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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Nemzetünk ünnepe
árcius IS-ére gondolni, vagy azt ünnepelni - történelrriünk elmúlt másfél évszázada során - volt, amikor főbenjáró bűnnek számított; volt, amikor
"könnyes-árvalányhaj as" sebnyalogatássá tették; s volt, amikor
az internacionalizmusnak álcázott ideológiai felfogás sorolta az
ünnepek második (?) vonalába. Jelent6ségét, fényét azonban
nem tudta egyik hatalmi praktika sem elhomályosítani, mert
nemzedékről nemzedékre szállt lelkesít6 szelleme, a magyarság
szabadságvágyát megtestesít6 üzenete!
Pedig volt, amikor a márciusi eszményekért Kufstein köveivel "fizettek"; majd a csonkává tett ország "sirató napjaként"
könyvelték el; de még alig egy évtizede is a lovasrendőrök
gumibotjai térítették "jobb belátásra" a szívből ünnepelni kívánókat.
De a világ azért világ, hogy állandóan változzon. S hogy
milyen forgandó tud lenni, azt különösen az elmúlt egy év alatt
- sőt igazán az utóbbi pár hónap során - tapasztalhattuk meg
valójában. Mert ki fogadott volna akár egy fél évvel korábban
arra, hogy napjainkra Közép-Kelet Európa lelkileg és gazdaságilag megnyomorított nemzetei - Albániát kivéve - lavinaszerúen elsöprik a korrupt zsamokságot
Mi a tavalyi március IS-ét tekinthetjük a valódi - nemcsak
meghirdetett, majd ravaszul visszafogott - társadalmi reformok,
a gyökeres átalakulás kezdetének. Azt a napot, amikor nemzetünk ünnepe visszakapta méltó rangját, s százezrek emlékezhettek országszerte félelem nélkül az l 848-as márciusi ifjak forradalmi lelkesedésére, s történelmünk egyik legkiemelkedőbb
függetlenségi szabadságharcára.
Ma már ismét pirosbetús ünnep és munkaszüneti nap március
IS-e. A határainkon belül és kívül élő magyarság összetartozásának szimbólurna, s olyan történelmi példa, amelynek jelent6ségéb6l épülnünk, tanulságaiból pedig okulnunk kell. Az okulás

M

Ellentmondások az
idegennyelv-oktatás
körül
a 8. oldalon

A politikai pártok
programjaiból és a
képviselőj elölt ek

különösen időszerű most, amikor több mint negyven év után
ismét megadatott számunkra, hogy a nép szabadon döntsön
sorsáról, jövőjéről, demokratikusan választva meg az arra !egérdemesebbnek bizonyuló képviselőit.
A tét nem csekély, ráadásul rajtunk a fél világ szeme! Figyelnek bennünket: valóban merre tart a Magyar Köztársaság;
mennyire lehet bízni demokratikus átalakulásunkban? Mire készülüi1k: elszámolásra saját magunkkal, vagy leszámolásra a
hatalmat tegnap gyakorlókkal? Súlyos tévedés lenne, ha ismét mint történelmünk során már annyiszor - csak a leszámolást
választanánk, mert az újból egy más típusú diktatórikus anarchiába döntené az országot!
Jól érzékelhe0ük, hogya fejlett Nyugat, a potenciális tőke
figyel és kivár. Ok ugyanis már megtanulták, hogy igazi garanciát csakis a stabilitás jelenthet, s nem a felfordulás. S nem
lehetünk nyugodtak, amikor a kampány során politikai ellenfeleket pejoratív je1z6kkel illetnek; amikor lehaligatnak és pártirodákba törnek be; amikor szobrokat döntenek, plakátokat tépnek;
amikor a különböző erők az elemi párbeszédre sem hajlandóak ...
A mostani március idusa legyen ezért a megbékélés, a megalapozott remény és a jövőbe mutató nemzeti kibontakozás
ünnepe. Lépjünk túl korlátainkon, a korábbi lélekmérgezés neheze gyógyuló sebein, a gyanakvás mételyén, s úgy nyújtsunk
jobbot egymásnak és a haladó világnak, hogy végérvényesen
lezártunk egy olyan korszakot, amelynek nem szabad megismétlődnie.

emzetünk legnagyobb ünnepének üzenete figyelmeztessen arra is mindannyiunkat, hogy biztonság, szabadság és függetlenség nélkül nincs igazi jövő, S ezeket úgy kell óvnunk és szolgálnunk, hogy közben minden helyzetben emberek és európaiak maradjunk!
László Gyula

N

Szinte már megszoktuk, hogy nálunk
botrány nélkül semmi sem megy.
Igy volt ez az idei érettségi tételek nyilvánosságra hozatala után is. Tény, hogy Irodalomtörténészek, gyakorló tanárok számára
is bukással fenyegető megpróbáltatást jelentett egyik-másik "könnyü" tétel. A megyeszékhely középiskoláinak negyedikesei
méltán tiltakoztak az újabb érettségi "meglepetés" ellen (képünkön). Időközben azonban a minisztérium is jobb belátásra tért:
visszavonta az ominózus, túlságosan sokat
markoló, előkelő tételhalmazt, s visszatért a
korábbi (sokat szidott, de még mindig jobb )
gyakorlathoz. (Fotó: Korényi)
~jabban
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Szíházi pillanatok

Rendhagyó, látványos ésfelkavaró ellkuJás Márton

Lásw Carmenje, melyet SziJwra]ános állított szfnpadra
a Szigligeti Szfnházban.
Rendhagyó a darab, mert nem az ismert történet 11Uli
adaptációja, hanem Carmen pusztító szabadságvágyának tragédiát hordozó megjelenítése.
AflJbb szerepeketSzkírekAndrea, Tóth]ózsej, GylJry
Emil, M ertz Tibor, M ucsi Zoltán aJnkitják.
Az e1iJatlás hanguJaJát, szürreális látványhatásait nem
lehet pusztán szavakkalleírfli, meg keU nézni! Tarpai
Zoltánfotói az igazi színházi csemegének ígérkezlJ tkuab
legizgalmasabb pillanatait örökílették meg•
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Levél Kétpó ügyében
Dr. Perczel György miniszterhelyettes úrnak
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium

BUDAPEST

.

Tisztelt Miniszterhelyettes Úr!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Megyei Politikai ÉrdekegyeztetlJ Bizottság
1990. február 20-án - az éves munkatervének megfelellJen - megtárgyalta a
kétpói hulladékkezellJ ellJkészítésének
helyzetét. Mivel meghívásunk ellenére
a minisztérium nem képviseltette magát
az ülésen, ezúton tájékoztatom Miniszterhelyettes Urat a kialakult álláspontról.
A testület aggodalmát fejezi ki a
kialakult helyzet - szakmai kérdések
egyértelmIl megítélésének elhúzódása,
erlJteljes lakossági tiltakozás - miatt. Az
elhúzódó vizsgálatok és a jelenlegi tervezési fázis nem adtak mindenki által
elfogadható, egyértelmIl választ afelvetett kérdésekre, a terület alkalmasságára. A vízügyi hatóság pontosításokat
kért a tervezlJtlJl a végleges szakhatósági állásfoglalás megadásához. Folyamatban van a területfelhasználási engedély-módosítási e!járás.
Jelenleg az ügyben nincs döntési
helyzet, amíg a szakhatóságok által
ellJírt összes szakmai kiegészítés el nem
készül, és azt el nem fogadja minden
érintett szerv. A beruházó megbízójának és az ellJkészítés finanszírozójá-

nak a Környezetvédelmi és Víz gazdálkodási Minisztériumot tekintjük, így tlJle kérünk hathatós intézkedéseket.
A megyei tanács részérlJl igyekszünk közreműködni az egyre nehezebben megoldható hulladékkérdés rendezésében, de csak az emberi egészség és
a környezetvédelmi ellJírások betartásával. Korábban is megkerestük a minisztérium vezetlJit és jeleztük a problémákat. Felhívtuk a figyelmet a helyi
társadalom kedvezlJtlen véleményalakulására, a hangulatváltozásra, az események kedvezlJtlen politikai hatására,
tájékoztatást adtunk a tömeges tiltakozó aláírás-gylljtésekrlJl. Mindezek ellenére hathatós intézkedéseket nem tapasztal tunk.
A végrehajtó bizottság felhívja a
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztériumot, intézkedjen a jelenleg
folyamatban lévlJ vizsgálati fázis mindenki számára megnyugtató miellJbbi
lezárására.
.Ehhez kérem Miniszterhelyettes Ur
segítségét.
Szolnok, 1990. március 6.

Tiszte le ttel:
Mohácsi Ottó
a megyei tanács elnöke
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A pedagógusok
ÖNMAGUKBAN bízzanak
-ez legnagyobb erőforrásuk

Interjú
Beke
Katával

maznak, hogy az oktatásügy stratégiai ágazat ...
- Stratégiai ágazat, mert ezen múlik a
harmadik évezred. Nem tudok ehhez semmit hozzátenni.
- Voltaképpen az egyik a másikból következett. Ha az ember olyan, hogy amit lát,
azt megírja, és ha a foglalkozása az, hogy
tanár, akkor teljesen természetesen ezt írja
meg. Ebből viszont a politika következik gondolom teljesen természetes módon.
Úgy gondolom, hogy a politika a felebaráti
szeretet meghosszabbítása.
Mi nem vagyunk profi politikusok, de
hogyha a profi politikusok voltak azok,
akik az országot ebbe a gazdasági, társadalmi, erkölcsi, szellemi válságba juttatták,
akkor hátha nekünk - normális embereknek
kötelességünk, hogy elkezdjünk politizálni. N incs itt semmi ellentmondás -legfeljebb a teljes óraszámban tanító tanár idóhiánya jelent problémát, hiszen voltaképpen
sokkal kevesebb időm van, mint amennyit
szeretnék. Írni például nem tudok.

- Ön elmesélte, hogy boldog diák volt.
Ma miért nem lehet boldog ajövlJ nemzedéke?
- Vannak ma is boldog diákok, de ez az
iskola mikroklímájától függ . Ez a nemzedék ideges szülők ideges gyermeke. Ez a
nemzedék úgy nőtt föl, illetve nem is tudott
róla, hogy szülei kétségbeesett erőfeszíté
seket tettek azért, hogy fedél legyen a fejük
felett, rengeteget dolgoztak. Értékrend-zavarok között nőttek feJ. Nem volt rangja a
munkának, a teljesítménynek, a tudásnak.
Akkor milyenek legyenek szegények?

- Illetve az is mutatja a magyar családok
állapotát, hogy a magyar filmekben a kommunikáció csak a kiabálás szintjén jelenik
meg . Nem tudnak beszélgetni egymással.
Nincs rá id/}.
- Ezt azért természetesen nem lehet csak a
család nyakába varrni. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy százalékban lakáskérdés. Ez az
egyik legszömyuób örökség, ami most a csootömeg részeként ránkzúdult. Ebből fakad aztán a hivataloknak alávetett iskolák: elbürokratizálódása, a pedagógusok kontraszelektáIása,
túlterhelése. Fele óraszám, dupla fizetés mondtam én már néhány évvel ezelőtt, mint
megoldást. Ma egyszerúen elnyúzottak az idegeink. Az iskolában az a jó gyerek, aki rnegül,
és aki nem kérdez semmit. Borzasztó nagy bajt
okoznak a rettenetesen túlzsúfolt tantermek.
Nincs idő feleltetni - történelemből dolgozatot
íratunk a gimnáziumban. Én soha nem írtam
dolgozatot - feleJtem történelemből. Ma olyanok a tantervek - rosszul és rossz intézményekben készültek -, hogy teljesíteni kell. Átfolyik

a tananyag a gyerekeken. Beszélni, örülni
nincs idő. Tehát az, hogy tudni jó, hogy olvasni
öröm, ez valahogy eJsikkad, és a gyerekek 1516 éves korukra már voltaképpen csak védekeznek a szóártalom ellen, az unalom ellen - és
akkor, úgymond, rosszak.

- Ön három "nem fontos ember fajtájáról" beszélt: a szüMrlJl, a gyerekrIJI és a pedagógusról.
- A mai magyar iskolai rendszerben nagyon fontos a minisztériumi tisztviselő, az
elméleti pedagógus, a tanácsi művelődési
osztályon dolgozó ember, de akiért az iskola van - a gyerek -, ez a lehető legkevésbé
fontos benne. De most már remélem, hogy
annyira a végén járunk ennek a rossz oktatási rendszernek, hogy talán már múlt időbe
lehet tenni lassan-lassan.

- Nemfog-e traumát okozni, hogyha itt
egy hétflJrlJl keddre virradó újabb iskolareformat kell elviselni diáknak, szülIJnek, pedagógusnak?
- Biztos, hogy traumát okozna, éppen
ezért nem ezt akarjuk. Fokozatos átmenetet
akarunk. Fokozatosan kell készülni a szabadságra, az önállóságra. Rengeteg mindent lehet megtenni már a mai keretek között is, amit a kollégák talán nem is mernek
vállalni, és okos törvényekre van szükség.
És aztán fokozatos átmenetre - a jobb tantervek, a jobb iskolatípusok irányában.
Az önkormányzati törvény az új parlament első törvényalkotása kell, hogy legyen, vagy legalábbis az elsők közötti, ami
már az önálló iskolát fogja megteremteni,
vagyis az a mumus, hogy "mit szól a tanács", az le fog kerülni az iskolák nyakáról,
fejéről, tudatából. De semmiféle egyedül
üdvözítő, 24 órán belül megvalósított dolgot nem szabad csinálni! Ez tette tönkre az
iskolarendszert. Ezt nem szabad többé
megismételni!

- Mi lesz a mai irányító intézményekben
dolgozó emberekkel? Hiszen tehetséges
szakemberek élnek és dolgoznak itt.
-Az MDF nemcsak az oktatási programjában, hanem más programjaiban is hangsúlyozta, hogya különböző intézményekben dolgozó szakembereket nem szabad
szélnek ereszteni. Olyan világot szeretnénk, ahol a szakértelem, a tehetség és az
emberi minőség számít.

- Önök az iskola sokszínr1ségét és autonomitását hirdetik. Emellett egy ma már
közhelynek tanl} kategóriát is megfogal-

- Mi a helyzet a lemaradókkal, a vidék iskoláival, a hátrányos helyzeta iskolákkal,
az analfabétákkal?
- A lemaradó régiók, hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek dolga nagyon
komoly, mert az ország és az oktatásügy
már kettészakadt. A személyenkénti támogatáson, az ún. fejkvótán túl az MDF külön
támogatást kér - követel - ajánl ezekben a
régiókban. Ez összefügg természetesen az
agrárprogrammal, az igazi tulajdonos megtalálásával, a helyi munkahelyekkel, a helyi
hagyományokra épülő szakiskolákkal, de
ezeket - a csúnyán hangzó pozitív diszkriminációval - támogatni kell.

- Az iskolákban tanító pedagógusok
helyzete milyen? Hogyan készülhetnek arra
a változásra, ami néhány hónapon belül az
országban bekövetkezik?
- Bízniuk kell magukban. Azt hiszem,
hogy önbizalomra és reményre van szükségük. Ne a csodában reménykedjenek - persze ehhez szoktatták őket évtizedeken keresztül: egy új miniszter, egy új tanterv, egy
új rendelet... Nem! Elsősorban higgyék el
önmagukról, hogy diplomás szakem.~rek,
hogy értenek hozzá, hogy okosak... Onmagukban bízzanak - ez a legnagyobb erőfor
rásuk.

- Egy új folyóirat flJszerkesztlJje lesz,
melynek címe: Új Katedra.
- Egy nagyszeru, lelkes pedagógus csapat
ötlete volt ez, a Budapest Békásmegyer
Bárczy Géza Általánosilkolában. Az emészthetetlen, homokÍZÚ pedagógiai szaksajtó helyett olyan lapot akarunk csinálni, amelyet pedagógusok, nevelők és diákok írnak önmaguknak, valóságos problémákról. NemfeJtétlenül a rosszról, hiszen örömről is lehet úni.
Éppen az 1. számban egy kedves tanárom emlékét idézem fel, és ebből rovatot szeretnénk
alakítani később. Írásokat várunk. Kollégáktól, szülőktől, ugyanis ez a két egymásrautalt
emberfajta most haragszik egymásra.
A pedagógusok a szülőket szidják, a szülők
a pedagógusokat, és ez borzasztó, hiszen ez
csapatmunka - elvégre ugyanarról a gyerekről
van szó. Írják ki magukból a düheiket. Írják
meg azt, hogy miért szenved a gyerekük az iskolában. Nagyon sokat tanulnánk belőle. Hátha teljesen ig~ van a gyereknek?! Tehát szeretném, ha az Uj Katedra c. lapot figyelnék és
elő is fizetnének rá a kollégák, és aztán a szülőkkel együn a szerzómk is lennének.
Gyuricza Péter
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Hosszú távon

nyerő

lehet

Szerény haswn -

biztos üzlet

Vidéki körkép

Lesz-e telefon

Vállalkomi kell! Hiilljuk nap mint nap.
Ám aki akar, az tudja esak igazán, mennyi

f

akadálya van. Nem jön a külfóldi tőke, vagy
csak:csurran-cseppen. S ha jön, azonnali YÍlágmegváltást várunk tőle. Pedig tudomásul
kellene vennünk, új vállalkozásba fogni
Nyugaton sem egyszerű. Hát még itthon,
ahol ráadásul ezernyi bürokratikus akadályt
állítunk egy-egy jó ötlet megvalósulása elé.
A Jászsági Afész vezetói és Kis Lajos béesi üzletember jól tudják, a sikeres üzlethez
nemcsak pénz, de türelem is kell. Tavaly
ósszel8,8 millió forintos alaptőkével hozták
létre a Lehel Tourist Kft-t S türelmes tulajdonosként öt év után várnak tőle megfelelő
üzleti hasznot
A Lehel Tourist múködésének néhány
hónapja alatt sikeresnek: bizonyult Először
utazások szervezésével tette le névjegyét.
Külfóldi útjaik a nagy utazási irodákhoz képest olcsóak. Vállalták a vízumügyeket, repülőjegyek, különböző belépójegyek biztosítását, belföldi kirándulások szervezését.
Szolgáltatásaik először a jászberényiek tetszését nyerték el, de Szolnokon és Győrben
is nyitottak már irodát
A hazai turista Bécsben, Velencében,
Isztamhllban "dőzsölhet" 50 dollárjából. A
külfóldiek viszont szívesen látogatnának a
felkapott turistacentrumok helyett a csendesebb, nyugodtabb alfóldi tájékra is. Idegenforgalmi szempontból a Jászság fehérfoltnak számít Ani. gyógyüdülók, szállodák: hiányában egy darabig az is marad A Lehel
Tourist Kft viszont nem fogja elszalasztani
ezt a lehetőséget Igaz, gyors megoldást nem
terveznek:.
Kis Lajos úr a kereskedelmi tevékenységben is kiaknázatlan lehetőséget lát Ennek kiépítéséhez fogtak hozzá idén. Mert
miért utazzon aranyért, olcsóbb napi cikkekért, márkás elektronikai holmikért a magyar?
Egyszeruob, ha idehozzák a kereskedo1c.
Bár egy bolt megnyitása sok-sok engedély,
pecsét és igazolás kérdése nálunk, de végül
is nem lehetetlen. S ha a kitartó kilincselés t
végre siker koronázza, akkor a kft boltjában
fogunk hamarosan vásárolni.
A szkeptikus olvasóban most felmerülhet: pont ez kell most nekünk? Mikor a
nagyvállalatokat dobra verik, a fóldet szétosztják, a gyárakat bezárják. Amikor az infláció vágtat, sót száguld Ez is igaz. No meg
az is, hogy a sok kis és közepes vállalkozás
nélkül a nagyok sem mennek előre. Hogy
nem lesz varázsütésre megoldás gondjainkra. S becsülni kell, ha valaki(k) talál (nak)
egy rést, egy apró foltot, amit "foltozásra" átvállalnak. Csendes, szerény üzleti haszon reményében. A Lehel Tourist, s alapítói erre
vállalkoztak, nem többre. S az idő nekik,
meg hozzájuk hasonló vállalkozásoknak
dolgozik.
- ke-

Jászboldogházán ?
Tavaly koratavasszal megalakult a
J ász ság első MDF-szervezete Boldogházán. Körbenéztek, mi is az, amiben változtatni, javítani lehetne, ami a falusiak
érdekét szolgálná. Többek között így vetMött fel a telefonhálózat b6vítése. A
faluban most 22 telefonkészülékkel lehet a kü1világhoz csatlakozni. Pontosabban akkor lehet, ha a telefonközpont régi, sőt muzeális értékű "dugdosás" rendszerében a kért kapcsolatot a központ
kezelője megteremti. Való igaz, az
MDF-szervezet sikertémát talált, mert a
tanácsi vezetés és a község lakossága is
melléjük állt. Közel kétszáz taggal június végén megalakult a telefontársulat,
mely öner6b61 kívánta megoldani a hálóZ?tfejlesztést.
Ugy tűnt, megy minden, mint a karikacsapás. A posta illetékese, Dedinszki
László távközlés i osztályvezető a Debreceni Postaigazgatóságról olyan előze
tes kalkulációt adott, mely szerint az
összes költség alig haladná meg a négymilliót. Ezt a telefon társulat egy összegben ki is fizetn é, lehet szerzMni, terveket készíttetni. A nagyon közeli megoldás örömét azonban hamar megkeserítette a hír, miszerint Dedinszki Lászlóttöbbek között az irreális ajánlatok miatt
- leváltották, az általa tett ajánlatot tekintsék semmisnek Boldogházán.
A kitartó és konok jászok azonban
nem hagyták annyiban a dolgot. Az
újabb postai illetékeshez fordultak, tájékoztassák 6ket a megváltozott lehetősé
gekr6l, mert 61c telefont akarnak. Az
újabb árajánlat már 12 millióról szólt. A
boldogháziakat azonban sem ez, sem a
megyei tanács "jószándéka" nem tántorította el. A megyei vezetés ugyanis kifejezte, hogy nem támogatja 6ket. De
nem is kértek ilyet, öner6b6l akarják
megoldani a dolgot, mert tudták, ha központi kegyre v<\rnak, 1997-ig náluk nem
lesz fejlesztés. Igy teltek a hetek levelezgetéssei, utazgatással, tárgyalással Szolnok, Debrecen és a falu között.
Mígnem a Debreceni Postaigazgatóság fejlesztési csoportvezet6je, Rácz Ist-

ván kiállt a falusiak elé. Elmondta, az
id6közben átszervezett postának sajnos
nincs pénze fejlesztésre. Önerős beruházásként viszont megoldható, hogy bővít
sék a hálózatot, új, a réginél valamivel
korszeruób, de nem automata, a távhívóhálózathoz is csatlakozni képes telefonközpontot telepítsenek. Ehhez viszont a
jelenlegi árakon számolva közel 40 ezer
forint kell a telefontársulat tagjaitól
egyenként. S talán öröm az ürömben,
hogy ebben egy olyan nyilvános telefonfülke "ára" is benne van, amir6l közvetlenüllehetne telefonálni az ország bármely részére.
A falunak ez ügyben kapóra jöq, hogy
megszűntaz MSZMP-szervezet. Uresen
maradt épületrésze megfelel a telefonközpont telepítésére. Ez 4,5 millióval
csökkenti az eredeti 12 milliós összeget.
Nyitott azonban az a kérdés, hogya bekötés költségeit (6-7 ezer forint) visszaadják-e, mert ez visszaigényelhet6 a szabályok szerint.
A telefonközpont üzemeltetése viszont a falu gondja lesz. Oda szakképzett
emberek (4-5 f6) kellenek, s fizetni is a
helybélieknek kell. Ez sem kevés. Mivel
még nincs új postatörvényünk, az is tisztázatlan, hogy a telefonhasználat díja hová lesz. Mert ha a falu üzemelteti, költ rá,
akkor bevétele is kell, hogy legyen. Ám
most a nagy és feneketlen költségvetési
kalapba hullanak a forintok, még csak
nem is a postához.
Telefonálni pedig jó lenne. Ha nem is
ötszámjegyű, távhívásos rendszerben,
hanem egyszeruöben. A vidék felzárkózását egyszer el kell kezdeni. S ahol erre
a helyi akarat s anyagi áldozatvállalás is
megvan, ott talán eredmény is lesz. Boldogházán egyelőre újragombolják a kabátot. A telefontársulatnak s a helyi vezetésnek, no meg a postának a kialakult
új helyzetben kell ismételten döntenie,
hogy akarják-e a boldogházi telefonhálózat b6vítését.
- Ke-

. ~.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Betegségeink...
Újsághír: A kórházi ágyaknak ma legkevesebb egyharmada úgynevezett "szociális ágy" -ként van hasznosítva. Minden
harmadik helyet olyan beutaltak foglalnak tehát el, akik nem egészségi állapotuk
miatt, hanem szociális helyzetük okán kerültek kórházba. Nekik szociális otthonban vagy a családban lenne a helyük.
Merthogy családosok is szép számmal
akadnak közöttük. A kezelésre, elIátásra
szoruló betegek ugyanakkor sorukra várnak, hogy ágyat kapjanak a szükséges
osztályokon.
A fóorvos úr behívatott a múltkor, és
visszaadta a kedves mama nyugdíjcéduláját, amit - úgy látszik -legutóbb véletlenül
összefogtunk a pénzzel. A fóorvos úr kissé ingerült volt: ilyen ne forduljon még
egyszer elő! Nem is képzeljük, tette hozzá, hogy mennyi ember - mennyi magatehetetlen öreg szülő gyermeke! - vár ezekre
az ágyakra, rajtra készen.
A jövő hónaptól tehát megint többet
kell majd adnunk! A mama nyugdíjából
lassan tényleg csak a cédula marad meg ...
Nagyon finom ember lehet a fóorvos úr,
mondta a múltkor a kedves mami. Mindig
kezétcsókolomot köszön, és olyan kedvesen mondja: remélem jól van a nénike. A
mama azt is megkérdezte néhány nappal
később, hogy nem kellene-e fiam, adni

Október 23-a estéjén kb. 300-350 ÁVR-katona, illetve egy kisebb katonai egység tartózkodott a Magyar Rádió székházában azzal a
feladattal, hogy az épületet és az adást biztosítsák. Többször sikerült is nekik az egyre er&ő
dő és türelmetlenebbé váló tömeget a Bródy
Sándor utcából a Múzeum körút irányába
visszanyomniuk.
,
A tömeg azonban nem tágított! Ujra és újra
előretört a rádió székházához, miközben a hangulat egyre harciasabb lett A védők elhajították az első könnygáz-gránátokat és szuronyaikat is használták. Mindkét oldalon fóltörtek a
szenvedélyek. A tüntetők nem hagyták magukat Volt, aki a fel nem robbant könnygáz-gránátot kapta fel a földről és vágta vissza az
ÁVR-sokra. Mások a közeli építkezés anyagából kerestekmaguknnak "fegyvert" - kövekkel
és téglákkal harcoltak. Huszonegy óra körül a
védők közül többen használták fegyveriiket -,
ahogy az 1957 legelején Budapestenkiadott a
"Rádió ostroma" cúnűkönyvecske írja: "riasztólövéseket" adtak le a tömegre. 21 óra 30 perc
után már fegyverrobajtól volt hangos a Bródy
Sándor utca. Parancsra, vagy talán parancs nélkül, ezt ma sem tudjuk, az AVR ismételten célzott SOftÚZzel kísérelte meg a székház közvetlen környékének megtisztítását Az eredmény:
halottak és sebesültek. A tömeg felháborodása
nem ismert határt! Mintha egyetlen torokból
jöttvolTIa, ezrek és ezrek kiáltozták: "Gyilkos
az ÁVÓl Vesszen az ÁVÓ!!" De ez csak alrezdet volt A szavak után a tettek következtek. A

valamit a fóorvosnak ... Ha már ilyen finom ember... Majd adunk, nyugtattam
meg, miközben az járt a fejemben, hogy
elég lesz-e vajon egy ezressel emelni a
mama kiadott lakásának bérét, vagy legyen rögtön ezeröttel több. Elvégre... mi
sem fizethetünk rá a fóorvos úr "kedvességére".
A mama különben jól van. Ha jó az id6,
nagyokat sétál a kórházkertben, bár az
utóbbi öt esztendőben er6sen megfogyott
már az ereje. Azóta ritkulnak a séták. Az
első időben még gyakorta kérdezte, hogy
mikor jöhet már haza, de aztán leszokott
az ilyesmir61 ... Sikerült meggy6znöm,
hogy legfontosabb az egészsége, s majd
jön, ha meggyógyult Már csak azon ~
egyen csodálkozom, hogy nem betegszik
meg attól a sok gyógyszert6l, amit azért
kap, hogy elhiggye magáról, mennyire
beteg! Időközönként nyugtatózzáíc, s
olyankor mindig nagyon ideges lesz az
újabb tabletták miatt..
Kisfiam, megvan-e még az öreg eperfa
- kérdezte nemrég a kedves mama. Hogyne! - bizonygattam lelkesen, miközben a
feleségem szemrehányóan csóválta a fejét
az ágy túloldalán állva. Hogyne, kedves
mama, hogyne volna! Felfúrészeltük és
csigalépcsőt csináltunk bel61e négy esztendeje - gondoltam hozzá -, s azóta azon

Gosztonyi
Péter:
~

6
járunk fel az új lakás tet6terébe. És az
utca ... ? Az öreg deszkakerítés ... ? Az üldögél6 asszonyok a szomszéd ház
eI6tt ... ? Bátortalan, öreges kérdések voltak. Lassan elmaradtak szerencsére ezek
is.
A csaIádunknak rendes vasárnap délutáni elfoglaltsága, látogatni a mamát. A
feleségem, a lányom, a fiam és én felváltva visszük neki a húslevest, a gyümölcsöt
és a rnadártejet. Tudjuk mi kérem, mi az
erkölcsi kötelességünk! Tudjuk, hogy kinek mivel tartozunk ...
A fóorvos úrnak most például egyhavi
összeggel! Csak átmeneti halasztást kértem, és 6 adott. Mi mindig rendesen fizettünk, kérem, nincs oka kételkedni bennünk. A fóorvos úr azt mondta: ezt nem
tenné meg mindenkinek! Tekintettel
azonban arra, hogy régi jó kuncsaftok
vagyunk, késhetünk kicsit a fizetéssel.
A napokban zsúrt tartottunk a kórházi
társalgóban. Tízéves évfordulója volt annak, hogy a kedves mamát párnapos kivizsgálásra behoztuk az osztályra. A bens6séges kis összejövetelre meghívtuk
mindazokat, akik ez alatt az évtized alatt
ilyen sikerrel marasztották 6t az osztályon. A fóorvos úr megnyugtatott: nem
lesz semmi baj, ha továbbra is azt mondjuk mindenkinek, hogy holnapra ígérték
a laboreredményeket, aztán már többet
tudunk majd. Ebben maradtunk, újabb tíz
évre...

***

Abszurd? Látszólag igen. Azonban
ezért az élet a hibás, nem a történet.
- elemel-

1956
"

CELZOTT SORT-U ZZEL
bosszútól áthatott tünteték az első fegyvereket
a rádiószékház megsegítésére küldött és a Múzeum körúton a tömegben páncélozott jármúveikkel elakadt honvédektól kapták. Ez utóbbiak maguk is tanúi lévén az ÁVR vérontásának, önként adták át a fiataloknak puskáikat, de
akadtak népszerével katonák, sőt tisztek(!),
akik fegyvereikkel együtt beálltak a tüntetókből fegyveres ostromlókká változott felkelők
közé. A Puskin utcához, a rádiószékház hátsó
oldalához irányított határórök közül is többen
elhagyták egységüket és csatlakoztak a felhevült támadókhoz, akiknek úgy tűnt, egyedüli
célja már nem is annyira a rádió elfoglalása
volt, hanem inkább a tömegre lövő ÁVR-val
való leszámolás!
Még jóval éjfél előtt a rádió támadóihoz
"erősítés" érkezett: a főváros környéki gyárak
és üzemek munkásai, akik három műszakban
dolgoztak, tömegével hagyták abba a munkát,
amikor az ÁVR vérengzéséról bút kaptak. Az
évek óta elnyomott düh és bosszúérzés az
Á VR ellen spontán erővel tört fel bennük.
Gyári gépkocsikat szereztek, ahol fegyver volt

(nem kevés gyárban volt fegyverraktár!), feltörték: a raktárakat és csoportosan siettek be a
városba. Számos kommunista párttag is volt
közöttük, akiket épp úgy terrorizált az AVR, és
épp úgy kizsákmányolt a rendszer, mint a többi
kisembert!
Szélnél sebesebben terjedt el az éjszakai
városban a rádiószékház ostromának híre. Az
ÁVR-sooúz volt az a szikra, amely az október
23-áll békés tüntetésnek indult tömegmozgalom puskaporos hordóját felrobbantotta és a
kezdetben még "hideg ésszel, de fcuó szívvel"
vezetett diákmegmozdulásból fegyveres felkelést csinált!
A késő éjszakai órákban számos más helyen is sor került a felhevült tömeg és a karhatalmi szervek között összecsapásra. Az
MDP központi pártlapja, a "Szabad Nép"
székházát is elfoglalták, s nem egy laktanya, meg rendőrőrs előtt játszódtak le drámai események. Miként minden klasszikus
forradalomban, úgy 1956. októberében Budapesten is megértette a tömeg, hogya hatalommal való első fegyveres összecsapás
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A Halvány Lila Gőzt Eresztők ...
I.
Az els6 írásos emlékeink között szerepel
~öbb olyan dokumentum, ami azt bizonyítja,
hogy pártunk történelmi párt Amikor eleink
bejöttek a hágón, és feltették a kérdést: vajon
jó lesz-é e medence nékjlnk hazául, akkor hiteles források szerint - Almos vezír ezt válaszolá: halvány lila gőzöm sincs. S mivel tanácstalanságában nem volt egyedül, ezért az
azonos platformon lév6k - Előd javaslatára megalakították pártunk jogelődjét Más források bizonyítani látszanak azt is, hogy ellenfeleink meghamisították a dicső múltat, mert a
"Feheruuaru rea meneh hodu utu rea" valójában a velünk: szorosan összefüggő "Lilauuaru
rea meneh hodu utu rea" alakban lett kőbevés
ve.
II.
A Halvány Lila Gőzt Ereszt6Párt (a továbbiakban HALIGEP), önmagát defIniálv a elhatárolódik azoktól a szervezetekto1., akiknek
halvány lila gőzük sincs a nemzeti felemelkedés útjáról, lehet6ségeiról. így választási koalícióra kizárólag a MALÉV-vel és az MHSZ
hólégballonos szakosztályávallép.

V.
Pártunk háromszíntI lobogója, a lila-lila-lila.
VI.
A HALIGEP visszautasítja a párt soraiból
korábban kivált, és a Halvány Segéd Fogalmat
Fogalmazók Pártját megalakított csoport törekvéseit, egyben a Halvány név használatáért
6ket bepereli.

VIL

A párt alapvet6nek, és rázósnak tartja a
földkérdést Ezért valamennyi rázós mosógépet és hút6szekrényt le kell földelni. Itt is
érvényes a jelszó: Földet vissza nem adunk!
VIII.
A HALIGEP elutasítja a rubelelszámolású
export leállítását, mivel ez komolyan veszélyezteti a hazánknak történelmi dicsőséget
szerzett gőzölős vasalóipar létét. Előzóek miatt a párt jelképe ezentúl a halvány lila gőzt
eresZt6 vasaló lesz.

XII.
Az alapvet6 élelmiszerárak befagyasztását, és néhány alapvet6 élelmiszer (sör, bor,
pálinka) rendszeres hútését követeljük. Ezzel
összhangban fel kell emelni a létminimumot.
A jövőben a minimum lét napi két literben kell
meghatározni.
XIII.
StIrg6sen fel kell emelni a napidíjat amennyiben az leesett.

XIV.

A HALIGEP a későn fekvő Magyarország
pártja. Elképzelésünk: alapja az, hogy olyan
tömegekre támaszkodunk, akik még soha, a
legzivatarosabb ido1.cben sem feküdtek le túl
hamar senkinek. Jelszavunk: "Jobb későn,
mint korán!"

Az adórendszer radikális reformja programunk fontos része. Az erre vonatkozó anyagokat kis füzetbenjelentettillsmeg, ami már kapható az újságárusoknál. Ara: 1250 forint +
AFA.
XI.
Kulturális téren alljuk, hogy akultúranem
áru. Mert aki áruba bocsátkozik, az kulturálatlan. Ha ilyen kulturálatlan egyeddel találkozik
egy párttag, akkor kötelessége annak mögé
kerülni, amiért megkapja a két pontot.

A párt elhatárolja magát az elmúlt időszak
allürjeito1., így a vadászatot, mint politikusi huncutságot csak úgy tartja elfogadhatónak, ha mindenki magáévá teszi az alapszabályt: "Aki 6zt mond, mondjon G6zt is!"
XV.
A Párt, amennyiben kormányképes er6vé
minősíti őt a választás, megalakítja ifjúsági
szervezetét, az FIGÚSZ-t, a Fiatal Gőzöl6k
Szövetségét.
XVI.
Külkapcsolataiban a párt szoros nexusra
törekszik azoknak az országoknak a hasonló
pártjaival, mely országok észak felól nézve a
jobb kéz felé esnek, de bővíteni kívánjuk az
együttmtIködést olyan erősebb lila g6zt eresztő szervezetekkel is, amelyek országai déIról
nézve a bal kéz felé találhatók.
XVII.
V égül; a Halv ány Lila Gőzt Ereszt6k Pártj a
tisztában van történelmi felel6sségével. Ezért
zászlót bont mindazon er6k összefogásáért,
akik szimpatizálnak elképzeléseivel, programjátmegvalósíthatónak, követendőnek tartják. Előre a szebb, a kontúros abban lila jövő
ért!
Dr. Tenzió Titusz
a párt gözvivöje

után csak két lehet6ség van: vagy meghunyászkodva kapitulál - vagy tovább harcol!
A harchoz szükséges fegyvereket a felkel6k
a budapesti fegyvergyárak raktáraiból, laktanyákból vagy a rend6rségtól kívánták
megszerezni. Vérontásra csak kevés helyen
került sor. Legtöbbször erőszak nélkül sikerült az összeverooött csoportoknak a kívánt
fegyvereket megkapni. S6t, mivel a támadók között nem kevés egyenruhás személy
volt (ezt a tényt még a hazai, a forradalommal szemben ellenséges irodalom is
kénytelen beismerni) -, sok helyen "fra terni zálásra" került sor a tömeg és a katonai objektumokat őrz6 katonák között. A nemzeti
jelszavak, az ifjúság 14 pontos programja és
az Á VR elleni harci felhívás őket is mélyen
érintette. Hiszen egyenruhában is magyarok
voltak és magyarként gondolkodtak ...
Október 24-ének reggelére - a tegnapi
békés és reményekkel teli főváros a "múlté"
lett!
A munkásság szervezés nélkül is kimondta az általános sztrájkot, így is tiltakozva a véres események ellen. A buszok,
villamosok remizben maradtak, a közúti
forgalom leállt. Nem nyitottak ki a boltok,
az irodák is zárva maradtak. Budapest főút
vonalain, a fontosabb útkeresztezódéseknél
és közúti csomópontoknál fegyveres fiatalokat - férfiakat, nőket - lehetett látni, akik
ezen a ködös, húvös őszi reggelen kocsikat
igazoltattak és sok helyen barrikádokat

emeltek. Ezek a fiatalok a történelmi órákhoz illően komorak voltak és mindenre elszántak. Harcra, fegyveres összecsapásra
készültek. Már tudták a legújabb hírt, az
egész Budapest hallhatta, amit a parlamenti
szükségadóból sugárzó rádió többször is elismételt: Az éjjel a Magyar Népköztársaság
kormánya, a Varsói Szerződés értelmében
segítségért fordult a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnokság ához. Óket kérte fel a rend helyreállítására!
Ma már bizonyított tény, hogy Gerő Ernő volt az, aki október 23-án a kés6 esti
órákban Moszkvától a "zendülés" leverésére szovjet katonai segítséget kért. Ezekben
az órákban ugyanis a budapesti pártközpontban megfelel 6 katonai biztosítás mellett a Központi Bizottság "permanens ülést"
tartott. A tüntetések hírére hívás nélkül jöttek a párt és a kormány vezet6 emberei, sőt
maga az államelnök, az egykori kisgazdapárti vezető, Dobi István is ott volt. Nagy
Imre a Parlament erkélyéról tartott beszéde
után barátai rábeszélésére ment be a pártközpontba, nem utolsó sorban azért, hogy
informálódjon. Hegedús András visszaemlékezései szerint már ekkor felmerült a gondolat, hogy az országban tartózkodó szovjet
csapatokat vessék be a rend helyreállítására.
A vita ezzel kapcsolatban eléggé élénk volt,
de tulajdonképpeni ellenállás igazán senkinél sem volt tapasztalható. "Késoób, azt hiszem kilenc óra körül, Nagy Imre is bekap-

csolódott a vitába és az ő részvételével is kialakult az az álláspont, hogya szovjet csapatokat és a szovjet kormányt a rend helyreállítására kell felkérni ... Gerő, mielőtt a szovjet nagykövetet, vagy Moszkvát - nem tudom - felhívta volna, újra mindenkit megkérdezett, hogy egy ilyen lépéssel egyetérte? Mindenki egyetértett... " Majd utána hozzátette: "Ez persze korántsem jelentette azt,
hogy a szovjeteket a felkelés közvetlen leverésére kértük volna fel! Hozzá kell tennem, hogy az akkori helyzetben mindenki
nagyon zavarodott volt, és ezt a segítségkérést senki sem úgy értette, hogy ez egyenlő
egy lőparanccsal! Úgy képzeltük, hogy az
országban tartózkodó szovjet csapatok
mintegy 'flotta-demonstrációként', végigvonulnak páncélosaikkal Budapest utcáin.
Valamennyiünk emlékezett még az 1953-as
berlini eseményekre. Ott is a szovjet páncélosok puszta felvonulása a rend helyreállításához vezetett!" (Amit Hegedús ebben az
idézetben 1978 6szén e sorok írójával Párizsbanfolytatottvisszaemlékezésébennem
említ, az az a tény, hogy Nagy Imre október
23-án éjjel csupán csak magánemberként,
minden állami és pártfunkció nélkül tartózkodott a pártközpontban. Helyzetét és szerepét ebben a kényes emberi és politikai szituációban Méray Tibor "N agy Imre élete és
halála" CÍmú biográfiában történelmi hitelességgel ábrázolja.)
/Foly tatjuk/

III.

A párt nevében a Halvány azt jelenti, hogy
szerény, mértéktartó. A Lila ~ szelídséget
szimbolizálja, úgy is mint Lila Akác. A Gőzt
nem lehet másképpen értelmezni, minthogy az
az országot kfuzó gazdasági reuma fájdalomcsillapítója.

IV.

IX.

A közellátásban (és a távollátásban) sürgő
sen fel kell számolni a lánckereskedelmet. Aki
eddig lánccal kereskedett, az tegyen vagyonnyilatkozatot! Akinek nyilatkozata nem
vagyon,annaklegyen!

X.

v

vezetői
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ELLENTMONDÁSOK AZ IDEGENNYELV-OKTATÁS KÖRÜL

Orosz helyett MIT és HOGYAN
tanulhatnak cseInetéink?
Közel egy éve üdvrivalgásban tört ki a magyar
diákság. Glatz Ferenc miniszter úr bejelentette,
többé nem kötelező tantárgy az orosz. Az öröm
aztán nem sokáig tartott. Hamarosan kiderült,
bizony nem érdemes sutba dobni az oroszkönyvet,
mert elő kell kotorni. ffisz nincs elegendő más
idegen nyelvet tanít6 tanár, nincsenek könyvek,
sz6tárak, eszközök stb. Az ördög mindig a
részletekben bújik meg. Az idegennyelv-oktatás
jelenlegi val6ságában pedig ezernyi ördög rejtőzik.
Jászfelsőszentgyörgy általános iskolájában
ebben az esztend6ben is a ruszkij jazik az
összes lehet6ség. Nincs tanár, aki tudna középfokon más idegen nyelvet. A kétezer lelkes
községnek kilátása is alig van, hogy a második
idegen nyelv oktatását az iskolai tanórák keretében megoldja. Egy tanárnő vállalta, hogya
TIT-nél tanul. Középfokú nyelvvizsgát viszont
minimum két év alatt tehet a kitartó, szorgalmas hallgató. A felsőszentgyörgyi gyerekek
német tanulmányaikat azért elkezdhenék már
régebben. A TIT a község művelődési házában
nyelvtanfolyamot szervez. Külön az alsó és
külön a feM tagozatosak hetente egy alkalommal vesznek részt a foglalkozásokon. S hogy
ez a megoldás elvezet-e a biztos nyelvtudáshoz, ne fIrtassuk.
Jászapátin, a Mészáros Lőrinc Gimnázium
és Szakközépiskolában már árnyaltabb a kép.
Az orosz mellett németet, angolt, franciát,
olaszt, sőt a latint is választhatják a gyerekek.
Ez utóbbit egy nyugdíjas pedagógus révén, aki
szívesen tanítja néhány diáknak Tacitus ékes
nyelvét. Két német, két francia, négy orosz,
egy angol és egy olasz nyelvszakos pedagógus
közel 50 kis létszámú csoportban tanít.
- Sajnos őszto'1 az olasz nyelvet már nem
választhatják a gyerekek, mert elköltözik a
nyelvtanár - tájékoztat Kalmár Pálné igazgató.
Angol szakos pedagógust sem tudunk szerezni
évek óta. Vidékre lakás nélkül, alacsony fIzetésért senki sem jön. Pesti vagy nagyvárosi
iskolákba mennek, így a vidéki gyerekek hátrányai tovább nőnek.
- A diákok mennyire igénylik a nyugati
idegen nyelvet?
- Már az sem egyszerű, hogy ilyen-olyan
szintű orosz tudásuk mellé egy új idegen nyelvet kezdjenek el tánulni. Pláne nehéz lenne két
nyelvet egyszerre felvenni. így az oroszt végigviszik a négy év alan. A szakközépiskolai
osztályokban csak 1990. szeptemberéto'1lehet
majd németet és franciát választani. Eddig
nem tudtuk ezt megoldani. Pénzt ugyanis a
második idegen nyelv oktatás ának oovítésére
sehonnan sem kaptunk. Egy orosz szakos fIatal
pedagógusunk átképzési költségeit a megyei
tanács vállalta ugyan, de az iskolának nem

jutott több a költségvetésbo'1. Pályáztunk il Soros-alapítványhoz, de ott sem nyertünk. Pedig
szükség lenne videoanyagokra, hangszalagokra, könyvekre. Magnóink öregek, korszeruobek, jól múködóek kellenének. Tehát nincsenek meg a feltételek, s gondolom, nemcsak a
mi iskolánkban.
- Az orosz szakos tanárok fogla/koztatása
akkor önöknél nem jelent problémáJ.
- Nem, hisz akinek az orosz mellett más
idegen nyelv a szakpárja, abból kap nagyobb
óraszámot. Az átképzést is megoldjuk egyiküknél. Sokkal nagyobb gondot ott látok, hogy
az egyetemeken most tanulók sorsa mi lesz.
Ugyanis rengeteg orosz szakost képeznek jelenleg a felsőoktatásban. Az intézkedés nem
volt átgondolt. Elóbb az egyetemeken kellett
volna az idegen nyelvi képzést oovíteni. A
középfokú s az általános iskolákban pedig akkor, amikor az egyetem már adja a tanárokat.
így csak toldozgatunk, foldozgatunk, átképzünk. Ez pedig sokba kerül.
- Mikorra válik problémamentessé ön szerint a második idegen nyelv oktatása a középiskolákban?
- Mire megfelelően képzett tanárok lesznek
a vidéki iskolákban is, az szerintem tíz év. De
ez csak az egyik feltétel. Korszerű tankönyvek
is kellenek. Ma ez sincs. Heti három órában
nem lehet megtanulni egy nyelvet sem! Nincs
lehet6ségük a gyerekeknek a gyakorlásra nyelvi környezetben. Ahhoz, hogy tényleg tudjanak beszélni, a tanáron, a könyvön, az emelt
óraszámon kívül még sok kell. Csereüdülések,
ami pénz kérdése. Vagy nyelvi táborok, nyári
intenzív tanfolyamok, amihez megint csak
pénz kell. Most felborzolták a kedélyeket,
hogy nem kötelező az orosz. Csak hát mit
tanuljon a diák, ha nincs vagy alig van másra
lehet6sége.
Jászberényben, a Liska József Ipari Szakközépiskolában Hlavacska Andrásné igazgatónak is fejtörést okoz az idegennyelv -oktatás.
- Az, hogy az orosz nem kötelező, szépen
hangzik. Csak éppen nem lett megmagyarázva
a közvéleménynek, hogy ennek mennyi feltétele van. Nem vagyunk felkészülve a nyugati
nyelvek tanítására. Nincsenek nyelv szakos ta-

náraink. Pedig hirdetjük az angol s a német
szakos állást, de nem jelentkezik senki. Elmentünk egyetemekre, fÓlSkolákra, de a végzősöknek jobbnál jobb ajánlataik vannak. A
harmadévesek is lekötötték már magukat.
Most olyan jászsági diákokat keresünk, akikkel esetleg szerződést tudnánk kötni, s visszajönnének szülőföldjükre tanítani. A szakközépiskolák fIzetni sem tudnak annyit, mint a
gimnáziumok. Ez is hátrány.
- Most milyen nyelveket tanulnak itt a diákok?
- Angolt és németet az első és második
osztályokban, heti két-két órában. Aki most
harmadikos vagy negyedikes, az csak oroszt
tanulhatta, mert nem volt tanárunk. Jelenleg
egy angol szakosunk van, a németet óraadó
tanár oktatja. Két pedagógus vállalta az átképzést, ők a tanév végén tesznek középfokú
nyelvvizsgát németbo'1, illetve angolból. Ez év
szeptemberéto'1 új, korszerű tanterv et vezet be
a minisztérium. Ez lehewséget ad a heti négy
órás idegennyelv-oktatásra Csak legyen hozzá pedagógus is. Az oroszt nem tudjuk leépíteni, tehát marad.
Ez a helyzet sajnos nem egyedi. A megyei
tanács végrehajtó bizottsága nemrégiben vizsgálta ezt a témakört. Megállapították, hogy az
általános iskolákban mindössze öt településen, tíz iskolában adottak valamely nyugati
idegen nyelv órarendszerű tanításának lehető
ségei. S ezt a feladatot 15 nyelvszakos tanár
látja el! A középiskolák közül csupán ötben
volt meg a tényleges nyelvválasztási lehető
ség. Tizennégy középiskolában csak egy vagy
két elsős osztály tanulói választhattak, a többiek nem, 12 intézményben pedig egyáltalán
nem tudtak nyelvi kínálatot biztosítani.
Átképzésre 1989 őszén 250 pedagógus jelentkezett. A TIT és a Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében induló tanfolyamon azonban csak 92-en vehettek részt. A TIT Megyei
Szervezete a kimaradtak közül további 62 pedagógus részére biztosította az átképzés lehet6ségét. Ezeken túl több helyi tanács önálló
kezdeményezésre szervezett tov ábbi .tanfolyamokat, ahol 53-an tanulnak most. Ezeken a
tanfolyamokon tanulók költségeinek egy részét,az ÁBMH átképzési alapjából fedezik, s
a megyei tanács is biztosított e célra félmillió
forintot. A pedagógusokra jutó költséghányadot sok helyen az iskolák vállalták. Ennnek
ellenére nem irigylésre méltó az átképzés t vállaló pedagógusok helyzete.
A vb megállapította, legalább 270 tanár
átképzését kellene megoldani ahhoz, hogy a
nyelvválasztás lehetősége meglegyen. Ehhez
jó lenne a megyében kihelyezett fÓlSkolai tagozatot indítani. Aztán pénz is szükségeltetik.
Erre ai évre azonban ismét csak ötszázezer
forint jut amegye költségvetésébo'1. Elindultunk egy úton, mely szándékaink szerint Európa nyugati része felé tart. Száguldásunkat
azonban ezernyi béklyó akadályozza.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
MDF -szervezetek helyi programjaiból
I.Infrastruktúra
- Meg kell vizsgálni a megyeszékhelyen a trolibuszhálózat fokozatos kiépítésének lehetőségét. Ez a közlekedési rendszer környezetkímélő, megbízható, pontos és a nagyforgalmú útvonalakon gazdaságosan üzemeltethet6.
- Mielőbb meg kell építeni a 4. sz.
főközlekedési út Szolnokot, majd később
Törökszentmiklóst és Kisújszállást is elkerülő szakaszát. Már az útépítés első ütemében meg kell oldani a 4. sz. és a 442.
sz. (martfűi) út biztonságos kereszteződé
sét.
- Szorgalmazzuk az alföldi megyék, így
megyénk közlekedési, hírközlési, csatornázási helyzetének jelentős javítását, fej lesztését. A világkiállítás beruházásaiból
jusson az Alföldnek is!
- Meg kell vizsgálni a vízi közlekedés
(folyami személy- és áruszállítás) fejlesztésének lehetőségeit, távlatait
- A szolnoki repülőteret alkalmassá
kell tenni polgári célú igénybe vételre.
(Idegenforgalom, légitaxi, légimentés
stb.)
- A szovjet csapatok kivonulása után
felszabaduló épületek, létesítmények a
helyi érdekeknek leginkább megfelelő
módon hasznosuljanak. A helyi nyilvánosság bevonásával készüljenek tervek a
hasznosítás módjaira.

2.Gazdaság - mezőgazdaság
- Tekintve, hogy megyénk gazdaságá-

ban meghatározó szerepe van az agrárgazdaságnak, ezért e helyen csak az MDF
általános mezőgazdasági programjának
legfontosabb gondolatait foglaljuk össze.
- Tulajdonreformunk kidolgozásánál
az alábbi alapelveket vettük figyelembe:
= legyen gyorsan végrehajtható,
= a föld kerüljön magántulajdonba,
aranykorona érték alapján,
= élelmiszer-ellátás unk és az export
még átmenetileg se kerüljön veszélybe,
= a föld annak tulajdonába kerüljön,
aki azt várhatóan megműveli,
= szolgáltassunk igazságot parasztságunknak az elszenvedett sérelmekért.
- A termőföldek hasznosítása a tulajdonosok akarata szerint alakul. Ók döntik
el, hogy egyénileg vagy közösen művelik,
bérbe adják vagy eladják.
- Javasoljuk, hogy a vidéki, falusi lakosság a termelésbe fektesse be megtakarításait.
Építsenek a községek (esetleg kettenhárman közösen) helyi élelmiszer-feldolgozó láncolatokat: kis hút6házak, tárolók,
vágóhidak, konzerv- és konyhakész termékeket előállító vállalkozások lennének
eze}c.
Íly módon a helyi termelők nem lesznek kiszolgáltatva a felvásárló monopolszervezeteknek, bővül a kínálat, letörhetők a monopolárak, növelhető a foglal koztatottság.
Hasonló módon célszerű eljárni az ipari szolgáltatások terén is.

3.0ktatás • miivelödés
- A 20 éves halogatás után meg kell
oldani a megyei könyvtár ügyét, akár új
épületben, akár átalakítással. - Célunk a
felsőfokú oktatás bővítése, mint pl. külkereskedelmi főiskola, nyelvtanárképzés
stb.
- Az alsófokú oktatás körzetesítése mielőbb szűnjön meg. Saját iskolákat a községeknek!

4. Környezetvédelem
- Szorgalmazzuk, hogy az arra alkalmas földeken mindenütt telepítsenek erdőt.

- Kiemeit fontosságú a községi és városi zöldövezetek megteremtése, illetve
területeinek növelése.
- A veszélyes hulladékok tárolását pályázati rendszerekkel, a helyi lakosság
bevonásával, érdekeltté tételével, korrekt
tájékoztatásával lehet és kell megoldani.

5. Idegenforgalom
- Fontos természeti kincsünk a termálvíz. Törekedni kell sokoldalú felhasználására, így gyógy-idegenforgalmi hasznosítására is.
- A Körös-Berettyó men tét is be kell
kapcsoini az alföldi idegenforgalomba
(falusi turizmus).
- A Tisza-tó fejlesztése az idegenforgalmi és környezetvédelmi szempontok
együttes figyelembevételével történjék.

Részletek a Független Kisgazdapárt
programjából
I.
Programunkat meghatározza az, hogy
a Független Kisgazdapárt a keresztény
értékrend alapján áll, a kereszténydemokrácia eszmeiségével közösséget vállalva. Nem vagyunk osztály- vagy
rétegpárt, hanem mint polgári középpárt,
az egész nemzet gazdasági, társadalmi és
szociális gondjait vállaljuk fel.

II.
Történelmi hagyományainkhoz hűen
elsősorban a magyar vidék, a magyar falu, a parasztság és mindezzel együtt a
magyar mezőgazdaság felemelése, társadalmi és gazdasági felvirágoztatása a cé-

lunk. Tenni kívánjuk ezt azzal a szent
meggyőződéssel, hogy egész létünk jórafordulását csak a nemzet alapjait és gyökereit jelent6 paraszti réteg felemelé sével, cselekvőképes politikai és gazdasági
helyzetbe hozásával tudjuk elérni.

ill.
Az 1947-es földtulajdonjog deklarálását alapvető követelménynek tartjuk. Ennek a tulajdonjognak az elismerése
visszaadja a parasztságunk hitét, megteremti legfontosabb termel6eszközünk, a
föld reális piaci értékét, módot és lehet6séget ad a demokratikus, egészséges szövetkezeti szerveződésre mind a termelés,
mind a feldolgozás, értékesítés területén.

IV.
Gyakran éri vád a Független Kisgazdapártot, hogy a nagyüzemeket szét akarja

verni. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk. Az 1947-es tulajdonjog elismerésével a parasztságnak a joga lesz a döntés.
A reális demokratikus szövetkezeteket,
ahol a földtulajdonosok önkéntes szövetkezése alkotja a közösséget, támogatjuk.
A tulajdonjog birtokában a termelőszö
vetkezeti paraszt nem kiszolgáltatott alkalmazottja lesz a tsz- vezetőknek, hanem
a tsz-vezetők lesznek a felszabadított tulajdonnal rendelkező gazdák alkalmazottjai.

V.

Döntő

fontosságú az adó- és elvonási
rendszer felülvizsgálata. Célunk a föld
értékének megfelel6 (aranykorona szerinti) földadó bevezetése, és egyben a meIFolytatás a 10 oldalonl

-.~
-'.
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Részletek a Független Kisgazdapárt
programjából
IFolytatás a 9. oldalról!
zőgazdasági termékeket sújtó többsíkú
adórendszer felszámolása.

VI.

A társadalombiztosítás tűrhetetlen
mértékét a kötelező biztosítás szintjén jelentősen csökkenteni kell. Ugyanakkor a
biztosítási rendszer b6vítésével az önkéntes biztosítások ellenszolgáltatásait kell
mind mennyiségében, mind minőségé
ben növeini.
. A nyugdíjren.dsz~r ?iztosítsa a ~in~e~~
kori társadalmI mImmumot az mflaclO
reális figyelembevételével és szerény
mértékű tartalék biztosításával.

VII.
A gazdasági élet egész vertikumában
fel kell számolni a monopóliumokat. Különös tekintettel az élelmiszer-alapanyagok forgalmazásában, a feldolgozó á~a
zatban. A lehető Iegrövidebbre zárando a
kapcsolat a termel6k és a fogyasztók között. A termel6k önkéntes értékesítési és
feldolgozói szövetkezetei tudják csak kiszorítani a piacról az árfelhajtó hatású
önérdekeltségű kereskedelmi, felvásárlási szervezeteket.

VIII.

A Független Kisgazdapárt szervezésében megkezdődött a hagyományos "Han-

gya" szövetkezetek újbóli létrehozása. Ez
a mozgalom kívánja me~ol~ }cözö~n
a termel6k és a fogyasztok pIaCI erdekvedelmét.

IX.
Az államilag támogatott. veszteséges
vállalatokat vállalkozásokat fel kell számolni. Az Ój vállalkozások akár állami,
közösségi vagy magán indíttatásúak, teljes esélyegyenl6séggel indulj~~. Nem
tűrhető el politikai vagy ideológIaI alapon
semmiféle központi létszám- és értékkorlátozás. Ezt szabályozza a piac.

X.

Ittkell szólni a reprivatizálási folyamatokról. A mezőgazdaságban az 1947. ~vi
földtulajdonjog deklarálása vethet ga tat
egy olyan folyamatnak, hogy. a föI,dek
jogtalan kiárusítása megtörténjen. Penzügyi, gazdasági nehézségekkel ,küzdő
tsz-ek már is megkezdték a használatukban lévő területek jogtalan kiárusítisát.
Ismételten figyelmeztetjük mind az eladó, mind a vevő felet a jogtalanság várható következményére.

XI.
A Független Kisgazdapárt programjának sarkalatos pontja a külgazdaság átszervezése. Tűrhetetlen és azonnal beszüntetendő az a folyamat, ami a szám unkra leszűkült nyugati piacon nehezen

A szavazás módja
III.
A SZAVAZÁS
1. A szavazás napján a választópolgárok a szavaz6kőrökben elhelyezett URNÁKHOZ Járulva
LEADJAK VOKSUKAT (SZAVAZATUKAT)
- arra az egyéni választókerületi JELÖLTRE, illetől eg
_
- arra a TERÜLETI (fóvárosi, megyei) pARTUSTARA, amely meggyózódésuknek, elgondolasuknak , akaratuknak legjobban megfelel.
.
2. SZAVAZNI KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN
a. elsösorban a VALASZTÓPOLGAR ALLANDÓ LAKÓHELYE SZERINT KIJELÖLT szavazoho.
Iyiségben:
b. kivélelesen - az elOzöekben jelzett . IGAZOLÁS· birtokában - AZ IDEIGLENES LAKÓHELYEN VAGY TARTÓZKODAsl HELYEN lehet.
Az egészségi állapota miatt mozgásában gátolt választ6polgárt-szavazásának leh:tövé tétele
érdekében - kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja az ugY,nevezett
MOZGÓURNÁVAL felkeresi. Javasoljuk. hogy aki erre igényt tart, a HELYI TANACS VB.
TITKÁRÁNAK lehetőség szerint minél hamarabb jelezze.
3. SZAVAZNI : A SZAVAZÁS NAPJAN ALTALÁBAN 6 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG LEHET! Ha a

körülmények indokolják, a szavazóköröket már 5 órakor kinyitj1k. a szavaz~tsza.mlá ró
bizottságnak lehetősége van arra is, hogy a szavazás lehetőségét 20 óráig b~~os , tsa . .
4. A SZAVAZÓHEL YISEGBEN gondoskodnak a szavazás titkosságának feltételel rol (szavazofulkék, urnák, boritékok stb.) és a szavazás lebonyolításához szükséges nyugodt körülményekról.
H

A SZAVAZÓHELYISÉGBEN A VAUlSZTÓPOLGAROK CSAK A SZAVAZÁSHOZ SZÜKSÉGES
IDEIG TARTÓZKODHATNAK!
5. SZAVAZNI CSAK HIVATALOS SZAVAZÖLAPOKKAL LEHET!
8. Az EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET SZAVAZÓLAPJA - ábécé so rrendbe n - ta rta lmazza :
- A JELÖLTEK NEVÉT
.
- AZ ÖKET JELÖLÖ pARTOK VAGY TARSADALMI SZERVEK MEGNEVEZÉSET. iIIelöleg
- A FÜGGETLEN JELÖLÉS TENYET
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elnyert devizaeredményt KGST kényszerszerz6dések alapján előnytelen rubel
relációjú beruházásokra, szovjet érdekeltségű termelési ágazatok támogatására fordítja.

XII.
Nagyon jól tudjuk, hogy ilyen átfogó,
nagyléptékű programot csak úgy lehet
végrehajtani, ha a magyar nép tudatában,
hozzáállásában a teljes egyetértés és segít6 szándék megjelenik. Sajnos az elmúlt 40 év diktatúrája legnagyobb kárt
népünk lelkiségében, nemzeti tudatában,
erkölcsiségében tette.
A Független Kisgazdapárt ezek figyelembevételével állította össze azt a programcsomagot, amely a keresztény egyházakkaI szoros együttműködésben kívánja
megvalósítani ifjúsági és oktatási pro?ramját. Alapállásunk az, hogy szabadítsuk fel az oktatásügyet a felülr61 irányított marxista indítékú merev szabál yozástól.
J ól képzett pedagógusa~, teljes le~i
ismereti szabadsággal tanItsák, neveljek
ifjúságunkat Kapják vissza a keresztény
egyházak jogaikat a nemzet nevelésére,
oktatására. Kapják vissza az ehhez szükséges anyagiakat és eszközrendszert.
Alapvet6 állampolgári joga legyen a szülőnek gyermeke világnézeti nevelésének
eldöntése. Csak egy új, demokratikus, európai lelkületű, keresztény erkölcsi alapokon álló nép lesz képes megvívni a
következő történelmi időszak nemzetmentő harcait.

l . A szavazás napján a választópolgárok a szavazókörökben
elhelyezett urnákhozjárulva leadják voksukat (szavazatukat)
- arra az egyéni választókerületi jelöltre, illet61eg
- arra a területi (fővárosi, megyei) pártlistára, amely meggyőződésüknek, elgondolásuknak, akaratuknak legjobban megfelel.
2. Szavazni kizárólag személyesen
.
....
a. elsősorban a választópolgár állandó lakóhelye szennt kijelolt
szavazóhelyiségben;
b. kivételesen - az előz6ekben jelzett "Igazolás" birtokában - az
ideiglenes lakóhelyen, vagy tartózk~~i hel~en le~et. "
,
Az egészségi állapota miatt mozgasaban gatoIt választopolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja az úgynevezett mozgóurnával felkeresi. Javasoljuk, hogy aki erre igényt tart, a helyi tanács
vb titkárának lehet6ség szerint minél hamarabb jelezze.
3. Szavazni: a szavazás napján általában 6 órától 18 óráig
lehet! Ha a körülmények indokolják, a szavazóköröket már 5
órakor kinyitják, a szavazatszáIhláló bizottságnak lehet6sége van
arra is, hogy a szavazás lehetőségét 20 óráig biztosí~a. .
"
4. A szavazóhelyiségben gondoskodnak a szavazas utkossaganak feltételeiről (szavazó fülkék, urnák, borítékok stb.) és a szavazás lebonyolítás ához szükséges nyugodt ~örülményekr61. ,
A szavazóhelyiségben a választópolgarok csak a szavazashoz
szükséges ideig tartózkodhatnak!
5. Szavazni csak hivatalos szavazólapokkallehet!
a. Az egyéni választókerület szavazólapja - ábécé sorrendben
- tartalmazza:
- a jelöltek nevét,
.
, ,
- az 6ket jelölő pártok vagy társadalmi szervek megnevezeset,
illet6leg
- a független jelölés tényét.
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Mit akar a FIDESZ?
A FIDESZ, a Fiatal
Demokraták Szövetségének
programja két részből áll: a
gazdaságot és a társadalmat
egyaránt átfogó liberális, azaz
szabadságelvii szakértői
program. Ennek
megvalósításához azonban
elengedhetetlen feltétel a
második rész fő célkitiizése: a
vezetésben meg kell
szabadulnunk a
kommunistáktól ! Szocializmus
még nem jött létre a nép
akaratából!

Hát akkor
hogyan tovább?

Meg kell akadályozni az infláció vágtatását, hogy ne fordulhasson elő az, ami Jugoszláviában és Lengyelországban már
megtörtént. Nemcsak azért, mert ez lehetetlenné teszi a vállalkozók számára a józan
üzleti számításokat, hanem azért is, mert
minden embert még meglévó kevés pénzének azonnali elköltésére kényszeríti.
Mit kell tennünk, hogy mindezt elkerülhessük? Át kell alakítanunk mindent! Ellenóriznünk kell a költségvetés kiáramló
pénzmennyiségét, mert az infláció egyik fó
gerjesztóje az állami túlköltekezés. Fel kell
számolni a tartósan fizetésképtelen vállalatokat, hiszen így kétszeresen fizetünk mindenért, mert arra költünk, ahonnan pénzt
kéne kapnunk. Meg kell törni az állami moKözös sorsunk szülte azt a következte- nopóliurnok uralmát, hogy ne az eltorzult
tést: nem hihetünk olyan embereknek, akik állam diktálja az árakat, hanem a valóságos
kivették a kenyeret gyermekeink szájából piac.
azzal, hogy évtizedek pazarlásával tönkreEnnek is elengedhetetlen feltétele olyan
tették az országot (Bős-Nagymaros, "vas és pénzügyi és adórendszer kidolgozása,
acél országa", téeszesítés, gyapotterrnesz- amely rugalmasabb feltételeivel lehetóvé
tés, a Szovjetunió csódteremtő gazdaság á- teszi, Rogy az egyéni erőfeszítések eredménak szolgai másolása, fegyverkezés saját nyeinek felhasználásáról azok dönthessehatalmuk biztosítására stb.). Nem hihetünk nek, akik létrehozták ezeket az eredményeannak az állarnrniniszternek, aki néhány éve ket, vagyis mi magunk.
oktatási majd kulturális miniszterként elviTisztában kell azzal lennünk: a gazdasáselte kultúránk és történelmünk meghamisí- gi válságból nem lábalhatunk ki úgy, hogy
tását. Annak a pártelnöknek, aki mindig az rövid távonjavítható legyen mindenki helyadott helyzetnek megfelelően elóbb szociál- zete, sőt valószínű na~y csoportok helyzedemokrata, majd kommunista, s most szo- tének rosszabbodása. Ugy véljük, hogy egy
cialista lett. Ki tudja, néhány év múlva mivé sikeres program záloga csak a vállalkozó
válik? Nem hihetünk a "lehallgatós" volt szellemű, önmaga sorsát irányítani kívánó,
belügyminiszternek, a miskolci, a szolnoki saját teljesítőképességének kihasználási
és a többi helyi kiskirálynak. Nem hihetünk módjait mozgékonyan kereső ember lehet.
az egykori országos KISZ-vezet6knek, akik
Programunk címzettjei tehát nemcsak a
a magyar ijfúság kisernrnizésével hoztak szűk értelemben vett magánvállalkozók, hiszégyent a magyar ifjúságra, hogy saját po- szen kulcsfontosságú, hogyabérból és fizelitikai karrierjüket egyengethessék, és akik tésből élők nagy tömegei képesek és hajlanma MSZP-listát vezethetnek, ahogyan az dók legyenek a többletjövedelem megszerSzolnok megyében is történik. Az ilyen és zése érdekében munkát, szakmát, sót akár
az ehhez hasonló eseteket azért nem sorol- életformát is változtatni.
juk tovább, mert Ieírásuk hosszabb lenne,
A gazdaságról (a legnehezebb percekben
mint a Révai Nagy Lexikon.
is) a hazudozások és félremagyarázások heNemcsak azért nem akarjuk az új kor- lyett mindenki elé a valós képet kell támi,
mányban látni az egykori MSZMP-vezetó- mert ha az emberek elvesztik bizalmukat a
ket, mert nem szeretjük 6ket. Nem szeret- kormányban és a Parlamentben, akkor eljük, de ez most itt csak másodlagos. Min- ótörnek a demagóg erők, mint ahogy ezt
denkinek tudnia kell, hogy csak abban az teszi most a szakszervezet (SZOT).
esetben szabadulhatunk meg a helyi kiskiAzok a lépések tehát, amelyeket sürgő
rályoktól, ha elvágjuk azokat a köldökzsinó- sen meg kell tennünk, a magántulajdonon
rokat, amelyek a nagykirályokhoz, a mai alapuló piacgazdaság felé mutatnak. Jelen
állami és pártvezetókhöz kötik 6ket. Ha pillanatban azonban hazánkban (sajnos!)
akárcsak egyetlen tárcát is megkapnak az döntően az állami tulajdon uralma dominál,
MSZP politikusai, akkor fennmarad az a amiben más költi más pénzét másra. Az

Bennünket józan
megfontolás vezet

f

klientura-rendszer, amely az elmúlt évtizedekben kialakult körülöttünk. S ha ez így
lesz, akkor az MSZP-s(ek) hátán bemásznak
az új rendszerbe a helyi kiskirályok.

állami vállalatok kerüljenek magántulajdonba (részvény társaságok, kft-k, betéti
társaságok stb.), mert csak így kerülhető el
a vállalati vagyon elherdálása, így szüntethető meg a jelenlegi rendszer, amelyben
mindenki annál többet lophat, minél magasabb beosztásban van.
Ez az átalakulási folyamat csak jól ellenőrzött formában képzelhető el, hogy ne fordulhasson elő, ami mostanság természetes:
a veszteséges vállalatok vezetői néhány jogi
csúrcsavar után kft-tulajdonosokként ülnek
ugyanabban a pozícióban.
Ú gy gondoljuk, már akkor is nagyon
sokat teszünk a múköd6képes gazdaságért,
ha megszabadítjuk az államtól, a költségvetés és a bürokrácia mindent felmarkoló és
újraelosztó szerepét61.
Ezért tartjuk fontosnak a helyi önkormányzatok radikális átalakítását. Mindenkinek joga kell legyen ahhoz, hogy saját
környezetét önmaga alakítsa ki. Nekünk
kell eldöntenünk, hogy mire van szükségünk! Nem engedhetjük meg, hogya falvainkban, városainkban meg termel t értékek
egy feneketlen zsákba hulljanak (állami
költségvetés), ahonnan csak egy-egy állami
vezető kénye-kedve szerint, egy-egy tivornyás vadászat eredményeMnt alamizsnát
kapjunk vissza!
Csak olyan rendszer képzelhető el tehát,
amelyben az adó mint bevétel jelentős része
azon a településen marad, ahol megtermelték. így teremthetjük meg annak a lehetősé
gét, hogy az általunk meg termelt adók befektetés ét ellenőrizhessük, azaz elérhessük
végre, hogy hófehér pártházak, tabáni luxusházak, holt-tiszaparti nyaralók, szakszervezeti Mazdák stb. helyett elkészüljön
végre az új Tisza-híd, lakhatóvá tegyük
végre a Széchenyi lakótelepet, vagy éppen
a falusi gyerekeknek ne kelljen buszozni
csak azért, hogy iskolába járhassanak.

Mi nem akarunk
a kóklerek gyülekezetébe tartozni, nem
akarunk felelőtlenül ígérgetni, miközben
tudjuk, hogy lehetetlen valam~nnyiünk számára e~csapásra "HALADAST ÉS BIZTONSAGOT", "MÉLTÓSÁGOT, MUNKÁT...", "BIZTOS JÖVŐT!" teremteni, hiszen azok a döntések, amelyeket az új kormányzat meg fog hozni, sokszor népszerűt
lenek lesznek.
Programunk a valóságból indul ki, s azt
szeretnénk elérni, hogy mostani nehéz sorsunk gyermekeink számára jövőt teremtsen. Am azt az egyet ígérhetjük, hogy eZenközben az önök pénztárcáját mindaddig
nem préseljük, ameddig minden felesleges
kiadást le nem faragtunk, és soha nem fogunk olyan költségvetést elfogadni, mint a
mostani is, amely hatalmas terhet ró mindenkire.

~~
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Képviselőj elöltek

Jász-Nagykun -Szolnok
megye egyéni választókerületeiben

L SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Jászberény)

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Szolnok)

Dr. Dobos László Hazafias Választási Koalíció, dr. Kis Zoltán Szabad Demokraták Szövetsége, dr. PethlJ László Magyar Demokrata
Fórum, Szigeti István Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt, Szabó Béla Agrárszövetség, dr. Jakus Zoltán Magyar Szocialista Párt, dr. Jánosi Gábor Magyar Szocialista
Munkáspárt, Kókai Rudolf független, dr. Lukács Zoltán független, dr. Csabai Tibor füg'getlen, dr. Knorr János független.

Fodor Tamás Szabad Demokraták Szövetsége, TörlJcsikMihály Magyar Néppárt, Petronyák László Magyar Demokrata Fórum, dr.
Fehérvári László független, Pozderka Jánosné Magyar Szocialista Munkáspárt, Kovács
Líbor Magyar Szocialista Párt, dr. Stiegler Károly Agrárszövetség, dr. Lévai Anikó Fiatal
Demokraták Szövetsége, Kovács Gyuláné dr.
független jelölt, Cserfalvi József független jelölt, Dinka Tibor Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, Pócs Lajos Vállalko zók Pártja.

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Jászapáti)
Török SándtJr Hazafias Választási Koalíció, dr. Kecskés Ákos Magyar Demokrata Fórum, dr. Mizsei Béla Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Párt, ifj. Gyarmati
László Magyar Szocialista Párt, Jánosi Menyhért Agrárszövetség, Major Antal független,
dr. Juhász László Szabad Demokraták Szövetsége.

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Szolnok)
Hortobágyi Zoltán Szabad Demokraták
Szövetsége, Halász István Magyar Demokrata
Fórum, Várhegyi Attila Fiatal Demokraták
Szövetsége, dr. Szegedi Károly Magyar Szocialista Párt, Harasztosi József Agrárszövetség, Nagy Ferenc Magyar Szocialista Munkáspárt, Pósta Zsolt Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt, dr. Szóró Magdolna Hazafias Választási Koalíció.

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Kunszentmárton)
Dr. K.Csontos Miklós Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, Molnár István
Magyar Demokrata Fórum, Jauernik István
Magyar Szocialista Párt, dr. Sári László Hazafias Választási Koalíció, Tóth László független, Túróczi János független, dr. Kiss Edit
Szabad Demokraták Szövetsége, Torkos
György Agrárszövetség, Fialka György Vállalkozók Pártja.

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Mezőtúr)

Árvai Gyula Szabad Demokraták Szövetsége, Tóth Albert Magyar Demokrata Fórum,
Perjési Sándor Hazafias Választási Koalíció,
dr. Szunyogh Valéria Független Kisgazda-,

Földmunkás és Polgári Párt, dr. Draskovits
Dénes Magyar Szocialista Párt, dr. Bujdosó
László Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
Sánta Mihály Vállalkozók Pártja, Papp János
Magyar Szocialista Munkáspárt, Mázik SánMr független, Lázár Mihály független, Szeremley Béla Magyar Néppárt.

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Kunhegyes)
Dr. Slezák Sándor független jelölt, Sípos
Zsigmond Hazafias Választási Koalíció, Mezei Imréné Magyarországi Szociáldemokrata
Párt, dr. Szabó Lajos Magyar Demokrata Fórum, Tolnai Antal Szabad Demokraták Szövetsége, Elekes Sándor független jelölt, Herbály Imre Magyar Szocialista Párt, Dögei Imre
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári
Párt, Szelekovszky István Független Kisgazda,Földmunkás és Polgári Párt, Túri Ignác Vállalkozók Pártja.

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
(Karcag)
Dr. Bugán Mihály Magyar Néppárt, dr.
Szabó János Magyar Demokrata Fórum, dr.
Kasuba János Agrárszövetség, Csecskedy Lajos Szabad Demokraták Szövetsége, Varga
Mihály Fiatal Demokraták Szövetsége, Dányi
József Magyar Szocialista Párt, Fekete György
független, dr. Herédy DezslJ Vidéki Magyarországért Párt, dr. Varga László Független
Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, Bóka
Péter Hazafias Választási Koalíció.

A megyei területi pártlisták sorszáma és a
pártok listás jelöltjeinek sorrendje
A választójogi törvény előírásainak megfelel6en - az országos lista sorsolásával
egyidőben - február 27-én (kedden) délelőtt 10 órakor Szolnokon, a megyei
tanács dísztermében a területi választási bizottság nyilvánosan kisorsolta a
megyei 'pártlisták sorszámait. A listák révén - mint dr. Gyuricza Béla, a területi
választási bizottság elnöke a sorsolás előtt elmondta - a megyében összesen hat
mandátum szerezhető. Azok apártok állithatnak listát, amelyeknek az egyéni
választókeiÜletek legalább egynegyedében jelöltjük van.
A listákon - pártonként - maximum tizenkét személy indítható. A megyében
tizenegy párt állított listát. A szavazólapon szereplő sorrendet a listát állító
pártok, a sajtó képviselői, valamint az érdekl6d6k jelenlétében - dr. Kovács
Zoltánné állami közjegyző törvényességi felügyelete mellett - sorsolással állapították meg.
A területi választási lista és a pártok jelöltjeinek sorrendje:
1. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt: Vincze
Kálmán, Dögei Inue, Pósta Zsolt, dr. Szunyogh Valéria, dr. K.Csontos
Miklós, Szigeti István, dr. Varga László, Szelekovszky István, Pató
Sándor, Nagy János.
2. Vállalkozók Pártja: Túri Ignác, Fialka György, Samu István,
Vereb Dér Ferenc, Cs.Kiss Ferenc, Bősze Alajos, Sánta Mihály, Pócs
Lajos, Fekete Sándor.
3. Magyar Szocialista Párt: Hámori Csaba, dr. Sziráki András,
Iváncsik Imre, dr. Kovács László, dr. Süle Mihály, dr. Szabó Zoltán,
Mihályi István, Tokár István, dr. Kiss: Kálmán, Farkas Inue, dr. Horváth
Ferenc, Lánczi József.
4. Hazafias Választási Koalíció: dr. Surányi Lajosné, Kovács
Gyuláné dr., Király István, Kádár Zoltán, Sipos Zsigmond, Perjési

Sándor, dr. Szóró Magdolna, Fekete Inue, dr. Kardos Józsefné, Juhász
József, Bóka Péter, Fekete György.
5. Magyar Szocialista Munkáspárt: Pozderka Jánosné, dr. Jánosi
Gábor, Nagy Ferenc, Murányi Zsigmond., Horváth Sándor, Lévai Károly.
6. Magyar Demokrata Fórum: Petronyák László, dr. Kőrösi Inue,
dr. Kecskés Ákos, dr. Csemyiczky Gyula, Szabó András, Török Csaba,
Molnár István, dr. Tóth Albert, Madarassy István, dr. Csoór György, dr.
Szabó János.
7. Fiatal Demokraták Szövetsége: Varga Mihály, Várhegyi Attila,
dr. Lévai Anikó, Balla György, Antal Ferenc, Fazekas János.
8. Magyarországi Szociá}demokrata Párt: Mezei Inuéné, dr.
Bujdosó László, lluh István, Adám László, Oláh Kálmán, dr. Buhály
Zoltán, Láng Zoltán, Bencsik Ferenc, Bogár Ottó, Gönczöl József,
Kerepesi Inue, Birkás Nándor.
9. Magyar Néppárt: Törőcsik Mihály, dr. Bugán Mihály, Szeremley Béla, Bartos László, dr. Csathó István, dr. Deák Lajos, dr. Borók
Inue.
10. Szabad Demokraták Szövetsége: Fodor Tamás, dr. Kis Zoltán,
dr. Kiss Edit, Hortobágyi Zoltán, dr. Kiss László, Árvai Gyula, dr.
Juhász László, Tolnai Antal, Csecskedy Lajos, dr. Danicz László, Erdei
Péter, Ignácz Ervin.
11. Agrárszövetség: Gyulai Lajos, Harasztosi József, dr. Jancsó
János, Tóth Sándor, Mészáros Károly, Fehér Ferencné, Hamari János,
Szabó Béla, Torkos György, Jánosi Menyhért, dr. Kasuba János, dr.
Stiegler Károly.
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Van kiútl
Részletek a Szabad Demokraták Szövetségének programjából
A Szabad Demokraták Szövetsége a szabadság és szolidaritás pártja. Az európai és a magyar liberalizmus hagyományait követve küzdünk az egyén szabadságáért, emberi és állampolgári jogaiért, az állam hatalmának korlátozásáért, a
korszerű piacgazdaságért. Küzdünk azért, hogy a társadalom ne
hagyja magukra azokat, akiknek
puszta megélhetése veszélybe került.
Az ország jelenleg súlyos gazdasági helyzetben van. Látványos,
könnyújavulást becsületes párt ma
nem ígérhet. A Szabad Demokraták
Szövetsége nem a csodákban bízik,
hanem reális kiutat mutat a lehető
leggyorsabb kibontakozáshoz.
Ha a választáson bizalmat kapunk, 1991-ben megállítj uk az áremelkedés gyorsulását. 1992-ben 20
százalék alá, 1993/1994-ben pedig
5-6 százalékra szorítjuk vissza az
inflációt. Lépésről lépésre megteremtjük a forint konvertibilitás át,
és feloldjuk a devizaforgalom korlátozásait.
A KGST szervezetét meg kell
szüntetni. A volt tagországokkal kereskedelmünket piaci alapokra kell
helyezni kemény valutában, világpiaci árakon lebonyolított forgalom
keretében. Ezzel párhuzamosan viszont fejlődnie kell kereskedelmünknek a Nyugattal, mindenekelőtt az Európai Gazdasági Közösséggel.
Feladjuk az értelmetlen nagyberuházásokat, radikálisan meggyorsítjuk a katonai költségvetés csökkentését.
Fokozatosan leépítjük a költségvetési támogatások rendszerét, a
tartósan veszteséges vállalatokat
nem fogjuk segíteni, ezek a vállalatok vagy részeik majd csődeljárás
útján találnak új gazdát. Szakszerűbb, kisebb, hatékonyabb, tehát olcsóbb államigazgatást teremtünk.
Megyénk, adottságaihoz, az itt élők munkájához képest alulfejlett köszönhetően 40 év voluntarista fejlesztéspolitikájának és állami paternalizmusának.
Mérsékeltebb jövedelem-központosítással és tartózkodóbb "felső irányítással" többre lett volna és lesz is
képes, de ehhez a közigazgatási

rendszer átalakítására, független, a
helyi közösség által ellenőrzött közigazgatás létrehozására van szükség. Az önkormányzatoknak saját
pénzalappal kell rendelkezniük,
jogállásuk egymással egyenlő, megszűnnek a kiváltságos (pl. megyeivárosi) és csökkentett jogkörű (pl.
társközségi) közigazgatási státusok.
Minden erőnkkel támogatni fogjuk a kis és közepes méretű vállalkozások létrehozását. Az adócsökkentés üteme az állami támogatások és kedvezmények leépülésével
összhangban válik lehetővé.
A jövedelemadó területén 30-35
százaléknál végződő és ez alatt még
két kulcsot tartalmazó adókategóriákat szándékozunk bevezetni. A vállalkozói nyereségadó kulcsát fokozatosan 30-35 százalék körüli szintre kívánjuk csökkenteni.
Az átlagosnál alacsonyabb nyugdíjakat megemeljük, az egyébként
csökkenő mértékű inflációhoz a
nyugdíjakat folyamatosan hozzáigazitjuk. A politikai és más rendkívüli jogcímeken megítélt nyugdíjak
és nyugdíjrészek kifizetését megszüntetjük.
A magánvállalkozásokat szilárd
jogi védelemmel, adókedvezményekkel és előnyös hitelekkel fogjuk
segíteni.
Tőlük várható, hogy élnek az eddig kihasználatlanul hagyott lehetőségekkel, például a kereskedelem
és a vendéglátás területén. Az infrastruktúra fokozatos javításával és
a magánberuházások ösztönzésével
kívánjuk elősegíteni a termálvízre
alapozott gyógyturizmus fellendülését (Berekfürdőn, Cserkeszőlőn és
Szolnokon), valamint a Tisza-tó idegenforgalmi szerepének megerősí
tését.
Szabaddá kívánjuk tenni a föld
adásvételét az ésszerű gazdálkodás
kialakulása érdekében. Akinek a
nevén föld van a közösben, korlátozás nélkül kapja azt vissza. Akollektivizált föld utolsó jogos tulajdonosa
vagy örököse a korabeli kisajátítási
árnak megfelelő (inflációval korrigált) összeg fejében igényelhesse
vissza birtokát, ha maga kívánja
művelni. Ellenben nem tekintjük
azonos módonjogosultnak azokat az

örökösöket, akik a mezőgazdaságot
végleg elhagyták.Ki kell dolgozni a
bérmegállapodások országos rendszerét, melyben a munkavállalókat
a maguk alakította, független szakszervezetek képviselik.
Programunk megvalósításának
ára van: az infláció megfékezése
mellett nem lehet minden munkahelyet fenntartani. Tudjuk, hogy a
munkanélküliség milyen súlyos emberi válsággaljár, ezért azt akarjuk,
hogy a munka nélkül maradók
anyagi biztonsága ne legyen súlyosan veszélyeztetve, és helyzetük
csak átmeneti legyen.
Ésszerűbb az egészséget megőrizni, mint helyreállítani, ezért különösjelentőséget tulajdonítunk két
alapfeltételének: az egészséges környezetnek és az egészséges életmódnak.
Mindkettőt olyan értéknek tartjuk, amit nem szabad gazdasági előnyökért feláldozni. Kikényszerítendőnek tartjuk az adórendszer,
bírságolások, de akár üzembezárások útján is a korszerű környezetvédő technológiák elterjedését. Be kell
fejezni a Tisza II. környezetvédelmi
projektj eit.
Olyan állapotot kell kialakítani,
hogy a Zagyva és a Hortobágy-Berettyó szennyvízterhelése ne lépje
túl a folyók öntisztulási képességét.
Támogatjuk az egészséges éle:mód feltételeinek (pl. táplálkozáskultúra, tömegsport) javulását.
Az egészségmegőrzést is segíti, a
gyógyítást racionálisabbá teszi, ha
kimutathatóvá válik a gyógyítás
ára, ami egyúttal megkönnyíti a vállalkozás elterjesztését az egészségügyben.
Olyan, az iskolaalapítás és iskolaválasztás szabadságán alapuló
oktatási rendszert akarunk, melyben az autonóm intézmények bármiféle monopolizált ideológia kényszere nélkül, normatív költségvetési
finanszírozással maguk alakítják ki
tanterveiket, oktatási és nevelési
módszereiket.
Tudjuk, mit kell tennünk ahhoz,
hogy szabad polgáraink szabad gazdaságban éljenek. Merjük vállalni a
következő évek felelősségét. Teszszük mindazt, amit egy liberális, virágzó gazdaságért tennünk kell.
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Elképzelések az új
államigazgatási struktúráról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának megbízásából a Magyar Thdományos
Akadémia Pécsi Regionális Kutatási Központja empirikus vizsgálatot végzett Jász-Nagykun-Szolnok megyében a helyi önkormányzatok kialakításának lehető
ségeiről. A három részben most közreadott kutatási
anyag az első az országban, amelye témában készült.
Amegyénkben végzett vizsgálatban dr. Csefkó Ferenc,
dr. Iváncsics Imre, dr. Kiss László, dr. Petrétei József
és dr. Sükösd Ferenc, a pécsi Janusz Pannoniusz Tudományegyetem tanárai vettek részt.

Úgy véljük, az önkormányzati törvény tervezet most
soron lévő társadalmi vitájához hasznos adalékul szolgálhatnak a vizsgálódás legfontosabb tanulságai.
A másutt még nem közölt, első elemző anyago t lapunk három részben, szószerinti hüséggel tárja az 01vasók elé.
Azt kérjük, hogy a közreadott elemzésről, illetve az
önkormányzati törvénytervezetről írják meg szerkesztőségünk címére észrevételeiket, a törvény tervezet
pontosítását szolgáló javaslataikat.

Az önkormányzatok és a pártok kapcsolatának
néhány elvi és gyakorlati kérdése
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács és
az MTA Regionális Kutatások Központja között esztendők óta tartalmas és érdemi munkakapcsolat áll fenn. Az együttműködés keretében folyó kutatások mindig valamilyen idősze
rű területfejlesztési, államigazgatási témakört
iparkodtak 'körbejárni', amelyek tisztázása a
zavartalan munkavégzés feltételeinek hoszszabb távra szóló megalapozását is célozták.
Jelen vállalkozás egy hasonlóképpen aktuális problémakör néhány jellegzetességének a
felkutatás át tekinti feladatának, megjegyezve,
hogy e munkánál különösen nehézséget okozott az a tény, hogy a közvetlen tárgyat érintő
- tudományos értékű és igényességú - vizsg álatok országosan még nem, illetve alig indultak
meg.
A gyakorlati problémák természetszerűen
nem igazodnak ahhoz, hogy azok elvi-elméleti
háttere felől kialakult-e már valamiféle communis oppimio doctorum (általános tudományos nézet). Ez irányadó a jelen munka
esetében is, amelyakiépítendő jog állami
struktúrán belül keresi az önkonnányzatok és
a pártok kapcsolatának legjellemzoób összetevő elemeit.
A most közreadásra kerülő - szűk keresztmetszetú - szeparatumban tennészetesen nemcsak a Szolnok megyében nyert tapasztalatok
jelentek meg, hanem helyt kaptak abban mindazok a következtetések is, amelyeket a tárgykör vizsgálata kapcsán másutt szereztünk. A
közvetlen gyakorlati ismeretszerzés fó forrásai
azonban Jász-Nagykun-Szolnok megye tisztségviselői és más vezető tanácsi alkalmazottai,
a megye több település ének munkatársai, valamint a különböző pártok vezetői és képviselői voltak. Segítségük nélkül aligha közelíthettünk volna a feldo lgozásra választott témakör
legpregnánsabbnak tűnő elemeihez sem. Ezért
a támogatásért ezúton is ószinte köszönetet
mondunk.
Jelen összefoglaló - a mondottak szerint -

szolnoki indíttatású, s a benne általánosított
tapasztalati anyag is innen származik. A munka következtetései, megállapításai azonban szándékukban - túlmutatnak a megye határain,
tekintettel arra, hogy mindazok a problémák,
amelyek a vizsgált területet illetően a megyében észlelheto'1c, jelen vannak országosan is.
Erre figyelemmel a szerzo'1c is a szükséges
általánosítás igényével nyúltak a tárgykör feldolgozás ához, bízva abban, hogy a legfontosabb megállapítások másutt is figyelembe vehető elemeket hordoznak. (Más dolog persze
az, hogy a megyei felmérő munka részletes
tapasztalatait a jelen szeparátum háttereként
szolgáló összefoglaló - tényelemző - tanulmány foglalja össze.)
Aligha férhet kétség ahhoz, hogya politikai pártok többsége - teljesen érthetően - most
keresi azokat a fonnákat és módszereket, ame-

lyelckel részt vehetnek az önkonnányzati rendszer politikai befolyásolásában. Erre figyelemmel feladatának tekinti a munka azt is - a
tágabb körű ismeretek nyújtásának szándékával -, hogy bővebb kitekintést is adjon arról a
területről, amely a politikai tényezők közreműködését igényli.
Állításaik igazolása érdekében ezért lépték
át alkalmanként a kutatók még az országhatárokat is.
A fenti gondolatok előrebocsátásával ajánlom a munkát - a szerzők nevében is - mindazoknak, akik felelősséget éreznek a leendő
önkonnányzati rendszer ki alakítás áért, zavarmentes működéséért. E téren a szükséges segítséget tennészetesen a jövőben is biztosítjuk.

Dr. Bozsó Péter
Jász-Nagykun-Swlnok Megyei Tanács vb titkára

I. Az önkormányzatok és a pártok
kapcsolatának vizsgálatát befolyásoló
és meghatározó fontosabb előkérdések
Határozott meggyőződésünk, hogy az önkonnányzatok és a pártok kapcsolatai, különösen pedig e kontaktus jövójének mikénti megtervezését és alakulását nem elemezhetjük önmagában, hanem csak az összefüggések rendszerébe beleágyazottan. Ennélfogva kötelességünk kitérni mindazoknak a háttértényezo'1cnek a bemutatására is, amelyek - legalábbis a
mi tapasztalataink szerint - meghatározó jelentőségúeknek minősítheto'1c . Ilyen 'előkérdé
sek' mind a politikai szervezetek, mind pedig
az önkonnányzatok (leendő önkonnányzatok)
síkján felbukkannak, ezért elkülönített számbavételük nem melIőzhetó.
l. A többpártrendszer kialakulása és
megjelenésének néhány sajátos vonása
1.1. A korábbi, egypártcentrumú politikai

rendszerben a monopolista hatalomgyakorlás
transmtissziós (hivatalos akaratátviteli) szerepe korlátozta a meglévó társadalmi szervezeti
alakzatokat, amelyek feladata nem az alulról
felfelé irányuló érdekartikuláció lett, ami a
társadalomban meglévő érdekek politikai akarattá fonnálását és a politikai-hatalmi döntésekben való különböző alternatívák megjelenítését és érvényre juttatását jelentette (jelenthette) volna, hanem a központi döntések 'lebontását', a társadalom tagjainak ebbe az
irányba történő 'mozgósítását' takarta. A társadalomirányítás szempontjából alapvető fontosságúnak ítélhető döntések e mechanizmus
révén történő meghozatala önmagában is közvetlen hozzájárulást jelentett ahhoz, hogy egyre növekvő társadalmi, gazdasági, politikai fe-

15

.

szültség keletkezett, s az ország végül gazdasági, hatalmi-politikai és morális válságba is
jutott.
Egyrészt a rendszer korábbi társadalomintegráló erőforrásainak kimerülése, az
akkut feszültséggócok jelentkezése, a problémák megoldatlansága miatt egyre erősödő bizalmatlanság, másrészt az elégedetlenségek
megfogalmazódása, az alternatív nyilvánosság csíráinak megjelenése, a civil társadalom
erősödése, a problémák megoldására tett javaslatok tömegek bevonásával történő megvitatása, s az ezek mellett elkötelezett bázisok
megszervezódése, jelentették az új társadalmi
~1ervezódések kialakulásának az előfeltétele
It

A gazdasági, társadalmi, politikai válságjelek sokasodása és mélyülése, a politikai vezetés koncepciótlansága, a vezetés radikális személyi változása iránti társadalmi igény stb.
együtt azt eredményezték, hogy a magyar társadalom a 80-as évek végére eljutott az önálló
- nem a hatalmi központból kiinduló és nem a
hatalmi központ céljait valló társadalomszervezódés igényének a felismeréséhez.
E helye,s iránymeghatározás ellenére egyetértve Agh Attilával - mégis az konstatálható, hogy Magyarországon a pártok 1987 -től
kezdve (ismét) felülről, nem pedig a társadalmi érdekek, az alapvető politikai elvek mentén, hanem más jegyek alapján szerveződtek?
Létrejöttükben ké~égkívül nagy szerepet játszottak a politikai tradíciók, esetlegességek,
szelektív tényez6k, az eltérő magatartásformák és - tegyük hozzá - a baráti kapcsolatok
is.
Szerves fejlődés esetén ugyanis a pártok
alulról szerveződnekmeg, s közvetlen kapcsolataik vannak a társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel? (Nem is beszélve itt az állampolgárok tényleges önszervezódőközösségeiről.)
Apártok növekvő politikai erejében, befolyásában jelentős - ha nem döntő - szerepet
játszik vezetőik morális alapállása: nem ők
voltak azok, akik az országot válságba sodorták, mivel nem vettek részt a hatalomban, a
társadalmi javak eltékozolásában sem. Elegendő ma még - s éppen erre a bázisra támaszkodva - a múltat elítélrri, a jövőre vonatkozóan
pedig 'ígéreteket tenni'. Az utóbbiak a pártok
programjaiban öltenek testet, amelyek - a dolog természeténél fogva - mai állapotukban
még nem nevezhetők kiérlelteknek. (Jelentős
programelemek azonban már ma is igen közel
jutottak az alapos kidolgozottság állapotához;
lásd pl. SZDSZ gazdasági programja; MDF
oktatáspolitikai koncepciója.)
A pártprogramok szükségszeruen meglévő
kezdeti fogyatékosságai letens módon varJlak
jelen: az állampolgárok túlnyomó többsége
ugyanis nem képes a pártok által kiemelt és
hangoztatott különböző programelemek öszszehasonlítására, a nyilvánvaló ellentmondások felismerésére, ígérgetések esetleges valótlanságának és megalapozatlanságának a bizonyítására, hiszen a korábbi időszakban ki
sem alakulhatott az ehhez szükséges politikai
ismeretszint és kultúra.
A polgárok többsége alig-alig tud különbséget tenni az enyhén fogalmazva 'túl sok párt'
programja között, másrészt sok átfedést tapasztalnak, nem is beszélve arról, hogya 'hogyan' és 'miképpen' történő kilábalásra nemigen látnak elképzeléseket.
Tanúi vagyunkegyfajtaközönynek, érdektelenségeknek, 'tas zításnak , és kiábrándultságnak, ami viszont kiszámíthalatlanná teszi a

az
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Elképzelések az új
államigazgatási struktúráról
politikai-gazdasági átalakulás következetes
megvalósítását is.
Ezt erősíti fel az a tendencia is, hogya
politikai-választási küzdelem erősödésével
egyre nagyobb szerepet kapnak a politikai
szélsőségek és kevesebbet a kompromisszumra utaló megnyilvánulások, a kiegyensúlyozott, megfontolt elképzelések. Gyakoriak a
politikai atrocitások és fokozódik a faji, nemzetiségi és politikai uszítás.
A hatalomért folytatott kiélezett versenyben a pártok fogyatékosságai - programjaik
hiánya vagy eklektikusság a, fölülről lefelé történő kiépülésük, s helyi pártok és vezetőségek
esetlegessége és átgondolatlan politikai tevékenysége stb. - méginkább érzékelhetők. A
parlamenti választásokra koncentrálás szinte
teljes egészében leköti a pártokat, így a helyiterületi politika megfogalmazását a márciusi
választások utánra prolongálják.
Az önkormányzatok és a politikai pártok
kapcsolatát jellemző és jelző első tétel tehát az,
hogy e kontaktusra nézve ma még alig találkozni kimunkált és kiérlelt programelemekkel.
Ehelyett az ötletszerűség, a felszínesség,
más oldalról pedig akizárólagosság, az 'egyetlen igazság' hirdetésének jegyei lelhetők fel.
Mindezek (negatív) eredménye, hogy az állampolgárok túlnyomó többsége nemcsak
hogy 'kivár', de - sajnos - fél. Mint ahogy
félelemben élte életét az egypárti diktatúra
alatt, úgy most a pártok diktátumai okoznak
számára riadalmat. Márpedig, Bibó István
örökérvényű tételéhez visszanyúlva, ahol félelem van, ott demokráciáról nem beszélhetünk.

1.2. A magyar többpártrendszer - kezdetleges volta ellenére is - feltétlenül előrelépést,
minőségi, radikális változást jelent a korábbi
egypártrendsze!Ú politikai berendezkedéshez
képest. A rendszerváltás révén esélye van a
magyar társadalomnak arra, hogy kivajúdjon
magából egy szervesen felépülő, azaz a társadalmi érdekképviseletek közvetítő közegére
támaszkodó, sajátos arculatú pártokból és más
érdekszerveződésekből összeálló politikai
rendszert, amely majd egyérteln.lű tagozódást
hoz létre a választók körében is.
Mindehhez azonban elengedhetetlenül
szükséges, hogy az egyes pártok képessé váljanak a valóságos érdekartikulárcióra, valamint a különböző részérdekek integrációjára.
Ma csupán a kezdeti lépések érzékelheto1c.
Miért? Mert az ellenzéki pártvezeto1c egy része
a korábbi rendszerben meghurcolt, megsértett
vagy félreállított emberekbo1 áll, akik emberileg egyébként érthetően hajlamosak egyéni
vagy szűkebb környezetük érdekeit pártérdekekként megjeleníteni. A tényleges 'objektivációkon' nyugvó programokban markánsan
megjeleno'" szubjektív elemeket nélkülöző
pártérdekekkitapinthatatlansága (vagy alig kitapinthatósága) jelenti tényfeltáró munkában a
második tételt.
Természetesen a pártállamban rögzült érdekérvényesítési mechanizmus hiánya, illetve
annak torz volta is közrejátszott abban, hogy

eddig még sem országos, sem helyi szinten
nem alakultak ki a rendszerváltáshoz nélkülözhetetlen demokratikus politikai akaratképzési formák. A most szóba hozott gondok közvetlenül érzékelhetők a pártok 'viselkedésében'is.
S még egy, korántsem elhanyagolható tételre hívjuk föl mindezekkel kapcsolatban a
figyelmet. Ez pedig, hogy a többpártrendszer
nem azonos a pluralizmussal. Egy jog államban, a valóságos demokrácia működéséhez a
pártok tevékenysége ugyanis szükséges, de
nem elegendő feltétel. A sokszínűség, a vélemények és érdekek , sokágú megjelenésére
ugyanis másfajta, pártoktól független szerveződések is szolgálhatnak, s ezek jelentősége különösen helyi szinten - meghatározó lehet.
A pártoknak a jelenlegi tanáccsal szembeni
alapállása a hatalom és a pártok által képviselt
nép bipoláris szembenáll ás ára redukálódik.
Arról persze alig-alig esik szó, hogy ezek a
helyi tanácsok gyakorlatilag milyen kevés
vagy éppen semmilyen hatalommal nem rendelkeztek, sem a központtal, sem a településük
más szervezeteivel szemben. A pártok (országosan és e megyében is) a tanácstestületeket
mint a lakosság általi legitirnációt többé-kevésbé elveszített hatalmi szerv ként minősítik,
s az általuk hozott döntésben nem is kívánnak
direkt módon részt venni, esetleg azokat befolyásolrri.
Ez a lehetőség a pártoknak kettős esélyt
biztosít: ha a döntés jó lakossági elismerést
vált ki, akkor az a pártoknak köszönhető, hiszen jó volt az általuk megvalósított befolyásolás. Ha viszont rossz a döntés, akkor a felelősség egyedül a döntéshozóé, aki láthatóan
nem vette kellő módon figyelembe a pártok
indítványait.
A hatalommal szembeni idegenkedést csak
erősíti, hogy a pártok képviselőinek a felkészültsége elsősorban nem a személyes adottságok, hanem a párt felkészültségének a következtében - elmarad attól a szintto1, amit megkívánnak a politikai, szakmai tárgyalások.
Mégis - e negatívumok ellenére is - szükséges
már most is a pártok bekapcsolása a testületek
munkájába, ami egészen addig pozitív hatást
is gyakorol arra, amíg azok a jelenne!, illetőleg
a jövő kérdéseivel foglalkoznak, konkrét feladatok megoldását j av asolj ák, s nem pedig az
általánosság szintjén maradva, csak a múlt hibáit boncolgatják, személyeskedés ig elmenő
kritikát gyakoromak.
(Foly tatjuk)

Dr. Csefkó Ferenc
JEGYZETEK
l. Stump István: A civil társadalom lábra
áll. (Alternatív szervezetek és mozgalmak Magyarországon '88). Budapest, 1988. SoksZorosított anyag. Kiadta: Reform Közösségi Hálózat Koordinációs Iroda.
2. Ágh Attila: Rendszerváltó - ház. Figyelő.
1990. február hó l. 3. old.
3. Uo.
4. Uo.
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Kié legyen a föld? 2.

Aföldbirtokpolitikaalakulása
1956-tól napjainkig
Az 1956. október 23-át követő napokban az ország sok pontján, főként
a nagyobb városokban is megmozdultak az emberek. Gombamód keletkeztek a pártok, melyek programjában a földkérdés inkább csak utalásszeriien vetődött fel. Lényegében főleg az erőszakos téesz szervezéssel
fordultak szembe, és a Kisgazda és Paraszt Párt is arra hívott fel, hogy
vissza kell adni az igazságtalanul elvett földeket a parasztoknak. Az események azonban időközben olyan fordulatot vettek, amelyelőrevetítette
a tragikus végkifejletet is.
A forradalom leverése után a Kádárkormány megpróbálta konszolidálni az
ország helyzetét. A forradalmi események persze nem maradtak hatás nélkül
vidéken sem. Ez f61eg abban nyilvánult
meg, hogy jónéhány termelőszövetkezet
feloszlott és a földet visszaadták a parasztoknak. Más téeszek megmaradtak.

Felemás változások
A Kádár-kormány mezőgazdasági politikájában - melyet az 1957 -es agrártézisekben fejtett ki - eleinte mintha kedvezett volna a parasztságnak, és nagyvonalúan nem akadályozta a működésképtelen
szövetkezetek megszűnését. Valójában
viszont lényegében továbbra is a szovjet
típusú kolhozok megvalósítását tűzte ki
célul.
A szövetkezetekb6l kiváló parasztok
földjeinek tulajdonjogi rendezésével
összefüggésben már fellelhetők voltak az
eredeti koncepció továbbélésének jelei.
Így többek között törvényerejű rendelet
mondta ki, hogy azok a parasztoknak
visszaadott földek, amelyeknek rövid határidőn belül nem oldódott meg a birtokba
vétele, automatikusan állami tulajdonba
kerültek, és így ellenszolgáltatás nélkül
adták át a határos téesznek vagy állami
gazdaságnak.
Nehéz lenne ma már pontosan felmérni, hogy az akkori zavaros időkben hány
kisbirtok maradt a legkülönbözőbb okokból átmenetileg művelés nélkül és került
állami tulajdonba.
Ett61 függetlenül a földjüket egyénileg
művelő parasztok átmenetileg fellélegezhettek, hiszen a kötelező beszolgáltatást
eltörölték. A konszolidáció előrehaladtá
val azután Kádárék elérkezettnek látták
az időt, hogya szocializmus alapjainak
lerakását folytatni kell, és az - úgymond nem tartható, hogy a fejlett/? I ipar mellett
elmaradtkisüzemi mezőgazdaság legyen.
Ezért 1958-ban ismét elkezdődött a szövetkezetesítési kampány - némileg-tanulva Rákosiék hibáiból, már nem annyira
erőszakos, durva módszerekkel, hanem
az agitációra helyezve a hangsúlyt!

Így érkeztünk az 1962-es évhez, amikor az MSZMP VIII. kongresszusán nagy
garral bejelentették, hogy a földek túlnyomó része állami tulajdonba, illetve a szövetkezetbe került, azaz szocializálódott!
Így tehát "leraktuk a szocializmus alapjait" .
Ezután kezdődött meg a szövetkezetek
megerősítése, hiszen a parasztoknak
nemcsak a földet kellett bevinniük a téeszekbe, hanem gazdasági felszereléseiket
is, melyekkel a nagyüzemivé vált termelési viswnyok közepette nem igen tudtak
mit kezdeni. Az új helyzetben erőgépek
és munkagépek kellettek.
Az 1960-as évek vége felé a téeszek
többsége valóban megerősödött, ha nehezen is, de a téeszbe lépett parasztok megpróbáltak alkalmazkodni a szövetkezeti
vis~onyokhoz. (Ugyanakkor az is igaz,
hogy az idősebbek többsége igazából sohasem fogadta el ezt a formát) Javultak a
termelés eredményei és a gépesítés mellett megnövekedett a műtrágyák, kemikáliák alkalmazása, a nagyobb termőképes
ségű növényfajták és a korszeru növényvédeimi eljárások elterjedése.
Az uralkodó pártállam - ragaszkodva
eredeti alapkoncepciójához, azaz a tulajdon társadalmasításához - ellentmondást
látott az egyéni tulajdonban lévő föld és a
közös földhasználat között. Ezért 1967ben megszavaztatta a Parlamenttel a földtulajdon és földhasználat továbbfejlesztését szabályozó IV. számú törvényt Ennek
egyik legfontosabb része az úgynevezett
földmegváltás intézménye volt

Ellentmondásos
megváltás
Ennek szellemében a törvényalkotók a
tagok stb. tulajdonában maradt földek téesztulajdonba kerülését kihalásos alapon
oldották meg, azaz a tag elhalálozása után
a kívülálló örökösök földje is megváltásra
került. Úgy számítottak, hogy ez a folyamat 25-30 évig fog tartani és ez időre
megszűnik a föld magántulajdona, csak
szövetkezeti tulajdon lesz, amelyet akkor

egy demonstratív lépéssel fölvesznek,
majd az úgynevezett össznépi tulajdonba.
A számítások e téren csak részlegesen
váltak be, hiszen 20 év után megszúnt a
megváltás intézménye, és például a tiszaföldvári mezőgazdasági szövetkezetben,
ahol dolgozom, még mindig 23 százaléka
a földeknek téesztagok és azonos jogállásúak tulajdonában van.
Külön kell szólni itt az úgynevezett
állami földek téesztulajdonba adásáról.
Ide értendők az olyan földek, melyekre
már előző cikkemben is utaltam, tehát a
különböző törvénytelen, illetve törvényes
úton állami tulajdonba vett földek, melyeket a használó téeszek tíz forintos egységes aranykoronánkénti megváltási áron
szereztek meg.
Összefoglalva az eddigieket megállapítható, hogy a földek közös művelésbe
vétele erősen ellentmondásos eredménnyel járt. Mert amíg a téeszek és állami gazdaságok többsége megerosödve,
világszinten mérve is komoly eredményeket ért el, emellett egy sor szociális
juttatást is nyújtott tagjainak (például az
előző társadalomhoz képest nagyobb létbiztonságot és nyugdíjat), továbbá kialakult a háztáji gazdaság intézménye,
amelynek köszönhetően lényegesen biztonságosabbá vált az élelmiszer-ellátás.
Ugyanakkor sokirányú és mély problémákat hurcolt magával é~ termelt ki a
szövetkezeti mozgalom. Igy sok téesz
(különösen az ország északi részén) többnyire vegetált és képtelen volt igazán lábraállni, csak folyamatos állami támogatással! Emellett az er61tetett egyesítéssel
nagy károkat okoztak, és az úgynevezett
jó téeszekben is az egyoldalú műtrágyá
zás, és a "korszeru" talajművelés erősza
kolása súlyosan rombolta a talaj szerkezetét, eróziós károk léptek fel, fokozódott
a környezetszennyezés. Az elért eredmények pozitív hatását sok helyen lerontották a karrierista típusú vezetők visszaélései, akik igazából elsősorban saját zsebük
megtömésével voltak elfoglalva és "ápolgatták" elvtelen kapcsolataikat, melyekben sok országos és hel yi vezető volt partnerülc.
Így érkeztünk el napjainkig, amikor a
mezőgazdaság is válaszút elé került. Csak
a régi módon a helyzet már nem tartható,
de arról: hogyan tovább, igen erősen megoszlanak a vélemények.
A befejező részben kísérletet teszek
annak felvázolására, hogy a hazai sajátosságoknak jelenleg mely megoldások tűn
nek a legmegfelelőbbnek. Hollósi Mihály
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A "bölcsek" hiányoznak közülünk...?!
Gondolatok közéletünk felkavaróan

"S Oh asem azok ve titik a mu·l..c.t lU uyék..c.At a
j elenre akik a j övőért szállnak sikra
,
.."
'
és sohasem azok képviseUk. a jovot, akik
legfőbb hitelüket a múlt bűneinek
ostorozAsAban véUk. fellelni."
Megyei közéleti lapunk január 4-ei számában" A
bolondok köztünk élnek...?!" c. írásomban egy színházi este felkavaróan szép élménye nyomán közéletünk néhány jellemz6 sajátosságáTÓl írtam, hangsú, lyozva "megcsalatásunk" és "bIlnbeesésünk" paradox állapotát, a bizalom fontosságát a kiút keresésében és meglelésében, meghatározónak tekintve ebben az ért6bb történelmi múlt, az érettebb méltóság gal viselt gyász, a bölcsebb számvetés, az emberi
humánum kérdéseit.
Egy "bolond kor" szükségképpen "bolondokat"
szül - és elmúlt 45 évünkre, lényege egészét illet6en,
ráutaló lehet e je1z6s szerlcezet is -, ha az állandó
s2Ínváltásra, az álcák szükségességére, a lényeg a
jelenség és látszat tendenciózus felcserélgetéseire,
dogmaként tisztelt közhelyek megkövetelt "kincstári hitelesítésére" és elfogadtatására gondolunk. A
"hamisságok és hiúságok talmi vására" mára úgy
t6nik, végképp szétesett, és a megcsalatottak szégyenkezésével, dühével és b6ntudatával is keressük
a kiutat e "romhalmazból" .
Van-e kiút és milyen irányba vezet?
Túl az elemi gazdasági és lelki talponmaradáson,
a közállapotok és közrend egyáltaláni stabilitásán,
egy átmenr.ti társadalmi és politikai pozicionáltság
elfogadható és elvárható identitás án - a felzárkózás
esélyével!?
Elkerülve a "boszorkányüldözést" , a tudatos
"sárbataposni-akarást", a gyűlölködő fröcsögést, a
kreált provokációlcat, a hatalomféltés, átmentés,
vagy öncélú keresés kíméletlen hamisjátékait!?
Mert mindez kísért ma! Eluralkodni látszik a kölcsönös félelem és gyanakvás gyakran manipulált
légköre! A számlabenyújtás "el nem végzett munkákért" és a kielégítetlen, elutasított követelések olyan
"tételekr6l", melyek mögött valós teljesítmény-fedezet van.
Újabb virágkorát éli a demagógia. Megtévesztett
és manipulált tinédzserek szidnak általuk nem ismert és meg nem élhetett múltat, személyt, magatartást vagy intézményt. Felhecceit emberek minősíte
nek elmarasztalóan és útszéli módon olyan intézkedéseket, melyeket hasonló stílusban követeltek nem
sokkal korábban. Jószándék kikövezte utak rajwlódnak ki rosszemlékO' vagy ismeretlen "végállomások" irányába - jogállamiság, népszuverenitás,
népfenség és demokrácia palástjába öltöztetve.
Ha nem tudunk úrrá lenni e kaotikus irányú folyamaton, egyre közelebb kerülhetünk egy olyan
állapothoz, melyben minden "igaz" lehet, meg annak az "ellenkeroje" is; allol az indulat és a hangerő
dönti el az utat és az irányt, vagy a mondottak hitelét.
És a legveszélyesebb mindebben az, hogy borzasztóan nehéz, szinte lehetetlen védekezni ellene.
Hogy sokan ezt szükséges hajtóer6nek tekintik a
gyökeres változtatás kikényszerítésében, visszarendez6dési veszélyr6l, átmentési kísérletekr6l, késlekedésr61, manipulációTÓl beszélve. Tovább nehezíti
e probléma kezelését, hogy egy gazdaságilag megnyomorított társadalomtól nehezen várható el toleráns magatartás, észérv és logika akkor, amikor
negyven év b6nös mulasztásai meghatározó mértékben okai ennek a helyzetnek.
De éppen ezért fokowtt a felelőssége is azoknak,
akik zászlót és jelszavakat "adnak" embercsoportok
kezébe. Mert ha az átlag "kisember" vagy a létminimum alatti nem is képes elfogadni a szükséghelyzet
kényszerdiktálta döntéseit, az ezt ért6 és politikáját
elvileg támogató párt vagy szervezet fele16tlen játékot is játszhat bizonyos jelszavak vezénylésével.
Akár hatalmi népszert!ség, átmentési kísérlet vagy
pozíciószerzés, akár a másik lejáratása motiválja is
szándékait. Meddig és mikor pozitív változást kikényszerítő hajtóer6 egy tömegdemonstráció vagy
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politikai akció? E kérdésre egyértelmO' és általánosítható választ adni nagyon nehéz. A konkrét helyzet
és körülmények mérlegelése döntheti csak el ezt. De
néhány alapelv mégis megfogalmalható ebben a
vonatkozásban.
Minden ilyen szervezett akciónak tudnia kell,
hogy pontosan "mit" akar, "mi ellen" tiltakozik,
"mit" és "miért" akar kikényszeríteni, és hogy e
kívánalmak hogyan illeszkednek a folyamat egésze
fő tendenciáihoz. Tudnia kell, hogya kívánalmaknak egyáltalán van-e reális lehetősége! Nem sért-e
súlyos an más, hasonló vagy a kívánttól faj súlyosabb
érdeket? Illeszkedik -e egy átfogóbb stratégiáboz,
vagy esetleg ellentétes azzal? Segít-e egy szabályozott és kölcsönösen elfogadott konszenzust?
A sor folytatható volna, de úgy vélem, a leírtak is
elégségesek annak példázatául, hogy egy nagyobb
formátumú változás stratégiája nehezen visel el
olyan "felelős" , politikai kompetenciákat képviselő,
vagy képviselni kívánó megnyilvánulásokat, amelyek ellentétesek vagy "idegenek" az adott politikai
vonalvezetés fóbb tendenciáival
Összefügg e kérdés a politikai vitakultúrával is. A
vitakultúra látszólag formai elemnek t6nik, pedig
valójában nagyon szigorú tartalmi vonatkozásai
vannak. Hiszen ki vonhatná kétségbe, hogy tartalmi
kérdés az, hogy "elvekkel vitatkozunk és nem személyekkel", hogy "véleményt, állásfoglalást bírálunk és nem embereket", hogy "érte haragswm és
nem ellene", hogy nemcsak a vitapartnert, de véleményét is tisztelnem és igényelnem is kell, bármennyire is nem értek egyet azzal. Enélkül bármiféle demokrácia, pluralizmus és tolerancia csupán
szép szavak, melyek üres használata csak arra jó,
hogy "lefedje", eltakarja a valójában diktatórikus,
monoli~ és intoleráns gyakorlatot.
Voltaire mondja: "Egy szóval sem értek egyet
abból, amit mond, de mindhalálig védem a jogát,
hogy elmondhassa." - A megállapítás igazságértéke
számunkra is megszívlelendő! Mert a demokrácia az
nem valanllféle nagy nemzeti összeborulás, ugyanúgy, allogy a "szeretet" és a "tisztelet" sem egymással szinonim kategóriák. A "szeretet" vagy "gyűlö
let" az érzelmi szféra perszonális velejáTÓi, és alkalmatlanok politikai, közéleti állapotjelzések leírására
és min6sítésére. S6t! Bármiféle szerepük és "bevitelük" e folyamatokba megengedhetetlenül torzítja
magát a folyamatot. Ha aszerint mérlegelnénk vagy
minősítenénk egy véleményt, hogy ''ki'' képviseli
azt, lehetetlen volna bármiféle vitától azt várni, hogy
helyes és igaz állásponthoz jusson el. A "tisztelet"
viszont egyenrangú állampolgárok érintkezési viszonya, az általános emberi és politikai civilizáció
és magatartáskultúra része, azé a magatartáskultúráé, amit az elmúlt negyven év emberi köz- és magánéletbeli viswnyaiból módszeresen kiirtottak, leredukálva azt, és tönkresilányítva egy, az er6szak
tekintélyelve alapján megkövetelt szervilizmusra,
melyben ugyanúgy parancsuralmi elv alapján volt
megkövetelt az optimizmus, mint a karizmatikus
vezető feltétlen tisztelete és szeretete, vagy az ügyeletes alapon előírt "ellenség" iránti gyűlölet.
Nem kell, hogy szeressek valakit ahhoz, hogy
tiszteljem jogát a véleménynyilvánításra, vagy hogy
akár tiszteljem és elfogadjam magát a vélernényét
is, és nem kell, hogy gyűlöljek valakit allhoz, hogy
akár szenvedélyesen is vitassam az általa mondottak
helyességét vagy igazságértékét.

Úgy vélem, hogy napjaink közéleti érintkezéseiben ezek az érzelmi, indulati elemek túlsúlyos szerepet játszanak, és jelent6s mértékben gátjai a gyorsabb és hatékonyabbkibontakozásnak. Jórésztebb6l
is fakad a bizalmatlan "egymást-méregetés", a "sárdobálá.s", a min6síthetetlen jel~ használata, a nehezen mdokolható prekoncepclólc.
Ez az indulati túlftItöttség több vonatkozásban
sajnos nem indokolatlan. Benne egy becsapott és
megnyomoTÍlou társadalOll1 elutasító és megbélyegro ítélete nyilvánul meg negyven év pártállam-diktatúrájával szemben, annak volt vezet6i iránt, beleértve mindazokat is, akik fele16s szinten kiszolgálta
azt, kétes érdemeket szerezve élvezték és élvezik
máig, szerzett el6nyeiket. Legtöbbjük ezzel együtt
maga is "áldozata" egy hamis politikaképnek,
"missziónak" tekintve egy rossz ügy szolgálatát,
sokan közülük máig nem értve igazán, "mi is történt?" és "miért?".
Mindez nem menti, nem mentheti fel a magukat
súlyosan kompromittáltakat a fele16sség alól, és
nem kisebbíti az érdemeit azoknak a keveseknek,
akik mertek bevallottan kételkedni, mi több, nemet
mondani akkor, amikor ez még "f6benjáTÓ b6n" volt.
De nem indokolja és nem teszi hitelesebbé awk
széls6séges indulatt1!tött vádaskodás át sem, akik
maguk is "megbecsült termékei" voltak e kornak,
kiszolgálták igényeit, élvezték előnyeit, és most hirtelen, új köntösbeIJ: a leghangosabb bírálóiként kívánnak ítélkezni. liS teszik ezt annál hangosabban
és annál széls6ségesebben, minél inkább és minél
érdemtelenebbül voltak így vagy úgy haszonélvero
részel6i az említett múltnak.
A mai helyzet legf6bb veszélyét ezek a "selejt
emberek" jelentik. Azok, akik többsége valós érdem
és érték nélkül lehetett felelős tényero a társadalom,
a gazdaság vagy a politikai élet valamely területén,
és mai hitelképességét, múltbeli alkalmatlanságát és
szélsőségeit is kompenzálandó, gyors köpönyeg váltás sal és széls6séges kritikai magatartással igyekszik megőrizni és elfogadtatni.
Bölcs mértéktartásra, az indulatok mérséklésére,
és korrekt játékszabályok betartásán és betartatásán
alapuló konszenzuskeresésre és -teremtésre van ma
szükség a békés átmenethez. Ez "kívülr6l", adminisztratív úton nem biztosítható. Csak az átmenetben és kibontakozásban 6szintén érdekelt er6k és
hiteles képvisel6tk józan és felelős törekvése, közös
er6feszítése útján.
Ez az út bizalom nélkül nem építhető ki! A biza10111 viszont megköveteli a felülemelkedést az érzelmi, indulati elemeken. Igaza van Koestlemek, amikor azt mondja: "A gyanakvás bezárkómi kényszerít, a bezárkózás, a kontaktushiány pedig stagnálásra, téves helyzetmegítélésre ... "
Soha nagyobb szükségünk nem volt talán a bölcs
mértéktartásra és a bizalomerősítő, építő magatartásmintákra, mint ma! A történelem ritka esélyét
nyújtja számunkra egy új, valóban emberi, az európai feJ16dés mértékadó vonulatához való felzárkózásra. Elismerten élén haladtunk és haladunk e korszakos folyamatnak, a civilizált világ elismeri és
tiszteli er6feszítéseinket. Rendelkezünk awkkal a
kvllitásokkal, melyek garantálhatják e folyamat további kibontakoztatását. Egy önhibáján kívül többször megaláwtt és sokat szenvedett társadalom rokonszenve és reménye kíséri ezeket az er6feszítéseket. A politj.kai tényez6k jóvátehetetlen bIlne volna ,
ha újra hiábavalóvá válnának e remények.
Lépjenek elő a kulisszák mögül a "mai bölcsek",
mutassák fel a "kőtáblákat" és teremt sék meg a
rangját a köz önzetlen swlgálatának! Annak a szolgálatnak, mely nem hatalmi pozíciólcért verseng és
nem legf6bb gondja az "ítélkezés".
A politikai kultúrát még tanulnunk kell! De a
tanulást nem elég elkezdeni akarni, holnap vagy
holnapután. A ma mindennapi gyakorlatában hitelesíthető csak megújulásunk és demokráciánk 6szintesége és komolysága.
Holnapi euTÓpaiságunk felvételi vizsgája ez!
Dr. Ferenczy József
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Szenvedélybetegségek - kábítószer O

Beetetés
Korábban tilos volt
írni errOl
"Jóska alapjában véve
rendes srác lenne,
csakhát... " és többnyire
senki sem fejezi be a
mondatot. Valahogy nem
akaródzik kimondani, ez
a 19 éves, egykor jó
tanuló, minősített
sportoló Jóska,

gyasztó.Nyugalomra persze semmi ok,
korántsem kezeljük még súlyának megfelelő elővigyázatossággal a drogprobléTechnokolrapiddal kezdett, mint a leg- mát. Emlékezzünk csak! Már a hatvanas
több sors társa, de sokat fájt tőle a feje, évek közepén fel-felbukkantak szerves
ezért áttért a gyógyszert -alkohollal "kúrá- oldószerekt6l bűzlő fIatalok, ám a szipura". Vényt hamisított, kitartóan udvarolt zókkal- kevés kivételt6l eltekintve - csak
egy korabeli nővérkének, ha kellett, lo- a rendőrség került közelebbi kapcsolatba.
pott is - f6leg morfiumot -, csak megle- Annak ellenére, hogy már akkor is sokan
gyen a mindennapi dózisa. Ha nagy ritkán hajtegatták: ez nem rendőri ügy. De az
nem lett meg, Jóska végigjárta a virágüz- volt, mert annak kellett lennie. Hiszen a
leteket, szárított mákgubókat vett, azok- társadalom azt hazudta önmagának, hogy
ból teát főzött: nem volt olyan tiszta, aki dolgozik, tanul, az érvényesülhet is, a
olyan jó, mint a zöld mákgubóból csapolt szipuzók azonban könnyű életre vágynak
ópium, de végszükség esetén megtette.
- értsd; munka nélkül akarnak jól élni -,
J óska manapság már menőnek számít, ami ebben a társadalmi rendszerben megaz ifjaknak ő magyarázza, mib6l mennyit engedhetetlen.
kell bevenni, hogyan 16hetik be magukat
Ezt persze 6k is tudják, ezért "menea legjobban. Ó viszont kezd leszokni a külnek" a droghoz; no "meg ezt látják a
pótszerekr6l' állítólag dolgozik, megen- nyugati suhancoktól a TV -ben, a fIlmegedheti hát magának a marihuánát. Igaz, ken. És ezzel a drogprobléma évtizedekre
elkémek 150-200 forintot is egy szálért, lekerült a napirendr6l. Egészen addig,
de megéri. Legalábbis Jóska szerint, aki míg a kábítószer -élvezők száma akkorára
már nem is tudna létezni a drog nélkül.
nem nőtt, hogy már nem lehetett "nem
Nem is olyan régen még elképzelhe- észrevenni" ...
tetlen lett volna a kábítószer-helyzetr6l
És mi történik ma? Immár reális vebármit is papírra vetni. Ma már lehet. Az szély, hogy a magyar fogyasztók is hozegészségügy, a rendőrség s a különböző zájuthatnak kemény drogokhoz, és tény
karitatív szervezetek úgymond "hozzálát- az is, hogy a mai kezdő narkósok már
tak a probléma kezeléséhez". Beindult a nagyobb adagokkal kezdik pályafutásudrogpropaganda gépezet: szóró lapok, te- kat, mint néhány évvel ezelőtti elődeik.
lefonos tanácsadók és hasonlók várják a Ám az illetékesek megnyugtatnak minszül6k, jobb esetben az érintettek jelent- ket nincs fIzetőképes kereslet a kemény
kezését Hogy mennyire hatékonyaszó- drogokra. Majd sietve hozzáteszik: 40-60
banforgó rendszer, most ne fIrtassuk, dollár a heroin grammja, és csak dollárért,
örüljünk, hogy egyáltalán létezik. Hú- legfeljebb márkáért adják! Arról ilyenkor
szegynéhány évet ugyan késett, de van. S mélyen hallgatnak, hogyamarihuána foa nagyvonalú becslések szerint kuncsaft- rintért is kapható; s hogy nem zárható ki,
juk is lenne, megközelítőleg ötvenezer hogy a betörésekb6l származó forintokat
többé-kevésbé rendszeres kábítószer-fo- illegálisan nyugati valutára váltva, az

kábítószerélvező.

"inyencek" nagyon is meg tudják teremteni a maguk fIzet6képességét. Ilyenkor
nem említi senki azokat a statisztikákat,
amelyek a lakásbetörések során eltulajdonított tíz- és százmilliókat összegzik, s
hallgatnak arról is, hogy vajon hány milliárdos forgalmat bonyolítanak évente a
feketevalutázók ...
S álljon itt még egy figyelemre méltó
apróság: a magyar határőrség mind gyakrabban kapcsol le olyan külföldi polgárokat, akiknél kis mennyiségű heroint vagy
más kemény drogot találnak. Mondhatnánk, biztos saját fogyasztásra szánta az
illet6. Lehet. De az is lehet, hogy kóstolónak. Bevett gyakorlat a kábítószerpiacon - mármint "odaát" -, hogy olcsón piacra dobnak néhány gramm ot, éppen csak
annyit, hogy az ínyencek rákapjanak, s ne
tudjanak létezni nélküle. Ezt nevezik beetetésnek. S ha már van állandónak
mondható vevőkör, jöhet a többi; nagyobb mennyiség, drágábban. A kuncsaft
majdcsak megtalálja a módját, hogy szerzi meg a porokra a pénzt.
Nem értem, miért etetnek minket még
mindig azzal, hogy nálunk csak a pótszerek divnak? Miért nem vesszük végre tudomásul: a nyitott határokon nemcsak a
tőke és a korszeru technológia áramolhat
be az országba, és nem szentírás az sem,
hogy csak a legális iparágak keresnek magyar kapcsolatot. A rendőrök már megtapasztalhatták: amikor a közelmúlt1?an az
egyik fővárosi kórházból elcsentek néhányszáz momumampullát, másnap már
Bécsben árulták valamennyit, a feketepiacon. És mint tudjuk, az országhatáron
nemcsak kifelé lehet szállítani...
Fekete Gy. Attila
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Az élet szenvedés ,
"Kit sorscsapás nem ingat meg
s nem óhajt boldog lenni sem
kit elhagy félelem, vágy, düh
elévült bölcs csak az lehet."
(Bhagavad Gitá)
Amint azt az első részben említettem, a jóga nem önálló rendszer, hanem
szorosan összefonódik: a számkhya filozófiával, ana épill, sőt az indiai
szemlélet szerint a jóga tulajdonképpen e filozófia gyakorlati megvalósítása.
A jóga filozófia alaptétele: az élet halálra születettség, az élet szenvedés.
Rögtön felvetődik két kérdés: 1./ Mi okozza a szenvedést? 2./ Meg lehet-e
szüntetni ezt és ha igen, hogyan?
Az első kérdésre Patajali Jógaszútrájának 11/3. szútrája ad választ Ez
szanszkritbóllatin betune átírva így néz ki: "avidyásmitárágadvesábhinivesahklesáh" azaz "A nemtudás, az egoizmus, a vágy, az indulat és az
élethez való görcsös ragaszkodás - okai a szenvedésnek". EZ,öt szenvedés:
gyökér (klésa) megértéséhez szakítanunk kell a hagyomanyos nyugatI
szemléletmóddal, e fogalmak jelentéstartalma sokkal bővebb, mint azt első
olvasásra gondolnánk.
Az " avidyá" nem egyszerűen tudatlanságot jelent, hanem az Igazság nem
tudását, egy végső Lényeg valamiképpen való nem látását, nem ta~z
talását. Ez maga a metafizikai vakság. Hogy mi az a végső Lényeg, annt az
ember nem lát, arra Vivekananda hindu filozófus egy mondatával válaszolhatunk.
"Minden lélek potenciálisan Isteni természetű." A cél tehát ezt az ember
lelkében lakozó Istenséget (Isteni lényeget) a felszínre hozni, megszerezni
(az elveszített) tisztánlátást. Ez csak akkor lehetséges, ha a jógi megismerimegtagadja-megsemmisíti egykori énjét. Azt az Én-t, amely aszemélyiségét
alkotó tulajdonságokat hordozta. Az önmegtagadás tüzé~el kiégeti a tudatból annak legnagyobb tévedését, hogy tudniillik: van En és van Más. E
folyamat során megszűnik a többi négy klésa is, ezzel az újraszületések
láncolata megszakad, és megszúnik a szenvedés.
Az "asrnitá", amely a nemtudásból fakad, mint egoizmus értendő,. mint
én-vagyokság, ami forrása a hangulatok, indulatok világának, ámely nunden
tapasztalást önös érdekek szerint értékel, ítél meg.
A "rága" , mint vágy, hangulat, az öntudatlan, és így kezelhetetlen
cselekedetek, gondolatok uralkodó, meghatározó voltára utal.
A "dvesa" a világ felé megnyilvánuló vonzódás és/vagy ellenszenv,
hangulati, indulati elem.
Az "abhinivesa", mint az élethez való ragaszkodás, erős kötődés a
különféle dolgokhoz, félelem ezek elvesztésétől, és mint a haláltól való
rettegés értendő.
Az öt klésa, mint szenvedélyek, okai az újraszületéseknek, ezáltal a
szenvedésnek. E szenvedélyek teljes megszüntetéséhez, az emberi lét értelmének, céljának megértéséhez a jógán keresztül vezet az út. Az alábbiak~~
a "Jógák királyát", a Raja jógát ismertetjük az I. században élt PatanJali
nyomán.
A jógának nyolc fokozata, része, ún. "anga"-ja van. Ezek között alá-,
illetve fólérendeltség figyelhető meg. A hierarchia legalsó fokán a "yama"
(erkölcsi tiltások) és a "niyama" fizikai és mentális vezérlő szabályok
állnak.
1./ "Nem hazudni, nem ártani, nem lopni, nem paráználkodni, nem
kívánni valamit egyéni tulajdonul - ez a yama." (Jógaszútra 11/30.)
Ez jelenti minden olyan cselekedetbeli és gondolatbeli indíttatás kizárását, amely az öt klésa legyőzését akadályozná. A negativ tulajdonságok
megsemmisítés e nem elég, mindegyikük helyébe azonnal egy-egy pozitív
tulajdonságot kell ültetni. Az öt fel vállalás a következő:
"Tisztaság, megelégedettség, aszkézis, önnevelés és tanulás, isten
iránti hűség - ez a niyama." (Jógaszútra 11/32.)
A jógatanítások rendkívül nagy súlyt fektetnek az erkölcsi előírásokra. E
két alsó fokozat elérése, megvalósítása nélkül komoly eredmény elérése a
jógában nem lehetséges. A tisztánlátáshoz vezető útnak, az egyetemes és ósi
emberi értékrend helyreállításának az első lépései ezek. Megvalósításukkal
megkezdődött a személ yi ség gyökeres átformálása, amel ynek óriási szerepe
van a sors további alakulásában is. Nem véletlen, hogy e két angát "nagy
fogadaiom"-nak nevezik., Az aszkézis különös fontossággal bir, mert a

2i

Aj6ga
kifejtése
2.

jógairodalom szerint ez különlege~ k~ségeket ad ~ t~~ek és az érzékeknek egyaránt, illetve.ennek tüze egetl el az anYagI vilagba ragadt en:ber
tulajdonságait, mint gyávaság, kicsinyesség, . korl~toltság :~b. ~elszmre
kerül az Ember igazi lénye, legalapvetőbb tulajdonsaga, a hOSlesseg.
3./" Ászana" a neve minden sziJárd és kényelmes testtartás~ak.
,
"Közülük 84 pozíciónak van különleges jelentósége. Ezeket 15 megv1Zsgálva legfontosabbak a lótusz- és a féllótusz ülés. "
Az ászanák a hatha jóga eszköztárát alko~ák, és elsődleges céljuk a test
és a lélek tökéletes egészségének megteremtése,és fenn~ E~k ~é~1
ugyanis lehetetlen a következő öt anga gyakorlasa Az aszanák vegzesenel
elemi fontosságú azok sorrendje, mivel egymást..egés~~ ~, val~nt a
kitartási idejük. Ugyancsak lényeges a gyakorlat kozbe?Ilegz;st:c~a, ~
tradícionális jógában a jógik a gy~orlatok. m:~ezdese ~lo~ ':Il. nszuto
gyakorlatokat végeznek. Ezek: orIJ.~tok tls:.ti~ nyelocso ~s gyomor
tisztítáSa, bélrendszer tisztítása, hasI Izmok erOSl,tése, figyelem ?sszpon~o
sítás, a tudat megtisztítása Az ászanák (testtartasok) m;ll~~ leteznek un.
mudrák (mozdulatok). Ezek olyan testrész-, vagy szervbeállítasok, amelyek
elősegítik a figyelem összpontosítását, a }est, ,a léle~, é.s .~ ,tud.atállapot
összehangolását. Itt kell megemlíteni a táplálko~t. ~m?i3.J.Jogarr~alom
szerint szoros összefúggés van az elfogyasztott taplálek es a tudat állapota
között Így háromféle táplálék van:
a/ "Sattva" jellegű (könnyű, tiszta - a tudatnak nyugalmat ad)
b./ "Rajas" jellegű (erős , fűszeres - izgató, szenvedélyt keltő)
c./ "Tamas" jelleii,ú (nehéz, rossz szagú, többször melegített tompultságot okoz, vagy sötét indulatokat geIjc:szt). _ .
'"
4./ A "pránayáma" a negyedik anga. Ez az eleterot IS sza,?ály~ I~gzésszabályozást jelent. Maga a "prána" azonb~, nem egy~~ru:n legzes,t,
hanem a mindent átható életerőt, az ember lelki es szellenu eletet befolyasoló finom anyagi rezgést jelenti. A prána a fogamzás pillanatától kezdve
működik az emberben.
"A prána azonos az élethordozó princípi~mmal, aminek viss~~~zód~~,
vagy teljes hiánya az életerő gyengülését, ill:~e az embe! ~~álat J~I~ntl:
A "pránayáma" gyakorlásával megkez~ódik an~agI vIlago~ ~I,ero,k
bekapcsolása A jógi e gyakorlatokkal fel~?resztl, az un. ~.un?a'mI ~~y~t
(energiát), amelynek a test hat ero-:közpon1Jan v,alo ~erc:szt~kenyszentese
vel természetfeletti képességek érhetők el. A pranayamat a Jogarrodalom az
ászanákkal egyidósnek, tehát ósi eredetűnek r:x>?dja ~;ánayáma lec~en 
desíti a tudatban kavargó gondolatokat, lehetove tesZI a BelstJ Csend -re,
a Lényegre való figyelést.
,
, , .
.
"
, ,
,
5./ A "pratyahára" az érzékek VIsszavonasat.Jele~? ~ ~keles tárgyatól. Az átlagember a világról csak azt tudja, annt az ot erzekevel tapas~tal.
Az érzékszervek viszont meglehetósen tökéletlenek, ezért akadályozzák a
tudatot az igazi megismerésben. A tudat :mgasre?dű ~efis~~~é~~~.~é
pes, ha az érzékeknek a lényeget elfed o, zavaro hatasat kikuszoböIJ~.
Hosszú kitartó gyakorlás kell ahhoz, hogy a jógi meg tudja ezt valósítanI.
"A pr~ahára a meditáció szentély~nek bejárata " Az ~kszerveket a
külvilágtól visszavonjuk, azok befele, a tudat finom mozgasara figyelnek.
A tudat működésének leállításával az érzékszervek működése is leáll.
A felsorolt öt angát nevezik a jóga "külső testrészének".
A következő három anga alko~a a jóga "belső testrészét".
6./ "A "dharaná" az elme összpontosított mozdulatlanságban való megtartása Mágasfokú koncentráció, a tudat egy pontban való megrögzítése."
(Jógaszútra III/l.) Csak ez az egyetlen pont (tárgy, gondolat) létezik mos.t a
tudatban. Betölti azt. A jógi semmi mást nem enged a tudatába behatolm.
7./ "A "dhyána" a folyamatosan végbemenő szubtilis megismerő megfigyelés. " (Jógaszútra III!2.) Ez az, amit meditációnak hívunk. Az így
szerzett megismerés tökéletes, ji jógi megérti a világ szimbólumait gondolatok és érzékek igénybe vétele nélkül, közvetlenül átélve azokat
8./ "A "szamádhi"-ban a megfigyelő, a megfigyelés művelete, és a
megfigyelés tárgya tökéletes egy beolva~~ak állapota ~ ~l~. " (Jóg~~~t~
ra 1/41.) A megismerés mentes a zavaro tenyezőktól. A JogI a medItaCIo
tárgyának valódi természetét lá~a A tudat totálisan átalakul.. megszűni:c .az
én - nem én felfogás. A világmindenség anyag-szellem dualizmusa eltűmk,
a jógi tudata mint Egyetlen Mindenütt és Örökké jelenvaló Tudat -létezik.
Mindentudó és mindenható.
Az utolsó három anga együttes neve "Samyama" .
Ezen a szinten a jógi látja önmaga és mások előző életeit, jövőjét, ismeri
a világegyetemet, lá~a a Fénylényeket, hibemálni tudja a testét .stb. Eze~
azonban számára csak egyfajta "melléktermékeket" jelentenek, hiszen az o
célja az újraszületések láncolatából való kiszakadás, a szenvedések megszüntetése volt.
A jógi a szenvedés alól nemcsak önmagát, hanem minden lényt fel akar
szabadítani
Ifj. Szatmári Zsigmond
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Megnyílt
Szolnokon, a
Beloiannisz u. 7. sz.
alatt r'Fehérkereszt"
patika mellett) az

Ínyenc húsbolt
Tőkehús,

töltelékáru,
gazdasági
húskészítmények
gazdag választékával

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Egyes húsféleségek (karaj, comb, lapocka)
ked vező áron!
Gyors, olcsó étkezési lehetőség az
ÍNYENC HÚSBOLTBAN!

Frlssen sült hurka, kolbász,
főtt debreceni, virsli, üdítőitalok.

SZERETNE egy Dácia TLX

tulajdonosa lenni?
Megnyerheti!
Ha február 15 és szeptember 15 kt)zölt bármelyik IDEÁL szakllzletUnkben, áruházunkban vásárol, a vásárolt értéket e t!)rzsvásárlói fUzetbe bevezetjUk. Ha a fent
megjej()lt id6zónán belU! az ~n vásárlásainak t)sszértéke meghaladja a 15.000 Ft-ot, tt)rzsvásárlói fllzete részt vebet a

,

30 év 30 nyeremény IDEAL jubileumi sorsoláson
Fődíj

egy személygépkocsi. Ezenkívül harminc értékes nyeremény kerül kisorsolásra.

001440

NÉV,

És ne feledje!

Mindig legyen magánál a törzsvásárlói füzete!
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A Szolnoki Rádió
II

lTIusora
1990. március 19-étöl 25-éig
(Swlnok 1350 Khz, 222,22 m; kábelen OIRT-URH 72,95 MHz)

Március 19.

hétfő

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Szerkesz-

tő: Pálréti Ágoston, telefon: 44-618.17.00-18.30: Alföldi maga-

zin. Szerkesztő: Benkő Imre, telefon 41 -133. (A tartalomból:
Hírek - 17.15: Zenés percek. Régi kedves dallamok. - 17.30:
Szóváltás - Zeneturmix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok)

Március 20. kedd
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. SzerkeszGyuricza Péter, telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Korim Éva, telefon: 41 -133. (A tartalomból:
Hírek - 17.15: Zenés percek. Slágerantikvárium - 17.30: Trni-tanoda - Zenetunnix 18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások,
riportok)
tő:

Március 21. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi műsor. Zene, hír, reklám. Szerkesztő: Korim Éva, telefon: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási László, telefon 41 -133. (A tartalomból:
Hírek - 17.15: Zenés percek. Muzsikáló tájak - 17.30: Szóváltás
- Zeneturmix - 18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok)

Március 22. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Szerkesztő: Szilas Péter, telefgn: 44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Pálréti Agoston, telefon 41 -133. (A tartalomból:

Hírek - 17.15: Zenés percek. A tegnap slágerei. 17.30: Szóváltás
-Zeneturmix. 18.00 Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok)

Március 23. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. SzerkeszTamási László, telefon: 44-618.17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter, telefon 41-133. (A tartalomból:
Hírek - 17.15: Zenés percek. Pop-rock ritmusban. 17.30: Szóváltás - Zenetunnix. 18.00 Alföldi krónika. Hírek, tudósítások,
riportok)
tő:

Március 24. szombat
8.00-lO.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. Szer-

kesztő: Korim Éva, telefon: 41-133. (A tartalomból: Hírek -

Ügyeletek - Piac - Lapszemle - Programajánlat - Sport - Lelkünkért! Lelkiegészségügyi műsor - 9.00: Zenés heti visszapillantó)
lO.00-12.00: Kereskedelmi műsor. Kívánságműsor. Szerkesztő:
Bálint Erika, telefon: 44-618.

Március 25. vasárnap
8.00-lO.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Telefon: 41133. (A tartalomból: Hírek - Áradj zene! - 8.30: Tallózó: válogatás
márciusi műsorainkból. Szerkesztő: Gyuricza Péter - 9.30: Választ az ország!) 10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír,
reklám. Telefon: 44-618. 18.30-19.00: Hangos újság. Sport és
muzsika. Szerkesztő: Korim Éva.

TISZTELT SZERKESZTÓSÉGl
Az idei 4 . lapszámukban az "Egy élet hordalékai" CÍmmel megjelent írásukban igazán közéleti témát igyekeztek
megvilágítani. A cikk, nevezetesen dr. Budai Kálmán úrról,
a zagyvarékasi Béke MgTsz jelenlegi elnökéről szól. Véleményünk szerint a témából igen alaposan felkészült újságíró L. Murányi László kérdezett és dr. Budai Kálmán úr
pedig magyarázkodott Mindent elkövetett, hogy az egyértelmű és világos kérdésekre kitérő válaszokat adjon, magyarázza bizonyítványát és mentse magát. Rendkívül nehéz
egy "élet hordalékait" nekünk megítélni, mégis az a véleményünk, hogy azt meg kell tenni, mert reális elemzés és
értékelés nélkül elképzelhetetlen a változás. A Magyar Demokrata Fórum zagyvarékasi szervezete nevében az önök
írásához csatlakozva néhány kérdést intézünk Budai úrhoz
az őszinte és egyértelmű válaszok reményében. Ebben azért
is reménykedünk, mert az utóbbi időben több írását olvastuk
Budai úrnak, tehát szeret írogatni, igaz, hogy ezeket az
írásokat nem magáról, hanem magáért fogalmazta és jelentette meg.

KÉRDÉSEINK A KÖVETKEZÓK:
1. Ön a régi rend tipikus megtestesít6je, 62 éves, napjaink társadalmi és politikai változásait hogyan ítéli meg?
2. Miért fordult ön ellen a közhangulat Zagyvarékason véleménye szerint?
3. Ön uralkodott, uralkodik, vagy demokratikus módszerekkel vezet és irányít? Kérjük, fejtse ki erről a véleményét.
4. Kinek jobb napjainkban: önnek, vagy a már nyugdíjas
kortársainak? Biztos van erről is véleménye.
5. Ön az MSZMP szolnoki reformkörének egyik megalakítója volt. Ezek a mozgalmak elérték céljukat, tehát ön
is. Ma melyik pártnak a tagja, vagy melyik nyerő pártra
voksol?
6. Pályafutása során igen sok embert eltávolított a terme16szövetkezetb6l, gyártott koncepciók alapján. Talán ezért
félnek önt61 még ma is a szövetkezet dolgozói?
7. Mi a véleménye saját családi vállalkozásának jelenéről és jöv6jér61 a zagyvarékasi Béke Termel6szövetkezetben?
8. Mi vonzotta önt a Tabánba?
9. Az utóbbi időben egyre több vád érte önt azzal kapcsolatban, hogy nem támogatta kellőképpen Zagyvarékas
és Szászberek községek fejlódését. Szolnokon építtetett
ABC áruházat, szolnoki általános iskolákat támogatta,
Szászberek község fejlődésében pedig szinte semmit sem
segített Alsó-Szászberket teljesen elsorvasztotta. Biztos
van erről véleménye.
10. Az Agrárszövetség közelmúltban lezajlottjelöl6gyű
lésén megkérte a jelenlévőket a Ievezet6 elnök, hogy a
személyeskedést kerüljék, így önnek nem volt rá módja,
hogy kifejtse: milyen "k6falba ütközik" az, aki a termelő
szövetkezetet támadja. Az idézet öntől származik. Kinek a
termelőszövetkezetére gondolt?
ll. Gazdaggá tehette volna a termel6szövetkezet dolgozóit, Zagyvarékas és Szászberek község lakóit egy jó háztáji
program megvalósításávai. Miért nem tette ezt meg?
Váj uk nyilvános válaszát kérdéseinkre.
Tisztelettel:
a Magyar Demokrata Fórum
Zagyvarékasi Szervezete

,

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

24

A sajtószolgálat hírei
Elhunyt Csáki István
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 70. évében elhunyt Csáki István elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Szolnok Megyei Bizottságának nyugalmazott első titkára.
Személyében egy olyan igaz kommunistát ismerhettünk meg,
aki a köz érdekének rendelte alá személyes életét, aki szerény,
puritán életével példát mutatott a felnövekvő nemzedéknek.
A pártnak 1945-ben lett tagja, s az maradt haláláig. 1948-tól
1972-ig pártmunkásként tevékenykedett, 1961-1972 között az
MSZMP MB első titkáraként. Közel két évtizedig volt tagja az
MSZMP Központi Bizottságának, több cikluS(m keresztül amegye
országgyüIési képviselőjeként is tevékenykedett.
. Eredményes munkáját több alkalomm~1 ismerték el. Egyebek
között megkapta a Szocialista Munkáért Erdemérem kitüntetést
1958-ban, a Munka Érdemr~nd arany fokozatát 1965-ben és 1970ben, a Munka Vörös Zászló Erdemrendet 1972-ben és a Szocialista
Magyarországért Érdemrendet 1980-ban. Szolnok város tanácsa
1971-ben Pro Urbe díj kitüntetésben részesítette.
Csáki elvtárstól végső búcsút jelképesen is a tavasz első napján,
1990. március 21-én 15.30 órakor veszünk, azon a napon, amelyhez
erős szálakkal kötődött a KISZ zászlóbontása, a Magyarországi
Tanácsköztársaság kikiáltása kapcsán.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
MSZMP Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Koordinációs Bizottsága

Újságunk
a határon túlra
A Talentum Kulturális
Fórum felhívására a JászNagykun-Szolnok címO megyei közéleti lap megjelenö
példányiból százat-százat
szerkesztöségünk is elküld a
hívatalos továbbítási csatornákon keresztül a Nagyváradi Ady Endre Kör, a POl.'ionyi
Csemadok, a Berekszászi
Gyülekezet és az l:jvidéki
Lakiadó Vállalat címérc.
A további elő{izetések, ilIetve küldemények koordinálását a HEU R végzi, Budapest, XIII. ker. ~ehel u.
102. Tel.: 1l2-88-08.l"gyintézö; Markó Lívia.

Új szo lgáltalással jelenLl,ezik
a Szolnoki Galéria!
A~cb.óloftllnl..tpzdmol..uza.tlMlttUot.~tWaUouZl.l·
nac6Ptp(l.\c:ltbaa.clZllolltl&Si;.om)'ezelb:aIebellWp:t~IfIIÜ
mbI)ck. rilllWoL r&:l.,én)~"",. Cl)"f:ci dlblkcwSk le",jabb
terudeinektcrW:tdclrnittbi~~kleboayollliWa.
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Várjuk

érdeklődését!

Szolnoki kulturális programo k
Március 14-én 18.00 órakor rock and roll pany. Közremtlködik a Cadillac egyUttes az
MN Helyőrségi Klubja"ban.
Március 15-én 10.00 órakor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére városi
ünnepség a Damjanich János emlékrmlnél.
Március 17-április l-jéig Japán Kulturális Napok rendezvényei a Megyei Múvel6dési
és Ujúsági Központban.
Március 21-én 18.00 órakor Oszter Sándor és Failoni Donatella pódiummúsora a
Repülőtéri Hely6rségi Klubban.
Március 21-én 19.00 órakor Csepregi Éva önálló estje, közremtlködik Végvári Ádám;
a Megyei Múvel6dési és Ifjúsági Központban.
Március 26-án 14.30-kor és 16.00 órakor az Országos Filhannónia általános iskolai
bérleti hangversmye a Megyei Múvel6dési és Ujúsági Központban.
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Keresztrejtvény
Széchenyi István (1791 -1860) volt
a reformkor kiemelked6 képvísel6je.
Rendszerbe foglalva, világos utat mutat gazdasági és politikai el6rehaladásunknak.
Egy értékes gondolatát a vízszintes
13., valamint a függ61eges 21. és 23.
sz. sorokban találják meg az érdekl6d6k.
Vizszintes: l. Tojás - Bécsben. 3.
Részben szundikál! 7. Shakespeare
drámai h6se. 13. Az idézet kezdete
(zárt betúk: R, I, Á). 16. Daloló szócska. 17. Fordíton kerület. 18. Az ittrium és a tantál vegyjele. 19. IgekÖl6.
20. Ken6zve: városunk. 22. Luxemburg és magyar gépkocsik betűjele.
24. Jánnű az űrben, fordítva. 26. Erdélyi folyó. 27. Értékes drágak6, fordítva. 29. Kalapszél. 31. Vese -latinul.
32. Táncot jár. 34. Vajon tesz-e? 35.
PÖltyben van! 36. Ábrázatod. 38. R.
A. T. 40. Nével6s tároló. 42. Cs6r,
páratlan hangzói. 43. Móricz Zs. híres
regénye. 46. Látószerv. 47. TlIDár. 49.
A központi állami hatalom meger6sítésének híve. 51. Tagadószó. 53. Az
ezüst vegyjele. 54. Bels6-Ázsiában élt
török nyelvú nép. 56. Nem azok. 57.
SZÓloldalék. 59. Folyadék. 60. Madárfaj. 62. Rendben van. 64. A tűwltó
igéje. 66. Kerti szerszám. 68. Fordíton
határrag. 69. Rét, nével6vel. 71. Zsírk6. 74 .... Péter. 76. Egy f6városi spOrtegyesület.
Függőleges: 1. Tartósítószer. 2.
Köt6szó. 3. Indián zsákmány. 4. Délafrikai köztársaság, gépjánnűveken.
5. Hepehupa. 6. Idegen tagadás. 7.
Hangtalan hon. 8. Lehet az állatnak

ilyen fegyvere. 9. Versmérték. 10.
L.S.A. ll. Mutatószó. 12. Svájci szabadságh6s. 14. Rangjelz6 szócska.
15. Szántóeszközök. 21. Az idézet
folytatása (zárt betúk: N, K). 23. Az
idézet befejezése (zárt betű: S). 25.
Adattárat rendez. 26. Gyenneksírás.
28. Táncolóban van! 30. Dél-olaswrszági nagyváros. 31. Beszédhiba. 33.
Latin elöljáró. 35. Szánalom. 37.
Szaglószerv. 39. Kérd6íveken szerepel, nével6vel. 41. Z.Z.S. 44. Vajon
közlekedik-e? 45 .... -hegy; tv-adó. 48.
Ausztráliai fut6madár. 50. Ruhát szárít. 52. Zamata. 55. Hangtalan Zoli.
59. Agyagóriás. 61. Valóságos. 63.
Ruha ... 65. ElsütÖlte a puskát. 67. Dunántúli sportklub, fordítva. 69. Egészséges ital, keverve. 70. Fél Elek! 72 .
Kiejtett mássalhangzó. 73. Fordított
személyes névmás. 75. Európa Kupa.
A helyes megfejtéseket március
30-áig kéIjük beküldeni a szerkesn6ség cún ére.
A február 14-ei számunkban Joseph Haydn-ról közölt keresnrejtvényünk megfejtése a következ6: "Az
allwló szellemnek, mikénJ a léleknek,
szabadnak kell lennie."
A helyes megfejt6k közül 200 forintos Centrum -vásárlási utalványt
nyertek:
Fodor József, Szolnok, Kun B.
krt. 90; Méth Károly, Budapest, 1.
Pf. 9_; SzíicsGergely, Szolnok, Mikszáth u_ 170; Száz Sándorné, Kőte
lek, Szabadság u. 411ao
Az utalványokat postán küldjük el
anyerteseknek.
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