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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

J elöltek sönjelöltek kavalkádja

A hatalom igézetében
Alig, hogy elkezd6dött a választási kampány, mindjárt kiderültek az új választójogi törvény hibái. A 750 cédulával ismét
egyedülálló jog intézmény t alkottunk a világon. Már 51 párt,
szervezet küzd a parlamenti mandátumok megszerzéséért. Ezért
aztán egy-egy választókörzetben annyi a jelölt, mint égen a
csillag. A töredékszavazatok is fontosak, hisz ha jelölt nem is
lesz képvisel6vé, az országos listán még bejuttathat pártja, szervezete valakit a parlamentbe. A bonyolult számítási elv persze
nem érdekli a választópolgárt. Ót a jelöltek érdeklik.
Most aztán válogathatnak. Önjelöltek s pártok delegáltjai
igyekeznek kegyeibe férk6zni. A hatalom igézetében él6 megannyi kis Napóleon szaladgál közöttünk. S ígérnek! A nyugdíjasoknak emelést, a parasztoknak földet, a fiataloknak lakást, a
tanácselnökneka polgármesteri széket. A politikai kulturálatlanság minden szennye, mocska, hordaléka felszínre tört. Igaztalan
lenne a kép, ha nem rajzolnánk oda azt az egy-két aranyrögöt,
ami szintén az áradatban kavarog. De lesz-e türelme, éleslátása
a választópolgámak pont ezeket "kimosni"?
Az inOációáradat, ami rázúdul, elviselhetetlen lassan. A szép,
jó és okos jelöltek egy részének életrajzaiból többnyire kimarad
egy-két mondat. Az, hogy az MS~MP tagja, a pártállam ilyenolyan rangú funkcionáriusa volt. Ugy látszik, nemcsak az ötvenes években kellett tudnijó önéletrajzot írni. S ez csak a kegyes
csalások egyike csupán.
A vá lasztásra szánt állami pénzek rejtélyes vándorlása is igazi
bűvésztrükk. A tévé kamerái el6tt síró, nyilatkozó szervezetének
többszínnyomásos hatalmas plakátjaival van kitapétázva az ország. Nem panaszkodhat az MSZP, az SZDSZ, az Agrárszövetség scm, telt a nyomdaköltségre. Arról meg hallgatni illene,
hogy hány munkahelyen dolgoztak "végkimerülésig" a másológépek, ontvaa meglehet6sen szörnyű kivitelű magánplakátokat.
De gyanítható, ez a legkisebb stikli ebben a választási cécóban.

Nyílt levél Tőkés

A jelöltek s pártjaik küzdelme nemcsak a választókért folyik.
Egymás lejáratása nem megvetendő, s úgy az igazi, ha nehezen
bizonyítható, tanúk nélkül történik, így a Választási Etikai Bizottság elé nem vihető. Ami egy,ébként is fából vaskarika, mert
nincs jogi lehetőség a kezében. Igy csalások, visszaélések, tisztességtelen dolgok történnek nap mint nap, csak nem kerül
napvilágra az ügy. Az irodák feltörése, iratok elrablása persze
rossz húzás. Szépen csendben kell a plakátokat letépkedni,
összerondítani. S ha kiderül, hogy az SZDSZ plakátjait egy
nyugdíjas, volt katonatiszt s volt MSZMP-tag szaggatja, hát id6s
korára kell hivatkozni. Az iIIemhelyek kultúrája az utcákon is
megjelenik, a plakátokat "találó szavakkal" egészítik ki eleddig
ismeretlen, de jó humorú emberek.
A jelöltek s önjelöltek igazi küzdőtere a választói gyűlés.
Persze ezt is meg kell tudni szervezni, mert ahol egyszerre öt
jelölt akar bemutatkozni, csak kudarc lehet. Pláne, ha a jelöIteken s kísérőiken kívül más nem kíváncsi rájuk. No, de ahová
sokan elmennek, ott produkálni kell. Ám sok bársonyszék-aspiráns beszélni sem tud. Nincs tisztában azzal, mire is vállalkozik.
Biztos fellépés, meggyőzőerő, határozott koncepció, politikai
felkészültség s tisztánlátás, reális helyzetértékelés - ezek azok a
tulajdonságok, melyek nélkül kár is ringbe szállni. A demagógiát, az elvtelen ígérgetést, a régi "kijárási" módszert a mostani
helyzetben ki kell tenni a politikai eszköztárbóI.
A mostani zűrzavaros helyzetben a megzavart választópolgárüknak talán ez lehet egy biztos pont, egy fogódzó. Persze sok
választói gyűlésre el kell menni, hogy megtalálja azt, aki megfelel a kritériumoknak.
Azt azonban szívb61 reméljük, hogy végül is megtaláljuk az
igazit! Azt, aki képes az elkövetkező hatalmi struktúrában józanul képviselni érdekeinket s dönteni mindannyiunk békésebb,
boldogabb jövője érdekében!
Kiss Erika

Jászbál
ötven év után

Lászlóhoz
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Megyei Vallásügyl

Tan'c.l~t
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A dialógusjegyében, szabadon
A megyében m űködő egyházaknak
fontos és sajátos politikai-közéleti szerepe van a mostani békés átmenet időszaká
ban és nemzetközi hitelünk erősítésében
- hangoztatták a különböző egyházak és
felekezetek vezető képviselői a megyei
tanács elnökénél tett újévi látogatásuk alkalmával.
Az eseményen jelen volt: Farkas Mátyás jászberényi apátplébános; Fodor
Ottamár szolnoki evangélikus főespe 
res; Gacsári Kiss Sándor kanonok, a
Szolnoki Vártemplom főplébánosa; dr.
Keresztes Szilárd görög katolikus püspök; dr. Laczkó Béla prépost, törökszentmiklósi plébános; Litkei Antal prépost, jászfényszarui plébános; Nagy Kálmán karcagi református főesperes; Perjéssi Sándor egyházmegyei főjegyző,
mezőtú r i református főesperes; dr. Pregon István, a Görög Katolikus Hittudományi Fcíiskola rektora; Szarvas András
cibakház i plébános, a szolnoki kerület esperese; Villányi Péter református fcíesperes, a Dél -Pest-Szolnok megyei kerület
egyházi vezetője; Víg Béla karcagi római
katol ikus esperes és Wladár Antónia a
Szolnok i Metodista Gyülekezet vezetője,
va lamint Mohácsi Ottó a megyei tanács
elnöke, dr. Ürmössy Ildikó és dr. Bugán
Mihály elnökhelyettesek, dr. Vincze
Sándor osztályvezető és Nánási Mihály
megyei egyházügyi titkár.
A kötetlen, jó hangulatú eszmccserén a
jelenlévőket tájékoztatta a megyei tanács
elnöke az elmúlt év legfontosabb társadalompo litikai és gazdasági fejleményeiről
és az idei - rendkívül bonyolultnak és
feszü ltnek ígérkezcí - esztendő várható
teendcíircíl és a megyében élők érdekében
szükséges intézkedésekr61.
A megyei tanács vezetcíi - nagyra értékelve az egyházak konstruktív szerepét a
nemzeti és helyi megújulásban - megköszönték a jelcn l évők és rajtuk keresztül a
hívek közreműködését az átfogó megújulási folyamatban, a nemzeti megbékélés-

A megye helyzetéről Mohácsi Ottó adott tájékoztatót

ben és a békés átmenetű rendszerváltásban. Hangsúlyozták az egyházak növekvő belpolitikai és nemzetközi
szerepének jelcntőségét s azt az erkölcsi
értéket, amelyet közvetítenek.
Szó esett annak a hasznos és gyümölcsöző együttműködésnek az új lehetőségeiről is, amely az elmúlt években jól
szolgálta az állam és az egyházak kapcsolatának fejlődését. Megfogalmazták: az
Állami Egyházügyi Hivatal megszűnése
indokolttá teszi egy helyi tanácsadó-koordinatív szerv, Megyei Vallásügyi Tanács létrehozását.
Az egyházi személyiségek elismeréssel szóltak arról a mintegy ötmilliós megyei pénzalapról is, amelyből ha szűkö
sen is, dc jut se~ítség a templomok állagmegóvására, a ~ülönböző egyházi létesítmények gondozására és a hitélcti tevékenység támogatására.
Az eszmecsere egyházi résztvevői több
megolcbndó konkrét témát is felvetettek.
Dr. Laczkó Bén
la törökszen tmiklósi prépost
többek között új
misézőhelyek

Az egyházak képviselői a megyei tanácsnál

kialakításához
kért támogatást,
másokkal összhangban vázolta
az egyházi temetők áldatlan
állapotát, ss sürgette a fghntartáshoz szükséges anyagi feltételek biztosí-

tását, rendezését - tanácsi segítséggel.
Perjéssi Sándor mezőtúri református fő
esperes az erősödő életű újvárosi gyülekezet érdekében emelt szót, a körülmények javításáért és a ritka-szép neogótikus templom renoválásához kért támogatást. Gacsári Kiss Sándor kanonok a
szohloki vártemplom környékének városszépészeti rendezésére hívta fel a figyelmet - e történelmi környezet méltó megbecsülésétkövetelve. ÜdvözöIték az egyházak képviselői azt a változást is, miszerint ezentúl nemcsak műemlék jellegű
építmények, hanem más egyházi építmény is részesülhet felújítási vagy egyéb
célú tanácsi, illetve állami támogatásban.
Fodor Ottamár főesperes azt vázolta,
hogy az evangélikus egyház jelentős változások előtt áll: hamarosan elnök-püspököt választanak, majd zsinatot tartanak,
ltmely dÖnt az esperesi kerületek átszervezéséről is.
Wladár Antónia lelkésznő a kisegyházak nemzetközi kapcsolatánakjelentcíségét hangsúlyozta, s azt, hogy működé
sükre igen kedvezően hatott a megyei tanács illetékeseinek korrekt, megértő támogatása.
Or. Keresztes Szilárd püspök pedig
azért mondott köszönetet, hogya Szolnokon él6 görög katolikus híveknek m iséző
hely létesülhetett állami segédlettel.
A kölcsönös bizalom jegyében zajló
es.zmecserén a tanácsi vezetők ígéretet
te~k a felvetett problémák megoldásához nyújtandó segítségre, és hathatós
közreműködésükről biztosították az érdekelteket az államosított egyházi vagyon
további sorsának alakításában.
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Nyílt levél Tőkés Lászlóhoz
Tavaly májusban jegyeztem meg a nevedet. Homályos
templombelslJ volt a háttér, ahol beszéltél. Aztán egyre inkább sötétedett a kép. Volt, hogy pincébIJl, titkos helyrlJl,
bedeszkázott ablakú szobából küldted szüntelenül üzeneteidet. Neved hallatán- ha a rádió megszólalt - az elsó gondolatunk az volt, Úristen, mi történt már megint veled.
Te kitartottál a gyilkos diktatúra legszörnyl1bb perceiben
is hited, s gyülekezeted mellett. A hívek pedig Te melletted. A
hit adott erót annyi embernek, hogy lerázza végre a tébolyult
zsarnokság igáját. Te, a romániaiforradalom szikrája, eljöttél közénk, hogy végre személyesen is megismerhessünk.
Húszezren voltunk rád kíváncsiak. Debrecenben a kálvinista Rómában, a Nagytemplom eltJu húszezren vártuk, hogy
megkonduljon a harang, s végre halljuk itthon is hangodat.
Az istentiszteletrefelkészültenjöuünk. Te nem láthattad, hogy
sokak kezében ott volt a zsoltáros könyv, s veled együtt, meg
a híres-neves Debreceni Kántussal énekeltük a zsoltárokat.
Te nem láthattad, hogy nagyon sokfiatal, sót, zömébenfiatal
vagy közép korosztálybeli volt a templom elóui tömegben. A
szültJk gyerekeiket is elhozták. S ók is türelmesen hallgatták
szavaidat.
Szavaid, az ékesen szép magyar szó, a hangod nagy hatással voltak ránk. Tudjuk, értjük, most már Te általad is, a
megbékélés - melyre oly nagy szüksége van a magyarnak

itthon s Erdélyben - elsósorban szívünkben lakozik. Szívünkkel és eszünkkel egyaránt kell erre törekednünk. Beszéded
után veled együtt húszezren mondtuk el a Miatyánkat, s
húszezer torok zengte a magyar himnuszt.
Amikor a Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatva elénk léptél, gyönyörl1 napsütés ragyog ta
be a teret. Szikrázóan vakított az ég kékje, sfényes ragyogás
ölelte körbe a debreceni Kossuth teret. Oly sok sötét óra után
Te efényben léptél elénk. A romániai kis gyülekezetek után ahol szinte minden hívéJt személyesen ismertél - meglepett a
tömeg. Nem jöhettél közénk, hogy bátorító kézszorítással is
megköszönd, amit a magyarok érted, s a határon túl éló
testvéreidért tettek.
Nekünk az is öröm volt, hogy kijöttél a templomból, hogy
elénk álltál. Te, akivel Istennek különös szándéka volt, példát
mutattál. Kitartásban, hitben, elszántságban. Ez nem kevés.
S nekünk, itthon éltJ magyaroknak e példa most különösen
fontos. A robbanás és vér nélküli csendes forradalom, a
társadalom átalakítása, a magyarság jövóje a tét ezekben a
napokban, hetekben.
Ehhez kell nekünk a Te példád, a kitartás, a hit s az
elszántság. Ezt mutattadfel nekünk.
Köszönj ük neked T ókés Lász ló.
- Sze-

Csendes bontóper után

Felsöszentgyörgy újra önálló
J ászfelsőszentgyörgy történetében
1990. január 2-a nevezetes dátum lett. Tizenhárom évi közösködés után a községnek
újra önálló tanácsa van. A válás nem volt
egyszeru, nem volt könnyű. 1977 -ben a közös tanács létrehozásakor nemigen kérdezték a falusi embert, akarja-e. Most a szétválást megszavazták, megszavazhatták a felsőszentgyörgyiek. A kivívott önállóság, a
meg szerzett jog akkor ér azonban valamit,
ha élni is tudnak vele. Az újra önálló tanács
vajon tudja-e a jelenlegi nehéz gazdasági
körülmények között szolgálni a lakosság ot?
Erről beszélgettem a tanácselnökkel, MénkúMiklóssal, aki társadalmi tisztségben lett
a falu vezetője.
- Az itt élő alig 1900 lakos régi vágya teljesült ezzel. A természetes élettere, kapcsolatai az embereknek nem Fényszaruhoz kötődtek. Az volt az igaz, hogy felsőszent
györgyi ember csak akkor ment Fényszarura, ha Berényben berúgott, s rossz buszra
szállt. A törekvés tehát érthető, kézenfekvő
volt. A közösködés évei semmiben nem
hoztak újat, többet,jobbat a falunak. Az elkövetkező évekről pedig nem tudok nyilatkozni. Csak azt tudjuk, hogy az 1990-es esztendőben nem jártunk rosszul. Az az összeg,
ami feltétlenül szükséges a községnek, rendelkezésünkre áll.

-Az új szabályok mennyit hoztak a községnek?
- Bár itt dolgos, szorgos emberek laknak,
mégis azt kell mondani, ez egy szegény falu.
A személyi jövedelemadó itt átlagosan évi
2.500 forintot tesz ki. Ezt amegye kiegészítette négyezerre. Céltámogatást is kaptunk,
amiből egy új fogorvosi rendelőt szeretnénk
építeni. Azokat a fejlesztéseket, amelyek erre az évre voltak tervezve, igencsak teljesíteni tudjuk. Most tárgyalunk a postával. A
postahivatal tarthatatlan körülmények között működik. Szeretnénk ezt velük együtt
rendezni.
-Ne vegye sértésnek, de a tanács is elég
hihetetlen körülmények között dolgozik. A
házasságkötlJ terem ellJttafolyosón egy széken lavór áll, benne víz. Ez a mosdó, gondolom. Mindenfelé polcok, iratok. A tanácsi
míJködésfeltételei adottak?
- Az a helyzet, hogy amikor elvitték a tanácsot, ezt az épületet az elöljáróság használta. Mivel ehhez tágas volt, ide költözött a
posta, itt kapott helyet a fogorvosi rendelő, a
rendőrség is itt volt. Most úgy tűnik, újra
vissza kell rendezni a dolgokat. Ezt célozzák a fejlesztések. A tanácsi tevékenység ellátásához a hozzáértők megvannak. A munkakörülményeken viszont javítani kell.
- A viszonylag stabil idei anyagi lehetlJ-

ségeken túl mutatkozik-e más ellJnye is az
önállóság nak?
- A hozzánk fordulók is másként kezeInek bennünket. Ezt érezzük. Mivel a döntés
joga itt van, sok ügyet gyorsan, egyszeruen
lehet intézni. Az áttétel kizárása érezhetően
pozitív megítélést hozott. A hozzánk forduló partnerek jóindulatát tapasztaltuk. N agy
feladatunk van ebben az átmeneti időszak
ban. A parlamenti választásokat követő
helyhatósági választásokra is gondolni kell.
A helyi önkormányzatok megalakítása lesz
döntő a falu életében. Ehhez kell nekünk
megfelelő előkészítő munkát végezni.
- Gondolom, azért marad megoldandó
feladat a majdani önkormányzatnak is.
- Elmaradás van az utak kiépítésében,
korszerusítésre szorul a közvilágítás, nincs
tornaterem az iskolában, hogy csak a legszükségesebbeket említsem. A jövő kilátásait pedig úgy kell mérlegelni, hogy ahol
nincs munkahely , ott nincs jjövedelem. A
szentgyörgyiek mezőgazdasági kis termelők, talán nincs is olyan, aki évi ötszázezer
forintnál többet keres, s adóznia kell. Nehéz
a megélhetése az embereknek, így a tanács
sincs rózsás helyzetben. De (~z nemcsak a
mi gondunk, sokszáz magyar falu helyzete
hasonló. Ezen kell majd segftenie többek
között az új közigazgatásnak.
Kiss E.
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FOLYIK A KÜZDELEM

Gondolatok
gyűlés

Mit csináltok ti hallgatag többség
ott vidéken - kérdezte nemrég egy
pesti ismer6söm. Bár nem volt rosszindulatú a kérdése, mégis szíven
ütött. Elgondolkodtam. Mi vidéki,
nyíltan másodrendű állampolgárok a
nagypolitika f6 sodrától távol, csak
figyelünk? VáIjuk, hogy ott fent új
irányokat szabjanak. Várunk a jobb
id6kre!
.
De lesz-e ilyen?
Újságcikkek tucatjai foglalkoztak
a hallgatag, a csöndes többséggel. S
nem fedi a valóságot, hogy nem érinti
meg a vidéki embert az új id6k szele.
Iga];, késéssel, de elér az ország különböz6 rétegeihez a cselekvést végre
kikényszerít6hatás. Mindezt azért állítom határozottan, mert magam is
megtapasztaltam.
Minap a Jászberényi Aprítógépgyár kékruhásai - vagyis a melósok spontán munkásgyűlésre jöttek össze
az étkezdében. Nem volt meghirdetve, kiplakátolva, mégis közel százan
részt vettek. Megmozdultak, mert
tudni akarták, mi vár rájuk 1990-ben,
mennyi béremelésre számíthatnak, s
mikortól. Megmozdultak, mert igényelték, hogy a gyár vezet6i partnerként kezeljék 6ket, s legalább a tisztességes t~jékoztatást megadják számukra. Megmozdultak, mert a szakszervezett<51 sem kapták meg azt, amit
elvártak volna.
Nem nagy ügy, mondhatja bárki.
Végül is mi történt? A gyár vezet6i
kiállták a próbát, a kérdéseket megválaszolták. S6t, csupajó hírrel szolgálhattak, hisz az Aprítógépgyár azon
kevesek közé tartozik, amely nyere-

séggel zárt jó évet. Béremelésre jut
szépen, ha a mérleg elkészül, s a szakszervezettel egyezségre jutnak. A
melósok azonban a 25 százalékos,
március elsejére kitűzött emelés helyett legalább 30 százalékot szeretIi':nek, január l-jét61. Így fogadják el a
tíz százalékos normarendezést, s attól
is tartanak, hogy egy bérstopp véget
vethet szép kilátásaiknak.
Persze nemcsak ennyi történik a
hallgatag vidéken. Az ilyen megnyilvánulásokat sok vita, beszélgetés el6zi meg. A demagóg, nagyszájú melós képe csak "szoc.reál műalkotás"
rémképe ma már. A kékruhások nagyon sok mindent "lefordítanak" saját
nyelvükre, forintosítják a várható hatást.
Utána aszerint tesznek javaslatot,
ami leginkább érdekeiket szolgálja. S
ahogy enyhül, változik a politikai légkör odafent, úgy lesznek egyre nyíltabbak, bátrabbak, 6szintébbek. Meg
merik mondani a hibákat. Becsapni
nem lehet 6ket!
Mára az érdekek védelmének igénye egyre inkább megfogalmazódik.
Az is kik:ristályosodik, hogy nem lehet összemosni a melós érdekét a
mérnökével, a művezet6ét a segédmunkáséval, az adminisztrátorét a
technikuséval. Az eddigi szakszervezeti felépítést ez szétfeszíti, talán szét
is robbantj a, hogy új struktúrában igazi érdekképviselet szülessen. A munkástanácsok születését az ilyen felismerések motiv~j"c S ahol mozdul is
a kékruhás, s van felkészült, tájékozott vezet6je, ott mea is teremtik ezt
a munkások.

Ezek a szülések azonban keservesen nehezek. Egy munkásember épp
a minap magyarázta nekem, miért. A
vezet6i székekben a gyárakban rendre azok ülnek ma is, akiket a "régi
rendszer" káderpolitikája ültetett oda.
Politikai felkészültségét ma letagadja, szakmailag, emberileg pedig kinevezésekor is alkalmatlan volt. Húsz
körömrnel ragaszkodik viszont a harmincezres fizetéshez, s a százezres
prémiumhoz. Ennek érdekében mindenre képes. Azt a munkást, aki társait mozgósítani tudja, akire hallgatnak, változatos eszközökkel teszik lehetetlenné!
Leginkább, ha munkájában kifogást találnak, így rövid úton el lehet
bocsátani. Utcára kerülhet átszervezés eimén is. A gond ott van, ha a
munkatársai ki állnak mellette, s munkáját úgy végzi, hogy nem lehet benne kifogást találni. Ez esetben lopással kell megterhelni. Ha ez sem jön
be, akkor olyan feladatokat lehet rábízni, amihez tudása, felkészültsége
végképp kevés. A kudarc így a vezet6k erényévé lesz.
Szóval, folyik a harc itt vidéken is
csendesen, a régi, ám jól keres6 vezet6k, s a melósok között. Hogy ki fog
gy6zni, azt nem tudni. Mindenki érdekei szerint drukkol egyik vagy másik félnek.
S gyakran nem szempont a gyár, a
vállalat, az ország jöv6je. Sem itt a
hallgatag vidéken, sem ott fent, a
mozgalmas f6városban, a látványos
pártharcok még látványosabb színterén.
K.E.
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Nyelvében él a nemzet
A marosvásárhelyi református vártemplom egyszeri! fehér falai még nemigen láttak
ilyet: másfélezer magyar diák özönlötte el a padsorokat, s akiknek ott nem jutott hely, azok
a földre ültek, és úgy várakoztak türelemmel. Szólt az orgona, telt zúgása bejárta a templom
minden zugát, betöltött mindannyiunkat.
Fülöp Dénes lelkész úr iskolájuk, a Bólyai Farkas Liceum 400 éves történetéröI beszélt
a diákoknak, és arról, hogy milyen fontos az ember életében a nemzethez tartozás. Közös
énekül nem véletlenül választották a katolikusok és reformátusok által egyaránt ismert Rákóczi imáját, s a diákok frissen megizövegezett kiáltványában a "kérjük" illetve a "követel·
jük" mellett ott szerepelt a "magyarnak maradni" is.

Nacionalisták voltunk-e vajon, amikor
ott, több mint négyszáz kilométerre Magyarországtól, minden po~cikánkat átjárta
a magyarságunk érzése? Ugy vélem, nem
baj, hogy igen. Csendben, együtt, más náció/k/nak rosszat nem akarva, hittük, hogy
nem baj, amit teszünk.
Nacionalisták voltunk? Rossz emlékű
a szó, de meg kell tanulnunk, hogy vannak szép és ünnepi ízei is. Meg kell tanulnunk végre!
Még szólt az orgona, amikor egy aszszony, karomnál fogva a templom egy félreesó sarkába húzott, és sírással küszködve, remegó szájjal mondta:
- Uram. minket már annyiszor becsaptak. hogy nem merünk hinni. nem merünk
bízni ... Hazudtak nekünk. és sokat bántottak... Ha most ígérik is a magyar nyelv
használatát. ki tudja. hogy mi lesz késóbb?
Nem veszik-e el újra. amit most adnak? A
gyermekeinkért vagyunk itt. és a gyermekeinkért tüntettünk szombaton is .. . S a
gyermekeink gyermekeiért ... (A nagy,
gyertyás-könyves vásárhelyi tüntetésr61
van szó, amit a magyar nyelvű oktatásért
szerveztek - a szerző).
Pedig már azt hittük, hogy végre másként lesz minden! A romániai forradalom
hósies, nemzetiségi ellentéteket háttérbe
szorító napjaiban azt gondoltuk, hogy végre ismét szabad lesz Erdélyben magyarnak
lenni, azt hittük, hogy annyi gyötrelmes
esztendó után most majd újra szabadon
tanulhat, beszélhet, énekelhet apái-anyái
nyelvén minden ott éló magyar.
Már-már közhely, de románok és magyarok valóban vállvetve vívták meg diktátordöntó harcukat, ám a forradalom mámoros napjai elmúltak. Most megint nincs
békesség e két együttéló nemzet között.
Hiába halott a diktátor, a szelleme - úgy
látszik - él; teljes eróvel hatnak az évszázados, Ceausescu által "csák" felerósített,
magyarellenes indulatok. Ezeket most igazán újra megtapasztalhattam Marosvásárhelyen.
Az anyanyelvű oktatás, a magyar óvO:dák és iskolák visszaállítása, a forradalom
első napjaitól ott szerepel a Romániában
éló magyarság követelései között. Mára ez
a kérdés, mondhatni, szimbolikus jelent6ségűvé Mtte ki magát. Olyan küzdótérré,

amelyen - legalábbis Erdély belsejében mosymság egyre hevesebb harc folyik.
Es ahogy a magyar nyelv teljeskörű
használata szimbólummá emelkedett, úgy
az anyanyelvi oktatásért folyó küzdelem
egyikjelképévé Marosvásárhely , a Bólyai
Farkas Liceum vált.A kérdés sajnos nem
az, hogy mikor lesz belőle újból magyar
iskola, hanem hogy lesz-e egyáltalán,
vagy sem. A magyarok természetesen
igennel válaszolnak e kérdésre, míg a románok - dacára az Országos Nemzetmentó Front határozatának - kategorikus nemmel. Tüntetések és ellentüntetések követik
egymást sűrűn, minden lépés után újabb
következik a túloldalról, s e helyzetben
mindinkább az érzelmek vették át az irányítást. Sajnos a román "ellenakciók" egyre durvábbak, hangnemükben és módszereikben a közeli és távolabbi múltat idézik.
Más választásuk azonban nemigen lehet a
magyaroknak, mint a szándékok csendes,
méltóságteljes kifejezése. Nem véletlenül
intette a lelkész úr a diákokat a vártemplomban, hogy az erószak a gyengék fegyvere, míg a méltóság az erósek kiváltsága.
- Higgyje el uram - erósödött meg a
hangja az asszonynak ott, a templom boltívei alatt -. hogy életem legnagyobb élménye volt azon a szombaton gyertyával és
könyvvel a kézben ott menetelni a százezres tömegben. majd hallgatni Sütó András
szavait ... Megmutattuk a világnak. hogy
élünk. megmutattuk. hogy civilizált, európai nemzet a magyar...
Afel61 persze, hogy szükség van-e
ilyen akciókra a Bólyaiért és a magyar
nyelvű oktatásért, megoszlanak Erdélyben és Vásárhelyen a vélemények. Sokan
azt mondják, hogy hagyni kellene, hogy
menjenek a dolgok a maguk rendje szerint,
s így hosszabban ugyan, de lényegesen
kevesebb feszültséggeloldódhatnának
meg a magyarság sorskérdései.
A Romániai Magyarok Demokratikus
Szövetségének marosvásárhelyi vezet6i is
jobban bíznak az időben és a romániai
változások igazi erejében, mint
a
tömegakciók hatásában. Az RMDSZ
egyik vezetóje éppen újságíró kollégánk,
Gálfalvi György.
- Bár a nagy. száz húszezres tüntetésnek

mi voltunk az egyik szervezói - mondta
erról-. most mégis úgy vélem. hogy kár a
románokat további folyamatos akciókkal
Mszíteni . El kel/fogadnunk. bele kel/ nyugodnunk. hogy szeptember elsejével kapjuk vissza iskoláinkat és óvodáinkat ...
Egyébként ezt diktálják a szakmai indokok
is. Arról pedig nincs értelme vitatkozni.
hogy nagyobb garanciát jelentene-e a jövóre nézve az azonnali átadás. mint a
szeptemberi ígéret. Minden attól függ.
ho gy a választások milyen eredményt hoznak. Az a politikai eró ugyanis. amelyik
szeptemberben nem adja majd az l'skolákat, annak elvennie sem jelenthet gondot.
ha az élet úgy hozza.
A bólyais diákok, az óvatos felnóttek
intése ellenére úgy döntöttek, hogy nyolcnaponként mégis megismétlik tiltakozó
akcióNkat, a város más és más magyar
templomában. Azért, hogy melegen tartsák az ügyet. Illúziókat nem kergetnek
már az azonnali magyarosítással kapcsolatban, de hetente jelzik a világnak: szeptembertól igényt tartanak arra, hogy az
anyanyelvükön tanulhassanak.
A románok álláspontja Vásárhelyen
sokarcú és ellentmondásokkal teli. Egyfelól beárnyékolják a kapcsolatokat a Bólyai tantermeinek tábláin feltúnt, korábbi
román nyelvű feliratok: itt mi vagyunk
itthon, és ti csak a szemetek vagytok! (Románul ez a pár szó takaros kis kétsoros
rímmé áll össze.) A február nyolcadiki,
pogromhangulatokat idézó román ellentüntetés jelszavai úgyszintén ijeszt6ek,
amik vérr61 és erószakról szóltak,s gyűlöl
ködésre szólítottak. Másfel61 viszont ott
áll az ellentmondást, európai példákat
nem ismeró érvelés a Bólyai Líceum sorsával kapcsolatban: mi szeretünk titeket
magyarokat, veletek akarunk élni és tanulni, ne akarjatok ti saját iskolákat!
- Ha most nem harcoljuk ki magunknak ajogainkat. akkor fél év múlva talán
már késI} lesz ... - bizonygatta az asszony,
önmagának is. - Ha most beadjuk a derekunkat. késóbb már alig ha tudunkfelegyenesedni. Uram. én már rosszul beszélem a
magyart. mert a hivatalban csak román
szó járja. Mondja meg. meddig mehet ez
még így?
Az orgona hangjai ismét felzúgtak, és
a diákok kitódultak a templomból. Az éles
téli napfényben, csoportokra szakadva
tárgyalták az esélyeket. Önmaguk esélyeit! Az as'szony is álldogált egy kicsit, cigarettára gyújtott, majd egy magas, szőke
kamasz kíséretében elindult a fótér irányába.
A fia lehetett!
L.Murányi László
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Betegségeink...
Statisztikák évadján
Egyemberként sóhajtottunk fel: a függ6- ' pisilni induló kisebbik lányommal, aki
leges oszlopok és a vÍszintes sorok összegei olyan régen nem látott, hogy zavarában
pontosan megegyeztek egymással, ami köz- "csókolom néni"-t köszönt nekem...
tudottan azt jelenti, hogy a statisztika jó. LeAnyósom időnként valami k-betűvel
het kérem postázni! Siker koronázta január kezdődő szót duruzsolt a fia fülébe, mikÖzóta tartó erőfeszítéseinket. Csillogó szem- ben alig leplezetten felém mutogatott. Enmel néztünk körül, és gondolatban megszo- gem azonban annyira átjárt, átitatott a félberÍtottuk egymás kezét: már nem éltünk hiá- hagyott számsorok varázsa, hogy nemigen
ba!
figyeltem arra a hárpiára.
Micsoda napok voltak! A férjem kivette
A férjem egyébként dicséretes gyprsa-évi rendes szabadságát, hogy el tudja látni a sággal elsajátította esti beszélgetéseink socsaládot, az anyósom három hete nálunk la- rán a statisztikakészítés alapjait, s ez engem
kik, hogy segítsen a fiának a háztartásban, s nagy-nagy megnyugvással töltött el: lám, a
a gyerekek is megtanultak elsőrangúan mo- sok tönkrement házasság; nekünk bezzeg
sogatni, ha már mindig tiszta tányérból akar- még tíz év után is van közös témánk! llyentak enni.
kor statisztikák évadján legalábbis ... Párom
N agyon fontos volt nekem a biztos, nyu- már a harmadik estén tökéletesen tisztá~an
godt családi háttér ahhoz, hogy helyt tudjak volt azzal, hogy melyik adatlap mire való, s
állni az évvégi statisztikakészítés nagy, em- hogy a tízes oszlopba miért éppen a hetes, a
bert próbáló munkáiban. Családom segítsé- nyolcas és a kilences oszlopok összegét kell
ge nélkül aligha lehettem volna e nagyszeru beírni. Ez pedig nem kis teljesítmény kérem,
munkasiker - időre elkészült a statisztika! - még egy gyakorlott statisztika -kitöltőtől
részese. Hozzátartozóim hősiesen viselték, sem!
hogy este tíz órakor járok haza, és reggel
Éjszakáinknak azon részében, amelyehatkor már a hivatali Íróasztalom fölé gör- ket otthon töltöttem, kiértékeltük vele a stanyedve töltögetem a különböző tartalmú, tisztikakészítés aznapi tapasztalatait, és
célú, alakú és színű statisztikai lapokat. Eu- meghatároztuk a másnap követendő stratéfórikus hangulatomat csak egyetlen kelle- giát. Az egyik ilyen éjszakán sikerült rövid
metlen élmény árnyékolta be, az is átmene- úton lebeszélnem a férjemet arról, hogy
tileg. A harmadik hét eltelte után, az egyik másnap benyújtsa a válóperi keresetet, s
hajnalon összeakadtam az előszobánkban a nagylelkűen úgy tekintettem a dolgot, mint

átmeneti, megbocsátható lelki gyengeséget.
A legsúlyosabb krízis időszaka persze éppen az utolsó napokban jött el nála,
amikor az idegösszeroppanás egyértelmű
jelei mutatkoztak rajta. Csak ült, maga elé
révedve, és csendesen kérdezgetett.
Mi lesz ezzel a sok statisztikával- mondta rezignáltan -, mi ezzel a sok szánunal, kimutatással ? Elemzi-e majd vajon ezeket valaki, vagy csak bevágják a papírokat egy
nagy, megkönnyebbült sóhajjal valamelyik
asztalfiókba, hogy ott porosodjanak? (Csak
közbevetésképpen: a férjem kérem nem
tudhatja, hogy egy év múlva mindenképpen
elő kell venni a mostani statisztikákat azért,
hogy bázisként szolgáljanak az új abb statisztikák elkészítésénél. Porosodásról tehát
szó sem lehet!) Lesz-e belőlük valami haszna a társadalomnak - folytatta kérdései sorát
-, ha már egész apparátusok töltöttek heteket kizárólag ezzel a munkával?
Születik-e nyomukban valamiféle stratégia, vagy az egész csak önmagáért és a mi, nisztérium hatszázhuszonhármas főosztá
lyáért van? Miért kell lassan már haj szín,
lábméret és gyomorműködés szerint is csoportosítani a hivatalban megfordult ügyfel~ket? Miért ... ? - kérdezte újra és újra.
Megsimogattam a férjem elgyötört arcát, vizesruhát tettem láztól gyöngyöző
homlokára és kihívtam hozzá az orvost.
Mert... látják ugye kérem, hogy igazam van:
ilyen kérdések csak egy zavarodott elme
szüleményei lehetnek, s csak egy kóros állapotú agy vonhatja kétségbe a statisztikakészítés nyilvánvaló hasznosságát.
Vagy nem?
- elemel-
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A tüntetés 15 órakoraPetőti szobomálkezdódött. Innen a pesti egyetemi hallgatók a budai Bem szoborhoz vonultak, ahol már várta
őket a múegyetemisták: népes tömege. Csatlaa Néphadsereg Pe-_________________________________
kozott az
tőti Sándorról elnevezett Politikai Katonai
Akadémia többszáz hallgatója is. Az íróknevé~
ben Veres Péter beszélt, utána óriási helyeslés mellett egy műegyetemista felolvasta a a reményben, hogy beszélni fog hozzájuk és erosebbiroda-Iámpával megvilágították arcát,
MEFESZ-ben már ismertetett 14 pontos hatá- élre áll a mozgalmuknak. Nagy hnre az elmúlt csitult el a tÜlltetók moraja
Nagy hnre beszéde rövid és színtelen volt.
rozatát. A tömeg előbb a Himnuszt énekelte, napokat távol Budapesttől, Badacsony vidé- •
majd a Marseillaise-t és a Kossuth nótát. A kén töltötte. Amikor Gerő és Hegedús elutaz- Távol attól, hogy a tömeghangulatot a maga jaBem szoborral szemben lévő honvéd laktanya tak Belgrádba, 6' is elhagyta a' fővárost, nem vára kihasználja és élére álljon a kialakulóban
ablakaiban füzérben "lógtak" a katonák, akikre akart abba a látszatba keIÜlni, hogy a "vezetés lévő mozgalomnak, inkább nyugalomra és
tisztjeik rázárták a kaput, és sapkájukat lóbálva nélkül maradt országban" a helyzetet kihasz- rendre intette az összegyűlteket. Elismerte köintegettek a tÜlltetóknek. Amikor aztán a tö- nálja. Csak október 23~a kora délutánján tért veteléseik jogosságát, de ugyanakkor bejelenmeg a Néphadsereget kezdte éljenezni, valaki vissza Pestre. Amikor tudomást szerzett a vá- tette, hogy a "demokratikus kibontakozás leelkiáltotta magát: zászlót az ablakba! Kis idő rosban történtekről, számára is meglepetés hetőségét" egyedül a párton belüli tárgyalámúltán a laktanya második emeletén kibomlott erejével hatottak a hírek. Barátai kérésére, sokkallehet tisztázni. "Az alkotmányos rend
egy piros-fehér-zöld színű zászló. Közepén hogy jöjjön a Parlamenthez, mert a tömeg vár- és fegyelem megőrzése a célunk. A kormány
lyukas volt: az elnyomatást jelképező Rákosi- ja, kezdetben habozott. Az évtizedek óta beléje sem késlekedik a kibontakozással..." - moncÚllert - melyet 1949-ben egy szovjet tagállam oltott pártfegyelem arra intette, hogy semmit dotta többek közt.
A beszédet csalódottan fogadták:. Legtöbse csináljon, amíg a Központi Bizottságtól
cÚlleréről mintáztak - kivágták: belőle. Leírhatatlan tetszésnyilvánítás fogadta az ismeretlen nem kap rá felszólítást :be az Orsó-utcai villá- ben a primitív technikai feltételek miatt (rossz
kiskatonák spontán ötletét. A téren felzúgott a jában megjelent írók és politikusok (Aczél Ta- mikrofon) nem is hallották, mit mondott N agy
Himnusz: a többezres tömeg áhitattal énekelte más, Losonczy Géza, Vásárhelyi Miklós) vé- Imre. S amikor a végén felszólította az egybea fenséges dallamot. Sokaknak szemében gül is meggyőzték.
gyűlteket, hogy békésen tétjenek vissza otthokönny csillogott: az öröm és a büszkeség
Nyolc óra lehetett, amikor Nagy hnre bará- naikba, a csalódottság szinte ellenségeskedéskötmye. .. Ismét magyarnak érezték magukat!
tai kíséretében a Parlament épület északi szár- be csapott át Hogy mentse a helyzetet, Nagy
A Bem térr6! még az esti szürkület beállta nyának egyik második emeleti erkélyére kilé- belekezdett a Himnusz eléneklésébe. Ezzel elelőtt a Parlament épületéhez vonultak it türitepett. Az összegyuitek, akiknek türeimét a érte, hogy utána a tömeg oszladozni kezdett.
tők. Nagy Imrét éljenezték, őt akarták: hallani.
hosszú várakozás már próbára tette, először De a többség nem haza ment. A térenkülönböTízezrek vártak rá a Kossuth Lajos téren abban nem ismerték fel N agyot. Csak amikor egy ző teherautók jelentek meg: volt közöttük gyá-

Gosztonyi
Péter:

összegyűltekhez
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Adalékok a deDlokratikus szocializDlUs
értelDletlenségéhez
"Szocializmus még nem jött létre a társadalom akaratából. Ahol megvalósult, ott az emberek hallgatásra varrnak kényszerítve, ott nemcsak a népek, de az emberek közé is falat emeltek, ott az emberek nem élni, hanem túlélni
szeretnének, onnan tömegek menekülnek."
(Idézet a FIDESZ II. kongresszUsán elfogadott
program bevezetőjébo1)
A szavakkal lehet játszani, ám ettől nem
változik meg sem tartalmuk, sem saját tapasztalatunk. A szocializmus nem lesz más, ha elé
vagy mögé jelzőket illesztünk. Fosztóképző jellegét ez csak pontosítja és egyértelmúbbé teszi.
Főleg akkor, ha a valóságban tényleges cselekedetekkel ezt még támogatjuk is. (Next 2000;
a pártvagyon ingatlanon kívüleső részének
megtartása stb.)
1.1 Konrád György író nemrégiben a televízióban az utópiát menekülésnek nevezte. Tehát
menekülés volt az utópikus szocializmus minden megnyilvánulása Campanella NapálIamától Owen kísérleti telepéig. S a sort folytathatjuk
Lenintől Sztálinon, Rákosin (és még igen sokan
voltak) át egészen Ceausescuig. Egyetlen közös
szó (s igen sok vér) fűzi össze őket: szocializmus.
De térjünk vissza a meneküléshez! Mi elől
menekültek, miért volt rá szükségük?
Minden látszat ellenére nem közösségi indíttatásúak voltak. A felemelkedés vágya minden
ember egyik alapvető tulajdonsága. Normális
esetekben ez vagy a tudomány, vagy a művé
szet, vagy a politika területén képzelhető el.
Abnormális esetnek például a bűnözés tekin the-

nácsköztársaság bebizonyította a szocializmus
tő. Nos, ők a poli~át választották. Ez eddig
rendben is volna. Am mindehhez kerestek egy magyarországbeli életképtelenségét, vezetői
olyan ideológiai hátteret, amely a "tömegeket" nek korruptságát - lásd Kun Béla -, terrorisztikus jellegét. Am nem tanultunk belőle, ezért
kívánta mozgósítani.
újra elkövetkezett: a Sátán ismét megjelent: RáMindennemű szakmai előképzettség nélkül
vállalták fel a gazdaság, a társadalom irányítá- kosi, Kádár és a többiek képében. Ismét elkösát, éppen ezért belekényszerültek olyan hely- , vetkezett a terror, az erőszak.
zetekbe, amikor már a fennen hirdetett esimék
3.f Ez volt a szocializmus. Mi tehát ademoknem segíthettek. Ilyenkor - a hatalom fenntartá- rácia, s miért nem egyeztethető össze a szociasa érdekében - a fegyverekhez és a törvényte- lizmussal?
A demokrácia messzemenően az egyénre
lenségekhez kellett nyúlniuk. Ezzel megkezdő
dött abnormitásuk hosszú folyamata - hiszen épít. Nem követeli meg az egyén kiszolgáltaezeket a bűnöket már a kezdet kezdetén el kel- tottságát, csupán arrnyi korlátot szab, hogy ne
lett követniük. Innentől válik érthetővé amene- sértsünk meg másokat szabadságjogaikban. Elkülés. Menekültek egyrészt a tömegek elől, me- lentétes tehát azzal az elképzeléssel, hogy az
nekültek az idő elől- nehogy utólérje őket, mert egyénnek fel kell oldódnia a közösségben, hogy
akkor kíméletlenül eltapossa az egész söpredé- alá kell rendelnie magát és gondolatait a közösket -, menekültek önmaguk elől, s gyakran me- ség mindennemű akaratának. Holott" éppen ez
nekültek az életterükbo1 is - néhányuknak saj- az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
En a magam életét élem, s nem a "mi~nket"
nos sikerült.
A szocializmus szó elé egyetlen jelző illeszt- - főleg nem a hatalom székében ülőét! Eppen
hető csupán: a totalitárius. Ennél azonban jóval , ezért hadd tekintsek döntően magamra, hiszen
egyszeruDb, ha diktatúrát, elnyomást (szl'lJemi • ha ezt megtehetem, s a magam életét - tisztesséés testi), megnyomorítást, kiszolgáltatottságot, ges eszközökkel - jobbá csiszolom, akkor az~al
a közösségnek is hasmálok, alakítom az életerőszakot és magányosságot mondun1$:.
2.1 Nyikolaj Bergyajev Az orosz kommuniz- terét, amibo1 mások is profitálhatnak. S nem kell
mus értelme és eredete cÍmű munkájában egyér- bejámom az alapszervezetektől a központi bizottságig vezető utat. Maradhatok autonóm,
telműen bizonyítja, hogy az orosz nép, történelme ellentmond minden olyan törekvésnek, önálló személyiség.
A demokrácia tehát nem cserépszavazás, és
amely szocializmust kívánna létrehomi. Idézzük csak Bakunyint, a forradalmárt: "Rettenetes nem MSZMP vagy MSZP-határozat. Nem ~í
zsarnokság kezdődik ott, ahol egyszer amarxiz- vánjelzőt sem maga elé, sem maga mögé.
mus uralomra jut." Igaza lett. A magyarWrténelern is szolgálhat érdekes példákkal. Már a TaV.A.

tak: a diákok 14 pontját kívánták beolvasni és
egyben Gerő Emő a késő délután folyamán rádión és röplapokon beharangozott beszédének
rádióközvetítését meg akadályozni.
Eközben a belváros közelében, a Nemzeti
Múzeum épülete mögötti utcákban, a Magyar
Rádió székháza környékén döntő eseményekre
került sor. A kora esti óráktól ke~ően mind
nagyobb tömeg lepte el a Rádióhoz vezető szűk:
utcákat, hogy így Gerő Emő megjelenését megakadályozzák. Senkit nem érde~elt ezekben a
történelmi órákban, milyen frázisokkal kívánja
Rákosi utóda a népet megetetni ! Sokan jöttek ide
az egyetemisták soraiból is, hog~ - amint már
ern1ítettiik'-aMEFESZ 14 pontját a Rádióbabe- .
olvassák. Egyik elképzelésük sem valósult meg.
A Rádió elnöke, Benke Valéria nem volt hajlandó a tüntetők küldöttségének kívánságát teljesíteni, GerőEmő rádióbeszédét pedig külön vezeték segítségével pártközpontbeli dolgozó szobájából sugározta a Kossuth Rádió.
Amit az MDP vezetője mondott és ahogy
mondta - az felért egy provokációval! Beszéde
olaj volt a népharag lefojtott tüzére és csak arra
volt jó, hogy ebből tűzvész támadhasson! Ma is
érthetetlen, hogy Gerő, a "hivatásos forradalmár" így reagált az adott, túlfűtött politikai
helyzetben. A tiintet6ket, akik a több demokráciáért és szabadságért mentek az utcára, csőcse
léknek nevezte és az ország legközelebbi jövőjét
illetően, csak: rég megunt pártfrázisokat hangoztatott. Még hozzá közel álló kommunista párttagok is fogcsikorgatva hallgatták a pártvezető beszédét. Azoknak pedig, akik ezekben az esti

órákban Budapest utcáit ellepték, sem alkalmuk, deznek Pesten-Budán - hová lett a magyar
urán?". Vagy: "Rákosit a Dunába - N agy Inrrét a
sem kedvük nem volt Gerőt meghallgatni!
Már október 23-a délutánján, amikor az kormányba!" És újra és újra: "Munkás, diák
egyetemi ifjúság felvonult a főváros fontosabb Jegyet akar. Velünk jöjjön, aki magyar!" A nehéz, hosszú évek nyomasztó hallgatása után az
főútvonal ain, számtalan járókelő csatlakowtt a
tüntetókhöz. A jelszót "Aki magyar - velünk 'elégedetlenség most gejzirként szökött föl,
tart!", hamar visszhangozta az utca. A tömeg ál- egyelőre minden harag és bosszú nélkül...
landóan nőtt: irodai tisztviselők, hazatérőben léAzaz, egyvalamire mégiscsak gondoltak a
vő munkások, alkalmazottak, iskolásoklés ipari felvonulók! ,
tanulók, akiket szovjet mintát utánzó sötét forAMEFESZ időközben közkézen forgó, sokmaruhájuk miatt a köznyelv csak: mint "Rákosi szorosított 14 pontos követeléseinek egyike a
fekete serege" emlegetett. Ha kezdetben még itt- Sztálin swbor eltávolítását hangoztatta. Erthető,
ott láthatók is voltak vörös lobogók, késő estére hogy a tettrekész tömeg egy része a késő esti
már csak a Rákosi cÚDertől megfosztott, lyukas órákban megostromolta a zsarnokság jelképét, a
városligeti Felvonulási téren álló bálványszeru
piros-fehér-zöld SZÚlŰ zászlók lengtek.
A közúti forgalom már a késő délutáni órák- ,Sztálin szobrot. Pontosan úgy, ahogy Párizs felben leállt. A villarnosok és buszok hosszú sorok- kelt népe 1789-ben a Bastille ostromával és leban vesztegeltek. Utasaik és a közlekedési válla- rombolásával vezette be a nagy francia forralat alkalmazottai maguk is csatlakoztak a mene- dalmat
telő és hazafias dalokat éneklő tüntetókhöz,
A swbrot őrző rendőr volt az első, aki meg7
akiknek száma az esti órákban meghaladta a mászta az ormótlan bronzalakot, hogy nyakába
százezret. A felvonulók lelkesek voltak, ötlete- kötelet téve, az állandóan növő tömeg segítségések, spontán született jelszavakat harsogtak, vel porba döntsék a szovjet hódoltság gyűlölt
N agy Imrét éltették és a honnan, honnan nem szimbólumát. Nem volt könnyű a kolosszust a
magasból a kövezetre rántani, ehhez szakképelőkerült kis nemzeti zászlókkal integettek az
ablakokban és az úttest mellett álló emberek zett munkásokra, sőt csörlőgépekre is egyaránt
felé. Nem is kevés egyenruhát lehetett a tömeg- szükség volt. A ledöntött bronz szobrot aztán
ben felfedezni: a Néphadsereg katonái és tisztjei gépkocsival vonswlták a Rákóczi út és a Nagyközül sokan maguk is beálltak a tiintetók: közé, körút sarkára s napokon át a népgÚl1y és a megvelük együtt zúgták a jelszavakat, így például - vetés céltáblája lett. ..
szovjet csapatok több mint egy évtizedes jelenMiközben mindez lejátszódott, a délutáni bélétére célozva ezt; - "Akármilyen kedves vendég kés tüntetés a legjobb úton haladt, hogy véres
- három napig untig elég!" De jöttek más parolák forradalommá váljon...
(Foly tatjuk)
is, amit a felvonulók azonnal átvettek: "Mit kér-
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Régi
választások,
kortesnóták
Madarász és Jókai nyomán
"Hatvanöt-hetven évvel ezelőtt történt
- beszélte ell954-ben Karcagon Vákánt
Lőrinc csontfaragó 75 éves felesége,
Csombordi Mária. Még gyereldány voltam. Öt város választott Karcagon követet. Madarász meg Jókai voltak · a
képviselője

löltek. Le- és
felvonulgat
tak a választók, volt kilenc honvéd,
azok mentek
elöl egy-egy
negyvenny
olcas zászlóval. Ezeket a
harcokból
hozták haza
a karcagiak,
osztán a városházánál őrizték, amikor az
alkalom úgy hozta, elővették. Bárányos
lobogó is volt, azt is kibontották, ez volt a
kunsági zászló. A zászlókat lobogtatva
mentek az utcán a választók. Az volt az
érdekes, hogy az asszonyok is kivonultak.
Nagy"csapatokban mentek az utcákon.
Az asszonynép megbolondult,
Követválasztani indult,
Hosszú hajjal, rövid ésszel.
Fakanál helyt zászló kezekbe,
Piros kendtJ afejekre,
De a piros kendtJ alatt
Szavazati jog nem arat.
Ezt kiáltozták a Jókai-pártból. Jókai
Mór is beszédet tartott volna, de nem hallatszott a nagy lármától. A sok gyerek, fiú
felmászott a fák tetejébe, onnan kiabálta:
Eljött már a hideg tJsz,
Jókai a dinnyecstJsz,
Jókai már csupa tJsz!
De az asszonyok se maradtak ám csendben! Kiáltozták ők is, hogy: Abeng, abeng
Jókaival! Kiabálták azt is a Jókai-pártnak:
. Madarász lesz a követünk,
Meseíró nem kell nekünk!
Éljen 48, éljen Madarász!"
A hűvös, csepergős időben lezajlott választást a karcagi születésű református
pap, Madarász Imre nyerte meg, akit nagy
rokonsága pártolt, ráadásul ellenzéki is
volt. Jókai a katolikusságra számított, de
azok kisebbségük miatt szóba se jöhettek
a választásnál. Jókai beszédét állandó harangzúgássaal zavarták a Madarász-pártiak, a rétoldali asszonyok pedig záptojásokkal tették lehétetlenné a gyűlés folytatását. Jókai ezt a napot így jellemezte:
"Életem legszomorúbb napja."
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Kossuth 'Lajos 1867-es levele
jászkunsági választóihoz
Azemigráci6ban él6 Kossuth Lajostitthon sokan
szerették volna képvisel6jükként a parlamentbe k!ildeni, de azt politikai okokból el !lern fogadta. Írása
világosan mutatja az 1867-es kiegy~zésr6l vallott
véleményét. 1867. július 26-án az egyik választókerület a Jászkunsághan, amelyben Jász1adányon kívül Jászkisér, Jásza1sószentgyörl;ly, Túrkeve és
Kunszentmárton választói voltak, 478 aláírással levelet írtak Kossuth Lajosnak Torinoba. 1867. augusztus 5-én Kossuth Lajos meg is ~ válaszát.
Hosszú levélben megköszönte a nép bi~~t~ d~
egyben meg is indokolta, hogy az a~kon po~tika1
viszonyok közt miért nem vállalhatja a képvlSel6i
megbízást:

".. Kedves Hazámfiai! .. .lgaz érzéssel köszönöm megemlékezésüket, s megtisztellJ bizalmukat -, különösen köszönöm azon vígasztalos nyilatkozatukat, hogy ez ajánlatukkal, a
Nép változhatatlanszeretetéMk zálogát kívánják igénytelen személyem irántfelmutatni.
A reám özönlött sok keserves csap~ nagyon elfásított minden öröm iránt. De Onök
becses nyilatkozata... megerlJsített a megnyugató öntrJdatban, hogy jó volt az irány, s helyesek voltak az elvek, melyeket hazán szolgálatában követtem, miután az idlJkés viszonyok min- lommai politicailag egy állammá összeforden változatai daczára ferihtartották szánwm- rasztatott...
ra a rom/atlan Magyar Nép bizalmát s jóinduS mintha mindezen rettenetes áldozatok,
latát.
..
megannyi nyeremények, megannyi jótéteméLelkem mélyébIJl köszönöm Onöknek a nyek volnának, melyeket d"ága pénzen is mélmegnyugtatást, ez elégtételt. De midlJn há!á- tó volnamegvenni,az Országgyl11és elhatároz~
matfejezném ki ajóakaratért, egyszersmind ta azt is, hogy szegény Hazánknak anyagilag
kötelesMk érzem magam határozottan kijelen- már is tönkre tett lakossága a Bécsi kormányteni: hogy politikai elveim, melyekhez lelkiis- nak négy ezer millió ezüst (tíz ezer millió váltó)
meretes meggylJzlJdéssel ragaszkodom, Ha- forintot megközelítIJ, minkEt s~~i méltányos-.
zánkjelen helyzetében afelaján/ott képviselIJi sággal Mm illethet/} adossagaiban osztOZni
állást elfogadnom nem engedik.
fog. Mind ez már el van végezve, mind ez már
Felszólítanak Önök, vessekfátyolt a múlt- törvény. A koronázás is ezen az alapon hajtara, s gylJzzem le a múltak keser/1ségébIJl merí- tott vé.gre, s azon ünMpély, mely közel kilenc
tettfájdalmat.
századon át a nemzet szentesítését képezté, az
Fátyolt vetni személyes bántalmakra lehet, öwnt feláldozott Mmzeti jogok sírját tet/Jzte
slJt mldlJn azt a Haza érdeke kívánja, köteles- be. A dolgok tehát már annyira vannak víve,
ség is. De a komoly meggylJzlJdéssel vallott el- hogya képvisellJkszámára alig maradtfel bévekre fátyolt vetni Mm szabad, legkevésbé ak- kés úton egyéb teeruM, mint megállapítani a
kor, midlJn minden, ami történik, megannyi ta- hányadot, mely szerint Hazánk .. ,népe a közös
núság, hogy ezen elveken kívül nincsen és nem költségek terhét viselni fogja ...
lehet üdv aHazának ... Számba véve az európai
És jegyezzék meg ezt kérem jól maguknak
conjuncturákat (melyeknek ismeretében nem Honfitársaim! ...ez olyan végzelmes határozat,
vagyok egészen) arról is meg vagyo,k ~lJzlJd melyet - ha egyszer a Bécsi Reichsrath is hozzá
ve, hogy ... ha nemzetüilk az Osztrák btroda- járult, a MdlBYar Országgyl11ésnek nem áll~
lommai összeolvad, s magát a Bécsi udvar többé haIatmában békés úton megváltoztatm...
nagyhatalmi állásának végzelmes politikájáTizennyolc éve eszem a számkivetés kesenl
val azonosítja, oly hatalmas érdekeket zúditfel kenyeréLde bármennyire sóvárogjon is lelmaga ellen, soly vihart vonz magára, hogyHa- kemHazámfelé, e sóvárgásnak engedni tilt az
zánk belülrlJl széthom/ással, kívülrlJl szétdara- elvMség s a kötelesség ... Még kevésbé tartom
holással vagy végenyészettelleszfenyegetve.
szabadnak a számilzetés keserveit/Jl politikai
Nincs eme vezérelvben semmi túlbizako- hitem árán megszabadulni. Pedig tény, hogy
dás, semmi nyugtalankotiási viszketeg ... Nem- ha én kivételes helyzetemben, melyet fentebb
zet vagyunk, s jogunk is, erlJnk is VM, hogy ne említék, Önök meghívásának engedve haza
engedjük magunkat tartománnyá süllyeszteni. mennék, s a bizony -valljuk meg az igazat -Mm
Nem is oly elv ez, melyet csak mi állítottunkfel is egészen törvényes eredetIl Országgyalésen
1848-49-ben. Mi csak védtük azt, törvénnyel helyetfoglalnék, ennek sokkal me§szebb vágó
ellJbb,jegyverrel utóbb, midlJnfegyveffelllJn jelentIJsége volna, mint a minlJt Onök ösztönmegtámadva. Én elveimmel e t1ren állok ... És szerd jóindulatukban ezéiba vettek ...
mt1u'Jtérrekelleneállanom,haOnökfelh(vásáVegyék Önök hálám ismételt kijelentését, s
nak engedve a képviselIJi állást elfoglolnám? A fogadják szíves, igen szíves baráti üdvözletejelen országgyl11és által elhatároztatott, hogy... met.
Hazánk állami peersonalításf.l eltöröltetett, s
Turin. Augusztus 5-kin 1867. Kossuth LaMagyar Ország részint alávettetett a Birodal- jos"
mi Ministériumnak, részint az Osztrák birodaK.Gy.
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A politikai pártok választási programjai
Az Agrárszövetség felhívása
a parasztságot ne használhassa fel
eszközül senki a pártpolitikai harKérjük, hogy az országgyúlési vá- cokban.
Milyen elvekre építjük progralasztásokon támogassa az Agrárszövetség jelöltjeit! Mi az Agrárszövet- munkat? Az Agrárszövetség politiség? Az Agrárszövetség a vidéken, a kai és gazdasági rendszerváltást
falvakban élők, a nemzetiségiek, a akar, de szélsőségek nélkül, megfonmezőgazdaságban dolgozók, a föltoltan.
dért, a faluért és az ország jövőjéért
Programunk alapja a felelősség.
egyaránt felelősséget érző emberek Az a felelősség, amit a saját sorsunszövetsége.
kért és a jövőért vállal unk, és amit
A szövetségünk célja nem a hata- másoktól is elvárunk. Felelősségünk
lom megszerzése, hanem részvétel átöleli legszentebb természeti kinkivívása a hatalomban. Nem kívá- csünket, a földet, környezetünket és
nunk átfogó politikai megoldást a jövőbe vetett hitünket, a fiatalsáajánlani a nemzet minden sorskérdé- got.
Programunk a tényleges önrensében. Reális, megvalósítható programot hirdetünk és részt vállalunk delkezés követelése életünk minden
és kérünk az ország jövőjének alakí- területén, hogy sorsunkról ne dönttásában. Képviselőink ezért az ag~ hessenek mások nélkülünk. Valádi,
rárvilág és a vidék esélyegyenlőségé nemcsak kinyilatkoztatott, hanem
ért vállalt felelősségük mellett lelki- megalapozott önkormányzatra van
ismeretük szerint f~glalnak állást szükség, ami képes megszüntetni a
sorskérdéseinkben. Osszefogásunk vidéken élők "másodrendű állampolnem mások ellen irányul. A szövet- gár" állapotát, képes visszahozni az
ség tagjainak meggyőződése, hogy igazgatás, az oktatás, a kulturálódás
amikor a vidéken élők és a nemzeti elemi intézményeitől megfosztott
kisebbségek érdekeit és jogait képvi- falvakba az emberhez méltó élet felselik, a mezőgazdasági termelés biz- tételeit. Programunk a saját erőnkre
tonságát követelik, ezzel az ország, való támaszkodás, az elfojtott eneraz egész társadalom érdekeit is szol- giák felszabadítása. Valljuk, hogy
gálják.
Miért tartjuk szükségesnek, hogy
az Agrárszövetség képviselőket állítson? Azt tapasztaljuk, hogy apártok
is nagyon sokat beszélnek a falvak
TISZTELT
népéről, az élelmiszertermelés fonVÁLASZTÓPOLGÁROK!
tosságáról, a vidék felemelkedéséről,
de programjaik közül egyik sem tükA Magyarországi Szociáldemokrözi teljesen a mai magyar valóságot,
rata Párt Jász-Nagykun-Szolnok
nem felel meg maradéktalanul a meMegyei Szervezete leendő parlamenzőgazdaság, a falvakban élők és dolti képviselői útján küzdelembe indul
gozók tényleges érdekeinek.
a következő célok megvaIósításáért:
Azt tapasztaljuk, hogy sok a meg1. Az infláció megfékezéséért,
alapozatlan, a mai valósággal és a majd visszaszorításáért.
távolabbi jövővel, az ország sorsával
2. A mindenki számára biztosínem törődő követelés és ígéret. Ezért
tható munkalehetőségért; a tisztesúgy látjuk, hogy az Agrárszövetség
séges
akkor jár el helyesen, ha a saját, az
és igazságos bérezésért.
agrárágazat, a vidék sorsáért való
3. A szociális biztonságért, a nyofelelősséggel megfogalmazott progmor felszámolásáért.
ramja támogatására szólítja fel a vá4. Az európai szintujóléti társadalasztókat.
lom létrehozásáért.
Olyan jelölteket akarunk képvise5. Hatékony pályakezdési és csalőnek, akik vállalják ennek a progládalapítási támogatásért; korszeru
ram nak, a vidéki Magyarországnak,
gyermek-, ifjúsági és családvédea mezőgazdasági termelőknek a kép- lemért; a családanyák részére
visele tét a Parlamentben. Ilyen elkörészmunkaidős foglalkoztatásért.
telezett képviselőkre van szükség
ahhoz, hogy az élelmiszertermelést,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

gyámkodás és korlátozások nélkül
képesek vagyunk a válságból való
kivezető utat megtalálni.
Programunk a társadalmi egyenlőség. Az, hogy egyenlő esélyeket kívánunk minden téren a vidéknek, a
falvak lakóinak, a mezőgazdasági
termelőknek is. A parasztság ne legyen többé védtelenül kiszolgáltatott
sem az állami önkénynek, sem a gazdasági erőfölénynek.
Programunk az összefogás, a közös célokra való szövetkezés nem
csupán a szövetkezetekben, hanem a
közösségek sokrétű építésével a kezdeményezések és vállalkozások támogatása a kölcsönös segítség és bizalom jegyében.
Programunk a megbékélés és az
összefogás, 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 fonódó sérelmek és követelések történelmünkbe és hétköznapjainkba nyúló
láncolatát, és hogy új alapokról kezdhessük a vidék felemelkedését, jólétét szolgáló programunk végrehajtását.

Az MSZDP tézisei
6. Az alacsony nyugdíjak emeléséért, a kiemelten magas nyugdíjak
korlátozásáért, a nyugdíjak értékállóságának biztosításáért.
7. A vállalkozások esélyegyenl6ségéért; teljesítmény-ösztönz6

adórendszerért.
8. A szövetkezetek tényleges önrendelkezéséért, a szövetkezeti tagok
tulajdonjogának garantálásáért.
9. A "gazdasági maffiák"letöréséért, a korrupció felszámolásáért. 10.
A múltbeli és jelenlegi vezetők elszámoltatásáért, a vétkesek
felelősségre vonásáért. ll. A települések tényleges önkormányzatáért; az ország
függetlenségének és semlegességének megteremtéséért. 12. Az emberi és személyiségi jogok garantált
biztosításáért! Küzdjünk együtt!
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HALADÁS ÉS BIZTONSÁG!

A Magyar Szocialista Párt
megyei választási programja
vált kistelepülések) és az itt élők egyre naHonfitársaink! Választópolgárok!
A Szocialista Párt Jász-Nagykun-Szolnok gyobb hányadának (különösen a nyugdíjasok
megyében is a haza és szűkebb pátriánk fel- és a pályakezdő, lakásra váró fiatalok) helyzeemelkedését szolgáló haladás és társadalmi- tén és létbiztonságán a legsürgősebben jobbítagazdasági biztonság megteremtése érdekében ni kell, s mindez komoly erőfeszítéseket kövekidolgozott programjával indul a több mint tel.
Ennek és a szükséges megújulásnak az érnégy évtized után ismét szabad és demokratikus választásokon Úgy szeretnénk elnyemi a dekében fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti
választópolgárok bizalmát, hogy bizonyítsuk erők, a választópolgárok, megyénk lakói tudhitelességünket, a múlttal való kritikus és ob- ják céljainkról a következo1cet:
- A Szocialista Párt nemzeti érdeknek tejektív szembenézésünket, s ne ígérjünk garanciák nélkül, csak azt, amit feltétlenül meg kell kinti, hogy a történelmi korszakváltás békés
úton, a lehető legkisebb társadalmi megrázés meg is tudunk valósítani.
A Szocialista Párt - az állampárti diktatúra kódtatással menjen végbe. Létérdekünk, hogy
felszámolásával megteremtve a be1cés átmenet a változások ne vezessenek anarchiához, hogy
feltételeit, véglegesen szakított a sztálinista a bosszúra és leszámolásra szító indulatok ne
gyakorlattal- most önökhöz, a családért, a ha- fordítsák ellentétébe a demokratizálódás folyazáért és a jövőért felelősséget érző állampolgá- matát
- A Szocialista Párt elsősorban azoknak a
rokhoz fordul, tekintet nélkül nemre, korra, világnézetre, pártállásra, munkakörre, nemzeti- pártja, akik munkájuk, teljesítményük alapján
ségre vagy származásra! Azok figyelmét és bi- akarnak boldogulni. Védi az iparban, a mező
zalmát kérjük és várjuk, akik biztonságos meg- gazdaságban, a szolgáltatásban fizikai és szelélhetést, nyugalmat, boldogulást önmaguk és lemi munkát végzők érdekeit A bérból élők
szeretteik számára, otthonos környezetet, de- helyzetét elsősorban aszerkezetváltás felgyormokratikus szellemet és emberségünkhöz sításával kívánja javítani. A vállalkozói szektor
méltó egyéni és közéleti erkölcsöt akamakMa- bóvülésétől a műszaki szmvonal emelkedését,
gyarországon, hogy idővel megbecsült tagjai a termelés növekedését, új munkahelyek teremtését válja. Számít a tulajdonukra és saját
lehessünk: az európai népek közösségének.
A mi pártunk: a nemzet felemelkedését kí- munkájukra is építő kisvállalkozókra.
- Ajövőnemképzelhetőel a fiatalok nélkül.
vánja szolgálni! Ennek érdekében döntőnek
tartjuk a jól működő, vegyestulajdonú piacgaz- Pártunk tisztában van a fiatal generációk nehéz
daság megteremtését; a tömeges munkanélkü- helyzetével. Ezért minden, e célra bevonható
liség elkerülésével tisztességes megélhetést erőforrást mozgósítani kíván azért, hogy azokmindenkinek, dolgozóknak, fiataloknak, tatás feltételei és a továbbtanulási esélyek janyugdíjasoknak egyaránt; ösztönzést, bizton- vuljanak, hogy az iskolát elvégzők ne munkaságot és sikert a vállalkozásra kész és képes nélküliként kezdjék felnőtt életüket, és a lakásembereknek; megbecsülést a tudásnak és igazi politikában kiemelten szerepeljen az első lakás
érvényesülést a tehetségnek, a kezdeményező megszerzésének állami támogatása.
- A nyugdíjasok védelmében kiállunk
készségnek; emberhez méltó otthont mindenkinek; a visszaélések, a bürokrácia és a korrup- amellett, hogy megbecsüljék mindazok munció maradéktalan felszámolását; a közrend és káját, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek
az állampolgárok érdekeinek biztonságos vé- az ország boldogulásáért A gazdasági nehézdelmét; szabad és hiteles tájékoztatást és tisz- ségek ellenére is törekszünk a nyugdíjak reálértékének megőrzésére, a nyugdíjasok létbiztességes nyilvánosságot!
A Szocialista Párt elutasítja a politikai ka- tonságára, emberhez méltó, értelmes életfeltélandorságot; a felelőtlen ígérgetést; a szélsősé teleik megteremtésére.
- Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a
gek mindenfajta fonnáját; az emberek származási, faji, etnikai, vallási megkülönböztetését; n6k helyzetére. Küzdünk azért, hogy a nők csaaz állampolgárok elszegényedését fokozó gaz- ládban és társadalomban betöltött szerepükhöz
daságpolitikát; az európai és hazai gazdasági méltó befolyásra tehessenek szert a politikai és
realitásokat figyelmen kívül hagyó ideológiai gazdasági életben A párt követeli, hogy az álés szociális demagógiát; az uszítást és a türel- lam többet vállaljon a család ellátásának terhemetlenséget; a leszámolást sürgető megnyilvá- iből.
- A szociális biztonság megrendült, és csak
nulások és a diktatúra minden fonnáját Pártunk - fájdallrnas tapasztalatokat szerezve - akkor állítható helyre, ha a gazdaság újra növeokult a múlt hibáiból, s elhatárolja magát azok- kedésnek indul. A Szocialista Párt úgy látja,
tól. Tisztábmn vagyunk azzal, hogy az ország - hogy az eddigi gazdaságpolitika nem vezeti ki
s berme megyénk is - küzdelmes évek elé néz, az ocszágot a válságból, ezért koncepcióváltásezért az üres jieIszavak és ígérgetések hangoz- ra van szükség. Csak a gazdaság szelektív nötatása helyett Itermi kell! Erre - a válságból való vekedése juttathatja forrásokhoz az életképes
kilábalást szolgáló - cselekvésre hívunk fel vállalatokat, gyorsíthatja meg a szerkezetváltást. Ezért a gazdaság megélénkítésében a tő
most minden jószándékú honfitársunkat!
Azzal is tis ztában vagyunk, hogy megyénk kés export mellett fontos szerepet szánunk a
hátrányos térs,égeinek (például Tiszazug, Ti- belső piacnak is.
- Tudatában vagyunk, hogy a hazai gazdaszafüred környéke, vagy a nemrég önállóvá

sági válság csak akkor enyhíthető, ha a fizető
képesség megőrzése mellett intenzíven keressük az adósságcsapda'ból valókitörésmódozatait. Egyoldalú lépések helyett megegyezésre
kell jutnunk adósságterheink könnyítéséről,
közös fellépést kezdeményezve a válság nemzetközi rendezésére.
- Az infláció ma gazdasági és társadalmi
fejlődésünk: elsőszámú közellensége: fékezi a
szerkezetváltást, a spekuláció felé tereli a tőkét,
gyorsítja a társadalom kettészakadását gazdagokra és szegényekre. Ezért határozottan kiállunk egy következetes antiinflációs politika
mellett
- Olyan vegyes gazdaságra törekszünk,
amely a valódi közösségi tulajdonra s a társadalmilag ellenőrzött magántulajdonra épül.
Meg kívánjuk szüntetni a korábbi évtizedek
"túlállamosítását", támogatjuk a különböző tulajdonformák szabad társulását, a külföldi tő
kével való együttműködést Célunk, hogya tulajdonreform részben társadalmasítás, részben
privatizálás útján történjen.
- A költségvetés általános és helyi refonnja
során fontos cél a deficit csökkentése és az intézmények szinten tartásának biztosítása. De
az állami kiadások ne az oktatás, az egészségügy, a tudomány és a lemaradók rovására
mérséklődjenek. Az önkonnányzati közösségek, települések önállósága csak akkornem illúzió, ha saját forrásaikkal és a feladataikhoz
mért központi költségvetési eszközökkel önállóan gazdálkodhatnak és mentesü1nek az örökös évközi e!vonásoktól.
- Ahhoz, hogy csökkenthessük a fejlett országokhoz viszonyított elmaradottságunkat,
szabad utat kell nyitnunk a modem technológiáknak. Legyen a technológiai fejlődés elősegÍtése nemzeti mozgalom. Célunk, hogy több
magyar szakember és szakmunkás vehessen
részt továbbképzésben a fejlett országokban, s
az így meg szerzett ismereteket itthon, megyénkben is hasznosítsa.
- Virágzó magyar falut akarunk! A parasztság, az agrárértelmiség teremtő munkájának
korszakos eredménye a falu átalakulása A föld
ezért ezután is azé legyen, aki megműveli! A
Szocialista Párt meg kívánja védeni a szövetkezeti mozgalom értékeit. A szövetkezetek
közös tulajdonában lévő termőföldek tulajdonjogát a közgyűlés ruházza át a tagokra, ez
azonban nem jelentheti a közös táblák felparcellázását Csak akkor lesz biztonságos a mezőgazdasági termékek termelése, a város ellátása, a devizabevétel, ha olyan, kiszámítható
adórendszeriink lesz, amely igazodik a mező
gazdaság sajátosságaihoz, a tennésingadozáshoz, anagy kockázathoz. Pártoljuk amezőgaz
dasági kistermelőket, fellépünk jelenlegi adókedvezményeik fenntartása mellett
- Gyökeres fordulatra van szükség a falvak
életében. Minden falunak vissza kell adni a
közigazgatást, az oktatást, a kultúrát Azt akarjuk, hogy a falvak visszanyerjék politikai és
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Miért ntás a Hazafias
Választási Koalíció?

gazdasági önállóságukat A helyi önkonnányzatok révén a falvak lakói váljanak a települések igazi gazdáivá, saját életüket önállóan igazgató közösségekké.
- Modem szociális államot akarunk, ame1. A Hazafias Választási Koalíció a párton- módosítását, az édesanyák időleges otthonmalyet nem le-, hanem átépíteni kell. Az az állás- kívüli szavazók listája, azoké, akik ajövőben is radására vonatkozó választási lehetőségeket, a
pontunk, hogy minden embemek, a legszegé- elsősorban a csa1ádjukkal és a munkájukkal, s gyenneknevelés költségeihez való fokozotnyebbnek is legyen olyan biztonságos jövedel- nem pártoskodással akamak foglalkozni.
tabb állami hozzájárulást ezért feltétlenül szükme, amely fedezi a létminirriwnot Programunk
2. A Koalíció olyan higgadt, a szakmájuk:- ségesnek tartja
azt szolgálja, hogy erősödjön a szolidaritás a ban a teljesítményükkel már bizonyított valódi
9. A Koalíció egyértelműen támogat minnemzedékek, a térségek, a nemek között és ne egyéniségeket akar bejuttatni az Ország- den olyan intézkedést, amely fokozza vidéki
szoruljanak mind többen a társadalom periféri - gyúlésbe, akikre az elkövetkező roppant nehéz városaink, falvaink lélekmegtartó erejét A kistelepülések energia-, víz-, út- és hírközlési
ájára.
években rábízhatjuk: sorsunk alakítását
- A hátrányok leküzdésében meghatározó3. A Koalíció a választások után az ország rendszereinek, továbbá egészségügyi és oktanak tartjuk a tanulási, művelődési lehetőségek legjobb szakembereinek összefogására és a tási intézményeinek a megteremtése csökkenközelítését Ezért szükséges, hogy az állam ala- pártok nagykoalíciójára épülő konnány meg- teni fogja a túlzsúfolt nagyvárosok, s mindenekelőtt a Budapest lakóira háruló terheket és köpítványokkal, kollégiumi hálózattal, tanszerse- alakítását kívánja elémi.
géllyel támogassa a szerény jövedelmű csalá4. A Koalíció olyan újjáépítési programmal telezettségeket is.
dok gyennekeinek továbbtanulását
rendelkezik, amelyikkel gazdasági életünk leg10. A Koalíció szerint csak úgy lehet
- A család a társadalomjövőjének záloga. fontosabb 20-25 problémájának megoldását hosszú távonis biztosítani a valamennyi államEzért a Szocialista Párt követeli: szélesítsék a egységesen és átgondolt intézkedési csomag- polgárunk létéhez szükséges feltételeket, ha a
kiemelkedő színvonalú munkát végzők mingyennekes családok adókedvezményeit Fon- terv alapján azonnal el lehetne kezdeni.
tosnak tekinti, hogy az alapvető fogyasztási és
5. A Koalíció szerint újjáépítésünk elsődle denüttmegkapjákanekikjogosankijáróerkölkulturális cikkek, illetve szolgáltatások után to- gesen a hazai tulajdon és valamennyiünk ke- csi és anyagi elismerést
vábbra se kelljen általános forgalmi adót fizet- . mény munkájának eredményeként valósulhat
ll. A Koalíció valamennyi településen
ni. Az alapvető élelmiszerek kerüljenek vissza meg. Segítsünk magunkon, s akkor a külfóld is meg akarja teremteni a valódi önkonnányzata maximált árkategóriába. Támogatjuk a gyed megsegít!
hoz, valamint a pártok csatározásának nem kiid6beli kiterjesztését a gyennek hároméves ko6. A Koalíció számára a szociálpolitikára, szolgáltatott, szakszerű és bürokratikus kötöttráig. A nőknek a gyenneknevelésben és a csa- azegészségtigyre, a kultúrára és a tömegsportra ségektől mentes modern közszolgálathoz
lád gondozásában vállalt szerepét teljes értékű fordított összegek nem az állam "áldozatát", szükséges tulajdoni, gazdasági, politikai és jomunkaként kívánjuk: elismertetni. A fogyaté- hanem a jövőnk miatt elengedhetetlenül szük- gi feltételeket
12. A Hazafias Választási Koalíció szerint
kos gyermekeket vagy beteg, idős szülőket ott- séges, s egyben a legtöbb hasmot is hozó behon ápoló családtagok meghatározott nagysá- fektetésünket jelentik.
országunk erkölcsi, politikai és gazdasági
gú jövedelemben részesülhessenek.
7. Állampolgáraink sajnos nem alaptalanul megújulásához elsősorban hit, bizalom, köl- A Szocialista Párt szerint az államnak mi- féltik súlyos válságba jutott hazánk jövőjét A csönös megértés és szeretetteljes segítőkész
nél szélesebb körben garantálnia kell a nyugdí- Koalíció elengedhetetlennek tartja a nyugdíja- ség kell. A Koalíció jelöltjeinek ezért erkölcsi
jak értékállandóságát, azt, hogy a legalacso- sok, a betegek, az időlegesen munka nélkül kötelezettsége lesz a jövőben is a magyar emnyabb nyugdíjak se maradjanak el a létmini- maradt, illetve valamennyi létminimum alatt berek összefogásának szolgálata.
mumtól. A nyugdíj nem állami adomány: fede- élő társunk emberi méltóságát nem sértő, valóKérjük, gondolkodjon el a 12 pontban ':Pegzete az idősek több évtizedes becsületes mun- di társadalombiztosításon nyugvó, tényleges fogalmazott alapelveinken. Ha ezekkel on is
kája. A jelenlegi nyugdíjkorhatár rendszerünk szociális biztonságának a megteremtését
egyet tud érteni, akkor szavazzon a Hazafias
vívmánya, mi harcolunk felemelése ellen.
8. A Koalóció számára acsaládjelenti a leg- Választási Koalíció jelöltjére.
Olyan
kiépítéséért küzdünk,
fontosabb
emberi
adórendszer
amely nyugdíjrendszer
a megélhetési költségekkel
arányos "-_
___
_ _közösséget
_ _..;_ Az
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
"alapnyugdíjat" biztosít idős koroan.
- Az egészségügynek - a betegellátás mellett
- azonos értékű feladata legyen az egészséges
életviteire nevelés, a megelőzés, az egészség
megőrzésére való felkészítés. Mindenekelőtt
olyan gazdasági feltételek elérését tűzzük célul,
amelyek között fizikai és szellemi önkizsákmányolás nélkül is biztosítható a tisztességes megélhetés, az emberhez méltó harmonikus élet, a
szülőhelyhez való kötődés biztonsága.
- Valljuk, hogy jólétünk alapja csak a tudás
lehet Ezért a nemzeti jövedelemból oktatásra,
kultúrára fordított hányadot növelni kell. Olyan
szabályozási rendszert ajánlunk, amely érdekeltté teszi az egyéneket, vállalatokat, intézményeket az oktatási, kulturális.beruházásokban, s
a helyi fejlesztésekben is érvényesíti a kultúra,
a közművelődés sajátos érdekeit
- Felfogásunk szerint a kultúra természeténél fogva plurális jelenség, ezért káros
bánnilyen előjelű ideológiai, politikai vagy piaci elvű uniformizálása. A nemzeti kultúrát
azonban nem szabad kiszolgáltatni az üzleti,
kereskedelmi szempontoknak.
- Törekvésünk, hogy Magyarország demmokratikus jogállam legyen, az alkotmány sza-

vatolja az emberi és az állampolgári jogokat A
hatalomgyakorlás a népfelség elvén alapuljon.
A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei váljanak alkalmassá a népakaratkifejezésére.
Szerintünk a jogállamiság a törvények tiszteletét jelenti, melyben az állampolgárok szabadságát csak törvény koclátozhatja, a hatóságok nem élhetnek vissza hatalmukkal. Szakszerű rendőri szolgáltatásokat követelünk,
hogy szembeszállhassunk a mind aggasztóbb
bűnözési fonnákkal, a közbiztonság romlásával.
- Meggyőződésünk, hogy a sajtó legfeljebb
egyeS politikai pártoktól lehet független. A magánsajtó általában a fmanszírozó érdekeit, az
állami tájékoztató eszközök a mindenkori kormány álláspontját tükrözik, miközben a társadalmi ellenőrzés egyik fórumának szerepét is
betöltik. A szocialisták nem a sajtó "függetlenségére", netán pártelvű feldarabolására törekszenek. Céljuk: a korrektsége, szakmai igényessége folytán pártatlan tömegtájékoztatás,
egyúttal a társadalmi közhangulat felelős alakítása
- Független, kezdeményező külpolitikát kí-

vánunk. Magyarország léte és fejlődése Európa egészének jövőjétől függ. Hazánk és a
szomszédos országok lakossága súlyos áldozatok árán tanulhatta meg: egymás ellenében
csak vesztesei lehetnek a történelenmek. A legutóbbi hónapok kelet-közép-európai változásai után most történelmi esély kfuálkozik térségünk népeinek összefogására Szolidaritást és
megértést tanúsítva egymás iránt, megteremthetik az új, egységesülő Európához tartozás
feltételeit A Szocialista Párt a Magyar Köztársaság jövőjét a tömböktól mentes, a fenyegetést kölcsönös államközi garanciákkal kizáró,
egységes Európában látja biztosíthatónak.
Ezért biztonságpolitikánk középpontjában a
katonai szövetségek mielőbbi feloszlatása áll.

***

Mi, Jász-Nagykun-Szolnok megyei szocialisták okultunk múltunkból. Tudjuk, hogy
nehéz évek elé nézünk. Megújultan, alkotmányos pártként, minden haladó erővel összefogva részt kívánunk venni a kiútkeresésben, az
ország és a megyében élők jövőjének alakításában. Ehhez kérjük a szavazópolgárok támogat:ását!
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A Magyar Szocialista Munkáspárt
politikai nyilatkozatából
Hazánk ma súlyos gazdasági és
politikai válsággal küszködik. Kialakulásáért felelősség terheli a korábbi
párt- és állami vezetést. Konzervativizmusa, a vezetői szubjektivizmus
eluralkodása akadályozta a szükséges változtatásokat.
A szocialista demokráciával ellentétes bürokratikus módszerek korlá'tozták a dolgozók részvételét a hatalom gyakorlásában és ellenőr
zésében, alkotó energiájuk szabad
érvényesülését. Elhibázott gazdaságpolitikai döntések súlyos eladó sodáshoz vezettek, a tőkés világgazdálkodástól függö helyzetbe hozták a
gazdaságot, miközben a világgazdaság centrumai a '70-es évektől saját
negatív következményeit egyre inkább a fejlődő világra és a szocialista
országokra hárították.
Ajobboldali erők célja nem a hibák
kijavítása, hanem a hatalomváltás, a
polgári restauráció, aminek megvalósítására ma elsősorban politikai
demagógiával, a tömegek megtévesztésével törekszik. Ezzel egyidejűleg
egy csoport belülről bomlasztotta a
pártot, majd a Kongresszus '89-en új
pártot hozott létre.
Az utóbbi hónapok alatt a mindinkább jobbratolódó kormány sorozatos engedményeket tett az ellenzéknek. Az MSZP vezetőinek hangadó
része nem képes, vagy nem akar ezzel szembefordulni, így gyakorlatilag
szabad út nyílt a kapitalizmus
visszaállítása számára.
A kormány a gazdasági válság terheit egyoldalúan a dolgozókra hárítja, a gazdaság majdani fellendülését
lényegében a parttalan privatizálástól, a Nemzetközi Valutaalap diktátumának szolgai teljesítésétől várja.
E gazdaságpolitikának következménye az infláció felgyorsulása, a növekvő munkanélküliség, a nagy többség életszínvonalának rohamos csökkenése. Veszélybe kerültek az elmúlt
évtizedek szociális vívmányai: a
munkához való jog, az egészségügyi
ellátás elért színvonala, a gyermekintézmények működőképessége, a
tanulási, üdülési, sportolási és kulturális igények kielégítésének lehető
sége. Romlanak a nyugdíjaso~ ellátásának, a fiatalok lakáshoz jutásának feltételei. A társadalom jelentős
részét a jövőtől való félelem hatja át.
Az átalakulási törvényekben kapu
nyílt az állami tulajdon ellenőrizhe
tetlen kiárusítása előtt. A társadalmi

r
Az újjászervezett MSZMP
politikai nyilatkozatban
fogalmazta meg
tevékenységének alapelveit,
legfontosabb politikai
céljait, állásfoglalásat
hazánk
jelenlegi helyzetéről,
javaslatait a válságból
kivezető útra.
tulajdon bomlasztására irányuló törekvések kiterjednek a mezőgazda
sági szövetkezetekre is, ami veszélyezteti az élelmiszer-ellátást és az
exportot. Az új földosztás követelése
felbolygatja a falu békéjét.
Pártunk nem szűnt meg, erőnk
alapvető forrása az önvizsgálat és a
megújulás képessége. Szembefordultunk a régi vezetés hibáival és bűne
ivel. A XIV. kongresszus leszögezte:
az MSZMP korszeru marxista párt,
a kommunista és a baloldali szociáldemokrata hagyományok folytatója,
nem akar visszatérni a történelmileg
meghaladott formákhoz és módszerekhez, de elutasítja a kapitalista
rendszer restaurációját. Az MSZMP
megújult szocialista úton akar előre
haladni.
Védelmezzük az elmúlt 45 év szocialista építésének vívmányait: a dolgozók létfeltételeinek történelmi léptékű javulását, a tömeges lakásépítést, az egészségügyi és szociális
ellátás biztosítását.
Elítéljük és mint a szocializmustól
idegent elvetjük az eszméinket sértő
hibákat és bűnöket. Megóvjuk pártunkat a személyes előnyszerzés
minden formájától. Korrupt, erkölcstelen embereket nem tűrünk meg sorainkban.
Tiszteletben tartjuk az alkotmányt. Szakítunk az antidemokratikus pártvezetési módszerekkel. Tevékenységünket az alkotóan továbbfejlesztett és alkalmazott marxizmus
vezérli.
A nemzeti érdekek szem előtt tartásával törekszünk a nemzetközi

pártkapcsolatok felújítására és fejlesztésére.
A további romlás megakadályoz ásával el kell hárítani a gazdasági
összeomlást. Meg kell állítanunk a
társadalmunkban felerősödött negatív folyamatokat. A nemzet belső erő
forrásaira támaszkodva, egy új gazdaságpolitikai program elfogadtatásával törekszünk kiutat találni a jelenlegi válságból. A legjobb szakemberek és a dolgozók széles körének
bevonásával az MSZMP a hatékony
szocialista gazdaság új koncepcióját
kívánja kidolgozni.
Az MSZMP alapvető törekvése a
oorból és fizetésból élők érdekeinek
képviselete és szolgálata. Megengedhetetlen, hogy a parasztságra erejét
meghaladó terhek háruljanak.
Meg kell állítanunk a szellemi munka leértékelődését, .a közízlés
és a közerkölcs romlását. A kultúrában a haladás, az egészséges nemzeti
öntudat eszméit képviseljük.
Igazságtalan és elfogadhatatlan a
nyugdíjak reálértékének szisztematikus csökkenése.
Jobb feltételeket a nők számára
szakmai és családi kötelezettségeik
tényleges biztosításához!
A fiatalok a jövő letéteményesei!
Követeljük részükre az állami lakásépítés felújítását, mert a lakás létfeltétel és nem luxuscikk! Széles körű
sportolási lehetőséget kell biztosítani
mindenkinek.
Fontos nemzeti érdekünk a népek
közötti barátság erősítése. Elítéljük
a nemzeti és faji elnyomás minden
formáját. Külpolitikánk ne tegyen
engedményeket a nemzetközi manipulációnak, a nacionalista hangulatoknak. Síkraszállunk a határainkon kívül és belül élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáért.
A nemzetközi munkásmozgalom
ma az útkeresés állapotában van.
Meggyőződésünk, hogy le fogja küzdeni fejlődésének ellentmondásait,
képes lesz a szocialista célokért küzdő haladó erők aktivizálásához szükséges stratégiai fordulat végrehajtására.
Célunk továbbra is az, hogy megteremtsük Magyarországon az élet új
minöségét biztosító, az emberek felemelkedését szolgáló szocialista társadalmat.
Az MSZMP Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Koordinációs Bizottsága
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Történelmi mozaikok

Apponyi Albert újraválasztása
Gecse Árpád fest6művész reprezentatív
kiállítása a Szolnoki
Galériában adta a gondolatot, hogy a 90. évébe lépő mester remek
festményei és nagyszerű rajzai mellett egy nagyon is időszerű rajzára
irányítsam az olvasók
figyelmét
1931-ben készült ez
a tusrajz Jászberényben
Apponyi Albert képviselőválasztási gyúlésén. A szónoki emelvény
közepén
nagyszerű
szónokáll
_ akia

r---------------------.

L..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - '

félévszázada volt már a város képviselője.
Balján Klebelsberg Kunó valllás- és köwkta~gy~ ,mini~zter látható profIlban. Apponyi jobbJan az arokszállási születésű Czettler
?enő, ajákóhalmi választókerületképvisel6Je.
A s~ónokló ~p~~nyi gróf álló alakját
egy~ns~ly?z~~ ki rajzilag a város zászlaját
tarto hajdu a pszkun huszárok uniformisát
megőrző díszruhában: csizmás, paszomántos n~~ágban, zsinórozott kék dolmánnyal,
s,a vállara vetett rojtos, prémszegélyú mente~el.. ~ ~loldalán kardot viselő városi hajdú fejen - álcsattal rögzített - tollbokrétás föveget visel. Az arcát oly hitelesen rögzítette
a művész, hogy Berényben nem kevesen
lesznek, akik rá is ismemekmarkáns tekintetéről.

A szónoki emelvényt -a kor swkásaszerint - címerek, zászlók, virágfüzérek dekorálják.
. Ki is volt valójában gróf Apponyi Albert,
akire Jászberény először 1881-ben - mint az
Egyesült Ellenzék vezetőjére - voksolt? Ismerhették már akkor a közigazgatási reform
szükségessége mellett mondott parlamenti
beszédeit Apponyi "Emlékirataim" c. mű
vében ellenzéki magatartását igawlja e szav~~: "... A szabadelvű párt valóságos Noé
bárkaja volt a legkülönbözőbb irányzatoknak... azt hirdette magáról, hogy bukása katasztrófát okoz. Ez a hit szolgált a párturalom
túltengésének és minden azzal összekötött
visszaélésének igazolásául. Uralmának
fenntartása lassankint állami céllá lehet
mondani fócélIá lett a párt politikájáb~. Az
egész közigazgatás e cél swlgálatába állíttatott .. "

Apponyi Albert - aki 19<X)-tól valIás- és
közoktatási miniszter is volt - hallván az
~.lyen p~nasz.okat, véleményét így fejti ki:
En az allarru alkalmazottat épp oly lliggetlen embemek tekintettem miniszter korom~is,.~~ bárki mást. Minden nyomás, ami
?t politika! meggyőződése miatt gátolta, az
en szemembenrablótámadás volt emberi jogai ellen. .. "
Ezt a puritán felfogását voltak akik
ro~znéven vet~ék, s rossza11ták, ho~ Jászberenynek keves haszna van Apponyi kép-

viselőségéból. Egy kisebb csoport 1910-ben

Gyalog János parasztember mellé állt, köztük. g~zi~ tanárok is: "Karády Győző,
Hajta! Ferenc es Varjas Sándor" - olvasható
a berényi gimnázium 1966-1967-esévkönyvélJen. az öregdiákok ernlékezéseiben.
, Karád~ Győző választási rigmusokat is
írt Apponyi ellen, s Gyalog János mellett:
'Terebélyes tölgyfa ál/28 éve,
Szól a gazda, tán kivágni kéne."
Egy másik: "Gyalog János a követW,
/'{agyorrú gróf nem kell nekünk
Eljen a haza!"
'
.A vál,as~~i rigmusok szótagszámából

,
es ntmusaból ki lehet következtetrri, hogya
Kossuth-nóta dallarnára fródott S ez is mutatta '48-as ihIetettségét.
~pponyi Albert választási esélyeit ez a
helYi megmozdulás nem tudta megingatrri.
Szerencséjére is a városnak, mint alább látrri
fogjuk.
. 1920. Január 5-én Apponyi Albert Pán:.s~ utazik a magyar békeküldöttség vezetOJekent. Erre a posztra alkalmassá tettenagy
nyelvtudása is, hiszen a béketárgyaláson
használt mindegyik világnyelven egyaránt
kiválóan tudott szólani.
Március 17-én Párizsból frt levelét 01v~ák fel a pcu:lamentben, melyben - a szélsoJobboldali kepviselóknagy megbotránkozására - a fehérterror megfékezésére szólítja
fel a nemzetgyűlést
, A trianoni békeszerződés - Apponyi
ékesszólása ellenére is - tragikus következm~nnyel járt, terulet- és népességveszteségel ma is. meghatározóak. Jászberény awnban - amikor a pozsonyi egyetem Pécsre telepü.~t, ~ kolozsv,ári egyetem pedig Szegedre
kol~~z~tt - a ~~amarosszigetról áttelepült
tanitokepwnoz Jutott. Nem kis része volt ebben Apponyi Albert a régi és Klebelsberg
~unónak, az új vallás- és köwktatásügyi mirusztemek. S az utóbbinak nagy szerepe volt
a Vasút utcán megvalósult monumentális tanítóképző masszív épületének létrejöttében.
Talán ez is eszébe jutott az iskolahálózat és a
tudományos élet nagy reformerének, amikor
Apponyi képviselóségének félévszázados
jubileumán személyesen is megtisztelte
nagy elődjét -mint ez aközöltrajwn látható.
Kaposvári Gyula

Mit képvisel
a Vállalkozók Pártja?
. A Vállalkozók Pártjának elsődleges célJa annak megértetése a lakossággal hogy
~z országot jelenlegi helyzetéböl' csak
ossz~~an~~lt, tudatos,.átgondolt, gazdaság.?t e!enkíto, ~z em~~n tevékenységet ösztonzo gazdasagpohbkával lehet kimozdít~ni. Ennek ~lapvető feltétele a tulajdonvIszonyok mas alapokra helyezése a magántulajdon visszaállítása az emberi alkotó szellem kibontakoztatása megbecsülése. A kétkezi és szellemi munka társada lmi rangjának visszaállítása a vállalkozások,szabadságának megtere~tése.
Eletszínvonal-növekedés csak akkor
következik be, ha a vállalkozások száma
ugrásszerúen növekszik. Ezek a vállalkozások képesek lesznek a súlyos munkanélküliséget enyhíteni.
A ~zociál~s támogatások, a nJ'Ugdíjak
emelese elkepzelhetetlen a vállalkozások
~öbblettermelése által biztosított nemzeti
Jövedelem növekedése nélkül.
Céljaink elérése érdekében a most következő szabad választások során minél
több képvisel~t kívá~lUnk ~ejuttatni a parl~meI?-tbe. Ezert a valasztasI kampány soran tamaszkodunk a vállalkozók és szimpati~ánso~ aktív tömegeire, akik felismert~k erdekelk parlamenti szinten való képvIseletének szükségességét és segítenek
meggyőzni a választópolgárokat saját jól
felfogott gazdasági érdekeik felismeréséről.

Nem hiszünk a pufogó frázisokban elegünk,van. az egy!llásra mutogatásbóÍ, mi
azt vallaIJuk, amit már eddig is bebizonyít~tt1:IDk, hogy ~llami támogatás nélkül, és
k~~eJezette!l vallalkozás-ellenes politika
kozepette IS fent tudtunk maradni igaz
súly~~ ~ya~ és erköl~s~ nehézségek'árán .
AJovore nezve remeljük, hogy a választóI>olgárok minél szélesebb rétege fogja
célkit~éseipket magáévá tenni, így szav~atat a Vallalkozók Pártjánakjelöltjeire
adja.
A választásokra való felkészülést ez év
január 16-a után kezdtük el, mivel az I.
kongresszusunk január 20-án volt.
Itt ~zületett a döntés, hogy önálló pártként mdulunk, egyelőre koalícióra nem
g?ndoJ~nk. Elkészültek tájékoztató szóró~e~ul.al.nk, mely~ken bemutatj uk ajánlott
Jel.oltJemket, ~ I;>a!t programját, célkitúzésemket. PlakatJamk a közeli napokban jelennek meg.
Képviselőjelöltnek a következő személyeketjavasoljuk: az 1. számú választókörzet~~n Bősz~ .Alajos"jászberényi lakos,
kft-ugyvezeto 19azgato; a 3. számú választókörzetben Vereb Dér Ferenc szolnoki lakos, vegyészmérnök-vállalkozó· a 4 . számúban Pócs Lajos, szintén szol~oki lakos
aKIOSZ megy ei titkára, az 5-ösben Fialk~
György, csépai üzemmérnök-vállalkozó' a
6. számúban Sánta Mihály mezőtúri népJI.lúvelő, kollégiumi tanár; és a 7-esben Tun Ignác középiskolai tanár törökszentmiklósi lakos.
'
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A szolnoki Agroker Vállalat
választékbövítés céljából a tavasszal

új típusú motoros
háti permetezőgépet hoz forgalomba
A KS-ll-SSEjetU, gépet a válfalatnál
szerelik össze nyugatnémet gyártmányú
alkatrészekből.

Ajapán motorral mu'ködő permetezőgép
permetlé-tartálya 19 literes,
üzemi nyomással max. 9 bar.
Az összeszerelés még csak rövid ideje

tart, ezért a gép végleges ára
még nem alakult ki.
Annyi már bizonyos, hogy a jelenleg
kapható motoro s házi permetezögépek
áraihoz viszonyítva az új gép ára
középtájon fog elhelyezkedni.

Tudjuk, milyen nagy bosszúság,
ha alkatrész hiánya miatt
nem tudja megjavíttatni
és használni gépkocsiját.
MI SEGÍTÜNK ÖNNEK.
Vállalatunknál Lada személygépkocsikhoz olasz
importból származó eredeti Fiat-alkatrészek kaphatók.
Kínálunk többek között vezérmű alkatrészeket,
tömítéseket, vízszivattyút, gömbcsuklókat,
fékalkatrészeket.

A kiváló minöség garantált!
Agroker Alkatrész Osztály
Szolnok, Kombájn út 1.
Telefon: 32-805, telex: 23-314

-
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

AZ EDDIG CSAK PLAKÁ TRAGASZT ÁSOKRA, ILLETVE AZOK
FORMAI ÉS T ART ALMI "ÁTSZERKESZTÉSÉRE" SZORÍTKOZÓ
SZOLNOKIVÁLASZTÁSIKAMPÁNYBAN - AKKOR MÉG KEVESEN TUDTÁK - FEBRUÁR 2-ÁN ÉJJEL "ROBBANT" A POLITIKAI PETÁRDA. A HÉT VÉGÉN SZIESZTÁZÓ KÖZVÉLEMÉNYHEZ A HAZAI
TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ EGY
NAPPAL KÉSŐBB AZ MTI ÚTJÁN
JUTT ATT A EL A SZŰK SZA VÚ
HÍRT.
"Ismeretlen tettes vagy tettesek péntekról
szombatra virradó éjszaka behatoltak a Magyar Szocialista Párt Szolnok városi, Tófenék
utcai irodájába. Magukkal vitték a párt tagnyilvántartását, az 1989. évi pénzügyi iratokat és
pártrendezvényekről készült magnetofonszalagokat. Az elkövetők a helyszfuen a Szabad
Demokraták Szövetségének jelvényével ellátott matricákat hagytak hátra Az MSZP feljelentésére a rendőrség megkezdte a nyomozást" (Megjegyzendő: az MSZP országos központja a távirati irodánkeresztül "saját" hírként
akarta megjelentetni a történteket, ám a hírügynökség nem pártügynek tekintve a dolgot, csak
a rendőrség nyilatkozatát tekintette mérvadó
hírforrásnak.) Az MTI-hírt a Magyar Rádió
szombat esti fél hetes híradásában közölte elő
ször, amelynek már egy fővárosi vendéglátóhelyen fültanúja volt az a két fiatalember, akik
miatt kénytelen-kelletlen elindult egy pokolba
kívánt herce-hurca
De ne vágjunk a sztori közepébe, maradjunk az események időrendi sorrendjénél,
amely amúgy is kusza, néhol megmagyarázhatatlan dilettáns mozzanatai miatt Az alaphírre
a honi sajtóorgánumok közül- helyzeti előnyé
nél fogva - a Vasámapi Hírek csapott le első
nek. Február 4-ei számában az első oldalról
még a világeseményeket is kiszorította a helysZÍni tudósítás. Nagyjából rögzítették a tényeket, kihangsúlyozva Iváncsik Imrének, az iroda
vezetőjének azon kijelentését: "Fél nyolckor,
amikor távoztam az irodából, az ajtót kulcsra
zártam!" (A zárás ténye azért hangsúlyozandó,
mert ebben az esetben betörés történt, tehát
előre kitervelt akcióról volt, lehetett szó.)
S jött a vasárnap, talpon a megyei rendőr
főkapitányság nyomozócsoportja, dr. Papp
László őrnagy irányításával, és természetesen
már a sajtó is nyüzsög. Az ominózus irodában
az e1sőbenyornások semmitmondóak, néhány
üldögélő ember, a rendőrség pedig végzi a
munkáját. Mindenki mondja a magáét, ám a
kérdések egyelőre megválaszolatlanok. Ezen
nincs is mit csodálkozni, fél tíz körül járunk.
(utólagosan ide kívánkozik a történet egy m0zaikja: az MSZP-iroda szombat reggeli ügyeletese felfedezte a betörés-behatolás tényét, jelezte az országos központnak, majd amatricákból kiindulva felvették a kapcsolatot az SZDSZ
helyi vezetésével. Az SZDSZ "válságstábot"
hozott létre, saját vonalukon keresték a tettest
vagy tetteseket Becsületükre legyen mondva,
hamar rájuk találtak, s irtnen már többesszámról beszélhetünk. A duót rábeszélték, jelentkezzenek a rendőrségen, azok meg is tették
mégvasámap hajnalban, de azMRFK objektumőre nem engedte őket az ügyeletes tiszthez.
Ki tudja miért? "Mentségére" szolgáljon, előző
este hét órakor lépett szolgálatba, és nem hall-
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Watergate a la Szolnok
- némi kulisszatitkokkal
vannak az ujjlenyomatok? A magyar belpolitikai interrnezzóra közben ráharapott a CNN
amerikai tv-társaság s egy japán újságíró, aki
közvetlenül Vaclav Havel csehszlovákköztársasági elnöktől érkezett Szolnokra, Jankovics
Zoltán megyei rendőr-főkapitányt faggatta a
nyomozás megállapításairól.
MSZP-től.
Nos,ezekután -fetxuár 13-ánaJász-NagyA rendőrség vasárnap délután fél háromra
ígéri a sajtótájékoztatót, az érdeklódésben kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
nincs hiány. A tudósítók örömmel nyugtázzák újból a sajtó elé állt, mintegy reagálva a felvea tényt,megvannak a tettesek! Dr. Kovács Sán- tésekre. Kovács alezredes, aki lassan már
dor megyei főkapitány-helyettes elöljáróban ügyeletes nyilatkozóvá vált, "ködszurkálóközli, a két férfit az SZDSZ segítségével kerí- ként" kifejtette: a választásokkal összefüggő
tették kézre. (A helyszfuen hagyott matricák bÚIlcselekményekről a büntetőtörvénykönyv
ugyanis csak annyit segíthetnek a rendőrség mindössze egyetlen paragrafussal rendelkezik,
nek, mint eszkimónak a hűtőszekrény, hiszen s ilyen jellegű bÚIlcselekményt Gyarmati és
szándékos félrevezetésre is lehet gondolni.) Az Patvaros nem követett el. Amiért felelősségre
immár anonim "főszereplők" nevesíthetők: a vonhatók, az megtörtént, az ügyészség a vádkét férfi közül a rangidős, a 35 éves Gyarmati emelési javaslatot helybenhagyva az aktát toCsaba hegesztő, társa a 32 éves Patvaros Attila vábbította a városi bírósághoz. A rendőrség
szervizmunkás, mindketten szolnoki lakosok. munkáját - ellentétben a feltételezésekkel A nyomozás megállapításai szerint Gyarmati senki sem siettette, a nyomozók szakmai elő
és Patvaros az SZDSZ választási matricáit, pla- írások szerint végezték munkájukat Kizárólag
kátjait ragasztották pénteken, az esti órákban a tények rögzítésére szorítkozhattak, így példáSzolnokon az épületekre, s így jutottak el az ul arra, hogy az MSZP-iroda ajtajának biztonMSZP városi irodájához. Az iroda'ba - az első sági zárán erőszakos nyitásra utaló jeleket nem
vizsgálatok alapján - erőszak nélkül jutottak találtak. Az sem volt feladatuk vizsgálni, hogy
be, ahol az eddig közismerteken túl magukkal a két elkövető az SZDSZ melyik országos vevitték Kovács Libor, az MSZP ajánlott képvi- zetőjének szándékozta átadni az iratokat,
avagy: az MSZP-irodán rnilyen fegyelem uralselőjelöltjének bemutatkozó TÖpcéduláit is. A
tetemes irathalmazt az SZDSZ fővárosi köz- kodott a kulcsok és dokumentumok órzésekor.
pontjába akarták eljuttatni egy ismerős gépko- Ami a tanúvallomások ellentmondásosságát
csijával. Budapesten rádión értesültek tettük illeti: az igazság kiderítése a bíróság dolga.
Ezek közé sorolható az "ajtókérdés" mellett,
következményeiről, s félve a várható fejleméhogy a két elkövető mikor hatolt be a helyiségnyektől, a számukra terhelő anyagot Monor és
Pilis között egyszeruen kirakták az autóból. A be, hányszor fordultak az iratok szállításakor.
rendőrség a megjelölt helyszfuen az iratokat
Leegyszerűsítve az ügyet - mondta korántsem
megtalálta, a magnókazetták kivételével. A tá- viccnek szánva Kovács alezredes - ez olyan
jékoztatón Gyarmati Csaba - önként vállalva a eset, amikor valakinek ellopják a kabátját,
nyilatkozatot - elmondta: miután az iroda ajta- amelyben személyi iratait tartotta.
ját nyitva találták, ez a tény adta az ötletet a beA Watergate ala Szolnokvégszava: február
hatolásra. Azt hitték, olyan dokumentumok- 16-án a Szolnok Városi Bíróság az ügyészség
hoz jutottak, amelyek segítségével az MSZP indítvcmyát elfogadva tárgyalás mellőzésével
vagyonával kapcsolatos elszámolásokat tud- meghozta döntését Eszerint Gyarmati Csabát,
ják majd ellenőrizni. Az "akcióra" semmilyen elsőrendű vádlottat egyrendbeli társtettesi mipolitikai, szervezettől nem kaptak megbízást, nőségben elkövetett lopás és magánokirattal
az adódó lehetőséget kihasználva döntöttek a való visszaélés vétségéért hétezer forint pénzbüntetéssel sújtotta. Patvaros Attila másodrenlopásról.
(Maradva a kék fényes vonalon: a rendőr dű vádlott ugyanezen vétségekért hatezer-háség február9-én lezárta a nyomozást A két fia- romszáz forint pénzbüntetést kapott A lopás
talember ügyét lopás és magánokirattal való értéke - beleértve a magnókazettákat és a szétvisszaélés miatt vádernelési javaslattai továb- szóródott választási röpcédulákat - négyezerháromszáz forintra tehető. Mindkét elítéltre
bíto~ta a Szolnok Városi Ügyészségnek.)
U gy tűnt: vége a históriának, de az MSZP vonatkozó megállapítás, hogy a pénzbüntetés
presztizsokok miatt nem hagyta annyiban a ki nem fizetése esetén meghatározott időtarta
dolgot Február 5-én Polgár Viktor a párt szó- mú fogházbüntetés vár rájuk.
A munkájánál fogva az eseményeket végig
vivője egy budapesti sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, hogy az ügyben számtalan a tisztázat- követő szerző zárásként nem akar okoskodni,
lan körülmény, s ez lehetőséget teremt a vá- de nem állja meg szó nélkül: az egykori nagy
lasztási kampányban az ~;SZP hátrányos hely- párt kis utódjának kis irodájában történt eset tizetbe hozására, s kérdések özönét zúdította a pikus példája annak, hogyan próbálnak bolhából elefántot csinálni. S aki már csak két biolórendőrségre. A Vasárnapi Hírek újabb egy hét
után - február ll-én - sű:ní ködöt emlegetett a gia órát végig ült az iskolában, vagy belelapoTófenék utcai iroda körül: az ajtó zárva volt zott a nagy Brehm-könyvbe, tudja: ez a gloavagy sem, mikor történt a betörés, illetve be- busz egyik természeti képtelensége!
hatolás, a szabad ég alatt éjszakázott iratokmiLazányi József
ért nem voltak nedvesek, és egyáltalán, hol

gatott rádiót Egyetlen tanácsa volt az alkoholszagú váratlan látogatókhoz: Jöjjenek vissza
délelőtt! Ha már a délelőttnél tartunk, az
SZDSZ hivatalos közleményben tudtul adta: a
két elkövetőt lefülelték, azonnal kizárták soraikból, s nyilvánosan bocsánatot kémek az
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vizsgálat pláne sok mindenre jó. A dühös ellenkezőnek
ezt követően szoktuk kihúzni a méregfogát!
Akinek ínysorvadása
van, annak nyilván nincs
"
ínyére, ami történt. (Ezzel
•
lehet kiszúrni a színleg
szimpatizánsokat!) Ugyanerre megfelelő a különféle
belső szondázás is. Valameé;í lyik kül-belvilági nyíláson
(alul vagy felül, hadd ne soroljam fel...) sokcélú vizsgálóeszközt nyomunk az
uréterbe, a vesébe, a gyomorba, az agyba, az erekbe
stb. (aszerint, melyik fáj
jobban). Így megtudjuk például, hogya
pártok választási agitációjából melyik feküdte meg az illető gyomrát, melyiket
nem veszi be, melyiktől kapott epeömlést
stb.
Rendkívül messzemenő politikai következtetéseket lehet levonni az agyérvizsgálatokból. (Hogy mit forgat az agyában.) A szemorvosi, reu~
matológiai ellenőrzés a

Lehallgatás...
tőt6l már másik

<III"

A hideg-meleg frontok orvos rendel.
Jellemző
a
gyakori cserélődése egyikén szakmai összehogy ő
elkapott a "honkongi" istartásra,
vakon kiáll a
vírus, amely nálam mindig súlyos törugyanazt okozza: lázt és vénytelenség
mellett, mondtorokfájást. A hangom ván, hogy jó az,
reszelőssé válik, majd ha az orvos
"belehaligat" a
átmegy"Paul betegbe.
- Ismét én, másnap: követelem, mondd
Robeson "-osba... (persze: meg:
hová, kihez kerül az én "lehallgarnannak hangszíne és si" anyagom?!
- Orvos, őszinte megbánást színlelve:
terjedelme nélkül). A nincs
értelme a tagadásnak! A kórlapon
következő stáció a hangerő rögzítjük az anyagot, majd kartotékozzuk
csaknem teljes elvesztése, s a számítógépbe betápláljuk...
majd a köhögés esetenként kiegészülve igen
gennctelenseg, lat-e ket
bőséges orrfolyással- s • • •
többet s tb.) A vivégül a lassú kibontakozás. iiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiszínnél
zelet-, illetve széklet-

elhalIgatas...~~~~~~:i~lt~~~~!~~~

Vírusom legutóbb is követte ezt a jól
bevált gyakorlatot, fittyet hányva a belapátolt vitaminoknak és gyógyszereknek.
Egy ilyen időszak kellős közepén kerültem az orvoshoz, aki állapotomat látva
rögtön elővette a sztetoszkópot. Sóhajts
mélyeket - mondta (azért tegezett, mert
régi jó barátom ... ), s én teljesen gyanútlanul sóhajtgattam nagyokat. Még! - hangzott a felszólítás, s nekem most utólag
jutott el a nyúlt agyamig a döbbenetes
. felismerés: Uristen! Engem akkor lehallgattak! És erre csak most jöttem rá, amikor már a vízcsapból is a "lehallgatási
botrány" folyik.
V an, aki már eleve lemondott e téma
megismerésének alig követhető útjáról,
mások lemondtak állásukról. Én magam
azonban úgy döntöttem, hogy saját "lehallgatásom" ügyében vizsgálatot követelek.
Az országos "poloskairtást" csak hadd
végezzék az illetékesek, a suszter maradjon meg a saját "lehallgatásánál". Ezért
magam vettem kezembe "lehallgatási"
ügyem kivizsgálását, s a lényeget felMvítve közlöm:
- Orvosom mondja, hogy sztetoszkápos "lehallgatásom " már régóta folyik, s
erre az egészségügyi minisztériumtól kapott felhatalmazást.
- Én felháborodva: saját mellkasom az
én saját BEL-ügyem, mi köze ahhoz a
minisztériumnak?! Követelem a felelő
sök leváltását.
- A leváltás megtörténik. Délután ket-

- Csak nem azt akarod mondani, hogy
az én "személyi anyagom" így a memóriatárba kerül, ahonnan azt sok mindenki
lehívhatja, megjelenítheti, manipulálhatja?! - lihegem ellilulva a dühtől.
- De bizony! - válaszol egészségem
őre. Amióta ezt a módszert bevezettük,
azóta egyre többet tudunk pácienseinkről.
- Disznóság! - foglalom össze választékos véleményemet. Megsértették emberi jogaim at. Tiltakozom! Hívják össze
az ENSZ-t!
- Nézd - mondja (s én nézem, amint
belémnyom egy nyugtató injekciót), mi
nemcsak "lehallgatunk" , hanem mindenkit tövir61-hegyire meg is figyelünk, aki
él és mozog. Sőt! A halottakat is felboncoljuk. Mert mit lehet tudni, hogy mi van
benne ...belül?!
- Iszonyú - nyögöm a kiszolgáltatottságtól megsemmisülten ...
- Orvosom fokozza a nyíltságot, tudva,
hogy addig kell a beteget (vasat) ütni,
amíg meleg. Hát még, ha tudnád, hogy ez
csak smafu ahhoz képest, amit veletek
csinálunk! Tút szúrunk belétek, s a véreteket megvizsgálva, akár politikai következtetéseket is le tudunk vonni bel61e...
- Tátott számmal nem éppen a bölcsek
kövét felfedezőt mintázom ... ?
- Akinek ugyanis sok a
VÖRÖS vérs,ejtje... - ugye
érted?! De rendszeresen
"szúrjük" a tüdőtöket. Ebb6l
kiviláglik, hogy ki szívja
mellre a dolgokat! A fontos
döntések utáni fogorvosi

vizsgálat például egyértelmúen kimutatja, ha valaki a felelősségre vonás alól
hirtelen lemondással kívánja magát menteni. (... "szagot" kapott, - vagy: valami
bűzlik ... )
Az ultrahangos múszerpedig tökéletes
biztonsággal kiszúri a rendellenességet.
(Tehát, ha valaki az éppen fennálló rend
ellenese ...)
- Elég! - nyöszörgöm elhalón, s már
csak arra marad csipetnyi erőm, hogya
vizsgálat tanulságait az alábbi pontokba
szedjem:
1./ A "lehallgatás" még mindig jobb,
mintha leszúrnának. (Lásd bölcs rabbi: A
paráználkodás épp oly nagy bún, mint a
templomban kalapban lenni. - Mindkettőt
próbáltam. "Mecsoda" különbség!)
2./ Fogjuk fel úgy a dolgot: Lám, legalább kíváncsiak ránk, törődnek velünk!
(Lásd Kant: Szép az, ami érdek(lődés)
nélkül tetszik ... ?)
3./ A "lehallgatás" és "elhallgatás"
iker-vírustestvérek. Mindkettőnél roszszabb az "elhallgattatás" és jobb a "hallgatás".
S ha már választani lehet, - válasszuk
az utóbbit! Hiszen hallgatni arany ...
De kire?!!
Madarász Tibor

... hallgatás!?
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Jászbál
Berényben

T öbb évtizedes kihagyás után felújították
a valaha oly közkedvelt patinás farsangi báli
hagyományt a Jászság fővárosában, a helyi
Városvédő és -S zépítő Egyesület kezdeményezésére. A múlt század második felében és
a század első évtizedeiben az egész Jászságban igen
közkedveltek voltak a jászbálok, melyeket farsang
idején fényes külsőségek között, nagy pompával és
"felhajtással" rendeztek meg.
Az idei múltidéző bált Novotny Jánosné bál anya
nyitotta meg. Az igazi báli hangulatot a Lehel Társastánc Klub fiataljainak francianégyese és a Bergendy
zenekar közreműködése alapozta meg. Az esemény
alkalmából megjelent a báli újság, a Jásztrombita is.
A hajnalig tartó mulatság néhány víg pillanatát
örökítették meg Nagy Zsolt felvételei.
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HOBBI- KISKERT - HÁZTARTÁS

"Csodának kell Jövőnket szolgáló humánum 4.
minősítenünk, hogya
termőtalaj egész tömege a
földigiliszták
bélcsatornáján áramlik
át, mégpedig folytonos
ismétlődéssel. Az eke
ugyan a mezőgazdasági
visszacsatolni. A hulladékokat kiváló hu- nál 20-30 százalékos termés növekedéskultúra legfontosabb
musszá alakítja át, ami újra biztosítja a r61 számolnak be. Ószibaracknál, körtétalálmánya, de mielőtt
termőföldnek a termékenységét.
nél, sz61őültetvényekben a terméseredDarwin
1845-ben
megjelent
könyvémény
megkétszerez6dött. A különböző
még alkalmazták volna, a
ben így ír: "Az emberiség történetében növénykultúráknál a termésnövekedés
talaj rendszeres
ezeknek a gyűrusférgeknek a legtökéle- hatása erősen függ a talaj tól , minél letesebb az emészt6rendszerük."
romlottabb, gyengébb minőségű, a humflvelését, keverését,
A giliszta emésztése bonyolult és muszozás hatása annál kifejezettebb.
ápolását a földigiliszták
összetett mikrobiológiai folyamat, ennek
A hazai gyakorlati kutatás érdekében,
Az
eddig
eredménye
a
gilisztahumusz.
majd
ezt követ6en közkinccsé tételére
végezték. Kevés állat
ismert és alkalmazott szervestrágyák kö- épül Kisújszállás, Vas u. 21. szám alatt a
létezik, melynek olyan
zül a legnagyobb felületi és biológiai ak- Gödöllői Agrártudományi Egyetem irátivitással rendelkezik. Az értékes gilisz- nyításával hazánkban az első tudofontos a szerepe a
tahumusz dísznövények, kertészeti és mányos alapon termelő "BIOFARM".
termőtalaj történetében,
Folytatásunkban beszámol unk a hazai
szántóföldi kultúrák leghatékonyabb tráelsősorban állati trágyákból állítkísérletekről és ezek gyakornagyüzemi
gyája,
mint eme alacsonyrendfl
ható elő (ló,szarvasmarha, sertés, nyúl lati eredményeiről.
állatoknak. "
stb.).
A biológiai .gazdálkodás alapvető fel~

(}~sztatenyésztés

biológiai kiskertekben

(Darwin, 1837.)

A giliszta a talajtermékenység bázisa,
a földtörténet leghasznosabb állata, az
emberiség jótevője, segítője. Az utóbbi
évtizedekben rendkívüli módon előtérbe
került a növénytermesztésben a növényvédőszerek alkalmazása, melyek hatására a talajban lákó hasznos baktériumok,
élőlények zöme is elpusztul. Agiliszták
által feltárt szervesanyag egyértelműen
kedvező hatással van a növényekre, a
fogyasztásra kerülő termés mentes a szermaradványoktól, mely napjainkban egyre veszélyesebb gyermekre, felnőttre
egyaránt, tehát nélkülözhetetlen "barátunk" a giliszta.
Világszerte növekvő az érdeklődés a
gilisztafajok tenyésztésével és sokoldalú
felhasználásával kapcsolatban. A giliszta
és általa el6állított termékek:
- a humusz mint talajélet regeneráló és .
tápanyagpótló,
- a humusz sol (folyékony állapotban)
mint talajélet regeneráló és
fázikus tápanyagpótló,
- a gilisztatest mint fehérjetakarmány,
- kis kiszerelésben csomagolva horgászati célra, terráriumi állatok
és díszmadarak takarffiányaként stb.
Rendkívüli hasznossága miatt célszerű
a gilisztatenyésztés kis-, közép- és nagyüzemi megvalósítása hazai viszonyaink
között is.
EIs6számú környezetvédő szaprofág
állat - bomló anyagokkal táplálkozó lévén minden szerves hulladékot képes
az anyagok természetes körforgásába

Ha abeltartalmi értékeket a hagyomá-

tétele a vegyszer- és műtrágyamentesség,

nyos istállótrágya, illetve a komposzt
beltartalmi értékeihez hasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a biohumusz háromszor
annyi nitrogént, hatszor annyi foszforpentoxidot, kétszer annyi káliumot tartalmaz, mint az istállótrágya, és ötször
annyi nitrogént, 7,5-szer annyi foszforpentoxidot, ötször annyi káliumot, mint a
komposzt.
A ~iohumusz növekedést szabályozó
hormonokkal is hat a növényekre. A termésnövekedést előidéző hatás vizsgálatában jelenleg még csak a külföldi (japán
és amerikai) szakirodalmi adatokra támaszkodhatunk:
15-25 százalékos,
- őszi búzánál
30-50 százalékos,
- kukoricánál
10-20 százalékos,
- cukorrépánál
40-70 százalékos,
- burgonyánál
- paprikánál, paradicsom nál, uborká-

ennek minden tekintetben megalapozója
a biohumusz-termelés. Szeretnénk elérni, hogyakiskertekben és hétvégi telkeken lévő kihasználatlan, árnyékos területen, ahol vízvételi lehetőség is van, legalább 10-20 ezer állományú humusztermelő giliszta végezné igen értékes, nélkülözhetetlen munkáját minél több tulajdonos örömére és boldogulására. Ezzel
közelebb kerülve a szermaradványoktól
mentes terméseredményekhez, az egészséges táplálék fogyasztásához, amely
úgy érezzük, napjainkban valamennyiünk részére alapvető fontosságú egészségünk védelme érdekében.
Következő folytatásokban ismertetjük
a tenyésztési feltételeket! a humusz
mennyiségi felhasználását a növén·yféleségek igényeinek megfelel6en.
Dr. Dorogi Imre - Miklóssy Márton
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armincöt éves vagyok,felslJfokú végzettséggel, feleséggel, egy gyerekkel és egy ideiglenes lakhatási engedélyt kiéniemM
lakással, bocsánat, családiházzal.
Eddig optimistán, bizakodóan, vidáman néztem a jövIJbe. A XII/. kongresszusig az MSZMP tagjaként, alapszervezeti titkárként kivettem részem a
politikából is.
Tizennyolc éves korom óta dolgozom, munka mellett egy-két éves megszakításokkal mindig ta-

H

nultam valamit. Úgy véltem, ha továbbra is hason,ló intenzitássa/ végzem a
munkámat, akkor "átlaglajosként", ha ráteszek
egy-két lapáttal, talán valamivel jobban élhetek én

már a hatalomba bekerült, illetve a hatalmon lévlJ testületeket befolyásoló
csoportok feladata elslJsorban az lenne, ho gy minél ellJbb olyan tevékenységi sorozatra késztesse avégrehajtókat,
hogy mindenki számára egyértelmtl legyen: jó irányba haladunk!

AZ

emberek értékét már régóta
nem a kihirdetett gondqlatok,
hanem a tettek adják. Ugy ttlnik számomra, itt még mindig a hirdetésnél tart minden politi-
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is, q,saládom is.
Orömmel üdvözöltemaz
országunkban bekövetkezlJ politikai
változásokat, mert egyetértek azzal,
hogy versenyezni egyedül nem lehet.
Aki egyedülfut, azfokozatosan lelassul
és a vége már csak lihegés.
A visszásságok ugyanúgy bántanak,
mint minden jóérzéstl állampolgárt.
Láttam és saját blJrömön is tapasztaltam a hatalommal való visszaélést,
ezért ígyfogalmaztam meg magamnak
a társadalmi, politikai átalakulás hasznosságát: "azért jó országunknakapolgári liberalizáció, mert a gazdaságirányításban a buta ember nem maradhat
sokáig talpon. A pénz ugyanis nem viseli el az ostobaságot hosszú távon. "

ma helyzete azonban bizonytalanná tesz. Egyre több dolog keltfélelmet bennem. Veszélyben érzem azt, amit munkánk eredményeként magunkénak mondhatunk;
amit saját erlJbtJl soha nem tudtunk volna megvalósítani. De szerencsémre
még a család, a szüllJk, a testvérek tudnak segíteni, mert a gazdasági bajok
orvoslását a pénzügyi kormányzat abban látja, ho gy további fizetési kötelezettségeket ró ránk. Bármi lesz a vége a
huzavonának, csak veSZÍ/hetek, mert
nem leszek képes sema hiteladó, sem az
átértékelt kamat terheinek fizetésére
sem, hiszen jelenleg közelhétezerforint
a havi törlesztlJrészletünk, ami januártól meghaladja majd a havi nyolcezer
forintot, ez pedig több, mint a család
nettó bevételének 50 százaléka. Ezt tudtuk, ezt vállaltuk. Ha ezen emelnek,fizetésképtelenné válunk, ami foglalást,
végrehajtást von maga után. Most már
csak azon töprengek, hogy mennyi
szükséglakást kell majd a kormánynak
építeni, hogya hasonló helyzetbe kerüIlJkkel együtt legyen hová kiköltöznünk.
De kíváncsi leszek arra is, ki fogja az
így lefoglalt lakásokat megvásárolni

A

készpénzért, hisz ilyen paraméterekkel
hitelszerzlJdést ki merne kötni a továbbiakban?
Hittem abban, amit csináltam. Úgy
gondoltam, munkámmal közvetett úton
hasznára vagyok az országnak, a társadalomnak. Ma viszont a médiák különféle területeken azt az érzést keltik bennem, hogy szégyelljem magam, amiért
kiszolgáltam az eddigi hatalmat. Tanítóként írni, olvasni, számolni tanítottam
gyerekeket. Mozgalmi vezetIJként szer-
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veztem a szabadidejük eltöltési lehetlJségeit. Hivatalnokként érdekvédelmi,
hatósági feladatokat láttam el. Munkahelyi ellJmenetelem azt bizonyítja, az
elvárásoknak megfeleltem. Akikkel
kapcsolatba kerültem, még ma is örömet mutatnak találkozásainkkor (lehet,
hogy még mindig képmutatók), de én
szégyelljem magam, mert dolgoztam
akkor, amikor ezrek rettegtek, hogy jön
a politikai rendlJrség. Igaz, számuk ma
már úgy növekszik, mint annakidején a
"szépemléktl" partizán szövetségé.
Most jártomban-keltemben azt tapasztalom: vagy bátrabbak lettek az emberek és már nem titkolják el félelmüket
(igaz, nem a politikai rendlJrségtlJl) ,
vagy sokkal többen félnek, mint az elmúlt 33 évben.
Félnek a bizonytalan gazdasági kilátásoktól, félnek attól, hogy olyanokért
is IJket teszik felelIJssé, amihez semmi
közük. Ma, amikor az eddig félelemben
éllJk is azt kiáltják: "Eljött a szabadság!" Miért legyen hát szégyen az, ha
valaki továbbra is hisz az általa igaznak
vélt ideol6güíban, nem fordított hátat
egy általa helyesnek tartott világnézetnek, inkább szeretné azt megtisztítani
mindattól, ami eddig elszakította azt a
gyakorlattól. Szükséges lenne végre különbséget tenni az elmúlt hibás politikai
hatalmi gyakorlat, és ezt alátámasztó
politikai gondolkodás, valamint a tényleges emberi egyenllJséget, szociális
biztonságot hirdetlJ marxista ideológia
között.
hatalom gyakorlása mindig
kevesek kiváltsága volt. DE!
A hatalomgyakorlást megéllJ
milliók viszont képesek arra, hogy megítéljék: jó ez nekik vagy nem. A tömegek
életkörülményeik változásán mérik le:
jó-e nekik az uralkodó csoport vagy
nem. Úgy gondolom, mivel a jelenben
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kai csoport. Egy dolog,
amiben egységesek a F1DESZ-tlJl az MSZP-ig: a
múlt borzalmas volt, aki
azt építette, vonja le a
konzekvenciát. Nincs a
ma politikai palettáján

olyan számottevlJ erlJ,
amely képes lenne elismerni azt, hogy az elmúlt években hasznos dolgok is történtek, voltak pozitív
változások, hiszen ezek nélkül nem tarthatna itt a jelenlegi politikai arculat.
Én szeretnék újra bízni a jövlJben,
szeretnék nagyon sok nyugodt, dolgos
hétköznapot és sok felMtlen ünnepet
megérni sztlkebb és blJvebb családi
körben, munkahelyi kollektívában. Szeretném tudni azt, hogy munkámmal
használok. Ehhez kulturált politizálást
képzelek el, olyat, amelyben ne éreztessék velem számomra vadidegen emberek, akik számára én sem vagyok több,
hogy utálnak, mert én nem abban hiszek, amiben IJk. MiellJtt valaki ítéletet
mond, ismerje meg, kirlJl-mirlJl van
szó!
ékés országépítés nem képzelhetlJ el a múltramutogatással.
Demokrácia 'n em képzelhetlJ
el a múlttal való leszámolással, csak
elszámolással. Történjen meg afelellJsség megállapítása, amennyiben személyesfelellJsség megállapíthat6, szükséges afelellJsségre vonás is, de ne kiáltsunk btlnösnek mindenkit, aki becsülettel dolgozott korábban is. Megérte
már országunk, hogy sok okos ember
tudását engedte másutt (küljöldön) kamatozni.
A feleMtlen vádaskodások, megbélyegzések hamarosan valami hasonlóhoz vezethetnek. Ideje lenne végre a
politikai csoportoknak, pártoknak önmaguk hasznosságát bizonyítani, mint
pusztán abból tlJkét kovácsolni: ki
mennyi hibát tud felhozni a múltból.
Sajnos országunk történelme blJvelkedik hasonlókban, melyekre a hiba nem
is pontos kifejezés, mert legtöbbször
tragédiába torkollott. Hát ezektlJlfélek
én ...
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Olvasóink leveleiböl
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Lapozgattam lapjukat. Olvastam
benne azt is, hogy kérik az olvasók véleményét lapjukról. Kérdezik, mit írjanak
még, miről tájékoztassák a megye lakosságát. Egyszóval, kíváncsiak az olvasók
véleményére. Igazuk is van.
A lapot megkedveltem. Érdekes cikkek, friss hírek, széles skála. Ennek a lapnak lesz olvasóközönsége. A riportergárda is nívós. Néhány ismerős cikkíró már
eddig is (igaz, más lapokban) írt érdekes
témákról.
A jószándék vezérel, amikor szóvá teszem, hogy mi az, ami sajnálatos módon
nem található lapjukban. A sport. Ha
módjuk van még egyoldal betoldására,
esetleg a rádió- és tv-mfisor rovására,
szánjanak egy oldalt a megyei sportnak.
Hiszen a tap megyei. Nem tudom, hány
községe van a megyének, de feltételezem,
hogy jelentős a számuk. Minden községben van legalább két labdarúgócsapat
(városokban több is). Vasárnaponként
mérköznek a csapatok. Az eredményt a
Szolnok Megyei Néplapból csak pénteken, jobb esetben csütörtökön tudják
meg az érdeklődök. Ha csak a játékosokat számolom, községenként ez a szám eléri a 25-30 föt. Nem beszélve a csapatok
pártolótagjairól és a városok sportszeret.~ embereiröl. Ez a jó pár száz ember az
Onök előfizetője lenne, ha az eredményeket közölnék.
A másik javaslatom az, hogy foglalkozzanak az ifjúsággal. Most, amikor a
pártok "marakodnak" a hatalomért,
senkinek nem jut eszébe a fiatalokkal való foglalkozás. Írjanak a fiatalok helyzetéről. Készítsenek cikket az új ifjúsági
mozgalomról, a cserkészetről. Indítsanak vitát sorsdöntő kérdésekröl. Közöljenek keresztrejtvény t. Legyenek valóban megyei hírlap.
Tiszte lettel:
Csörghe Géza
ny. tanár, Kőtelek

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Alulírott azzal a tiszteletteljes kéréssel
fqrdulok a T. SzerkesztIJséghez, hogy az
Onök által szerkesztett lapból- ha erre mód
van - legalább egy példány mutatványszámot küldeni szíveskedjenek. Ugyanis az Alföldön - többek között Szolnokon is - katonáskodtam s annakidején nagyon megszerettem a nyílt szíva, reálisan gondolkodó alföldi embereket. Szeretném tudni, hogy most
milyen a mentalitásuk.
Ezért bátorkodom Önökhözfordulni. Bízom benne, hogy kérésem meghallgatásra
talál, s rövidesen megismerhetem szerkesztett lapjukLlt. Kérem és várom mielIJbbi szíves küldeményüket.
Köszönettel és IJszinte tisztelettel:
Kiss József
ny. ált. isk. igazgató, Pécs

Válaszolt cikkünkre
a

piacfelügyelőség vezetője

"TikkLldt sonka, savanyú körözött" dma
cikkükben - többek között - a kereskedelmi
felügyelóség véleményét is kérték afogyasztók érdekeinek védelmében tett és teendIJ intézkedéseirIJI, illetve megkérdójelezik létezésünket.
A kereskedelmi felügyellJség létezik és
tevékenykedik. 1989-ben a kereskedelem,
vendéglátás és a lakossági szolgáltatások
területén 642 ellenlJrzést végeztünk el, melyek során 415 felellJsségre vonást alkalmaztunk, amibIJl 393 pénzbírság volt, öszszesen 688.200 forint értékben . AfelellJsségre vonások aránya 65 százalék. A felellJsségre vonások igen magas aránya is jelzi
az ellenlJrzések alaposságát, de mindezek
ellenére az a véleményünk, hogya megyében tevékenykedIJ kereskedlJk többsége tisztességgel végzi nehéz és nem kelllJképpen
megfizetett munkáját. Biztos, hogy eközben
hibákat is követnek el, de azok többsége
gondatlanságból következik be, nem szándékosságból.
EllenlJrzéseink során igyekszünk a notórius szabálysértlJket, a vásárlók megkárosítói! kiszarni és a tevékenységbIJl eltávolítani. Hozzáteszem, hogy ez a tevékenység a
megyében közel 2500 boltot és vendéglátó
üzletet, valamint több mint ezer magánkereskedIJt érint.
AfelügyellJség ellenlJrzi - többek közöttaz árak betartását, nyilvántartását és feltüntetését is. Annak ellenére, hogy az árak
kevés kivétellel szabadok, a boltban kialakul az érvényesítendlJ ár, amit az arra jogosult személy (például boltvezetIJ, magánkereskedlJ stb.), vagy a vállalati, szövetkezeti
központ meghatározott.
EttlJl az ártól az árképzési joggal nem
rendelkezIJ dolgozók nem térhetnek el, tehát
például a pénztáros nem számolhatfel kénye-kedve szerint 5-JOforinttal magasabb
árat. Ha az árat változtatni akarják. azt is
dokumentálni kell. Az alkalmazott árakat a
vásárlók által jól láthatóan és egyértelmtlen
fel kell tüntetni az árun, annak csomagolásán. ha ez nem lehetséges, akkor pedig árcédulán, ártáblán vagy árjegyzékben. Ezek
alapján van a vásárlónak lehetlJsége afelszámolt árak ellenlJrzésére.
Hasonlóképpen rendszeresen ellenlJrizzük az áruk minIJségét is. 1989-ben 471 ezer
forint értékd, nem megfeleló minlJségl.l árut
vonattunk ki aforgalomból, vagy értékesítésüket feltételhez kötöttük. Az ellenlJrzések
azonban az áruk teljes körére és mennyiségére nem terjedhetnek ki. Ajogszabályok ellJírják a forgalmazók részére az árukészletek minlJségénekfolyamatos ellenlJrzését,
de e kötelezettségüknek hiányosan tesznek
eleget.
A társadalmi ellenlJrök tevékenysége sok
területen visszaesett az utóbbi idIJben, lé-

nyegesen kevesebb ellenlJrzést végeztek
1989-ben, mint az elIJzIJ években A megyében "papírforma szerint" négyszáznál több
társadalmi ellenlJr van, de a rendszeresen
ellenlJrzlJk aránya e szám felét sem éri el.
Sokan az ellenlJrzés és az azt esetlegesen követlJ felelIJsségre vonás (melyet részben felügyelóségünk, részben a helyi tanácsok szabálysértési hatóságai folytatnak le) miatt
"népszerl.ltlennek" tartják a társadalmi ellenlJri tevékenységet, vagy az tartja vissza
IJket, hogy csak szabadidejük alatt végezhetnének ellenlJrzést, munkaidIJ alatt nem.
A kereskedelmifelügyellJség a társadalmi ellenlJrök bevonásával ajövIJben is
azért tevékenykedik, hogy a vásárlók érdekei ne szenvedjenek csorbát. Természetesen
annyifelügyellJ és társadalmi ellenlJr nincs
(nem is lehet), hogy minden vásárlást ellenIJrizzenek. A vásárló lehet a legjobb ellenlJr saját érdekei védelmében. Figyelje az
árjelzéseket, a mérlege t stb., és ha eltérést
észlel, véleményét neféljen kimondani vagy
a vásárlók könyvébe bejegyezni, még akkor
is, ha nem vált ki vele osztatlan sikert a kereskedlJk körében.
És még egy megjegyzést engedjenek
meg:A sajtóban eddig is megjelent problémafelvetések sokLlt segítenek ellenlJri munkánk hatékonyabbá tétele érdekében, de ez
úgy lehet valóban eredményes, ha nem általánosságban, hanem konkrétan (hely, idIJpont) megjelöléséveljelenik meg. Az általánosítás csak az elkövetlJknek kedvez, ugyanakkor rossz fényt vet a tisztességes kereskedIJkre.
Nagy András
felügyelöségvezető

TISZTELT FŐSZERKESZTŐ ÚR!
A folyó év 3. számában a 9. és 16. oldal
üresen jelent meg. Kérem, szíveskedjék a
drasztikusan törölt szöveget szó szerint leközölni. Feltét>elezem, hogy ez nem nyomdai hibá ból keletkezett és ezt csak a már
(nem létezö) sajtócenzúra tehette. Szolnok
valóban az, aminek tartják? Kommunista
fészek? Ahol még fogalom a demokrácia?
Itt még nincs szabadsajtó? Hiába mondta
dr. Király Ferenc, hogy vidéken le a Csák
Mátékkal? Bizonyára Szolnokra és környékére gondolt, amikor a Parlamentben ezt a
kijelentést, mint felszólalást megtette.
Kérem mint állampolgár, hogy lapjával
történt csorbulást szíveskedjék korrigáln i
megnyugtatóan.
Hazafias tisztelettel:
Hegedfis Róbert, Szajol
(Tisztelt Hegedfls Róbert! Tanulságos levelét köszönetff!l vettük. V álaszul annyit tudunk közölni Onnel, hogy a szóbanforgó két
üres oldal sajnálatos nyomdai hiba miatt
"csúszott" be alapba. Megnyugtatom, hogya
régi cenzúra szerencsére ma már nem mflködik. s bízhatunk abban, hogy egyhamar nem is
támad fel érdeT1jesült poraiból. A mai napon
postáztunk az On címére egy teljes, minden
oldalán jól nyomtatott lapot a kifogásolt pél-
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRÖL ...

A "szöges" lassan szögre kerül
Beszélgetés Paróczai Andráss,al
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Büszkeségeink nemcsak vannak, hanem voltak is. Próbáltunk a közelükbe férkőzni, és ismeretségükkel szívesen dicsekedtünk másoknak. Dicsőségük elmúltával ez a közeledés fokozatosan távolodásba váltott, és hajlamosak voltunk - vagyunk akár egy év alatt is elfeledni őket...
Talán Paróczai Andrásról is sokan elfeledkeztek már. Gondolom - ettől függetlenül - nem kell különösebben bemutatni.
Nem is olyan régen volt, hogy szórta a
nemzetközi szintű 800-as futóeredményeket. Fedettpályás EB-ken háromszor is felállhatolt a dobogóra: kétszer ezüst, egyszer
bronzérmet akasztottak a nyakába. S talán
olyanok is akadnak, akik még arra is emlékeznek, hogy nem is akármilyen küzdel~
mek után. Országos felnőtt csúcsát a maI
napig nem sikerült megdönteni. Sportpályafutásának legszebb 13 évét ~öl~ött,e
Szolnokon, majd egy éves veszpreml kIruccanás után a BVSC következelt.
- Jó ideje nem halloltunk már rólad.
Mivel foglalkozol jelenleg?
.- A BVSC-nél még december 31-elg
szól a szerződéscm. Valószínűleg ekkor
pontot teszek sportpályafutásom végére.
- És most edzel még? .
- Őszintén szólva, már nem komolyan,
nem szövögetek világmegváltó terveket,
de természetesen futok még, hiszen nem is
tudnám elképzelni az életemet nélküle.
Edzés után még a kÖ7;érzetem is másabb,
sokkal jobban esik akár a tusolás vagy az
evés. Ha elmaradna a futás, hiányérzetem
t.'Ímadna. Ezt kellene elérnie a hétköznapok emberének is: heten~e Ieg~ább, 3.~4
alkalommal saját magukert, egeszsegük
megőrzéséért, ha másért nein, a jobb közérzetükért mozogjanak.
- Sok országban megfordultál már, közvetlen tapasztalataid?
,.
- Amikor 1983-ban Ausztráliában és UJZélandon töltöttünk egy hónapot edzőtá
borozással és versenyekkel, reggelente
rengeteg futó, kocogó emberrel találkoztunk akik csakis önmagukért edzettek,
csakis azért, hogy fittek legyenek. Nekik

ez volt ,a termeszet~s.
Gondolj bele, ha Itt,
Szolnokon, elrr:teg,Y
reggel valakI futm, mIlyen beszólásoknak teszi ki magát. Na, és, a~,
ami nem gazdasagi,
hanem szemléletbeli
különbség.
-Említetted, hogy ez
után az ausztráliai versenykörutad után voltál életed legjobb formájában. A versenyzést viszont jóval később kezdted el.
- Igen. A klímaváltozás meghozta a
csúcsformárnat. Kint
nyárban, kellemes környezetben készültünk.
Napjainkat edzés, versenyzés, pihenés töltölte ki. Rendszeresen
kaptuk a vitaminokat,
sókat. Mikor hazajöttünk, nagyon jó formában voltam, verseny
viszont még csak a tengerentúlon volt. Kérésemre, hogy azokon indulhassak, a szövetségtől nemleges választ ~aptam. A m~ne
dzselés hiánya már akkor IS nagy problema
volt a magyar atlétikában. A versenyzőnek
ott megy el a kedve az egésztől, hogy nem
akkor versenyezhet, amikor jó formáb~n
van hanem amikor versenye van. Pedig,
ha ~ emberben benne van ajó eredmény,
már csak egy jó verseny kellene.
- 1:45:91 - a mai napig is ezzel az eredménnyel tartod az országos csúcsot: Nem
gondoltál még arra, hogy ebb<?1 az Időből
is tovább lehetett volna faragm?
- Ez biztosan megfordul mindenkinek a
fejében. De szerintem, hajó ~ormában van
az ember, igazából nem fOgja ezt fel. ,A~
kor ez a természetes, jól mennek alabal,
sokkal kevésbé fárad el, és ha elmúlt a
forma, akkor tudja igazán értékein! a múltat. No, és ekkor jönnek azok a blZony~s
"ha" -val kezdődő mondatok. Termeszetesen nekem is voltak álmaim: szerettem volna 1:44 körül futni.
- Mit gondolsz, miért tart itt a magyar
atlétika?
- Szerintem sok esetben nem megfelelő
a felkészítés. A versenyző nem a világversenyre készül, nem olt akar csúcsformában
lenni hanem azon a válogatón, ahol eldől,
egyru'talán jogosult lesz-e az indulásra. Ha

igen, féligmeddig úgy érzi, ő már megtett~
a magáét, és a világverseny másodlagos~a
válik számára. A megfelelő menedzseles
és nagy versenyek hiányát már említettem.
Főleg közép- és hosszútávfutóknállénY,e~
ges, hogy legyen egy olyan nemzetkozl
mezőny, aminek az iramát fel lehet venD!,
é~ segÍtség~vel jó id6credl:né~yt leh~t>~u;
nl. A nem eppen magas szmtu or~osl \;.Iatásról sem szabad megfeledkezm. Ezen a
téren is van mit fejlődni.
- Na és az utánpótlás?
- Az'utánpótlásnál abban látom a hibát,
hogy nincs kiválasztás. A teh~t;'ég~s versenyzőket nem aszerint választják kl, hogy
ki miben tehetséges, hanem hogya testnevelő tanár melyik sportágat szereti.
- Egy utolsó kérdést engedj meg,: januártól milyen területen dolgozoltovabb?
- Valószínűleg egyéni kisgazdálkodó leszek.

***

Lehet, hogy e cikk megje~enése ,után
röviddel sokan ismét elfeledik Paroczal
Andrást. Igaz, az élet megy tovább. ?e
Dénes, Magdi és Andris - a háro~ ~aro~
zai-csöppség pár év múlva tala~ Ismet
eszünkbe juttatják a papát, és talan meg
nem valósult álmait is valóra váltják majd.
Kocsis Erika
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A hivatalos nyelv (4.)
Egy-egy nyelv sohasem egységes: különböző változatokban él. A nyelv változatok, azaz
a nyelvrétegek kialakulásának
egyik oka a területi megoszlás,
a másik a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely
(foglalkozás). A területi megoszlás miatt alakultak ki a
nyelvjárások, a foglalkozások,
a szakmák elkülönülésének következtében a csoportnyelvek,
vagy másképpen szaknyelvek.
A nyelvjárások főleg a hangképzésben és a szóhasználatban, ritkábban a mondatszerkesztésben térnek el egymástól. A csoportnyelvek (szaknyelvek) elsősorban a szó- és
kifejezéskészletben.
A szaknyelvek közé tartozik
a hivatalos nyelv is. Melyek a
hivatalos nyelv sajátosságai?
A hivatalos nyelv sajátosságai a szóhasználatban találhatók. A hivatalos nyelvnek is
vannak saját múszavai. Ilyenek
például: akta (bár a latin szó
helyett jobb lenne használni az
okmány, okirat, ügyirat szavakat), másodlat, alulírott, jogosultság, megkeresés, felszó-

lamlás, iktat, átszármaztat, betekint (egy iratot elolvas), felfektet (egy jegyzőkönyvet), kiadmányoz, elfekvő (iratok) stb.
Gyakori a hivatalos nyelvben az -ás, -és képzős főnév,
például közigazgatás, közoktatás, kuIcskérdés, előrehaladás.
Ennek a képzésmódnak egyik
vadhajtása a vezetés (amikor a
vezetőséget értik rajta).
Az itt felsorolt szavakat el fogadhatjuk olyanoknak, amelyek a hivatalos nyelvet szaknyelvvé teszik. A még ma is
szívesen használt elavultnak
tekinthető kötőszavakat azonban nem tartjuk szükségképpen
a hivatalos nyelv szaknyelvébe
tartozónak. Az ilyeneket: miszerint, amennyiben ... úgy,
amiért is, ha ... úgy, mindazonáltal, továbbá, ugyanakkor
stb.
A hivatalos nyelvnek vannak mondatszerkesztési és stíMár a régi görögök isfoglallusbeli sajátosságai is, ezek koztak az egészséges életmóddal,
azonban nem tekinthetők a amelynek eredményességét a sok·
szaknyelv részének. (Erényei- féle mozgásban látták. Ennek a tÖ·
ről és hibáiról egy későbbi rekvésnek köszönhetIJ az olimpiai
játékok születése is.
cikkben lesz szó.)

.Videoklub
az ifjúsági
irodában
Angolnyelva videoklub és
társalgókó'r indul középiskolások számára márciustól,
minden második szombaton.
ÉrdekltJdni, jelentkezni az
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában lehet február 28-áig,
Szolnok, PettIfi S. u. 1.
Telefon: 42-429
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Keresztrejtvény

Páldi János

A bölcs mondást a vízszintes
12., valamint afüggIJleges 12., 20.
és 39. számú sorokban találják
meg az érdekllJdIJk.
Vízszintes: l. Névelós szesz. 5.
Díszterem. 9. Névelős téli sport.
12. Az idézet kezdete (zárt betuK::
Y, L). 15 . Bátorkodik. 16. Becézett
női név. 17. Út, latinul. 18. Ragadozó madár. 19. Keletkezik. 21.
Divatos női név. 23. Daloló szócska. 25. Hangtalan Zizi. 26. Luxemburg és Románia, gépj árműv eken.
27. Egy, németül. 29. Ismétlés, röviden. 31. Belső szerv. 33. Belenyugvás. 36. Régi magyar férfinév .
38. Megjelenési forma. 39 . A
gyomrábajuttat. 40. Gazdasági társulás. 41. A korholás szava. 43.
Ezerkettő, a rómaiaknál. 45. Eltulajdonít. 47. Szovjet folyó. 48.
Szemmel érzékelni. 50. Csévélő .
51. Nevezetes, névelővel. 53. Tetszetős forma. 55. Asztácium. 56.
Metil. 58. Régi űrmérték . 59. Alma, tájnyelven. 61. Afrikai köztársaság. 62. Idegen férfinév. 64. Hideg, oroszul. 66. Erős megrázkód-

tatás. 68. Egyikmegyénk. 70. Libahang. 71. .. .rózis . 73. Ilyen bárány is van.
Függőleges: 1. Amely irányba.
2. Hagymafajta. 3. Aroma. 4. Törökméltóság. 5. örök fekhe ly, névelővel. 6. United States. 7. Egykori harcos. 8. Vonatkozó névmás. 9.
A. Y. 10... .perec. ll. A valóságot
hűen tükrözók. 12. Az idézet befejezése (zárt betuK:: Y, Á, T, O) . 13.
Haszonbérlet. 14. Gallon, röviden .
20. Az idézet második része (zárt
betű: 0).22. Város Jugoszláviában . 24. Népcsoport Belgiumban,
névelővel. 28 ... . László, színmű·
vész. 30. Karl ... , német író volt. 32.
Csak félig ered! 34. Égi eledel. 35.
Lekopírozó. 37. Farmcrmárka. 39.
Az idézet harmadik része. 42. Az
egyik próféta. 44. Igaz Tamás. 46 .
Mint a vízsz. 26. sz. 48. Egykori
közlekedési eszköz. 49. Folyó az
NSZK-ban. 52. G.R.M. 54. Megál·
lapítja személyazonosság át. 57.
Padlót súrol. 58. Mohamedán is·
ten. 60. Amil. 63 . Ugyanaz, röviden. 65. Kevert égitest. 67. K.L.N.
69 ... .izmus. 72. Hang talan meló.
74. Ötszáz, a rómaiaknál. 75 . Fél
zene. 76 . Fordított személyes névmás.
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