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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEI KÖZÉLETI LAP

Figyelsz?
csuda tudja, mi van ezzel a gyerekkel. Alig száz métert
haladtunk a napközit61 hazátg, s legalább háromszor
rámszólt: figyelsz? Hát persze, hogy figyelek , hiszen
egyfolytában mondja a magáét. Mi volt ma, ki, mit hozott magával a karácsonyi ajándékok közül - igaz lopva, de meg kelfett
mutatnia. Aztán azt sorolja, mi volt az ebéd, s akkor jövök rá: bár
mintha figyelnék, mégse tudnám visszamondani a mai menüjét.
Tényleg, figyelmetlen lennék?
Senki se figyel , sokszor azt érzem, a kutya se tör6dik velem,
mondja az orvosi rendelőben várakozó beteg. Az emberek figyelmetlenek, szótlanok lettek, mintha senkit nem érdekelne a másik
gondja, baja. Rögtön felelek rá gondolatban, hogy persze, mert
mindenkinek van annyi, hogy azzal se tud eleget foglalkozni.
Aztán mégis rájövök: hát csak most van annyi gondunk bajunk?
Hát csak most engedjük meg magunknak a figyelmetlenséget, a
nemtörődömséget, a részvétlenségel? Nem egy folyamat ez, netán?
Ugye, most mindenki az áremelések miatt panaszkodik. Jó,
persze, hogy jogos panaszok ezek, az ember tudja, hogy rengeteg
szerényjövedelm ű ember él manapság, akinek valóban úgy van
ahogy Nagy Bandó szilveszteri viccében hallottam: akkor eszik
vitamindús déli gyümölcsöt, ha délben baktat ki a piacra, mert
akkor kapja meg legolcsóbban az almát ..
Azt mondja a kereskedő, az áremeléskor arra egy vevő se
gondol, hogy előtte éjszaka, vagy több éjszaka 6k belebolondulhatnak a munkába. Már nagy gyakorlatú, sokéve kereskedelmi
pályán dolgozó emberek se tudják semmi árát, fölöttük állandóan
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Drága
halogatás
Cikkünk a mezőgazdasági felvásárlási
árakról a 3. oldalon.

ott a tévedés veszélye, s be nem látható következménye. Mert
mire minden árucikkre fölkerü l az új ár, lehet, kezdhetik elölről
az egészet. Csakhogy: ki figyel erre, ki mondja akár egy félmondattal is, szegény boltosok, bolondulhatnak, már megint bele a
munkába.
Tényleg, erre ki figyel oda? Erre is, akarom mondani, mert
annyi mindenre kellene. Most, hogy az áremeléscknél maradjak ,
például arra is, mennyi lesz hát egy-egy üzemi konyhán az ebéd,
s mennyit tud még hozzátenni a munkáltató? Lehet, eljutunk oda,
mint valamikor negyven, ötven évvel ezelőtt a szépreményű
munkásqsztály? Szalonnázik táskából gépe melletl a dolgozó
ember? Es ki figyel az óvodai, iskolai étkeztetésre? Ki vctleészre,
hogy az élelmiszerárak emelkedésével együtt és folyamauíban
egyre több tésztát, korszerűnek, egészségesnek egyáltalán nem
nevezhető ételeket raknak a gyerekeink elébe? Ki figyel erre, s
meri összefüggésbe hozni népünk egészségi állapotáva[, az aktív
korú lakosság egyre ijesztóbb halálozási mutatóival? Es ha már
egészség: kérdezem , ki tudja, ki figyelte meg, kórházainkban mil
kap a beteg, - táplálót, könnyűt, könnyen elfogyaszth~tót? Jaj ,
istenem, csak oda ne kerüljön az ember, kórházba. Es ugye,
nemcsak az élelmezés miatt ...
Dehát erre is ki figyel? Egyál talán fontos ez valakinek manapság? Vagy: ha észreveszi, mit tud ellene tenni? o, ugye, érclelll""
hát figyelni?
igyelsz, mondja a gyerek, s szövi tovább beszéde fonalát.
Erdekeseket mond, látszik rajta, örül, hogy kiszabadult
egésznapos fogságából, hogy foghatja a nasyi kezét, ah
jelen esetben csak az övé, egyedül az övé a hazafele vezető útoll .
A~yerek ugyanis nálam is jobban tudja: lassan sehol se figyelnek
mar rá. Gonddal teli az óvónő, a taníto, a tanárnő, mindenki leadja
a kötelező penzumát, s bujik a saját világába.
Figyelsz erre? Figyelj!
ISJI
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Hetvenhét pártingatlan közcélokra
Elkészült a megyei hasznosítási javaslat - A döntés joga a Minisztertanácsé
Mint már ismeretes, a Minisztertanács
1989. október 29-ei ülésén határozatot hozott
az MSZMP vagyonával kapcsolatos egyes intézkedésekről. Eszerint a Minisztertanács tudomásul vette, hogy a Magyar Szocialista Párt
programnyilatkozata és kongresszusi állásfoglalása alapján az MSZP elnöksége meg tette
a szükséges lépéseket a kezelésében lévő, a
magyar állam tulajdonában álló ingatlanok kezelői jogának rendezésére. A rendezés lényege, hogy az MSZP csupán azoknak az ingatlanoknak a kezelői jogát szándékozik megtartani, amelyekre mint politikai pártnak a műkö
déséhez feltétlenül szüksége van. A felülvizsgálat 1989 . december 31-ig megtörtént,
így az MSZP a működéshez nem szükséges
ingatlanok kezelési jogáról a magyar állam,
illetve a tanácsok javára lemondott.
A Minisztertanács fontosnak tartotta, hogy
a felszabaduló pártingatlanok hasznosítása a
társadalom érdekének megfelelően, a teljes
nyilvánosság kontrollja mellett kerüljön sor.
Rendelkezett arról is, ho gy az érintett miniszterek, valamint a fővárosi, megyei tanácsok
végrehajtó bizottság ai tegyenek javaslatot a
kormánybiztosnak a felszabaduló ingatlanok
egészségügyi-, szociális, oktatási, kultúrális és
igazságszolgáltatási célra történő konkrét
hasznosítása érdekében. A Minisztertanács a
kezelői jog visszaadásával érintett ingatlanok
hasznosításáról 1990. január 31-ig dönt. Döntése előtt véleményt és javaslatot kér az Országgyűlés Terv- és Költségvetési, valamint
Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságtól. A
hasznosítás tapasztalatairól a Minisztertanács
az Országgyűlést 1990. március 31-ig tájékoztatja. A megyei tanácsnál e munkára bizottság
alakult, amelynek az volt a feladata, hogya
széles körű nyilvánosság biztosításával javaslatokat készítsen elő a felszabaduló ingatlanok
hasznosítására. Az előkésZÍtő bizottság tagjaiuljogi, gazdasági, műszaki, egészségügyi, oktatási szakembereket, valamint a megyében
működő politikai pártoknak és társadalmi
szerveknek a képviselőit kértük fel. A megy ei
sajtó és rádió sokat segített abban, hogy széles
körű nyilvánosságot biztosítsunk az előkésZÍ
tő munkának.
A megyei előkésZÍtő bizottság alakuló ülését november 27 -én tartotta. Áttekintette a Minisztertanácsi határozatból adódó megy ei feladatok megvalósítására megtett intézkedéseket, összegezte a felmerülő problémákat és
mcgálIapodoll a végrehajtó bizottság elé terjesztendő javaslatok előkészítésének alapelveiben, messzemenően figyelembe véve a helyi tanácsok és az állampolgárok igényeit. Az
ülésen egy sor olyan kérdés merült fel, amelyek tisztázása, illetve rendezése segíthette
volna a minisztertanácsi határozatból adódó
megyei feladatok végrehajtását. Ezekkel kapcsolatban a kormánybiztost szóban és írásban
is megkerestük, kérve figyelembevételüket.
Melyek voltak ezek a kérdések?
Az SZOP, az SZDSZ, a FKP, a FIDESZ
képviselői közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a nemzet kapja vissza jogos vagyonát. Véleményük szerint az MSZMP teljes
vagyonát egy függgetlen bizottságnak kell felmérnie. Ebben vegyen részt minden párt képviselője. Amíg ez a felmérés a független bi-

zottság által nem történik meg, nem látják
értelmét a döntésnek.
Nyilatkozatukban azt is kifejtették, hogya
lezajlott népszavazás új helyzetet teremtett,
mert ennek értelmében az MSZP-nek a teljes
vagyonnal kell elszámolni. Erre új törvényi
szabályozást tartanak indokoltnak. Ezzel kapcsolatban a kormánybizottsági ülésen az a válasz hangzott el, hogya Minisztertanács nem
szándékozik a határozatot módosítani, annak
megfelelően az eredeti határidőket betartva
köteles minden állami szerv eljárni. Az MSZP
által benyújtott elszámolást az Állami Számvevőszék fogja ellenőrizni.
Több probléma merült fel azzal kapcsolatban: mi legyen az épületekkel az átmeneti
időszakban a végleges döntés megszületéséig.
Nem voltak kellőképpen szabályozottak az átvétel feltételei és lehetőségei. Ehhez segítségül az ideiglenes átadás-átvétellebonyolításához megállapodás-tervezeteket kaptunk, amit
a helyi tanácsokhoz eljuttattunk.
Gondot jelent az, hogy az átvételre kerülő
ingatlanok üzemeltetési és fenntartási költségeit a helyi tanácsok anyagi lehetőségeik korlátozott volta miatt csak más feladatok ellátásának csökkentésével, vagy elhagyásával tudják biztosítani. Ez az intézkedés ismét a helyi
tanácsokat hozta igen nehéz helyzetbe, mert e
célra többletforrásra nem számíthatnak.
Decemberben folyamatosan érkeztek be a
helyi tanácsok javaslatai. Néhány tanács többszöri megkeresés ellenére - januárig sem
jelezte elképzeléseit, arra hivatkozva, hogy
később kívánja döntéselőkészítő javaslatait
kidolgozni./Kunszentmárton, Öcsöd, Cserkeszőlő, Besenyszög, Tiszapüspöki, Tiszasző
lős/.

A kiemelten kezelt megyei épületek hasznosítási javaslataira vonatkozóan /pl. Oktatási
Igazgatóság, megyei pártszékház/ a megy ei
szakigazgatási szervek előzetes tárcaegyeztetést végeztek.
A beérkezett javaslatokat a megy ei elo1cészítő bizottság december 21-én tartott ülésén
tárgyalta meg. Hosszas vita után alakította ki
azt az állásfoglalást, amit a megyei tanács
végrehajtó bizottsága számáraelőterjesztett. A
MTVB december 27-én a MT Politikai Érdekegyeztető Bizottságával együttes ülésén vitatta meg az előterjesztést, s hozott határozatot
a kormánybiztoshoz terjesztendő javaslatokróI.
Mind a megyei bizottság, mind a VB alapelvnek tekintette, hogyajavaslatokban
messzemenően figyelembe veszi és tiszteletben tartja a helyi tanáesi testületek döntéselő
késZÍtő elképzeléseit.
Ezért a helyi tanácsok javaslatait változtatás nélkül terjesztette fel a kormánybiztoshoz.
A felhasználási célok: egészségügyi és szociális ellátás, oktatás, közművelődés, pártok elhelyezése, igazságszolgáltatás, tanácsi igazgatás. Az Oktatási Igazgatóság épületének Külkereskedelmi Főiskolai tagozat céljára történő
hasznosításával kapcsolatban teljes volt az
egyetértés.
Igen nagy vitát váltott ki a megyei pártszékház hasznosítása. Ezért a VB alternatív javaslatok megerősítését kérte a Minisztertanácstól,
melyek a következők:

A volt MSZMP székházat irodai és egészségügyi célra, valamint kollégiumi célra hasznosítsák. Ennek konkrét elhelyezés i programját - figyelembe véve a városban felszabaduló
egyéb középületeket, a meglévő társadalmi
szükségleteket, az egészségügy és az oktatás
helyiséggondjait, a műszaki, gazdasági és gazdaságossági szempontokat - a számítások elvégzését követően a lehetséges legkisebb ráfordítással dolgozza ki a Szolnok Városi Tanács és tegyen intézkedést a hasznosítási szerződés megkötésére. Az épülethez tartozó garázs és szerelőműhely hasznosítása üzleti vállalkozási alapon történjék, figyelemmel a beérkező javvaslatokra. valamint városvédelmi
és környezetvédelmi szempontokra.
A bizottsági ülések során felmerültek olyan
problémák, amelyekről szükséges volt tájékoztatni a kormánybizottságot. Kértük, hogy
a további munka során ezen észrevételeklit
hasznosítsák, illetve alakítsanak ki az alábbiakkal kapcsolatban egyértelmű központi állásfoglalást.
1. Az MDF, az SZOP, az SZDSZ, a Kisgazdapárt, a FIDESZ és a HNF képviselője ellentmondásosnak, hiányosnak minősítette a Minisztertanács határozatát, korainak a döntéshozatal időpontját. Ismételten követelték a teljes elszámolást az ingóságokról is. Kérték,
hogyaválasztások után legyen lehetőség a
döntések ismételt áttekintésére.
2. Az MSZMP tiltakozott az ingatlanok felosztása miatt, a Minisztertanácsi határozatot
törvénysértőnek tartja.
3. Valamennyi bizottsági tag fe lvetette a
különböző szervek birtokában l évő, várhatóan
a közeljövőben felszabaduló épületek számbavételét, az ezek hasznosításához szükséges
állami intézkedések mielőbbi meghozatalát
/vol t KISZ-épületek, munkásőrbázisok, a
szovjet katonaság épületei, HNF, SZMT székházak stb./.
A VB határozatáról a helyi tanácsok és megyénk országgyűlési képviselői tájékoztatást
kaptak.
A Minisztertanácsi határo za t végrehajtásának előkészítése során végzett megyei munkáról szóló tájékoztató is jelzi: számtalan, egymásnak gyakran gyökeresen ellentmondó érdekkel, elképzeléssel, törekvéssel kellett a javasla tkészítőknek szembesü lniük; racionalitás és érzelmi túlfűtöttség, tárgyilagosság és
érzékenység sokszor volt érzékelhető e munkafolyamatban. A javaslatokat a7.onban - minden jogos aggály ellenére is - el kellett készítenünk, mégpedig úgy, hogy azok lehetőség
szerint minél szélesebb körben váljanak elfogadhatóvá. Erre a teljes nyilvánosság és ahe lyi
tanácsok elképzeléseinek megerősítése jelenthet garanciát. Mert nem kis felelősség annak a
közel 80 különböző ingatlannak a hasznosítását mérlegelni, amelynek kezelői jogáról al.
MSZP Jász-Nagykun-Szolnok megyében az
állam javára lemondott. (Az MSZP kezelésében mindössze 10 ingatlan maradt.) A végs6
döntés joga azonban a Minisztertanácsé. Remélhető viszont, hogy ez a döntés a valóban
súlyos problémák enyhítését szolgá lja a mi
megyénkben is.
Dr. Ürmiissy Ildik6
a megyei clllkészíW bizottság elnöke
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Drágán termel a magyar mezőgazdaság - hangoztatják régóta az
Hangerejük a jövőben várhatóan erősödik, hiszen a kormány és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa közötti megállapodás jelentős áremelések árnyékát vetíti előre. A
fogyasztói árak felfelé kúszása megintcsak áz élelmiszergazdaságra
zúdít ja a hazai lakosság elégedetlenségét.
Nem vitatható, hogy az ágazaton belül vannak termelési, szervezési
tartalékok, a hatékonyság javulása pedig mérséklő hatással lehet a
mezőgazdasági termékek áraira. Még sem lehet csak a mezőgazda
ságot hibásnak tartani a már elviselhetetlennek tűnő élelmiszer áremelkedések miatt. Az élelmiszerek ára, adott esetben drágasága
önmagában nem értékelhető, s még kevésbé minősíti egy ágazat
helyzetét.
elégedetlenkedők .

Drága
halogatás

Árak Ausztriában és
nálunk

Összehasonlításul érdemes meg vizsgálni a
sokak számára követhető szomszédos Ausztria
és Magyarország ebbéli he lyzetét. Egy órai
mun kabérért a magyar fogyasztó egyharmad
m enny i ség ű élelmiszert képes vás,írolni, mint a
nyug ati szomszédunkban élők. Így van cl., noha
itthon egységnyi élelmiszer - forint -schilling árfolyamot számolva - megközelítően felébe kerül, mint Ausztriában . Minjezek szin te suga ll ják a kérdést: mihez képest drága az é lelmiszer
nálunk; ajövedelmekhez, vagy a világban kialakult árakhoz? A válasz nem kétséges. Az okok
is jórészt föltártak, szinte közismert, hogya kormány évtizedekig szociálpolitikai elemként kezelte az élelmiszerek árait;
mesterséges, a valóságos értékektől elrugaszkodó beavatkozásokkal kezelte a termelók és a vásárlók panaszai t.
Ennek lett következménye, hogy a különféle támogatásoknak szinte
áttekinthetetlen rendszere alakult ki, s a közvélemény egy "agyontámogato tt" mezőgazdaságot ismer. A múltban erősebb volt a mez6gazd,L<;ágot lejáratók hangja, mint a higgadtan, alaposan érvel6ké, így a tényszer űséget mellőző nézetek gyorsabban, hatásosabban terjedhettek a támogatásokat illetően is. A statisztikák pedig korábban sem igaí'.Olták a
mezőgazdaság mértéktelen támogatását. Az egy mezőgazdasági dolgozóra jutó állami támogatás 1982-bcn 7330 dollár volt az Amerikai
Egyesült Államokban, 4780 dollár a Közös Piac országaiban, s J 600
dollár Magyarországon.

Miért kell az exporttámogatás?

Viták a

termelői

ár körül

A világpiacon már régóta nem a kül önbö/,ő hatékonyság ú terme l6k
versenyeznek, hanem a nemzeti támogatások. E/.ért vá lt elkerülh etetlcnné a magyar élelmiszer-expor t tánlOgatása is. Az élelmiszer külpiaci
értékesítéséről helyettesít6 termékek híján nem mondott le a kormány ,
az export fenntartása vi szont a támogatások növelését köv e te lte. Kewís
prés közé kerültek a döntéshozók , hiszen az exportkényszer miatt a
külkereskedelmet, szociális védelem b ől a hazai fogyasztókat is támogatniuk kellett. Az pedig a magyar gazdaság szegény ségé ből következett,
hogy a ke tt ős terhet nem volt képes elviselni. Foko7.a tosan csökkent a
belföldi fogyasztás, emelkedtek az árak; dc továbbra is korlátok közé
szorultak a jövedelmek; így szinte magától értetődő, hogy al. elszegényedő rétegek haragja a mezőgazdaságra 7.Údu l.
Miközben a fogyasztók tám adtak, a me7.őgazdas ág is mélYlxmtra
juto tt. Az agráro lló nyílt, az elvonások mérték telenül eme lkedtek, a
kiegyensúlyozott működéshez s7.ükséges hitelezési fomísok eIapadulk.
Mezőgazdasági ága7.atok és üzemek mentek tönkre. A fizetési nchét.ségekkel küszködő gazdaságok mindenáron csökkenteni akarták a költségeiket, elmaradtak nélkülözhetetlen anyag- és eS/.közvás,írl,ísok, zsaro lják a talajt, az elhasználódott géppa rk egyes helyeken lehetetl enné teszi
a technológiák betartását. A mennyiségben csök kenő term e lés nyilvánvalóan drágítjaazélelmiszereket, újabb haragotgerjesztve a lakosságb,m.

Elodázhatatlan koncepcionális
döntések
Mostanáig az ellentmondások olyan mennyisége halmozódo tt föl,
amely elodázhatatlanná teszi a koncepcionális döntéseket. Mindenekelőtt arra az alapkérdésre.kell válaszo lni, hogy változatlanul szükség van-c
a korábbihoz hasonló mértékű exportra és az ehhez kiit6c16 fej lesl.tésckrc.
vagy elégséges a hazai ellátá, garantál ása. Nyilv{mvaló, mindegyik m<Ís
gazdasági str atégiát követel.
Ha ugyanis mcgelégedhetünk a hazai s/.ükségletek kie légítéséve l,
csökkenhetnek, majd elmaradhatnak a támogatások. Ez viszont feltételezi a termelés szabályozását, korlátozását, amint ennek gyakorlata kialakult a fejlett országokban. Ha az export fenntartása mellett vokso lunk, a
világpiaei jelenl éthez a mai helyzetben elengedhetetlenek a támogatások,
hiszen a jelenlegi nyomott árakon gazdaságtalan a termékek jelcnt6s
részének az értékesítése.

Á.I'.
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Nem hagy tuk magunkatbizonyítja 450 szervezetünk
1988. augusztus 20-ára hívott össze bennünket, volt kisgazdapárti nemzetgyúlési képviselőket Pártay Tivadar, korunk egyik leg gerincesebb politikusa, a Kisgazda Párt alapító tagja, a
recski internálótábor volt fogja balatonszárszói
nyaralójába. Áthatott bennünket az 1943 nyarán tartott híres balatonszárszói konferencia
szel leme: tenni valamit azért, hogy az országot
ki segítsük a bajból.
Akkor még többpártrendszerról nem is mertünk álmodni . Így csak arról volt szó, hogy
kisgazdapárti baráti kört csinálunk. Azután teltmúlt az idő. Október 28-án, amikor Budapesten
ismét összejötTÜnk, úgy határoztunk, hogy Kovács Béla Baráti Társaságo t alapítunk. A sztálini önkény által elhurcolt Ko vács Bé lának, volt
f6titkárunknak, mánírunknak akartunk ezzel
emléket állítani. A társaság megalakulására november 18-át tűztük ki. Az erre vona tkozó közIcményt akkor még a M agy ar Távirati Iroda
nem fogadta. Sőt, "bi zonyos kezek" táviratilag
le is mondták az összejövetelt.
Ennek e llenére a meghívottak közül mintegy
s/.ál.an csak összejöttek, és mert a Népfrontban
nem kaptak helyet, átmentek a Pilvax Kávéházba, s ott - a m agyar történelem legdic sőségese bb
napjait idézve - kim ondo tták a so ha be nem
tiltott Kisgal.da Párt újjáalakulását.
A nagyobb résit volt nemzetgyűlés i képvise16kb61 nagy lelkesedéssel ideiglenes vezetősé
get v.ílasl.tollak. (Azért nevez(;m magunkat
nemzetgyűlési képviselőknek, mert a békekötés e l őll csa k nemzetgyűlésről lehetett beszélni.)
Az ide iglenes vezetőség az országban mindenfelé nekiláto tt az egypártrendszer érckapuj:ínak döngetés éhez. Ezt akkoriban csak mi
mertük mcgtenni. Mi vo ltunk azok, akik pártkén t dolgoztunk. A fi atalabb nemzedék lelkesen csatlakozo tt hozzánk. Már kezdetben úgy
tűnt : a Kisgazda Párt a fiatal, kezd6 politikusok
tannllíhe lye lehe t.
J anuár 21-én a fiatalok elég szép számban
be keriiltek a párt legfelsőbb irányító szervébe,
a Politikai Bizottságba is. Hadd jöjjenek - gondoltuk. Azonban nem került be mindegyikük,
mert vo lt olyan pályázó is, akiről később kiderült, hogy 20 évig MSZMP-tag volt. Most pedig
kéthónapos FKP-tagság után politikai bizottsági tag akart lenni.
Íg y azután a fiatalok egyik része a főtitkár
segítségével országos választmányi ülést hívato tt össze. (Az Alkotmány szerint választmány t
csak az elnök hívhatott volna össze.)
Március 23-án ült össze ez a vá lasztmánya
Jurta Színházban. Ott a főtitkár be akarta futtatni országos vezetőkként azokat, akikkel korábban szembekerülTÜnk. A választmány egyöntetűen "lehurrog ta" <iKet. Ki is vonultak . Ez a
'választmány a Pilvax Kávéházban választott
ideiglenes vezetőséget is félretette, de új vezetőséget választani nem tudott. Nem is csoda,

hiszen egymást scm ismerték. Mi annakidején
úgy gondoltuk, amikor a Pilvax Kávéházban
megalakul t az ideiglenes vezetőség, hogy amikor majd az egész országban megszerveztük a
pártot, akkor állunk az általunk összehívott
nagyválasztmány elé, armak rendelkezésére.
Már-már úgy festett a helyzet: nem tudnak
érdemben határozni, de hogy a pártot "megmentsék" , egy 24 tagú intéző bizottságot választottak, éspedig vidékiekbo1. Akkor jöttek
rá, hogy ez így nem megy, beválasztottak hát
egy pesti jogtanácsost, aki korábban kivonult a

tét javasolta létrehozni, csak tanácsadási joggal. Uralta ajelölőbizottságot is, amelynek minden megyéből egy-egy tagja volt. Szolnok megye részére Gyöngyösön választottak egy Szolnok megy ei urat, men kezdetben Gyöngyöshöz
csatoltak bennünket, ahol előbb alakult meg a
szervezet. Önállósulni március 23-a után nem
volt szabad, mert az intéző bizottság ezt tiltotta.
A kezdeményezés tehát Faludi úr kezében
volt. Szerencsére Prepeliczay Istvánt is jelölték
főtitkárnak, abban bízva, hogy majd csak "kibukik", és egyik alelnöknekjelölték dr. Balogh
Györgyöt is, mert azt hitték, hogy az ő emberük
lesz.
Prepeliczay István túlnyomó többséggel befutott, ugyanígy dr. Balogh György is . Ez történtjúnius 3-án. Június 4-én dr. Balogh György
feltette a kérdést: a Nagyválasztmány meg akarja-c szüntemi a Politikai Bizottságot') Szó sem
"lehurrogott" személyekkel. Annak sem kellett lehet róla - kiáltozták, s aNagyválasztmány
több, Budapestenegy másikjogásztmaga mellé túlnyomó többsége a Politikai Bizottság fennvéve operatív bizottságot szervezett. Ezzel tartása mellett szavazott. A Politikai Bizottságmegkezdődött a Kisgazda Párt életének egyik
ba a párt Alkotmánya szerint csak országlegszomorúbb korszaka. Jobbra-balra nyilat- gyűlési képviselők kerülhetnek be, vagyis al.Ok,
koztak, magukat tartották a Kisgazda Párt hiva- akiket nem valami jelölő bizottság jelölése
talos képviselőinek. Kimondták, hogy aki velük alapján választmányi küldöttek választanak,
szembefordul, az bomlasztó, karrierista stb.
hanem maga a nép. Amíg nem történnek meg
Az intéző bizotLSágjózan tagjai megsokallták az országgyűlési választások, addig a párt vo lt
ezt, és a 24 tagból 16-an úgy határoztak, hogy nemzetgyűlési képviselőiből és még néhány
mégiscsak felkeresik a korábban félretett volt fiatalból állította össze dr. Balogh György a
nemzetgyűlési képviselőket. Így került so r ez listát, melyet a NagyválasZlmány túlnyomó
év tavaszán két ízben is Pártay balatonszárszói többséggel, nagy lelkesedéssel mcgszavazott.
nyaralójában a találkozóra.
Ezzel kicsúszott a hatalom az újdonsült, párA tárgyaló felek között az egyezség meg is hónapos tagsággal biró tagok kezéb(íl, akik a
született. Pártay és Vörös Vince, az intéző bi- párt régi harco sait, a pártnak nevet és dicsőséget
zottság elnöke együtt hívnak össze Nagyvá- szerző nemzetgyúlési képviselőket félre akarlasztmányt s ott fTIindketten megjelennek. A ták állítani. Ebbe nem tudnak belenyugodni.
N agyválasztmányt PártayTivadarnyitjameg és
Újabban a Bába I v[m Dátum cÍmű lapj;íban
korára, egészségi állapotára tekintettel visszamocskolódnak. Az újságírói etikát mélyen sért6
vonul. Ezt az egyezséget az intéző bizottság kifejezésekkel illetik dr. Balogh Györgyöt. El.
kisebbségben lévő tagjai, főleg a két jogtaná- azonban minket nem zavar. Azországban nagycsos úr sehogyan sem akarták elfogadni . Ezek szán1ban lévő szimpatizánsaink mostmár egyre
után még hosszas alkudozások folytak. A volt nagyobb számban memek hozzánk belépni.
nem zetgyúlési képviselők végül is kaptak öt 1989. február IO-e után, amikoris az MSZMP
percet a hetente ülésező intéző bizottság tagjakimondta, hogy a többpártrendszer híve, egyitól, hogy véleményüket kifejthessék.
má~ t követik a különböző pártalakulások.
Nagy nehezen összeülhetett hát ajúnius 3-4Ma már több mint 450 szervezet lobogtat ja a
ére összehívott Nagyválasztmány. Vélemé- Kisgazda Párt zászlaját, az emberek pedig a
nyem szerin t ez sem olyan volt, mint aminőt az lelki terror alól lassan fels/.abadulva, lelkesen
egész országra kiterjedő szervezés utánra terlátnak neki a munkának.
vezTÜnk. De hát össze kellett hívni, hogy végre
1989. december IS-án az Országos Politikai
vezetősége legyen a pártnak, hogy helyrehozB izottság, az Országos Intéző B izottság és nlÍnzuk azt, amit a Jurtában elrontottak.
den megyébo1 a megyei elnök ök részvételével
Ott Pártay Tivadar könnyes szemme! köszönt tartott értekezlet egyhangúan leszavazta a pán
el tőlünk. Szűnni nem akaró taps köszöntötte.
bomlasztó erő i t, akik mo st új, úgynevezett
Alig távozott el, az intéző bizottság szóvivő
"Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt" néven új
je, Faludi úr, aki korábban az egyik Heves pártot alapítottak. De erről majd a következő
megyei lap kommunista újságírója volt, azon- lapszámban szólok részletesebben .
nal nekil átott a munkának. Javaso lta az Alkot/fo lytatjuk/
mány félretételét, a Politikai Bizottság megDr. Mizsci Bé la
szüntetését. Helyette a volt nemzetgyűlési kép- .
a Kisgazda Párt Orsziigos
vise lők ből valamiféleöregek tanácsadó testülePolitikai Bizottságának tagja
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A kongresszustól
az újévi köszöntőig
"Ez egy sikeres párt" - jelentette ki nem minden önbizalom nélkül a múlt év december 16-án
Fischer György a Magyarországi Szociál Demokrata Párt elnökhelyettese, aki az országos
vezetőség másik képviselőjével Ormándlaki Ernővel a párt ·Szolnok megyei választmányi tagjainak gyűlését látogatta meg.
"Jó szelünk van - mondta -, mert az MSZDP-t
felvették a Szocialista Internacionáléba, sikeres
kongresszus után vagyunk és megnyertük a népszavazást." A harminc éves szociológus a választási előkészületekről a parlamenti képveseletről szólva valósággal "megmozgatta" a huszonegy tagot, akik a Szolnok Városi Tanács
V8.- termében akkor értekeztek. A hangulat
megélénkülésének oka az elnökhelyettes ama
kijelentése volt, miszerint a megye minden
egyéni választókerületében kell jelöltet állítani,
annak pedig nem szükséges MSZDP tagnak
lennie, elég, ha szimpatizál a szociáldemokrata
eszmékkel.
A pártok képviselői közül legelőször dr. Petrasovits Anna az MSZDP elnöke köszöntötte
újév alkalmából a televízió nézőit. Üdvözlete
rövid volt, a nevével fémjelzett hazai szociáldemokrata irányzat követőinek jókívánságait és
programjuk leghatásosabb elemeit sűrítette náhány mondatba. Alig néhány nappal előtte december 28-án délután 6 órakor személyesen is
találkozhattak a fiatal pártvezetővel azok, akik
elmentek a Szolnok Városi Tanács nagytermébe.
A rendezők előrelátónak bizonyultak, a fórum
helyének kiválasztásában. Ezúttal valóban
szükség volt egy tágas teremre, ugyanis legalább annyi érdeklődő jelent meg - köztük a
megyei- és városi tanácsi tisztségviselők, más
pártok megfigyelői - mint ahány MSZDP tag.
Varga Bélának a megyei szervezet elnökének
megnyitóját követően a meghívott előadó,
Kéthly Anna fényképe fölött először gazdasági
kérdéseket érintett. A "viszonylag" liberális
programjukat elemezve kiemelte a privatizáció,
a magántulajdon szerepét.
A szociáldemokrata "polgári küldetéstudatnak, egy új minőségnek" - melyben munkások,
parasztok mi llióit szeretnék demokratikus társadalomba vezetni - lényeges eleme az erős, alulról szerveződő szabad, szakmai szakszervezetek léte, a velük kialakítandó szoros kapcsolat.
Ez egyben olyan jelentős elv, mely megkülönbözteti pártjukat a liberális elveket valló politikai szervezetektől - tért át programjuk második
nagyalappillérére. Ezzel kapcsolatosan három
változatot vázolt: összefogás a "hagyományoshivatalos" ágazati szervekkel; együttműködés a
független újonnan szerveződő munkahelyi érdekképviseletekkel; végül- ha az előbbi próbálkozások eredménytelenek lennének - gondos-

kodni kell szociáldemokrata szakszervezetek
megalakításáróL Az MSZDP és a többi párt
viszonya a jövőben is változhat. A szakszervezeti kapcsolatnak azonban mindig erősnek kell
lennie.
Taktikus közeledésre, finom összehangolásra
van szükség a hagyományos szakszervezeteknél. Azzal a progresszív maggal kell felvenni a
kapcsolatot, amely még nem kompromittáló-

dott. Erőfeszítéseket tesznek annak érdekében mondta dr. Petrasovits Anna -, hogy a független
szakszervezetekkel is szorosabbra fűzzék az
együttmúlcödést. Bíznak abban, hogy néhány
.éven belül létrejöhet az egységes szakszervezeti
mozgalom, ahol már összemosódik az említett
három irányzat. A fő hangsúly azon van, hogy
a szerveződés szakmai alapon történjék.
A vázolt szociáldemokrata program - és jövő
kép - harmadik eleme a szociálisan felelős állam
tevékenysége. A majdani MSZDP országgyűlési képviselóknek ezt mindig követelniük
kell. Azzal együtt ki kell állni a szociális gondolat mellett, hogy a párt piacpárti, a privatizációt
hirdeti. El kell vetni az itt-ott feléledő szabadversenyes kapitalizmus túlhaladott mítoszát.
Az emberek hitehagyottak, apatikusak - fűzte
hozzá az előadónő. Meg kell próbálni visszaadni önbizalmukat, erejüket. Bízhassanak abban,
hogy az ország saját erejéből visszajut Európába. Az MSZDP-nek feladata az embereknek ezt
a tartását visszaadni.
A Magyarországi Szociál Demokrata P ár tn ak
- mint néppártnak - a munkások és a parasztok
érdekeit kell elsősorban szem előtt tartania mondta a későbbiekben. Ez jelenti az európai
értelemben vett baloldaliságát. Várják soraikba
az utóbbi negyven év k árv allottj ai t is. A jelenlegi párttagok között van munkásember, paraszt. fiatal, idős, vállalkozó, tanító, orvos. és
művész, ahogy ez Nyugat-Európában is van jegyezte meg a fórum vendége. Amikor a pártot
a többi politikai szerveződés közé helyezte, akkor abba a csoportba sorolta, melyben az
SZDSZ és a FIDESZ szerepeL Hozzátette, hegy
a történelem során mindig jó viszonyuk volt a
polgári radikálisokkaL Ez nem mond ellent annak, hogy az MSZDP stratégiai szövetségeseit
elsősorban a szakszervezeti mozgalomban találja meg.

- Az Ön által "hagyományosnak" nevezett
szakszervezeti mozgalomban megújulási sóndék figyelhető meg. Mit tesz akkor az MSZDP,
ha nem vállalják a közösséget a szociáldemokratákkal - kérdeztem dr. Petrasovits Annától a
fórum második felében.
- Valóban érdeklődnek szakszervezeti kapcsolatok után más politikai erők is. TudomiÍsom
van arról azonban, hogy a velünk azóta szövetségre lépett szakszervezetek azt követően választottak minket, miután a többi pámal kudarcba fulladtak egyeztetéseik. Azt hiszem, hogya
szociáldemokrata párt az az erő, amelyiJ< a Kereszténydemokrata Párton kívül a legnagyobb
befolyásra tesz szert a jövőben a szervezett
munkásság körében - úgy mint minden po lg.íri
demokráciában.
- Alig van olyan párt, aki ne tűzte volna zászlajára a perifériára szorult embereken való segítség jelszavát. Csak két nagyobbat említenék a
Magyar Demokrata Fórumot és a Magyar Szocialista Pártot. M ik azok a markáns jellegzetességek, amelyekben - e témában - kü lönböznek
tőlük?

- Jól ismert választási fogás a szegény emberek nevében politizálni. Abban tér cl a mi poli:
tikánk az övékétől, hogy mi meg tudjuk teremteni azokat az anyagi javakat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy egy másfajta újraeloszt.ísi
rendszerben oda juttassuk a pénzt, ahol a legnagyobb hiány van belőle. Mindehhez nagyon
erős vállalkozói környezet kell, liberális ga/.daságpolitika, világpiaci integráció. Mi tudjuk miként lehet jövedelmet létrehozni és felhalmozni,
azt szociális célokra fordítani. Tudomásom szerint erről egyik párt scm mert elég nyíltan beszélni. Csak egy keserves modernizáció biztosíthat olyan anyagi alapot, amiből juttathatunk a
nagycsaládosoknak, a nyugdíjasoknak.
- Jász-Nagykun-Szolnok megye agrármegye.
Tudomásom szerint az MSZDP itteni tagjainak
jelentős része a mezőgazdaságban do lgozik.
Véleménye szerint miért . lehet vonzóbb egy
munkáshagyományokkal rendelkezópárt t:Jgj.ínak lenni, mint egyagrárpárténak?
- Mi a munká~tradíciókból akarjuk kibontani,
hogy milyen egy modem nyugat-eunípai pán.
Tudjuk azt is, Magyarország agnírország - v,ílaszol t dr. Petrasovits Anna. - Ezért szükséges.
hogy a párt programja foglalkozzék a mezlÍgazdasági szektorral, a vidékkeL Agrárprogralllunk
lényege a szabad választás: mindeniitt a helyi
parasztság döntse cl - szavazzon arról -, hogy
életképes-e vagy nem a helyi termelcíszövetkezet. A föld tulajdonlásának, a helyi elképzeléseknek megfelelő meghatározása mellett állunk
ki, nem akarunk visszamenni az 1947 -es fiildtörvényhez.
Szurmay Zoltún
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Testvérkapcsolataink évezredesek
Finnország nemzeti ünnepére
Nemes hagyomány a két testvérnép: a
magyar és finn nép életében, hogy egymás
nemzeti ünnepeiről kölcsönösen megemlékeznek. Eme szép hagyomány folytatásaként köszöntjük most is, nemzeti függetlenségük kivívásának 72. évfordulóján a
testvéri finn népet s benne kedves testvérvárosunk, Riihimaki lakóit.
Akiknek megadatott, hogy saját szemükkel lássák Finnország gyönyörű tájait, kéklő tükrökként tündöklő tavait, gránitsziklák gigantikus falaihoz símuló majorságait, zafírzöld mezőit, a zord természeti tájat
is szorgos kezek munkájával emberivé változtató városkáit; akik saját fülükkel hallhatták fenyveseinek scjtelmes zúgását;
akik pórusai kon érezhették a tóparti szaunák fáradt testet frissítő, száraz forróságát; ~lL:;1( személyesen győződhettek meg a
finnek vendégszeretetéről, ezen a napon
lélekben újra átélik mindazt, amit az ott járt
magyaroknak Finnország jelent.
Akik pedig még nem juthattak el északi
rokonaink honába, a könyvtárak polcain
bőven sorjázó könyvek révén ismerkedhetnek meg finn testvéreink országával,
világviszonylatban is gazdag irodalmuk
olvasásával pedig életükkel, küzdelmes
tönénelmükkel, munkás hétköznapjaikkal.
Kis nép, nagy irodalom! Népcink sorsközösségére is utal ez a mondat. Nem csupán azért, mert olyan Nobel-díjas íróval
dicsekedhet, mint Frans Eemil Sillanpaa, a
Silja írója, vagy olyan Móricz Zsigmond-i
magasságokba emelkedővel, mint Vainó
Linna Az ismeretlen katona szerzője, vagy
akár a munkásság sorsát Nagy Lajos-i ke-

ménységgel feltáró Toivo Pekkanen, meg
J ohannes Linnankoski, a Dal a tűzpiros
virágról c. regény világhírű szerzője,
avagy éppen a mi Ady Endrénkkel rokonítható Eino Leino. Nem! Hanem azért is,
mert valahol, messzi északon Agricola
püspök szinte ugyanazon évben adta ki az
első finn bibliát, amikor nálunk jó Károli
Gáspár magyar nyelven tette hozzáférhetővé a testarnentumot.
Sorsközösségünkre utal az is, hogy náluk is a XIX. sZ. első felében az anyanyelvért, a finn nyelv általánossá tételéért indított küzdelemmel kezdődött el a harc a
nemzeti függetlenségért. Így történt ez hazánkban is a f!1agyar reformkor fényes évtizedeiben . Ok akkor így fogalmaztak:
"Svédek már nem lehetünk, oroszok nem
akarunk lenni, legyünk hát finnek!" Mi
meg nagyon tömören imígycn : "Nyelvében él a nemzet~"
Sorsunk vonulata azért is közös, mert
Henrik Gabriel Porthan, Sajnovics János,
Verseghy .Ferenc, Reguly Antal, Budenz
József óta mindkét népben benne élt a rokonkeresés vágya. Közös gyökerű nyelvünk azonosságainak vagy éppen a nyelvfejlődés történeti törvényszerűsége szerinti eltérésének feltalálása épp oly örömet
okozott s okoz ma is a finn, mint a magyar
nyelvészeknek.
Az 50 éve halott Arvi Jarventaus Móricz,
Kodolányi, Juhász Géza barátja számára
épp oly életre szóló - magyar tárgyú regények egész sorában tükröződő - meghatározó élmény volt a magyarsággal való találkozás, a magyar nyelv ismerete, mint a
Boldog Margit és a Julianus barát c. regényeit Suomiban író Kodolányi Jánosnak, aki
így vall erről: "Mérhetetlen ajándék volt számomra ... az a táj, az a
tűz és az a nyelv, mert a
másként el nem képzelhető művet támasztotta
bennem életre.
Mindkét
irodalomban nyomon követhető az a népeink sorsára egyként igaz gondolat, miszerint a népek
vezetői tévedhetnek, elbukhatnak akár, de a
nép törzse átvészelheti
a rázuhanó veszedelmeket, ha megőrzi védő- fenntartó életformáját, egyetlen - mert csak
őt óvó s erősítő - szerelmetes anyanyelvét.
Talán többet Írtam a
nemzeti azonosságtudatot a történelem rögös útján is rögzítő
Eila Hiltuncn alkotása: a Sibélius-cmlékm/l Hclsinkiben
nyelvrő\ s irodalomról,

pedig ugyanilyen okkal szólhatnék a finn
építészet csodálatos alkotásairól és iskolát
teremtő alkotóiról Engeitől Alvar Altoig
vagy a finn zene és szobrászat lelkét a
Sibelius emlékmúben megragadó műalko
tássá ötvöző Eila Hiltunenről, vagy akár a
festészet minden ágában máig maradandót
alkotó, a századelőn a Szolnoki Művészte
lepen is megfordult Akseli Gallen-Kalleláról, hogy - a lehetőség határain belül maradva - csak a legismertebbeket emIítsem .
S végül nem hagyhatom említetlen testvérnépünknek azt az elismerésre méltó é rzékét, amellyel a sokszor zord természeti
tájat humanizálják. Erdőrészlet, magányos
szálfenyő, furcsa sziklaalakzat olvad össze
náluk emberi kéz építette lakóházakkal ,
középületekkel s még gyárak kal is valam i
sz~mnek mindig kedves harmóniába.
Ujkori történelmünk néhány vonása is
népeink sorsközösségére utal. 1917. december 6-a, a nemzeti függetlenség épp
úgy nem ajándékként hullott a finn nép
ölébe, miként nálunk is megszenvedell
küzdelem eredménye volt 1918. november
16-a. S az is fájdalmas tény, hogy az ellenforradalm i erők egyforma kegyetlenséggel
sújtottak le 1918 tavaszán -n yarán a finn
proletariátusra és 1919-20 végzetes hónapjaiban a magyarra. Legfeljebb a sokei'.er
mártír és a több tízezer internált számában
adódott különbség, valamint abban, hogy
a forradalmak vívmányaiból mégiscsak
több maradt meg a polgári demokratikus
testvérországban, mint a feudálkapitalista
ellenforradalmi Magyarországon.
A polgári fejlődés útjára lépett ország a miénkhez csaknem hasonlóan - súlyos
áldozatok árán átél ve a második viláuháború gyötrelmes esztendeit, nálunk k~vá
lóbb vezetői révén felismerte önmaga sajátos geopolitikai helyzetét, s azt képes is
volt kamatoztatni a finn nép javára. Némi
vigasz számunkra, hogy - ha meglehetös
késéssel ugyan -, dc a keleti blokk országai
közül mégis elsőként köveltük őket egy
emberibb, demokratikusabb, egyszerre
nemzeti bb és európai bb fejlődés útján.
Nyilván ennek is köszönhető, hogy ekét,
térben egymástól távol élő, lélekszámban
a kis országok közé sorolt, Kelet és Nyugat
irányában egyaránt nyitott rokonnép szám arányánál jóval nagyobb tekintélyt vívott
ki a népek nagy családjában.
Amikor Finnország nemzeti ünnepén további felvirágzást, a biztatóan épülö európai házban megküzdött sorsához méltó,
biztos otthont kívánunk kedves északi rokonainknak, szilárdan reménykedünk abban, hogy többé nem alszik ki a Finnlandia-palotában közel másfél évtizede a helsinkii záróokmányt aláírók által jelképesen
meggyújtott, de azóta is egész Földünket
beragyogó és testmelegen tartó tűz.
Szurmay Ern/I
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Jó előre teljes bizonyossággal prognosztizálható, hogy az 1989-es
esztendőt nem könyvelik majd el sikerévként a vendéglátóiparban.
Az ok a szakmán kívüliek előtt is nyilvánvaló: a bevételek visszaesésének számottevő hányada az éttermek kisebb forgainiából adódik.
Ezért is meglepő, hogya vállalatok, szövetkezetek központjai máig
sem fordítanak kellő figyelmet az üzleti forgaimat élénkítő turistacsoportok étkeztetésére, valamint a közületi és a családi rendezvényekre.
Hiábavaló lenne a lehetőségeket hiányolni, hiszen az érvényes jogszabályok minimális kötöttséget írnak elő a vendéglátóüzletek csoportos étkeztetésére. Január elsejétől az árszabályozás jelentősen
könnyítette a kalkulációs kötelezettséget, s kizárólag a gazdálkodó
szervezetek feladatává tették a rendezvények lebonyolításának szabályozását.

A
rendeléstöl
a
szám Iázás ig

Visszásságok a vendéglátóiparban
V áltozatos szerződések
Hogyan látja el a jól jövedelmező szolgáltatást a vendéglátóipar, miként érvényesül a rendezvényeken a fogyasztók érdekvédeIme? Erre
vo lt kíváncsi az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség, amikor területi apparátusaival hét megyében és a fővárosban szúrópróbaszerű ellenőrzést végzett a melegkonyhás egységekben. A szervezett turistacsoportok ellátását, a vállalati, hivatali rendezvények és az alkalmi családi események lebonyolítását, a megrendelések és teljesítések mennyiségi, minőségi
és értékbeni összhangját 25 gazdálkodó szervezet központjában és 209 állami, tanácsi, szövetkezeti és magánüzletben vizsgálták a kereskedelmi felügyelők.
A nemrég összegzett legutóbbi tapasztalatok
értékeléséhez hasznos viszonyítási alapot ad,
hogy négy évvel ezelőtt a hasonló témakör vizsgálatakor már kiderült: a központok egyharmada semmilyen formában nem szabályozta a rendezvényekkel összefüggő üzleti kötelezeuségeket. A szabályozatlanság miatt a rendezvényszervezés és -teljesítés folyamatát úgyszólván
lehetetlen volt nyomon követni. Az akkori ellenőrzéseknél a rendezvények 58 százalékánál
tártak fel valamilyen súlyos szabálytalanságot,
elsősorban a vendégek megkárosításának küIönféle formáit és a bizonylatolás rendjének
semmibevételét.
Ami az idei vizsgálat részleteit, a rendezvényekkel összefüggő tevékenység hátterét illeti,
arról az OKPF - egyebek között - azt is megállapította, hogy az ellenőrzött gazdálkodó szervezetek 44 százaléka semmilyen formában sem
szabályozta a rendezvények lebonyolítását, ami
kedvezőtlen hatással van a szolgáltatásokra. A
dokumentáció hiánya miatt az utólagos ellenőr
zés változatlanul szinte megoldhatatlan, mert
lényegében nincs semmi, amire az ellenőrzés
támaszkodhat.
A kereskedelmi felügyelők szakmai felkészül tségét dícséri, hogy még ilyen körülmények
között is az e]lenőrzések 17 százalékánál észlelték a vendégek megkárosítását, további 18
százalékánál pedig az árak ellenőrzésének akadályozását és a bizonylati fegyelem megsértését.
A legtöbb csoportos étkeztetést természetesen az utazási irodák igénylik, amelyek a
gazdálkodó szervezetek többségével szerződést
kötöttek. Az utazási irodák megrendelései s így
a szerződések is igen változatosak: van olyan

iroda, amely nagyvonalúan csak az étkezés idő
pontját, a létszámot és a forintkere tet közli, míg
más cég részletesen megfogalmazza a kív ánságokat, az étkezési specialitásokat. Szentendrén
például a Teátrum étterem és az IB USZ szerző
dése nem rögzíti az időpontokra, létszámokra
és fogyasztási értékekre vonatkozó feltételeket,
ugyanakkor részletesen tartalmazza, hogy a
csoportok forgalmából milyen mértékű jutalék
illeti meg az utazási irodát.

Duplán fizetve
A vendégek megkárosítását az utazási irodák
azza! segítik elő, hogy elfogadják az egyösszegú számlát, eleve lemondva az utólagos ellenőrzés lehetőségéró1 . Az így kiállított hiteIszámlák egyébként a pénzügyi előírásoknak sem
felelnek meg, mert hiányzanak róluk a szükséges adatok.
Az elmúlt években a vendéglátóipari áremelkedések és az életszínvonal mind érzékelhetőbb
csökkenése következtében jelentősen visszaesett a vállalati, hi vatali rendezvények és a nagyobb családi eseményeket ünneplő fehér asztal melletti összejövetelek iránti érdeklődés .
A lakosság csaknem kizárólag esküvókre
vette igénybe e speciális szolgáltatást. Az 1984ben e téren feltárt rendezetlenségek és szabálytalanságok számos üzletnél továbbra is fennállnak. A magánszektorban és a szerződéses üzletekben változatlanul a szóbeli megállapodás dívik, ami később szinte áttekinthetetlenné "teszi
a tevékenységet. Ebbol következócn a felmerült
kifogások az esetek többségében válasz és intézkedés nélkül maradnak.
A vizsgálat során gyakran lehetetlennek bizonyult a megrendelt és a valóban asztalra került ételek, italok összevetése, mert elmulasztották az anyagfelhasználási ív és az ámyilvántartás elkészítését. Előfordult, hogy libamáj helyett csirkemájat szolgáltak fel. A rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül- terembér, zenekari díj, díszítés, a személyzet túlóradíja - kialakult gyakorlat rendkívü)
változatos, többnyire a megrendelő pénztárcája
bánja. Medgyesegyházán a Malom étteremben
a vendégek által fogadott zenekar mellett a zenéért még plusz kétezer forintot számolt a szerződéses üzletvezető.

c

A családi rendezvények fizetése rendszerint
készpénzzel történik, a kifizetendő összeget
egy papírlapon számolják ki, amit azután megsemmisítenek. Az üzletvezetők elmondása szerint a magánmegrendelők többsége nem kér

számlát a 20-150 ezer forint közötti fogyasztásról.
A magánrendelésű rendezvények alkalmával
a szokásosnál gyakrabban leltek az üzletben
bizonylat nélküli árukat a kereskedelmi felügyelők. A megrendelőktó1 átvett nyers anyagokról - általában baromfiról, zöldségró1, borróI, pálinkáról - elmulasztották a felvásárlási
jegy kiállítását. Kénytelenek vagyunk ismét a
medgyesegyházi Malom étteremre hivatkozni,
ahol a felvásárlási bizonyIaton nem szerepelt a
vendégek által bevitt befőtt, amit a számlán
2716 forint értékúnek jelzett az üzletvezető.
Ebben az üzletben más visszásságot is feltártak a kereskedelmi felügyelők. A 280 vendég
részére rendezett lakodalmi vacsora megrendelőitó1 24.850 forintért vásárolt élelmiszert a vczető . A megvett 140 kilogramm tyúkból csak
120 kilogrammot adott ki a konyhának feldolgozásra. A számlában azonban a teljes mennyiségű baromfi értékét tüntette fel, így aligha
meglepő, hogy másnap újházi tyúkhúslcvcst
tálaltak előfizetéses menúként avendégeknek.
Az ilyen szándékos visszaélés mellett talán szót
sem érdemel, hogya veze tlÍ külön 1800 forintot
zsebelt be az ételekhez felhasznált fúszerekért,
jóllehet ezeket az ízesítőket beépítette a ka l \-; ' lációba . Így a megrendelők duplán fizették meg
a felhasznált fűszereket és a zenét.
Ellenőrzés nélkül
A szabálytalanságok miatti figyclmcz'tctéscken kívül 60 vendéglátóst összesen 192 ezer
forint bírsággal sújtottak .
Ezek után óhatatlanul felvetődik a kérdés: hol
volt e téren a v állalati, szövetkezeti ellen6rzés?
Nos, mint az előzőkben utaltunk rá, az olyan
fontos előzetes információk, mint a rendezvény
helye, időpontja, a megrendelt szolgáltatások
mennyisége és minősége, nem álltak a bels6
ellenőrzés rendelkezésére. A nélkülözhp,tetlen
ellenőrzés ezért rendre elmaradt, holott a panaszok, reklamációk ennek ellenkezőjét'sürgetik.
A tapasztalt jelenségek miatt érthető, hogy az
Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelő
ségjavasolja: az ágazati minisztérium - tulajdonosi szektorra és üzemelési formára tekintet
nélkül - jogszabály kiadásával rendezze a vendéglátóüzletek lakossági rendezvényeire és a
turisták csoportos étkeztetésére vonatkoz<Í tcvékenységét a rendelés fclvételétó1 a számláósig.
- Szergényi.
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A "rumrabló" elrablása
Azt, hogy a bűntény mikor történt,
mindenki másként mondja. De, hogy történt rablás, azt senki sem vitatja. A sztori
akkor kez d ődött , am ikor a jászberényi
Hűt6gépg yárban elhatározták a vezetők,
hogy új, kors zerű elektronikus blokkolóórákat szereltetnek fel. A számítógéphez
kapcsolt rendszerrel nyilvántartják, ki,
mikor, hol van , kik a notórius késők, a
napközben kimászkálók, a hiányzók, a
munkaidő alatt géemkázók, a szabadságukat kétszer k i vevők .
A "rumrabló" fe lszerelése miatt a dolgozók hangulata igencsak változott. Elő
ször a több évtizedes gyárkap ut kell ett
átalakítani . A fej l ődés azt kívánta, hogya
nők és a férfiak közötti eléggé el nem
íté lh ető megkülönböztetést megszüntessék. A férfi ak és a hölgyek ezután ugyanazon a kapun jártak ki és be. Akoedukáció
mellett persze más is változott.
Belépéskor minden dolgozónak kis
narancssárga műa nyagká rtyá t (á: 50. FL/db) kellett a "rumrabló" szájába helyezni , s megnyomni valamelyik gombot,
attól függ6cn, hogy éppen hová tart. Persze a rumrablás nem ekkor történt. A rumot leggyakrabban a portások emelték ki

műszakkezdés előtt, a befelé igyekszatyrából. No, meg a pálinkát is.
A "RUgalmas Munkaidő Regisztrálására Alkalmas BLokkoló Óra" leginkább
arra volt képes, hogy a rugalmas munkaidőbe n dolgozók - alkalmazotti állományúak - mozgását rögzítse, nyilvántartsa.
Jó volt ez azoknak, akik munkakörüknél
fogva - kereskedők, anyagbeszerzők, karbantartók - sokat jönnek-mennek, gyakran az irodától távol végzik munkájukat.
Csakhogy ilyenek kevesen vannak a Hű
tőgépgyárban . A dolgozók zöme az üzemekben, a szalagok, gépek mellett teszi a
dol~át - rendben, nap mint nap!
Igy aztán "lyukacsos kártyája" sem
volt mindenkinek. S akinek volt, azok
köz ül is nagyon sokan szidták még a
Rumrabló jó édesanyját is. Akadt, aki személyiségi jogainak megsértését hangoztatta, amikor blokkolnia kellett. Amasina
persze semmiről sem tehetett, hiszen a
rablást nem
ő követte el. Békésen tűrte, hogy míg
őrá szitkokat szórtak naponta, amire használni lehetett volna, arra nem használták.
Ő szorgalmasan gyűjtötte az adatokat, de
az osztál yokon az állományvezetők válLo-

1956. márc ius 12-én Budapesten összeült
MOP Központi Vezetősége, amely előtt
Rákosi Mátyás egy igen optimista hangú beszámoló t tar tott. Ismertette a moszkvai pártkongresszus eredményeit és arról kívánta az
ös s l-egy űlteke t meggyőzn i , hogy a szovjet
pá rtvezetőség határozatai azMOP eddigi politik áját nem befolyáso lják. Hazai vonatkoI.:ís b:m még mindig az MOP 1954-ben megtan ou lll. kongresszusának határozatai érvényesek, ame lyeket eddig is "eredménnyel"
végrehajto uak! Akik ezzel elégedetlenek,
azok jobboldali el hajlók, és így a párt ellenségei. Szószerint ezeket mond ta: .. ... n álunk a
jobboldali elemek azo n az alapon, hogy 'éhes
disznó makka l álmod ik' , azt várták, hogya
szovjet kon gresszus vonala fogja őke t igazolni. Most mindenki szám ára vil ágos, hogy e
vá ltozások nem váltak be!"
Rákos i "kincstári" optimizmusa azonban
nem tudta a Központi Vezet ősége t meggyőz
ni. Nem kevesen vo ltak közülük, akik az
ország súl yos helyzetét már nem a Rákosiféle rózsaszínű szemüvegen keresztül nézték
és aki kben a lelki ismeret a nép sorsáén felébred t. Az "Írók lázadása " nem volt titok előt
tük, imponált nekik ez a bátor kiállás és a
Nagy Imrével kapcso latos elj árás is arra készteUe 6ket, hogy "fro ntot" csináljanak Rákosi
ellen. A Központi Vezetőségben Nagy Imrének és poli tikájának nem egy barátja vagy
szimpatizánsa volt, akik most már - a szovjet
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zatlanul vezették ajelenléti íveket, összesítették saját kimutatásaik adatait. Sőt ,
még néhány adminisztrátort is fel kellett
venni, mert a rumrabló téves információit
valaki(k)nek rendszeresen korrigálni kellett.
Így esett az meg, hogy a korszerű berendezés nem csökkentette, nem egyszerűsítette az adminisztrációt, hanem szaporította. Bebizonyosodott, a fizikai állom ányú dolgozóknál egyáltalán nem alkalmazható. A rugalmas munkaidőbeosztás
ban dolgozók pedig olyan kevesen vannak , hogy értük meg minek működtetni a
többmilliós költséggel telepített rendszert.
Szóval , rablás az történt valamikor,
hogy mikor, azt mindenki másként magyarázza. A bűneset Ul<1n azonban most az
a fontos, mentsük, ami még menthető. A
gyárban - a szakszervezet kezdeményezésére - úgy döntöttek, le kell szerelni s
eladni a rumrablót. Raboljon máshol, ott,
ahol körültekintő, megalapozott döntés
után arra használják, amire való, am ire
képes. S akkor már nem is rablás, hanem
segítség az, amit adni tud.
- szera -

1956

Rákosi harca hatalma megtartásáért
xx. pártkongresszusra hivatkozva - a magyar
Sztálinnal, Rákosival kapcsolatban nem voltak
hajlandók tovább a Fejbólintó Jánosok szerepét
játszani! Rákosi "sz~ szavai" és ígéretei nem
hatották meg őket. Ok a dolgozók életszínvonalának mielőbbi felemelését, több demokráciát és nem utolsó sorban a törvénytelen politikai
pereken elítélt kommunisták teljes és nyilvános
rehabi litációját követelték! Azonkívül azt kívánták, hogy mindazokat, akiket e perek megrendezésével kapcsolatban bún terhel - függetlenül állásuktól, politikai pozícióiktól- felelős
ségre kell vonni! Vonatkozott ez elsősorban az
egykori honvédelmi miniszterre, Rákosi jobb
kezére, Farkas Mihályra, akinek szerepe a kirakatperek rendezésében közismert volt és aki
még 1956. márciusában is tagja volt a Központi
Vezetóségnek.
Rákosinak azonban kisebb gondja is nagyobb volt, minthogy változtasson eddigi álláspontján. A legtöbb kritikát visszautasította, és
ami a politikai rehabilitációkat illette, megmaradt az ígérgetéseknél. Március 13-án a Köz-

ponti Vezetőség ülését ezekkel a szavakkal zárta: "Az a véleményem, hogy a párt tekintélye
emelkedik!"
Rákosi egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett, csakhogy most már elvtársai nem
maradtak nyugton. Elsősorban Rajk László
nyilvános rehabilitációját harcolták ki, melynek következtében Rákosi március 27-én a Heves megyei MOP-aktíván kényszeredetten bejelentette, hogy Rajk László és társainak 1949es pere "provokáción" alapult, ügyüket nemrég
felül vizsgálták és rehabilitációjuk megtörtént.
Ezzel az egész "Rajk-ügyet" ad acta szeretle
vo lna lenni . Ennyi cinizmus azonban a Köz ponti Vezetőséget megosztoua, illetve egy részét Rákosi és a köréje csoportosult - kevés
szám ú - politikus ellen mozgósÍtolla. SegÍtelle
őket a kommunista értelmiségiek egyre növek v6 száma, ame lynek "magvát" a Memorandull1
aláírói alkouák . Rákosi mindjobban elszigetelődött. És éppen ő, az elmúlt évtizedek gazdag
párltapasztalatokkal rende l kező polilikusa kezdte nem éneni a körülölle kialakulóban lév6
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Várják a pénzadományokat
Tovább épül a szolnoki
A tervek szerint halad a szolnoki temető új
ravatalozójának az építése. A beruházás jelenlegi állapotából Ítélve nem kell határidő-túllépéstől tartani. November elsején, az átadással, egy
régóta húzódó gond szűnik meg.
A Szolnok Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1985 -ben tárgyalt amegyeszékhely temetkezési helyzetéről. Már ekkor jóváhagytak egy
tervet, melyben célul ruzték ki a temetés kulturált körülményeinek megteremtését. Az elhatározás a huszonnegyedik órában született,
ugyanis a majd százéves köztemető
ravatalozó épületének műszaki állaJXlta nagyon leromlott. Ez a helyiség a
szertartásoknak megfelelő, a kegyeletet kellően hangsúlyozó feltételeket
már nem 'biztosítja; nem beszélve arról, hogy évente 900 halottat kell illőben felravatalozni.
A temető kapacitását felmérő Szolnokterv tanulmánya megállapította,
hogy az elhantolásokhoz ebben a temetőben még húsz évig van hely.
A szakemberek előzetes számításai
szerint öt évvel ezelőtt mintegy harmincmillió forintba került volna az
építkezés. A múlt évben megtartott
versenypályázaton a két jelentkező
vá llalat csak igen magas ajánlati
összegért vállalta volna az építést. Az
1985-ös árat tartani természetesen ir-

temető

új ravatalozója

reális elképzelés lett volna, azonban ennak több,
mint háromszoros át már képtelen volt vállalni
Szolnok.
A Városi- és a Megyei Tanács között olyan
egyezség jött létre, melyben az utóbbi vállalta,
hogy a költségek közel felét fedezi. A másik
része a várost terheli, ehhez várják még a lakosság hozzájárulását. Igaz, hogy két hónappal ezelőtt egymillió forint gyúlt össze a szolnokiak
felajánlásaiból, de a település legnagyobb fej lesztéséről lévén szó, a tanácsnál bíznak az

új világot! Aczél Tamás író erről később így jelentett: kifizettünk - fogd be a szádat!Igen, hát
em lékezett meg:
err61 volt szó.
"Sohasem fogom elfelejteni azt a párás, fülValóban, Rákosi nem értette, hogy mit akaledt május éjszakát, amikor Rákosi Mátyás az . runk, mi magyar írók, amikor felemeljük a szaÍrószövetség elnökével folytatott többórás, éles
vunkat az országban tapasztalható nyomor és
és szenvedélyes vita után - oda súgta nekem,
terror rendszere ellen. Mit mondhattam volna
hogy maradjak még néhány percig, beszélni neki, aki már nyakig gázolt a vérben, ártatlanul
szeretne velem.
kivégzett magyar hazafiak - kommunisták és
.. .Ismertem jól Rákosi módszereit a kérle- nem kommunisták vérében: mit mondhattam
lést61 a fenyegetésen át a nyílt korrupció ig, se volna neki?
testem, se lelkem nem kívánta ezt a beszélgeHiszen az írók nemes és bátor mozgalmának
tést, de mit volt mit tennem - lehorgasztott fejjel
okát nemhogy megértette volna, hanem azok
követtem a párt főtitkárát szobájába. Félórával közé tartozott, akik fóbűnösök voltak az ország
előbb még szikrázva csaptunk össze, szenvedétönkretételében: ellene keltek fel, indultak harclyescn és haragosan, de a taktika nagymestere ba a magyar írók, akiknek nem az volt a [ontos,
most úgy tett, mintha a legszebb és legteljesebb hogy pénzük, lakásuk, autójuk van, hanem az,
egyetértés lett volna közöttünk. Hellyel, kávéhogy szabadságuk nincs!"
val, cigarettával kínált. Beszélgetésünkből,
De Rákosi még most scm adta fel a harcot!
amely körülbelül egy óra hosszat tartott, egyet- Ismét beleharapolt a keserű almába és vállal ta
len megjegyzést szeretnék csak megemlíteni : pozíciója érdekében, hogy a "Rajk-ügyben"
úgy vélem - ez a lényeg.
újabb nyilatkozatot tegyen. Utolsó nyilvános
Rákosi egyszer csak élénken felém fordult.
fellépésekor B udapesten, a Sportcsamokb.an
Mondja - kérdezte s szokása szerint felhúzta
1956. május 18-án megtarlott pártaktíva ülésen
szemöldökét - mondja meg nekem, tulajdon- beismerte, hogy Rajk László és társai ellen
képpen mit akar maga? Mindent megkapott,
elkövetett törvénytelenségekért nemcsak "Beriamit író ebben az országban megkaphat, sőt ja cinkosa, Péter Gábor", az ÁVH ekkor már
még ennél többet is. Van lakása, kocsija, pénze,
börtönben lévő volt vezetője, de ő magao is
kitüntették Kossuth-díjjal, Sztálin-díjjal - nem
felelős.
értem magát: mit akar?
Mindez azonban már késő volt. A halott
Ránéztem - és nem válaszoltam. Mit is
Rajk mázsás súlyként nyomta Rákosit és mindmondhattam volna erre a jellegzetes. kérdésre, jobban a mély be húzta. Rajk rehabilitációja az
amely magyarra lefordítva körülbelül ennyit eddig belső párlügyeket a közvélemény elé tárta

újabb pénzadományok érkezésében. Lakoss:ígi
befizetéseket a vállalatok átutalás ait várják al.
elkülönített számlára. A közérdekű célra jUllatott adományok elkülönített számlájánakszáma
820-408 938/1. A befizetésre alkalma~ csekket
a tanács ügyfélszolgálati irodájában is lehet kérni, melyen /1 jelöléssellehet a fejlesztései célt
meghatározni, rá kell írni továbbá: ravataloz<Í.
Egyidejűleg lehet majd használni a h,írom,
harminckét négyzetméter alapterületű ravaialozót. A temetési szertartás a csarnoképületben
zajlik. Ott és a gyülekező térben nyolcszázan tartózkodhatnak. Az épületegyüttes egyszerű anyagával illeszke dik majd a környezethez.
A beruházás rendszeres ellen6rzése annak az ad hoc bizottságnak a
feladata, melynek tagjai: a megyei
egyházügyi titkár, a kegyeleti bil.Ottság elnöke; a temetkezési 'vállalat, al.
egyház és a családi intézet egy-egy
képviselője, valamint tanácstagok.
Mint korábban a Gutenberg téri Tisza part rendezésénél, és azóta is már több
ízben, a ravatalozó építésér6l még no vemberben tájékoztatták az érdekl6dóket. Ezt a gyakorlatot - mint R<Ízsa
Ferenc általános tan:ícselnökhelyeltest61 megtudtam - a jöv6ben is folytatják .

SZ.Z.
és akarva akaratlanul a pártvezctés megost.l,ís.íl
is demonstrál ta. Felbátorodva Hruscsovnak a
XX. pártkongresszuson elmondott, a sztálini
módszereket élesen elítélő úgynevezCll titkos
beszédén (amelynek szövegét a nyugati rádiúk
adásaiból ismerhették meg az érdekl6d6k) és
azon a tényen, hogya "magyar Sztálin ", R:íkosi
tekintélye saját vezetőségében is enísen megingott, 1956 tavaszán Budapesten kezdett kialakulni egy politikai ellenzék, anélkül, hogy alJ
valaki vagy valakik szervezték volna .
Tagjai kommunisták voltak: egyetemi hallgatók, művészek, író k, pártfunkcionáriusok.
katonák, akik még hittek az "igazi szocializmusban" és azt remélték, hogy egy megreformált pártpolitikával a "demokratikus s7.0cializmus" jegyében sikerül Magyarországot abból a
mély gazdasági, JXllitikai és társadalmi kátyÍl ból kivezetni, amelybe az országot Rákosi és al.
általa uralt párt taszította.
A pártonkívüliek és azok, akik a koalíciús
időkben a különböző polgári pártokban, illet \'c
a volt szociáldemokrata pártban játszot tak szerepel, ezekben a tavaszi és nyári húnalx)kban
fokozott figyelemmel, de visszahúzúdva, Ú\':I tosan szemléllék az eseményekct. Még idegcik ben élt az ötvenes évek (iket is sújt6 terrorja.
ezen túlmenően pedig nem ludtak hinni egy, a
kommunisták soraiból kiindul6, az eddigi politikát csak reformálni kívánó mozgalom eredményességében.
(foly/aljuk)
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A Dunaújvárosi Nyomda Kft
pályázat ot hirdet
••

II

~

UGYVEZETOIGAZGATOI
munkakörbe.
Az ügyvezető igazgató feladata a 110 főt foglalkoztató társaság
tása az SzMSz-ben és az alapító okiratban foglaltak szerint.

működésének

biztosí-

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
szakirányú felsőfokú végzettség. legalább 5 éves. a nyomdaiparban szerzett szakmai és
5 éves vezetői gyakorlat. A kézírásos pályázat tartalmazza a pályázó siakmai életútját.
jelenlegi tavékenységének és jövedelmi viszonyának ismertetését. valamInt iskolai végzettségét igazoló okmányai nak másolatát. Nyelvismeret előnyt jelent.

BÉREZÉS:MEGEGYEZÉSSZERINL
A PÁLYÁZATOT KÉRJÜK AZ ALÁBBI CÍMRE:
Vörösmarty Nyomda
H-8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 6.

Nagykörüi Községi Tanács VB.
PÁLYÁZATOT HIRDET

vb. titkári munkakör betöltésére.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
J ogi egyetemi vagy államigazgatási föiskolai végzettség,

legalább 3 éves szakmai gyakorlat az államigazgatás területén.

BÉREZÉS:

a 11/1983.fX.17./ ÁBHM és az azt módosító
13/1987./X.25.f ÁBHM rendelkezés alapján, megállapodás szerint.
A kinevezés a pályázatok elbírálását követöen határozatlan idöre
szól. Lakás megoldható. 35 éven aluli pályázók letelepedési segélyben
részesülhetnek.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
A jelenlegi munkahelyet, beosztást, szakmai tevékenységet részletesen, az alapbért valamint a pályázó személyi adatait, körülményeit.
A pályázatot a megjelenéstöl számított 2 héten belü1 kell benyújtani
a Községi Tanács Elnökéhez /5065. Nagykörü, Május 1 út 1./.
A munkakör azonnal betölthetö.
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A Szolnoki Rádió műsora
1990. január 17-től 30-ig
Január 17. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Melczer Irén telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Pálréti Ágoston tel.: 41-133. /A
tartalomból: Hírek 17.15: Zenés percek.
Muzsikáló tájak. 17.30: Szóváltás. 17.50:
Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportok.!

Január 18. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hírek, reklám. Szerkesztő: Korim Éva telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Gyuricza Péter telefon: 41-133.
/A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
A tegnap slágerei. 17.30: Szóváltás. 17.50:
Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportok/

Január 19. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Gyuricza Péter telefon: 44-61817.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Tamási László telefon: 41-133.
/A tartalomból: Hírek 17.15: Zenés percek.
Pop rock ritmusban. 17.30: Szóváltás.
17.50: Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika.
Hírek, tUdósftások, riportok/o

Január 26. péntek

Zene, hír, reklám. Szerkesztő Gyuricza Péter telefon: 44-618.

Január 22.

hétfő

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Szilas Péter telefon: 44-618. 17.00-18.~: Alföldi magazin.
Szerkesztő : Korim Éva telefon: 41-133. /A
tartalomból : Hírek - 17.15: Zenés percek.
Slágerantikvárium - 17.30: Tini-tanoda.
17.50: Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok/

Január 24. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Gyuricza Péter telefon: 44-618.17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Tamási László telefon : 41-133.
lA tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Muzsikáló tájak. 17.30: Szóváltás. 17.50:
Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportoki

Január 25. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Pálréti Ágoston telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő : Gyuricza Pétertelefon: 41-133.
lA tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Muzsikáló tájak. 17.30: Szóváltás. 17.50:

Január 20. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. Szerkesztő: Pálréti Ágoston telefon: 41-133. /A tartalomból: Hírek Piac - Sport - Programajánlat - Lapszemle.
8.50: Biztonságunkért. Bűnügyi magazin ..
Szerkesztő: Benkő Imre 9.00: Zenés heti
visszapillantó/ 10.00-12-00: Kereskedelmi
adás. Kívánságműsor. Szerkesztő: Bálint
Erika telefon: 44-618.

Január 21. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. /A tartalomból; Hírek - Vasárnapi levél- Kulturális
figyelő/ 10.00-12.00: Kereskedelmi adás.

Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek,
. tudósítások, riportok/

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene.
hír, reklám. Szerkesztő: Korim Éva telefon
44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston telefon: 41-133. lA
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Pop-rock ritmusban. 17.30: Szóváltás.
17.50: Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok.!

Január 27. szombat
8.00-10.00: Szombattól-szombatig. Zenés riportmúsor. Szerkesztő: Korim Éva
telefon: 41-133. lA tartalomból: Hírek - Piac
- Lapszemle - Közlekedés - Sport - Programajánlat. 9.00: Zenés heti visszapillantó.!
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságmúsor. Szerkesztő: Bálint Erika telefon :
44-618.

Január 28. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt . Zenés magazin. Szerkesztő : Karim Éva telefon 41133.!A tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél
- Áradj zene! 8.45-9.45: Havi visszapillantó.
Januári műsorainkból Melczer Irén válogat.
- Popritmusban.! 10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Szerkesztő: Korim Éva telefon: 44-618.

J.anuár 29.

hétfő

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Molnár H. Lajos
telefon: 44-618.17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Melczer Irén telefon: 41133. lA tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés
percek. Régi kedves dallamok - 17.30: Bébi-bugi - Családi mikrofon - 17.50: Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok!

Január 30. kedd
Szöv-Clubtaxi Szolnok
Hivhat6 éjjel-nappal!
Kedvezményes túrafuvar!
Utazzon velünk!
Telefonszámaink: 44-404
és 40-140.

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Szerkesztő: Pálréti Ágoston telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Karim Éva telefon: 41-133. /A
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Slágerantikvárium. 17.30: Tini-tanoda .
17.50: Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok.!
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OLVASTA? HALLOTTA? MÉG NEM? . .
Megnyílt Szolnokon
az Alföld első kereskedelmi központja.
KIHEZ SZÓLUNK?
Külföldi és magyar kereskedőkhöz, vállalatokhoz, magánszemélyekhez, s mindazokhoz,
akik munkájukhjoz elengedhetetlennek érzik egy korrekt, felkészült partner közremű
ködését.

MIT NYÚJTUNK ÖNÖKNEK?
- Ideális találkozóhelyet hivatalos tárgyalásaikhoz, konferenciáikhoz.
- Reprezentációt és reprezentatív körülményeket el6adásaik, kiállításaik lebonyolításához.
- Legmodernebb technikával felszerelt irodákat, kényelmes és hatékony munkavégzésükhöz.

S MINDEZT MIKOR?
Most azonnal, hogy az Önök sikere a mi sikerünk is lehessen.

Jöjjön, várjuk, keressen!
cÍMÜNK: Szolnok, Mészáros Lőrinc út 2.
Az Ön tárgyalópartnerei:

-

Egerváriné Tóth Zsuzsanna
Volter Dona
Tel.: 56/34-534
Tel.: 56/44-014
Telex: 23643
Telefax: 56 42-024

RENDEZVÉNYEK
SZERVEZÉSE!
A légkondicionált, 120 Jös
OLAJBÁNYÁSZ ÉTTERMÜNKBEN
CSALÁDI és TÁRSAS RENDEZVÉNYEK,ÖSSZEJÖVETELEK
MEGSZERVEZÉSÉT,
LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK!

ENGEDMÉNYES ÁRAKON!
KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT Ip\. szállás, autóbuszos szállítási IS BIZTOSÍTUNK!
"
"
ERDEKLODNI:
Szolnok, Munkásőr út 43.
Privóczki László tel.: 40-514

-

KERESSE
NYO M DÁN KAT
IGÉNYEIVEL,
RENDELÉSEIVEL!
Az átlagosnál

rövidebb

határidővel

állunk
rendelkezésükre !
Szolnok, Munkásőr út 43.
Tószegi Ferenc
nyomdavezetlJ

aj'

.. )

il
'o

I

.,~$

.

~

ín

~I

~'

~, : ~ J.:J
' ~~.d-/

Tel.: 34-033/1153

.-

Iű

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK

A Pe tőfi Csarnok és a Reform címú hetilap
eme rendezvényére több mint ezer jelentkezés
érkezett. A manökenjelöltek között akadtak
olyanok, akik közelebb álltak a mázsához,
mint annak a feléhez, míg mások szépsége c
sorok írójának "szerény" küllemével vetekedett. Igaz, ők az elődöntők során kipotyogtak,
és a döntőbe már csak 26 szerfölött mutatós
ifjú hölgy került, lépkede tt, vonult - igézve a
publiku mot meg a zsúrit. Legnagyobb s ikert a
fürdőruhás bemutató aratta , és noha az ünne-

pélyes eredményhirdetést éjfél körül tartották,
senki scm szundított el. Megérte a virrasztás,
hi szen hajnalra kiderült: csodálatos szolnoki
s iker szülctett, m ivel József Zsuzsa, a közgazdasági szakközépiskola negyedikcse második
lett. Száz puszi t, és ennél több fOlóajánlmol
kapott, amel yeken még gondolkozik, elvégre
közeleg a félév. Fotóriporterünk a bájos verseny né hány hasonlóképpen szemrevaló szere plőj ét örökítette meg. D.Sz.M.
(Fotúk: Mészáros)

16

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Golyózápor közben
Az elsők között vittek segítséget Romániába
1989 karácsonyát a tévé, a rád ió híreit hallgatva töltötte az ország. Remén~kedve
és rettegve figyeltük a romániai eseményeket. S n~T? tétlenül. Azonnal megm~ult
a segítségnyujtás is, az adományok gyűjtése, szálh!asa. A I~gvakmerö~b~~ mar,
az elsll hírek hallatán kocsiba ültek, indultak Erdelybe. Koztuk volt ket Jaszberenyi férfi is. Pócs Ferenc 23 éves fiatalember így meséli a történteket.
- Még december 22-én délután elmentem
d r. Bo r bény i Elekhez, az MDF helyi vezetőjé
hez, hogy valam it tenni kellene . A7.onnal telefonálásba kezdtünk. Péntek délután lévén, több
hivatalos helyen kudarcot valottunk. Ám a kórház vezetői megértették szándékunkat.
- A gYlÍgyszerraktárból 15 ezer forint értékű
gy6gys/.ert, kö tszert kaptunk - meséli Borbényi
doktor. - A Családsegítő Központ vezetője, Szí"ós Jánosné is a7.onnal segített. Az ő révén
tud tuk meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálat
kon voj ához csatl akozhatun.k. Este' 10 ór akor
volt a találkozó a Szeged várost jelző táblánál.
Így indultunk útnak, de egyikünk se gondolta,
ho"v ennyi kalandb,m lesz részünk. A máitaiakk;" persze nem találkoztunk. Kettesben mentiink a határig.
- Nagylakra éjfél körül értünk, de már itt
mondták, hogy Aradon lövöldö7.és van - veszi
sorba a do lgokat Pócs Ferenc. - Ezért ésszeníbb
volt, hogy konvojban haladjunk. Végül egy három kocsiból álló csapatba álltunk be. Orvosokkai, meg a kecskeméti városi televizió két munkatárs;íval mentünk.
- Már öt kilométer után megállítottak bennünket géppisztolyosok. Nem tudtuk, hogy kik. Az
<Írokból ránk irányÍlották a golyószórót. De láttuk, hogy végülis ők Arad felól vártak támadást,
vagy veszélyt. A fegyvert mindig arra fordított,ík. A magyar rendszám láttán elengedtek.
- \'em féltek?
- Ekkor még nem. Kicsit fura vo lt, de nem
félilink - állitja Borbényi Elek. - Aradra éjjel egy
6r;íra értiink. Népfelkelcí csoportokat látl1mk
vasrudakkal, fadorongokkal. Nemzeti s7.Ínű
Z<Íszlókkal integettek, s engedték a kocsikat.
Arad f6terér61 kihajtva, epy magyar mentőautó
(illi tou meg bennünke t. Ok mondták, ne is próbáljunk tovább menni Temesvárra, mert ott
na"v harcok vannak, az út is el van torlaszol va.
D:;kkor már Aradon is lőttek, a főtéren ropogtak a fegyverek.
- Így 'kerültünk végiil az aradi kórhá7.ba folytatja Feri. - A lövöldözés egyre erősödött,
fényjelz<Í rakéták vi lágították meg az eget. A
kórh;í/. udvar,ín 30-40, különböző nemzetiségű
kocsi jÖll össze. A sebész f<Íorvos kérdezte, ki
hozotl gyógyszert, kötszert. Ebben al. ódban
e"vedül nálunk volt ilyen holmi. Cyorsan kirak~~llUnk. Ekkor már sebesültek is voltak ott.
Amnnal elfogyott, amit vittünk. Közben l<ittek
111 inden fel(TI. Egyre gytíl tek a menedéket keres <Í
au tók a k6rh,ízu dvaron. Tóth Sándo r és társa
is odajött. Ott ocszéltük, mit tegyünk. Ők Temesvárra akartak eljutni, mi meg hazafelé indul tunk volna. A sebész főorvos azt mondta: ne
mozdu ljon senki hajna li g.
- Öt hogy hívták?
- A7. a borzasztó, hogy nem tudjuk - folytatja
ismét a doktor. - Három-négy óra alatt annyi

emberrel találkoztunk, beszéltünk, nem tudtuk
megjegyezni, ki kicsoda. Tóth Sándor nevét is
csak halála után véstük az agyunkba. A társa is,
aki vele volt, borzasztó órákat élt át. Ők mégis
elindultak Temesvárra. Annyira lőttek azonban, hogya kirakodás t is abbahagy tuk. Segítettünk ugyanis a gyulai kórházból érkezett kiamion rakodásánál, mely a következő nagy gyógyszerszállítmányt hozta.
- Ekkor hánv óra volt?
- Úgy éjjel k~ttő körül. Az emeleti folyosón
zsúfolódtunk össze. Kint lőttek. Bent sebesültek, halottak, idegen emberek százai. Mert végülis nem lehetell 111dni, ki hol áll. Félelmetes
volt. Vizet nem ihattunk, mert elterjedt a hir,
hogy fertőzött. ABerényből hozottat osztottuk
szét.
- Azt meséld, hogy CB -n hallgattuk, mi
történ ik a flItéren - bi7.tatja Feri Eleket.
- Már így itthon visszapergetve a7. eseményeket, jöttünk rá a kövelkezőre. Orosz JÓ7.sef rádióriporter a főtéren valamelyik épületben rekedve tudcísítást adott az eseményekr<il. Valakinél volt CB-rádió a kórházban, azon fogtuk
az adást. Itt hallottuk, hogy egy magyar rendszámu Avia teherautót ki lőttek a tér közelében.
Ebben volt Tóth Sándor. S a temetésen is ezen
a kocsin vitték szegényt.
- Így virradt meg az aradi kórházban. Egy
percet sem aludtunk e7.en a7. éjs7.akán. Reggel
aztán újra konvojt alkotva, a gyulai kamion
mögött haladva elindultunk. A kórházi ak háláját, kÖs7.önetét hoztuk, meg azt a sor tragédiát,
amit láttunk, al. elszántságot, a végsőkig val6
kÜ7.delmet.
Pócs Ferenc története itt nem ér véget. A
fiatalember 23-án délre ért haza. Egy kiadós
alvás után első útja a Déryné Művelődési KÖ7_pontba vezetett, ahol az adományokat gyüjtötték a Független Kisgazdapárt. az SZDSZ, s az
egyházak aktivistái. Ekkor itt még sok holmi
nem volt. Farkas Mátyás apátplébános vis7.0nt
megörült,amikor Pócs Ferenc jelentke7.ett nála,
hogy szívesen els7.állítja a7.l a 960 zacskó féltartós tejet, amit a tejü7.em ajánlott fel. A kisgazdapártiak kenyeret is kaptak a kenyérgyártói, igy az is a kocsiba került.
- Temesvárra 25-én hajnalban indultunk négyen. Barátaim - Körmendi Sándor, Bujdosó
János és Márkus András - is velem tartottak.
N agy laknál egy nyugatnémet busz és egy holland újságírókat szállító kocsi mögé álltunk oc.

AI. úton rengetegszer ellenőriztek bennünket.
Páncélozoll jármüvek álltak a kereszte7.6désekben. Millió ellenőrzési pont volt. Fegyvert kerestek, de a V -jelet mutatták hamarosan, engedték tovább a kocsikat. Végül sikerült a temesvári
gyermekkórházba elvinni a rakományt. A látottak itt is megráztak bennünket. Bel őllek a kcírházba, három ápolónő holttestét láttuk. A
visszaút hasonló volt, mint odafelé. Illhon ismét
a Déryné-be mentünk, van-e elszállít;mi val6.
Péter-Bence Anikó, a népi együlles nllívészeti
vezetője volt segítségünkre. A tüd6gondo/.6hól
röntgenfilmet szerzett, a pénzadomiÍnyokból
gyógyszert vett. Gytílt a konzerv, a krumpli, al.
élelmiszer is. Lehetell indulni vele . Csak al. (~n
pénzem fogyoll el. - az el6z6 két úton a bcm.inre.
- Akkor hogyan s ikerült harmadjára is
Romániában járni?
- Két City-taxis vállalta az útat. Horvát.J;ínos
és Trencsényi Tibor. Houájuk csatlakoztam
Körmendi Sanyival. Csengersim;ín;íl léptük ;ít
a határt, innen egy félig-meddig katonai kocsi
vezetett bennünket Szatmúrnémetihe, a kt'lfh;ízba, ott adtuk le, amit vittünk. Ott m;ír nyugodtabb volt a légkör. Ez december 2R-;ín történi.
Kaptunk egy lyukas román nemzel i szímí I,;ÍSZlót. Egy -egy csíkot hasítottunk be l61c e mlékül.
A zá,zló aztán a Déryné Mlível6dési Központ
épüle tére került. H;ít ennyi a történet.
A Déryné ocn gylíl6 holmikkal m;ísok is ÚI-nak indultak . Beszteri Céza Aro-j;íra 12 m;ízs;,
holmi fért. Társával, Klára Istvánnal - aki Erdélyból áttelepült magyar - decemocr 26-án
indultak S7.egedre, hogy csatlako;r.z;mak az Aerocaritas egy konvojához. A kilenc kocsi, tizenhárom ember - köztük két orvos- csak 2R-án
reggel tudott elindulni. Az 1400 kilométeres út
végül négy napig tartott, mertj6t kerültek Jugoszlávián át, így csökkentve a veszélyt. A kilenc
kocsin gyógyszer, kötszer, mtís7.er, élelmiszer,
ruhanemü vo! t. EI<ÍsziirTumu Severin kórhÚ/.;íba mentek.
- EZI!l{m Craiova volt a követke7.<í ;íllom;ís.
Itt aludtunk a kórházban. Két-háromágyas,
WC-vel, zuhanyO/.óval megépített kórtermek
voltak ott. Csak épp a bctegellátáshoz szükséges dolgok hiánY07.tak. A7.t mondták, hogy
húsz év alatt nem láttak annyi gyógyszert, mint
amit most a magyaroktól kaptak. A rakodás, a
városokban a kisérés szervezett volt. Karúnsebesre mentünk 30-án, szintén a k6rh;ízba. A
városban feltűnően sok katonával tal;ílkoztunk.
E7.után Temesvár volt az útirúny. Illm,ír I;íttuk
a harcok nyomait. Sok, lelkileg összetört el11berrel találkoztunk, dc bizakodóval is. Nagylaknál december 31-én délel<Ítt jötliink út a határon.

Ennyi hát a jászberényiek útiélménye. Meg,ráz? tragédiák, szürny~ pu~ztít~s tanúi voltak. Eletüket is kockáztatták, de segltem akartak. Szerencsere slkerult nekik. S közösen remélik, reméljük, ezután csak kellemes, vidám túristautak
élménveivel gazdagodik mindenki, aki Románia fiildjére lép.
_, "
J
Klssl'~nka
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Erdélyi barangolás egy héttel a forradalom
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előtt 2.

Menni vagy maradni?
A hírek egyre jöttek. Az esztendő utolsó napjait éltük, és a határ innenső oldalán eufórikus
hangu latban követjük a változásokat.
A kondukátort és vele "az asszonyt", Elenát,
rövid úton kivégezték. Fura, hogy karácsonykor, a szeretet és a békesség ünnepén
éppen a halál, egy kivégzés híre töltött el bennünket mélységes megnyugv ással. Talán azért,
mert a bizonyosságo t hozta meg. Arról, hogy
végre ott is változik hát valami.
December első hetében jártam Erdélyben. A
gyűlölt Ceausescu-éra végnapjaiban, kevéssel a
forradalom kitörése előtt. Keserűséget, feszültségeke t, indulatokat tapasztalhattam meg, bár a
vihar igazán kö zeli e lőjeleitnem lehetett észlelni . Legalábbis az érkezőnek nem. Ezek a lefojtOll indulatok néhány nappal később emberek
százezrei t vitték az utcára, történelmet "csinálni". Hihetetlen, hog y csak néhány nap telt el
kö zben ."
- Mi lyen fényképar cod van? - kérdezte nevetve a jó öreg Gálfalvi Gyurka, miközben marosvásárhelyi lakásuk padlásszobájába kísért.
- Nem tudom .. . Miért? - kérdeztem vissza
tamáskodva.
- És filmen szerepeltél-e már? - folytatta.
- ???
Hamar kiderült, miért e fura kérdések. Az
utca legvégén a Securitate megyei parancsnokságának épülete áll, ahonnan vid eo kamerákkal
pásztázzák - pásztázták! - folyamatosan ajárókel őket. Valószínűleg engem is megörökített a
"szomszéd".
- A múltkori házkutatáskor vészjóslóan elém
raktak egy csomó fényképet - mondta a házigazda, kényelmesen elhelyezkedve az íróasztala mögött. - De elárulták a tájékozatlanságukat
is, mert a külföldi látogatók fotói mellett ott volt
például a postás képe is.
Gyurka író, újságíró, a vásárhelyi Igaz Szó
cÍmú magyar nyelvű lap rovatvezetője. Nevét újságírói és szerkesztői munkája mellett - néhán y kötete tette még ismertebbé Erdélyben. A
"Szeku" valószínűleg figyelte tevékenységét,
nem mindig titkolt politikai állásfoglalásai miatt. Időnként megjelentek nála egy-egy "tisztelgő" házkutatásra.
Közös ismerősök révén akadtunk egymásra,
s ő meg tisztelt egy
meghívással a házukba. Hellyel, pálinkával, jó szóval
kínált a padlásszobában, ahol dolgozni szokott . Én
akartam kíváncsiskodni, kérdezni az
é l etükről, mind ennapjaikról, de mege l ő zö tt. Egy időre
szerepet cseréltünk.
- Tudod ... - tette
hozzá szabadkozva hozzánk ide kevés
információ jut el a
vil ágból. Szinte csak

az, amit élő szóban hoztok. Ezért fontos igazán,
hogy gyertek minél többen. Hogy híreket hozzatok, s hogy tartsátok bennünk a lelket. Ti
lehettek, érkezők, számunkra a nagyon fontos
kapaszkodók. A köldökzsinór. ..
Poharazgatás közben együtt készítettük el a
"menni vagy maradni" dilemma mérlegét. A
maradókét és az áttelepülókét egyaránt. Akkor
már jó néhány napja jártam a környéket, s megdöbbenve tapasztaltam, hogy akivel csak öszszeakadtam, mindenkiben megfordult a kivándorlás, a Magyarországra település gondolata.
A többségben nagyon erősen!
Mekkora kincs volt már azokban a napokban
egy-egy magyarországi befogadó nyilatkozat,
ami az első lépcsőt jelenti az áttelepülési eljárásban! Ezt mi innen, Magyarországról cl sem
tudtuk képzelni. És mekkora lelki nyomást kellett kiállni, mennyi kilá tástalansággal kellett át·
itatódni ahhoz, hogy már a "falból", könyörületességből adott befogadó nyilatkozatokat is elfogadva, belevágjanak a magyarországi bizonytalanba.
Az anya befogadót kért tőlem a fiának, a
fiatalember a barátnőjének, a lány a nővére
családjának. Azélőregényhős a Magyarországra települt írónak üzente, a barát a barátnak, az
ismerős az ismerósnek.
- Ne hidd, hogy könnyű döntések, könnyű
elszánások ezek - intett Gálfalvi Gyurka e történetek hallatán . A felesége ezalatt szendvicseket hozott, s falatozás közben folytattuk a mérlegkészítést. - Hogy az ember elhagyja a szülő
földjét, nagyon erősnek kell ahhoz lennie ...
Hogy itt maradjon, ahhoz tán még erősebbnek.
Álmatlan éjszakák, átgondolkodott napok sokasága hozhatja csak meg a döntést, valamelyiket...
Nem könnyű, persze, hogy nem! Voltam magam is részese ilyen átvirrasztott, átvitatkozott
éjszakának, aminek hajnalán, sok-sok őrlődés
nyomán, ugyanott tartottunk, ahonnan este elindultunk. A kérdésnél: menni vagy maradni?
Rakosgattuk a súlyokat a képzeletbéli mérleg
két serpenyőjébe, rág tuk magunkat érveken és
ellenérveken, de egy lépésnyit se jutottunk előre. A politikai, a lelkiismereti és az egzisztenciális "súlyok" legtöbbször kiegyenlítették s így
ki is oltották egymást.

- És te ... ? Te miért maradtál?
- Mert.. . meggyőződésem, hogy maradn i kell.
Nem mehet el mindenki! Itt születtem, itt é ltem
Erdélyben. Valószínű l eg én is kivándorol hattam volna akár Magyarországra, akár máshová,
de itt akartam a gyermekeimet elindítani az
életbe.
Könyveket és fényképeke t vett e lő az Íróa~z 
tal fiókjából. Azokét, akik közül már alig van
otthon valaki. A barátokét, írókét, újságírókét.
- Nem haragszom rájuk, csak szomorú vagyok miattuk - futott végig az ujja sZórakOl.Oltan a könyveken. - Mert annakidején nem eZ/.el
indultunk, nem ezt akartuk .. . Nem erre szövetkeztünk! Az indokaikat értem, de e lfogad nom
azokat nehéz. Az Íróember fele l őss ége ugyani s
merőben má~, mint a többi eké . Nagyobb! Ha
találkozom velük, megöleljük egym ást, de e/.
már nem ugyanaz az ölelés lesz.
- És itt, nálatok mi várható? - tereltem kis idei
múlva más irányba a beszélgetést. - Vál to zik
valami? Hiszen ennyi lefojtott feszültségnek
már réges rég robbannia kellett volna!
Gyurka válasza tökéletesen igazolja, hogya
karácsonyiforradalommennyirespon tán,menynyire rögtönzött, mennyire a pillanat által dik tált volt. Még azok sem várták ilyen hamar, akik
naponta gondolkoztak felőle.
- Mi várható? - kérdezett vissza. - Most, hog y
az úgynevezell szocialista t<íbor orsz:íga iban
ekkora változások vannak, "apánk" valósl.Ímileg (lásd: Ceausescu - a szerző) még zártabb:í
teszi az országot. Még inkább el szigeteli a vi·
lágtól. Számára ez az egyetl en lehet6ség: még
tovább erősíteni a diktatúrát. Az pedig román nak és magyarnak egyaránt még keservesebb
időket jelent. A pártkongresszus előtt reménykedtünk, hogy talán a hadsereg kezd valamit.
De láthattátok, hallhattátok Magyarországon is
a tapsokat. Semmi sem történt.
Késő délutánig üldögéltem Gyurkánál, s iníniába haj ló bölcs nyuga lma érdekes módon
egészen átjárt. Mielőtt ki kísért a kapuig, a karosszékre mutatott, amibeíl éppen felálltam: Látod, ez a hely, ez a szék vár minden tisztességes szándékú érkezőt. Kopogjatok be gyakran!
Odakünn már szürkült, néptelen volt a környék. Lopva az utca vége felé sandítottam, ahol
a nagy szürke
épületet so rompó és őrbó 
dé zárta el a
külvilág t ól.
Vészjósló
csend áradt ki
onnan, s ahogy
tiÍvo lodtam, a
hátam közepén
éreztem a ka merák kut<lllí
··tek intetét·· .
Íme a félelem
lélektana.

L. Mudny i
L{lszl{)
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Minek
nevezzelek?
Nem dicsekvésből mondom, de szeretek alaposan felkészülni a feladatokra. Talán azért van ez, mert szégyenleném, ha valamit rosszul csinálnék, amit egyszer elvállaltam. Így neveltek. Pont a legfontosabbra, a gyermeknevelésre készültem talán életem során a legnagyobb
izgalommal s alapossággal. Nem akarom sorolni a könyveket, a felszerelési cikkeket, az orvosi és egészségügyi
témákban való jártasság megszerzését. Egy fontos dolgot azonban igen.
A felkészüléshez hozzátartozott a megfelelő név kiv álasztása. Ebben nem volt vita a családban. A Szabolcs
nevet mindenki megfelelőnek talál ta, csupán a dédnagypapa kifogásolta, hogy miért az Iván lett a második neve
első dédunokájának.
Elsőszülött fiam tehát egy alaposan felkészült családba érkezett. A második gyermek érkezését nem előzte
meg ilyen alapos felkészülés, hisz·sok tapasztalattal gazdagította már testvére szülei ismereteit. Nevet azonban
neki is gondosan választottunk. Egy pszichológus egyszer azt mondta, az, hogy ilyen kedves, meleg, dallamosan mondható neveket választottam a srácoknak, az engem is jellemez. Ö szerinte meleg, szeretetteljes, támogató családi légkört tudok kialakítani a gyerekek neveléséhez.
Az első jel, mely arra utalt, hogy talán mégis választhattam volna jobb nevet az öcsinek, kb. tíz éve mutatkozott. Szép leporellós könyvét, mely nagy költőnk, József
Attila versét tartalmazta, egy óvatlan pillanatban beáztatta a felmosóvödörbe. Ekkor még nem vettem igazán
kritikának a dolgot. Inkább azt gondoltam, segíteni akart
nekem . A következő jelzések a bölcsis néniktől, az óvónőktől jöttek.
A srác az istennek se akart al udni pihenóidóben. Pedig
ők mindent meg tesznek, még József Attila szép veersét
is elmondják a kiságy szélén ülve. Komolyra akkor
fordult a dolog, amikor az iskolában csúfolták. Nem volt
ez nagy dolog, hisz nem lehetett nagyon ki forgatni a
vezeték- és keresztnevet, de azért rosszul esett neki, ha
úgy kiabáltak a fiúk rá, hogy: Aludj el szépen kis Balázs.
A srácok nem tudnak még különbséget tenni a Kiss név
és a kis jelző között - magyaráztam Balázsnak, megtoldva azzal a reménnyel, hogy a Levente nevet is használja.
Bánatos barna szemén láttam, ezt csak a felnőttek
okoskodásának tartja.
Azóta lelkiismeret-furdalásom van. Vajon a jószándék, az alapos felkészülés ellenére egy hibás névválasztással milyen sorsot róttam a gyerekre. Tudom, nem a
név számít, hanem a belső tartalom, az, hogy milyenné
válik a név viselője. Ezért még sokat tehetek az elkövetkező években is. De az indulásnál az artnyira óhajtott, s
akart gyermek elnevezésével tüskét raktam sZÍvébe.
Mindez pedig akkor jutott eszembe, amikor várva
"gyermekünk" - ez az új megyei lap - Jász-NagykunSzolnok néven látott napvilágot. Az "édesszülők" talán
hozzám hasonlóan hibáztak a névválasztáskor. Lehet,
sajtótörténeti kuriózum lesz lapunk ezzel a névvel, mely
jól tükrözi a megye különböző érdekeltségű területeit is.
Persze tudom: a belső értékek a fontosak, a név nem
sokat tesz! Meglehet, a lapgazda rossznéven veszi eszmefuttatásom, s megüzeni: "Nem bírálni, csinálni"! Én
meg mi mást tehetnék: az Olvasókat kérem - a jól ismert
viccet kifordítva - a néven nem csodálkozni, a lapot
olvasni!
Kiss Erika
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Névváltoztatás

előtt

a

Gépipari
Guth Ferenc a jelenlegi Szamuely Tibor Gépipari Műszaki Szakközépiskola
igazgaióhelyeuese. A "jelenlegi" kifejezésmost nagyon indokoltnak tűnik, mivel az iskola névváltoztatásra készüL Mi
indokolja a több évtizedes Szamuelynév megváltoztatását?
- Els6so-rban a nevelési szándék.
Olyan embert szeretnénk példaként állítani a tanuló-ifjúságunk elé, akinek az
életútja a mindenkori politikától függetlenül is követendóként állhat valamennyi tanuló elótt. Ilyen elgondolások
alapján lett volna Bólyai Farkas Gépipari
Technikum, vagy Bólyai Farkas Gépipari Műszaki Szakközépiskola, Jendrassik
György Gépipari Technikum, vagy
Jendrassik György Gépipari Műszaki
Szakközépiskola, illetve ahogyan bennünket a megy ében és az országban ismernek, Gépipari Technikum Szolnok,
vagy Gépipari Műszaki Szakközépiskola.
- Hogyan lesz döntés a variációk közül?
- Nevelési értekezletet tartottunk,
amelyet meg.előzően valamennyi kollégánk írásos anyagot kapott a névadó-jelöltek életútjáról, munkásságáróL Titkos
szavazással 22-ten Jendrassik Györgyre
voksoltak, míg a fennmaradó 22 szavazat megoszlott.
- Mi az akadálya annak, hogy egyszerűen gépipari technikumnak nevezze
magát ma egy középiskola?
- Az egységes iskolarendszerre való
hivatkozással eltörölték a technikumokat és szakközépiskolákat hoztak létre.
Egyetlen teclmikurnunk maradt, a Bányaipati és Aknászképző Technikum , de
napjaipkban artnak vagyunk tanúi - igazgatói értekezleten hangzottak el ilyen kijelentések -, hogy az iskolák önhatalmúlag használják levélpapírjaikon, megnevezésekben a technikum kifejezést. Ez
szerintem jogos, hiszen a műszaki szakközépiskolák az V. évfolyamon technikusokat képeznek. Az értekezletünkön
erről is volt szó, hogy a Szolnok Városi
Tanácshoz milyen kérvény t adjunk be. A
szavazás eredményeként gépipari technikumként kérjük a névváltoztatást.
- Diákokkal beszélgettem, és nekik az
vok a véleményük, hogy nem kellene ide
semmiféle név, mert az egyikről is oly
keveset tudnak, mint a másikról; egyszerűen gépipari technikumnak kellene nevezni az intézményt. De van-e valamiféle beleszólása az itt tanuló diákoknak
abba, hogy mi legyen a végső név?
- Az első időszakban a tanteslliletbo1 a
Csonka János elnevezést indítottuk. Ez
nagy ellenkezést váltott ki a gyerekek
körében, mert bár a tevékenység rendkívül illene az iskolára, s Csonka János
életútja követendő példa, ellenben

rosszul hangzik a neve. A gyerekek nem
akartak csonkások, és még tovább lehetne folytatni, hogy mik lenni adiáktársaik
előtt, ezért ezt elvetették. A mostani névváltoztatásról az iskolai diákbizottsággal
beszélgettünk, de úgy gondoltuk, hogy
az iskolának a legkonstansabb része a
mindenkori tantestület. Tehát a diákok
közölt ilyen értelemben szavazást nem
végeztünk, csupán beszélgetések során
kértük a véleményüket.
Úgy gondolom, Jendrassik György
életútja példaként állítható tanulóink elé,
hiszen ő nem volt a szó hagyományos
értelmében szakbarbár, vagy egy szűk
látókörű műszaki, ahogy mondani szokták a múszakiakra. Több idegennyelven
beszélt, rendkívül sok a szabadalma, találmánya, és világszerte ismert a mun·
kássága.
- Ha új név van, új szimbólumrendszert is ki kell ehhez találni. Most, ha az
iskolába belép az ember, alépcsóházban
balra Petőfi Sándor portréját látja. Ismereteim szerint Petőfi alatt egészen más
kép van - eltakarva. Most Petőfi lesz
e lfedve?
- Nem, Petőfi semmiképpen nem lesz
el takarva. Valóban, a kép alatt található
egy márványtábla : 1927-ben a Kl ébersberg Kunó kultuszminiszter által meghirdetett kul túrfölény időszakában al apították iskolánk at is, mint annak a rezsim nek egyetlen középfokú iparoktatási intézményét. Az avatás évfordulójára helyezték el a márvány táblát, amelyen az
akkori Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és Szolnok város elöljáróinak a nevét örökítették meg. Erre a tábl ára került
rá később Petőfi portréja. Jcndr ass ik
portréját a Petőfi-kép mellcu vagy egy
másik helyen kívánjuk elhelyezni. A tanácsteremben most iskolai múzeum kialakítása folyik, ahol olyan iskolatönéneti relikviákat, tanügyi dokumentumokat mutatunk be, amelyek a ma diákjai
számára is érdekesek lehetnek.
- A mostani nyolcadikosok milyen intézménynévvel jelöljék meg továbbtanulási szándékukat?
- Nem tudom, mennyi időt vesz majd
igénybe a városi tanács végrehajtó bizottságának döntése, miután névváltoztatási kérelmünket beterjesztjük hozzájuk. Ezt követócn a Művelődési Minisztériumnak kell beterjesztenünk a névváltoztatás tényét. Úgy gondolom - most
járunk pályaválasztási szül6i énekezlctekre, és most küldjük a szórólapokat -,
hogy a tavaszi időszakban még Szamuely Tibor Gépipari Műszaki Szakkiizépiskolaként fogjuk használni levélpapírjainkat és bélyegzóinket, de mire az új
tanévet elkezdjük, szeretnénk, ha Jemlrassik György Gépipari Technikumként
indulhatnánk.
Gyuricza Péter
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mAlnA",.1fí válasz aláhúzandó I
Az új év első napján hatályba léptek az 1989. év i XXVIII.
és XXIX. számú törvények, amelyek a külföldre utazásról
,
'
, , , J I , , , ,
WI
és útlevélró1, a ki - és bevándorlásról rendelkeznek. A Szol1.._ _ _____ _---1
1
nok Megyei Rendőr-kapitányságon Belső Andrásné dr. renI ' , ,
I~_L~U
dőr alezredes, a f6kapitányság igazgtásrendészeti osztályának vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait a változásokL-.....J I
ról. Kiemelte, hogy ettó1 az időponttól - a korábbiaktól Az új formanyomtatvány
eltérően - a magyar állampolgárok külföldi utazási , kivándorlási, hazatérési ügyeiket nem kérelmezés alapj án, hanem az utazási jogosultság bejegyzése megyei hatáskörbó1 mos!
állampolgári jogon elismert igényük bejelentése alapj án a városi /helyi! rendőrk apitányságokhoz került a kivándo rintézhetik. E célból új formanyomtatványok készültek, me- lási ügyek intézése is. Az illetékek ezideig nem változtak, a
kivándorlási ügyintézés ben viszont 1000 forint illeték-kö lyek a postahivatalokban szerezhet6k be, de átmenetileg
telezettséggel kell számolni .
használhatók a régiek is.
Szó esett a tájékoztatón egyéb változások ról is. A Magyar
Lényegesen új vonása a szabályozásnak, hogyakülföldön
Közlönyben
megjelent a belügym iniszter 9/1989(X II.1 9.)
élő magyarok hazatérését semmiféle feltétel nem köti; a
rendelete,
amely
- ajogállamiságjegyében - hatályon kív ül
kü lföldre utazást csak a törvényben meghatározott rendkíhel
yezte
a
rendőrható ság i kényszerintézkedésekró1 szóló
vül szú1c körben korlátozza /pl. 3 év nél hosszabb időre
kiszabott szabadságvesztés esetében/; a kivándorlást nem 4/1985 ( VII.20 .) BM . sz. rendel e te t. A kén yszerintézkedések /rendőri felköti családegyesítéshez vagy
ügyelet, kitiltás/ ugyanis olyan
más anyagi feltételhez , viáll
ampo lgári jogokat korlátozszont ez az állampolgári jog
tak,
amelyek jogrendünk szccsak rendezett itthoni jogvirint
miniszteri
rendelettel nem
szonyok hátrahagyása esetén
Tavaly
szépszám
ú
külföldi
turistát
fogadott
a
megye
legko rlátozhatók. Ajbgszabály elgyako rolható.
nagyobb utazási irodája, az IBUSZ. Négyszáznyolcvan len- rendelte a jelenl eg hatályban
A külföldiek bevándorlását gyel vendége 2500 éjszakát töltött Szolnokon , a háromszáz
természetesen nem alapvető csehszlovák 680-at, s 4300 szovjet turista 8600 éjszakára lévő kényszerintézkedésck
megszüntetését , és az e ze k
jogként, hanem kérelemre in- bérelt szállást szállodáinkban az IBUSZ közvetítésével.
Voltak persze sokan, akik tranzitvárosként könyvelik el kapcsán szabál ysé rtési eljárástézik. Az elbírálásnál figyelembe vehető kizáró és korlá- útjukon Szolnokot. Csak keleti szomszédjaink közül több ban kiszabott büntetések végtozó rendelkezések nemzeti mint tizenháromezer turista "csak" ebédelni állt rfIeg a né- rehajtásának mellőzésél.
gyesen éttermeink előtt. Nem lehet őket ezért hibáztatni: Mindezekró1 a megyei f6kapi érdekeink védelmét és a nemugyan mi a csodát láthattak volna, ha több napig maradnak? tányság igazgatás-rendésze! i
zetközi gyakorlatot is kifejeosztálya is idóoen és megfelezik.A külföldre utazáshoz
Igaz, mondják, a KGST piac még megvan ..
S.J_ lően intézkedett.
szükséges útlevél kiadása és
~
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Az otthon hangulatához

Téli sportok

Váza - virágnak, ágnak
Nemcsak a lakásnak van stílusa, hanem otthonunk élő kiegészítői n ek, a nö vénye kn ek is.
Másfajta növény, é l ővirág illik a
szecessziós vagy a biedermeier
szobabelsóhöz, mint amilyen a
fehérre festett bútorral berendeze tt szobához.
Hogyan válasszuk meg a vázát, a növényt, a virágot? A váza
a lakásbe l ső részéhez tartozik;
fontos, hogy többfé le variáció is
legyen be lőle. Lehet, hogy csak
egyetlen szál virágot kapunk, lehet, hogy nagy csokor napraforgót kell elhelyezn ünk; mindkell<Í
számára szükséges vázát tartanunk. Persze névnapot kös zö ntő,
vagy virággal kedveskedő látogatóink nem a lakás stílusában
vála<;ztj ák meg virág ainkat; ha
magunk vásárolunk, már válogathatunk.
Barna, poli túros, fényes, régi
blllorho z a finom, selymes szirmú virágok illenek: rózs a, szegftT, gladiolusz, orchidea . A váza
lehet porcelán, fényes mázú kerá-

Mozgás a
szabadban
A hideg beköszöntével sokan behúzódnak
a jól fűtött szobába, és ha nem kény szerülnének rá, tavaszig ki sem mozdu lnának onnan, pedig a szervezetnek télen is
szüksége van a jó l evegőre, a napfén yre és
egy kis mozgásra.
A tél nagyo n kedves évszak, hi szen a s íe lés lehetőségével kecsegtet. Sokan túl d rágának vagy nagyon ves zélyesnek L:1rtják ezt
a sporw gat. Mások félnek az idöjáró s viszontagsága itó l vagy ügyeLle nnek tart.lók
magukat, és úgy gondo lják, hogya gye rmekkorban e lmulasztott kezdö lépésekc t
most már nem érdemes megtenni.
Igaz, hogy nem mindenkiből lesz s íhajnok, de megszerezhe ti mag ának él havo n
való mozgás örömét, gyönyörködhet a téli
természet szépségeiben, javára vólik a jó
l evegő és a naps ütés. Nem fontos a leg uto lsó
s ídivat szerint "v illogni", a sízés veszélyei
pedig megfelelő fe lkész üléssel , viselkedéssel elkerü lhe tók .
A s ízés mint sporltevékenység e lscísorban
a mozgalórendszerre hal kedvcl.éícn , kj n)lIeszti az izomza to t, az ízü letek mO/.l:éko
~
ságát, egészséges munkára kész te ti a sz íve t,
a légző- és keringés i szerveket. Az egyensúlyérzés ki váló fejlesztője: kialakítja azokat a mindennapi é le tbe n is oly fonto s tulajdonságokat, mint a h el yze tfel i s merő ké pesség, a sebesség, a testh e lyzetek érzé ke lése.
Fejleszti a reakc iókészséget, a mindenkor i

mia vagy üveg.
Modem, mall fénytT, barna bútorhoz fajansz vázába vásárol j unk élénk sZÍntT virágokat : harangvirágot, napraforgót, gerberát, margarétát, tavasszal jácin- Rózsa üvegvázában (Torday Aliz fe lvétele)
szalmavirágok közül az eredeti színükben megtot, ősszel dáliát. Legszeb b a
dísztelen, egyszíntT cserépváza. A zö ld jó hagyottakat válasszuk; a megfestett virágok
kiegésZÍt6je a virágnak, hiszen olyan, mint a mindig merevek, furcsán idegenek. A száraz
levél vagy aszár. Ha a szoba dís ze csak tölgylevél, a színes őszi lomb is sokáig díszítegyetlen szál virág, ezt tegyük zö ld üvegpa- heti a lakást. Épp úgy, mint egy-egy szép forlackba. (A rég ies formájú palack jól használ- májú kacskaringós gyökér vagy ág.
ható vá!.ának .)
Az északi népeknek, a Lappföld vidékén la- te rephez va ló alkalmazkodás tulajdonságát.
Világos bútor, malt fenyöTa vagy fehérre kóknak, ahol oly hosszú a tél, okos szokásuk, A síző sportpá lyája a szabad termés/.et,
festell, majdnem minden féle vir ágga l gyö- hogy a virágot jól "beitatják", majd a CS0kl:Ol ezért ellená llóbbá válik a hideggel szemben,
nyiirtT. A természetes szín vonzza a legegy- lefelé lógatva felak asztják és megszárítják. El- gazdaságosabb a hőháztartása. A sípályák
s/.enTbb nö vényeket l Ha egy üvegedénybe - <Ívirágnak hat sokáig a pas ztellszínűvé sápadt, Ievegcíje ti szta! A ti szta Ievegé5ben pedig
lehet lev ;ígo tt fejtí vehér üveg vagy bef6ltes- ám formáját jól meg6rzc5 csokor.
j obban é rvé nyes ül a naps ugárzásnak a S/.CfÜveg is - egy csokor úts/.éJi füvet levágunk.
Torda y Aliz vezetünkre gyakorolt ked vező haw sa is.
nl ár remek li I iIJeszked tün k a bú tor stíl usá - t.•.....•.w .....:;:;.+.,..w .....i ......,>,........,,:>;;...,.%...,,::;,:;:.i....:;:.,N-....-m... . .iv........., ....w••.w••••••••••••~,••••••••w .••••••w-i..i..................w.w................-i........w ................., •••••••••..•;...............;.;.;...;...;...;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;'l
hoz! De a textiliák színét is fig yelembe véve
bánni lyen olcsó, egyszerű virágo t ha,ználhatunk. A búzav irág , az. aranyes6 vagy a
kriz;mtém, a tátika, a levendula vagy éppen
egy csokornyi érett búza gyönyörű dísz a
modem lakásban .
Téli szeles időben gyakran előford ul , hogy az ajkak "kicserepesedn ek" . Erre is érvényes
H;ÍIomfélc l ehetős éget soroltunk, de több- mondás: könn yebb meg előz ni, mint gyógy ítani . A megelőzés módja rendkívü l egyszerrI:
féle is van : minél egyszerűbb , minél simább mielőtt utcára mennénk, kenjük be az ajkakat ajakírral, vagy zsíros krémmel. Néhány perc
a berendezés, anná l egyszerűbb legyen az után, ha a krém beivooott a bőrbe, a felesleget könnyedén tö röljük le, és rúzsozhatjuk az
elhelyezett növ ény, és fordít va, minél fino - ajkat. Ha e lmulasztottuk a kcllő elővigyázaLOt, és ajkunk kirepedezett, este egy géz- vag y
mabb, aprólékosabb és gazdagabb, annál va ttalapocskára kenjünk gyógyken őcsö t , és e lal vás elŐLl 15-20 pe rc ig he lyezzük az ajbk ra.
apróbb, finomabb ereze t ű, díszű legyen a Az ajkak repedezettségét azé rt ajánlatos lelkiismeretesen keze lni , m ert a bcírön keletkezett
virág.
részek nyi toLL kapuk a baktériumok szervezetbe jutására.
Ősszel, té len, ha nincs módunk virágot
Téli panasz, hogy hidegben kö nnyezik a szemünk, különösen idősebb korban . A kö nybeszerezni , olt vannak cserepes növényeink, . nyeket gyakran töröljük le, mert a nedves bőr hamarabb megfagy. Erre a célra m indig tis/.ta
s meJleltük a kü lönböző ágak - terméssel, zsebkendőt használjunk, mert ha kézzel vagy kesztyűvel töröljük le a nedvességet, megbogyóval. A piros bogyós ág egész télen fertőz he tj ük a szemünke t. A hosszú téli estéken sokszor érezzük , hog ya v illan yfén y bán tj a
virít; az. apró, nagyobb mák dekoratív dísze a szemünket. A fárad t szemre tegyünk langyos kamillateás boroga wst, n y ugtatja, friss ít i a
a szobának. A búza a néphit szerint a ház n épszerű gyógynö vén y.
gazdájának még a bősége t is meghozza. A

Bőrápolásban

is fontos a

megelőzés
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Jövőnket szolgáló humánum 2.

Laskagomba telepítése és termesztése
A termesztési folyamat az alapanyag beszállításával kezdődik. Csak tiszta, fertőtlenített helyiségbe telepítsünk alapanyagot. A hasznosítható alapterületre négyzetméterenként 80-100
kg-ot telepíthetünk. Az átszőtt és érlelt anyag a
hajtatóból a termesztőbe kerül. A nyári fajták
4-5, a téliek 6-7 hetet töltenek a termesztóben,
ha ehhez hozzászámítjuk a be- és kihordáshoz,
valamint a fertőtlenítéshez szükséges időt is,
akkor a téliek telepítését hatszor, anyáriakét
tízszer lehet évenként megismételni. Egy korszerű rentábilis termesztéshez legalább év i 5-7 telepítés szükséges.
A tennesztóhelyiségek kialakításakor az alábbi követelményeket
be kell tartani:
- 14-20 Celsius fok kö zötti hő
mérséklettartás;
- 80-90 százalék relatív páratar talom;
- 14 -16 Celsius foko s hőmér
sé kl e tnél óránként 250 köbméter/t, 20-24
Celsius foknál 500 köbméter/t
levegőkeverés és ugyanilyen légcsere;
- legalább 80 és legfeljebb 2000
lux erősségű megvil ágítás.
Az első munkaművelet az alaposan fertőtlenített helyiségben a
term őegységek elhelyezése, e lrendezése, e lhelyezhe tők egy- és
többszintben is. A tennőfalak helyét kissé domborúan ke ll kiképezni, hogy a víz öntözéskor ne
gyűljön össze az al só bl okksor
al att. A zsákok-blokkok ne közvetl enül kerüljenek a betonra, alj 7.atra, hanem fóliára - akár használt
is jó, a közl e kedő utakat viszont ne
takarja .
A műanyag zsá kok töb bfé le '
módon hel yezhetők el polcokon,
term őn y ársakon, de termőfal is
építhe tő belólük vízszintesre fekte tve, 4-5 darab egymásra rakva .
A t e rmőnyár sa k 14 -16 mm vastagságúak, 120- 150 cm hosszúak,
kihegyeze tt vaskaró k, ame lyek
mass7.Ív talppa! vannak e ll átva, a kihegyeze tt
részen húzzuk rá a zsákokat. Egy-egy nyársra
4 -5 zs ák kerül a műanyag zsák megbontása
né lkül , középtenge lyükön átszúrva. Az ápolási
és szedési munkák végzéséhez, a gyors és kénye lmes kö zlekedéshez legalább 60 cm- es széless égű utakat kell kialakítani.
A termőfal as és a nyársas m ódszer tervezéséhez szükséges iránys zám egy négyzetméter
hasznos felületen 100 kg átszőtt alapanyag hel y ezhető el, figyel emmel a közlekedő utak bi ztosítására. A zs ákokat az elhelyezés előtt tömöríteni kell, hogyazsákokon a fólia feszesen
simuljon, ne váljon cl a táptalajtó l.
A tennesztő helyiségben két héti g '1 8-20 Cfok körüli hőmérséklctet kell tart ani, míg a termőtestecskék meg nem je lennek a perforjició-

kon. Ebben az időszakban nincs szükség fényre, a relaú v páratartalom 70-80 százalék körüli
legyen. A levegóigény 100 kg alapanyagra számítva óránként lD-20 köbméter.
Az e lhelyezés után kezdődik a tennőre fordítás. Ez olyan alapvető fontosságú feladatok sorozata, ame lyekkel a terrnőtes tek egy időben
tö rténő tömeges megjelenését segíthetjük elő,
mely egyértelműen meghatározó a terméseredményre. Ezek közé tartozik a hőmérséklet , a
fény, a víz és a levegő szabályozása.

A termesz tő helyiségben 16 C-fok léghőmér
sékletról kell gondoskodni a ter mő időszakban,
tehát esökken tjük a hőmérsékletet 2-4 C-fok
között. A laskagomba a ter mőtest képzése és
kifejlődése idején sok levegőt igényel, részben
a belső l evegőt kell keverni és folyamatosan
friss l evegőr ól kell gondoskodni . Leggyakoribb
tennesztói hiba a gyenge szellőztetés . A levegő
hi ányát a gomba a tönk megnyúlásával és a
kalapmére t esökkenésével időben jelzi. Bősé
ges szelléztetéssel ez a folyamat megállíthal<Ó,
hangsúlyozott a fri ss l evegő, huzatmentesen,
füst, gáz, olajszag k erülendő. A légeserénél
ügyeljünk arra, hogy erős légáranl ne érje a
go mbát. Egy bezsúfo lt helyiségben mindig többet ke l! sze llőzte tn i, mint ott, ahol a termesztés
esak egy s7.inten történ ik. yáron és a nyári

fajták termesztésekor m indig gyakrabb:m kell
mint télen és a téli fajták esetében.
A gomba levegóigénye termő i dős7.akban 100
kg alapanyagra számítva 50- lOU köbmé ter, a
mérték függ a zsúfoltság tén yé től.
A kis gombák megjelenését ől kezdve fényre
is szü kség van, legjobb a természetes fény, de
mes terséges fény is megfelel. A termótes tek
növekedésében és fejlődésében a fé nynek is
n agy szerepe van, naponta 8-1 0 órás megv il ágítás szükséges . A laskagomba fényigénye nem
nagy, n incs szük ség pótm eg vil ágításra, ha 30 négyzet méter alapterü le tre legalább egy négyzetméter ablak felületjul. Mes terséges fényfo rrás alkalmazása esetén a szükséges fénye rősség legalább 80 és leg feljebb
2000 lu x, 4 -5 négyzetméterenké nt
egy-egy 40 W -os égő már megteremti ezt a fénycről. A fény nem a termlÍtestek képzcídéséhez, han em azok kifejl6déséhez szükséges, a ttÍl zo tta n
erős közve tl en fény v iszont g:í to lhal ja a tenn őtestképződés l. Különösen
kedvező, ha a fényerősség szabályozha tó, mert a termcítestek képz6dése
idején 40 lux er6sség ű, nap i nyo lc
órai megv il<ígítás e leg end ő.
A laskagombák kissé érzékenyek a
fény min6ségére is, ezért a normál
izz6knál jobbak a fénycsiivek . kii/.ü lük a kék fény t adó F-7-es típusok a
legjob bak.
Szép, p iaeképes ter mőtes t ek ki r"jlődéséhez 80-90 százalék relatív páratartalom a megfelelő a termes/.tő
hclyiséghen, al.Cltérés kfel':':s klfc lé is kocká/.atos. Száraz l evegőben a
kis gombák tömcgesen e lsz;í radnak,
a nagyobb t er mőtestek ped ig S/ ;,I ogosodnak. A pil ramennyiségníl fok,;
öntözéssel gondoskodunk. Követelmény. hogya ternHíre fordíuís els6
hat napj;ín a lerm<Íegységct víz ne
érje, tehát esak a kÖ7.lckedő utakat és
falakat tartsuk nedvesen. Amikor a
termcítestek már növekszenek . :1
blokkok és a term6testek is öntözhet6k, az iintÖ/és vis7.0nt egyértelmlícn mindig pe rmc ts/.crú legyen, kiilönösen a termcítestek öntö/.ése.
Az enísebb vízsugár a kisebb tenlllítes lek mechanikai sérülését okozza, a nagy mennyiségli
víz a kifejle tt gombáka t sárg ítja, a túll.O ll
mennyiség már nyá lk ásítja is.
A 95 -100 százalékos páratarta lom szintén
kedvezőtlen, különösen akkor, ha a hcímérséklet alaesony és a leveg6 is kevés. a gomh;ík
ilyenkor kana lasod n ak . tiilcséresednek . kpus/.tu lnak .
Az előzőekben le írt alapvet6 fon tosságú követelmények egyértelmű betartása nélkülii/.hétetlen, ellenkező esetben nem várh,ilunk terméseredményt.
(joly /a/juk)
M iklóssy M árton
szellőztetn i ,
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Interjú Csengeri Kálmán
Becsaptuk a világot c.
könyve nyomán
Dobó Rudolf egy évvel ezelőtt a Sportkórház
doppinglaborjában dolgozott. Idézzük fel az akkor történteket.
- Tavaly tavasszal sú l yemelőke t fektettek be
a Sportkórház kondícionáló osztályára, hogy
megmérjék, mennyi idő alatt ürül ki a szervezetükb61 a Stanozolol. Aztán Szöul ban kellen
megbuktak . Nyilvánosságra hoztam a pozitív
cseteket, s azt a kísérletet, ami aSportkórházban
,.ajlott. Röviden ennyi volt a tavalyi történés.
- A Botránykrónika ' 88. dma kö/e/ben a /e

neved is szerepel. Azt írják rólad, hogy
szakmai okok vezéreltek, hiszen négy év
során soha nem hozták nyilvánosságra az
eredményeket, s már úgy érezted, hogy
szintefe/eslegesen dolgozol.
.- Mi már akkor évek ó ta csak ves7.ekedtünk
azért, hogy a laboratórium státuszát valamennyire sikerüljön tisztázni. Tehát, hogy mi
valóban doppingellenőrzéseket végezzünk és
ne segítsük a sportot, vagyis a doppingolást ne
t<Ímogassuk . Ugy gondoltam akkor, hogy ha
ennek az csetnek a kapcsán nem sikerü l elérni
il helyzet tisztázását, akkor valószínűleg sohasem. Ehhez képest azóta eltelt egy év, és még
mindig igazából nem történt semmi. Vannak
elképzelések, dc úgy tűnik, hogy a do lgok túl
lass,m és túl nagyv i sszarend eződéssel zajlanak.

- Ebben személyes érdekekjá/szanak közre, vagy más okai vannak?
- Azt hiszem, lényegbe vágó személyi változások nem történtek azokon a helyeken, ahol
ezek a dolgok cldőlnek. ValÓSZÍnűleg nem érdeke senkinek az, hogy ez a laboratórium pusztán doppinge ll cnórző laboratórium ként mű
ködjék .

- Dr. Bártfai Ede, aki a tatai edz6táborba
levitte a doppingszer/, 1988-ban, amikor
az események történtek, még a Sportkórházban do lgozott.
- Azt hiszcm, cz inkább csak alátámasztja,
amit mondtam. Ny il ván vannak itt úgynevezett

sportérdekek, amelyek elsőso rban az eredményt követelik és nem a sport tisztaságát.

- Téged miféle veszteség
ért, hogy ez az ügy nyilvánosságra julOu?
- Amennyit vesztetlem,
talán az az öt év, amit oU
töltöuem, és az az energia, amlL bclelekteUem
ebbe a munkahelybe. De elmarasztalást nem
kaptam. Volt egy fegyelmi vizsgálat, amit a
minisztérium kezdeményezeu a tavalyi sportkórházi humánkísérletek kapcsán, ami végül is
nagyon korrekt eredményeket hozott. Engem
felmenteuek ebben a vizsgálatban.

- Csengeri azt Írta, hogy rossz vol/ az orvosi elMrás.

- Arról is szó van, hogy magyar versenyz6k
azért nem buktak meg az elmúlt hat évben
jelentIJs súlyeme16versenyen, mert az ún.
önt6gépet - melyet szinlén nagyon részlelesen leírt Csengeri - tudták használni.
- Hallomásból tudtuk, hogy léteznek mindcllféle módszerek, amelyekkel a doppingbizolls:ígot át lehet verni, de konkrét ismeretünk nem
volt róla. Feltételeztük, hogy léte7.ik, mert pé ldául a tavalyi cardiffi EB el6u OIYlffi pozití v
vizeleteket kaptunk, hogy meg kelleu volna
bukniuk az oltani dopp ingvizsgálaton, ha valami csalást nem alkalmaznak .

- A fegyelmi vizsgá lat során valaki azt mondta, hogy öt nappal a verseny előtt kell abbahagyni a szer szedését. Mi, ha jól emlékszem, nyolc
vagy kilenc napig figyeltük a súlyemelőket, és
mindvégig pozitívak voltak. Nem értem, hogy
ebből ki vont le öt napos határidőt. Azt hiszem,
hogy itt - azon túl, hogy szedték a gyógyszert,
valami múhiba is történt.
- Érvként a sportolók azt hozták fel , hogy
semmit nem csináltam, csak amit az "okosok"
mondtak. A kön yvből is kiderült, hogy ill a
sportvezetéssel mély együumúködésben szedték ezeket a szereket a súlyemelők. És érdekazonosság van, hangsúlyozom .

- Számomra meglep6, hogy egy olyan méreta világversenyen, mine az olimpia , csak
az els6 négy helyezett eredményét vizsgálják. Ennek mi az oka?

- A kötet címe : Becsaptuk a világol. De - s
tán kissé cinikus a megjegyzés - a világ is
becsap bennünket, nincs ezért lelki furda lásunk. Tudtátok-e, hogy az a vize/etmin/a,
amit kaptok, elképzelhet6,1 hogy nem is
attól a sportoló/ól származik, akinek a neve a cédulán szerepel, tehát szinte teljesen
mindegy, hogy mit vizsgál/ok, az a lényeg,
hogya lelet negatív legyen.

- Azért érdekes ez , mert amikor Csengeri
megbukolI, akkor Messzi István ezüstérmes lett, Borsi sérülésre hivatkozva viszszalépet/, Buda Allila az 5. helyen végzcll,
de a könyvMI kiderül, hOí{Y (IZ edz6 ja Vii.\'latára nem er6ltelle, hogyfeijeM kerüljön,
hiszen ha negyedik, akkor neki is oda kejleli volna ál/nia a doppingvizsgálathoz. Es
végül Balázsfi 9. lett. Számomra ebb61 az
ranik ki, hogya magyar versenyz6k nem
abban vallak érdekeltek, hogy minél Jo/Jh

- Gyanítouuk, de tudni nem tudtuk.

- Ez végül is valamiféle szabályozás kérdésc.
Gondolom, egészen egyszeníen kapacitás-okai
vannak; nem lehet mindenkit doppingvizsg:ílni,
mert nincs annyi műszer és labor.
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ésfényesebb eredményt érjenek el, hanem
lehettJleg csak olyat, ami nem veszélyezteti
a lebukást.
- Ez természetesen így van. Nyilvánvaló, ha
komoly rizikója van a lebukásnak, akkor az az
ered mény sokkal inkább negaúv fényű.

- Csengeri pozitív tesztje után a súlyemelóknek nyilatkozniuk kellett arról, hogy
semmiféle doppingszert nem szedtek, va'yis teljesen tisztázták és úgy állnak a versenyek elé. Ugyanezt a nyilatkozatot a
\·ezettJk nem voltak hajlandók aláírni Szödban. Ellentmondást érzek ebben.
- Nyilvánvaló, hogy ez a sportvezetés ugyanúgy az eredményekben érdekelt, mint ah<;,gyan
a sportoló is az eredményekben érdekelt. Es hát,
bizonyos értelemben ennek a sportéletnek a
csúcsán nem a sportoló, hanem a sportvezetés
:í1 1. Az eredményérdekeltség aztjelenti a sportvezetésben, hogy az ó érdeke minél eredménye. ebbé lenni az adott sportágat. A súlyemelésben
e l. valóban elég nehezen elképzelhető dopping
nélkül ma a világon.

- A versenyztJk végül is banösök, vagy ál-

do zatok?

- Talán egyszerűen csak belekerültek ebbe a
ringlispilbe.

- Jó, de a könyvben Csengeri olyan fiatal
versenyzlJkkel is készített riportot, akik 1314 évesek, és már ismerik a Nerobol ízét.
- Igen, valóban, a súlyemelésben ez így van.

- A cél szentesíti az eszközt minden áron?
- Nem azt mondom, hogy ez erkölcsös, én azt
mondom, hogy ez így működik.

- Akkor az is teljesen nyilvánvaló, hogy ha
valaki megbukik, akkor utána mindenki
mossa a kezét. A válogatott edzlJje,Ambrus
László 1988. szeptember 4-én így nyilatkozott Csengeri Kálmán dopping eredménye
után: "Tettét mélyen elítélem, de haddfazzem hozzá, az eltJkészületek során semmilyen tiltott szerrel nem élt, óriási erlJvel
készült és jó formában is volt. Afelkészülés
hajrájában azonban meggondolatlanul
cselekedett. "
- Nyilvánvaló hazugság.

- A magányos doppingoló teóriája, ami egy
idtJben elterjedt, a súlyemellJk esetében
szinte kizárt.
- Teljesen nyilvánvalóan kizárt. Ilyen szempontból Csengeri könyve jó, nyilván erre is
irányult. A mi egyik okunk, amikor nyilvánosságra hoztuk az eredményeket, szintén ez volt,
hogy ne alakulhasson ki az a kép, hogy egy
szórványos esetről van szó. Itt igenis általános
esetről van szó. A súlyemelóknél biztosan.

- Hogy hova vezetnek a szálak, jól mutatja
az Ambrus Láulnval készített Csengeri-in..........
terjú. (5 nevén nevezi
'"
Tibor Tamást, aki személyesen közremaködött abban, hogya
Stanozololt behozzák
Magyarországra nyugat-német márkáért.
- Erről nekem csak
közvetett információim
vannak.

- Lehet-e dopping nélkül tisztességes, nagy,
jelent6s sporteredményeket elérni?
- Ma a nemzetközi
sportéletben azt hiszem,
hogy nem.

- A kötetben két helyen
történik utalás arra,
hogya szocialista országok ve rsenyztJire
mintha jobban rá-·
szálltak volna Szöulban. Van valamiféle
kultúrája a doppingolásnak keleten és nyugaton? Vagy mi'
sokkal rosszabbul csináljuk, vagy amat6rebb módon, mint
ahogy ezt teszik az
USA -ban , vagy a nyugati országokban?

- Azt hiszem, hogy a szocialista és a kapitalista dopping közön - ha van ilyen - valóban
létezik valami különbség. A szocialista dopping
talán abban különbözik, hogy in - hogy is
mondjam - társadalmilag szervezett, míg nyugaton, feltételezem, hogy nem az. Egész egyszerűen azért, mert nálunk valamilyen politikai
mozzanata van a sportnak, ami nyugaton sokkal
kevésbé létezik.

- Orvosok rendszeresen nyilatkozzák, ho gy
az egészségre káros a dopping. A kötetben
az egyik sportoló kifakad, hogy ugyan ne
mondjanak már ilyet, majd én eldöntöm,
hogy nekem mi ajó, vagy mi a káros.
- Először is: általában nem a sportoló dönti el,
hogy ő doppingol vaggy sem. Ez nem egyéni
kérdés. Ha őbelekerül egy csapatba, azt hiszem,
kevés esélye van arra, hogy eldöntse, akar-e
doppingolni . Másodszor: amikor az ember borzasztó erős lesz egy szertől, akkor nem akarja
elhinni, hogy ettől tíz év múlva esetleg valami
baja lesz. Elég részletesen le vannak írva ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatás ai , még
normális, azaz terápiás dózisok mellett is. De
hangsúlyozni szeretném, hogyasúlyemelők
példálli a terápiás dózis tízszeresét szedik általában. Tehát az összes rizikó ezzel együtt alaposan megnő. Ennek még nyilván ezek után
fognak kiderüini a következményei, amikor
majd léteznek a 10-20 éve anabolikus ssztereoidokat szedő versenyzők. Egy-két esetről tudunk. Olyan kóros májfunkciókat találtak például egy volt versenyzőnél, hogy nem lehetelt
őt operálni. De konkrét ismeretem valójában
nincsen.

- Az 1989-es athéni súlyemellJ EB-n Ilanzlik János a magyar csapat szövetségi kapitánya azt nyilatkozta, hogy "úgy látom,
egyedül maradtunk". Mi van a háttérben ?
- Lehetséges, hogy ill arról van szó, hogy
most valóban doppingmentesen próbál ták meg
a magyar súlyemelők, és az él vonaltól meglehetősen elmaradtak ilyen körülmények között.
Valóban, kb. ekkora különbséget okozhat a
doppingszerek használata.

- Ha a soron következI} budapesti súlyemeItJ világbajnokságon a magyarok megtáltosodnak és ismét hozzák a korábbi
eredményeket, akkor ezek szerint két dologra gondolhatunk: vagy a világ hagyolI
fel a doppinggal és hozzánk romloll , vagy
mi ismét "felfejIIJdtünk" a világhoz.
- Majd az eredmények meg fogják mutatni,
hogy melyik alternatíva igaz.

- A gyermekem testne ve lés tagozaton tanul
általános iskolában . Ha ezekután megkeresi 6t egy edztJ, mert valamilyen sportban
tehetségesnek tartja és élsportolónak
ajánlja, mit mondjak?
- Nehéz kérdés. Az élsport valószínűleg az
esetek nagyobb részében nem egészséges, és
nem az egyénért van. Egész egyszenícn valószínűleg üzlet. Én a saját gyermekeimnek nem
merném mondani, hogy legyenek élsporto lók.
Valószínű, az élsport mindenképpen, még ha
doppingszereket nem használnak is, abnormális terhelés az egyén számára.
Gyuricza Péter
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Hivatal és nyelv 2.

Magyartalan idegenszerüségek
Az elsó cikkben a hivatalos nyelv
történeti kialakulásáról szóltunk.
Az írásból az is kiderült, hogy Q
magyar hivatalos nyelv kialakulásakor miért került bele sok idegenszeraség . Annak, hogy a magyar
hivatalos nyelv a múlt században
magyarlalan volt, megvan az oka .
Azt azonban joggal kérdezhetjük,
hogy miért kell ma is ilyennek lennie. Mi élteti ezt a bonyolult, nehezen érthetó és magyartalan nyelvet?
A feudalizmus korában a latin
majd a német nyelv hivatalos
nyelvként való használata nemcsak azt jelentette, hogya nemesség maveltebb volt a nép többi részénél, de egyben jelentette a nép-

Filmszínházak
műsora

Fidesz iroda
Szolnokon
Új pártiroda nyilt a megyeszékhelyen. a volt KISZ-s zékházban. A
Fidesz itt tart fogadóórát kedden és
csütörtökön délután 5-tól 7 óráig.
Al. iroda címe: 5000 Szolnok, Vörös Csillag út 8. Telefon: 41-633.

Díjat emelt
a Posta is
Január 8-tó l emelkedtek a hagyol11;ínyos pos tai díjak is . Megváltozott többek között a levél- és csoI11ngküldemények, a táviratok díjszabása, s a küldemények utáni tudakolózás díja. Újdonság, hogy különvált a helyi és távolsági levélküldemények feladási díja. Az államigazga tási területen belülre Iváros, községi küldött levelelcre továbbra is 5 forintos, míg azon kívülre 8 forintos bélyeget kell a borítékra ragasztani.
A külön szolgáltatások /ajánlás,
expressz, tértivevény/ fizetési kötele7.ettsége is magasabb lett.

Január 18-án Szolnokon a Vörös
Csillag moziban féI5-k6r, fél 7-kor és
fél 9-kor Szellemirtók 2. A Tallinnban
fél 6-kor és fél 8-kor Leszámolás Bosszúvágy (16 éven f.). A Tisza mozi
A -termében 5-kor és 7-kor !(jálts szabadságért, B-termében 5-kor Janicsárok
fogságában I-II. (16 éven f.). Jászberényben a Lehel moziban Fekete esó, a
videomoziban Tábori történet. Mewtúron a Szabadság moziban Rémálom az
Elm utcában (16 éven
a Dózsa moziban Emmanuelle (18 éven f.). Tiszafüreden a Tisza moziban Vidám élet (14
éven
Január 19 -én Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Szellemirtók 2. A Tallinnban
fél 6-kor és fél 8-kor Leszámolás Bosszúvágy (16. éven L). A Tisza mozi
A -termében 5-kor és 7-kor !(jálts szabadságért, B-termében 5-kor Janicsárok
fogságában I-II. (16 éven f.). Jásl!;berényben a Lehel moziban Fekete esó, a
videomoziban Tábori történet. Mezótúron a Szabadság moziban Rémálom az
Elm utcában (16 éven f.), a Dózsa moziban a Bosszú börtönében (16 éven f.).
Tiszafüreden a Tisza moziban Vidám
élet (14 éven f.).
Január 20-án Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Szellemirtók 2. A Tallinnban
fél 6-kor és fél 8-kor Támadók a Marsról. A Tisza mozi A-termében 5-kor és
7 -kor Ászok ásza, B-termében 5-kor Janicsárok fogságában I-II. (16 éven f.).
Jászberényben a Lehel moziban Fekete
eső, a videomoziban Vakáció Maloreán. Mezótúron a Szabadság moziban
Rémálom az Elm utcában (16 éven f.),
a Dózsa moziban A bosszú börtönében
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tól való elkülönülést is. A hivatal
(a megye) a hatalmat is képviselte.
N em a hivatal és a hivatalnok volt
a népért, hanem a nép volt a hivatalért. (Lásd Eötvös Józsefnek A
falu jegyzóje címa regényét!) A hivatal nem szolgálat volt, hanem
szolgálatot követelI. Ez határOZIa
meg a hivatalnok magatartását és
nyelvét is. Nem kért, csak utasított.
Erthetetlen, hogy a magát szocial istának nevezett hivatal is sokszor
így viselkedett.
Sokszor tapasztaljuk, hogy ez a
magatartás még ma sem halt ki.
Tanácsdolgozóként többször szomorúan tapasztaltam, hogya tanácshoz került egyes munkatársaim egyik napról a másikra elfelej-

tették addig szép magyar nyelvüket, átváltottak egYnehezen érthetó, homályos, parancsoigdtó, sokszor nagyzoló nyelvre. Aki eddig
csakmegkérdezell valakit, az most,
miután hivatalnok lett, "kérdést intézett" hozzá, aki eddig vásárolt, az
most "vásárlást eszközölt", aki eddig okirattal igazolt valamit, ezután "okiratilag" tette stb. stb.
H a a hivatal valóban a nép
ügyeinek intézóje akar lenni, ha
szolgálni akarja a népet, akkor új
hivatalnoki magatartásra és új, az
eddiginél érthefóbb, világosabb,
nyelvileg helyesebb hivatalos
nyelvre lesz szükség.

(16 éven f.). Tiszafüreden a Tisza moziban Ne ébreszd fel az alvó zsarut (16
éven f.).
Január 21-én Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Szellemirtók 2. A Tallinnban
fél 6-kor és fél 8-kor Támadók a Marsról. A Tisza mozi A-termében 5-kor és
7-kor Ászok ásza, B-termében 5-kor Janicsárok fogságában I-II. (16 éven f.).
Jászberényben a Lehel moziban Fekete
eső, a videomoziban Vakáció Maloreán . Mezótúron a Szabadság moziban
Rémálom az Elm utcában (16 éven f.),
a Dózsa moziban A bosszú börtönében
(16 éven f.). Tiszafüreden a Tisza moziban Ne ébreszd fel az alvó zsarut (16
éven f.).
Január 22-én Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Dobd ki anyu t a vonatból (14
éven f.). A Tallinnban fél 6-kor és fél
8-kor A !(js Vera (14 éven f.). A Tisza
mozi A-termében 5-kor és 7-kor Országúti disco (14 éven f.), B-termében
5-kor Janicsárok fogságában I-II. (16
éven f.). Jászberényben a Lehel moziban 6-kor Szellemirtók 2., 8-kor Nem
látni és megszeretni, a videomoziban
Elítélve. Mezótúron a Szabadság moziban Fekete esó, a Dózsa moziban !(jálts
szabadságért. Tiszafüreden a Tisza moziban Call Girl ötszázért ( 14 éven f.).
Január 23-án Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Dobd ki anyut a vonatból (14
éven f.). A Tallinnban fél 6-kor és fél
8-kor Pénzmánia. A Tisza mozi A-termében 5-kor és 7 -kor Országúti disco
(14 éven f.), a B-terme szünnapos. Jászberényben a Lehel moziban 6-kor SzellemÍrtók 2., 8-kor Nem látni és meg szeretni, a videomoziban Elítélve. Mezótúron a Szabadság moziban Fekete esó, a
Dózsa mozi szünnapos. Tiszafüreden a
T isza mozi szünnapos.

Január 24-én Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Dobd ki anyu t a vonatból (14
éven f.). A Tallinnban fél 6-kor és fél
8-kor Pénzmánia. A Tisza mozi A-termében 5-kor és 7 -kor Országúti disco
(14 éven f.), a B-terme szü nnapos. Jászberényben a Lehel moziban 6-kor SzellemÍrtók 2., 8-kor Nem látni és megszeretni . Mezótúron a Szabadság moziban
Fekete esó, a Dózsa mozi szünnapos.
Tiszafüreden a Tisza mozi szünnapos.

Páldi János

Január 25-én Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Véres játék ( 14 éven f.). A
Tallinnban fél 6-kor Kemény fickók, fél
8-kor 9 és fél hét (16 éven
A Tisza
mozi A-termében 5-kor és 7-kor Vénu szcsapda (16 éven f.), B-termében
5-kor Jézus KriJZtus horoszkópja (14
éven f.), 7-kor Ujra finom kis bordély
(14éven L). Jászberényben a Lehel moziban Sógun árnyékában (14éven L)., a
videomoziban Karácsonyeste. Mezótúron a Szabadság moziban Dobd ki anyut
a v.onatból, a Dózsa moziban Arany és
vér. Tiszafüreden a Tisza moziban
Pénzmánia.
Január 26-án Szolnokon a Vörös
Csillag moziban fél 5-kor, fél 7-kor és
fél 9-kor Véres játék (14 éven f.). A
TaUinnban fél 6-kor Kemény fick ók, fél
8-kor 9 és fél hét (16 éven f.). A Tisza
mozi A-termében 5-kor és 7-kor Vénuszcsapda (16 éven f.), B-termében
5-kor Jézus Kris ztus horoszkópja (14
éven 0, 7-kor Újra finom kis bordély
(14 éven f.). Jászberényben a Lehel moziban A sógun árnyékában (14 éven f.),
archív el6adás: Makrancos hölgy, a videomoziban Karácsonyeste. Mezőtú
ron a Szabadság moziban Dobd ki anyut
a vonatból, a Dózsa moziban Kutyám
Jeny Lee - K.9. Tiszafüreden a Tisza
moziban Pénzmánia.
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