati Iroda a vállalkozási tanácsadás beindításával segíti a tapasztalattal nem rendelkezőket a vállalkozás-kezdés
kockázatának csökkentésében.
A legújabb keletű eszköz a gyakornoki foglalkoztatás, me ly a pályakezdő diplomások elhelyezkedését hivatott szolgálni. Az a munkáltató, amely vállalkozik az újdonsült szakemberek meghatározott idejű foglalkoztatására, a
Foglalkoztatáspolitikai Alapból a munkabér
összegét visszakapja, csak a társadalombiztosítási elhelyezkedését szerettük volna
e formában megoldani, azonban nem akadt vállalkozó szellemű munkáltató a foglalkoztatásá-

@
A közvéleményben igen nagy vitát kavart a
munkanélküli segélyezés bevezetése. Ennek
társadalmi elfogadtatása korábbi nézetek átértékelését követelte meg, hisz a teljes foglalkoztatás a hagyományos ideológiai képünk egyik lényeges eleme volt. A segély bevezetése jelentette az egyébként már létező munkanélküliség
tényleges elismerését, a teljes fog lalkoztatás
'ideájának megszüntetését.
A segélyezetté váltak köre egyre növekszik
a megyénkben, az év eltelt tizenegy hónapja során 580 fő került be hosszabb-rövidebb időre az
ellátási rendszerbe. November hónapban 336
főt érintett ez a forma. Az összes létszám kétharmada férfi, akiknek sok esetben népes családot kellene eltartani a bruttó fizetés 60-70 százalékát kitevő segélyból . Összetételét tekintve
magas közöttük a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetűek száma, akiknek kevés esélye van az
újra elhelyezkedésre. A segélyezetteknek közel
fele segédmunkás volt utolsó munkahelyén, és
több mint 60 százalékuk nyolc általánost vagy
annál kevesebb osztályt végzett. Figyelemre
méltó, hogy egyharmaduk 30 évnél fiatalabb,
helyzetük tehát hosszabb távú gondokat vetít előre. E korcsoport még legalább két-három évtizedig aktív korú lesz, s ha már ma elhelyezkedési gondjuk van, a jövőben méginkább hátrányos helyzetbe kerülnek. A segélyezettek számát tekintve Borsod, Szabolcs, Baranya megyék után Szolnok megye a negyedik helyen áll.
Bár a jelenlegi szabályozás szerint az egyének
szempontjából átmeneti megoldás a segély
igénybe vétele, a foglalkoztatás-politikának
hosszabb távon kell számolnia ennek az eszköznek a létével. Emiatt is fontos odafigyelni arra,
hogy jelenleg milyen hiányosságai vannak a
rendszernek:
- a munkanélküli segély rendelet szigorú feltételei miatt sokan be sem kerülnek a rendszerbe.
- A segély folyósításának időbeli behatárolása feltételez egy, a munkanélküli segély rendszerre ráépülő ellátási formát. Ez a mai napig
még nem létezik, a 365 munkanélküli segélyen
tölthető nap letelte után a szociális segélyrendszer a jelenlegi feltételek mellett nem tudja fogadni a munkanélkülieket.
- Az alacsony összegű munkanélküli segélyek már a folyósítás alatt is kiegészítésre szorulnának.
A munkaügyi kormányzat - a Szociális és
Egén<;égügyi Minisztériummal karöltve - nyugati, "tapasztaltabb" országok segélyezési módszereit is tanulmányozva dolgozik a hazai gyakorlat tökéletesítésén, továbbfejlesztésén. (Pl. a
munkanélküli segélyezés biztosítási alapokra
helyezésén.) 1990-ben egyelőre csak armyi változás érzékelhető, hogy a megállapítható legmagasabb összeg mellé meghatároz ták a segély
minimális mértékét is. A jogosultság körének
kitejresztéséról még nincs hír, szándék szerint
tehát az aktív - a munkába állást ösztönző - módszerek kapnak elsőbbséget.(Folytatjuk)
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HOBBI - SZABADIDÖ - HAzTART

öröm a gyereknek is

Kedvesebb és olcsóbb is!

Készítsünk ünnepi

üdvözlőkártyát

Az üdvözlőkártya kínálatot nézegetve - különösen karácsony előtt - nem mindig tüktözik a vágyainkat, elképzelt igényeinket.
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A jókívánságaink legméltóbb
kifejezésére, egy kis türelemmel,
mi magunk is készíthetünk képeslapot rajzpapírra, színes kartonlapokra filc vagy simára vasalt
anyagdarabok segítségéve!.
Egy kedves Mikulás vagy törpebaba mintát mi is bemutatunk.
Az elkészítése igen egyszeru. A
postai levelezőlapok ' szabványmérete: 10,2 x 14,5 cm. A méretre vágott papírlapra technokol-

rapid ragasztóval rögzítjük
a különböző, formára vágott anyag darabokat.
Először a papírnál 1 x
1 centíméterrel kisebb raf-

fia, vagy durva zsákvászon
lapot, melynek oldalszéleit egyenesre vágtuk, körberojtoztuk, erre kerül a
szabásminta szerint kiszabott narancssárga arc, 2 kerek lábacska, fehér szal<áll,
kék vagy lila köpeny, végü l a sötétzöld sapkatető
karika.
Természetesen másmás motívum felhasználásával is dolgozhatunk. A
képeslapok tervezésénél
lehetőleg egyszerű rajzot,
motívumot válasszunk, és
összeállítás előtt gondosan
tanulmányozzuk az egymásra kerülő rétegek
összefüggését, mintaldalakítását.

Ünnepi ajánlat

Mexikói pulyka (pulyka

csokoládéöntettel)

Főzzön meg egy pulykát vízben, csirkéhez hasonlóan, fazékban vagy gyorsfőző edényben,
majd kivéve forgassa meg borsban és süsse meg. 2-2 és fél óra kell a sütéshez a pulyka nagyságától függően.
A szószhoz a következők kellenek: 2 db paprika, 1{4 kávéskanál csípős paprika vagy bors,
2 nagy vöröshagyma, 2 nagy paradicsom, 1 evőkanál vágott mandula, 10 dkg keseru kal<aópor.
A követk~ző fűszerekre van szükségünle 1/4 kávéskanál őrölt fahéj , 3-4 db szekfűszeg, 1
kávéskanál koriander, 1 evőkanál zsír, 5 dl tejszín.
Agyag serpenyőben olvasszuk meg a zsírt, adjuk hozzá a szeletekre vágott hagymát, a darabokra vágott paprikát, paradicsomot és paprikaport, illetve borsot. Süsse egészen addig, amíg
a paprika és a paradicsom egészen puha lesz. Darálja meg ezeket, hogy megszabaduljon a magoktól és a paprika, illetve paradicsom héjától. Mozsárban törje meg a mandulát és minden fű
szert, hogy pépet kapjon belőlük. Majd keverje a hagymás-paprikás paradicsomhoz. Sózza és
borsozza ízlés szerint. Olvasszameg a kakaót. Majd a kakaót és a fűszeres pépet öntse a pulykára. (Esetleg a pulykalé0ől keverjen egy kicsit hozzá, hogy sima szószt kapjon.) Kukoricamáléval, vagy kukoricalisztbo1 készült galuskával tálalja.

Pizsamás
szilveszter
Balázs tizenkét éves. Édesanyja meséli kissé megillet6dötten, örömmel vegyes féltés sel:
- Képzeld, Balázst meghívta egy osztálytársa szilveszterezni "pizsamás" szilveszterre.
- Az mit jelent?
- Van egy osztálytársn6je, Orsi. Ott nagy a család,
három gyerek van, és a szül6k - engedve a gyerekek
kívánságának - mind a háromnak megengedték, hogy
két-három osztálytársukat elhívják szilveszterre, és
ott tartanak nekik házibulit. Nemcsak pizsamát visznek, hanem gumimatracokat és takarókat is. így fent
lehetnek akár éjfél utánig is, utána szépen lefekszenek, és mi szülők másnap délben megyiink értük.
Elgondolkodtam Orsiék családján, és azt hiszem,
nagyszeru emberek lehetnek. Azt hiszein, nem "áldozat" nekik, hogy gyerekszilvesztert rendemek, hanem
öröm. És azt is elgondoltam: hány szülőnek a gondja,
hova "csapja ki" a gyereket szilveszterre. A legtöbbször a nagyszül6k vállalják, és a gyerek általában szívesen is megy, hiszen ilyenkor megnézheti k a tv-músort, és ha nem álmosodnak el éjfélig, akkor együtt
köszönthetik a nagyszül6kkel az éjfélt. Hallottam
olyat is, hogy az egyik lakásban rendezik négy-öt család felnőttjei a szilvesztert, a másikban pedig a gyerekeik lakótelepi házban. Rájuk is tudnak nézni, még is zavartalanabbul szórakomak a gyerekek is és a szü16k is.
Sokféle megoldás elképzelhető, csak az nem, hogy
akiskamaszokat (különösen ha egyke akiskamaszuk)
egyedül otthon hagyjuk szilveszterkor. Amennyire
családi iinnep a karácsony, annyira fontos az is, hogy
a gyerek is örömmel várja az újesztendőt, neki így legyen esemény az év fordulója, hiszen 6 még azt sem
érzi, amit sok feln6tt, hogy "megint öregebbek lettünk
egy esztendővel" .
6 még örül is annak, hogy nagyobb lett. Ne rontsuk, hanem tegyük teljesebbé az öromét.
S.M.

Pipereajándék karácsony ra

Évszakok kozmetikája
A parfüm vagy a kölni elegáns, nagyvonalú
ajándék, azonban nagyon jól kell ismemie a
megajándékozottat ahhoz, hogy zsánerének és
ízlésének megfeleljen az illat, mert ellenkező
esetben nem lesz felhőtlen az öröme.
Ugyanez vonatkozik a drága kozmetikai krémekre is. Csal< illor vegyen ismerősének ilyet,
ha meg van győződve az ajándék használhatóságáról.
Ha rúzst, körömlakkot
vagy sminkfelszerelést vásárol valal<inek,
előtte gondolja
át, illenek-e a
színek a megajándékozott
egyéniségéhez,
haja, bőre, szeme színéhez.
Ajándékozni talán nagyobb öröm, mint ajándékot kapni. Ne rontsa el tehát saját öröm~ét sem
azzal, hogy használhatatlan, örömet nem szerző ajándékot vásárol, még ha az idő sürget, akkor sem! Ha nem tud dönteni, illor vásároljon
ún. személytelen, pral<tikus piperecikket, mint
pl. a habfürdő, a tusfürdő, a testápoló, a szappan, a különböző haj ápoló szerek stb. Ezeknek
minden család háztartásában nagy keletje van.

Sercs Júlia
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Tartósan a sportág élvonalában
A vízilabdások htiek a hagyományokhoz
Mindenjó, hajó a vége. Befejeződött az 1989-90.
évi OB I-es vízilabdabajnokság őszi idénye és a SzolnokiVízügy SE csapata az utolsó mérkőzésen 8:6-os
győzelmet aratva a Tungsram SC felett, a táblázaton
a Vasastól csak rosszabb gólkülönbséggellemaradva, az ötödik helyen várja a tavaszi folytatást. Ajátékosok a győzelem mámorító érzésével, jó kedvvel
és nagyszerű hangulatban térhetnek pihenőre és
várják a január elején kezdődő felkészülést. A szolnoki vízilabda változatlanul a sportág élvonalában
követel helyet magának, őrzi az évtizedek óta kivívott tekintélyét, folytatja az eddigi szép hagyományokat, gazdagítva ezzel az egyesület és ezen keresztül a város, sőt az egész megye sportjának eredménylistáját.
Jogosnak tartom azta megáll<lpítást, hogy <l vízilabda megyénk - immár Jász-NagykunSzolnok - sportéletének a
gyöngyszeme. A szakosztály
életében eltelt közel negyven
esztendő olyan szép és gazdag
eredményeket vonultat fel, amilyent egyetlen megyei szakosztály scm mondhm magáénak. A
hat magyar bajnoki cím, a három MNK - akkor még Magyar
Népköztársasági Kupa - győze
lem, a számtalan hazai és külföldi kupasiker önmagáért beszél. A szakosztálya fennállása
óta csaknem hú sz játékost adott
él fdnöLt válogatottba. KözöLtük
olyan egyéniségek voltak , mint
a három olimpiai bajnok, lIasz-

nos 11. István, Boros Ottó és Kanizsa Tivadar. A tragikus sorsú
Kanizsa száznál többször volt
magyar válogatott, szakmai felkészültségét és kitűnő emberi
tulajdonságait pedig fémjelzi,
hogy nemcsak saját cS<lpata
edzésc it irányítoLta, hanem a
magyar felnőLt válogatoLL felkészítésében is segédkezett Rajki
Béla s'~öve tségi kapitánynak,
azonkívül abban az id őben ő pályúzoLL a legnagyobb eséllyel a
szövetségi kapitányi cím elnyerésére. Fiatal korában egy remekijl felfelé ívelő pályafutás tört
ketté! Kanizsa Tivadar nevét a
Los Ange~es-i olimpia alatt az
Egyesült Allamokban megörökítcLLék a halhatatlan játékosok
dics6ségtábláján.
A különböző koroszLályos úttörő, serdülő, ifjúsági,junior válogmottakban szerepelt játékosok nevét pedig lehetetlen
felsorolni. Érzékeltetésü l csupán annyit, hogy volt olyan idő
szak, amikor Szolnokról tizennyolcan szerepeltek a különbö-

autóbusz hordta Budapestre, az
edzésre látogató játékosokat.
Nem véletlenül kapta meg a
szakosztály 1984-ben, a 35.
éves fennállása év [ord ulóján
Szolnok Megye Tanácsának
nagydíját. Ezek után teljesen
megérdemli, hogy gyöngyszemnek nevezzük amegye
sportéletében. S illendő felsorolni azoknak az edzőknek a
nevét is, akik eddig a csapat
szakmai munkáját irányítoLták:

- A legfontosabb célkitűzé
sünk a fiatalítás, a bajnokságban pedig a hatodik hely fölölt
végezni lehetőleg úgy, hogy elérjük. a tavalyi eredményt, kerüljünk a legjobb négy közé vázolta a szakosztályvezet6. Figyelembe kell venni azonban
azt is, hogy az idén négy játékos - Pintér F., Bogdán, Hegmann és Hasznos - távozott,
ami nagy vérveszteség és bizonytalanná teszi a célunk elérését. A szakosztályvezetés
álláspontja egyébként az, hogy
egy új , fiatal gárda alakuljon ki
még akkor is, ha visszaesés következhet be. Edzőváltozás i~
történt és az átállás pszichésen
is kihat a játékosokra.

- Hogyan ítéli meg a csapat
tJszi teljesítményét?
- Ha a fent említeLL bajok
nem jönnek közbe, akkor né-

Földes László, Rajki Lajos,
Goór István, Vértesy Józse!,
Czapkó Miklós, Kanizsa Tivadar, Urbán Lajos, Bartalis István, Babarczy Roland, dr.
Mayer Mihály. Az utánpótlás
nevelésében pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett id.
Hasznos István. Az idei esztendő hullámzó teljesítményeket
hozott. Dr. Mayer Mihály edző
betegség miatt hosszú időn át
hiányzott, S amikor nem tudott
dolgozni, akkor a csapat régi
játékosa, Cseh Sándor ugrott
be helyettesíteni. Ez a többszöri vál tás visszatükröződött a játékban is. Ennek ellenére az
1988-89-es bajnoki évben sikerült a legjobb négy között
végezni s ezzel indulási jogot
szerezni a bajnoki címért kiírt
rájátszásban. Az őszi fordulót
ismét dr. Mayer Mihál y vezetésével kezdte a Vízügy SE, de
egy újabb betegség végérvényesen elszólította Mayert az
edzősködéstől és - mi sem természetesebb - ismét Cseh Sándor ugrott be.
A bajnokságban kitűzött célokról dr. Vezsenyi Péter szakosztályvezet6vel beszélget-

Pintér István

Hogy ki lesz, még nem tudni,
mint azt sem, hogy ha lesz: kit
hív majd a keretbe?
Pintér István 28 éves, hogy
hányszor volt válogatott, nem
tudja pontosan, egyéni számítása szerint száztíz körül lehet.
A csapat gólkirálya és egyik
erőssége. Ki váló a lövőkészsé
ge, az ütemérzéke, a csuklómozdulatát sokszor megcsodálták.
Jól irányít, mozgékony, a
védekezés is az erősségei közé
tartozik. Egy idő óta sűrűn hangoztatják, hogy kül földre készül prolijátékosnak.

Tóth Csaba

hány mérk6zéssel többet nyt:rhetelt volna a csapat. Kiegyensúlyozott a mezőny, a Vasas ellen például győzhettünk volna
a fővárosban. Kár, hogya megnyert mérkőzések utolsó negyedeibcn kiengedett a csapat
és néhányan könnyebben vették a játékot.
Tóth Csaba csapatkapitány: "Az őszi forduló elején,
az Ujpesti Dózsa és a Budapesti Spartacus ellen jól játszottunk. Az edzőváItozást mi is
megéreztük, mert mást mond
az egyik és mást a másik."
A Szolnoki Víz ügy SE OB
I-es vízilabdacsapatából jelenleg ketten válogatottak. Most
nincs válogatott keret, mert
szövetségi kapitány sincs .

Mohi Zoltán

- Mi igaz ebMI?
- Valóban készültem kül földre, de konkrétan nincs semmi. Idehaza, a Póló Klubban kisegítő családtagként dolgozam. Januártól a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Főiskola
három féléves szaküzem
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Tartósan a sportág élvonalában
dász tanfolyamára járok. Kitüntetés, hogy tagja vagyok a
sportiroda vezetői posztjának
betöltésére kiírt pályázatot elbíráló bizottságnak. A bajnokság befejezése után másfélhetes levezetőedzéseket tartottunk. A felkészülés január 3-án
kezdődik.

Mohi Zoltán 22 éves, hetvenszeres válogatott. Furcsa
módon az év második felében
nem számítottak a játékára, holott csapatában a húzóemberek
közé tartozott. Lelkesen, harcosan, gólratörően játszott, a
bajnoki mérkőzéseken mindig
ajók között volt. A "zuhanyhíradóban" még mindig azt lehetett hallani, hogy Szentesre tart.
- Valóban?
- Nem tudom, hogy honnan
vesznek ilyeneket. Az biztos,
hogy Szolnokról nem megyek
el, legalábbis Magyarországon
belül. Ha elérem az előírt korhatárt és külföldre hívnak, akkor nem gondolkodom.
- És a csapatról mi a véleményed?
- Tavasszal mindig jobban
szokott menni, akkor mindenki
jobban játszik.
Kiss Péter kapus nem válogatott ugyan, de a formája alapján a legjobbak között lenne a
helye. Védéseivel szinte minden mérkőzésen tapsra ragad-

- Nem bántam meg, mert a
Szolnoki Vízügy SE jelenleg
jobb csapat, mint az Eger.
- Pintér Ferenc visszavonulásával egyedül maradt a kapuban.
- Itt van még Kiss Tamás is,
de így kétségJsívül nagyobb a
felelősség. Ugy érzem, az
ősszel nem ment rosszul a védés, kivéve a BVSC elleni mér-

"
"Eletem
nagy versenye
volt ... "

kőzést.

- A válogatottságra nem
gondol?
- Nem, mert vidékről kétszeresen jobban kell menedzscIni valakit, mint a főváros
ból.
- Mi a véleménye az iJszifordulóról?
- Nem vagyok elégedett a
csapattal. Sokkal több van benne annál, mint amit elért. Nem
úgy sikerült az őszi forduló,
mint ahogy terveztük.
Folytatni lehetne még a sort
a junior, az ifjúsági és a serdülő válogatottak felsorolásával.
Aztán ott van Urbán Lajos
edző, aki az ifjúsági válogatott
felkészítésében segédkezik. A
szolnokiak változatlanul megtalálhatók a sportág élvonalában, bizakodjunk, hogy ez tartós marad.
A csapat edzéseit végérvényesen Cseh Sándorra, a csapat
egykori játékosára bízták, aki

Kiss Péter

tatta a közönséget. Tartósan őr
zi kiemelkedő formáját, nagyszerűen irányítja a védelmet,
jól úszik ki a labdákra, pontosan indít, kitűnőek a reflexei,
szóval minden olyan jó tulajdonsággal rendelkezik, ami
egy kapusnak kell. Tőzsgyöke
res egri, 27 éves, 1985. augusztusában 'Ölt Szolnokra.

A Ferencz-testvérpár EB sikeréről

csaknem háromszáz bajnoki
mérkőzést játszott Szolnokon
. Az egyesület és a szakosztály vezetőinek az az álláspontja, hogy ne "importált" edzővel
dolgozzon a csapat. A jövő
majd eldönti, hogy helyes voJte ez az elképzelés.
Pataki István

Rajt elött ...
A Népsport november 13-ai
tudósításából tudjuk,
hogy az ausztriai Waithofenben
megrendezett Rallye EB futamon
több magyar versenyző is indult.
Közülük Ferencz Sándor szolnoki
versenyző remekül szerepelt, az
igen előkelő m. helyen végzett kategóriájában. A verseny részleteit
már az ő elmondásából ismerjük:
- Már az előzmények is eléggé
zűrösek voltak, egy hetet késett a
nevezés visszaigazolása, így minden egyéb papírmunkát csak megkésve tudtam intézni. Csütörtök
délután megkésve, éppen a műsza
ki átvételre érkeztünk a helyszínre.
Gépátvétel után már is "nyeregbe
pattantunk", Jóska bátyárnmal beautóztuk a másnapi verseny egész
útvonalát. Ez közel 600 km hoszszúságú éjszakai autókázást jelentett számunkra.
- Így - alvás nélkül álltatok a
rajthoz?
- A verseny előtti izgalom elnyomta bennünk a fáradtságot. Akkor csak arra koncentráltunk, hogy
jól sikerült-e az "initerezésünk"
(ú tvonalfeltérképezés). Ennek
kontrol állására rendelkezésünkre
állt még a péntek délelőtt, amikor
is valamennyi induló egy kötelező
kört tett meg . Délelőtt II órakor
rajtol tunk el és egyfolytában "döngettünk" este 9 óráig. A fenyőfák
kal övezett szerpentineken a szikrázó napsütés ellenére nem olvadt
fel ajég. Ennek is tudható be, hogy
már az első versenynapon 6 kocsi
"kiszállt". Mi is szinte "lábujjhegyen" mentünk, így is sikerült
kiegyenesítenünk egy éles baIkanyart. Nagyot lélegeztünk mindketten, amikor ép kocsival és ép
bőrrel vissza tudtunk keveredni valahogy az útra. Mindezek ellenére
jól mehettünk, hiszen az esti befutónál már harmadikok voltunk. Ebben óriási érdeme van testvéremnek, Jóskának. Az ő kiváló navigálása számos esetben pótolhatatlan
segítséget adott! A második versenynap minden különösebb
komplikáció nélkül za'lott le, í
szűkszavú

újabb 600 km-rel a hátunk mögött
megtartottuk pozíciónkat.
- Számodra milyen értéke van
ennek az EB helyezésnek?
- Ez az egy verseny többet jelent
nekem, mint az egész évi hazai baj nokság, mert itt végre egy igazi
megmérettetése volt az autónak és
versenyzÓ! képességeirnnek.
- Milyen benyomásaid voltak a
verseny rendezéséről?
- Az osztrákok nagyon szeretik
az autósportot, és értenek is a verseny rendezéséhez. Óramű pontossággal, precizitással bonyolítottak
mindent és hogy mennyire értenek
a látványosságokhoz is csak anynyit: az első három helyezett kocsijait a célbaérés után felpakolták a
város művelődési központjának
egy színpadára - ott volt az eredményhirdetés, díjkiosztás. A zsúfolt nézőtér felől olyan világítást
adtak az autóknak, hogy azok a két
napos verseny összes "gyűrődése"
ellenére csillogtak-villogtak, szinte autószalonba illettek. A verseny
sponzoráló SEMPERIT Gumigyár
a MOBIL olajfinomító és a LUK
Kuplunggyár valamennyi vezetője
végig ott nyüzsgött körülöttünk,
látszott rajtuk, hogy ebből az EBfutamból a saját reklámlehetősége
ik szempontjából is mindent ki
akarnak hozni... Mi résztvevők
még sem éreztük, hogy az egésznek "izzadtság szaga" lenne, mert
mindezt hallatlan eleganciával,
könnyedséggel csinálták. Szóval
van mit tanulnunk nekünk, magyaroknak tőlük.
- Hogyan tovább?
- Számunkra ezzel befejeződött
az idei versenyidény. Nagyon bízunk abban, hogy a jövő év még
több örömöt hoz számunkra, mint
az 1989-es év. Jövőre elsősorban
nemzetközi versenyeken szeretnénk ereedményesen szerepelni,
egy fix meghívó már a zsebünkben
van!
Osztrák barátaink jövőre is várnak a SEMPERIT Rallyen!

- Berta -

HIREK-ESEMÉNYEK- KÖZLEMÉNYEK
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Tikkadt sonka, savanyú körözött
Az élelmiszerárak egyre emelkednek, ahogy a jelek mutatják, 1990ben elérhetik akár a csillagos eget
is, hisz közrudott: az új év fordulójától - a búza és a tej kivételével - minden élelmiszer szabadáras lesz. A hír ismeretében mi fogyasztók aggódunk, mitöbb, rettegünk: hol, mikor, miből teremtsük elő a mindennapi betevőre valót a mérhetetlen árdzsungelben.
Aztán mérgelődünk, bosszankodunk azért is, mert a drága pénzért sokszor enyhén szólva minő
ségileg erősen kifogásolható árút
kapunk. Néhány példa erre.
A minap . húsz deka szeletelt sümegi sonkát vásároltam, potom
46 ,80-ért, mondván, ezúttal vacsorára kirúgunk a hámból. Az isten tudja hány nappal korábban
leszeletelt és a levegővel nagy felületen érintkező sonkától nemcsak
keserű, hanem savanyú is lett a
szánk íze, a sonka ugyanis tikkadt
volt. Néhány nap múlva ugyanígy
jártam a "házilag" előre kiszerelt
körözöttel. A sonka és a körözött

helyett zsíroskenyérré degradálódott vacsora közben az jutott az
eszembe: vajon létezik-e még kereskedelmi felügyelőség? Működ
nek-e a korábban oly lelkes és
szorgalmas társadalmi ellenőrök,
netalán a Köjál, mert ha valaha,
akkor most istenigazából szükség
lenne a gyakori és következetes,
szigorú ellenőrzésre. Persze, ember legyen a talpán, aki az óránként változó árakat megközelítő
en is követni, ellenőrizni rudja, de
legalább legyen követelmény a
minőség, ne lehessen drága pénzért büntetlenül ehetetlen élvezhetetlen· árút eladni.
A minap egy rádióriport bosszantotta fel - nyilván sokszázezer
hallgatóval egyetemben - az idegeimet. Mire tanítják a kereskedő
tanulókat? Negyedéves fővárosi
kereskedő tanulók vallottak nyíltan és kendőzetlenül, bátor őszi n
teséggel a felháborító tettekr01,
amire tanítják őket.
Néhány eset a negatív példatárból. Ha a hús a pulton meg bar-

SZDSZ-iroda
Jászberénben

nul, netán megtikkad, akkor ecetes vízbe kell áztatni és attól felfrissül, a szaga elmegy és vígan
eladható . Más. Ha a hurka megizzad, a bőre nyákos sá válik, akkor szépen át kell töröigetni és
mehet a pultra. A penészes szalámiról kefével kell eltávolítani a
romlásra utaló jeleket. Ha a vásárlóerő csökkenése miatt kefir,
tejföl vagy egyéb tejtermék pang
napokig az üzletben, akkor a tanulók olyan ukászt kapnak, hogy
le kell kaparni, át kell iavítani a
szavatossági időt.
Hát pillanatnyilag itt tarrunk. Szívesen vennénk, ha lapunk hasábjain az élelmiszerkereskedők, a
kereskedelmi felügyelőség, a társadalmi ellenőrhálózat, a Köjál
képviselői is elmond anák véleményüket, mit akarnak tenni, hogy
hivatásukhoz méltóan védjék az
amúgy is a "tönk szélén" lévő vásárlók érdekei t, és keményen
megrójják a fogyasztókat körmönfont módon megkárosítókat.

Megnyílt a Szabad Demokraták Szövetségének Jászsági
Koordinációs Irodája. A Hazafias Népfront Déryné u. 6.
szám alatti székházában kaptak egy helyiséget. Itt hétfő,
szerda és péntek délutánonként 17-től20 óráig várják az
SZDSZ-aktivisták a tagokat,
az érdeklődőket és az
SZDSZ-el szimpatizálókat.

Közlemény
Jászberényben a műjégpálya
a nagyközönség számára a
következő időpontokban áll
nyitva:
Hétfőn, szerdán, szombaton
és vasárnap délelőtt 10-13
óráig, délután 14-18 óráig. A .
femóttek 30, a diákok 20 forintért léphetnek jégre, a látogatóknak 10 forintos jegyet
kell váltani.

. Endrész -
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Nagyberuházások számított költségei jelenlegi árakon

Gáz van! (Felvételünk a Tiszamenti Vegyimílvek ormán
viáról készült.) Fotó: M. J.

ékeskedő

relik-

Szolnoki rendezvények
December 8-31-éig: Feszt y
Körkép. Moreili Gusztáv metszete (1985.) A magyarok bejövetele c. körkép kiállítása az MMIKban.
December 20-án 18 órakor:
Karácsonyi kórushangverseny a
Széchenyi Gimnázium Játékcsarnokában.
December 20-21-22-én: Téli
szünidei játszóház az MN Helyőrségi Klubjában.

..=.~.. .....,.

December 24-én 15 órától:
Mindenki karácsonyestéje az
MMIK-ban. Házigazda: az
MMIK "Te meg én" klubja és az
MDF Szolnoki Szervezete.
December 2S-én 19 órakor:
Lehotka Gábor orgonaestje a Belvárosi Nagytemplomban.
December 31-én 14-18 óráig:
Szilveszteri bolondságok a "Mi
újság '90" c. vetélkedő show-músora, sorsolás az MMIK-ban.

,
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SZOLNOK
Megyei közéleti lap

1. Bős-Nagymaros (1978-1989)
2. Mecseki István bánya (82-89)
3. Nagyegyháza bánya (77·86)
4. Mányi bánya üzem (77-85)
S. Recski érckutatás (66-79)
6. Mecseki urán (75 -88)
7. Adria kőolajvezcték (74-79)
8. Líbiai házépítés (85-86)
9. Bicskei hőeröma (77-80)
10. Péti salétromsavgyár (85-86)
ll. Mikroclektronikai V. (85-86)

23,00 milliárd Ft - leállftva
10,7 milliárd Ft - felFüggesztve
9,7 milliárd Ft - állagmegörzés
6,4 milliá rd Ft - bezárták
5,4 milliárd Ft - leállítva
5,2 milliárd Ft • felszámolják
3,5 milliárd Ft - nem maködik
3,5 milliárd Ft - félbemaradt
2,5 milliárd Ft - félbemaradt
2,4 milliárd Ft - árverés ala U
2,1 milliárd Ft - leégett!

=,

B6s- 'agymaros adatai természetesen nem véglegesek, mivel napi 19
millióba kerül a szüneteltetése. Ennek ellenére veszélyben van els6 helye, hiszen Tengizre már eddig 28 milliárdot költöttünk, melynek rubeIkitermelése 173 forint. Ez most a rubel/dollár változása miatt ezer forintos dollárkiesést jelent. Az Adria k60lajvezeték azzal el6zte meg a líbiai
építkezést, hogy hozzászánútottuk a jugoszlávoknak fizetett tízmillió dolláros kártérítést is. Ennek ellenére Líbia visszael6zhet, mivel adatai még
ma is titkosak, így elképzelhet6, hogy végül is ennél jóval többe került!
Még Nagyegyháza is felkerülhet a második helyre, mivel állagmegóvására évente több mint 500 milliót költenek. Recsk megelégszik évi szerény
160 millióval. Pét azért szerénykedik a 10. helyen, mert nem számoituk
a hetvenes évek elején ráköitölltÍzmilliárdot, amelyért most csak 600 milliót akar adni a vev6! A szovjet makrochipeket gyártott Mikroelektronikai Vállalat ugyan nincs az els6 tízben, de megérdemli a listára kerülést,
mivel már felavatásakor elavult volt, és a világon egyedülálló módon, tűz
vész segítségével oldották meg a szerkezetváltást!
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