,
"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

A türelem

Szabad?
Demokratikus?
A keserédes kampány
tanulságairól szóló írásunk a 2. oldalon

megbékélést terem
Hogy Romániában mennyire bonyolult és érzékeny még a helyzet, s korántsincs olyan megnyugtató belső stabilitás, mint a forradalom első
napjai harcainak elcsitultával remél tük -, kiderült
abból a kötetlen baráti beszélgetésból is, amelyet a
gazdasági tárgyalásokon (a Csepel Művek vendégeként) itt tartózkodó két nagybányai mérnökkel
folytattak a megye és Szolnok város vezetői.
Lundscher István, a Nagybányai Színesfémkohászati Művek energetikai osztályának vezető
je, aki egyben az Országos Megmentési Front
Nagybányai Tanácsának a tagja is, valamint Plop
Dumitru termelési osztályvezető (akit Ceausescu
azért váltott le két évvel ezelőtt a vezérigazgatói
posztról, mert a kondukátor váratlan látogatásakor
nem volt kellő számú harsányan tapsoló munkás a
gyárban) részletesen vázolták a decemberi események és a je1enIegi helyzet főbb jellemzőit.
Az igazi forradalmi szikra - a már korábban érlelődő eseményekhez - december 17 -én, Tőkés
László Temesvárról történt eltávolítása kapcsán
lobbant lángra. A régi vezetés és a szekusok az eredetileg december 26-ára tervezett országos tiltakozási akcióra összpontosítottak, így - szerencsére
- felkészületlenül érte őket a 17-e és 22-e között

elemi erővel kibontakozott forradalmi tüntetéshullám. (Jellemző, hogy a hadsereg lőszeresládái 
ba a Securitate emberei csavarokat és szegeket
csomagoltak, miközben ők a legmodernebb fegyverekkel voltak fölszerelve!) De a reális erők így is
képesek voltak győzni, mert az elkeseredés már
olyan méreteket öltött, hogy a népharag mindent
elsöpört - még véráldozatok árán is!
Most az okozza a legfőbb gondot, hogy a régi
diktatórikus pártállam struktúrájának minden eleme - kivétel az üzemek és szolgáltató hivatalok felbomlott, s ez olykor működési zavarokat okoz.
Az ellátás továbbra is kiszámíthatatlan,
akadozó, rossz. A nemzetiségi kérdésekben évtizedeken át folytatott "lélekmérgezés" következményeit pedig hetek alatt nem lehet felszámolni.
Ezek ellenére a Máramaros megyei-ek és a
nagybányaiak bíznak egy emberibb és Európába
illő jövő megteremthetőségében, és a különböző
népcsoportok békés és humánus együttélésének
beköszöntében.
Hangsúlyozták, hogy a belső nyugalom és
megbékélés megszilárdításához most valamennyi
hazafias erőnek, nemzeti kisebbségnek és hivatalos szervezetnek nagyfokú türelemre van szüksége, mert a kibontakozásnak a szélsősé
gek és az indulatok szítása árt a legtöbbet.
Elhangzott az is, hogy kitörő lelkesedéssel fogadták a megye és a város vezetőinek szolidáris táviratát a "viharos"
december végén, s a testvéri kapcsolatok felvételi szándékának hírét is. Ennek kibontakozásával azonban meg kell
várni azt a stabil vidéki hatalmi konszolidációt, amelyet Romániában mind
többen sürgetnek és remélnek. Bízzunk
ebben, s abban, hogy a szükséges kölcsönös türelem végül is megbékélést és
igazi boldogulást terem majd Románia
A nagybányai küldöttség a megyei tanács elnökénél
népei számára.
(Fotó: Mészáros)

L.G.

Új Symposion est
a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban
1990. február 23-án (péntek)
este 19 órakor
Program:
- Ifjú költők verseiból TÓTH
LOON ad elő
- Milinszki Márton Deviáns
görögdinnye c. show-műsora
- Faragó Attila Fecskék és
kockavár c. színdarabjából
- Dudás Szabolcs fotókiállításának megnyitása
- Beszélgetés a folyóirat
szerkesztőségének tagjaival
Minden érdeklődőt szeretettel vár a FIDESZ!
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Szabad? Demokratikus?
A keserédes kampány néhány tanulsága
Hát elkezdődött! V álasztunk, jelölünk,
ajánlunk. Győzködnek bennünket, érvelnek,
magyaráznak. Politizálunk lassan éjjel-nappal.
Ki kivel tart, melyik párt kit jelöl, kik az önjelölt jelöltek. "Vadásznak" ránk! Pontosabban
az ajánló cédulánkra. Postaládánk a pártok
röplapjaival telik meg nap mint nap. Lehet,
hogy szokatlan, de ez most így van rendjén,
hisz demokratikus, szabad választásokra készülünk. Olyanra, amilyet még nem csináltunk.
Becsúszhat hát egy-két hiba, melléfogás.
Másként nem értékelhető az, hogy a választási
plakátokból például Jászárokszállás hatszázat
kapott. Tapétázni lehetne vele a falut. Nem
kérdezték meg a tanácsiakat, reálisan mennyi
lenne szükséges. A kitöltetlen kopogtató cédulákból is ezerkétszázat kaptak. A közel tízezer
lakosú községben ha ennyien maradtak volna
ki a választói névjegyzékbo1., akkor illene lemondani az ezért felelősöknek. De ez most
nem számít. A pénz pazarlására ki figyel oda?
A megyében nem sikerült a jelzett határidő
re, január 23-ára mindenkihez eljuttatni a kopogtató cédulákat. A legfőbb akadály az volt,
hogy a választói névjegyzékek abc-sorrendben
készültek, s egy példányban, míg a cédulákat
lakcím szerint sorolta a számítógép. így aztán
egy-egy nagyobb bérházban,lakótelepen Iehetett ide-oda szaladgálniuk a kézbesítóknek.
(De az állampolgárok néhánya is figyelmetlen,
mert nem jelentette át időben új lakcímét!)
Az ajánló szelvényekért is változatos harc
bontakozott ki. Volt, aki széttépett cédulákat is
talált a kukában. Vajon melyik párt, jelölt esé-

Iyeit s kik rontották így? Idós embereket azzal
fenyegettek, ha nem annak adják oda, akinek
kell, akkor oda a nyugdíj, kizárják a téeszbo1.
őket. Gyakran a "helyi kiskirályok" (akik még
annak érzik, érezhetik magukat) megüzenik,
kire kell szavazni. S a negyvenéves beidegző
dések még olykor működnek. Akinek földjét,
jószágát, tanyáját elvették, a mostani filléreitis
félti. Van, ahol pénzért gyűjtik, van, ahol ezresekért vásárolják az ajánló szelvényeket. Még
se esik jól azt írni - tiszta Amerika!
Ahogy gyűlnek a cédulák, úgy szaporodnak ajelöltek. Van körret, ahol ll-en szeretnének parlamenti képviselővé lenni.
"Minek ez a sok párt? Ez őrület! Miért engedik ezt?" - Ilyeneket kérdeznek a választói
gyűlések résztvevői. Demokrácia van! Vagy
lesz? Az önkontroll viszont még nem alakult
ki. Az ésszerű, megfontolt politikai lépések
csak ez után a választás után várhatók.
Talán ez is indokolta, hogyaválasztások
tisztaságát megőrzendő etikai kódex és etikai
bizottságok születtek. S munkájuk is akadt bő
ven'. Még az etikai kódex születése előtt bizony
volt olyan pártfórum pl. Alsószentgyörgyön,
ahol az SZDSZ tagjai nemcsak az MSZP, az
MSZMP, de az MDF nevét is elítélő jelzo1.dcel
illették. S nem lcímélték más pártok vezetőit,
jelöltjeit sem. A kódex aláírása után változott a
helyzet. Érezhető volt a törekvés, hogy az elő
adók csak pártjuk programjára, saját elképzeléseik ismertetésére törekedtek.
A Kisgazdapárt gyűlésein sok szó esett a
múltról, a párt belső harcairól. A jelöltek kitű
nő emlékezete felidézte a koalíciós idők törté-

néseit, a régi politikusok tetteit. Igaz, akadt a
hallgatóság soraiban egy-két fiatalember is,
akiknek ez nem sokat mondott, inkább a párt
programjáról, törekvéseiről szerettek volna
többet tudni. A jelöltségért harcba indulókról
azonban így is sokat megtudtak, hisz önmagáról s pártjának múltjáról egy órán át beszélni
tudó ember kvalitásai nyilvánvalóvá váltak.
Az MDF-szervezetek sem tétlenkedtek az
elmúlt hetekben. Új csoportok alakultak Jánoshidán, Alattyánon. A tagtoborzó, programismertető fórumokon a jelöltek is bemutatkoztak. A higgadt, nyugodt érvelés, az ígérgetés
kerülése jellemezte ezeket az estéket. A jelen
gondjairól, a jövőben is várható nehézségekről
őszintén esett szó. A vitázó, politizáló eszmecsere során sokan egyéni sérelmeik orvoslását
is kérték. Olyan jogi problémák megoldását is
sürgették, melyek tisztázása már az új parlament, az új kormány feladata lesz. Ehhez felkészült, művelt, hiteles, a v ál as ztópo 19 árok
nyelvén is értő képviselőre van szükségük. S
úgy tűnik, akadt is olyan jelöltje az MDF-nek,
aki ezeknek az elvárásoknak megfelel.
A választási kampány elején tartunk még.
Vannak pártok, szervezetek, akik még nem
léptek nyiltan színre. Lesz még meglepetésben
részük a választópolgároknak! De a plakátháború máris dúl! Fénymásolt lapok, nyomtatott
és gépelt szóró lapok árasztják el az utcákat.
Küzdenek egymással a jelöltek, egyelőre a
színfalak mögött. Küzdenek szavazatainkért!
De a legjobb az volna, ha Magyarország jövójéért is ilyen vehemeneiával küzdenének!

- szera -

Nyílt levél a Szolnoki Politikai Egyeztető
Fórum pártjaihoz és szervezeteihez
Egyesületünk mély aggodalom mal figyeli, hogya "nagypolitika hullámverései" - mind országos, mind helyi szinten - id6r61
id6re háttérbe szorítják az ifjúság helyzetének érdemi megvitatását. S6t azok az intézmények, szervezetek és szolgáltatások is
folyamatosan leépülnek, vagyoni manipulációk tárgyává válnak, amelyek a korosztály társadalmi integrációját segíthetnék.
fo fentiek miatt kérjük mellékelt levelünk közzétételét.
Napjaink fölgyorsult társadalmi, gazdasági válságának következményei az ifjúságot a társadalmi átlagnállényegesen súlyosabban érintik. Az életkörülmények, az önálló életkezdés esélyeinek folyamatos romlása mellett a korosztály társadalmi beilleszkedését segít6 intézmények is a válság jeleit mutatják.
Leépiilnek, megszűnnek vagy - szűk csoportérdekeket szolgáló
- üzleti vállalkozássá alakulnak azok a létesítmények, amelyek
az ifjúság közösségi életének, kulturált szabadidő eltöltésének
otthont adhatnának.
Az elmúlt évtizedek során a város méreteihez és az itt zajló
ifjúságpolitika hatékonyságához képest jelentős ifjúsági vagyon
-

-

--

-

--------

halmozódott fel (többszintes KISZ-székház, KISZ Politikai
Képzési Központ, úttör6ház stb.). S miközben a pártvagyonról
késhegyig menő viták zajlanak, e - nem kis társadalmi áldozat
árán létrehozott - intézmények tulajdonviszonyai, jelenlegi
funkciója mindmáig tisztázatlan.
Klubok, közösségek, egyesületek, amatőr művészeti csoportok szűnnek meg, kerülnek utcára, miközben akifejezetten
ifjúsági ellátás szándékával alapított intézmények turisztikai
központtá, illetve irodaházzá alakulva egy, a város ifjúságának
töredékét képviselő szervezet számára termelnek bevételt.
A fentiek miatt javasoljuk, hogy a legrövidebb időn belül
történjen meg a KISZ, illetve utódszervezete által birtokolt,
kezelt ifjúsági létesítmények, technikai eszközök és infrastruktúra számbavétele és kezd6djön társadalmi vita ezen értékek
valóban ifjúsági célokat és érdekeket szolgáló hasznosításáról.
Ifjúságért Egyesület nevében:
Németh Margit,
Baricz Péter
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Uton
a tanácsi

Jó néhány évvel ezellJttfelvetlJdött már a közigazgatás
berkein belül a kétszinta igazgatásra való áttérés. Mellette és
ellene a szakemberek körében egyaránt felsorakoztak az
érvek. Végül is a kormány úgy döntött, hogy 1988-tól- akkor
még tapasztalatszerzlJ jelleggel, saját vállalás alapján bevezeti a kétszinta igazgatást négy megyében (Fehér,
Komárom, Vas, Szolnok)

önkormányzat kialakulásához
A kétszintii igazgatás két évének néhány tanulsága
Az 1970-es évek második felében ki- zat született, az ügyfelek ennek 0,5 százaalakuló városkömyéki igazgatási rendszer lékát fellebbezték meg. E kedvező helyzet
fokozatos térhódítása és a járási szerepkör többek között annak is köszönhető, hogya
kiüresedése vezetett el oda, hogy 1984. megyei szak:igazgatási szervek rendkívül
január l-jétől a járási hivatalok megszün- nagy figyelemmel kísérték a községekhez
tetése lehetóvé vált. Az 1984-es átszerve- került hatáskörök gyakorlásának módját,
zés lehetővé tette a községekjöv6beni két- és az ügyek intézését. A hatósági munkászintű igazgatási rendszerének a kibonta- · ban is érzékelhetők azok a kedvezőtlen
kozását. A városok legtöbbje tartózkodott társadalmi, gazdasági hatások, amelyek
attól, hogy a járási hivatalokhoz hasonló következtében az állampolgárok életkökiterjedt gyámkodást végezzenek a közsé- .rülményei nehezebbé váltak:. Ezáltal emelgek felett. Megyei és városi segítséggel a': kedett az adózással, szociálpolitikával és
községek döntő többsége megállt a saját 'segélyezéssel kapcsolatos eljárások szálábán, egyes községek pedig nem is igé- ina.
nyelték a külön támogatást. A tanácstörvény módosítása és a Minisztertanács döntése azonban lehetóvé tette a megye és a
községek közvetlen kapcsolatának megteA kétszintű igazgatásban azonossá vált
remtését.
A kétszintű igazgatás bevezetésekor fó a városi és községi tanácsok hatósági jogfeladatnak tekintettük, hogy közigazgatási köre,jogállásukban ezen a téren határozotrendszerünkben csökkenjen a döntési, irá- tan lecsökkent a különbség. Terményítási szintek száma, javuljon a községi szetesen a teljes decentralizáció nem jelentanácsi munka színvonala és elósegítsük az ti azt, hogy a községek mindegyike töreönálló tevékenységre való felkészülést. A kedjen egyes speciális, nagyobb szakértelmet igényl6 hatósági jogkörök gyakorkétszintű igazgatás bevezetése óta több
lására.
Ennek figyelembevételével kezdemint két év eltelt, s a tett intézkedések
gyakorlatilag már nem kísérleti célt szol- ményeztük az igazgatási társulások létregálnak. Ezért most elsősorban nem a beve- hozását, amely során több helyi tanács
zetés előzményeit és okait, valamint körül- együttműködik annak érdekében, hogya
ményeit célszerű elemezni, hanem fóleg hatósági feladatot az ügyfél lakóhelyén inazt, hogy hol állunk a megvalósításban, tézze el.
A megyei szakigazgatási szervek a helyi
sik~rült-e a kitűzött céloknak megfelelni.
Erzékelhetó hogy az átszervezés miatt tanácsokkal együtt dolgozták ki az önállóolyan lakossági bejelentés, vagy észrevétel ság elvén alapuló társulások legcélszerűbb
nem érkezett a megyei szervekhez, amely konkrét formáinak kialakítását. A megyéa helyi ügyek intézésével kapcsolatos gon- ben építésigazgatási, árellen6rzési, kisajádokat a közigazgatási változtatásokra ve- títási, költségvetési ellenórzési, műveló
zette volna vissza. Hozzájárult ehhez a dési társulások működnek.
Az önkormányzatok jövőbeni közigazkedvezó fogadtatás is. A községi dolgozók
többsége munkája során igazolta, hogy ké- gatási tevékenységének várhatóan egyik
pes megfelelni az önállóság növekedésé- fontos eleme a társulásos forma lesz. Jelentősége ezért nemcsak a kétszintű igazgavel járó nagyobb követelményeknek.
Az ügyintézés kulturál tsága, gyorsasága tással áll szoros kapcsolatban, hanem a
meghatározó a tanács és lakosság közötti távolabbi jöv6vel is. A helyi feltételek,
kapcsolat, és a közhangulat alakulásában. igények, a községek közötti emberi, köA községekben az elmúlt években átlago- zösségi kapcsolatok alapján a társulások
san mintegy negyvenezer elsőfokú határo- sokféle változata jöhet létre, amelyek a
gyakorlati tapasztalatok, a keletkező új

U,gyintézés
társulasos formában

igények szerint formálhatnak. A készülő
önkormányzati törvény koncepciója is
megfogalmazza, hogy az önálló önkormányzatok egyes hatósági ügyek intézésére, közös intézmények fenntartására társulásokat alakíthatnak az önkéntesség elvén.
(A társulási forma nem távolítja el az ügy
intézését a lakosságtóla jól működő körzetek esetében, ugyanis az ügyintéző és az
irat utazik, nem pedig az ügyfél.)
A kétszintű igazgatással egyszerűbbé
vált a megy e-község kapcsolata. Az önállóság ösztönzi a községi tanácsokat tartalékaik feltárására és kihasználására, a na~
gyobb öntevékenységre, ugyanakkor megnöveli a felelősségüket is. Atértékelődött a
helyi és megyei testületek, szakigazgatási
szervek szerepe, funkciója. Megváltoztak:
a megyei és községi tanácsi kapcsolatok,
megszűntek az önállóságot sértő, beavatkozó módszerek.
A községi testületi határozatokkal kapcsolatban a törvénysértések megelőzésére
irányuló gyakorlatot az utólagos törvényességi felügyelet váltotta fel, melynek
megyei ellátása közvetlen rálátást biztosít
a községi testületi munka szinvonalára, hatékonyságára és törvényességére. A testületi munkával szemben egységes követelményeket támasztó megyei gyakorlat hozzájárult a helyi döntéshozatal folyamatának megalapozottabbá tételéhez. A helyi
tanácsi testületek törvényességi tapasztalatai kedvezőek. A kétszintű igazgatás
működése során a törvényességi észrevételek száma nem nőtt a korábbi évekhez
képest.
A fokozódó helyi önállóság tiszteletben
tartása mellett végezték a megyei szakigazgatási szervek az ellenórzéseket, a korábbiaknál jelentősen kevesebb résztvevóvel. A vizsgálatok során az elemzés, a segítószándékú hibalfeltárás és a törvényesség helyzetének figyelemmel kísérése vált
jellemzóvé. A hasznos tapasztalatok közzététele a megyei közlönyben szintén a
közigazgatási feladatok ellátásának jobbílFolytatás a 4. oldalon!
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Uton
a tanácsi önkormányzat

Hogyan
születtek
partizánok?

kialakulásához
/Folytatás a 3. oldalr61!
zététele a megyei közlönyben
szintén a közigazgatási feladatok ellátásának jobbítását szolgálta. A kialakult és ml1köd6képes közvetlen megye-község
kapcsolatban jelentősen felgyorsult és pontosabbá vált az
információ-áramlás. Ezt erősí
tette, hogy a megyei szakigazgatási szervek rendszeres helyszíni tapasztalatokon alapuló
szakmai segítséget adtak és adnak a helyi vezet6knek, dolgozóknak, de figyelembe veszik
azt, hogya terület igazi gazdái
és felelősei a helyi testületek és
azok tisztségviselői.

Csökkenőben

a
párhuzamosságok
Az id6közben végrehajtott megyei tanácsi szervezet korszerúsítésével, a kapcsolódási pontok újragondolásával, az átfedések és
párhuzamosságok meg8ZÜntetésével elősegítjiik: a helyi önállóság
er6sítését. A megyei szervezet igazodott a megváltozott körülményekhez. Csökkent a vezetői szintek (tanácselnök-helyettesek, osztályvezet6k) és az osztályok száma. Mindez tovább egyszerűsíti a
megyei irányítási, döntési helyzetet a községi tanácsokkal. A megyei szakigazgatási szervek alkalmazkodnak az új szerepkörnek
megfelelő munkastílushoz, módszerekhez. Ugyanakkor további
szemléletváltozásra is szükség van
ahhoz, hogy a meglévő hiányosságokat megszÜfltessék, s a változó
kÖIÜlményeknek megfeleljenek.

Nem csupán
cégérátfestés
A kétszintú igazgatás múködéséb61 következik, hogy szervesen illeszkedjék az önkormányzat erősítéséhez, alapjául
szolgálva a helyi önállóság
megteremtésének. A készülő
önkormányzati törvény lehet6séget ad arra, hogy a helyi
ügyekben csak az adott közösség dönthessen. Ezért is kulcsfeladatnak látszik a megyei szerepkör átgondolása. (Az azonban nem valószínű, hogy kiiktatása a közigazgatás rendszeréb61 a legjobb megoldást jelentené.) Az önkormányzatiság
megteremtése jóval komolyabb
~

I

dolpg annál, hogy csupán cégérátfestésr61 legyen szó. A kétszintű igazgatás elMutára az
önállóság valóságos kibontakozásának. Err61 az alapról lehet,
sőt kell építkezni, s a hasznos
tapasztalatokat helyi és megyei
szinten feldolgozni.
Az önkormányzat igen lé se
mellett úgy véljük, hogya megye, mint közigazgatási egység,
hosszabb távon is létező realitás
leheL A megnövekedett közigazgatási munkában az indokolatlan adminisztráció számottevő csökkentése csak ajogszabályok felül vizsgálatától várható.
Ezért - ha valóban az önállóság
megteremtését kívánjuk előmozdítani ~ a központi jogalkotásnak önmérsékletet kell tanúsítania, és a helyi szabályozásnak is szükséges megtalálnia
a helyes arányt és mértéket, kerülve a beavatkozást az emberek
mindennapi életébe.

Az újságírás a perc, a pillanat művészete. A hétköznapok műfaja. A nagy művek nem a szerkesztőségek zűi"
zavarában születnek. A lényeges és lényegtelen történéseket csak az idő minősíti, később válik el, melyik volt a
történelmi pillanat. Mindezt azért mondom el, mert most
velem különös dolog esett meg. A történelem egy fontos
tényének születése jutott osztá1yrészemül.
Zsumalisztának ilyen hihetetlen szerencse ritkán adatik meg. Nekem pedig itt hever egy karton az asztalomon.
Egy egyszeru szürke karton, rajta sokféle bejegyzés.
Felül azt olvasom, a volt Munkás6rség tagjának adatait
vezették rajta. Kiss J ános, született, anyja neve, lakcíme,
munkahelye stb. Rangja, alakulata, kitüntetései. A sokféle szolgálati adat alatt egy pirossal írt mondat virít.
Partizán volt!
J ános bácsinak nehéz sors jutott. Egészen tiatal volt,
amikor a front már közelített az alföldi városkához, ahol
élt. A család úgy döntött, inkább bújkáljon, mint 19
évesen a fronton veszítse értelmetlenül az életét. Sikerült
megúsznia a bevonuló szovjet csapatok "pótlólagos tagtoborzóját" is. Tudott kenyeret sütni, így nem irányították
egyik Ukrajnába indított menetoszlopba sem. A szerencse azonban nem sokáig tartott.
Hamarosan kiderült, családja népnyúzó kapitalista.
Igy édesapja kis üzletét államosították, ő maga pedig a
láncos kutya, Titó ellen készül6dhetett a nem kívánt
hadviselésre. Később vasútépí~sen krampácsolt, hogy ·
kis családját eltartsa valahogy. Ejjelente meg autó akkumulátorok töltését vállalta. 1953-ban végre szakmájában
vállalhatott állást. 1956. október végét is az üzemben élte
át. Három napig haza se tudott menni, mert mozdulni se
lehetett a múhelyb61, annyira lőtték a szovjet tankok a
környéket. A hatvanas évek elején talán épp ezért (ki
tudja?) alkalmasnak tartották arra, hogy munkásőr legyen.
Nem volt ez egyszeru. Volt végre rendes állása. Lakás
is - tíz évi várakozás után - kilátásban. Megbízható, derék
ember, amitrábíztak, tisztességgel elvégezte. Belépett. S
nem is volt olyan rossz. J ó cimborákkal, szakikkal, munkás emberekkel elbeszélgettek, elvitatkoztak. A főztjét mert szakács volt János bácsi - itt is dícsérték. Kell ennél
több? Nem látott ő Club Tomajt, vadászlakot, meg miegymást A feleségével egyszer SZOT-beutalóval Sopronban jártak. Ez volt a legnagyobb utazás életében.
Teltek az évek. Felfordult a világ. Nem is érti már
igazán ezt a sok mindent, ami most rászakadt az emberekre. Megöregedtek a cimborák, eljött a nyugdíj is. Most
meg a végső leszerelés a Munkásőrségt61. Szép emléklap, kis jutalom. Kitüntetésb6l meg egy tucatnyi. Ez az
élete. Csak az a pirossal írt mondat! Az ne lenne ezen a
kartonon. Mert ő mindent vállal. Csak éppen a partizánságot nem. Nem teheti, hisz még látni se látott partizánt 1944-ben.
Márpedig az tény, a kartonra rá van vezetve a piros
mondat Ki s mikor!rta oda? Már kinyomozni sem lehet.
Ez hát az a pillanat! Igy esett, hogy olyan sok partizán unk
ellenére elveszítettük a második világháborút
Kiss Erika

Demokratikus
beleszólást
Modem, hatékony és szakközigazgatásra van szükség, amely elsősorban menedzser jellegű, szemben a ma
még jellemző beavatkozó igazgatással. Meggyőződésünk,
hogy az állampolgárok nemcsak
azt várják az önkormányzattól,
hogy működésébe demokratikus módon beleszóljanak, hanem azt is, hogyaszakapparátus
hatásköre legyen korlátozottabb, s a képviselőtestület vagy
annak bizottságai a döntésbe ne
csak deklaráló jelleggel vegyenek részt.
Az önkormányzatokban a koordinációra, az érdekek feltárására és felvállalására s ezek képviseletére helyeződik a hangsúly, egy-egy település életképességének megtartása érdekében. Ezért feltétlenül tisztázásra
váró feladat az önkormányzati
szervek ellátási felelőssége is.
V égső soron az önkormányzati törvény melletti állásfoglalás - a sarkalatos törvények
megalkotása mellett - segíti az
állam intézményrendszerében
zajló demokratikus átalakulást,
a modem jogállamiság további
kibontakoztatását
Dr. Bozsó Péter
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Kié legyen a föld? CD

Az

erőszak

Az újonnan alakult pártok közül különösen
a Magyar Néppárt, a Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt, valamint a Parasztszövetség, de még némely más szervezet is nyilatkozatokat, felhív ásokat tesznek err61 közzé a
sajtóban. Hangnemüket erősen motiválja az elmúlt évtizedek során folytatott egyoldalú, önkényes, erőszakos, törvénytelen, majd később
törvényes formákba öltöztetett politika miatt
felgyülemlett keserűség.
Emellett kevésbé találkozni olyan reális,
visszafogott hangvételű és a társadalom nagyobb megrázkódtatását elkerülő megoldási javaslattal, amely az ország és ezen belül a mező
gazdasággal foglalkozó lakosság nagy többségének egyetértésére találna. Ugyanis igen szépen hangzik és népszerű pl. az a követelés, ho gy
vissza kell adni a tulajdonjogot - mondjuk - az
1945-ös állapotnak megfelelően, de arra még
nem igen lehetettsenkito1. sem kapni olyan részletes, átfogó v álaszt, amely utat mutathatna arra
nézve, hogyan lehet a föld tulajdonjogának kérdését a viszonylag legkisebb kockázat vállalásával, a nemzet alapvető érdekeinek megfelelő
en megoldani.
Ebben a cikksorozatban megpróbálom felvázolni, hogyan, miképpen jutottunk el négy
évtized földbirtokpolitikája nyomán a mai helyzetbe, és a már történelmi tapasztalatokra alapozva talán sikerül olyan megoldás körvonalait
is felvázolni, amely vitaindító lehet, hozzájárulva ezzel is egy valóságos nemzeti konszenzus
kialakulásának lehetőségéhez.

A sztálinista
földbirtokpolitika
kialakításának
következményei
A ll. világháború befejezése után lényegében félfeudális jellegű földbirtokviszonyokat
hagyott hátra a Horthy-rendszer, ahol egymás
mellett léteztek a nagybirtokok, egyházi birtokok és a paraszti gazdaságok.
Úgy vélem, talán fölösleges méltatni aháború befejezése után történt földosztás horderejét
Gyermekként Gyulán élve, emlékszem, milyen
nagy hatással volt a földosztás, különösen a
földnélküli emberekre. Szinte érezhetóvolt alevegóben az a vibráló élénkség, amit az örömteli
elégtétel váltott ki az újonnan földhözjuttatottakból.
Akkor még senki sem sejtette, mit forgattak
fejükben Rákosiék, akik csak kénytelen-kelletlen egyeztek bele a földosztásba (mint jóval későbbkiderillt!). Hiszen ők akisajátított nagybirtokokon egyb6l a szovjet típusú állami és szövetkezeti gazdaságokat terveztek létrehozni.
Ett61 egyelőre elálltak, mert néhány józanabb
felfogású hazai párttag felhívta figyelmüket: ha
nem lesz földosztás, kenyér sem lesz!
Ú gy tűnt, a gyakorlatban elindult új földbirto1cpolitika - amely a földosztást tartotta leg fon-

r

sohasem vezet jóra
"'

Közismert, hogy történelmünk során mindig
ls visszatérő kérdése volt a magyar társadalomnak a földtulajdon. Az, hogy próbáltak erre
(nem) válaszolni egy-egy adott történelmi korban, mindigjól tükrözte azt a politikai felfogást,
amelyet erről az akkori vezető osztály valIoU.
Manapság a gyorsan változó politikai hely.
zetben, amikor a diktatórikus államformáró!
reményeink szerint, áttérni kivánunk egy valóban új, demokratikus rendbe, ismét felvetődött
a fóld tulajdonjogának kérdése - alapvetően az
elmúlt évtizedek e téren folytatott politikájának
éles kritlkája kapcsán.

tosabb feladatnak - nemcsak a háború utáni ínséghelyzet mielőbbi konszolidálásának egyetlen lehetóségét látta ebben, de eleget tett a parasztság évezredes vágyának, így az adott kor és
helyzet követelményének is.
Alig fejeződött be azonban a földosztás és
kezdődött el az új birtoklevelek kiadása, illetve
az új földtulajdonosok tulajdonjogának telekkönyvezése, az MKP akkori vezetői máris akcióba léptek. Először is megpróbáltak akadályokat gördíteni a tulajdonjogi bejegyzések elé szerencsére - nem sok sikerrel. Kezdeményezték termelőszövetkezeti csoportok létrejött - a
szovjet típusú kolhoztmég nem merték -, ennek
nyomán alakultak meg a megyében pl. Karcagon a rizstermelő szakcsoportok.
Ismeretes, hogy az első szabad választást a
Független Kisgazdapárt nyerte és alakíthatott
koalíciós kormányt. Anélkül, hogy belebocsájtkoznék a részletekbe, megjegyzem, hogya kisgazdapártiak választási sikerének egyik fő oka a
régi gazdák szavazatain túl az újonnan földhöz
jutottak többségének bizalma volt, hiszen a párt
választási programjában hangsúlyozta a tulajdon védelmét.
Rákosiék a választás eredményét természetesen a maguk módján értékel ték, és azt korrekt módon sohasem ismerték el. Emellett, mint
ismeretes - birtokolva a belügyminiszteri tárcát
-, előre kidolgozott tervek alapján megkezdték
a koncepciós perek sorát, az ellenség (mert ők a
régi rend szakembereiben és a többi pártban, kivéve talán a Szociáldemokrata Pártot, ezt látták
és nem ellenfelet, vagy lehetséges szövetségest!) erejének megtörése érdekében. Megindították a hajszát a Kisgazdapárt ellen és végül is
lehetetlenné tették a pártmúködését. Ugyanerre
a sorsra jutott a másik jelentós paraszti tömegeket magához vonó Nemzeti Parasztpárt, illetve
a többi koaüciós párt is.
Az egész folyamat betetózéseként kikezdték
a legnagyobb munkáspártot is, a szociáldemokratákat, és ajól bevált szalámi taktikával
meggyengítették az egyesítés demagóg jelszava alatt Lényegében beolvasztották az MKPba, létrehozva az MDP-t. így azután Rákosiék egyedül uralva a terepet - immár hozzáláthattak
a szovjet minta szolgai másolásával, az új "szocialista" rend kialakításához.
Az előbbi kitérő nem véletlen, hiszen ezek
után a földtulajdon kérdése is az előbbi esemé-

nyekkel párhuzamosan, azokba beágyazódva
változott. Azzal ahamisnak bizonyultjelszóval,
hogy "a kisüzem szilli a kapitalizmust" szisztematikusan elkezdték a hagyományos paraszti gazdaság gyengítését a beszolgáltatási kvóták
önkényes alkalmazásával, gyorsan tönkretették
azokat, akik nem mutattak hajlandóságot arra,
hogy az alakuló tszcs-kbe belépjenek. Rákosiék
ravaszul azt is felhasznál ták, hogy a magyar parasztság - elsősorban vagyoni szempontból differenciálódott, azaz voltak földnélküliek,
kis-, közép- és nagy- (szovjetbo1. átvett néven:
kulák) parasztok. Azt hiszem, aki akkor már élt
és falun lakott, emlékezhet, hogy a nagygazdák
döntő többsége nem volt abban az értelemben
kizsákmányoló, ahogyan azt akkor beállították.
Az uralkodó sztálinista ideológia dogmatikája a kétségtelen különbségeket felnagyítva,
kiélezve jelenítette meg. Még sokan emlékezhetünk az ebb6l az idóbo1. származó hírhedt jclmondatra: "Támaszkodj a szegényparasztra,
szövetkezz a középparaszttal és együtt harcolj a
kulák ellen!" Ennek zászlaja alatt példátlan hajsza indult meg a nagygazdák ellen (az előbb
már említett módszerek gátlástalan alkalmazásával), de emellett a beszolgáltatási előírások
kíméletlen alkalmazásával az egész parasztságot is sújtották.llyen előzmények után a parasztok kényszerűen beléptek, vagy makacskodás
esetén - szinte szó szoros értelmében - beverték
őket a termelőszővetkezetekbe. Akik végképp
nem voltak hajlandók a tszcs-be belépni. elhagyták földjeiket és megindult a parasztság tömeges kiáramlása a falvakból az iparosodó területekre.
Az elóbb vázolt erőszakos beavatkozások a
társadalom hagyományos szerkezetébe, jelentős mértékben átrendezték a földtulajdoni viszonyokat is. Már a földosztás során sem került
minden föld a parasztság kezébe, hanem sok kisajátított nagybirtokot eleve állami tulajdonba
vettek, és azokon állami gazdaságokat hoztak
létre. Az állami tulajdon aránya tovább növekedett a "kuláktalanítás" során, amikor a gazdaságilag és emberileg tönkretett nagygazdák többségével "felajánltatták", vagy ha valami "bűn
cselekmény" bizonyult rájuk, az állam jav ára
elkobozták földjeiket.
Rákosiék - szerencsénkre - aránylag hamar
eljutottak arra a pontra, amikor kiderült, hogy úgymond - a gazda nélkül csinálták a számítást.
A mezőgazdaság termelése ugyanis vészesen
csökkeni kezdett, hiszen az újonnan alakult téeszek többsége csak vegetált és nem termelt
annyit sem, mint korábban az egyénileg gazdálkodók.
Egyre több föld maradt parlagon, emellett
nagy területeken er61tették a nálunk nem honosítható növények (gyapot, gumipitypang) termesztését, amit az 1952/53-as aszály tovább súlyosbított. Az egész ország helyzete tarthatatlanná vált. (Foly tatjuk)
Hollósi Mihály
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Milyen jó dolog is ez a többpártrendszer!
Hurrá, és éljen és minden ... Üdv' tinéktek
kedves több/i/pártok! Azt figyeltem ugyanis,
hogy újabban éppen a politikai sokszínúségre
alapozva olyan kiválóan múködő felelős
ségáthárítási módszert sikerült kikísérletezni, hogy az csak na ... ! És a módszer él, terjed
- egyszóval sikeres.
A lényeg a következő: okos vezető, ha valami "ciki" van a portán, fölösleges kÚ11ódások helyett összehívja a pártok képviselőit:
tanácskozásra, konferenciára, egyeztetésre.
Egyrészt, hogy hátha valóban elhangzik ott
valami olyan, ami segít, de nem ez a fő haszon. Lényegesebb, hogy egy-egy ilyen
"konferenciával" a háta mögött, bárki hivatkozhat később. De hisz' erről megkérdeztük
a pártokat is! Kedves jó pártok, hát emlékezhettek, ezt veletek is egyeztettük! Mi már akkor is ... !
Ültünk a kórházi nagy tanácskozóterem
szögletesre sikeredett kerekasztal a körül, és a
hozzászólások igazi mondanivalói makacsul
"elmentek" egymás mellett. Nem polemizáltak egymással, nem kérdeztek és válaszoltak,
de ez nem is csoda, hiszen mindenki más és
más indítékokkal volt jelen. Apártok képviselői megragadták a propagandaalkalmat,
hogy ezúttal (is) ismertessék egészségügyi
programjukat, avendéglátók nyomatékosíta-

ni.
Ez az akcióprogram, amely később az
egész országban ismertté vált és alapját
képezte a forradalom általános követeléseinek, nemcsak az egyetemi reformok
szükségességével foglalkozott. Olyan
pontokat is magában foglalt, amelyek
túlnőttek az egyetem falain és országos,

.
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Betegségeink...

1956. október 23-a keddre esett. Ez a
nap is úgy kezdődött, mint előtte bármely másik munkanap. Az őszi napsütés
bearanyozta a várost: az évszakhoz képest az idő küIönösen enyhe volt. Budapest lakossága megszokott dolgát végezte. Csak kevesen vettek tudomást az újsághírr61, amely bejelenti, hogy az október 15-e óta Belgrádban tartózkodó magyar párt- és kormányküIdöttség délelőtt
érkezik vissza vonaton a fővárosba.
A budai 'Műegyetem környéke a reggeli órák dacár,! szokatlanul forgalmas
és hangos volt. Ejszaka nagygyúIést tartottak a diákok s ezen többezren, professzoraik jóváhagyásával csatlakoztak
a szegedi egyetemi hallgatók határozatához és a DISZ-t otthagyva, megalapítottáka sajátMEFESZszervezetüket. Megegyezés született egyakcióprogramban
is, amelyet rövid időn belül a párt és
kormány vezetői elé kívántak terjeszte-

- -

ni szerették volna, hogy a kialakult helyzet
miatt nem ők a felelősek, hanem a felsőbb
ség. A meg támadott felsőbbség magát mentegette, az újságíró viszont dolgozni szeretett
volna: szép, okos, jövőt szolgáló gondolatokat rögzíteni arról, hogy mi minden történik
az egészségügyben a betegekért!
N égy kemény órahosszat töltöttünk
együtt, mégis dolgunk végezetlenül álltunk
fel az asztal mellől. A felelősség még valamikor az első órában "leesett" a földre, és az istennek sem akarta felvenni senki. Sőt, aki
csak tehette, még rúgott is rajta egyet, hogy
az minél távolabb kerüljön tőle, a túlvég irányába. így aztán szegény felelősség jól elkeveredett a lábak szövevényében, és a szapora
rúgómozdulatok nyomán valami ködszerú
szellemi por ülte meg a helyiséget. Lebontottuk közben mi is a pártállamot, kárhoztattuk
az állampártot, helyeseltük a pIu... a prula... a
plu-ra-lizmust, keményen ostoroztuk az elmúlt évtizedek hibáit és mindent, amit mostanság ostorozni illik. Egyszóval: tanácskoztunk. Ahogy mondani szokás: jól elvoltunk ...
A "mószerolásnak" persze egyszeruöb volt a
sora az egypártrendszerben. "Csak" a Fehér
Házba (Szolnokon lásd: Beloiannisz út 1.)
kellett hozzá bejáratosnak lenni. Egyetlen
párt székházába. A dolog most sokkal
hosszadalmasabb. A sok párt ugyanis sok há-

Gosztonyi
Péter:

zat, sok járás-kelést jelent. Sok véleményt,
sok szempontot, sok szájízt. Ki gy6'zné mindezt? Hívjuk: inkább össze a pártokat hozzánk
- konferenciára, tanácskozásra, egyeztetésre, s "mószeroljunk" egyszerre, energiatakarékosan. Hiába, változnak az id6k, változnak vagy nem? - az emberek!
A szóbanforgó konferencián egyébként
az intézményvezetés dörgedelmes stílusban,
szapora pártállam-lebontás közepette határolta el magát a tutyimutyi felügyeleti szervek döntésképtelenségétól és az áldatlan állapotok javítását nem kellően szolgáló magatartásától.
A címzett felettes hatóság (egyik) jelen1évő képviselője természetesen hasonló dörgedelrnek közepette, kikérte magának (?) az őt
(?) ért méltánytalan támadást. Elvégre nem
olyan egyszeru az kérem, ahogy egyesek elképzelik! A hatóság dolga sem könny\1' ám!
Tessék fel tételezni róla is a maximális jószándékot! A felettes hatóság is ember, aki
tisztességes tudott maradni a nehéz években
is! A hatóságnak is vari kérem lelke ... !
De hogy ők ketten - az intézmény és a felettes szerv - megbeszéljék mindazt: ki miért
olyan amilyen, és ki miért nem tette meg,
amit nem tett meg, ahhoz nem kellett volna
ekkora asszisztencia. Nem tudták ezt négyszemközt megbeszélni? Hisz' mindennap találkoznak! Vagy ha nem, hát találkozzanak!
Még szerencse, hogy betegeket nem hívtak az eseményre. Ijedtükben szegényeknek
talán még a betegeskedéstól is elment volna a
kedvük!
- elemel-

1956
"A harag napja"

nemzeti kérdéseket feszegettek. A majd ötezer egyetemi hallgató által egyhangúan elfogadott "Határozat", amely egyben a magyar forradalom első dokumentuma, így
hangzik:
"Csatlakozunk a szegedi egyetel)'listákjavaslatához és megalakítottuk az Epít6ipari
és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ
szervezetét. A szervezethez a Múegyetem és
a Kertészeti Főiskola jelenlév6 hallgatói is
csatlakoztak. Az új MEFESZ feladata lesz a
súlyos politikai kérdésekben a diákság állásfoglalását határozattá nyilvánítani és az
egyetemi ifjúság jelenlegi megoldatlan
problémáit (honvédeimi oktatás, menza,
diákotthon, vasúti kedvezmény, szabad
vizsga, külföldi út egyénileg is) lehet6vé
tenni.
A MEFESZ szervezetet az egyetemi ifjúság spontán gyűlésen egyhangúan alakította
meg.

Az egyetem ifjúsága a következő pontokban foglalta össze politikai követeléseit:
l. Az MDP kongresszus azonnali összehívása, alulról választott vezet6ség, az új
Központi Vezetőség megválasztása.
2. A kormány alakuljon át Nagy Imre
elvtárs vezetésével.
3. Gazdaságilag és politikailag teljesen
egyenrangú alapon és egymás belügyeibe
való be nem avatkozás elvén álló magyarszovjet és magyar-jugoszláv barátság megalakítását.
4. Az összes szovjet csapatok azonnali
kivonása Magyarországról; a magyar békeszerz6dés értelmében.
5. Általános, egyenlő, titkos választásokat több párt részvételével, új nemzetgyúIési
képvisel6k megválasztásával.
6. A magyar gazdasági élet átszervezését
szakemberek bevonásával és ennek keretében a magyar uránérc magyar felhasználá-

Ezt szívvel kell tekerni
Képzelt riport egy nyilvános illemhely kezeiövei
Ha meggondoljuk, végs6soron az anyag örök körforgása jelenti azt a folytonosságot, ami életünknek értelmet ad. így aztán ahogyan az emliten körforgásnak is
számtalan esete van, úgy életünknek is számtalan értelmet kölcsönöznek a mindennapolc Egy ilyen kitünteten mindennapon Kloákáné Krepp Róza gondolt egy
merészet, s6t, mint az kiderült, egy nagyot is, és felvette az újrakezdési hitelt.
Tudta, nem vállal értelmetlen kockázatot, mivel ha álmai megval6sulnak, rá
nagyobb szükség lesz, mint a balatoni halsüt6re, vagy a sarki kocsmárosra. így len
bel61e nyilvános illemhely kezeM, akit a kis b6déja mellett, munkája közben
kerestünk meg.
- Jó napot, milyen a forgalom?
- Hja kérem, egyel6re nem tudok tiszta képet adni a helyzetr6l, mivel az
emberek az áremelések óta ritkábban jönnek.
- Miérr, maga is árat emelt?
- Dehogy kérem, arról van szó, hogy az ügyfeleim emésztési ciklusideje, ahogy
mi ezt a szakmában már csak így egyszenlen mondjuk, igencsak megncSn, mivel
nincs mit emészteniük. Á:{. én munkám értelmét az általános társadalmi jólét
alapozza meg, és abban bizonyára egyetért velem, hogy most olyan a helyzet, amire
nem a társadalmi jólét a jeIlemw, hanem az, aminek a maradványait odabent a
bódéban megtalálhatja ...
- Jó,jó, dehát akkor az Önök szakmája kihal, nemde?
- Nézze, azért szeretni is kell ezt kérem. Olyan ez mint a régi dalban a verkli,
amit ugye szívvel kell tekemi. Higgye el, ha mégegyszer születnék, csak ez lennék.
- No jó, tegyük fel, hogymaga egy amolyan elhivatott vécés, de mi van a szakma
krémjét adó többiekkel?
- Nem igazán tudom, hogy hányan vagyunk, de azt mondhatom, hogy akit
ismerek, ugyanúgy gondolkodik, mint én. Korai lenne még feladni. Majd ha
szükségét látjuk, akkor megkezdjük a szerkezetváltást. Nekünk erre jó orrunk van.
-!jogy érti azt, hogy nem tudja, hányan vannak?
- Ugy ahogy mondtam. Sajnos az orvosokról, mérnökökr61 meg más kisegítcS
foglalkozásúakról van statisztika, rólunk egyszenlen nincs . Budi egy helyzet. A
múltkoribanjavasoltam, hogy a mostani népszámláláskor, egy piszokkal, bennünket is vegyenek lajstromba. Dehát erre esély sem volt.
- Miért?
- Mert töltöm ki a nyomtaványt, és mit látok? "Nem kivánt rész törlendcS" . Hát
kérem én nem ma kezdtem a szakmát, de ekkora marhaságot még nem hallottam.
- No jó, ha már régi motoros a pályán, akkor azt mondja meg, mire emlékszik
vissza a legszívesebben?
- Arra, amikor nyitottunk. Nem is hiszi el, annyian szorongtak iu az ajtóban,
mint a közértben áremelés előtt.

sával, hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerz6déseket és vizsgálják felül
a tervgazdaságon alapuló magyar gazdasági életet

7. Teljes ipari munkásság azonnali normarendezését a létminimum
megállapítása alapján és a munkás
autonómia bevezetését az üzemekben ..
8. A beszolgáltatási rendszer feIülvizsgálását, az egyénileg dolgozó
parasztság támogatását.
9. Az összes politikai és gazdasági
perek felülvizsgálását, az ártatlanul
elítélt politikai foglyok részére a teljes amnesztiát, illetve a hátrányba
kerültek rehabilitálását.
10. Legyen nyilvános tárgyalás
Farkas Mihály ügyében. Vizsgálják
ki Rákosi szerepét ezzel kapcsolatban, valamint intézkedjenek az
Oroszországban igazságtalanul elítélt és ott fogva tartott magyarok
hazahozataláról.
11. A néptől idegen címer helyett
a régi Kossuth-címer visszaállítását,
március 15-ét és október 6-át nyilvánítsák ne1l!zeti ünneppé és munkaszünetté. Uj egyen ruhát honvédségünknek.
12. Teljes vélemény- és sajtó sza-

- Hogy-hogy?
- A zárba beletört a kulcs, és mire a lakatos kijön ...
- Általában jellem w a sorban állás?
- Nem feltétlenül. Ha túl sok a vendég, egy részüket átirányítom a konkurenciához.
- Konkurenciához?
- Igen, oU szemben van egy ötcsillagos szálloda. Egyszer megy át oda a
kuncsaft, és a gatyáját is ráfizeti. Nyugodt lehet, legközelebb türelmesebb lesz, és
marad.
- Na, dehát ez nem tisztességes.
- Miért, egy százast kémi egy menetért odaát, az tisztességes? Kihasználni az
emberek szorult, vagy éppen nem szorult helyzetét? Az tisztességes? Na látja.
- Miért, maga is ebb6l él, nemde?
- Hát persze, csakhogy én szolgáltatok is. Az ablakban télen-nyáron muskátli.
Frissít6k a büfében, légfrissít6k a fülkékben. Halk zene szól, s a kölcsönözhető
fejhallgatókon ki -ki ízlése szerint választhat könnyű vagy nehéz darabot. Szalagról
szól a vízcsobogás és a nyögés. Import papírt használok, és hadd tegyem hozzá,
garantáltan csak egyszer.
- És mindezt olcsóbban adja, mint az ötcsillagos szálloda?
- Nyilván. Én kérem megbecsülöm a vendéget. Mert éppen tehetnék rájuk, mint
a szakma egy-két hiénája. Mondhatnám, ha nagyon kell, úgyis bejönnek az
utcámba. De én ezt nem engedem meg magamnak.
- Vannak-e álmai?
- Hát persze, kinek nincsenek. Azt szeretném még elérni az életben, hogy ha
hozzánk látogat egy magasrangú külföldi politikus, ne csak anagycsarnokba
vigyék el, hanem ide is. Hadd lássa, mire képes ez a kis nép, ha hajtja az önbecsülés,
meg miegymás...
- Politikai hitvallása?
- Tudja, nekem a politika büdös, és mint minden ilyent61 távol tartom magam.
Nálam, ha valaki lefizeti a taksát, fajsúlyától és bcosztásától függetlenül záróráig
is itt ülhet. Ezt úgy is meg szoktam fogalmazni , hogy én mindenkit61 azonos
távolságban vagyok. Ez már csak a foglalkozási ártalom elkerülése érdekében is
szükséges.
- így adóbevallás táján van-e valamilyen kívánsága?
- Csak annyi, hogy higgyék el, a pénznek is van szaga. És ezt - ha továbbra is
megadóztatják a klotyómat - istenuccse be fogom bizonyítani.

badság megvalósítását, rádión is és
ennek keretében külön napilapot az
új MEFESZ szervezeteknek. A régi
káderanyag nyilvánosságra hozatalát és eltörlését.
13. A zsarnokság és az önkény jelképét, a Sztálin szobrot azonnal távolítsák el.
14. Egymásért teljes szolidaritást
vállalunk."
Az egyetemi ifjúság egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki szolidaritását a varsói munkásokkal és ifjúsággal, a lengyel függetlenségi mozgal9mmal.
Es mivel október közepétől az
egész város tele volt a Varsóban ezidőben lejátszódó párton belüli megújhodás híreivel (és rémhíreivel) - a
budapesti sajtó keveset írt Gűmulka
hatalomrajutásának körülményeiről
- a Müegyetem hallgatói még október
22-éről 23-ára virradó hajnaIon elhatározták, hogy a következő napon,
azaz 23-án délután Budapest utcáin
egy "néma és rendezett tüntetést"
szerveznek.
Ennek célját egyrészt a testvéri
lengyel néppel kapcsolatos szolidaritás kinyilvánításában jelölték meg,
másrészt abban, hogy követeléseik

-szilas-

nagyobb súlyt kapjanak. És miközben október 23-a délelőttjén a Müegyetem hallgatói a délutáni demon stráció megszervezésével voltak
elfoglalva, illetve a tizennégy pontos
követeléseiket sokszorosították és a
főváro s környéki üzemekben terjesztették, egyre-másra érkeztek a többi
főiskolák küldöttségei az épületbe. A
tervezett felvonulás híre a szélnél sebesebben terjedt el az egyetemi ifjúság között és küldötteik arról biztosították műegyetemi sta társaikat,
hogy a délutáni demonstráción ők is
részt fognak venni. Sőt, a néphadsereg egy tisztiiskolájának küldöttsége
is megjelent, hogy a MEFESZ határozattal kapcsolatban teljes szolidaritását fej ezze ki.
Közben megegyezésjött létre a felvonulás megszervezését illetően.
Mindenki egyetértett abban, hogy az
ifjúság nemzetiszínű és vörös lobogók alatt vonul Bem tábornok szobrához, hogy ott "hideg ésszel, de forró
szívvel" tanúságot tegyen a hagyományos lengyel-magyar barátság jegyében a két nép jelenlegi szociális és
nemzeti problémáinak sürgős megoldása mellett.
IFolytatj uk!
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"Az év lakóháza
- 1989"

árvíz miatt
Tájékoztató a szolnoki közlekedési
nagyberuházásról
Közérdekű lakossági tájékoztatót
tartottak Szolnokon a városi tanács
székházában a 4-es számú főút megyeszékhely t elkerülő szakasza, valamint
az új Tisza-híd építésében résztvevő kivitelező vállalatok. Ez volt a témában
immár a második fórum, miután 1988.
decemberében hasonló rendezvényen
beszéltek az érdekelt cégekképviselői a
nagyberuházás oly régóta várt megindításáról. Csak dióhéjban idézzük fel az
akkor elhangzottakat, elsősorban azért,
mert úgy véljük: a kiindulópontra sohasem árt emlékezni és emlékeztetni,
hogy majdan értékelni tudjuk a monstre
vállalkozást.
Több mint egy éve annak a bejelentésnek lehettünk tanúi, hogy a város régi közlekedési gondjának orvoslására
1988. októberét61 számítva négy éves
ütemterv készült. A teendóket a fővál
lalkozó Hídépítő Vállalat tereprendezéssei kezdte, s az ígéret szerint a tervezői elképzeléseket valóra váltva - tessék
megjegyezni! - 1992. augusztusában
dolga végeztével távozik. Az építés addig a jelenlegi árszinten számolva 950
millió forint felhasználását jelenti, de itt
már akadt egy vészjósló becslés: a kiadások a várható áremelkedések miatt
elérhetik az 1,5 milliárd forintot is. Ha a
fentiekb6l kiérz6dik némi aggodalom,
mindezek sikeres megvalósítására, az
nem a képzelet, hanem a korábban tapasztalt valóság műve, de a cáfolás lehetőségét örömmel megadjuk tervez6knek, hícl- és útépít6knek, vízügyi,
valamint erdőgazdasági szakembereknek egyaránt. Mert a tervek szépek. A Szolnokot elkerülő szakasz több
mint három és fél kilométer hosszúságú
lesz, amelybe az ártéri és mederhíd kapcsolódik. Az út egyelőre kétszer egy sávosnak készül, természetesen a kés6bbi
bővítésnek nincs akadálya. A nagyberuházáshoz tartozik még mintegy hat
kilométer hosszú árvízvédelmi töltés,
két csomópontban pedig aluljáró kialakítása. Ami a hidat illeti, annak ártéri része a legmodernebb eljárással ölt testet,
azaz a parti oldalról kiindulva mindkét
irányban fokozatosan éri el a folyó felett átívelő építményt.
Nos, ezek után az elmúlt egy év kivitelezési eredményeir61, amelyeket Aut
Györgyi kormánybiztos ismertetett az

Határidő:

érdekl6d6knek.1989. áprilisában mintegy 140 munkagép fogott hozzá a terület tervezőasztalon megálmodott formálásához, a Hídépítő Vállalat mellett
a Köti-kövizig, a Szarvasi Tangazdaság
és több honvédségi alakulat is "bevetette" gépparkját. A lendületnek azonban
május ll-én megálljt parancsolt a magas tiszai árvíz, olyannyira, hogy gépek
és emberek kéthónapos szünetre kényszerültek. Ez a decemberi összegzésnél
szükségszeruen megmutatkozott: 40
millió forint értékű munka a még zabolátlan Tisza miatt elmaradt. Amit sikerült teljesíteni, az a különböző szárnlákon eddig 178 milliót tesz ki, ami első
sorban cölöpözést és árvízvédelmi töltésépítést jelent a valóságban. Néhány
adat ezzel kapcsolatban is elhangzott,
de az olvasó megkímélése érdekében az
ezer köbméter ek közlését61 eltekintünk. Sokkal fontosabb az a bejelentés,
hogyakivitelezók ígérete szerint ezt a
lemaradást 1990-ben behozzák, így
nem kell a befejezési határidőt módosítani. Az idén nagy feladat az építés teljes függetlenítése az esetleges tiszai árvízt61, mert újabb hetek, hónapok kiesése már nem nagyon korrigálható. Az
építés második éve pénzügyileg egyébként 225 millió forinttal mérhető, ebbe
bennefoglaltatik a lemaradás pótlása is.
Az alapterv módosításának egyik érdekességeként könyvelhető el: a 4-es főu
tat a Tószegi út felüljáró fogja keresztezni, s a miértnek a költségek csökkentése a magyarázata. Csak a hídra koncentrálva, annak építési technológiájáról a Hídépítő Vállalat illetékese adott
műszaki okfejtést, ezt szintén mellőz
zük. Közreadjuk azonban azt, hogya
műtárgy összes alapozási és cölöpözési
tennivalóit decemberig be kell fejezni a
kivitelezési "forgatókönyv" szerint.
Ennyit az 1990-re vállalt penzumokról, amelyek teljesítésér61legkés6bb egy év múlva újfent számot adnak
a nagyberuházás felelősei. A kivitelezók - ezt is kötelességünk leírni - egyt61
egyig derúlátóak voltak, így a bizalom
elve alapján Szolnok szubeurópai szinvonalú közlekedési viszonyai miatt
szenvedők változatlanul reménykedhetnek: minden úgy lesz, ahogy ígérik.

A magánlakásépftés épftészeti-mOszakl szfnvonalának
emelése, az általános épftészeti kultúra növelése, a kIemelkedő alkotások széles körO propagálása és megismertetése érdekében a Jász-Nagy kun-Szolnok Megyel Tanács VégrebaJtó Bizottságának épftés~ közlekedési és vfzügyl osztálya" Az
év lakóbáza - 1989." eim elnyerésére nyilvános megyel páIyázatot birdet meg és fr kl.
A pályázaton részt vebet bármely, a megyében 1985-89
között megvalósult (használatbavétell engedéllyel rendelkező), teljesen kész (befejezett) magánkezdeményezésO lakóbáz az alábbiak szerint:
- bagyományos családibáz,
- csoportos-korszerO családlbáz (sorbáz, láncház, átriumbázstb.)
- többszintes, többlakásos lakóbáz (kis társasbáz, szövetkezeti és
OTP-társasház, vállalkozó és saját értékesftésOlakás)
- lakóépület-bt'Ivítés (emeletráépftés, tetőtérbeépftés stb.)
- lakóépület-átalakftás és -korszerOsftés.
A pályázatboz csatolni kell:
- 1 : lOO-as méretarányú alaprajzot szintenként, két Irányú a-a és
b-b metszetet, bomlokzatl ábrázolást j
- az épftésl és basználatbavétell engedély számát j
- általános mOszakl lefrást és a blltechnikal előfrások
kielégftésének módját, mértékét részletező számftástj
- az épület külső bomlokzatait és a környező beépftésbez
való
Illeszkedést bemutató 5 db 13 x 18 cm nagyságú szfnes
fén yképfel vételt j
- 1 : lOOO-es méretarányú belyszfnrajzot az épftési telekről és a
környezet beépftettségéről, valamint 1 : 5()().as helyszfnrajzota
telek beépftéséről a fllépület, melléképület, kert stb. részletes
ábrázolásával, a telek pontos méretei nek feltüntetésévelj
- az épület és az alkotók adatait tartalmazó, az épfttető,
tervező
és kivitelező

aláfrásával ellátott nevezésilapot.
A pályázat önkéntes. A pályázaton az épfttető, a tervező
és a kivitelező együttesen vebet rész, az alkotás pályázatra
történő benyújtása tebát csak közös nevezéssel történbet.
Társasbáz esetében valamennyi tulajdonos bo:aájárulása
szükséges a pályázatra való benevezésbez.
A pályázat benyújtásának batárideje: 1990. március 31.
A pályázatokat az MTVB épftésl, közlekedési és vízügyi
osztályához kell beküldeni. (Cfm: Szolnok, KO&'iutb Lajos út
2.) A benyújtott pályázatokat - elllzsl1rizés után - megyei
bfráló bizottság értékeli.
I. dfj 30.000.- Ft és Emlékplakett
II. dfj 20.000.- Ft és Oklevél
III. dfj 10.000.- Ft és Oklevél
Dfcséret vagy
különdfJ 5.000.- Ft és Oklevél.
Az I. belyezett alkotások részt vesznek az országos pályázaton, melyeket az eredeti dokumentumokkal és véleményezéssel a megyel bfráló bizottság terjeszt fel.
A pályázat sikeres lebonyo1ftása érdekében felkérjük az
érintett I. fokú épftésügyl batóságok dolgozóIt, a magán tervezőket, az Épftőipari Tudományos Egyesület Megyei Csoportját
- megvalósult, kiemelkedő épftmények felderftésére és
számbavételére, valamint
- az arra érdemes alkotások benyújtásának szorgalmazására, a pályázaton történő részvétel segftésére.
A biányosan és batáridő után benyújtott pályázatok a
bIrálatban nem vebetnek részt. Az elmúlt években beküldött
pályamunkák Ismételten nem nevezbetők. Nem vebet részt
a pályázaton az a lakóház (bt'lvítés, korszerOsftés) sem, amely
az engedélyezett mOszakl tervtől eltért'len valósult meg.
A pályázaton az ajánlott terv alapján megvalósult (adaptált) lakóbázak ls részt vehetnek.
A pályázatra csak olyan teljesen kész (befejezett) lakások
nevezhetők, amelyek környezete rendezett és az utcai kerftés
ls elkészült.
Megyel Tanács VB
épftésl, közlekedési és vízügyi osztálya

(Iazányi) '-
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Lapunk középső nyolc
oldalán - most,jebruár
28-án és március 14-én - a
negyven év után ismét
szabad, demokratikus,
többpártrendszeri
országgylilési képviselői
választáso kkal kapcsolatos
tudnivalókat adjuk közre.
Elsőként a legszükségesebb
törvényi ismereteket és a
pártok irodáinak címét
közöljük; majd a különböző
politikai pártok választási
programjait; s végül a
törvénynek megfelelő
módon induló jelöltek
jényképes,bemutatkozó
listáját.

Részletek
az országgyiHési
képviselők választásáról
szóló 1989. évi XXXIV.
törvényből.
(A választójogi törvény teljes szövege a Magyar Közlöny 1989. október 30-ai, 77. számában található.)

A választójog
1. (§) A választójog általános és egyenlő, a
szavazás közvetlen és titkos.
2. (§) (1) A Magyar Köztársaságban az országgyűlési képviselők választásán választójoga van - a (2) bekeZdésben említettek kivételével - minden nagykorú magyar állampolgárnak
(a továbbiakban: választópolgár).
(2) Nincs választójoga annak:
a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
b) aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
c) aki szabadságvesztés büntetését tölti,
d) aki büntető eljárásban jogerősen elrendelt
intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
(3) Mindenki választható, aki választójoggal
rendelkezik és állandó lakóhelye Magyarországon van.
(4) A szavazásban akadályozott az, aki a
szavazás napján külföldön tartózkodik, továbbá
akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye
Magyarországon.
3. (§) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.

Országgyfilési képviselők
4. (§) (1) Az országgyűlési képviselők száma
összesen háromszáznyolcvanhat.

Választási tájékoztató
(2) SzL.etvenhat országgyűlési képviselőt
egyéni választókerületben, százötvenkettőtme
gyei, fővárosi választókerületben (a továbbiakban: területi választókerület) listán választanak.
Az egyéni és a területi választókerületben mandátumot el nem ért, országosan összesített szavazatok alapján a pártok országos listáról továl-l)i ötvennyolc kompenzációs mandátum kerül betöltésre.

A jelölés
5. (§) (1) Az egyéni választókerületben a
választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok múködéséról és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: pártok) - a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel - jelölhetnek.
Két vagy több párt közösen is jelölhet.
(2) Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak
az aláírásáv al hitelesített aj ánlása szükséges. Az
ajánlás megtételére kizárólag az e törvény melléklete szerinti "Ajánlási szelvény" szolgál. A
választópolgár csak egy egyéni választókerületi
jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben az állandó - ennek hiányában ideiglenes - lakóhelye van.
(3) A területi választókerül~tben - területi
listán - pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat
területi listát., amely az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább két egyéni választókerületben jelöltet állított. Nem érinti a
listaállítás jogát az, ha az egyéni választókerületben a pártjelö It a szavazás első fordulója előtt
visszalépett.
(4) Országos listát az a párt állíthat,. amely
legalább hét területi választókerületben állított
listát.
(5) A pártok közösen is állíthatnak területi és
országos listát, illetóleg listáikat kapcsolhatják.
(6) A területi és az országos listán kétszer
annyi jelölt állítható, mint ahány mandátum e
listákon megszerezhető.
(7) Ugyanaz a személy egyidejűleg egy
egyéni választókerületben, egy területi listán és
az országos listán lehet jelölt. Amennyiben a
jelölt az egyéni választókerületben mandáturnot szerez, őt a területi listáról, iIIetóleg az
országos listáról törölni kell. Ha a mandátumot
a területi listán a jelölt megszerzi, a pártjelölt
nevét az országos listáról törölni kell.
(8) Ha a párt listájáról ajelölt kiesik, helyébe
a listán soron következő jelölt lép.
A választás eredményének megállapítása
7. (§) (1) Az egyéni választókerületben az
első választási fordulóban az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét, feltéve,
hogyaszavazáson a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott.
(2) Ha az első választási fordulóban nem
szavazott a v álasztókerület választópolgárainak
több mint a fele, (a továbbiakban: érvénytelen
választási forduló) a második választási fordulóban
a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az
első fordulóban indultak;
b) képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb

érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogya szavazáson a választókerület választópolgárainak
több mint az egyneg}~.lc p.:avazott.
(5) Ha az egyéni választókerületben a választás első vagy második fordulóját azért nem Iehetett megtartani, mert nem volt jelölt, idóközi
választást kell tartani.

A választási kampány
10. (§) (1) Bármely választópolgár ~yl1jthet
jelöltet ajánló szelvényeket, ismertethet választási programot, népszerűsíthet jelöltet, szervezhet választási gyűlést (a továbbiakban együtt:
választási kampány). Nem magyar állampolgár
- kivéve a Magyarországon ietelepedési engedéllyel rendelkező személyt - nem vehet részt a
választási kampányban.
(2) Jelöltet ajánló szelvényeket - az állampolgárok zaklatása nélkül - a (3) bekezdésben
említettek kivételével, bárhol lehet gyűjteni .
(3) Nem gyűjthető jelöltet ajánló szelvény:
a) munkaidőben, munkaviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) fegyveres eróknél és fegyveres testületeknél szolgálati viszonyban lévő személy tól, a
szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) egészségügyi intézmény betegellátó részlegében.
(4) Az ajánló szelvényen az aláíráson kívül
fel kell tüntetni a jelölt nevét, az ajánló választópolgár állandó - ennek hiányában ideiglenes
(a továbbiakban együtt: állandó) -lakóhelyétés
személyi számát.
(5) Az ajánlási szelvényért ellenértéket felajánlani, kémi és adni tilos.
(7) A választási gyúlések nyilvánosak. A
választási gyűlést akadályomi, rendjét megzavarni tilos. A rend fenntartásáról a gyu"lés szervezője a gyülekezési jogról szóló törvény szabályai szerint gondoskodik.
13. (§) (1) A választás kitűzéséto1 a választási kampány végéig a pártok, a jelöltek választási falragaszt., hirdetést, feliratot., szórólapot,
vetített képet (a továbbiakban együtt: plakát)
engedély nélkül készíthetnek. A plakát olyan
sajtóterméknek minősül, amely engedély nél~
kül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(2) Plakát - a (3)-(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, illetóleg a kezelő
hozzájárulásával lehet.
(6) Plakátot olyan módon kell elhelyezni,
hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható.

A szavazás
14. (§) (1) Szavazni kizárólag személyesen,
és - az e törvényben említett kivételekkel- csak
a választópolgár állandó lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
(2) Az egészségi állapota miatt mozgás ában
gátolt személyt szavazásának lehetővé tétele
!Folytatás a JO. olda/onl
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érdekében - kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja felkeresi.
15. (§) (1 ) Szavazni a szavazás napján 6 órától
18 óráig lehet. Ha a helyi körülmények indokolják, a választási bizottság elrendelheti, hogya
szavazás 5 órakor kezdődjék, a szavazatszámláló bizottság pedig elrendelheti, hogya
szavazás 20 óráig tartson.
(2) A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt
nem lehet bezárni és a szavazást nem lehet szüneteltetni.
16. (§) (1) A szavazóhelyiség nem lehet olyan
épületben. amely valamely párt kizárólagos
használatában van.
(2) Minden szavazóhelyiségben - a szavazás
titkossága érdekében - legalább két szavazófüIkét kell kialakítani.
18. (§) (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a
szavazóhelyiségben és környékén a rendet fenntartsák; a rend fenntartására tett intézkedése
mindenkire kötelező.
(2) Szolgálatot teljesítő rendőr a szavazóhelyiségbe csak a szavazatszámláló bizottság elnökének engedélyével léphet be.
(3) A szavazóhelyiségben a választópolgárok
esak a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak.
19. (§) (1) Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelöltre és külön szavazólap
a területi listára történő szavazáshoz.
(2) Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkailehet.
(3) Az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben - tartalmazza a jelöltek nevét
és az őket jelölő pártok megnevezését, illetőleg
a független jelölés tényét.
(4) A területi listás szavazólap tartalmazzaa területi választási bizottság által kisorsolt sorrendben - a listák megnevezését és - a párt által
bejelentett sorrendben - a jelöltek nevét. valamint az esetlepes listakapcsolás tényét.
20. (§) (1) Ervényesen szavazni csak az egyéni választókerület jelöltjére, illetőleg a szavazólapon szereplő listára lehet, a jelölt, illetőleg a
párt neve melletti négyzetben elhelyezett "+"
jellel.
(2) A szavazat érvényességét - ha az az (1)
bekezdésben írt feltételeknek megfelel - nem
érinti. ha a szavazólapon a listán belül ajelöltek
sorrendjét megváltoztatták. a listáról jelölt nevét
kihúzták. illetőleg a listához nevet hozzáírtak.
(3) Érvénytelen az a szavazat
a) amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le. vagy
b) amelybo1 nem lehet megállapítani. hogya
szavazó kire. illetőleg melyik párt listájára szavazott.
21. (§) (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a választók nyilvántartásában szerepel vagy abba utóbb felvették.
23. (§) (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke 18 órakor. a szavazás meghosszabbítása
esetén 20 órakor a szavazóhelyiséget bezáratja.
Azok a választópolgárok. akik a szavazóhelyiségben vagy az előtérben tartózkodnak. még
szavazhatnak. Ezután aszavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
(2) A szavazás lezárása után szavazatot nem
szabad elfogadni.

V álasztási tájékoztató
A választási szervek
26. (§) A választási szervek a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervezetei. amelyeknek elsődleges feladata a
választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a törvényesség ellenőr
zése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
27. (§) Választási szervek: a szavazatszámláló bizottságok, az egyéni és a területi
választókerületben működő v álasztási bizottságok. valamint az Országos Választási Bizottság.
28. (§) (1) A választási szervnek csak a választókerületben állandó lakóhellyeJ rendelkező
választópolgár lehet a tagja.
(2) A választási szerv elnöke és titkára a
választókerületbenjelöltet állító párt tagja, illetőleg a független jelölt megbízottja nem lehet.
(3) A választási szervnek nem lehet tagja a
jelölt, az Országgyűlés elnöke, a tanács elnöke.
a végrehajtó bizottság titkára. a választási szerv
mellett múködő munkacsoport tagja.
(4) A választási szerv a működésének tartama
alatt hatóságnak. a tagja pedig hivatalos személynek minősül.

A választók nyilvántartása
37. (§) (1) Az Állami Népességnyilvántartó
Hivatal a választás kitúzésétől számított huszonöt napon belül egyéni választókerületenként, azon belül szavazókörönként összeállítja
és megküldi a helyi tanácsnak a választók nyilvántartását, továbbá azoknak a nagykorú személyek jegyzékét, akiknek nincs választójoguk.
(2) A választók nyilvántartásába azokat a
magyar állampolgárokat kell felvenni. akiknek
állandó lakóhelye - ennek hiányában ideiglenes
lakóhelye - a választókerületben van és legkésőbb a választás napján betöltik 18. életévüket,
vagy házasságkötés folytán nagykorúvá váltak.
(3) A választók nyilvántartását úgy kell
összeállítani. hogy az alkalmas legyen az egyéni
választókerület, a szavazókör és a választópolgár azonosítására. A nyilvántartást a helyi tanács végrehajtó bizottságának titkára hitelesíti.
(4) A választás napjáról és a választók nyilvántartásáról a szavazás napja előtt hatvan nappal a helyi választási bizottság hirdetményt tesz
közzé.
(5) A választók nyilvántartását a tanács hivatali helyiségében tíz napra közszemlére kell tenni és ennek időpontját a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
(6) A közszemlére tétellel egyidejűleg írásban értesíteni kell a választópolgárokat a nyilvántartásba való felvételükről, feltüntetve a választókerületet, a szavazókört. a szavazóhelyiség címét és a szavazás napját.
40. (§) (1) Ha a választópolgár a nyilvántartás
elkészítése után az állandó lakóhelyét megváltoztatja. az új lakóhely szerint illetékes helyi
tanács végrehajtó bizottsága titkárától vagy - a
szavazás napján - a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a választók nyilvántartásába való felvételét. A kéréshez csatolni kell a korábbi lakóhely szerint illetékes helyi tanács végrehajtó
bizottsága titkárának igazolását arról. hogy a

kérelmező a választók nyilvántartásában szerepelt.
(2) Az a választópolgár. aki állandó lakóhelyétől a választás napján távol van. az állandó
lakóhelye szerint illetékes helyi tanács végrehajtó bizottsága titkárának igazolása alapján
kérheti az ideiglenes lakóhelyén. illetőleg a tartózkodási helyén a helyi tanács végrehajtó bizottsága titkárától vagy - a szavazás napján - a
szavazatszámláló bizottságtól. hogy vegyék fel
ót a választók nyilvántartásába.

A választási eljárás
nyilvánossága
41. (§) (1) A választási szervek múködéseés
tevékenysége nyilvános. A választási szervek
rendelkezésére álló adatok. tények nem titkosíthatók. A választási eredmény számítógépes
adatait azonos feltételekkel kell a független jelöltek és a választáson jelöltet állító pártok rendelkezésére bocsátani.
(2) A választás kitúzéséről, a jelöltekről. a
v álasztók nyilv ántartásának kifüggesztéséről. a
választókerületek és szavazókörök beosztásáról, a választási szervek tagjairól. a szavazás
napjáról és módjáról, a választás eredményéről,
a választási eredmény esetleges megsemmisítéséről a választási bizottság az érintett választókerületben múködó sajtó. helyi stúdió részére
közlemény t ad ki.
(3) A választási szervek kötelesek gondoskodni arról, hogyaválasztópolgárok a választási törvény rendelkezéseiről, a szavazás módjáról általános tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak.
(4) A sajtó képviselői külön engedély nélkül
jelen lehetnek a választási szervek munkájánál.
tevékenységüket - különösen a szavazatok
összeszámlálását - azonban nem zavarhatják.
(5) A szavazás napján 20 óra előtt választási
részeredményt nyilvánosságra hozni tilos.
(6) Minden jelöltnek. pártnak a választásokra fordított állami és más pénzeszközök. anyagi
támogatások mértékét és a felhasználás módját
- országos összesítésben is - a sajtóban nyilvánosságra kell hoznia.

Jogorvoslat
42. (§) (1) A választási törvény megsértése
miatt, a választási szervek tevékenysége. intézkedése. döntése. mulasztása ellen az érintett
választópolgárok, a jelöltek és a pártok kifogással élhetnek.
(2)A szavazatszámláló bizottságokhatáskörébe tartozó döntések ellen benyújtott kifogásrói az illetékes választási bizottság három napon belül dönt. A választási bizottság hatáskörébe tartozó döntés ellen benyújtott kifogásról
az Országos Választási Bizottság három napon
belül dönt.
43. (§) (1) A választási bizottság kifogást
elutasító döntése ellen a fővárosi. megy ei birósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.
(2) Az Országos Választási Bizottság döntése ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni .
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Az Agrárszövetség választási programja
Mi az Agrárszövetség? Az Agrárszövetség a vidéken, afalvakban élők, a
mezőgazdaságban dolgozók, aföldért, afaluért és az országjövőjéért egyaránt
felelősséget érző emberek szövetsége. Számítunk mindazokra, akiknekfontos a
falvakban, városokban élők sorsa!
Szövetségünk célja nem a hatalom megszenése, hanem részvételünk a
hatalomban. Nem kí."ánunk átfogó politikai megoldást ajánlani a nemzet
minden sorskérdésében. Reális, megvalósítható programot hirdetünk és részt
vállalunk és kérünk az országjövőjének alakításában. Képviselőink ezért az
agrárvilág és a vidék esélyegyenlőségéért vállaltfelelősségük mellett
lelkiismeretük szerintfoglalnak állást sorskérdéseinkben.

Mit akarunk?
- Független, demokratikus, semleges Magyarországot!
- A vidék elmaradottságánakfelszámolását, egyedi, sajátos vidékés falufejlesztő programot!
- A munka minősítsen és adjon megélhetést!
- Alkotó lehetőséget, biztos jövőt a fiataloknak, megbecsülést és
biztonságot az időskorlÚlknak!
- Valódi népképviseletet, önkormányzatot városainkban,falvainkban!
- Fejlett európai szintIl életkörülményeket!
- Magas színvonalú, kiegyenlített élelmiszerellátást!

Mit támogatunk?
- Követeljük a valós piacokat és a ráfordításokat tükröző
értékrendszert!
- A bürokrácia kiirtását életünkből!
- Általános bérreformot,fizetőképes keresletet!
Programunk a megbékélés, mert a vidéken
élők, a mezőgazdaságban dolgozók szenvedték
meg legjobban az elmúlt évtizedeket. Átfogó, a
földre is kiterjedő tulajdonrendezésre van
szükség, hogy elvághassuk az egymáshoz
fonód6 sérelmek és követelések
történelmünkbe és hétköznapjainkba nyúló
®
láncolatát, és hogy új alapokról kezdhessük a
AGRÁRSZÖVETSEG
vidékfelemelkedését,jólétét szolgáló
programunk végrehajtását.
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Választási
Etikai Kódex
CD Az 1990. évi országgyöIési képviselői választások időszakára e dokumentumot aláíró - képviselői jelölteket állító - pártok közösen dolgozták ki és önkéntesen, egyhangúlag fogadták el a megyére vonatkozó Választási Etikai Kódexet (továbbiakban:
Kódex).
A Kódex előírásait a pártok - mint szervezetek - betartják, tagjaikkal, képviselője
lölteikkel betartatják.
@ A pártok és jelöltjeik elfogadják, hogya
választási küzdelemben a jelöltállítók és a
jelöltek célja elsősorban saját programjaik
népszeríisítése, elfogadtatása.
@ A pártok tiszteletben tartják azt a tényt,
hogy egymás programjait egészében és
részleteiben - elvi alapon - nyilvánosan bírálhatják, de a bírálat nem irányulhat egymás szervezeteinek, tagjainak lejáratásá-

ra.
@ A pártok egymás jelöltje it személyiségében, emberi méltóságában nem támadhatják, nem sérthetik meg.
® A pártok a választási küzdelem idősza
kára az események etikai megítélése céljábúl Választási Etikai Bizottságot hoztak
létre, mely bizottság míiködési elveit, gyakorlatát - a pártok felhatalmazása alapján
- saját maga határozza meg.
® A Választási Etikai Bizottság a független
jelöltek választásban tanúsított magatartásával, velük történt esetekkel is foglalkozik,
egyrészt a független jelölt személyes kérése
alapján, másrészt - amennyiben a független
jelölt magatartása párt vagy pártok objektív érdekeit sérti. A bizottság ez esetben hasonló etikai normák alapján foglal állást,
mint a nem független jelölteknél.
® Amennyiben Országos Etikai Kódex jelenik meg, a megyei Kódexet aláíró pártok
rendkívüli ülésen döntik el, elfogadják-e teljesen vagy részben - az abban foglaltakat.
'
Döntésükről sajtóközleményt hoznak nyilvánosságra a döntést követő két napon belül.
Szolnok, 1990. január 17.
Aláíró pártok (képviselöi):
Fiatal Demokraták Szövetsége
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt
Hazafias Választási Koalíció
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar Szocialista Párt
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Szabad Demokraták Szövetsége
A Választási Etikai Bizottság míiködési helye: Szolnok, Ságvári krt. 19. Telefon: (56)
43-155
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Jász-Nagykun-SzoInok megye egyéni
országgyűlési képviselői választókerületeinek
sorszáma, területe, székhelye
1. számú választókerület

5. swmú választókerület

Területe: Jászárokszállás, Jászberény,
Jászfelsőszentgyörgy , Jászfényszaru.
Székhelye: Jászberény.

Területe: Cibakháza, Cserkeszőlő,
Csépa, Kunszentmárton, Martfü, ÖCsöd,
Tiszaföldvár,Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug.
Székhelye: Kunszentmárton.

2. swmú választókerület
Területe: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászboldogháza,
Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászladány,
J ászkisér, Jászszentandrás, Jásztelek.
Székhelye: Jászapáti.

3. swmú választókerület
Területe: Besenyszög, Kőtelek, Nagykörü, Szászberek, Szolnok (30-44, 50-65.
szám ú szavazókörök), Tiszasűly, Újszász,
Zagyvarékas.
Székhelye: Szolnok.

4. swmú választókerület
Területe: Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Szajol, Szolnok (1-29,44-49. szám ú szavazókörök), Tiszajenő, Tószeg, Vezseny.
Székhelye: Szolnok.

6. swmú választókerület
Területe: Kétpó, Kisújszállás, Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve.
Székhelye: Mezőtúr.

7. swmú választókerület
Területe: Fegyvernek, Kenderes, Kengyel, Kuncsorba, Kunhegyes, Örményes,
Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszatenyő, Törökszentmiklós.
Székhelye: Kunhegyes.

8. swmú választókerület
Területe: Abádszalók, Karcag, Kunmadaras, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred,
Tiszaőrs, Tiszaszentimre, Tomajmonostora.
Székhelye: Karcag.

A megyei és kerületi választási szervek tagjai
Területi Választási Bizottság (m egye i)
Elnöke: Dr. Gyuricza Béla
Titkára: Papp Sándorné dr.
Tagja: Dr. Surányi Lajosné
Póttag: Lipcsei Imre, Szabó József
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács az 1989. évi XXXIV. számú törvény 30.
paragrafus (2) bekezdése szerint - az 1990. január 9-én tartott ülésén megválasztotta az

o számú egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottság titkárává: Dr.
Rédei Istvánt; tagjává: André Bélát és Lantos Pétert; páttagjává: Nagy Andrást
és Nagy Magdolnát.
@ számú egyéni országgyúIési választákerületi választási bizottság titkárává: Váradiné Lados Katalint; tagjává:
Lőrik Miklóst és Nagy Gellértné Kiss Irént;
páttagjává: Dr. Pesti Bélát és Nagypál Istvánt.
@) szám ú egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottság titkárává: Dr.
Krizsa Sándort; tagj ává: Dr. Széll Emiliát és Nyiri Jánosnét; páttagjává: Ignácz
Veronikát, Munkácsi Jánost és dr. Szöllősi Istvánt.
O számú egyéni országgyűlési választákerületi választási bizottság titkárává: Dr.
Bali Imrét; tagjává: Dr. Bagdi Lászlót és Szurgyi Istvánt; páttagjává: Feketéné dr.
Raikovics Ágnest, István Mártát és dr. Csikász Sándort.
o számú egyéni országgyűlési választákerületi választási bizqttság titkárává: Kasza
Józsefet; tagjává: Kovács Tivadart és dr. Bozó Józsefet; páttagjává: Venkó
Józsefet és Hajdú Józsefet.
@ számú egyéni országgyúIési választókerületi választási bizottság titkárává: Nagy
Irént; tagjává: Brankovics Lászlót és Németh Istvánt; páttagjává: Kovács Pétert
és Kovács Jánost.
@ számú egyéni országgyűlési választókerüleú választási bizottság titkárává: Szudi
Antalt; tagjává: Dr. Vogel Juditot és Bodó Ferencnét; páttagjává: Völgyesi
Istvánt és dr. Papp Kálmánt.
~ szám ú egyéni országgyúIési választákerületi választási bizottság titkárává: Dr.
Doktor Zoltánt; tagjává: Szekrényesi Lászlót és Demeter Istvánt; páttagjává:
Erdei Andrást és dr. Nánási Istvánt.
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A megyében működő politikai pártok helyi és választási irodái
JÁSZBERÉNY
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Ü gyvezető: Molnár István
Iroda: Jászberény Déryné u. 6. (HNF-székház)
Ü gyfélfogadás: kedd, péntek 9-12 óráig.
Szabad Demokraták Szövetsége
Ü gyvezető: Dr. Kis Zoltán
Iroda: Jászberény Déryné u. 6. (HNF-székház)
Ü gyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek 17-20 óráig.
Magyar Demokrata Fórum
Ü gyvezetó: Dr. Borbélyi Elek
Iroda: nincs. Minden héten csütörtökön este 18 órától találkoznak a Munkás és Ifjúsági Házban. (Jászberény Bercsényi u. 1.)
Levélcún: 5100 Jászberény, Pf: ll.
MSZMP Intézöbizottsága
Cún: Jászberény, Kossuth L. u. 58.
Iroda: Ugyanitt szerdán és szombaton 9-17 óráig.
JÁSZBOLDOGHÁZA
Magyar Demokrata Fórum
Ügyvezető: Eszes János
Iroda: nincs. A Művelődési Házban tartják üléseiket (5144 J ászboldogháza, Rákóczi u. 9.).
Minden hónap első hétfője a fix találkozási nap, a délutáni órákban.
JÁSZAPÁTI
Kisgazdapárt
Vezető: Pádár Miklósné
Cún: Jászapáti, Liszt Ferenc u. 8.
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
MDF -szervezet:
Gajdosné Röckl Klára címén. 5054 Jászalsószentgyörgy, Béke út 44.
KARCAG
MDF Városi Szervezete
5300 Karcag, Vörös Hadsereg u. 49.
FIDESZ
Ügyvivő: Örsi Zsolt
Cún: 5300 Karcag, Kisfaludy u. 3.
KISÚJSZÁLLÁS
MDF -szervezet
Cún: Hegedűs Endre, 5310 Kisújszállás, Kossuth u. 12.
Magyar Néppárt
Szervező: Dr. Borók Imre
Cún: 5310 Kisújszállás, N agy Imre u . 13.
KUNSZENTMÁRTON
MDF Városi Szervezete
Cún: 5440 Kunszentmárton, Pf. 59.
MEZÖTÚR
MDFlroda
Cún: Mezőtúr, Kálvin tér 1., Pf. 67. Tel.: 67
Nyitva: csütörtök, 17-19 óráig
NAGYKÖRÜ
MDF -szervezet
Kőhalmi Attila címén: 5065 Nagykörü, Jókai u . 30.
TISZAFÖLDV ÁR
MDF -szervezet
Kovács Géza cúnén: 5430 Tiszaföldvár, Mártírok u. 21.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
MD F V árosi Szervezete
5200 Törökszentmiklós, Pf. 59.
TÚRKEVE
MDF-szervezet
Juhász István címén: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6/a.
ÚjSZÁSZ
MDF-szervezet
Törócsik József cúnén: 5052 Újszász, Nagy u. 24.
SZOLNOK
Agrárszövetség (ASZ)
Iroda: Szolnok, Ságvári krt. 32. II. em. 234. Telefon: 40403
Irodavezető: Kovács Tibor
Ügyfélfogadás: naponta 7 órától 16 óráig

Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)
Ü gyvivők: Dr. Denke Gergely, Várhegyi Attila
Iroda: Szolnok, Vörös csillag út 8. Telefon: 41-633
Fogadóóra: kedd és csütörtök 17-19 óráig
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKP)
Ü gyvivók: Dr. Mizsei Béla, Pósta Zsolt
Iroda: Szolnok, Kossuth tér 1.
em. Telefon: 38-312
Fogadóóra: naponta 12.30-17 óráig
Hazafias Népfront Megyei Szövetsége (HNFMSZ)
Elnök: Tóth Lajos
Irodavezető: Hajdú László
Cún: Szolnok, Ságvári krt. 19. Tel.: 43-155
Ügyfélfogadás: naponta 8-tól 16.30-ig
Hazafias Választási Koalíció (HVK)
Iroda: Szolnok, Ságvári krt. 19. Telefon: 43-155
Magyar Demokrata Fórum (M DF)
V árosi szervezet elnöke: Tóth István
Iroda: Szolnok, Kossuth tér ll. II. em. (a volt járási tanács épülete). Telefon: 31-733
Ügyelet: naponta 17 órától 21 óráig.
Magyar Néppárt (MNP)
Megyei Koordinációs Bizottság
Elnök: Dr. Bereczki Lajos
Iroda: Szolnok, Ságvári krt. 23 . (Agromen-iroda) tel.: (56) 38-191
Fogadóóra: kedden 16 órától.
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)
V álasztási Irodája, Szolnok, Kossuth tér l. III. em. 9-10. Tel.: 35-143
Fogadóóra: hétköznap 8-18 óráig, vasárnap 8-14 óráig.
V ál ás ztási iroda vezetője: Oláh János
Levél és távirati cún: MSZMP Szolnok megy ei és városi ügyintézés 5006
Szolnok, Vörös csillag u. 8., Pf. 6.
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)
Megyei elnök: Varga Béla
Iroda: Szolnok, Kossuth tér 1. m. em. 2-3 . tel.: 30-1 55
Fogadóóra: naponta 8-1 2-ig és 14-183b-ig . óráig
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)
Ügyvivók: Kőnigné Rybárik Ilona, Kőnig László, Erdei Péter
Iroda: Szolnok, Kossuth tér 1. III. em., 4. tel.: 37-820
Fogadóóra: naponta 12-19 óráig, szombaton 9-13 óráig
Vállalkozók Pártja (VKP)
Ügyvezető: Fekete Sándor
Iroda: Szolnok, Ságvári krt. 24., telefon: 42-801
Fogadóóra: szombat-vasárnap 9-13 óráig, hétköznapokon 18 óráig
Magyar Szocialista Párt (MSZP)
Megyei Iroda
Cún: 5000 Szolnok, Tiszaliget, Pf. 80. Telefon: 56/32-515, 56/43-303, telefax: 56/34496
Irodavezető: Elek Sándor
1. sz. választókerület: Jászberény
Cún: 5100 Jászberény, Táncsics M. u. 6. Pf. 43, tel.: 57/12-443
Irodavezető: Mile Károlyné
2. sz. választókerület: Jászapáti
Cún: 5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2., tel.: 38
Irodavezető: Vadnai Miklós
3-4. sz. választókerület: Szolnok
Cún: 5000 Szolnok, Tófenék u. l-3. Pf. 82, tel.: 31-714,43-515
Irodavezető: Iváncsik Imre
5. sz. választókerület: Kunszentmárton
Cím: 5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 18. Pf. 27., tel.: 125
Irodavezető: Nagy László
6. sz. választókerület: Mezőtúr
Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17., tel.: 75
Irodavezető: Fehér István
7. sz. választókerület: Kunhegyes
Cím: 5340 Kunhegyes, Kálvin u. 1., tel.: 208, 209 (13 órától)
Irodavezető: LétaiJános
8. sz. választókerület:
Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér l., tel.: ll-547
Irodavezető: Klukáné dr. Pilishegyi Ibolya

m.
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A SZOTEV Ipari és Epítőipari 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 idlitartamára 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 üze·
münkben érvényes bizonyítványt kapnak a beiskolázottak. A további foglalkoztatást üzcmünkben biztosítj uk.
Tanulmányi eredmény től és végzett feladattól függően differenciált bérezés szerint kell
dolgozni.
- Érettségizett gépmunkások órabére: 40 - 50 Ft-ig
- asztalos szakmunkás végzettség ii 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
m unkaerligazdálkodási
csoportvezetönéI.
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Szívbetegségek pszichés kezelése

Szimpózium február végén Budapesten
A Magyar Kardiológiai Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság
Pszichoszomatikus Szekciója, a Semmelweis Orvostudománmyi
Egyetem Kardiológiai Tanszéke és a MOTESZ nemzetközi
tudományos kutatók részvételével szimpóziumot rendez 1990.
február 28-án és március l-jén.

Helyszín: Budapest, Semmelweis
Orvostudományi Egyetem, Nagyvárad tér 4.
Téma: a kardiológiai megbetegedések és a hipertonia pszichés és
stressztényezői (ezen belül önálló farmakológiai
kerekasztal-beszélgetést is rendeznek, melyet dr. Kékes Ede
egyetemi tanár vezet).
Magyarországon elsőízben kerül ilyen tanácskozásra sor (melynek
kutatási témái érintik majd Jász-Nagykun-Szolnok megyét is), ezért
nemcsak a térség kardiológusainak részvételére, hanem az
általános orvosok, valamint az ezen a szakterületen dolgozó
egészségügyi szakalkalmazottak részvételére is számítanak.

Az előadások módja: az előzetesen bejelentett
tudományos program keretében, vagy ezen túl
poszter

előadásokra

is módja van

amegye orvosainak.
A részvételi, illetve előadási szándékról dr. Őry Klárát, a
Tudományos Szervezőbizottság elnökét kell értesíteni február
20-áig. Címe: SOTE Kardiológiai Tanszéke
Budapest, Hámán Kató u. 19.
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A megyei napilap karácsonyi számában láthatták először Fehér
Pali fényképét. Ott azt mondta el, több évig volt a Szolnoki Gyermekváros lakója, s egyszerrecsak egy autó jött érte: mennie kellett, elvitték Hatvanba, azóta az ottani József Attila Ifjúsági Nevelöott~on
lakója. Akkor hosszan beszélgettem vele, meglepett, hogy 16 eves
létére szavai ezer év tapasztalatát mutatják. Karácsonyi legfőbb kívánsága az volt, hogy arra a két évre, amíg még gyermekváros-lakó
lehet, hadd jöhessen vissza Szolnokra. Nem hagyott ny~godni az e~et,
hátha lehetne tenni Paliért valamit, hátha a törvény SZigora ellenere
vissza lehetne hozni a Gyermekvárosba. ŐSzintén szólva semmi remé·
nyem nem volt egyetlen pozitív válaszra sem, mégis nekiiramodtam,
hogy utánajárjak Fehér Pali ügyének.

Én nem adom fel a reményt... Fotó: Tarpai

- Palinak meghaltak a szülei,
így a régi jogszabály szerint állami gondomtt volt. A családjogi
törvény módosításával 1988. december 31-éig felül kellett vizsgálni országosan is, kik az állami
gondozottak, s területileg a születésük szerint illetékes tanácsok
gyermekvédelmi intézeteihez
utalni őket további gondozásra,
illetve nevelésre. A törvény az
állami gondozott szót "állami nevelt" -re változtatta, ezt a pontosítás kedvéért kívánom megj e-

Mi lesz veled, emberke?
Törvények, buktatók, bürokrácia - s ami
ennél rosszabb - bürokraták, Palinak nincs
esélye, ebben biztos voltam. Ennek ellenére, a semminél az is jobb, ha remény nélkül
is, de szóvá tesszük az ügyet.
Amit ezután tapasztal tam, az olyan
meglepetés volt, hogy úgy döntöttem,
most már ez az, amit el kell mondani. Inflációtól és egyebekt6l meggyötört hazánkban mostanság ilyet úgyis ritkán hallani.
Ahhoz, hogy jó lelkiismerettel szólhassak
Fehér Paliról, róla szerzett pozitív benyamásaim helyességét kellett kontrollál ni.
Megkérdeztem először azt, akinek felügyelete alatt hosszú ideig élt a gyermek,
ennélfogva nálamnál mélyebben ismeri 6t:
Hetényi Kornél a Gyermekváros igazgatója:
- Pali nagyon rendes gyerek. Nem tartazik a durva, vereked6sök közé. Szerettük,
természetesen nem mi kérvényeztük, hogy
elvigyék innen. Én személy szerint bármikor szívesen visszafogadom, nálunk van
helye a gyereknek, ha visszahozzák, befagadjuk.
Hűha, ez meg hogy lehet? Első fokon
nincs elutasítás. Na, majd a következőn!
A megyei Gyermek- és Ifjúságvéd6 In~
tézet foglalkozik a gyermekek elhelyezésével, ezért következ6nek Rózemberszky
Lászlót a Gyivi igazgatóját kerestem fel.
- Mi az oka annak, hogy Palit elvitték
Szolnokról? Ó nagyon szeretne ide visszajönni, Ön hajlandó lenne tenni ennek érdekében valamit?

~_.:.

gyezni. Így Pali, iratai Heves város taná:
csához kerültek, mivel egy Heves mellettl
kisfaluban született. A szolnoki Gyivi
1988-ban a törvény értelmében megkereste a Heves megyei Gyivit Pali áthelyezésével kapcsolatban. (pali feje fölött eközben
gyanútlanul telt-múlt az idő, örült, hogy
Szolnokon van, s viszonylag jól megy a
sora, mígnem ...) A Heves Városi Tanács
1989-ben hozott egy határozatot, melynek
értelmében Pali gondozásá~ Heves megyében kell tovább folytatni. Igy jött el tehát
az a nap, amikor Palit, aki az általános
iskolát már elvégezte, szakmunkás tanulmányait pedig abbahagyta, átvittük Hatvanba, a József Attila Nevelőotthonba.
Ha vissza akar jönni, én nem állok útjába, mert tudom, hogy nagyon rendes gyerek. Még ma megprobálok a Heves Megyei Gyivivel beszélni ez ügyben.
Fantasztikus - gondoltam. Nem bürokraták, nem a törvény betűjéhez, hanem
szellem éhez ragaszkodnak, emberien,
gyorsan, rugalmasan.
Süt6 György következik, a Hatvani József Attila Ifjúsági Nevelőotthon igazgatója.
- Pali rendes gyerek, semmi bajunk
nincs vele. Büszke, öntudatos, de nem értjük, mi baja van itt, miért nem érzi jól
magát? Ezt 6 maga sem tudja talán megmagyarázni. Hol halász akar lenni, hol
meg k6műves, mi minden esetre sokat foglalkozunk vele külön is, hiszen jóravaló,
rendes gyerek. Viszont, ha el akar menni,

vissza Szolnokra, én segítek benne, semmi
akadályt nem gördítek elé.
Huh, ... szinte maguktól nyiltak meg a
kapuk, mindenki, aki csak érintett ebben a
kérdésben - ismerve a dolog buktatóit is egy emberként azt mondta: igen, megteszek mindent. Elnyűtt magyar elménk
most azt várja, hogy jöjjön végre a fekete
leves, derüljön ki, hogya szavakat azután
senki sem hajlandó tettre váltani, s amíg
ígérgetni kell, pestiesen szólva, minden
oké de mikor tettekre kerül a sor, jön a
csfués-csavarás . .Én úgy érzem, ezúttal
nem ez történik. Személyes ellentét, munkabéli nézetkülönbség, szigorú, ostoba
vaskalaposság mindenhol félretolva, s igazán csak a helyes rüc:goldásért való közös
akarat mutatkozott eddig mindenhol. Oly
annyira, hogy mindenhol megvizsgálták a
kérdést: ha Pali nem szeret a József Attila
Nevelőotthonban lenni, keressenek egy albérletet számára. Mindannyian érezzük
azonban, hogy nem ez az, amire Pali vágyik, nem erre van igazán szüksége. Beszélget6társaim azt is tudják, lehetetlenség
minden állami neveIt gyerek minden kérését teljesíteni, rossz vért szül az is, ha az
ilyen esetek, mint aPalié, rendszerré válnak, hiszen akkor másból sem állnak a
nevelőintézetek, mint a gyerekek küldözgetéséb61 egyik városból a másikba. Ebből
tehát rendszert csinálni nem lehet, egy kivétel azonban mindig erősítheti a szabályt
és az emberi lelkiismeretet.
Végül pedig halljuk magát Palit, miért
vágyik ennyire vissza Szolnokra?
- Nekem Szolnokon nagyon jó volt, ott
igazi szeretetet kaptarri, hozzászoktam a
városhoz, az emberekhez és ahhoz a gyerekközösséghez. Itt vannak nálamnál jóval
idősebbek is, minden keményebb, s érzem,
ez alatt a rövid idő alatt is, hogy én itt
tönkre megyek, s ha az ember idegileg
összeroppan, akkor már nem nevezhető
embemek.
Súlyos szavait nem folytatom, hiszen
kérése ime meghallgatásra lelt. Palira
egyetlen mondat erejéig már csak akkor
térünk vissza, amikor tényleg újra átlépi a
szolnoki Gyermekváros kapuját, hogy itt
élhessen még két évig, s akkor meglátjuk,
hogy a szó tetté vált. .. itt és most. Erti ezt
valaki...?
Kátai Szilvia
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Ajó alvás titkai
Éjfél előtt a legjobb és a legmélyebb
A jó alvás után egész napunk hasznosan
telik el, vidámak vagyunk, és alig érezzük
a fáradtságot. A kialvatlanság súlyos következményeit mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a közlekedési balesetek okozója az alkohol után legtöbbször az álmosság.
Az alvást mindenekelőtt az érzékszervek elfáradása előzi meg. Ha sokáig fenn
vagyunk, azon vesszük észre magunkat,
hogy a szemünket dörzsöljük. Az az érzésünk, hogy homok hullott a szemünkbe.
Pedig csak az történt, hogy a könnyelválasztó mirigyünk - mit sem törMve a társasággal - megunja az ébrenlétet és elalszik.
Működését fokozatosan beszünteti, mire
száradni kezd a szemünk. Ugyanakkor
szem héj unk is megnehezül, alig tudjuk
nyitva tartani a szemünket Az álmosság a
gondolkodás meglassúbbodásában, a figyelem és a koncentráció csökkenésében is
megnyilvánul, ugyanakkor nyomott hangulat uralkodik el rajtunk.
"Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát"
- tartja a magyar közmondás. Az embemek
az alváshoz olyan körülményeket kell teremtenie, amelyek alkalmasak az egészséges álom elérésére. Az alvásnállegfőbb
cél, hogyafekvésnél biztosítsuk az összes
izomcsoport teljes pihenését. A háton való
fekvés fáradttá teszi a testet, megfeszíti a
lábakat. Legjobb és legegészségesebb elalvás a jobb oldalon történő fekvésnél következik be. Baloldali fekvéskor összeszorul
a szív és a gyomor. Meleg szobában nehezen alszik el nemcsak az idős, hanem a
fiatal is. A hálószoba hőmérséklete 16 efok körül legyen. Ágyunk legyen kemény,

takarónk pedig könnyű és egyszeru. Ha
már átadtuk magunkat az alvás gyönyörének, a vegetatív (akaratunk tól független)
idegrendszerünk működése lecsökken. Alváskor ellazul az izomzat, felületessé válik
a légzés, ritkábbak a lélegzetvételek, lelassul a szívműködés, alacsonyabb lesz a test
hőmérséklete és leszáll a vérnyomás is.
Amikor lefekszünk, agyunkat és izmainkat felmentjük az egyensúly tartás nehéz
munkájától. Az alvás ideje alatt mind az
ideg-, mind az izomrendszer kikapcsolódik.
Az ember az éjszaka folyamán többször
változtatja helyzetét. A helyzetváltoztatás
célja az, hogy más és más izom csoport
lazuljon el és pihenje ki a nap fáradalmait.
Az alvás közben végzett mozgásokat húszhuszonötre becsülik éjszakánként
A fiatalok általában jó alvók, leteszik a
fejüket és már alszanak is. Nagyjából kétféle embertípus létezik. Az egyik korán
elálmosodik és ennek megfelel6en korán is
ébred. Másik csak éjfél felé fekszik le, az
ilyen egyén kialvatlan ul ébred és közismerten ingerült állapotban kezdi a napot.
Sokan úgy tudnak elaludni, ha ágyban olvasnak. Ha az olvasás rövid, néhány perces
csupán, akkor nincs baj. Az ágyban való
hosszas olvasás fárasztja a szemet, ezért a
szemészek ellenzik és rossz szokásnak
tartják.
A jó alvás feltétele az, hogy lehet61eg
azonos időben kerüljünk ágyba. A kutatók
szerint a legjobb és a legmélyebb alvás az
éjfél előtti időre esik. Ennek dícsérete különben valamennyi nép közmondásában
szerepel.

Kertbarátok téli teendöi
A városi ember - mégha kertészkedő hajlamú is - decemberben-januárban nemigen
foglalatoskodik a kertben. Tehát ez a két hónap elsősorban arra volt jó, hogy néhány
szakkönyvet átlapozva, az ábrákat alaposan megfigyelve gyarapítsuk "mezőgazdasági"
ismereteinket, elméletben felkészüljünk a munkára. Az egészen kezdőknek és lelkeseknek hasznára vált, ha valamilyen tanfolyamra, előadássorozatra is eljártak.
Január, február elején ajánlatos gondoskodni az egész évi szükségletnek megfelelő
vetőmag és növényvédőszer beszerzésér61, és most válasszuk ki a telepítésre szánt
sz61őfajtákat. A korai kiültetésű zöldségek palántáit fűtött helyiségben már most kezdhetjük nevelni.
Februárban már érdemes többször meglátogatni a kertet, mindig találunk tennivalót.
Elsőrendű feladatunk a gyümölcsfák megtisztogatása a kártevőkt6l, a bokrok és díszcserjék ritkítása.
A leszedett, levágott részeket égessük el, mert fertőzések terjesztői lehetnek. A
gyümölcsfák alját, ha ősszel elmaradt, két méter sugarú körben ássuk fel. Enyhe időben
nekikezdhetünk a szőlő metszésének. Az idősebb tőkék vastag törzsét a gyümölcsfákéhoz hasonlóan, szabadítsuk meg az elhalt kéregrészekt6l.
Ha megfelelő helyiség áll rendelkezésre, folyamatosan foglalkozhatunk a vetemények
palántáinak nevelésével, de akinek erre nincs módja, vásárolhat palántákat a kertészetekben vagy piacon. A hónap végén már szabadföldbe vethetünk hónapos retket, borsót,
gyökérzöldséget.

A szép,
platánlev
eles minta
sokféle
alakzatb
an, többféle technikájú kézimunkán
helyezhe
tő el, így
többek érdeklődés

ére tarthat
számot. A
minta elhelyezés
ének itt
csupán
három variációját
mutatjuk
be, de kiki fantáziája, ötletessége
szerint
még számos kombinációt
választhat.
A levelet - jellegénél fogva - mindenképpen úgynevezett kazettás megoldással
készítjük.
Tehát bármelyik formátumot is választjuk, célszerű előbb a kiválasztott színnel a
kockahálózatot elkészíteni, kihímezni (1.
rajznál a pontozott, 2. rajznál az üres kockák, 3. rajznál az x-szel jelölt kockák).
Ilymódon már sokkal könnyebb a platánleveleket, illetve annak alapszíneit behímezni. A leveleket tervezhetjük úgy, hogy száruk befelé összpontosul (1).
Nagyon hatásos, ha nagyobb munkán
(pl. falvédő szőnyegen) a tapétaminta szerint alkalmazzuk (2). Az első módszer fordítottja, a negatív minta szerint is érdekes
hatást érhetünk el, itt a levelek szára kifelé
mutat (3).
A mintát használhatjuk kis szettek, terÍtők, párnák, függönyök, falikárpit, falikép
kivarrására, alapanyaguI pedig mindig a
kívánt munkának megfelelő (panama,
kongré, műszálas szőnyegkongré stb.) kelmét válasszunk, megfelelő fonalIal.
Akinek cikk-cakk öltésű varrógépe van,
érdekes ágy takarót is készíthet a minta
alapján, rátétes megoldással. A nagyméretű színes leveleket a 2. sz. rajz szerint rágépelhetjük valamilyen szép vászonalapra.
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Egy élet
hordalékai
Fura időket élünk. Alig fél órája álltam csak fel az asztaltól dr.
Budai Kálmán zagyvarékasi téesz-elnök dolgozószobájában. Közel három órás, nagy csatát vívtunk, persze a szó átvitt értelmében,
s ennek során az elnök mindig éppen csak annyit adott fel az
"állásaiból ", amennyi már végképp elkerülhetetlen volt. Keményen megharcolt. Még egy éve is elképzelhetetlen lett volna közöttünk ilyenfajta beszélgetés, ám most más idők járnak már.
Búcsúzóul azt mondta az elnök: és most mondja meg kérem,
I!'aga is olyannak tart-e, amilyennek az ellenségeim lefestenek...
Erdekes volt e korábban nagyhatalmú szövetkezeti vezető előtt
összegezni a róla kialakított képet. Gyorsan rendszereznem kellett
a beszélgetés nyomán frissen bennem kavargó benyomásokat.
- Ön Budai úr többször is hangsúlyozta
az imént. hogy úgy tartja. nem volt tagja a
megye kompromittálódott politikai vezetésének. s a kezében nem volt iga~i hatalom.
én azonban másként látom. Ugy vélem.
hogy az elmúlt két évtizedben,félig a háttérbe húzódva ugyan. de egyik meghatározó alakja volt amegye közéletének. Ajándékokkal. vadászgatással. befolyásos ismerIJsökkel egyike volt azoknak. akik mozgatták itt a szálakat. Én önt a régi rend
tipikus megtestesítIJjének tartom ...

Az elnök elgondolkozva hallgatta utolsó mondataimat, és csak annyit mondott
csendesen, hogy nincs igazam. Kisvártatva
még hozzátette: véleményalkotásomon
erősen érzi az ellene fordult közhangulat
nyomait. Már nem szálltam vele újabb vitába. Egy nagy, de önmagát alaposan túlélt
politikai generáció utolsó aktív tagja volt a
vendéglátóm. Egy olyan hatalmi korszak
"túléI6je", amelyik a módszereivel és uralkodásának következményeivel egyaránt
er6sen kompromittálta magát. Együtt, és a
részesekkel külön-külön is ...

***

Ha egyszer valaki meg akarja majd írni
a hetvenes-nyolcvanas évek politikatörténetét, aligha kerülheti el, hogy érintse azokat a jellegzetesen magyar figurákat, akik
látszólag a másodvonalból ugyan, de meghatározó alakjai voltak e nagy, szocializmusnak nevezett színjátéknak. A kor szellemében, ajándékokkal és "urambátyámozó" vendégeskedésekkel kötötték magukhoz az időszak ingatag erkölcsű politikai
szereplőit, s figyelmük elsősorban a megyei pártvezetés (az akkori MSZMP), illetve az országos politikai színtér felé fordult.

ha az nem reális, engem nem érdekel. Nem
nagyon érdekelt eddig sem. Majd ha a tagság mondja, akkor elmegyek, az akarata
el1e~~re egy pillanatig sem maradok.
- Ont ellJbb-utóbbvalószintlleg megpróbálják majd "kicsinálni". Nem kellene
szépszerével visszavonulnia. még addig,
amig ezt megteheti?

- Nézze, bűneim nincsenek, amikért fülöncsíphetnének. Van még két évem hátra
a megkezdett ciklusból. De ismétlem, ha a
tagok azt mondják, hogy menjek, szó nélkül megteszem, már előtte. Az önjelölt
utódok jelenléte azonban nem zavar különösebben. Hiába mozgatnak meg ellenem
minden lehetséges követ!
Budai úr élete téesz-elnökként sokáig
zökkenőmentesen, támadhatatlanul folydogált. Kétségtelen erénye volt - említett
generációs társaihoz hasonlóan -, hogy nagyon sokat dolgozott, munkabiró, magát
nem kímélő főnökként.
Az alapvet6 változások akkor kezdőd
tek körülötte, amikor a megyében dicstelen véget ért a Majoros Károly nevével
fémjelzett korszak. Rögtön az új éra kezdetén vitacikkek sorajelent meg a sajtóban
Budai Kálmán tollából, amelyek kétségkívül új szelleműek, bátrak, reformerek voltak. A dolognak egyetlen - de az hatalmas
- szépséghibája volt mindössze: e cikkek
akkora pálfordulásról tanúskodtak a szerző
korábbi énjéhez képest, amit elég nehezen
"emésztett meg" a közvélemény. Mindössze hónapokkal azután, hogy még hűen
szolgálta az előző hatalmat, 180 fokos fordulatot téve, immáron teljes fegyverzetben
támadta az új vezetést. Ez a hirtelen váltás
teljesen elvette cikkeinek hitelét.
- Majoros kisszerű ember volt, én tudtam lJlindig ...

Ehhez a "pénzkijáró" , vadászgató vonulathoz tartozott többek között dr. Budai
Kálmán is. Pályája, hatalmi-politikai módszerei jól jellemzik a kort s annak uralkodó
viszonyait, hiszen e pálya akár tipikusnak
is tekinthetó.
Amint önéletrajzában is szerepel, agrárproletár családból származik, s a felszabadulás előtt cseléd volt a most 62 éves vezet6. Belépés a Magyar Kommunista Pártba 1945-ben; ifjúsági mozgalom, majd '48
végén háromhónapos pártískola Budapesten. Járási pártbizottság, megyei NEB,
majd a Szolnok Járási Tanács a három
egymást követő állomás. Ugye ismerősen
tipikus? Menetközben, munka mellett végzi el az agrártudományi egyetemet.
l 959-ben ajárási tanács merogazdasági
osztályvezetójeként küldik ki Zagyvarékasra és Szászberekre, irányítani az úgynevezett téesz-átszervezést. A dolog olyan
jól sikerül, hogyarékasi Kossuth Termelőszövetkezet tagsága egy évvel később nyilván nem egészen önszántából- elnökévé "választja". Mindennek bizony harminc
esztendeje már.
A "nagy generáció" többi tagja - Bereczki dr. Rákóczifalváról, Pálffy dr. Mező
- Es ezt miért nem mondta soha? Mondhékről, dr. Szabó Béla Tiszaföldvárról juk
olyan módon, ahogy azt a következlJ
nincs már a hivatalában. Támadások kereszttüzében ugyan, de még időben a nyug- elslJ titkárról megtelte ...
- Ha hülye lettem volna! Miért? Én abdíjazást választották. Mostanában Budai
ban
a sztálini modellben is úgy igyekeztem
Kálmánt is mind hevesebb - főként politikai - támadások érik, de úgy tűnik, egyelő élni a lehetóségekkel, hogy a rám bízott
szövetkezet számára a legtöbbet vegyem
re még állja a sarat.
ki belőle. Fel lehet ezt róni bÚDömül, de
***
- Engem a szövetkezet tagsága válasz- akkor is így van ... Egyébként amíg a világ
tott elnökévé, az 6 akaratukból vagyok a világ lesz, mindig több jut majd azoknak,
helyemen. Mások, kívülállók véleménye,
IFolytatás a 21. oldalonl
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IF olytatás a 20. oldalról!
akik tesznek is érte, akiknek kapcsolataik
lesznek. Nem bántottam volna én Szabót
sem (lásd: Szabó István, volt megyei első
titkár - a szerző), ha ül a fenekén és a saját
dolgát csinálja...

- Azt, hogy Budai úr az MSZMP-s reformkörök egyik megyebéli elindítójaként
szerepelt, sokan azzal magyarázzák, hogy
a reformmozgalom az ön számára egyet
jelentett a Szabó István elleni személyes
harccal, az (j megbuktatásával...
- Ez így igaz! A reform kibontakoztatásához ugyanis Szolnok megyében őt kellett megbuktatni!

- És a személyes ellentétek? A sérelmek?
Amilyen például a húsügy is volt?
- Nézze, én nem Szabót szerettem volna
eredetileg első ,titkárnak Majoros után, és
ezt ő is tudta. En Simon J ózsefet jobbnak
láttam volna. Amikor mégis Szabó Istvánt
választották meg, többször be akartam
menni hozzá, hogy elmondjam: én ugyan
nem voltam előzetesen a pártján, de most
itt vagyok, dolgozzunk együtt. Egyszer
sem adott erre alkalmat, sőt kiadta: ki kell
készíteni Budai Kálmánt. Az első cikkemért például, amit az AGROCOOP című
lapbanjelentettünk meg, pártfegyelmit indítottak ellenem ...
- És az ominózus húsügy ? Gondolom, ez

sem sokat javított a kapcsolatukon ...
- Vadászat volt nálunk. Szokás szerint
minden vendégnek összekészítettünk indulásra egy nyulat és négy fácánt megpucolva, a vadászrész fejében. Szabó Istvánnak is adtunk, s itt történt a baj. Úk Szűcs
J ános akkori megyei PTO-s titkárral együtt
érkeztek, és azt hittük, egy autóval is mennek el. Két csomagot tettünk tehát a Szabó
kocsijába. Amikor elbúcsúztunk, vagy tizenöt métert tettek csak meg, amikor megálltak. Oda mentem. - "Ez elő ne forduljon
többé!" - morrant ki rám a kocsiból. Rácsuktam vissza az ajtót: - "Dobd ki akkor,
ha nem kell!" Utána visszaküldte a húst, és
mindenfelé azt beszélte, hogy mi teleraktuk a kocsiját.

***

A "nagy generáció" tagjai persze támadási felületet is hagytak életük, munkájuk
során, szép számmal. Budai Kálmán is.

Eltussolt (?) ittas vezetés, ellentmondást
nem tűrő, félelmet keltő vezetői stHus, lakásügy - ugye ismerős "vádak"? Nem beszélve a vezetővé - igazgatóvá, illetve fő
ágazatvezetővé - "befuttatoU" két fiáról.
Két egész napom ment rá arra, hogy
alaposan körbejárjam a november 23-ai
ittas vezetésnek induló ügyet, s kiderítsem,
hogyan lett az igazoltatáskori szondázás
0,8 ezrelékes eredményéb61 negyedórával
később 0,23 ezreléket mutató véralkoholvizsgálat. (Az előbbi érték majdnem bűn
cselekményi mennyiség, míg az utóbbi
még a szabálysértési értékhatárt sem éri
el.) Sehol egy telefon, sehol egy protekciós
kérés nyoma. Ritkán ugyan, de előfordul
ilyen nagy eltérés, mondták az orvosok, s
el kellett fogadni a szavukat.
No, és a Tabán, a maga "jogos etikátIanságával"? Lerágott csont, mondhatják sokan, ám én mégis átlapoztam az ezzel foglakozó ügyészségi aktát. Jogsértés nincs,
legalábbis nem akkora, hogy azért eljárást
kellene indítani. Hogy aztán a téeszben
nem hirdették meg a fél-félmillióval támogatott négy tabáni telket, hanem a vezetői
körből került ki mindnek a gazdája - kettő
nek egyenesen a Budai családból-, annak
erkölcsösségét utólag legfeljebb a folyosón lehet vitatni.
- Ént61em nem félnek itt az emberek.
Ént61em nem lehet félni! Aki ezt állítja, az
bizonyítsa be, hogy igaza van. Pusztán
csak állítani, de nem bizonyítani, nagyon
könnyű dolog ...

- En magam is tapasztaltam Zagyvarékason a félelmet. Falugyt1lésen és MDF
választási nagygyt1lésen is idegesen egymásra pisszegtek az emberek, ha csak kiejtették is az ön nevét. Beszélni alig mertek,
amikor Budai Kálmánra tereléJdött a szó,
csak rábólintottak a ritka éJszinte, bíráló
gondolatokra. Egy idéJs parasztember kérdésemre csak annyit mondott: hatalmas
ember az még mindig, nem jó ujjat húzni
vele, mert messzire ér a keze ...
- Akkor is azt mondom, hogy ez nem
igaz! Nálunk a demokrácia a magyarországi korlátok között a lehető legszélesebb.

- Beszéljünk a tabáni telkekréJI is, amikért a termel/Jszövetkezet korábban ötszázhúszezerforint eléJközml1vesítési díjat fize-

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK

tett ki, egyenként mindegyikért. Hogyan
tette etikai/ag rendbe ezt a dolgot? Nem
okozott semmiféle belséJ konflikt,ust?
- Nem. Miért okozott volna? En ezt nem
tartom erkölcstelennek, hiszen nem fú
alatt, nem titokban csináltuk. Mindenre
testületi állásfoglalás volt. ..

- Egy szó mint száz, nem hirdették meg
a lehetéJséget, nem mondták el a tagságnak
azt, hogy éJk is ringbe szállhatnak afélmillióval támogatott telkek megszerzéséért!
Hol itt a demokrácia?
- Nem hirdettük meg ... Nehéz ezt már
így utólag megítélni ... Szerintem nem volt
erkölcstelen ...

***

Az évek és rendszerfordulók erősen
koptatják ám a magabiztosságot. Világosan érződik ez az elnök szavain, gesztusain
is. Több a kérdő, bizonytalan mozdulat,
több a nehezen kikeresett szó. Egykor nem
volt belőlük ennyi.
Budai Kálmán személyében nem az érdekelt elsősorban, hogy elkövette-e azokat
a "bűnöket", amiket a terhére írnak, vagy
hogy búnök-e azok egyáltalán, amiket "elkövetett". Sokkal érdekesebb lett volna a
tettek morális háttere, és az, hogy milyen
erkölcsi rend szerint tekinti "tisztának" egy teljes letűnő politikai generáció - önmaga elmúlt kiváltságai t. Nem kaptam e
kérdésekre pontos, szabatos válaszokat.
Indokolás helyett inkább védekezést, magyarázat hel yett inkább magyarázkodást
rögzített a könyörtelen magnetofon. Hivatkozást testületi döntésekre, korszellemre,
szokásokra. Ennyire tellett.
Abban azonban mindenképpen igaza
van az elnöknek, hogy őt egy szövetkezet
teljes tagsága választotta meg nemrég a
vezet6jének úgy, hogy minden tag egyedül
lehetett a szavazófüIkében, amikor áthúzta
vagy nem, a dr. Budai Kálmán nevet. A
túlnyomó többség nem húzta át. Jöhetnek
hát politikai akciók, támadhatnak a pártok
minden oldalról, a döntés továbbra is a
szövetkezeti tagok kezében van. A tömegében, amelyik azonban egyelőre hallgat.
Ahogy megszokta évtizedek alatt.

Egy élet
hordalékai

L.Murányl László
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Mivanveled
-?
SanYI
Jászjákóhalmától
Debrecenig

Jászberény től mindössze hat kilométerre fekszik Jászjákóhalma. Mint kis település, focitábora bizonyára büszke és számon tartja Rostás Sándort, a DMVSC válogatott futballistáját mint a falu szü1öttjét.
Nem is csoda, hiszen igazoltjátékosként is
ők láthatták először még 1975-ben mint
serdülő reménységet. Hamarosan felfigyeltek rá a Lehelnél, s három évvel később, alig tizennyolc évesen már a három
csoportos NB II. Keleti csoportjában kergette a Mrt. Katonaidejét a Mezőtúri Honvédnál futballozta át Bencsik Gyula bácsi
keze alatt olyan fiatalok társaságában Boda, Ulbert, Dzurják, Józsa -, akik a leszerelést követően hamarosan a legjobbak
közölt szerepeltek. Sanyi is hasonló babérokra pályázott már akkor, mégis szívesen
jött Szolnokra a MÁV -MTE hívására.
Jó iskolának tartja ma is a Tisza-parti
éveket, úgy érzi, kellett neki még az itteni
tanulóidő ahhoz, hogy kész játékosnak
érezhesse magát. Meg is tanult sok mindent. Hamarosan híre ment lövőtudomá
nyának, a kapusok kezdtek rettegni szabadrúgásaitól, szervezőkészsége aranyat
ért, ha kellett, hátára vette a pályát, s küzdölt az ulolsó pillanatig. A szolnoki közönség kedvence volt, ezért nem is nehezteltek
rá, amikor a patinás fővárosi együttes, az
Újpesti Dózsa bekopogtatott érte 1985
nyarán.

Göröcsnek jó szeme volt
Kérdezni nem is kellett 6t, van-e kedve
Pesten folytatni, az első hívó szóra aláírta
a felkínált három éves szerz6dést, méghozzá igen olcsón: mindössze kilencvenezer forintot vágott zsebre a klubcsere kapcsán. De nem .ez volt számára a lényeg.
Játszani akart és az alkalmat hamarosan
megkapta Görőcs Jánostól az Intertotó Kupában a Megyeri úton a norvég Hamarby
ellenében. Akkor még csak egy félidőre
hi telesítette őt mestere, de mivel a győztes
gólt ő szerezte, a következő mérkőzésen
már kezdő emberként futhatott lila-fehér
szerelésben a zöld gyepre. Az első NB I-es
mérk6zésére sem sokat kellett várnia. A
bajnoki nyitányon a Volán ellenében debütált, és a Népsport tudósítója 8-as osztályzattal jutalmazta a koromfekete üstökű, jó
kötésű, hetyke baj szú góllöv6 játékmes-

rint a fél lábbal Szöulban lév6 gárdát realatt szétverte, így a '88-as olimpiai nyári játékokon nem volt labdarúgó a
magyar küldöttségben.

kordidő

Fordult a kocka

Edzés közben

lert. Akkor úgy tűnt, megy minden, mint a
karikacsapás, pályája meredeken ívelt felfelé. Társai hamar befogadták, mert látták
rajta, er6sítésként érkezett az új fiú, annak
ellenére, hogy az éppen hullámvölgyben
lév6 Dózsát 6 sem tudta a ll. helynél feljebb segíteni a táblázaton. A második bajnoki évad volt Rostás Sanyi szemszögéből
nézve a kiugrás éve. Csapatával MNKdönt6t játszott, a bajnokságban 16 gólja
mellett ezüstérmet szerzett társaival. Mint
ahogy ez ilyenkor lenni szokott, egy sikercsapat tagjain a válogatóknak is hamar
megakadt a szem üle. Verebes József, az
akkori szövetségi kapitány els61épcs6ben
a sikeresen menetel6 olimpiai válogatott
lO-es mezét adta rá, de az A-válogatottság
is hamarosan ráköszöntött. A lengyelek
elleni 5:3-as gy6zelemből ő is kivette a
részét a Népstadionban, habár bal térdében
már mocorgott a bels6 porc. Saját bemutatkozását ma sem véli sikeresnek. Jött újra
aztán az olimpiai csapat, ám az se sokáig
tartott, mert Verebes Józsefkett6s foglalkozását (szövetségi kapitány és az MTK
VM edzője volt egyszemélyben) és sikerszériáját megelégelték az irigyek. Utóda
Száger György annak rendje és módja sze-

Következett a harmadik évad. Göröcs
mögé Baráti Lajos állt, a vezetésből személy szerint Rajna Károly szakosztályvezető kezdte fúrni a játékosok körében népszerű Titi bácsit. A vihar szele rövidesen
besurrant az öltöz6 ajtaján is, ami indokolatlan összeállítási problémákat okozott, s
ez alól a Sanyi gyerek sem volt kivétel.
Rajna a fiatal nyíregyházi Eszenyitfuttatta
Rostás posztján, s6t egy debreceni mérkő
zés el6tt nyíltan kijelentette: "nálam nem
lennél kezd6!" Ennyi elég is volt, további
bizalmatlanságot és intrikát már nem birt
volna el, szezon közben bejelentette távozási szándékát. A szándék csak b6 fél esztend6 múlva vált valósággá, de arra egyetlen ép eszű szurkoló sem gondolt volna,
hogy Sanyi az NB I-Ml éppen alászállt
debrecenieket választja. "Nagyon sokat Vlvódtunk a dolgon afeleségemmel. Tudtam.
a válogatottság befellegzett. Hogy mégis
így döntöttünk. annak a lakás az oka. nem
volt igazi otthon unk. Pesten a szolgálati
lakást csak a szerztJdésem idtJtartamáig
tartották volna. viszont az akkori légkörben erre nem voltak meg a garanciáink.
kérelmemet meg egyenesen túlzott igénynek tartották. Visszagondolva a történtekre. nem tudok egyértelmaenfelelni. hogy
megérte-e otthagyni a Dózsát. Van egy
szép lakásom. ami az enyém. erre vágy tam
világéletemben és a nyugodt családi militJre. Ezt itt Debrecenben megkaptam. de ha
arra gondolok. mi lett volna maradásom
esetén. már nem ennyire egyértelma a válaszom. FtJleg ha hozzáveszem Bicskei
Berci nettó egymilliós ajánlatát a Honvéd
nevében. amit nemfogadtam el."

Kevés a gól a Lokiban
Ködbe burkolózva ébredt egy január végi hétköznap reggelén a CÍvis város. Az
Aranybikától a Nagytemplom kontúrjai
alig kivehetők, páros tornyát elnyelte a
tejfehér pára. Pedig lenne mire hivalkodnia, hiszen Kossuth apánk karosszékét
6rizni nem akármilyen megtiszteltetés. A
IFolytatás a 23. oldalon!
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Mi van veled
Sanyi?
/Folytatás 22. oldalról!
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múlt napokban meg a hósként tisztelt Tókés László személyesen celebrált misét falai között hívei jelenlétében.
A Dohánygyárat elhagyva lassan el6bukkant a homályfedte hatalmas fedett
lelátó. Befordulva irányába a nagy parkoló
dugig személykocsikkal, mintha itt ma a
BEK-dön tót játszanák, akkora a sürgésforgás. KÖzelebb érve aztán kiderült, a
lengyel piac nemcsak Szolnokon vonzó és
lassan már nélkülözhetetlen a kispénzű lakosság számára.
Az ódon tornateremben javában folyik
a munka. Az útlezárások és gyalogátkeló
helyek festésénél használt piros-fehér csíkos műanyag jelz6kúpok közön gyakorolják a tempírozott átadásokat a fiúk. Zavart
nem keltve váratlan érkezésemmel egy tornapadra telepedtem éppen asérü1éssel ~j
lódó és civilben szemlélődó Vancsa Miklós mellé. "Igen, a Sanyiról írsz? Én nagyon jó képességtJ játékosnak tartom. Kiválóan rúg, nagyszerl1 a kombinációs érzéke, s ha gyorsabb lenne, a válogatottban is
többre vihette volna. Jól megértjük egymást a középpályán, a szöglet- és szabadrúgás-variációkat mindig ketttJnkre bízza
a mester. Igen jó közösségi ember, soha
senkit meg nem bántana, tele van jóindulattal. "
Temesvári Miklós sem állja sokáig, az
ismerós "idegen" láttán hamarosan felajánlja segítségét az újságírói munkában.
Humorát ismerve nem kellett tartanom attól, hogy kiragadja a plajbászt kezemb61,
csupán saját munkájának nehezét próbálta
ajánlatával érzékeltetni. Rostásról vegyes
benyomásokat szerzett együttműködésük
során. Mindenképpen jó pontnak számít
nála, hogy játékosa mindig rendelkezésre

áll. Kevés gólja nem tölti el
örömmel, azonban pontrúgásaiból, átadásaiból társai
sokszor betalálnak az ellenfelek kapujába. Minden feladatkört zokszó nélkül elvállal, míg a vezéregyéniség
jegyei hiányoznak bel61e a
pályán és a magánéletben
egyaránt.

Saját otthonban

A délelótti edzés után a
Rostás család vendégeként
kalauzolt a családfó a Wesselényi lakótelep formatervezett, háromszintes épüle- tének háromszobás tetóteres
lakásában. A 75 négyzetméteres, legújabb divat szerint
berendezett otthon konyhájából hagyományos illatok
terjengtek. Mária asszony kitűnó ebéddel
várta urát. Tálalás elótt szolnoki emlékeket
idéztünk. "Tavaly az NB II -ben sem igazán
ment a gó//övés, mindössze hétszer találtam a hálóba, ebbtJl ötöt a Szolnoknak
rúgtam. Remélem, ezért nem haragszanak
rám. Hogy visszamennék, nem hiszem. De
én egyáltalán el se jöttem volna, ha azt a
sok kitl1néJséget ott meg tudják tartani. Nagyon szívesen gondolok rájuk, sokat kaptam tIJlük, de lakással tJk sem tudtak segítem. Sajnálom, mert nagyonjó kis csapatot
lehetett volna ott összehozni. Máig sem
tudtam rájönni, miért nem sikerült megcsípm a kínálkozó feljutási lehettJségeket.
Eredményeiket mindig figyelemmel kísérem. Sok jó cimborám van Szolnokon,_de
akik hasonlóan hozzám, elkerültek, mint
például a Csató Sanyi vagy Boros Lukács,
azokkal az egymás elleni bajnoki meccsek
eltJu mindig nosztalgiázunk. Mivel nem látom a város összefogását most sem, nem
tudom elképzelni az eltJrelépést. Megmarad a MÁV-MTE egy jó középcsapatnak,
amelyet a fiatal, tehetséges focisták csak
ugródeszkának tekintenek továbbra is."
A kávé kavargatása közben az NB I-be
visszakapaszk
odott DMVSCról váltottunk
néhány szót.
Sanyi jelenlegi
csapatában többet lát, mint
amit az eredményektükröznek.
Itt közelebb kerülnek egymáshoz, jobb a kollektív szellem,
nagyobb a küzdószellem, barátibb a hangulat, ám Pesten
több a "pengés"
játékos. HozzáMi van ebédre?

Focibalett

vet6legesen tizenöt hasonló képességű játékos ver6dött össze, akik közé meglep6
módon magát is sorolja. Egyetért mesterével, aki többet vár t61e, jól tudja, agóljait
hiányolják igazán. Véleménye szerint a
vezet6ség túlértékelte képességeit. sokkal
többet várnak t61e, mint amire valójában
képes. De azt is érzi, adóssága .van klu?ja
felé. Szerz6dése jövó nyáron lejár. Addigra a négy esztendós Marikával és a most
áprilisban érkező kistestvérével már négytagú család sorsáról kell döntenie a harminc felé ballagó labdaművésznek. Nincs
végleges letelepedési szándéka, annál is
inkább, mert Pásztón éló, betegeskedó
anyósához közelebb szeretnének kerülni.
Szolnokot nem forgatják a fej ükben , a
mérce továbbra is NB I-es szint.
Délután szabadtéri gyakorlás következett a piros füvön, azaz a salakos játéktéren. Horváth Miklós, a tartaIékok edzője
kísér6ként szeg6dött mellém. Együtt fagyoskodtunk az oldalvonal mellett, s gúvad szemekkel fürkésztük a szürkü1ettel
párosult köd leple alatt száguldozó játékosokat. A végén játék következett. Ett6l a
hangulat is felélénkült, egyre-másra záporoztak a lövések Mező kapujára. Egy felsósarkos bombára későn rajtolt a derék
portás, máris nyúlhatott maga mögé. "Ha
tegnap este oda költözöl, akkor sem fo~od
meg" - jött a zrikálás. Próbáltam megfeJteni a találat és a szöveg szerz6jét, de nem
sikerült. Alkalmi társam azonban kisegített. "Ilyet csak a Rostás tud nálunk."
A csapzott sereg között az öltözó felé
hallgattam tovább a vesztes fél oktatá~t.
A veterán Moldván, aki sérülés miatt
könnyebb mozgást végzett, rászólt a hangoskodókra, hogy egy hónap múlva be ]ehet bizonyítani, ki a jobb. Igaza van, a
leckét mindig akkor kell felmondani, amikor kérdezik. Rostás Sanyi nagyon készül ,
ezen a tavaszon szeretne jól felelni, a tamáskodók bizalmatlan megnyilatkozásait
csakis góljaival tudja elnémítani.
Néder István
Sok sikert hozzá.
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A hivatalos nyelv 3.
A nyelvmtJ.velIJk és a nyelvet
szeretIJ hivatalnokok szorgalmazására már másfél évtizeddel ezelIJtt elkezdlJdött a hivatalos nyelv megújítqsa. A Pénzügyminisztérium Allamigazgatási Szervezési Intézete már
1973 -ban megjelentette és minden tanácshoz eljuttatta a "Lakosságra vonatkozó adóigazgatási iratminta-gytJ.jtemény"
c.füzetét. Paluvégi Lajos pénzügyminiszter kísérIJ levelében
így ír: "Az itt közölt iratokból az
elslJ betekintésre felttJ.nhet,
hogy megfogalmazásuk nyelvi
formájában és stílusában eltér
a hagyományostól, a megszokottól. Nem a "hivatal" szól a
''félhez'', hanem az ügyintézéssei megbízott állampolgár az
ügyét intézIJ állampolgárhoz,
egyik ember a másik emberhez.
Minden tekintetben minta ez az
iratgytJ.jtemény, de reméljük,
kettIJs célját mihamarabb eléri.
A közeljövIJbén gyorsítja, egyszerfJ.síti az igazgatási munkát,
s megalapozza az új hivatali stílust, az érthetIJbbfogalmazást."
Ugyancsak afenti intézet adta ki 1976-ban a "Hivatalos
nyelvünk kézikönyve" c. köny-

vet. Ennek elIJszavában dr. Villányi Miklós akkori pénzügyminiszter-helyettes ezt írja:
" ... a hivatali dolgozóknakkülönösen nagy a szerepük és felelIJsségük, mert a bürokrácia, a
döntések és az ügyintézés indokolatlan halogatása, a felelIJtlenség, az ügyfelekkel szembeni
kötelességtudat hiánya, a hivatalos nyelvnek a közérthetIJséget veszélyeztetIJ, nehézkes volta politikai, erkölcsi és
nemegyszer gazdasági károkat
okoz.
A hivatalok munkatársainak
nehezen érthetIJ, túlzottan szakmai, néha homályos nyelvhasználatát jogosan bírálják az állampolgárok. A hivatalos nyelv
egyszertJ.sítésével is növeini
kell a hivatali munka hatékonyságát."
Ez a könyv húszezer példánybanjelent meg, bizonyára
eljutott minden hivatalba. Van
tehát mintagytJ.jtemény, van kézikönyv, csak használni kellene. Ehhez azonban elIJbb a hivatalnokoknak a hivatalnoki
szereprIJI és a hivatalos nyelvrIJI vallott felfogását kellene
megváltoztatni. Páldi János

Szolnoki kulturális
rendezvények '
Februárban Gecse Árpád festő
kiállítása a Szolnoki Galériában.
Február 19-én 17 órakor Escher
KárolyemlékkiáIIítása, megnyitója a
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban.
Február l4-én 10 és 14 órakor Hótündér gyermekbérlet, Toldi. Az Állami Bábszínház músora a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központban.
Február l5-én 19 órakor "Hej Joetól a Kőbánya Blues-ig". DEÁK
BILL BLUES BAND műsora a Megyei Múvelődési és Ifjúsági Központban.
Február 27 -én 19.30 órakor bemutató előadás a Szobaszínházban. Witkiewicz: Egy kis udvarházban.
művész

Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
Joseph Haydn (1732-1809),
osztrák zeneszerz/J. Az új hangszeres zene els/J nagymi!stere. Terrnékeny alkotó: írt 104 szimfóniát, 24
operát és számos világi és egyházi
zenemD.vet.
Egy értékes gondolatát a vízszintes 13., 36., valamint a függő
leges 2. számú sorok tartalmazzák.
Vízszintes: l. Egy bizonyos
napszaki. 5. Igen lágy. 9. Bejegyez.
13. A gondolat kezdete (zártbetú:
M). 16. Csillagkép. 17. Fél mondás. 18 .... bátor. 19. Posztófajta.
20. Rálel. 23. Kevert férfmév. 24.
Egy híres pesti nyomda volt az
1848-as szabadságharcban. 26. Fél
kagyló! 28. Sorszámvégzódés. 29.
Juttattak. 30 ....koón; görög mondahős. 32. Szel, vág. 34. Spanyol
női név. 35. ISA tolerancia. 36. A
gondolat második része (zárt betúk: A, L). 38. RAL. 39. Megelégel. 40. Késleltet. 42. Hamis. 43.
Szúrós szagú gáz. 45. Bánatosban
van! 46. A győzelem istennője. 48.
Igen makacs. 50. Cselekvés. 52.
Igekötő. 53. Költekezések. 55. A
kés fontos része. 57. Testi felépítés.
59. Vércsatornák. 60. Dinnyehasíték, névelővel. 61. Nemzetség,
nagycsalád. 62. Szláv férfmév. 63.
... Pavlovics Csehov. 64. Becézett

női

név. 65. Kozmetikai kenő
anyag, névelővel. 67. Tiltószó. 68.
Csont, latinul. (1). Forma.
Függőleges: l. Előadó, röviden. 2. A gondolat befejezése (zárt
betuK: E, N). 3. Tüzes nápolyi tánc.
4. Becézett női név. 5.... szög. 6.
Közlekedünk rajta. 7. Téli csapadék. 8. Nyakravaló, névelővel. 9.
Nem ki. 1O.E.L.U. 11.0lajféleség.
12. Gyakorlati emberek. 14. Kör
alakú. 15. Göngyöleg. 19. Szignál.
21. Kissé kövér. 22. Enyhe lejtő.
25. DAZ. 27. Kiejtett kettősbetú.
31. Közel-keleti ország. 33. Dátumrag. 35. Csontkötő szalag. 37.
Okmányok. 39. Parancsolóit. 40.
V ándor árus. 41. Trotil, röviden.
44. Viharkabát. 45. Borozó helyiség. 47. Lezárta a pert. 48. Katonai
foglalkozás. 49. Kettőzve: városunk. 51. Fél Elek. 54. Gyakori
családnevünk. 56 .... -fok, a Gibraltári-szorosban. 58. Egykori testvérgyilkos. 60. Juhász Gy. múzsája. 62. Hajlata. 63 . Hangtalan Pali.
65. Az osztrák és olasz autók betújele. 66. Lakótelep, röviden.
(A megfejtéseket február 28áig kell a szerkeszlÓségbe beküldeni. A helyes megfejtók között vásárlási utalványokat sorsolunk ki.)
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