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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Amikor
három ügyvéd

A "köpönyeg" tnásik oldala

politikai zsargonban mind gyakrabban köszön vissza manapság a mondat, miszerint új arcoJcra, hiteles politikusokra van szüksége Magyarországnak ezekben a sors fordító időkben. A demokratikus, szabad választások "el6estéjén" , talán éppen ennek
az igénynek a jegyében, sorra tűnnek fel az új
szerepl6k a közélet színpadán, ám hogy közülük ki kerül majd a csúcsra, és ki tűnik el nyomtalanul a történelmi stillyesztőben, az csak később válik el.
Választásokra készülnek a pártok, s közülük
valószínűleg azok arathatnak majd győzelme
ket, amelyek a legtöbb hiteles szav Ú embert
tudják csatasorba állítani. A választási kampány
során emiatt vélhet6en sok szó esik majd a
szerepl6k politikai múltjáról, azon belül is az
esetleges MSZMP-s előéletről. Erre máris
számtalan jel utal. Néhány ellenzéki pártnál
kifejezetten sötét foltnak számít, ha valaki az
elmúlt évtizedekben az ál Iam párt soraiban menetelt, s várható, hogy dacára bármilyen etikai
megállapodásnak, ezek a "bűnök" majd terítékre kerülnek e harcok során. Elhangzik vélhet6en
sokszor az "ejtőernyős " és a "köpönyegforgató"
kifejezés, mert a választási küzdelem nemcsak
a saját erények kidomborítását, hanem a mások
politikai gyengéinek feltálalását is jelenti.
(Fotó: Mészáros) Interjúnk a 16A magunkfajta, politizálásLÓI elszoktatolt ki17. oldalon
sember persze, nem lesz majd könnyű helyzetben, ha el akar igazodni a politikai harcok káoszában. És a zavarát csak erősíti, ha korábbról
ismer6s arcokat a politikai küzd6tér merőben
más pontján pillant majd meg, teljesen más
csapatban, mint eddig.
Mert mit gondoljunk például akkor, amikor
az egyik nemrég nyugdíjazott megyei közlÍsztvisel6nek - hajdan az MSZMP osztályvezet6jének - villámátigazolásáról hallunk? Újabban a
Magyar Néppárt színeibcn tűnt fel, s tán egyik
megyei vezet6je lesz a magát a Nemzeti Parasztpárt politikai örökösének tartó csoportos ulá nak. A régi szervezet, az MSZMP, amelyikL;i;;,;i~~~~~'::::'~~~.1 nek oly' sokat köszönhetett a leendő néppárti

pártot csinál
6. oldal

A vártemplom és
környéke Szolnok
történelmi gyökere

A

politikus, sokak szerint több hűséget érdemelt
volna, s több hűséget a fennen hirdctell marxista eszmék is, amik nevében e "tékozló fiúk" oly
sokáig a hatalom stabil poszlOsai lehettek.
Vagy mit gondoljon az a bizonyos kisember
egy másik új pártvezető nyilatkozatait hallva,
aki pártja nevében mereven elzárkózik a kommunistákkal való mindenféle politikai közösködés gondolatától? Szíve joga, tennénk hozzá,
ha nem jutna eszünkbe, hogy őt még nemrég is
a munkásőrség nem túl elegáns csukaszürkéjében láthattuk, aminek zsebében Olt lapuita piros
könyvecske.
Még talán ez sem lenne baj, hiszen a volt
állampárt tagsági könyve önmagában nemigen
kérdőjelez meg tartást, emberséget. Akkor úgy
gondolta valaki, ma viszont már így. Ám ha
most - s immár vonatkoztassunk el a konkrét
példáktól -, ahogy mondani szokás, pápább
akar lenni valaki a pápánál, az mindenképpen
elgondolkoztató. Valamelyik pártállás őszinte
ségével feltétlenül baj van. Vagy a régivel, vagy
az újjal. Hogy mégis melyikkel, azt döntse e1
ki-ki maga.
szavak hitelétemlegetjük mind gyakrabban, s nem véletlenül. Lehet-e vajon hitelük az újfajta politikai harcokban az ilyen "régi-új" embereknek? Való zínúleg igen, de csak ha előtte is volt. Egy tagkönyvcsere önmagában még nem növelne, de nem is
csökkentene az ember értékén. A miénknéllényegesen fejlettebb politikai kultúrájú országokban is találunk példákat pártváltásra. A különbség az, hogy a mi eseteink gyanúsan látványosak, s a többségük nehezen feloldható morális ellentmondásokat hordoz.
De ez már legyen az elvet cserélők gondja,
no meg az 6ket befogadó pártoké. Az állampolgár ugyanis majd választ, s a döntésében jelent6s érvként szerepel, hogy ki szavának ad a
legnagyobb hitelt. És ez így van rendjén!

A

L.M. L.
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"BÉKÉS ÁTMENET" CSEBERBŐL VEDERBE

Kamatadós adót fizess!?
Gazdaságpolitikai diktatúra helyettfinanciálís terror
Bekövetkezett, amit rebesgettek ugyan már
hosszabb ideje, de olyan irreálisnak, hihetetlennek tünt, hogy mindenki azzal nyugtatta magát, erre azért nem kerülhet sor. Valamiféle elemi pénzügyi korrektség lehetetlenné teszi az elképzelés keresztülvitelét.
Tévedtünk, az Országgyűlés tavaly decemberi ülésszakán áldását adta a tervezetre. Törvényesítette a lakáshiteladót. Szörnyeteg maga
a szó is, nemkülönben, amit jelent. Többmillió
nyomorgó embert tesz még nyomorultabbá. De
túl ezen félelemmel tölti el az embert az intézkedés maga, a stabilitás elvesztésénekjelképét látja benne. Ha ezt meg lehetett tenni, akkor ebben az országban mindenre számítani lehet,
mindenre, ami ellentmond ajózan észnek. És
nemcsakhogy lehet, sajnos kell is!
Mostanában többen is elgondolkodhatnak
mindezen, hiszen az OTP a napokban levélben
kereste meg ügyfeleit. Magyarországon kétmillió ilyen levelet postáznak a hivatalok. Úgy nevezik a címzetteket: hiteladósok. Gyakorlatilag,
ha egy-egy hiteladós négytagú családban él,
nyolcmillió embert érint ezeknek a leveleknek a
tartalma, amelyből megtudhatjuk, hogy tulajdonképpen nem is a kamatokat emelték meg
visszamenőleg, hanem új adót vezettek be. Az
az apróság, hogy az adóbeszedés nem igazán
banki funkció, már senkit nem izgat, az embereket sokkal inkább az foglalkoztatja, február elsejétől mennyivel kell többet fizetniük. Közben arról se feledkezzünk meg, hogy az idén nem ez az
egyetlen, ami kiadásainkat már eddig is növeli.
Szóval unikum lett megint Magyarország. Általában bevételt,jövedelmet, nyereséget szoktak adóztatni. Nálunk már a kiadást is! Példátlan a pénzvilágban, hogy egy bank arra kényszerüljön, hogy utólag vessen pótlólagos kamatadót. Beszéltem OTP-s szakemberrel, aki csak
megerősíteni tudta, sehol a világon ilyen intézkedésről nem hallani. Népszerütlen, hálátlan
feladat a szakemberek számára is.
De mit lehet tenni? Van nekünk egy lemondott Országgyülésünk, amely megszavazta, van
nekünk Pénzügyminisztériumunk, amely utasít
a végrehajtásra. Gazdasági kényszerhelyzetre

hivatkozik mindenki. Fájlalja a döntés meghozatalát, de - táIja szét kaIját - a költségvetés
nincs abban a helyzetben, hogy a lakásépítést
és -vásárlást a továbbiakban is támogassa.
Több tízmillióra tehető az államháztartás éves
kies.é se az alacsony lakás kamatok miatt - érvelnek.
Csak az állampolgár nem tárhatja szét a karját; kérem én akkoriban kényszerből vettem,
építettem lakást, hogy az akkori bér- és árszintnek megfelelően az a lakás ár, a hitel és a kamat
is a teljesítőképességet ugyancsak lekötötte.
Nem mondhatja el, hogy azóta a megélhetés
sokszorosába kerül, hogy a pénz értéke rohamosan csökken, hogy nem tud lépést tartani a szabadárakkal, hogy rosszabbul él, mint amikor a
kölcsönt felvette. Hiszen többségében nem-a vagyonos rétegről van szó. Elsősorban nem azokról, akiknek megtakarításaik vannak, akik ma
már valóban magas kamatot élveznek betéteik
u tán. Mert ezek valóban szépen megemelkedtek. Ma már 19-20 százalékos nettó kamatot fizet a pénzintézet. Csakhogy - úgy tünik -, ezt a
növekedést épp a lakáskölcsön emelésével /bocsánat: adóztatásávalJ sikerül elérni.
Igen, a levelet kiküldik, de se előtte, se utána
senki meg nem kérdezi, miből tudja az állampolgár előteremteni az 50 vagy 100 százalékkal
megemelt kiadást.
Az átmenet időszakát éljük, hangoztatják oly
sokan. Való igaz, ha csak alakáskamatok adóztatását vesszük is alapul. Jól tudja azt mindenki, egykor épp a szociálpolitikai funkció miatt
szabták meg azokat a kamatfeltételeket, amelyeket most megadóztat a kormányzat.
Az átmenet korát éljük. Volt valamikor egy illúzió, amelyet lassan egy könyörtelen realitás
vált fel. Csakhogy nem kérdezi meg senki az állampolgárt, nem ő döntött sem az illúziókról,
sem a realitásokról. Fizetnie pedig neki kell, neki, akinek nem volt, nincs, nem lehet szava.
Mert az átmenet kor~t éljük. Cseberből a vederbe. Egy gazdaságpolitikai diktatúrát egy financiális terror vált fel."
Vajon meddig lesz békés ez az átmenet?
Szőke

György
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A karambolért
a sofőr
,
felelje en! ff
ff

Jászberényben, a Kossuth út 58.
számú ház évtizedek óta az MSZMP
területi pártháza. Most az ablakba

- A szocializmust fel lehet
építeni. Ebben hittem, ebben
bízom ma is. A pártot nem a
tagság vitte tévútra, a vezetés
volt hibás. Nem az eszme rossz!
Vállalom a szocialista elveket,
a marxizmust. Ez nem válto~ott, 100 év óta ugyanolyan.
ugy gondólom, ha az autó kátyúba megy, netán árokba borul, nem az autót, hanem a
sofőt:t k~ll felelősségre vonni.

-önbúáUa~apároXa~

tett tábla szerint az MSZMP ideiglenes bizottsága rnl1ködik ott. Régi
ismerós, Nagy László, a Hl1tógépgyár esztergályosafogad. A 36 éves
fiatalember alapszervezeti titkár
volt a célgépüzemben, most a (régi)
/ h l .
/ .. /
Md
UjjaSzervezu uMpart e yl szervezetének
elnöke.
______________________
--'
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gyakorlatért. A numkások vélem.ényériek semmibevételét, az infOl'TlÚJcÜJk elakadását, a pártbü-

rokrácia lehetetlenségeit szóvá
tette. Muufez 1wgyan fér össze az
MSZMP
ígjászervezésév?
- Az októberi Kongresszus '89

nagy csalódás volt. Kiléptették belőlem a pártot. Felülről felépítettek egy
szervezetet, amiből kiha,gyták a tagságot. Nagyon bíztam abban, hogy
meg tudunk újulni. Ehelyett jött az
MSZP. A régi vezetők is letűntek,
csak a 3-4-5. vonalbeliek maradtak,
akik a tényleges hatalomnak mégcsak a közelébe se kerültek. A párt
tehát létezik, most újjászerveződik,
megszabadulva a korábbi koloncoktól. Az alulról építkezés a fő elvünk.
Régi meggyőződésünk volt, hogy a
munka döntse el, ki hova kerül. Most
ezt megva1ósítjuk. A véleményem
semmit sem változott. A munkások
érdekeit kell képviselnünk. Az
MSZMP-nek helye van a mai magyar
politikai palettán.
- Úgy tudom, magát az MSZMP
decemberi XIV. kongresszusán
KB-taggá választották.
- Igen, Szolnok megyéből én vagyok az egyik, és Szurcsik István
túrkevei nyugdíjas téeszelnök a másik KB-tag. Jelenleg a Központi Bizottság kétharmadát a tagság delegálja, mi is így kerültünk be, már az
új szervezeti szabályzat szerint. A
megyei, városi pártapparátusokra
nincs szükség. A felülről való "kézi
vezérlésnek" nincs helye. Ez is egy
azok közül, amit korábban bíráltam.
A kritizált hibákat az új szervezeti
szabályzat kizárja. A demokratikus
centralizmust, a proletárdiktatúrát
elvetjük. Módszert és modellt váltot-

tunk. Célunk a szocializmus felépítése - demokratikus és békés módon.
- A munkahelyekről k~zorulva
most valóban Lg módszereket kell
találniuk.
- Lakóhely, illetve választási körzetek szerint szerveződünk. A tanácstagi és országgyűlési képviselő
választásonjelölteket szeretnénk indítani. A választási munkát is elkezdtük. Tagságunk fele nyugdijas.
Ók végzik a szervező munka jelentős
részét, hiszen több idejük. van. Az
űjjászervezéssel mi korrektek voltunk, csak október 31-e után kezdtük. Taglétszámunk egyre nő. A
párthoz hű régi kommunisták megtaláltak bennünket. '45-ös párttagunk is van, de olyan 20 éves fiatal
is jelentkezett, aki minket választott.
Bízom benne, hogy pártunk igazi
mozgalom lesz, az önszerveződés
alapján. Az alapszervezeteknek magu knak kell biztosítaniuk például az
anyagi feltétel~ket. A tagdijat sem
szabtuk meg. Onkéntes vállalás szerint lehet fizetni.
- Jászberényben már öt párt
működik. Hogyanfémek meg egymással?
- Nem rivalizálunk. Jó barátaim
vannak például az MSZP-ben. Érdek1ődünk tevékenységük iránt,
amiben lehet, együttműködünk, de
most a szervezés köti le időnket. A
párt munkás jellegét szeretnénk erő
síteni. Mivel a régi, hibákat elkövető
vezetők már nincsenek köztünk, remélem tiszta lappal kezdjük az évet.
A párt űj programja most készül, ez
világosan megmutatja majd, milyen
társadalmat és emberi jólétet akarunk.
Kiss Erika

Ezt ameecset

nem
gólra játszák
Jászárokszálláson nemrég
egy morcosan hideg estén tucat- .
nyian gyúltek össze a művelö
dési házban, hogy beSZélgessenek, vüázzanak az MDF-ről a
hazai polüikai helyzetről a vidéki Magyarország kilátásairóL Az
MDF Jászberényi Szervezetének
tagjai vázolták fel a Demokrala
Főrum elképzeléseü a jövőről.
szóltak a közelmúlt polüikai eseményeinek hátterérőL
Bár nagykabátban ültek a
résztvevók a terembmjóhangulatú eszmecsere bontakozott kL
A szabad választások esélyeiről
az MDF számára lehetséges koalíciós partnerekről a válságkezelésről kérdeztek többen. A vidék hallgatásáről is sző esell.,
meg arről hogy ma is a kisembe~
rekfejefolött zqjlik anagypoliti·
ka. A vidék~ kislétszámú párlszervezetek vezetó~ tagjai pedig
gyakran egymás személyes lejáratásával. támadásával vannak
elfoglalva, ami a párt{ok} tekintélyét csak romboya. A jelenlévők
s az MDF-esek abban egyetértettek, hogy az igazi vÍZválasztó
nem a parlamenti, hanem a helyhatósági (tanácsi) választás
lesz. A helyi önkormányzatok
fogják igazán megmutatni a pártok erejét S ettóllehet majd számítani a társadalom újfqjta épít·
kezésének kezdetét
Az eszmecsere során volt. aki
az MDF középutas politizálás ának a karakteres jegyeit nem
látta. Azokat afogódzókat kereste, melyek az egyén számára
vonzóvá teszik épp az MDF-ei.
Más azt kérdezte, mikor lesz újra
ilyen beszélgetés. Sok ilyen találkozásra. eszmecserére van
szükség a jövőben, másként
nem lehet a pártokat. az MDF-et
sem épUenL Igaz, Árokszálláson
nemjött létre még MDF-csoport.
A gy4jtbláng - ahogy az egyik
érdeklód.ó mondta - nem lobbant
fel de lehet. hogy a helyi.ek önszervező ereje hamarosanfeUobbantja ezt a lángot Hiszen tudják, ezt a meccset nem gőlraját
szák.
- szera -

A PÁRTOKÉLETÉBÖL

Választásokra készül
az ország. Március
25-én végre valóban
szabadon és demokratikusan dönthet arról, hogy kik törvénykezzenek nevében az
Országház patinás
falai között. Lapunk
a saját eszközeivel
szeretné információkhoz segíteni a választókat, hogy jobban
megismerhessék a jelöltállító politikai
pártokat, s közülük
valóban arra adhassák voksukat, ameIyiknek a programja
legrokonszen veseb b
Elkövetkező számainkban körkérdéseket intézünk amegye
érintett pártjaihoz,
politikai programjuk
egy-egy lényeges részével kapcsolatban.
Ezekre minden megkérdezett csoport
azonos esélyekkel válaszolhat - ha szükségesnek látja. Ha
nem, akkor csonkán
vagyunk kénytelenek
közreadni a véleményeket.
Ezúttal azt kérdeztük, hogy milyen tulajdonviszonyok között képzelik Magyarország jövőjét;
szükségesnek tartanak-e tulajdonreformot, s az milyen legyen? A pártok egyegy képviselőjétől az
alábbi válaszokat
kaptuk:

.
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A POLITIKAI PÁRTOKTÓL KÉRDEZTÜK:

Szükséges-e
a tulajdonreform?
IV ÁNCSIK IMRE, az ben szabályozott módon és
MSZP Szolnok Városi Irodá- társadalmi ellen6rzés mellett
kerüljön új tulajdonosaihoz: a
jának vezetlJje:
- A Szocialista Párt a tulaj- közösségekhez és magánszedonszerzés és a tulajdonnal mélyekhez.
Támogatjuk a különböző
való rendelkezés szabadságát
kívánja. Megítélésünk szerint formák szabad társulását, a
olyan tulajdonrendszerre van külföldi tőkével való együttszükség, amely egyszerre működést.
VÁRHEGYI ATTILA
szolgálja gazdasági fejl6désünket és a szociális bizton- pedagógus, a FIDESZ képviságot Alkotrnányosan is ga- sel/Jje:
- A FIDESZ álláspontja
rantálni kell a különböző formák jogegyenl6ségét. Gazda- alapján messzemenően az
ságunk eredményessé tétele a egyéni, a magántulajdonra
tulajdonformák sokszínűségét kell építeni. Ennek mobilizáigényli. Legyen hát, és mű lása hozhatja létre az igazi piködjön közszolgáltatásokat acot a munkaerő és az áru tenyújtó állami tulajdon, szövet- rületén egyaránt Emellett terkezeti és társadalmi formákba mészetesen - ahogyan az a
szervezett közösségi tulajdon, nyugati országokban is szokás
önkormányzatok és szociális - meg kell hagyni bizonyos inintézmények tulajdona és ma- tézmények és vállalatok állami tulajdonát, nem kizárva
gántulajdon együtt.
Egy-egy tulajdonforma ér- awnban az ilyen jellegű magánvállalatok létrehozását.
(Lásd például a vasút állami
kezelését, a jegybank állami
tulajdonát)
A társadalombiztosítást
széles alapokra kell helyezni,
azaz az állampolgárnak legyen joga eldönteni, hogy melyik intézménynél kívánja biztosítani magát.
Az iskolák, művel6dési intézmények állami monopóliumát meg kell szünteni. Magánszemélyek minden formátékét azon kell lemémünk, ban alakíthassanak és üzemelhogy működésével mennyire tethessenek ilyen vállalkozájárul hozzá a közösség boldo- sokat Éppen ezért az államgulásához. A korábbi "túlálla- nak az egyént kell támogatni,
mosítás" miatt most nélkülöz- s ő majd eldönti, hogy melyik
hetetlen az állami tulajdon je- intézményt ' részesíti támogatásban, azaz melyikbe hajlanlentős részének társadadó
bemenni.
lmasítása.
Az
állami vállalatok és a
Arra van szükség, hogy a
magánszemélyek
által létrevállalkozói tulajdon törvény-

hozott mindennemű intézmény esélyegyenlőségét biztosítani kell. Ez nem képzelhet6 el a veszteséges állami
vállalatok dotálása mellett.
Ezért nem a dotáció kell képezze az alapot, hanem az
adózás megfelelő rendszerének kidolgozása. Ez
élénkítő hatású lehet a magántőke mozgósításában, s elkerülhetőlenne az állam mesterségesen kialakított elsőbbsé
ge.
DR. UNGOR TIBOR

nyugdíjas kandidátus, az
MSZMP Szolnok Megyei Ideiglenes IntézlJ Bizottságának
képvisellJje:
- A párt megyei aktívaértekezletet tartott 1990. január 6án. A tanácskozás résztvev6i
többek között gazdasági kérdésekben is állást foglal tak.
Tiltakozik tagságunk az ellen,
hogy fokról fokra feladja a
kormány a társadalmasított tulajdon dominanciájának korábban vállalt felfogását, és a
dolgozó állampolgárok nélkül
elkezdte a nemzeti vagyon
"kiárusítását" a reprivatizáció,
a privatizáció útján, noha köztudott a nemzetközi tőkés gy aIFolytatás az 5. oldaloni
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IFolytatás a 4. oldalról!
korlatból is, hogy hatékonyan
és biztonságosan működ6 gazdaság nem létezhet jól működ6

ipari és mez6gazdasági nagyvállalatok nélkül.
Látjuk, hogy a gazdaságban
a kormány mozgástere kicsi, de
ezzel együtt sem érthetünk
egyet azzal, hogya f6 terheket,
el viselhetetlen áremelkedésekkel átháritsa a bérb6l és ftzetésb6l él6kre ... Nem értünk egyet
a pénz mindenható hatalmáról
vallott kormányzati állásponttal, azt társadalmi gyakorlatunklÓI idegennek tartjuk.
V ARGA BÉLA,
az

AfS2Z)P AfegyeiSzervezetének
elnöke:
- Mi, szociáldemokraták a
szociális piacgazdaság révén
megvalósuló jóléti állam hívei
vagyunk.
Meggy6z6désünk, hogy
gazdasági hatékonyságot, és
ezen keresztül általános jólétet
csak a piacelvű gazdaság tud
biztosítani. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak is,

hogyapiacelv korlátozatlan érvényesülése, a piac szabályozatlan működése ellene hat az

A PÁRTOKÉLETÉBÖL
emberi méltóság és szabadság
érvényesülésének.
A piaci működés hibáinak
kiküszöbölésére az állami
munkaer6- és szociálpolitika,
az ezek fedezésére szolgáló
differenciált és méltányos adórendszer, a szakszervezeti harc,
valamint az üzemi munkásrészvétel és munkás-önkormányzat együttes eszközrendszere szolgál.
A szociális piacgazdaság kialakításának legsürget6bb feladata a tulajdonviszonyok radikális átalakítása. Ugyanakkor
le kell szögezni, hogy ez az átalakítás nem jelenthet teljeskörű privatizálást.
Álláspontunk, hogya tulajdonreformnak a teljes nyilvánosság kontrollja alatt, szabályozott feltételek között kell lezajlania. Alapelvünk, hogy kizárólag felvásárlás útján mehet
végbe az állami tulajdon átalakítása. Biztosífuni kell a dolgozói részvényvásárlás lehet6ségét.
A mez6gazdaságban garantáltan biztosítan i kell a parasztság föld-magántulajdonát, a
ténylegesen önkéntes szövetkezés fenntartásával, illetve átalakításával. A parasztságnak
minden esetben helyi szinten
magának kell eldönteni, hogy
milyen módon kíván gazdálkodni.
KÖNIG LÁSZLÓ, az

SZDSZ ügyvivéJ-testületének
tagja:
- Hogy a központi irányítású
tervgazdaság zsákutca volt, az
ma már köztudott. A piac képes
csak betölteni azt az orientálószelektáló-integráló szerepet,
ami nélkül egy modem gazdaság jó működése elképzelhetetlen. A piacgazdaság megfelelő
tulajdonformája a magántulajdon. Autonóm döntések és
meghozatalukra képes döntéshozók nélkül ugyanis a piac
nem láthatja el funkcióit. Ennek az autonóm iának feltétele,
hogyatulajdonnal való rendelkezés jogát az adott tulajdonlÓl
idegen érdekek (legyenek azok
bármilyen magasztosak is) ne
korlátozhassák. Mivel mind az
állam, mind az önkormányzatok a maximális gazdasági ha-

szontól eltér6 szempontokat
(pl. foglalkoztatottság) kell,
hogy els6dlegesnek tekintsenek, ráadásul a piacon nemcsak
tulajdonosként (hanem a játékszabályok meghatározójaként,
összehasonlíthatatlan előnyök
birtokában) vesznek részt, aligha elképzelhet6, hogy ők megfelel6 piaci szereplők lehetnek.
A mai magyar helyzet sajátossága, hogy a számottev6
magán gazdaság hiánya következtében nincsenek nagy hazai
t6ketulajdonosk, akikkel a
gyors privatizálás t két igen
fontos kritérium (l. az új tulajdonos jobban tudja a megszerzett javakat hasznosítani; 2. a
tulajdon értékén cseréljen gazdát) egyidejű szem előtt tartásával lehetne végrehajtani.
Tisztán külföldi tőkére alapozni az átalakítást részben a lakosság ellenérzése, részben a
mérsékelt külföldi érdeklődés
miatt reménytelen.
Az optimális állapotot bizonyosan nem lehet egyik napról
a másikra, "bölcs rendeletek"
kihirdetésével elérni. Államilag is védeni, támogatni kell
azonban a magántulajdont!
Jogbiztonsággal, az induló vállalkozásoknak nyújtott adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel, a lakosságot takarékosságra, befektetésre (és nem a jövedelmek miel6bbi, akár pazarló elköltésére) ösztönző légkör kialakításával.
BORÓK IMRE nyugdíjas

pedagógus, a Afagyar Néppárt
megyei szervezlJje:
- Lévén a párt az egykori
Nemzeti Parasztpárt politikai
örököse, gazdasági programjának középpontjában az agrárkérdések állnak. A párt elnök-

sége, a történelmi realitások talajáról kiindulva, elfogadja a
mezőgazdaság jelenlegi üzemi
szervezettségét. Az állami mező- és erdőgazdaságokat, a tcrmelőszövetkezeteket, a kis- és
közepes gazdaságokat úgy,
hogy verseny- és szektorsemlegességet kapjanak. Kívánatos
azonban, hogy az állami szektorban csökkenjen a kivételczettség, a túlméretezettség, a
monopolhelyzet és a bürokrácia. Kulcskérdésnek tartjuk a
szövetkezeti tagság tulajdonosi
és demokratikus jogainak,
anyagi érdekeltségének érvényesülését úgy, hogya szövetkezet sorsáról, gazdálkodásáról, jövedelem- és vagyonelosztásáról a tagság korlátozás
nélkül dönthessen. A terme16szövetkezetek a jöv6ben mindinkább demokratikusan irányí-

tott szervező, szolgáltató és érdekérvényesítő szervezetek lehetnek. A magánszektorról bcbizonyosodott, hogy versenyképes és kész befogadni a lcgkorszeruöb termelési eljárásokat. Ahol a feltételek adottak és
vállalkozók vannak, lehető vé
kell tenni a földek tulajdonának
megszerzését. Különbséget téve természetesen a szövetkezeti tag földhöz való joga és a
kívülálló földszerzése között.
Fontos az is, hogya magántermelő a földtulajdonán vagy tartós bérletén a termeléshez
szükséges berendezéseket,
épületeket - beleértve a munkahelyi lakást is - építhessen magának. Mindezekhez megfelelő, új földtörvényt és új szövetkezeti törvényt kell alkotni,
amely véglegesen szakít a sztálini dogmákkal.
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Kisgazda számvetés
egy év távlatából /2/

Hangulatjelentés
Hideg a reggel, de ha menni kell, hát
menni kell. Induláskor még lóbálom a
nagyszatyrot, benne a sok kis reklámszatyorral. Persze, hogy üres, mi lenne
benne? Majd lesz, ha hazafelé veszem az
utam. Valahogy rászoktam erre, s 1990
elslJ hónapjában mást se tettem, mint kis
szatyorral, nagy szatyorral, esetleg , s
többnyire így volt, szatyrokkal jártam a
várost.Jó,jó, ne dohogjon miatta a nyájas Olvasó, megtehetem, szabadságoltam magam ... Szóval, a szatyrok.
Január elslJ napjaiban nemigen volt
bennük más, mint hús meg hús, dehát
akkor mindenki ezt tette, - aki tehette ,
akinek volt pénze rá, hogy addig vegye
a karajt, a dagadót, az oldalast, amíg
meg nem telt otthon minden hatlJalkalmatosság. Nem azért mondom, de én
például inkább baromfiban utaztam. Az
ugyanis még olcsóbb. Aztán, már a második héten átmentem sok másba. Például cukorba. Nem kell több , csak
mondjuk naponta egy kiló kristály, vagy
váltva, egyik nap fél kiló por, másik nap
egy kiló kristály. Mert kockacukor az
már hónapok óta nincs Szolnokon, a
fene ezt a nagy piacorientáltságra törekvést ...
Dehát mostanában már más is kerül
a szatyrokba. Abba a kicsi házba való, s
csak arra való olcsó papír. Itt meg is
állhatunk, mert minden kell (mondom ,
ha van rá pénz), ami olcsó, s ami holnap
már nem biztos, hogy olcsó. Gyorsan
hozzáteszem, aranyért akkor se mehettem, ha már ma 17 százalékkal több az
ára grammonként, mint tegnap. Ugye ,
arra ilyen idlJben nem telik. Másra se,
épp ezért áldom az Ideált, amiért olcsó
boltot nyitott a körúton. Hát kérem, az
nem igaz, mi mindent láttam én ott nyitás óta! Kész haszon. Mondtam is magamban, kár, hogy már nincs hangulatjelentés, rögtön megdícsérném a válla[(}lot, amiért gondol a kispénzf1ekre is.
Es ugye, a kispénzf1 egyre több, ahogya
forint is egyre értéktelenebb.
Tényleg, Maguknak nem tf1ntföl? Eltf1nt a hangulatjelentés. Emlékszenek
még rá? U gye, a hó egy bizonyos napján
jött a kérdezIJ, aki sose arra volt kíváncsi, hogy a kérdezettnek mi a véleménye,
mi a bánata, hanem arra : mifoglalkoztatja az embereket, azt a kört, amiben a
kérdezett mozog. Nem akármilyen válaszokat várt. EllJször isfoglalkozni kellett
a világpolitika eseményeivel. Földerült
az arca, ha a kérdezett rávilágított: az
amerikai elnök legutóbbi beszédét elítélik a tömegek, mert az nem más, mint
ellentétek szítása a szocialista világban.
Még örömtelibb volt, ha azt mondtuk, a
magyar elslJ titkár külföldi tárgyalásai
iránt élénk érdekllJdés mutatkozik. Az-

tán jött a belpolitika, a helyi kérdések
(nálunk mindig voltak helyi kérdések,
csak a kutya se válaszolt rá ...), és ugye
a mindennapi élet gondjai. Aki ezt munka közben végig cseveg te a jelentés készíttJjével, vérmérséklete szerint: vagy
jobban megdühödött az egész világra,
vagy megnyugodott, hogy ajó K. anyátokat,legalább kimondtam, amifáj.
Azt már csak sejthettük. hogy mint a
mesében, afele se igaz. a véleménybIJl,
a köz hangul{ltából alapos szf1rés után
csak olyasmi marad meg, amirlJl a jelentés készítlJje, majd aláírója , majd
összegzlJje és úifent aláírója - tessék
többlépcslJs rendszerben gondolkozni szóval, ami a végén megmarad, ha az a
hangulat, hát uram isten, nem csoda,
hogy évtizedeken át minden jelentésolvasó nyugodt volt. Bár ezt is sokszor elmondtuk a jelentésgyf1jtlJknek inkább az emberek közé kellett volna
menni, mint jelentéseket gyártani, s ott
Fönt olvasni. Dehát ott Fönt még mindig szerethetik a jelentéseket, mert a
román forradalom megsegítésérIJI az
egyetlen miniszterasszony azt mondta:
csodálatos jelentést készítettek róla a
munkatársai. Nohát, az a fontos, a jelentés.
Azért a hangulatjelentés, amit évtizedeken át elvárt és megkövetelt, szigorú
határidIJkhöz ragaszkodva párt és szakszervezet, tanács és ifjúsági szervezet-,
nos az már a múlté. N em is tudom, mikor
szf1nt meg, senki nem jegyezte föl kimúlása id6pontját. Pedig hajdanán külön
szakértlJ ellJadói voltak a hangulatjelentéseknek. Egyszer - jó sorsom eljuttatott de sok hiábavaló helyre - nekem
is odavágta egy jól kimf1velt elvtársnlJ:
nem. nem tudsz jelentést írni, a hang ulatjelfntésed egyszerf1en elviselhetetlen! En meg, alig visszafojtva a szemtelen röhögést, mondtam magamban , ez
legyen az én legnagyobb bajom, neked
meg a legnagyobb örömed ...
Hát most tudnék mit írni a hangulatjelentésbe.1gaz, már nem írhatnék semmi szigorúan titkosat , mert tele van bajainkkal újság, rádió, tévé, de még az
utca is, ahol már nemcsak mondjuk,lassan kiabáljuk is, mi a hiba, mi a baj.
Mondhatnák, ki figyel oda? No, igen,
mintha legalább úgy rá se hederítene
senki, mint a valamikor szépen kikozmetikázott hangulatjelentésekre. Akkor
meg az is minek? Nincs hangulatjelentés.
Miért, kérdezhetné most a nyájas Olvasó, hát hangulat van?
EttlJl tartok én is, egyre inkább: már
hangulat sincs! Tele aszatyrom, mehetek haza vele ...
Sóskúti Júlia

Amikor három
ügyvéd pártot csinál
Dr. Boross úr az 1989. június 4-ei választmány után sehogyan sem tudott belenyugodni
abba, hogy ő maga nagy nehezen bekerül!
ugyan - mint pártfőügyész - a vezetáségbe, de
baráti köre már kimaradt, a fegyelmi bizottság
elnöke kivételével. Az országos vezetőségbe
olyan emberek kerültek, akik nem voltak hajlandók a baráti köréhez tartozó egyéneket "futtatni" .
A Nagyválasztmányt követően azonnal akcióba kezdett. Járta az országot, mindenütt szónokolt, igyekezett magát népszerűsíteni. A Politikai Bizottság ülésein állandóan hangoztatta,
hogy ismerjük el a frakciózás jogosságát, mert
ellenkező esetben bolsevistáknak minősül ünk.
Egyik alkalommal a Politikai Bizottság ülésén hangoztatta, hogyapártban válság van, de
ő meg tudja oldani a válságot, ha összeül a két
tábor bizottsága és a személyi kérdésekben
megegyeznek.
Erre én azt válaszoltam neki, hogy Rákosinak volt az a módszere, hogy amikor 1946-ban
engedményeket akart kicsikarni pártunk akkori
miniszterelnökétol, N agy Ferenctol, akkor mindig világgá ordította, hogy válság van, s a munkásokatfel is vonultatta, mert akkor amunkások
jelentős része még hitt a kommunizmus népboldogító erejében. Ez a bolsevizmus, mondottam.
Dr. Boross állandóan zsarolta a vezetőséget.
Fiatal barátjával, Hardi Péter főtitkár-helyet
tessel polgári tagozatot akartak csinálni, hogya
vezetőség által félretett embereknek legyen országos pozíciójuk. A Politikai Bizottság ezt is
elvetette azzal, hogy egy pártból kettőt nem
csinálunk.
Így hát számukra nem maradt más hátra,
mint új pártot szervezni, hogy legyen pozíciójuk. Erre a következőképpen került sor. Dr.
Boross úr szegedi ügyvéd barátja, a Csongrád
megy ei szervezet elnöke megyei értekezletre
hívta össze a megy e területén lévő szervezetek
vezetőit. Azok mit sem sejtve kezdték aláírni a
kitett jelenléti íveket. Az egyik azonban alaposabban megnézte, minek írnak alá, s akkor látta,
hogy az ívek fejlécén az szerepel, hogy "belépek" a Nemzeti Kisgazda Pártba. Azonnal tiltakozott, mire "kidobták". Mások is tiltakoztak,
azokat is kivezették.
Ugyanakkor meghívták oda a Baranya és
Szabolcs-Szatmár megyékból a korábban leszavazott megyei tisztikart, a kizárt személyeket,
akik miatt nem lehetett rendesen dolgozni, és
Bács-Kiskun megyéból néhányelégedetlent,
valamint Gyöngyösról az általuk már korábban
erősen befolyásuk alatt lévő vezetőket, akik
újabban húségnyilatkozatot tettek pártunknak.
Az 1990. január 5-ei politikai bizottsági ülésen a fent említett megyék vezetői is megjelentek és hitet tettek a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt mellett.
Pártunk most már nyugodtan dolgozhat', készülhet a választásokra, mert távoztak a zavaró
és széthúzó erők .
Dr. Mizsei Béla
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Mindenki másképp
csinálja
Nem tudom. a történészek hogyan
fogják értékelni maj d az 1989-es esztendőt. milyen jelzővel illetik. Azt
gondolom. nem fogok mellé. ha most
a sorsforditó kifejezést használom. S
hogy miért? Indoklásul csupán néhány dolgot sorolok fel: többpárt rendszer. 1956 reális megítélése. a
pártállam foszlása. Persze mindezt
másként élték meg az intézmények.
a hatalom valós és látszátbirtokosai,
az ellenzék képviselői. az egyszeru
állampolgárok.
A helyi hatalmi apparátusok. a
tanácsok látható. hallható munkája
- ami a tanácsüléseken nyilvánul
meg leginkább - rengeteget változott.
Legszembetűnőbb. hogy a tanácsülések hangulata. légköre izzóbb
lett. A vitatkozás. a véleménykülönbségek is természetessé váltak.
Ez annak is köszönhető. hogy sok
településen megjelentek a különböző pártok helyi szeIVezetei, s a tanácsülések munkájába bekapesolódtak. Igaz, csak a véleménynyilvánítás szintj én. hisz elvétve akad
olyan tanácstag. aki valamely űj párt
képviseletében tagja a tanácstestületnek.
Nem könnyű a helyi önkormányzati munka befolyásolása kívülről.
Ezt tapasztaltam Jászboldogházán.
Amig például a telefonhálózat fejlesztése kérdésében az MDF és a
tanácsi vezetés egyet akar. addig
más kérdésekben sok az ütköző
pont. Vihar kerekedett a legutóbbi
ülésen. Az 1990. évi munkatervről
volt szó. A tanácsiak - a megye sok
településéhez hasonlóan - szemrebbenés nélkül egész évre telVeztek..
holott a testület mandátuma 1990
nyarán lejár. Sőt olyan témát is teIVbe vettek megnevezett felelőssel. akinek lejárt a megbízatási ideje. s
posztjára pályázatot írtak ki. Minderre az MDF helyi vezetője felhívta a
figyelmet. a vb-titkár is a féléves telV
mellett szólt. Akadt tanácstag viszont, aki űgy "éIVelt": így jó. ahogy
van. fogadjuk el.
Jászberényben gondosabban. előrelátóbban készültek a teIVek. Ott
úgy gondolták. csak olyan témával

szabad foglalkozni. ami az állami- rényi MDF képviselőjének kérdése
gazgatás zavartalan múködését biz- nyomán. Ki adta oda a régi MSZMP
tosítja. Az új önkormányzat pedig Kossuth úton lévő pártházának kulalakítsa majd ki saját programját. A csait az újonnan szerveződő
boldogháziak viszont még a VIII. öté- MSZMP-nek? Az tisztázódott. az
ves telV kidolgozását is felvették a MSZP korrektül elszámolt vagyaná napirendek sorába.
val. leltár szerint átadta azt a tanácsNagyobb vita mégis abból kevere- nak a kulcsokkal együtt. Igaz. a Kosdett. hogy ki, milyenjavaslatot adott. suth úti ingatlan régi kulcsait nem
Az MDF kérte. csak a legszüksége- tudták visszaszerezni az ott múkösebbek kerüljenek napirendre. Ja- dőktől. ezért új zárakat szereltettek
vaslatok azért érkeztek. A körzeti or- fel. s azokat átadáskor lepecsételték.
vos - aki szintén MDF vezetőségi tag Az oda bejutni nem tudók pedig - is több témát. köztük az iskolaszék akik most az új MSZMP-t szeIVezik
létrehozásának kérdését is felvetet- - a tanácstól kérték, s kapták meg az
te. Ehhez rövid tájékoztatót is készí- új kulcsokat. mondván. valahol netettek, s kiosztották a tanácstagok- kik is lenni kell.
nak. hogy megismeIj ék ennek lényeCsakhát. amíg a pártvagyon
gét.
hasznosításáról nincs állami dönNo, ezzel a cérna el is szakadt tés. amíg javaslatokat a pártoktól is
Matók István tanácselnöknél. kértek. s elhelyezésükről nem dönHosszan taglalta az MDF program- töttek. addig tisztességes-e az
nyilatkozatában - amit szintén meg~ MSZMP-t ilyen "előnyben" részesítekaptak a tanácstagok - foglaltakat. ni. Ez ugye nem tartozik az esélyebírálva azokat. "Az MDF olyan dol- gyenlőség kategórtájába.
gokba üti az orrát. ami nem rá tarA közigazgatási rendszer változátozik" - mondta. "Az áfész dolgaiba sa a küszöbön van. A jelenlegi appanincs beleszólási joga. az iskolaszék rátusok hogyan fognak változni,
nem a tanácsra tartozik. nincs is rá megfelelni az új követelményeknek,
jogszabály. A direkt pártirányításból még megjósolni sem lehet. Pozitívan
elegünk van. az MDF se diktáljon értékelhető viszont az, hogy Boldognekünk". A tanácsülés nem lehet az házán a tanács koordinációs bizottMDF propagandahelye, sem politi- ságat alakít.
Az a cél ezzel, hogy a tanácstestü kai fórum. vélekedtek többen SŐt.
még a szót is meg akarták vonni let elé kerülő témákat. döntéseket
Eszes Jánostól. az MDF vezetőjétől. még az előkészítés fázisában megviFelrótták nekik. hogy a Lenin-képet tassák apártokkal. Észrevételeiket.
levetették az iskolában. általában javaslataikat beépíthessék, hasznoerőszakosak. revansvágy él bennük.
síthassák. Jó dolog. hogy a pártokVégül az iskolaszék kérdését nem nak rendszeresen megküldenek
vették be a telVbe, de a gyermek- minden anyagot. hogy egy-egy téétkeztetés helyzetét sem. amiről pe- mánál alternatív javaslatokat doldig kiderült. szintén égető kérdés. Az goznak ki. Ám hiányolom a telVekiskolaszékről az ismertetést még a
ből, hogy a közelgő országgyűlési és
bejelentések címszó alatt sem olvas- helyhatósági választásokkal nemihatta fel a körzeti olVas. Pedig e gen számolnak.
napirendnél épp az ilyesmire lenne
Ilyen vegyes. ilyen sokszínű a kép.
lehetőség. Így történt ez Jászberény- Ennyire másképp gondolkoznak az
ben. Itt Lánczi József. az MSZP vá- emberek. ennyire másként ítélik
rosi elnökségének tagja javasolta. meg saját helyzetüket. jövőjüket.
vegyék le a Lenin-képet a tanácste- Sorsfordítónak jellemeztem az
rem faláról. Ezzel Berényben min- 1989-es esztendőt a bevezetőben.
denki egyetértett.
.
Azt hiszem. 1990 sem lesz könnyű
Nem ment minden simán azért itt diadalmenet. A tanácsoknak sem.
. K.E..
sem. Kulcskeresó játék indult a be-

..

'Feddet a fej fÖlé
Az elmúlt négy évtized során a honi politikai propaganda egyik gyakran használt közhelye volt, hogy a tőkés társadalmakban nem
igazi érték az ember, mert nagy aszociális
létbizonytalanság. Bezzeg nálWlk! - ismételgettük elégedetten, s tán el is hittük, hogy
valóban így van.
Aztán az utóbbi esztendőkben keserű csalódottsággal kellett belátnunk, hogy vélt fölényünk ezen a területen is hazugság, s a növekvő szegénység ellen nincsen hatékony an védő
szociálpolitikánk. MWlkanélküli-segély rendszert, társadalombiztosítást, szociális gondoskodást tanulni mentünk Nyugatra, hogy hazatérve aztán, lemondóan legyintsünk: mikor
lesz nekünk elég pénzünk ehhez?
Most éppenf!lz átifi'eneti szállások hálózatának kialakításával ;l>ajJódik néhányszáz lelkes, :de eszközök híj án csaknem teljesen tehetetlen magyar szociálpolitikai szakmabéli.
Bajló4ik, kínlódik. És kQzben tanulmányozza
újból, fájó szívvel, a n~&.~;it péI9ákat. '
, ~ohamosan növ~kszik . hazánkban a hajléLtai~~k száma, 'e~ől a':rendelkezésre álló,
')-'JU I "1 I
>
t
hödavf,l1fej; li ' pontosságú· st.atisztikáink is
kön~~fteie\\ill árulkodnak. A imWlka és lakás
nélkül társadalmi perifériára szorulók egyre
gyarapodó táboráról a szociálpolitikának kellene gondoskodnia fedelet is biztosítva a fejük
fölé, legalább átmenetileg.Régen értett egyet
ennyiféle államigazgatási ágazat valamilyen
kérdésben, mint most abban, hogy Szolnokon
végre átmeneti szállást kell létrehozni a hajléktalanok számára. Az egészségügy mellett így

Hadd tisztázzuk mindjárt: e16z6
részben említett kommunistáknak és
szocialista gondolkodású ellenzéknek
nem volt választott vezére! Ahogy vezet6 szervei sem voltak. Legtöbbjük
azonban Nagy Imrét tartotta példaképének, azt a Nagy imrét, aki 60. életéve
küszöbén, nyugdíjas egyetemi tanárként élt teljes visszavonultságban Budapesten, és még "pártonkívüliként" is vigyázott arra, hogyapártdiszciplinát betartva, ne váljon az ellenzék lobogójává.
Március óta a magyar sajtó mind bátrabb hangnemet ütött meg - anélkül,
hogy a cenzúra ezért megrendszabáIyozta volna. Egyre-másra jelentek meg
neves kommunista írók, public is ták és
párttag vagy pártonkívüli költ6k cikkei,
riportjai, költeményei, amelyek - mint
pl. a közvéleményben nagy port felvert
"N. Nagy-Község" cÍInú cikk, Aczél
Tamás írása ., reális, tehát elszomorító
képet festettek az ország bels6 helyzetér61, a társadalom és az életkörülmények elnyomorodásáróI. A megújulás
politikájának jegyében alakult meg
1956. március 17-én Budapesten a
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foglalt állást a börtönbo1 szabadulókkal foglalkozó hivatásos pártfogói hálózat, a rendőrség
és jónéhány társadalmi szervezet is . Tehát valóban kell!
Most már biztosnak látszik, hogy a tavasszal megnyílik a városban a megye első
átmeneti szállása. Tíz - ahogy a szakmai nyelv
fogalmaz: krízishelyzetben lévő - férfi talál
majd itt időleges menedéket, bár nagyon reméljük, hogy nem züllik le a ház a klasszikus
menedékhelyek szintjére.
Ez az egy létesítmény persze nem vállalhatja fel önmagában a klasszikus "csövesek"
tömegeit is; hiszen egyszeruen nem lesz erre
lehetősége. A várótermek, lépcsonázak, parkok népe nem várhatja hát sorsa gyors jobbrafordulását. Az átmeneti szállás féróhelyeivel a
családsegítő központ ~endelkezik majd, s a
döntéseiben - tetszik, nem tetszik - a szomszédokkal való lehető legnagyobb békesség is
szempontként szerepel majd.
-- Mert a környék - a Hámán Kató út - lakói
rháris tiltakoztak, a nyugalmukat féltve. Mélyen meg leh~t őket is érteni: ki tudja, milyen
lesz majd ez aház? Sikerül-e úgy megszervezni a belső életét, hogy az ne csak fedél, hanem
erkölcsi támasz is legyen? Ha igen, akkor nem
lesz különösebb baj . Ha viszont nem ... ?
Az átmeneti szállás belső magatartási szabályain még csak most dolgoznak az érintettek. Szinte biztosra vehető azonban, hogy a
lényeg majd nem a rendszabályokon múlik.
Azokat a legkönnyebb áthágni. Sokkal fontosabb, ho gy milyen morális viszonyokat sikerül

Gosztonyi
Péter:

kialakítani a házon belül - immár az első beköltözolckel együtt. Miféle kötődést, miféle erkölcsi
kapcsot éreznek majd a közösség irányában, s
lesz-e egyáltalán közösség? Amely már neveli a
tagjait! Ezt kell a szállás szervezómek okosan
"kitalálniuk" . Nagy a felelősségük, hiszen fegyelmező szabályokból és pedagógiai eszközökbo1 kell/ene/ olyan egységes "keveréket" készíteniük, amely a legkevesebb konfliktust engedi
meg belül és kifelé egyaránt.
Nyugati példákaternIegettünk, s nem véletlenül. Ott már hagyományai varrnak az átmeneti
szállásoknak. Úgy látszik, az egy őszintébb világ, mert már sokkal elóbb elismerte magáról,
hogy voltak, varrnak, s lesznek is a társadalom
perifériájára csúszott tagjai, akikről magának a
/vétkes?/ társadalomnak, nevében is az állanmak
kell gondoskodnia.
Mi csak nemrég, néhány éve jutottunk el az
őszinteségnek arra a fokára, hogy bevalljuk társadalmWlk nyilvánvaló gyöngeségeit. A nyugati
példák átültetésére persze - pénz híján - egyelőre
nem gondolhatunk. Ott például nemcsak szállást
kapnak arászorulók, hanem a foglalkoztatásukat
is megoldják, az intézményhez kapcsolódva.
Farmokon dolgozhatnak, kisüzemeket létesÍtenek e célból. Számunkra ezek a példák azért
fontosak, mert a most meg tett első, tétova lépések után mi sem rekedhetünk meg a gondoskodásnak és segítségnek ezen a szintjén.
A tiltakozó hangokat persze kár lenne szó
nélkülieseperni az asztalról. Sem a környék lakóiét, sem a társadalom általános ellenérzéseit.
Megoldást azonban csak értelmes kompromisszum hozhat, nem pedig tengerikígyó
hosszúságú, meddő viták. Azokból ugyanis valószínűleg mindenkinek elege van már.
- murányi-

1956

Vihar a

Petőfi

kommunista ifjúsági szövetség, a DISZ
"Pet6fi Köre", amely az elkövetkez6
hónapokban harcos vitafórummá n6tte
ki magát a f6városban. Kezdetben alig
pár százan jöttek el a vezet6ség által
meghirdetett, a második ötéves terv
irányelveir61 szóló beszámolóra. De az
ott tapasztalt friss hang, a bátor, "tabu·
kat" nem kímél6 hozzászólások híre hamar elterjedt a városban. A következ6
vitaesteken, amelyek a magyar történelemtudomány helyzetér61 és feladatairól, vagy a marxista filozófia problémáiról szóltak, már százan és százan
vettek részt. A viták a kés6 éjjeli órákba
húzódtak. Amikor aztán június 27-én a
magyar sajtó és tájékoztatás problémáiról hirdetett ankétot -, a Néphadsereg
Központi Tiszti Házának nagy terme kicsinynek bizonyult az érdekl6d6k befo-

Kör körül

gadására. A folyosókon, az udvarban,
s6t az épület e16tt álltak az emberek többezren -, hogy a hangszórókon keresztül közvetített vitát meghallgassák.
Az MDP vezet6ségéb6l kiküldött funkcionáriusok, mint például Nógrádi Sándor, képtelenek voltak "igazukat" megvédeni. A mélyreható reformokért, a
megújhodásért küzd6 ifjú és nem ifjú
kommunisták sorra-rendre a sarokba
szorították őket.
A felszólalások és a vita a hajnali
órákban ért véget. A jelenlevők - és
közöttük számos meghívott munkás a
Budapest körüli nagyüzemekb61 egyöntetűen pálcát törtek az eddigi, a
sztálinista típusú, az igazságot meghamisító és elhallgató sajtó- és tájékoztatási módszerek felett. Nem a párt ellen
emelték fel szavukat a felszólalók, ha-
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Jászberényi TanítóképzőFóiskolán. Kedvesen
mosolyog, boldogan válaszol kérdéseimre.
Szinte örül, hogy elmondhatja, nagyon jól érzi
magát Jászberényben. barátságos, segítőkész
emberek veszik körül.
- Hogyan került egy bécsi lány Magyarországra?
- Ausztriában pedagógus voltam, egy évet
tanítottam. Utána Franciaországban németet
tanítottam egy gimnáziumban, majd a párizsi
osztrák követség alkalmazottja voltam. A Mű
Michaela magyarul tanul velődési Minisztériumban - az ausztriaiban A diáklányok között a szőke, nagyon vé- választottak ki a magyarországi feladatra, s
kony, törékeny, fiúsan rövidre nyírt frizurájú küldtek egyenesen ide Jászberénybe.
- Mennyire ismeri a mi hazánkat?
hölgy szinte eltűnik. Még szerencse, hogy tol- Még sosem jártam Magyarországon, de
mácsra van szükségünk a társalgáshoz, különben azt hinném, ő is fÓlSkolai hallgató. Micha- szépnek találom. Itt nagyon kedves emberek
ela Dauerböck jelenleg németnyelvű lektor a élnek, szeretném őket alaposan megismerni,
meg az országoL is.
- Hogyan boldogul az ittenifeladatokkal?
- Két csoportnak tanítom a németet. Egy szót
sem tudok magyarul, így a hallgatók
rá vannak kényszerülve, hogy németül beszéljenek
velem. Szeretnék
a tanórákon kívül
klubformában is
foglalkozni a
nyelv tanulásával,
tanításával. A német irodalom
megismerését, daNyelvtanítás felsőfokon a tanítóképzöben. (Fotó: Nagy Zsolt)

lok tanulását, újságcikkek fordítását gondoltam ebben a klubban megoldani. A hallgatók
lelkesen fogadták az ötletet.
- Michaela hol él, hogyan boldogul a hétköznapi dolgokban?
- O, remekül. A kollégiumban lakom. Hétvégén hazamegyek édesanyámhoz Bécsbe. Én
franciául, angolul, olaszul és spanyolul is beszélek, így nem lehet eladni. A hallgatókkal
angolul, franciául is beszélünk, ki, mit tud. Aki
csak kicsit tud valamelyik nyelven, az jól gyakorolJa azt a kicsit, ha velem társalog.
- Onnagyonfiatal (28 éves), hogyan tanult
meg ennyi nyelvet?
- Az ötödik osztály tól angolt tanultam.
Ausztriában ezt nagyon jól oktatják. A gimnáziumban kezdtem a franciát, ezt az egyetemen
is folytattam, francia szakon végeztem. Nyaranta Franciaországban jártam, tökéletesítettem tudásomat. A spanyolt az egyetemen
kezdtem, s háromszor voltam szünidőben Spanyolországban tanulni. Az olasz az már
könnyen jött ezekhez, beíratkoztam egy tanfolyamra.
- Volt-e valamilyen rendkivüli élménye itt
tartózkodásának néhány hete alatt?
- Meglepó volt, hogy az itteni munkavállalással kapcsolatos ügyeket milyen gyorsan cl
tudtuk intézni. Franciaországban ezek a bürokratikus ügyek sokkal nehezebben intézhetők. Ez kellemes élményem volt.
Köszönöm a beszélgetést, mondom végül.
Michaela széles mosollyal, ragyogó arccal,
nyútja a kezét s így búcsúzik: Jó napot kívánok! Nevetünk mindnyájan a helyzet fonákságán. Az illem most nem számít, csak az, a
tanárnő elkezdte magyar tanulmányait is.
- szera -

nem a "hibák" radikális kijavításáért.
Mert ekkor még bíztak abban, hogy a
párt megújulhat és ennek érdekében kívánták N agy Imrét a vezet6ségbe. (Ha
valamelyik felszólaló Nagy nevét kiejtette - azonnal taps és "éljen" volt rá a
visszhang.)
Rákosi íróasztalán már másnap reggel ott volt az Államvédelmi Hatóság
pontos jelentése a Pet6fi Kör ülésér61.
Az els6 titkár nem habozott. Tudta,
hogy pozíciója megvédése érdekében
radikális ellentámadásba kell lendülnie! Még kezében volt a hatalom: az
Á VH neki engedelmeskedett. S mivel
épp aznap, június 28-án, a lengyelországi Poznan városából rendszereIlenes
zavargások hírét hozta a rádió (munkások és diákok tüntettek magasabb életszínvonalért a lengyel "testvérpárt" ellen) - Rákosinak kapóra jött az alkalom.
Íme, hisz a poznani események is bizonyítják, hogy az osztályellenség közöttünk van és különböz6 módszerekkel
igyekszik a párt tekintélyét aláásni! Arra várunk, hogya pet6fisták is Poznant
csináljanak Budapesten?

tizálását. Az MDP tagjai több helyen
nyíl tan kimondták: nem bíznak az eddigi pártvezetésben és f6leg nem Rákosi
Mátyásban!
Csak a vak nem látta azt a mély
társadalmi válságot, amelybe az ország
került. Rákosi azonban állta a harcot!
A Pet6fi Kör betiltása után, most
leginkább hangadó ellenfeleivel szemben kívánt úgymond "adminisztratív
rendszabályokat" foganatosítani. Már
össze is állították azok névsorát, akiknek letartóztatását Rákosi a kollektív
vezetés jegyében - pro forma - a Politikai Bizottsággal kívánta volna szentesíteni.
Négyszáz emberr6l volt szó. Írók,
publicisták, diákvezet6k, szakszervezeti funkcionári usok, katonatisztek szerepeltek a listán. Rákosi arra számított,
hogy a poznani zavargások árnyékában
beijedt Politikai Bizottság nem fog sokat akadékoskodni. S ha majd ez a 400
"lázadó" közelebbi ismeretséget köt az
ÁVH pincéjével - a többi, "vezérek"
nélkül, magától csöndesedik el.
(Folytatjuk)

A tanárnő
Bécsbe megy
hétvégén

- Ilyen és hasonló érvekkel bizonygatta igazát a Politikai Bizottság tagjai
el6tt. Június 30-án utasította a belügyminisztériumot, hogy a Pet6fi Kört
"pártellenes, reakciós nézetei" miatt
azonnali hatállyal tiltassa be!
A felgyorsuló eseményeket azonban
ezzel már nem lehetett megállítani. A
Pet6fi Kör szelleme úgy látszott az
egész párttagságot hatalmába kerítette.
A mind jobban válságosra fordult belpolitikai helyzet miatt eddig soha nem
tapasztalt mérvű és méretú viták bontakoztak ki az MDP alapszervezeteiben
is. A taggyú1éseket, amelyeken azel6tt
alig-alig emelkedett valaki szólásra,
most a tömeges felszólalások miatt,
képtelenség volt id6ben befejezni. Igen
sok taggyú1és 2-3 napig tartott! S a
résztvev6k nem tettek lakatot száj ukra:
követelték a munkások és általában a
bérb6l él6k fizetésének emelését, a lakásproblémák megoldását, a bürokratikus rendszer megreformálását, a begyűjtési módszerek felülvizsgálatát, az
egyszeru embereken való basáskodásokmegszüntetését, a közélet demokra-
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Kutatják az életviszonyok
alakulását
Beszélgetés dr. Jernei Bálinttal, a szakbizottság új elnökével
- A jelenlegi politikai és gazdasági válságban mennyire ítéli fontosnak a tudománnyal,
ezen belül a közgazdasági tudománnyal való
foglalkozást?

- Engedje meg, hogy erre el6ször egy
Seneca-tól vett idézettel válaszoljak:
"Több dolog rettent bennünket ... , mint
amennyi szorongat, és gyakrabban szenvedünk a hiedelmekt6l, mint a valótól."A
megoldatlan valós problémákra kell koncentrálni! A nagy diadalmámor, a tartalom
nélküli jelszóhintés, a különböz6 csoportok kemény ütközése az adott id6szak
szükségszerű része, de a válságból való
kilábaláshoz, a megújuláshoz, a fennmaradáshoz kevés.
Mi szükséges tehát?

A társadalmi-gazdasági helyzet reális
feltárása tudományos eszközökkel, és
ugyancsak tudományos módszerekkel,
eszközökkel szükséges megjelölni a célhoz vezet6 alternatív utakat. Az már a poIitikusokdolga, hogy melyik reális alternatív utat választják, illetve kísérel ik meg
elfogadtatni a társadalom tagjaival. Persze
még a célokban is lehetnek lényeges különbségek. De most tételezzük fel, hogy
valamennyien egy humanista jóléti államot szeretnénk felépíteni.
- Nem elegendő ezért, ha csak központi szinten foglalkoznak a tudománnyal, így a közgazdaság-tudománnyal is?

- Sajnos voltak és még ma is vannak
olyan nézetek, amelyek lebecsülik a megyei szintű /mezoökonómiai/ és a gazdálkodási egység szintű /mikroökonómiai/
közgazdasági elemzéseket, kutatásokat.
Még napjainkban is érezhetjük, hogya differenciált, sokszínű valóságról elkészült
integrált modell elemzése alapján a kormányszintű döntések differenciálatlanul
kerülnek szétterítésre a társadalomra,
megbénítva ezzel a gazdaság, a társadalom
kisebb vagy nagyobb részének múködését.
- Hallhatnánk ilyenekről?

- Van ilyen negatív példa elég! Egy
egész Jász-Nagykun-Szolnok számot meg
lehetne vele tölteni. Többször megállapításra került már például kormányszinten: a
tervezettnél népgazdasági szinten több jö-

vedelem áramlott ki. De, hogy hol, és mely
területen nem teljesítménnyel megalapozott módon, hogy mennyi volt ebből a
többletb61 az állam "zsebbe" /költség vetésbe! nyúlása, az homályba vész. Az intézkedés: er6teljes fogyasztói áremelés,
bérrestrikció, mindenkit egyformán érint#

Uijászervezödött
az MT

Tudományos
Koordinációs
Bizottságának
közgazdasági
szakbizottsága
ve. Vagy a központi irányítás kényeimét
szolgáló közigazgatási összevonások,
mely a falurombolás magyar módjának
dicstelen példája, a magyar társadalmigazdasági élet potenciális teljesít6képességének, morális színvonalának "tudatos"
leszállítása.
- Melyek a szakbizottság tevékenységének
főbb

céljai?

- Amegye területén folyó közgazdasági
kutató munka figyelemmel kísérése, ösztönzése, segítése, támogatása témaorientálás, az eredmények nyilvánosságra hozásának és hasznosításának befolyásolása.
Közreműködés a kutatók részére történ6
fórum biztosításában. Kapcsolattartás a
közgazdasági tudományos élet legfontosabb intézményeivel és egyéniségeivel. A
progresszív közgazdasági értelmiség klubszerű szervez6désének el6segítése.
- Hogyan látja amegyei alkotóműhely lehetőségeit?

- Kissé leegyszerűsítve ez a következ6kben határozható meg:
- disszertáció készítése /egyetemi doktori, kandidátusi, nagydoktori!;

- Egyénileg kisebb csoportokban egyegy közgazdasági kérdés feldolgozása,
megyei, illetve országos pályázatokban
való részvétel;
- rendezvényekre, vitafórumokra, aktuális közgazdasági témák feldolgozása
/közgazdász vándorgyúlések, műszaki
közgazdasági hetek stb.!;
- gazdálkodóegység-szintű jvállalati,
szövetkezeti, intézményij kutatások támogatása.
- Mely kutatási sávot emelné ki?

- A mezoökonómia területét. A megyei
közgazdasági kérdések vizsgálata,
kutatása, a terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó közgazdasági kutatások
tartoznak ide. Több megye, régió területés településfejlesztéssel kapcsolatos közgazdasági kérdései is ide sorolhatók. Ezeken a területeken jelentós kutatási szükséglet és lehet6ség van.
szintű

- Milyen eszközökkel rendelkeznek?

- Egy minimális pénzügyi forrást a megyei tanács biztosít. Reméljük ez lényegesen n6, és a megyén belül kerülnek majd
egyre nagyobb arányban a kutatási pénzeszközök felhasználásra. Jelenleg még a
legnagyobb forrást a szakbizottság néhány
megszállott tagja és a megye innovatív
közgazdasági - értelmiségi csoportja jelenti.
- Mely fontosabb, folyamatban lévőkutatá s
ról lehetne most szólni?

Jelenleg négy csoportban folyik Szolnok megye életviszonyainak kutatása: az
MNB Megyei Igazgatóságán, a KSH Megyei Igazgatóságán, a Megyei Munakerő
szolgáltató Irodában, és a megyei tanács
terv- és munkaügyi osztályán. Egyes részfejezetek szinte már teljesen elkészültek.
Reméljük január végéig a különböző pártok és állami szervek rendelkezésére tudjuk: bocsájtani a tanulmányok szűk kivonatát: Bepillantás Szolnok megye életkörülményeibe címmel. A téma iránt mélyebben érdekl6dók természetesen a kiadványban megjelölt kutatókhoz fordulhatnak ,
felkérhetik óket esetleg szakértóknek. Talán ez is hozzájárulhat a választási programok konkrét, tartalommal való megtöltéséhez, érdemi feladatok kijelöléséhez.
L. Gy.

ll....

.

Gyakorlat
Elmondom egy rossz álmomat,
már magam sem tudom,
valaha is megtörtént -e?
Egyszer volt, hol nem volt, ha
kerékbe törnek az imperialisták,
akkor sem mondom meg, hogy mikor és hol, volt egyszer egy hadgyakorlat. Olyan igazi, majdnem valódi
hadd el hadd, amikor az embert az
ágyából ugratja ki a küldönc azzal
a paranccsal, hogy egy órán belül
hipp-hopp teremjen az ország másik végében, mert ellenkező esetben felnégyelés, koncolás, vizes feketekávé, ráncos kapca, miegymás
melyről

Rohantam hát a hátizsákkal, az
orromra bukó sisakkal, de ha a
laktanya kapujában töltöttem volna az éjszakát, akkor is letoltak
volna a késésért - "hát m aga katona
hol a jó istenbe őgyeleg, sorakozó,
gépkocsira, billentsd le, szerelvényt igazíts!" Mert, hogy szavam
na felejtsem, beosztásom a seregben ágyúvonó ló lett volna, csakhogy a motorizáció korában kezelőnek kereszteltek át. Egyébként a
dolgom ugyanaz maradt, mindössze azabot spórolták meg rajtam.
Néhány napig azzal foglalkoztunk, hogy a gépkocsik úgy próbáljanak egymás mögé felsorakozni,
mintha nem billiárd golyók lennének, melyet hátulról meglöktek egy
eszméletlen nagy dákóval. Amikor
végre összeálIt a végeláthatatlan
menetoszlop, éjnek éjjelén nekivágtunk annak a folyónak, melyről
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csak annyit árulhatok el, hogy a
Fekete tengerbe ömlik. Mikor hajnalodott' az útmenti legelőkre tértünk ki a forgalom elől, ahol mókás
népi játékokkal szórakoztattak
bennünket a tisztek. Egyik ilyen
kedvelt foglalatosság volt az ágyú
beásása a kopár szikbe, takaros
folyosókat, kamraszegleteket ástunk az agyagos földbe olyan pedánsan, mint az örökkévalóságnak
dolgozik. Különösen nagy sikere
volt annak a busójátéknak, ami
úgy indult, hogy ásás közben elüvöltötte magát valamelyik parancsnok, hogy "gázriadó!!!" ilyenkor annyit kellett tenni mindössze,
hogy az ember a fejére húzta azt az
ablakos gumióvszert, melynek tekergődző ormánya is volt, így a társulatunk egy vaksi elefántcsordának nézett ki messziről. Szürkületkor betemettük a gödröt, éjj el mentünk, nappal áskálódtunk, aludni
valószínűleg a teherautó tetején
kellett volna menetközben, kár
hogy ezt már csak a gyakorlat végén tudtuk meg.
Az étkezéssel nagyobb gond nem
volt - kisebb sem. Valamelyik árok
szélén nekilátott az ember a kincstári nyitÓjával a forróvízből kikapkodott káposzta-konzervnek és mire az ebédidő befejeződött, sikerült
is akkora lyukat fúrni a doboz oldalán, melyen keresztül viszonylag
simán kiszívhatta a folyékony halmazállapotú összetevŐjét az ételnek.
Az idő múlását a növekvő szakállamon mértem. Viszkető serte, 3
nap. Kopott sárkefe - egy hét. Mármár puhán, kenyér alá simuló

Lengyel Anna lelke a mennybe
szállt. Angyalok jöttek érte sötétedés
után. tenyerükbe vették. és az öreg temetó kápolnájának tornya mögött eltantek vele a csillagok között. Csak teste maradt az alvégi házban. Szelíd halom a régi hever6n. Meg a riadt kétségbeesés. mely pillanatok alatt összeko- ,
lompolt rokont. szomszédot,jóbarátot.
Istenem! Ez volt a legtöbb. amit
mondani tudtak. Másban nem találtak
magyarázato t a történtekre. Hiszen
egész délután az esti harangszóig pucolta a hagymát. Szótlan volt. de gyorsan mozgó ujjaival sokra haladt a munkában. Késó este haza indult. otthon
lefe küdt és meghalt. Az angyalok
csöndben. pillanat alatt tették a dlJlgukat. Mint mondják. azért volt a nagy
sietség. mert a mennyországban is
fogytán a jóember. Az alvégi Lengyel
Annához hasonló pedig nincs is.

szőrzet, - 10 nap. Itt tartottunk,""
amikor elől egy megbízható egyén
azt mondta, rá lehet gyújtani.
- Hál isten vége ... - sóhajtott fel
valaki és hittünk neki. Borzonga tóan hideg hajnal volt, csipás
szemmel csetlettünk, botlottunk
és abehomályosult tudatunkon
túl egy reszkető.fény: vége, ha minden igaz, vége! Es ekkor végigfutott
az oszlopon a parancs: Díszszemléhez felkészülni!
"Borotválkozzon meg maga katona, mi az isten maga gorilla!"
Igenis! -loholtunk a közeli csordakúthoz és a befagyott vályúban
buzgón törtük a j eget. Add a pamacsot, a szappant, utánad lövöm a
pengét! Hatodik voltam egy vörös
csillag zsilettre. A 10 napos szakállam torzsája közül a bőrt volt
könnyebb kiborotválni. Véresen,
borostásan álltam be a sorba, szerencsém volt, a parancsnok a miniszter elvtárs fogadásával volt elfoglalva.
"Jobbról jön, értjük? Fogadás
jobbról, tiszte .. . .legj! Mégegyszer
elpróbáljuk. A fővetés legyen
egyöntetű!" Izgatott moraj - figyelJ,
jön ... - már hallatszott is a szélső
rajoknál a vezényszó, aztán visszhangzott egyre közelebb. Most a
szomszéd raj, aztán a mi tizedesünk üvöltött: "fogadás jobbról.
tiszte .. .legj!" Fővetés, kemény, határozott energia az utolsó mésztartalékból. Aztán az égbolton megjelent egy fülsértően döngicsélő helikopter, forgólapátja egykedvűen
keverte a fö1szálló hajnali párát.
Azt mondják, benne volt a miPalágyi Béla
niszter, Czinege.

Halott ujjai eleresztették a kend6t.
amitfogott. Azzal törölték meg el6ször.
Lágy volt. akár Voronika kendóje a
Szenvedó arcán. Azért is hagyták ott az
égiek.
Anyám kísérte el utolsó útjára .
Csendes. világos este volt. ahogy hazafelé vették az irányt. A tiszta égbolton
vibráltak az októberi csillagok.
- "Fáznak az égi mécsesek" - Arccal
az égnek. botorkálva haladt anyám
mellett.
- "Elfáradt az Isten. Elfelejtette
megsimogatni 6ket."
Anyám lába gyökeret eresztett.
Lengyel Anna szeme elmosolyodott.
- "Nincs baj. A szívem látja óket,
nem a szemem."
Az öreg ZsámbaLászló véres szeméMlfolyt a könny. Béna lábai nem mozdultak. ujjaival mankóit folytogatta.
Kés6bb. talán titokban megérintette I s-

ten. lassan felállt és kicsoszogott az
udvarra. "Bújtatja magát a lélek. ha
fázik!" - mondják a bölcs öregek. A
hosszú hallgatások ideje következik az
öreg Zsámba életében. Mert egyet most
már biztosan tud: Lengyel Anna nélkül
maradt a Földön. Helyrehozhatatla nul. Mindörökre. Ez a világ már nem az
6 do lga. A "kijárat" el6tt ül némán,
várakozik.
Ha jól meggondolom. alig történt
valami. Meghalt egy ember. aki már
életében is a mindenség lakójának számított. Múlandó dolgok érdekelték.
Testben és lélekben tiszta volt. A
paradicsomban is dolgozik tovább,
hogy kegyes legyen hozzánk az Isten .
Munkakönyvét nem tudják utána küldeni, mert soha nem volt.
A szeretet és alázat - amit ránk hagyott - talán feloldja bantudatunkat.
Lengyel Boldizsár
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Szolnok VT KOlnmunális Üzeme
Szolnok, József A. u. 85. sz. Telefon: 36-155 Telex: 23-369

Várjuk. Tisztelt Ügyfeleink megrendeléseit;

illetve kapacitás lekötéseit:
- öntött és hengerelt aszfaltozásra,
- 3 és 6 köbméteres konténerekben történli építési törmelék, lom,
szemét elszállítására,
- folyékony szennyvizek elszállítására (éves szerzlidés esetén
árengedményt biztosítunk),
- olajos szennyvizek elszallítására és ártalmatlanítására,.
- csatornahálózat átmosására, tisztítására,
- üzemek, telephelyek folyamatos gépi tisztítására.
~

Arkedvezmény február és március hónapban.
Lakosság részére 3 köbméteres, 4 köbméteres és 6 köbméteres konténerek 160.Ft/köbméter egységár helyett 140.- Ft/köbméter. Öntött aszfaltozásnál 500 négyzetméter felett 10 százalék kedvezmény.
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Szövetkezet

I

Szolnok, Ságvári krt. 14.
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Vállalkozunk :
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- épületek felújítási, fenntartási munkáinak végzésére, szerkezet- és tető
építési munkákra,
- társas és családiházak kivitelezésére,
- Közmüvek és térburkolatok építésére.

I

I

Ügyintéző;

III

Vajó Imre fővállalkozó, Ságvári krt. 14., tel.: 30-603 Lakásépítési iroda:
- társasházépítő közösségek szervezése, tervezése, lebonyolítása,
- katalógus- és kiadvány-árusítás,
- típus terv-értékesítés megrendelés alapján,
- csőállvány és zsalutábla kölcsönzés.
ÉPSZÖV
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Szolgáltatásaink:
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Ügyintéző: Törőesik
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Ügyintéző: Vajó Imre fővállalkozó, Ságvári krt. 14. Telefon: 30-603.
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Szolnok belvárosában társasház és iroda
építésére alkalmas telket keresünk.
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Gyakorlattal rendelkező: épííőipari müvezető.
Bérezés: megegyezés szerint.
Bedolgozói rendszerben az alábbi szakmákban:
- kőmüves, ács, festő-mázoló, víz-gáz-központi fiitésszerelő, villanyszerelő, üveges, asztalos, lakatos, burkoló brigádokat és egyéni munkavállalókat.
Bérezés: teljesítménybér + rezsitérítés.
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László, Százados u. 6. Telefon: 34-901.

Dolgozókat alkalmazunk:

ill
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- betonacél armatúrák gyártása, helyszíni szerelése,
SZOLNOK
- transzportbeton-szállítás mixerkocsival,
- épííőipari gépek kölcsönzése, szükség szerint helyszíni telepítéssel,
- lakatos szerkezetek gyártása.
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Ügyintéző: Sziics Ferencné, Sólyom u. 1. Telefon: 30-162.
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A SZOTÉV Ipari és Építőipari Részvénytársaság
törökszentmiklósi asztalosüzemébe
korszerii nyugat-európai gépekre felvesz kiemeIt bérezéssel:
asztalos szakmunkásokat,
érettségivel rendelkező dolgozókat,
nyolc általános iskolai végzettséggel betanított faipari munkásokat.

A faipari végzettséggel és gyakorlattal nem rendelkezök részére
tanfolyamot indítunk. A tanfolyam idötartamára bérezést biztosítunk a
következök szerint:
- érettségizettek: 6.000.- Ft
- szakmunkások: 5.500.- Ft
- betanított munkások: 5.000.- Ft
A tanfolyamon nyert ismeretekből vizsgát kell tenni. Az eredményes vizsga esetén üzemünkben érvényes bizonyítványt kapnak a beiskolázottak. A további foglalkoztatást üzemünkben biztosítj uk.
Tanulmányi eredmény től és végzett feladattól függően differenciált bérezés szerint kell
dolgozni.
- Érettségizett gépmunkások órabére: 40 - 50 Ft-ig
- asztalos szakmunkás végzettségü gépmunkások órabére: 40 - 50 Ft-ig
- betanított munkások órabére: 30 - 35 Ft-ig

Jelentkezni lehet:
Részvény társaságunk
központjában,
Szolnok, József Attila u. 36
Körmendi Sándorné
munkaerögazdálkodási
csoportvezetönéI.
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Még egyszer
A korábban közölt sorozatban
már esett szó a munkanélküliek ellátását segítő foglalkoztatás-politikai
eszközökről. Néhány gondolat erejéig
visszatérek - a tapasztalatok szerint
egyre nagyobb érdeklődéssel kísért újrakezdési kölcsön igénybe vételének lehetőségére, módjára.
Mind többször előfordul, hogy a
munkaerő szolgálati irodákat azzal a
határowtt szándékkal keresik fel a
munkában álló ügyfelek, hogy igawlást kérnek a kölcsön felvételéhez,
mintha csak a belénk ivódott búrokratlkus ügyintézés visszamaradott
esetéről lenne szó. Sokan keverik
össze a Foglalkoztatási Alapból négy
évig megelőlegezett kamatozású kölcsönt az általános vállalkozást ösztönző támogatással. Nos, nem eITŐl
van szó. Az újrakezdők, pályakezdők
vállalkozói kölcsöne foglalkoztatáspolitikai eszköz, mely a munkanélkülivé váltak ellátását szolgálja. Az a
személy jogosult az igénybe vételére,
aki számára a munkaerőközvetitő
iroda harminc nap alatt sem tud
megfelelő munkahelyet ajánlani. A
"megfelelő" jelző értelmezése ez esetben: az érintett személy egészségi
állapotának és képzettségi szintjének megfelel; a várható kereset az
igénylő korábbi átlagkeresetét eléri,
és a munkahelyre történő oda-viszszautazás a három órát nem haladja
meg. Aki számára van ennek megfelelő üres álláshely, köteles azt elfogadni. Gyakran tapasztaljuk, hogy
az "eltökélt" vállalkozók fel sem keresik awkat a munkahelyeket. ahová
irányították őket. Munkavállalási
szándékuk tehát nem is valós, és ez
sajnos kizáró tényező . Épp úgy, mint
az, ha valaki az utolsó munkáltatótól
''kilépett'' bejegyzéssel távowtt.
A szabályozás szerint egyénileg és
csoportosan is lehet vállalkozni.
Egyéni vállalkozónak minősül pl. a
kisiparos, magánkereskedő, szeI7..Ódéses üzemeltető, mezőgazdasági
kistennelő, élelmiszerfeldolgozó, virág-dísznövény tennesztő, kísérleti
vagy díszállattenyésztő. A kölcsön
bevihető társas vállalkozásba: pl.
munkaközösségbe, szövetkezeti
szakcsoportba, kisszövetkezetbe,

az

gazdasági társaságba (személyes
közreműködés mellett).
A szükséges feltételek megléte
esetén kerülhet sor a jogosultság
megállapítására, s ennek birtokában
- megalapowtt gazdaságossági kalkulációt mellékelve -lehet a pénzintézethez fordulni. A választék egyre
bővül (Kereskedelmi és Hitelbank.
Magyar Hitel Bank m, Budapest
Bank. OTP), de a kölcsön felvételének lehetősége különbözö. A maximális összeg személyenként 300 ezer
forint (1990-tő1400 ezer fOrint), csoportos vállalkozáshoz legfeljebb hatmillió forint adható, de a vállalkozás
nagyságától függ, hogy a pénzintézet
mennyit ítél meg. Ha a megtérülést
nem látja biztosítottnak. akár meg is
tagadhatj a az odaítélést. Hangsú1yowm, a Munkaerő Swlgálati Iroda
nem a vállalkozásra való alkalmasságot. hanem a jogosultságot vizsgálja.
Tapasztaljuk. hogy sokan ma a
vállalkozásban csupán a kevés munká~járó gyors meggazdagodást látják. Eppen ezért vezette be a Megyei
Munkaerő Swlgálati Iroda a vállalkozási tanácsadást. Szeretnénk az
elindulásban segítséget adni mindawknak, akikben a vállalkoZÓi készség, a menedzser gondolkodás az
utóbbi évtizedekben - érthető okok
miatt - ki sem alakult. További lépésként 1990 elején - kellő számú jelentkezés esetén - vállalkozói tréning indul kezdőknek ingyenesen, haladóknak méltányos költségtérítés mellett.
Csupán némi szabadidőt kell áldozni
az alapfokú ismeretek megszerzése
vagy awk további bövítése érdekében.
Részletes infonnációkért a Megyei
Munkaerő SWlgálati Irodához lehet
fordulni.
Ellátatlan rétegek a munkaerőpi
aconA munkanélküliséget megelőző
és kezelő eszközrendszer - a tapasztalatok szerint - körültekintő alkalmazás mellett is j e1entós rétegeket
hagy ellátatlanul. Melyek ezek?
- Pályakezdők kialakulatlan az
átképzésüket megoldó, rugalmas, az
iskolai rendszerű képzés hiányosságait is pótló átképzési rendszer. Az

érvényes jogszabályok szerint munkanélküli segélyre sem jogosultak.
- Háztartásból munkába állni
szándékozó nők: megfelelő munkahely (bedolgozói munka, egymúszakos vagy részmunkaidős álláshely)
alig van, így a gyenneküket egyedül
nevelők különösen hátrányos helyzetben vannak. Legtöbbjük szintén
nem jogosult munkanélküli segélyre.
- Nyugdíjasok: akik zömében megélhetésük feltételeinek javítása miatt
vállalnának munkát. A lehetőségeik
a korábbiakhoz képest is szúkültek.
- Eddig alkalmi munkából élők,
rossz munkamorálú, iskolázatlan,
szakképzetlen, italozó, börtönviselt.
cigány származású emberek, akiknél
szintén hiányoznak a munkanélküli
segélyre jogosultság feltételei, átképzésre, vállalkozásra nem alkalmasak.
- A munkaerőpiacról egészségi,
szociális körülményeik miatt kiszorultak. A megváltowtt munkaképességúeknek alig van esélyük a munkavállalásra, illetve könnyen a "leépítendők" közé kerülnek.
Látszik tehát. e feszültségek megoldása már túlmutat a foglalkoztatáspolitika keretein, komplexitást. szoros kapcsolatot feltételez a szociálpolitikával, az oktatás- és bérpolitikával
is. Az egységes rendszer ma még hiányos, a hézagokat awnban hamarosan pótolni kell, mert az elhelyezkedni sem tudó pályakezdők, az önhibájukon kívül munkanélkülivé válók, a
szociális bizonytalanságba kerülők
sora egyre hosszabb lesz a munkaerő
szolgálati irodák ajtajai előtt.
Végeredményben azzal sem lehetünk elégedettek. ha valamilyen szinten, valamilyen eszközrendszerrel
menedzselni tudjuk a munkanélküliséget: a foglalkoztatás-politika - és a
hozzá kapcsolódó egyéb politikáh: tevékenységének preventivnek kell
lennie, a munkanélküliséget ki- és
újratennelő társadalmi-gazdasági folyamatok összességének és egyes
összetevőinek célirányos befolyásolására kell irányulnia.
Többször hivatkoztunk már az előzőekben is a foglalkoztatás-politikára, amely awnban jól tudjuk. emberi
(vezetŐi) döntések révén fonnálódik.
Közöttük reméljük egyre többen lesznek olyanok, akik felismerik: ma már
nemcsak az válhat munkanélkülivé,
aki valójában nem is akar dolgozni.
Még megyénkben sem.
Juhász Éva

újrakezdők kölcsönéről

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

.. -

16

A vártemplom
és környéke
Szolnok történelmi
Gacsári Kiss Sándor kanonok

gyökere
Az új év alkalmából felkerestük a szolnoki vártemplom
plébánosát, Gacsári Kiss Sándor kanonokot, hogy beszéljen olvasóinknak a vártemplom-főplébánia történelmi
múltjáról és mai szerepéről, valamint az iskolai hitoktatás
jelentőségéről és új lehetőségeiről.
- Kanonok úr, mikor került Szolnokra?
- Mielőtt átvettem a szolnoki várplébánia,
pontos megnevezéssel Magyarok N agyasszonyáról elnevezett főplébánia szolgálatát, csak
annyi közöm volt Szolnokhoz, hogy átutaztam a városon. Mint a Váci Egyházmegyei
Történeti Bizottság kinevezett tagja, 42 plébánia történetét megírtam, így kutatásaim során
történettudományi ismereteim lettek Szolnokról.
Harmadik éve végzem itt szolgálatomat.
1987. szeptember 24-én, Szent Gellért és
Szolnok ispán közös vértanúságának évfordulónapján végeztem első szentmisémet Szolnokon, és mutatkoztam be a szolnoki híveknek a
vártemplomban. A lelki megújulás, amint
Pázmány Péter mondotta: "böcsületös vastagodás az igaz hitben". Ezért az egyházi élet
kiteljesedése érdekében kezdettől fogva fontosnak tartottam a szolnoki élet gyökereinek
feltárását, a helytörténet megismertetését és a
hitoktatás fellendítését, amelynek történeti
alapját és rendes módját főként az iskolai hitoktatásban látom. Hasonlatot alkalmazva:
egyik oszlop a történeti tudat, másik oszlop a
hitoktatás, a kettőt összeköti és csúcsként átíveli a vártemplom liturgikus-kultikus élete.
- Melyek azok a történelmi vonások, amelyek megalapozták a vártemplom múltbeli és
mai jekntőségét?
- Szívesen mutatok rá a vártemplomra,
merÚtt van Szolnok gyökere, itt dobog Szolnok szíve vallási és polgári értelemben egyaránt. Ezeken a négyzetmétereken, városunk
ezen földdarabján imádkozott Szolnok ispán.
Szolnokon jelenleg öt plébánia működik.
Ezek között a főplébániai cím a várplébániát
illeti.
- Mitjeknt ez?

- Ismét a történeti gyökérbe kell kapaszkodni. A Szolnok nemzetség Tisza-parti magyarjai a ll. században itt keresztelkedtek
meg, itt alapítottak állandó lakhelyükként települést. Ez azt jelenti, hogy a Szolnok nemzetség keresztelőegyháza, a gyökere a várplébánia a város és a megye szervezett életének.
Szent István király az egyházi és állami szervezet kiépítésével a Szolnok nemzetség keresztelőegyházát, mint várplébániát főplébá
niává, a Szolnok nemzetség téli szálláshelyén
képzett várat pedig királyi várrá minősítette.
Ezen az alapon lett a várplébánia főesperesi
székhely és a vár amegyeszékhely.
A várplébánia ma is működik, a szolnoki
főesperesség ma is létezik. A város és amegye
ma is élő valóság. Az élet itt közel ezer éve,
Szent István - a Haza Atyja - óta folyamatos.
Tehát ezen az alapon vagyunk főplébánia Ezt
megértve, a főplébánia ismét a város és a
megye társadalmi és hitéletének egyik központja és hordozója. Ugyanis a főplébániai
jelleget nem a templom méretének és forgalmának a nagysága adja meg és nem a plébános
személye határozza meg, hanem azt megadta
és meghatározta Szent István királyunk és a
hagyomány. (Például Budapestnek legnagyobb és legnépesebb temploma a Bazilika,
de nem a Bazilika Budapest főtemploma.)
- Szolnokon azonban sokon a belvárosi
templomot tekintikfőtemplomnak_
- Ez a téves megítélés a sztálini időkboí
ered, bár akkor sem adott erről senki hivatalos
végzést, nem is lett volna erre jogalapja. Ezen
időkben és utána is jelentősen növekedett a
város lakossága A betelepült tömegeknek
nem volt és nem is lehetett helytörténeti ismerete, így sokan spontán indultak abba a ternI>lomba, amelynek a tornya szembeötlően a leg-

magasabb. Nem gondoltak arra, hogy templomok és emberek értékét nem a magasságu~
határozza meg.
Forgassuk vissza több mint 40 évvel a
krónikát és azt látjuk: a megye és város hivatalos istentiszteleteit a vártemplomban tartották. Társadalmi vonatkozású reprezentációkon, valamint hivatalos eseményeken s a hatóságok előtt a vártemplom plébánosa képviselte a város katolikus lakosságát. A tanulóifjúság és katonaság hivatalos temploma a vártemplom volt. Úgy érzem, ezek tudatosítása a
népi kultúrának is része és ápolásának műve
lődési vonatkozása is van.
Ebbe a gondolatkörbe i!lőnek látom a Gutenberg teret Szent István térre nevezni, s
ezzel együtt feltárni az előző vártemplom
romjait. Úgy érzem, ehhez az ősi földdarabhoz minden szolnoki embemek köze van, s
így a vártemplomhoz is minden itt élőnek
köze van.
- Áttérve a hitoktatásra: miben látja az új
lehetőségekjekntőségét?

- A hitoktatás ügyében is a szentistváni
alapra kell állni, ezért az egyháznak ki kell
nyitni "saját ablakát". Ez azt jelenti, hogy az
egyház nem maradhat a templomok, sekrestyék, plébániai hittantermek falai között, ahová nem a "meghitt" környezet miatt ment,
hanem a sztálini időkben oda beszorult. Hazánkban a hitoktatás 1949 óta fakultatív. Ez
azonban akkor sem a nép akarat következménye volt, amit igazol az is, hogy Szolnokon
akkor a diákok 90 százaléka igényelte az államkormányzati rendelkezés sel fakultatívvá
tett hitoktatást. Úgy érzem: az okok ismertek,
amelyek következtében évente csökkent az
iskolai hitoktatást igénylő diákok száma, így
az ötvenes évek második felében Szolnokon
gyakorlatilag megszúnt az iskolai hitoktatás.
Ilyen körülmények között és ennek nem egészen megfelelő pótlására volt kénytelen az
egyház bevezetni a templomi hitoktatást. .
A város kiterjedésének nagysága és közlekedésének forgalma, a szülők időbeli lekötött/ Folytatás a 17. oldalon.!
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/Folytatás a 16. oldalról/
sége miatt a gyerekek jelentős része maximális
jóakarat mellett is képtelen eljutni a templomi
hitoktatásra. Ilyen nehézségekről szó sem lehet
iskolai hitoktatás esetén. Könnyúbelátni, hogy
nemcsak történeti alapon, hanem életszerűen is
a hitoktatás rendes és természetes helye az
iskola. Arra is gondolni kell: a gyermek természetes élettere a család. Számára első és legfontosabb nevelő a szülő. V ártemplomunkban a
múlt évben kétszer rendeztünk családi napokat
és háromszor voltunk autóbusszal szülők-gye
rekek kirándulásán plébániai rendezéssel, vidéken. A családi nevelésre épül az iskolai nevelés és a kenó között ha ellentét van, az a
gyermek kárát okozza. Ebben az összefüggésben a szülők és gyermekek jogait az emberi
jogok és a vallásszabadság értelmezésében kell
nézni, így jutunk el az iskolai hitoktatás fontosságának belátására. Az iskolai hitoktatás is
az emberi jogok és a vallásszabadság tartozéka.
Érdemesnek tartom megjegyezni azt is: a
társadalom világnézetileg nem egységes. Ennek a társadalomnak testvéries közérzetét segíti, ezzel a társadalmat is építi az iskolai hitoktatás.
A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) "Gravissimum educationis momentum" kezdetú nyilatkozatának 5. és 6. pontja az egyház részéről
"ablaknyitás" volt a hitoktatás ügyében.
- A templomokon kívüli hitoktatás milyen
arányú Szolnokon?
- Az államkormányzat a maga részéről óriási lépést tett előre a múlt évben az iskolai
hitoktatás kiszélesítésére és teljes szabadságára vonatkozóan. Mindezeket fontolóra véve, én vagyok Szolnokon az egyetlen pap, aki
1989 őszén elkezdtem az iskolában a hitoktatást. Nem az állam korlátozta ezt a többi pap
számára, hanem ők részben fizikai állapotuk,
részben sajátos szemléletük miatt nem éltek a
lehetőséggel. A várplébánia területén, iskolában és templomban, pontosabban plébániai
hittanteremben folyik a hitoktatás különböző
diákcsoportoknak. Fontosság és célszerűség
terén elsőség az iskolai hitoktatásé, mivel ez
most újrakezdés, ezért valameddig még folytatni kell a templomi hitoktatást is.
A Tallinn körzeti iskolában tanítok hittant.
A hitoktatás helye, ideje, körülménye kitűnő
nek mondható . A tanterem kifo gás talanul jó és
szép. A hittanórák idóbeosztása optimális. A
személyi vonatkozású körülmények is jók. Az
igazgatónő személyesen bemutatott a tantestületnek és a diákoknak. A hitoktatáson való
részvétel miatt senkit sem ér megjegyzés. A
hitoktatásra vonatkozóan nem mondanak ellenjavallatot. Nincs semmi, ami sérelmes lenne. A szülóknek is ez a véleménye. Én nem a
múltról beszélek, hanem a jelenről és erről
beszélhetek, mert én tanítok iskolában hittan t.
Az elmondottak igazolására felhozom: az iskolában a hittant tanuló gyerekek létszáma nem
csökken, hanem növekszik. örömmel mondom: megnövekedett a misére járó gyermekek
száma is.
- Más pap mUrl nem tanít iskolában hittant?
- Meglátásomat nem szúkítem Szolnok területére. Egyes papok a nyugdíjhatáron túl
kénytelenek idősen, rokkantan dolgozni a paphiány miatt. Erejük és idejük már nincs az
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iskolai hitoktatásra. Fiata~bb papok esetében elő
Tordulhat az' iOegei'ike~s
azért, mert ők nem tanul-'tak és nem tanítottak iskolában hittant, így ilyen élményeik nincsenek. Lehet olyan pap, akinél a
szemléletbeli hibára,
vagy lelküsmereti érzékenység hiányára kell
gondolnunk. Ez szubjektíve nem bún, hanem súlyos hiányosság. Kétségtelenül könnyebb és kényelmesebb hitoktatni
templomban, de nem ezt
kell nézni, hanem Jézust,
aki önmagát jó pásztornak nevezte, ezért nem az
akol ajtajából hívogatta a
Karácsonyi pásztorjáték a vártemplomban
bárányt, hanem utánajárva kereste a tévelygő bánem törik meg a hite, nagyobb lesz a teherbí·
rányt. Az iskolai hitoktatás ezt az utánajárást rása.
jelenti.
- Mi a kgcélravezetőbbnek látszó megol- Hívők egy része is húzódozik az iskolai dás?
hitoktatástóL Miért?
- Az egyházon belül egyes papoknak és
- Itt hitbeli gyengeségről van szó . Ebbo1 egyes híveknek kell felvilágosodni a lényegláeredően és ezt leplezve beszél olyan diszkrimitásban és megújulni Krisztusban. Enélkül a
nációról, ami a mai iskolában nem létezik. És legjobb rendelkezés és a teljes szabadság sem
ha volna üldözés, akkor sem a visszahúzódást, hoz kellő eredményt. Tehát az egyházon belül
hanem Krisztusnak ezen szavait kellene aján- kell megújulni. Orunagában a paphiány miatt
lani: "Boldogok, akik üldözést szenvednek az a papok nem tudják a hitoktatást kellő mértékigazságért, mert övék a mennyek országa. Bol- ben végezni . Régen a nagyobb létszám mellett
dogok vagytok, ha gyaláznak titeket és üldöz- sem tudták, ezért voltak egyházhatóságilag
nek, meg hazudozva minden rosszat monda- megbízott és az állam által fizetett világi hitoknak rátok énmiattam. örüljetek és újjongjatok, tatók. Ezt az intézményt rendelettel nem szünmert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben." tették meg, hanem a gyermekhiány következ(Máté 5, lD-ll.)
tében szűnt meg. Én a megoldást ennek a
Tapasztalatból beszélek. 15 éven át tanítot- visszaállításában látom. Fizetésükto1 az államtam iskolában hittant, és voltak helyek, ahol hatóság aligha idegenkedne, mert a vallásos
csak templomban tanítottam. Első tanítványa- szülők is dolgozó, adófizető polgárai az államim már maguk is szülők. Az iskolai hittanosok nak. Méltányos, hogy az iskolafenntartó állam
vallásosabbaknak és az egyházhoz húségeseb- a közterheket viselő szülők pénzéből ne csak a
beknek bizonyultak, mint a templomi hittano- marxista világnézetet tekintse az iskolában
sok, főleg a plébániákat megszállva bennülők. egyedülállónak, hanem a jog mellett fizesse
Tűrhetetlen mellébeszélést látok abban,
meg azokat a világiakat is, akik az iskolákban
hogy a templomi hitoktatás előtérbe helyezése hittant taníthatnának.
vagy kizárólagossá tétele céljából a lényeget
- Végezetül mit hangsúlyozna még?
így ködösítik: A templom és plébánia meghit- Nem vitatható, hogy az egyháznak joga
tebb helye a hitoktatásnak, mint az iskola. Ez van saját óvodához, iskolához, vagy hasonló
nem gyógyító, hanem fájdalomcsillapító meg- értelemben a katolikus jellegű állami intézjegyzés. Meghitt hely a templom a liturgia és ményhez. Ilyen volt a Konstantin iskola Szolmeditálás számára. A templom az "imádság nokon. Vannak vallásos pedagógusok és valháza". A hitoktatás háza az iskola. A nemaka- lásos szülők. Mindenkinek megadni a magáét:
rást leplező másik lcibúvó így hangzik: Nem ez jogi kérdés és a társadalom egységének,
állítok pellengérre néhány hittanos gyerket az békéjének biztosítéka a világ minden pontján.
iskolában. Akik ezt mondják, nyilván elfelej- Ilyen iskolák társadalmi igényként léteznek. A
tették Jézus szavait: "Aki megvall engem az legutóbbi napokban fiatal szülők jelentek meg
emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei nálam a várplébánián és bejelentették azon
Atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek igényüket, hogy legyen Szolnokonegyházijelelőtt, én is megtagadom Mennyei Atyám
legú állami óvoda, majd iskola. Ezt nem előzte
előtt." (Máté, l O., 32-33.)
meg célozgatás, szervezés, hanem a spontán
Az utóbbi napokban, a szilveszteri hálaadá- népakarat jeleként mutatkozott. Ezzel hivatason nyilvánosan megemeltem papi sapkámat los szinten akkor lehet fellépni, ha a szülők és
azok előtt a gyerekek előtt, akik dicsőségüknek pedagógusok jelentkeznek a várplébánián és
tartják Jézustmegvallani az iskolában. Kétség- szándékukat ott aláírásukkal igazolják. A szótelen, a vallásos gyerekek az iskolában kisebb- banforgó cél érdekében ez az első lépés, és ez
ségben vannak. Ezzel is a gyermek az életre ajövő reményének alapja. V árplébániánk ezért
edződik, mert lcisebbségben lehet vallásossánemcsak történeti emlékek hordozója, hanem
gával majd a családjában és munkahelyén. Ha élő intézmény Szolnok népe javára.
szokottá válik számára már az iskolában a lét- Köszönjük a beszélgetést.
számbeli kisebbség helyzete, így késoob ezért
László Gyula
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A rejtélyes jóga CD
"Szent Királyi Tudás ez,
Mnt eltöriti Királyi Titok .. ."
Divathullámként ~sztotta el Európát a
század elején a jóga. Ujra és újra felébredt
iránta az érdekl6dés, napjainkban pedig
már hazánkban is egymást érik a "jógaklubok" . Ajóga szó hallatán a többség még
mindig kitekert végtagú testtartásokra,
szöges deszkán fekv6 fakírokra, minden betegséget gyógyító csodás hatású tornára gondol, s6t jógasportot emlegetnek.
Ez nem véletlen, hiszen az elmúlt
évtizedekben a témáról - néhány tiszteletre méltó kivételt61 eltekintve csak ezen a szinten és csak ilyesmiket
olvashatott a széles közönség. Esetleg
"tudományos" fejtegetést a jógaászanák (testtartások) szervezetünkre gyakorolt, az életer6t és az egészséget
meg6rz6 hatásáról, "szigorúan marxi sta" alapon. Hogy miért nem hallhattunk a jóga igazi mivoltáról évtizedekig? Talán mert az uralkodó ideológia nem túrt meg maga mellett más
filozófiákat, eltér6 gondolatokat. A
jóga a hat indiai filozófiai rendszer
(Darsana) egyike. A darsana szó megtapasztalást jelent. Ebb61 következik,
hogy I!em követel vak hitet, bár idealista. Allít valamit, majd leírja a gyakorlati módszert, ahogyan ezen állítás
igazát megtapasztalhatjuk.
A jóga az egyén tökéletes szabadsága. Ez pedig ott kezd6dik, ahol
megszűnik a "tiltott gondolatok" és
"tiltott könyvek" kategóriája.
A legmagasabb rendű erkölcsiség
és szellemiség iránti igény - ez a jóga
épületének ajtaja. Kiben ez az igény
és a megvalósításukat célzó állandó
törekvés nincs meg, ne nyissa ki azt.
A jóga eredetét évezredek mélysége fedi
A legenda Siva isten ajándékaként emlegeti, és ember el6tti bölcsességnek nevezi. A tanítás egy úgynevezett tanítványláncolaton át terjedt - mindig a legjobbak
által továbbítva - évezredeken át
1922-ben az Indus folyó mentén angol
és indiai régészek az ásatások folyamán
felfedezték egy 6si civilizáció nyomait
Megállapították, hogy kb. i.e. hatezer évvel már voltak itt települések, de igazi nagy
településsé kb. i.e. háromezer évvel váltak.
Ekkor már közművesített (!) égetett agyagtéglából épült (!) többszintes (!) házak álltak itt. J ól felismerhet6ek a fürd6kamrák,
fürd6medencék, melyek vízszigetelése
még ma is tökéletes. Ezt a kultúrát nevezték el később a két lel6hely neve után
Mohendzsó-dáró és Harappá kultúráknak,
illetve Indus-völgyi civilizációnak. A sok

egyéb lelet mellett pecsétel6ket is találtak.
amelyeken jól látható aHatha jógából jól
ismert "Padmászana" , azaz lótuszü1ésben
ül6 férfialak. Bár e civi!izációk írását a mai
napig sem sikerült megfejteni, ezek a leletek a jóga 6si eredetének kézzelfogható
bizonyítékai.
Néhány fogalomértelrnezés •
A jóga ortodox filozófiai, metafizikai,

az emberi struktúrára koncentrál, az emberi lét feletti uralom megszerzésének módszereit kutatja. Végs6, igazi értelemben tehát megmaradt minden religiozitástól
mentes önmegvalósítási iskolának." (Dr.
Takács László)
A jóga nem független, önálló filozófiai
rendszer. Szorosan összefonódott egy másikdarsanával, amelyet Számkhya-nakneveznek.
"Az lát jól, aki egységben szemlél
jógát és szárnkhya tant" (Bhagavad
Gítá)
Emellett az említett hat darsana
egymásra hatása is jóllátható. Ez ősi
filozófiai rendszerek a világ keletkezését, létrejöttének okát, az élet, az
ember eredetét, létezésének miértjét,
célját kutatták megszállottan.
A jóga filozófiája
Bár e filozófia kifejtése önmagában is egy kötetet töltene meg, a lényegét igen frappánsan dr. Takács
László "Jóga" c. tanulmányában olvashatjuk. Részlet:
"... az emberi tudat az abszolút létb61, a megkülönböztetett szellemb6I,
azaz a legfőbb istenségb61 származik.
A tudatfolyamatok így az eredetében
tiszta, fény természetű lét megnyilvánulásai, a tapasztalás, az érzés és a
gondolkodás folyamata az abszolút
létb6l meríti energiáit. Ennek felismerésével az elme eredeti és örökké való
állapotába helyezhet6 és helyezendő
vissza, az említett tudatfolyamatok
pedig a kozmosz teremt6 erői vé emelhetők ...
Az indiai eredetmítoszok id6tlen
id6k óta az ember égi, isteni származását tanítják."
Lama Anagarika Govinda festménye.
A jóga ezotéria. Ez azt is jelenti,
hogy az igazi eredményeléréséhez
metapszichológiai szisztéma. A yuj
(judzs) szót6b6l ered, melynek főbb jelen- (lásd fent) kivételes képességek kellenek.
tései: leigázni, megzabolázni, összekötni, Ahogyan nem lehet mindenki Beethoven,
Eistein, Michelangelo stb., ugyanígy nem
egyesülni.
Nézzünk néhány meghatározást a jógá- lehet mindenkib61 jógi sem. El6fordul néhány esetben, hogy egyes emberek a Saról:
- "A jóga a tudatban zajló változások, madhi állapotában (megvilázosultság) élnek születésükt61 fogva. Oket született
folyamatok megfékezése." (patanjali)
- "A jóga önmagunk megismerésének Siddháknak nevezzük. Ez az állapot az
az abszolút tudati szabadság uralmi státu- el6z6 életük következménye. Ennek félreszának önmegvalósítási iskolája." (Dr. Ra- ismerhetetlen jelei vannak. A A tanokban
járatlan, képzetlen elme azonban tanító sefael József)
- "A jóga tudomány, amely megtanít gítsége nélkül e jeleket nem érti meg.
nekünk egy olyan módszert, amellyel az
"Ezer között ha egyet lelsz, aki
egyéni lélek egyesülhet a felsőbbrendű istökélyre szomjazik, s ki ért is
teni lélekkel." (Shivananda)
engem, egy sincs tán ezer ilyen
- "A jóga az elmeanyag visszatartása a
szomjazó között."
különböz6, sokféle formával való azono(Bhagavad Gítá)
sulástól." (Vivekananda)
Mindent egybevetve a különböz6 meg(Foly tatjuk)
fogalmazások mögött ugyanaz a gondolat
Ifj. Szatmári Zsigmond
húzódik meg. "A jóga valójában kizárólag
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Születésnapi gála
Jászberényben

Egész
estés
Testre símuló dressz, tenyérnyi
szoknyák, csipke, fodor, tüll- és
flitterköJtemények, ritmus, színes
kavalkád, báj és kecsesség, gyönyörű lányok, csinos fiúk, szépségözön. Mindez csak töredéke annak, ami jellemezhetné a Lehel
Táncklub jubileumi gálaműsorát.
A huszadik születésnapon varázsos műso
ron ünnepelt az együttes s a közönség.
.A húsz év igazán röpült. Az alapítók,
akik 1969-ben Bagyari Ildikó tánctanárral
az élen kigondolták a táncklubot, ilyen
káprázatos sikersorozatra biztosan nem
gondoltak. Pedig ez lett belőle. Sok fiatal
űzte, űzi ezt a sportot - s ez nem elírás, a
legnemesebb sportok egyike! - Jászberényben. A város nevének hallatán sokan
a Jászsági Népi Együttes sikereire gondolnak előbb. Kevesen tudják, az 1972-ben
alakult együttesbe sok társastáncon edz6dött táncos lépett áLA Lehel Táncklub táncosai közül egyre sikeresebb, tehetségesebb fiatalok kerültek ki. Többen sajátcsoportot alakítottak, vagy tanfol yamok vezetését vállalták a Jászságban. A jelenlegi
vezetők, Molnár Anna és fivére Molnár

káprázat
József is itt tette az első lépéseket, majd
A-osztályos táncosokká értek, s az együttes szalcmai vezet6ivé váltak. A táncklub
kisugárzása Szolnokot sem kerülte el.
Molnár Anna a Ságvári Művelődési Ház
klubját alapította meg, s vezeti.
A klubban a jó közösségi élet, az együ~é tartozás kötődése is fontos volt, s jelen
IS volt az elmúlt években. Nem futotta
mindig 30-40 ezres mhakölteményekre,
gyakran közösen varrták a rafinált kosztümöket, olykor éppen fellépésre igyekezve,
a buszon. A jó hangulat, a vidámság, a
közös programok sokuknakjelentettekegy

. ..--
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életre szóló élményt s barátságot.A mostani klubtagok meghatódottan gondolnak az
e~yütt. táncol~ évekre. A "nagy" együttes
sikeremek szmhelye: Erkel Színház, Pesti
Vigadó, Kongresszusi Központ. Egész estét betöltő, változatos koreográfiákkal tudnak színpadra lépni. Ehhez 6-8 kiváló táncospár, s rengeteg kosztüm kell. S az is,
hogy l~gyenek tárnogatóik, hisz költséges
~ulatsag ez. A húsz év során akadt ilyen
IS. ~lőbb a Déryné Művelődési Központ,
majd 1978-tól a Munkás- és Ifjúsági Ház
az otÚlonuk, s mindvégig érezték a Hűtd
gépgyár mecénási készségét is. A támogatás mellett jóideje saját bevételeik vannak
műsoraikkal keresnek is. Igaz, a tüll- é~
flitterköltemények nyelik a pénzt.
A táncklub neve külföldön sem ismeretlen, az utóbbi négy évben az NDK-ban,
J ugoszláviában, Lengyelországban, a
Szovjetunióban léptek fel. Közben
rengeteg táncversenyen vettek
részt, maguk is rendeztek ilyet,
ahol a párokat, a koreográfiákat
minősítik. Sok siker, díj és taps
volt osztályrészük. A kitartó, szakmailag egyre fejlődő rangos munka gyümölcse beérett. A Lehel
Táncklub a közönség kedvence. A
vasasszakszervezet vezetői is tudják ezt. S hogy ennek nyomatékot
is adjanak, a húszéves együttest a
jubileumi gálán a Szocialista Kultúráért címmel tüntették ki.
A taps a díjnak, az elismerésnek, a kiérdemelt rangnak is szólt.
No meg annak az elbűvölő káprázatnak, amit egész estén át láthatott
a gálaműsor közönsége. A barátok,
a barátndk, az ismerősök, a'nagymamák, az egykori táncosok s a
kezddk vastapsa is felért egy díjjal.
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Fájdalomcsillapításra

Laskagomba telepítése és termesztése 2.
A micéliummal - a gomba tenyésztestét
sejtfonalak szövedéke - átszőtt
alapanyagot a vásárlást, szállítást követ6en
el6re előkészített, maximális higiéniával
biztosított - frissen meszelt, a padozat tíz
százalékos keverési arányú formalinnal
alaposan felmosva, melyet 48 óráig zárva
tartunk - termeszt6 helyiségben helyezzük
el. A termőtestecskék a telepítés t követ6en
10-14 nap múlva jelennek meg a perforációkon. A gomba akkor érett a szedésre, ha
a kalap széle még lehajlik, a parányi termő
test-csoportok a perforációnál - egymást
szabályos távolságban követő apró lyukak
- képz6dnek, és csak azon túljutva indulnak növekedésnek. Kalapjuk ilyenkor még
fehér vagy halványszürke, színez6désük
csak kés6bb, 2-3 nap múlva kezd6dik el.
A szedést kézzel, kés segítségével végezzük, a term6csoportokat letörjük vagy
levágjuk. A perforáción keresztül fejl6dött
csoportokat a legkönnyebb eltávolítani,
ezek a blokkokról már enyhe feszítésre
lepattannak.
A gombát gyújt6edénybe helyezés előtt
tisztítani kell, minden esetben el kell távolítani a táptalajmaradványokat. A tönk alsó
részét, f6leg a közös tönköt csak akkor kell
levágni, ha a szedésre túlérett állapotban
kerül sor. A leszedett, tisztított gomba mindig lemezeivel lefelé kerüljön a göngyölegbe, nehogy a lemezek közé por, homok
vagy egyéb szennyez6dés kerüljön, mert
azt már nagyon nehéz eltávolítani. A gyújtőedények merev falúak legyenek. A gomba a szállítást és tárolást nehezen túri, ezért
késő este vagy kora reggel szállítsunk.
A laskagomba a csiperkegombához hasonlóan hullámokban hozza a termőteste
ket. A termőhullámok közötti időszak 1014 nap, három hullámot érdemes bevárni.
A termőtestek a második, illetve a harmadik hullámban is a perforációkon jelennek
meg, így a táptalajt körülvevő fóliát nem
kell felhasítani vagy eltávolítani. A várható
termés az alapanyag súlyának 20-25 százaléka, ha a követelmények szigorúan be
vannak tartva a termesztő helyiségben. Az
első terméshullámról szedhető a legtöbb
gomba, ez az összes termésnek a felét. is
kileheti.
Az alapanyagon mázsánként termő - első hullámban - 8-10 kg gomba 14 C-fokon
5-7 nap alatt válik szedésre éretté, amit a
kalap színének kifakulása jelez. Ha lehetséges, akkor a növekedés időszakában a
léghőmérsékIetet 8-10 C-fokra csökkentsük, ennek figyelembevételével a termést
jobb minőségben szedhetjük. Az első terméshtillám után a zsákokat alaposan tisztítsuk meg az elhalt gombáktól és tönkhulladékoktóI, ezt követ6en, ha az alapanyag
erősen lehült, "akkor 15-16 C-fokra fútsük
fel a zsákokat - trágya hőmérővel ellenő
rizzük a táptalajt -, különben nagyon elhúzódik a termesztés időtartama.
felépítő

Kéthetes időközönként követik egymás
a terméshullámok, egyre csökkenő hozamrnal. Egy-egy hullám betakarítási ideje 3-4
nap, ez alatt naponként kell szedni, hogya
túlérést elkerüljük. Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a gomba spórája köhögést,
allergiás tüneteket válthat ki az arra érzékenyekb61, különösen akkor, ha a gomba
túlérett és kicsi a páratartalom. Az id6beni
szedéssel és a megfelelő páratartalom (8090 százalék) tartásával ez a veszély azonban minimumra csökkenthető, szükség
esetén az érzékeny emberek használj anak
"ipari porvédőt".
A termesztés során a leggyakoribb hibák a következők:
- A levegőhiány a termőtestek tömeges
elpuhulását, a normálisan fejlődött kal apok erős kanalasodását vagy vastag,
hosszú tönkök képz6dését váltja ki.
- Fény hiányában csak korallszerű képz6dmények teremnek. Kevés fényben erő
sen megnyúlt, vékony tönkú és kis kalapú
gombák nőnek a fényforrás irányába.
- A parányi gomba termőtestecskék 90
százalékos páratartalom fölött már nehezen adják le a vízpárát, ezért harmatszerúen kicsapódik a víz a felületükön, kés6bb
pedig elfonnyadnak, különösen akkor, ha
a hőmérséklet alacsony és a levegő is kevés, a gombák ilyenkor kanalasodnak, tölcséresednek, lepusztulnak.
- A levegő hiányát a gomba a tönk megnyúlásával és a kalapméret csökkenésével
id6benje1zi. Tartós, nagyfokú levegőhiány
hatására a megnyúlt tönk elvékpnyodik, a
kalap bunkószerű lesz. A légcsere fokozásával - huzatmentesen - orvosolhatjuk a
fenti mulasztást.
- Alapvető problémaként jelentkezik
még és a termesztők jelentős hányadánál
visszatér6en előforduló a szüret mámorára
visszavezethet6en a terméshullámok végén a blokkok alapos letisztítása. A terméshullámok végén a blokkokat egyértelmúen mindig alaposan tisztítsuk meg a
termőtest-roncsoktól, a tönkmaradványoktól, valamint a visszamaradt, fon ynyadt és beszáradt termőtestekt6l. A nő
vényvédelmet pedig a hullám szünetekben
ismételjük meg, ha szükséges. Az első terméshullám visszamaradó darabkái a perforációt elzárják, ezért a zsákokat keresztmetszéssel 1-2 cm-es hosszban célszerű
felvágni, de csak a perforáció központjától
indítva, ezáltal a következő hullám term6testecskéinek szabaddá tesszük a felülete-

kel
- A növényvédelmeta termőidőszakban
is folytatni kell, ekkor a gombaszúnyogok
a legveszélyesebbek. Ellenük Bladafum II.
füstpatronnal vagy papírral felitatott Unifosz 50 EC (4 mVl 00 köbméter) elégetésével védekezhetünk, egy óra alatt kifejtik
hatásukat.
Miklóssy Márton

Természet adta
"pirulák"
Javaslom, próbálja ki az itt leírt
gyógymódokat! Lehetséges, rogy' <l4jön
esetében is jobban beválik, mint a gyakran kellemetlen mellékhatással járó
gyógyszerszedés.
Amikor fáj a feje, próbáljon el6bb egy
keveset enni, hátha éhes, vagy pihenjen
lerövid id6re, biztosan fáradt. Az is lehet,
hogy nem itta még meg az aznapi kávéj át,
esetleg id6változás lesz, akkor pedig a
pirula is alig segít valamit. Zuhanyozzon
le, ha van rá lehet6sége, vagy sétáljon
egyet, fel fog frissülni, "kikapcsol" egy
kicsit. Ha fájdalma nem enyhült, tegyen

a homlokára hideg vizes borogatást, legalább addig is pihen egy keveset, esetleg
dörzsölje be halántékát vietnami mentolos balzsammal vagy olajjal.
Gyomorfájása, gyomorgörcse enyhítésére készítsen teát 4-5 féle alapanyagból, amelyeket a következ6 növények
egyenl6 arányú keverékéből állíthat
össze: körömvirág, ánizs mag, sáfrányos
szeklice, pemetefű, kálmosgyökér, rozmaringlevél, fodormentalevél, borsmentalevél, ezerjófű, levendula, feketeüröm,
vasfű, borsikafű. Ha ideges (emiatt is
fájhat a gyomra), macskagyökeret, tárnicsgyökeret és vidrafüvet is keverhet a
kiválasztott teaalapanyaghoz.
A fogfájást érdemes félévenkénti
vizsgálattal megel6zni. Ha mégis el6fordulna, hogy fáj, arcát borogassa be, próbáljo;). ki egy tömény mentolos (fodorvagy borsmentás), kamill ás öblögetést,
és miel6bb forduljon orvoshoz.
A fülfájás a legkellemetlenebb fájdalmak egyike, kül önös en ha náthával párosul. Amíg orvos nem látja, tartsa a fülét
melegen, zacskóba (zokni ba) kötöLt meleg sóval. Nagyanyám óvatosan a kövirÓzsa levelének levét csöpögtette fájó fülembe.

SPORT - ÉLETMÓD

SchirilIa,
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Egy csodálatos emberrel találkoztam '89 utolsó szerdáján. Schirilla Györgynek hívják és ahogy beszélgettünk, úgy éreztem, mintha már ezer éve ismernénk
egymást.

az egészséges életmód prófétája
- Egy órával eze/lJtt a 3 C-fokos Tiszában
lubickoltáI. NemfáztáI?
- Egy cseppet sem - válaswlt az ötvenegy
éves neves sportember és aszkéta. - Ezeket a
jegesvízi úszásokat 1952-ben kezdtem, annakidején csak két-három percet tudtam vízben
maradni. Az eltelt harminchét esztendő alatt
odáig jutottam, hogy akár egy órás hidegfürdő sem OKoz problémát.
- Korábban milyen sportol aztél?
- 1967 -ben a Budapest-Moszkva távot futottam le, egy hónap alatt 2215 kilométert. Az
ezt követő évben a huszonnégy órás "kocogásban" állítottam be világrekordot, arriit tizenegy évig senki nem tudott megdönteni.
Osszeszámoltam, összesen 160 ezer kilométert teljesítettem ezidáig. Valószínű ennek kő
szönhetem, hogy 120/70 a vémyomásom, és
hogy ugyanazokat az erőpróbákat meg tudom
csinálni, amit tizenhét éves koromban. Szerintem az egészség fokmérője a teljesítés és
az, hogy mennyi idő alatt tudja kipihenni
magát az ember.
- Gondolom ezekb/JI - a virtust nem nélkülöz/J - úszásokból nem lehet megélni. Mi a
foglalkozásod?
- Szellemi szabadfoglalkozású vagyok,
külföldi lapo knál mint újságíró dolgowm,
itthon pedig könyveket jelentetek meg. Idáig
öt került el az olvasókhoz, pillanatnyilag kettőn
munkálkodom. A "szerencsém" az, hogy általában ezek a könyvek megélik a második kiadást. Egyébként előadásokat is tartok - mint
természetgyógyász -, amikboj szintén csurrancseppen. Betegek is járnak hozzám, akiktoj viszont soha nem fogadok el pénzt, én nem tudom
összeegyeztetni a saját etikámmal azt, ' hogy
bajban lévő emberektől sarcot szedjek. Olyan
van - ha látom az illetőn, hogy neki nagyon
fontos ez a dolog -, hogy egy üveg mézet vagy
két kiló almát elfogadok. Biztos azért nem neheztel rám az orvostársadalom, egyébként sok
orvosbetegem is van. Én egy teljesen új rendszerét dolgoztam ki az érszúkületek gyógyításának, ami miatt egész Európából megkeresnek
a ráswrulók.
- Az éle/edben milyen szerepe van az anyagiaknak?
- Nem hajtom a pénzt, abszolút kiegyensúlyozott életet élek, nem vállalok erómön felül.
Nincs kocsirn, nem is kéne, infarktus faktomak
tartom. Szerényen élek - egy öltönyöm van -, 'az
anyagiakat teljesen másodlagosnak tartom. Elsődlegesnek a lelki békét, a belsőkiegyensúlyo
zottságot tekintem.
- Hívó vagy?
- Igen, mert Isten nélkül oda lehet jutni, mint
a Titanic. A történelemboj tudjuk, hogy minden
ateista társadalom zsákutcába jutott, mert figyelmen kívül hagyta az erkölcsöt, a szeretetet
és az igazságot. Az embereknek ez a legjobban
hiányzó dolog.

Az úszás után dedikáló mester

- Természetgyógyásznak tituláInak. Miben
tudsz segíteni az embereknek?
- Nem javasasszonyi munkát végzek, legtöbb betegem az amputálásra várakozók közül
kerül ki. Ha ezek a rászorulók partnerek a gyógyításban, tehát végigcsinálják a terápiámat, tíz
műtétre váró közül nyo1cat meg tudok menteni!
Nem vagyok egy beképzelt ember, de ebben a
dologban Magyarországon a legnagyobb vagyok! Pillanatnyilag is hatszáz levél vár rám
otthon, amit még nem bontottam föl.
- Mit tartasz korunk rákfenéjének?
- Vegetáriánus vagyok, de nem ortodox,
egy-egy cigarettáLÓI, kávétól nem zárkózom el.
A legnagyobb problémát a belső lelki nyugalom hiányában látom. A mindennapi idegeskedés, a stressz az, ami tönkreteszi az embereket.
- Ki lehet ezeket küszöbölni?
- Igen, a meditációval. Sajnos a ma embere
teljesen félreértelmezi ezt az igen fontos tevékenységet. Egy szögesdeszkán, turbánban ülő
motyogó alakot lát, pedig csak egyszeruen arról
van szó, hogy valaki a gondolaterók hatalma
alatt él. Ennek az egésznek a legfontosabb aspektusa lehet az idő kategóriája, hisz az emberi
agy véges, míg az idő végtelen. Véges aggyal
végokot keresni: antagonizmus . Nekünk halandóknak pontosan azért nem szabad semmiboj
problémát csinálni, mert oly rövid az emberi
élet. Én a magyarországi makrobiótákat - legidősebb embereket - összefogom, kilencvenhét
éves bácsikák mondják el, hogy mennyire nevetnek azon, ami negyven-ötven évvel ezelőtt

problémát jelentett. Ide el kell jutni fiatalabb
korban. A csodálatosabbnál csodálatosabb magyar közmondások közül az egyik pont erre
vonatkozik: "Minden baj akkora, amekkorát
csinálunk belőle!" Így kell élni, hisz annyira
átmeneti és rövid az élet. A másik sarkalatos
pont pedig az, hogy ezt a kis időt iparkodjunk
szeretetben, békében és a többiek szolgálatában eltölteni!
Ma nálunk rossz a humán biológiai érték,
az egész egészségügy farhullámon ül. Nem
tartom jónak az orvosképzésünket, a vízgyógyászatróI szinte semmit nem tanulnak a hallgatók. Megdöbbentő, hogy ha megkérek egy
végzős egyetemistát, hogy öt ételnek mondja
el a pantoténsav-anyag tartalmát, nem tudja
elmondani. Ezt nem véletlenül ragadtam ki,
hisz ez a B-5 vitamin, az anyagcserének a
legfontosabb kulcsa. Hozzáteszem, a magyarok legtöbbjének táplálkozása B-5 vitamin hiányos, étrendjük a napi 8 milligramm igény
helyett csak 3 milligrammot tartalmaz.
- Hogyan lehetne ezenjavítani?
- Alulról jövően, az iskolákban osztályfőnöki óra helyett életmód órát kéne tartani, ahol
a gyerekek ráébredhetnének, hogy milyen
kincs az egészség! A humán biológiai vagyon
értékének elsődlegességére kéne nevelni és
végre vissza kéne adni a munkának a becsületét.
Egészégügyi szempontból az utolsók között
kullogunk Európában, öngyilkosságban pedig
a "!istavezető" japánokat is megelőzzük. Érdekes pedig, hogy náluk egészen más az értelmezése az önítélkezésnek, a bátorság, nálunk a
gyávaság jele.
Visszatérve az életmód órákhoz, legutóbb
Abonyban tartottam ilyet és a négyszáz gyerek
pisszenés nélkül, szájtátva hallgatott végig.
- Korunkban rengeteg az elhízott ember.
Van-e valamilyenSchirilla-recept a megellJzésre, vagy afogyásra?
- Napi két étkezést javaslok, a reggelit kitolni, a vacsorát pedig estebédnek előrehozni. Nagyon jó fogyókúrás ételnek tartom a káposztás
rántottát. Elmondom, hogyan kell elkészíteni.
Növényi olajon megrogyasztani a fehérkáposztát nyersen - nem dinsztelni, megrogyasztani és arra ráütni a tojásokat.
Amikor az ökölvívóknál főtitkár voltam,
Papp Lacival a válogatott keretnél csodálatos
eredményeket értünk el ezzel a diétáv al. Ezeket
a nagy, erős fiatalembereket nem lehetett nullkalórián, ásványvízen tartani, hisz akkor nem
tudtak volna edzeni.
A káposztás rántottától viszont jóllehet lakni. A másik javallatom: keresni mindig a nullkalóriás dolgokat, a paradicsomot, uborkát,
paprikát, céklát, feketeretket. És ami a legfontosabb, ezekhez, enni a kenyeret és nem fordítva!
Somogyi László
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Utazz
velem
devizában!
Ha nem akar külföldre menni, utazzon
velünk. Akár így is reklámozhatta volna
üzleti vállalkozását a jászberényi Szolcsák
Tamás, aki Jászfényszarun a Pálma
presszót vezette mindaddig, amíg a bíróság átmenetileg cs.~ndesebb helyet nem jelölt ki a számára. Uzleti vállalkozásról beszélünk, tehát tudnunk kell, a sikert nem
adják ingyen, keményem meg kell dolgozni az elismerésért, a hírnévért Szolcsák
Tamás is hosszú utat járt be, amíg Szolcsák
és társai ellen vádat emelt az ügyészség.
A történet azokba az időkbe nyúlik viszsza, amikor Magyarországon a demokratikus átalakulások jegyében feloldották a
külföldi utazások korlátozását.
Világútlevélhez, s ami a legfontosabb,
valutához juthatott bárki, aki ezt kérte.
Szolcsák Tamás alighanem ennek köszönheti, hogy rács mögött lesz kénytelen a
helyváltoztatás szabadságáról meditálni.
Még 1988 tavaszán tört rá az utazhatnék. Ikertestvére, László ez időtájt, fájdalom, de nem állhatott útra készen, mert épp
egy héthónapos tanulmányutat töltött (súlyos testi sértés következtében) az egyik
büntetésvégrehajtó intézetben. Igy mások
után kellett néznie.
- Utazz velem, Erzsikém - mondta egy
szép márciusi napon a jászfényszarui Huber Erzsébetnek, aki kevéske idő után ráállt a hívó szóra.
- Imádom a valutádat - turbékol ta Bécs
felé haladva Szolcsák, mert jól tudta már,
hogy az egyezség szerint Erzsike schillingjeivel ő rendelkezik, hozhat haza 'eladásra
számítógépet.
.
A sikeren felbuzdulva ezt az utat pár
nap múlva megismételték.
Ez a másik út azonban Erzsikét annyira
kimerítette (lásd: valutakeret), hogy Swlcsák Tamásnak új partnert kellett keresnie.
- Józsikám, akarsz semmi perc alatt
ötezret keresni? - fordult ifjú Kovács J ózsefhez. - Akkor kivál tod szépen li Magyar
Népköztársaság világútlevelét, átadod nekel1l, a többi az én gondom.
Igy is lett. Szolcsák a jászberényi
IBUSZ-irodán váltotta ki Józsi c1evizáját.
- Drága barátom, csodálatos volt az út!
III van az öt kiló - perkálta le a pénzt
Szolcsák, miután áruval megrakottan hazatért.
- Van más is, ötezerért tudok mást is ajánlotta a kis Kovács a pusztamonostori
Sebők Karcsit.
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A nagyüzem ekkor kezdődött. Még
mindig márciust írtak, de Szolcsák fejében
már egy (magán)utazási iroda ötlete körvonalazódott. Maga vette kezébe az ügyintézést. Sebők két fényképet adott csak,
no meg a személyit, a többi már az ő dolga
volt. Irány Berény, aztán Bécs.
- A bolondnak is megéri az az ötezer így vélekedett idősebb Kovács József is,

Radics munkához is látott. Csakhamar

begyűjtötte a turai Csollák Ödön és Vidák

József, a jászladányi Bodrogi Csilla útlevelét. Más vállalkozáshoz is betársult
azonban Radics, mert épp egy esedékes
házkutatás közben kerültek elő az útlevelek. Az út így sem hiúsult meg, új jelentkező volt Radicsné és az idősebb Radics István. Igaz, ekkor már májust írtak. Ezt kö-

Tied az útleve~ I, Szolcsák
Bírósági ítélet
Tamás
enyém a valutá _____és_t_ár_sa_iÍl_·gY_é_be-.ln
amikor neki is felvetette az ötletet Szolcsák. Nosza, itt a két fénykép , az igazolvány.
Talán a kort tisztelte Szolcsák, talán a
pénz inflálódott, de tény: ekkor már hatezret fizetett az útlevélért cserébe. A bécsi út
azonban még így is nyereséges volt, mert
~z üzletmenet élénkítésére szánta el magát.
Aprilis 5-én, majd 8-án tett egy-egy utat.
Az utóbbit Kolozs Ferenc jóvoltából, aki
beérte egy rádiómagnóval, a többi schillinget átengedte Szolcsáknak.
A következő ügyfél Sebők Károlyné
volt. Az ár visszaesett ötezerre.
Mindent csak mértékkel! Ez az a bölcs
intelem, amiről Szolcsák nem akart tudomást venni. Főleg miután híre ment az
üzletnek, amikor már nem neki kellett az
ügyfelek után rohangálni,jöttek maguktól.
Hát, igen. Ha egy üzlet beindul...
- Vigyen már ki az úr engem is Bécsbe!
- rimánkodott Radics István, az aRadics,
aki a Kőrösi Csoma Sándor úton lakik,
merthogy ezen a néven többen is élnek a
településen.
- Na, jó, nem bánom, jöhetsz velem,
komám, de nézz szét, akad-e, aki honn
marad, s az útlevelét kölcsön adná a valuta
kiváltásához.

vet6en Palla Ferenc másodmagával ajánlotta fel útlevelét. Közben Radics is dolgozott, további két Radicsot győzött meg az
üzlet előnyeiről. Tettre és útra készen jelentkezett Szívós József is a Szolcsák-féle
utazási irodánál, majd Kolozs Lászlóné
töltött ki űrlapot. Dobák Gábor és Dobák
Gáborné ugyancsak ügyfele lett Szolcsák
Tamásnak, aki ekkor már a)ászfényszaru
határában lévő tanyákat fésülte át, hol akad
olyan idős ember, akinek esze ágában sem
volt a külföldi, út, de a valutájukat meg
lehet szerezni. Igy jutott hozzá további hat
magyar állampolgár teljes valutájához.
Mindezek alapján Szolcsák Tamás és
társai ellen vádat emelt a szolnoki ügyészség. A városi bíróság Szolcsák Tamást üzletszerűen, folytatólagosan,jelentős értékre elkövetett devizagazdálkodás bűntetté
ben mondta ki bűnösnek. Első fokon egy
év és kéthónapi börtönbüntetésre ítélték,
kötelezve 350 ezer forint elkobzás alá eső
érték megfizetésére.
Az ügyben érintettek - bűnösségük
mértékében - a devizagazdálkodás megsértésének bűntette miatt kaptak hosszabbrövidebb börtönbüntetést, melyet azonban
próbaidőre felfüggesztettek. Az ítélet nem
jogerős.
• Szőke -
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Pályázati felhívás
Határidő: február 25.

Falusi Ifjúságért
Alapítvány
A Falusi Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet azon 35 év alatti
falun élő fiatalok számára, akik - politikai
meggyőződésüktől függetlenül- közösségükben meghatározó szerepet játszanak
és képesnek érzik magukat az új típusú
települési önkormányzatok kialakításában való aktív részvételre.
Azon kistelepülések lakói is pályázhatnak, ahol még nem működik lakóhelyi
önkormányzat.
Az egy évre elnyerhető támogatás
összege havi (maximum) 2000 Ft.
A pályázathoz csatolni kell a sajátkezűleg írt önéletrajzot és az adott közösség
támogató döntéséről szóló nyilatkozatot.
A sikeres pályázókkal a kuratórium
megállapodást köt.
Beadási határidő: 1990. február 25.
Cím: ÉFISZ Országos Iroda, 1087 Budapest, VIII. Könyves Kálmán lat. 76.
Tel.: 133-99-14, 113-70-20/1653,
1478 mellék
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Máramarossal és Nagybányával

Testvérmegyei kapcsolatokat
kezdeményeznek a tanácsok
A romániai forradalmi változások új, és
minden korábbinál jobb lehetőségeket teremtettek a magyar-román kapcsolatok rendezésére, elmélyítésére. A megyei tanács
testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy

Nemzeti Megmentés Frontja Megyei Tanácsának
Nagybánya (Baia Mare), Románia
KEDVES BARÁTAINK!
A romániai forradalmi események által elindított mélyreható változások a
gazdasági, társadalmi és kulturális együttmtlködés kiépítésében nagy lehetlJséget
teremtettek a román és a magyar nép számára. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Tanácsa erre alapozva, a hosszú távú és szorosabb román-magyar baráti együttmtlködés érdekében testvérmegyei megállapodás megkötését kezdeményezzük
Máramaros megyével. Egyben támogatjuk Szolnok megyeszékhely városunk ilyen
irányú kezdeményezését, Nagybánya megyeszékhely város kapcsolatfelvételét.
Kérjük szíveskedjenek hivatalos formában tájékoztatást adni kezdeményezésünkfogadásáról. A testvérmegyei megállapodás konkrét tartalmánakkidolgozására az önök szándékának megismerését követIJen kerülhetne sor.
Szolnok, 1990. január 10.
Baráti üdvözlettel Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tanácsa nevében

Dr. Bozsó Péter

Színházi
előadások
Február l. csütörtök 7 óra Az ördöglovas, Gödö1l6: 7 óra
Ballada a 301-es parcella bolondjáról. 2.
péntek 7 óra Körtánc.
3. szombat 7 Óra Ballada a ... 4. vasárnap 10
óra Körtánc, 3 óra
Körtánc. 6. kedd 7 óra
Körtán.c. 7. szerda 7
óra Az ö rdöglovas,
Székesfehérvár: 7 óra
Bal/ada a ... 8. csütörtök 7 Óra Bal/ada a ".
9. péntek 7 Óra Körtánc, fé! 8 óra Balhé
(Szobaszínház). 10.
szombat 3 óra Körtánc, 7 Óra Körtánc, fél
8 óra Balhé (Szobaszínház). ll. vasárnap
3 óra Ballada a ... 12.
héú6 Budapest Szkéné
Színház: 21 óra Balhé.

13 . kedd Budapest
Szkéné Színház 19 óra

Balhé. 14. szerda Budapest Szkéné Színház
19 Óra Balhé.
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kezdeményezi a testvérmegyei kapcsolatok
kiépítését az erdélyi Máramaros megyével.
E szándékukról az alábbi szövegű levélben
értesítették Romániában élő barátainkat:

Mohácsi Ottó

Folyóírattallózó: Jászkunság 1989/6.

Tematikus egyházi szám
Testvérlapunk, a megyei tanács müvelődési osztályának társadalmi és müvészeti folyóírata
nemrég megjelent új száma tematikus válogatást tár az olvasók elé a
mai magyar egyházi irodalom
gyöngyszemeiből - neves szerzők
tollából. A hiánypótlónak és kurriózumnak egyaránt nevezhető
összeáliitás - nemcsak felemelő olvasmány - hanem igen időszerü is,
tekintettel arra., hogya vallás- és
lelkiismereti szabadság új lehető
ségeit jószerével még csak "kóstolgatjuk" .
A gazdag tartalomból kiemelkedik az a három tanulmány,
amely szinte a gerincétjelenti az új
lapszámnak: Barna Gábor a zarándoklatokról, Reichardt Aba a századelő tiszazugi bencés missziókról ad közre forrásértékü adatokat,
Kása Csaba pedig Mindszenthy Jó-

A lapító: Szolnok Megye és Szolnok Város Tanácsa -

zsef bíboros hercegprímás politikai elveit és tetteit mutatja be.
A költészetet Vasadi Péter és
Farkas Olivér versei képviselik, az
antikvitást pedig Boros Istvánnak,
a Kalocsai Főszékesegyház
Könyvtára vezetőjének Euszebiosz forditása. Botka János az alig
harmincnégy évet megélt Berecz
Skolasztika /Erzsébeti hitoktatói
munkásságát mutatja be, mig Jurkovics János a Jász-NagykunSzolnok megyében müködő kis- és
szabadegyházakkal ismerteti meg
az e téma iránt érdeklődő olvasókat.
A témákhoz kapcsolódó szép
illusztrációk a Karcagról elszármazott Bráda Tibor munkái.
A vallástörténeti és -elméleti
témák iránt érdeklődő olvasóknak
minden bizonnyal él mény tjclent a
Jászkunság legutóbbi száma.
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