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Egy csőd története

Hogyan születik a munkanélküliség?
A Jászberényi Műszeripari Szövetkezet tipikus csódtömeg. A szocialista gazdaság egykor virágzó, sikeres szövetkezete a jelenleg
bontakozó piacgazdaság keretei között megbukott Az okok rendkívül változatosak. A
vezetésre alkalmatlan vezetők torzsalkodása, a
szakmai dilettantizmus, a működésképtelen
szervezeti forma, a szűklátókörűség, az információhiány, illetve a tények szánde1cos elhallgatása, elferdítése mind felsorolható. Az eredmény: súlyos eladósodás, eladhatatlan termékek, munkahiány. Aminek legkézzelfoghatóbb következménye, hogy rövid időn belül
120-150 ember kapja meg munkakönyvét, s
lesz munkanélküli Jászberényben.
Mindez nem egyik napról a másikra
következett be. A válság jelei már régen
megmutatkoztak. Meglehet, több évre is
visszanyúlik az ügy. Jómagam tavaly tavasszal ismerkedtem meg egy válságmnettel, ami a betegség jeleit hordozta. Legyen
hát ez a "kályha", az a pont, ahonnan
elindulunk.

A betegség tünetei
Akkor az történt, hogy a szövetkezet leányvállalataként működő autószervíz szeretett
volna kiváJni a szövetkezetbol, s a teljes
önállóság talaján továbblépni. Az 1989. márciusában tartott közgyűlésen ezt megakadályozták, s már akkor sem a gazdasági ésszerű
ség, hanem személyes érdekek motiválták a
döntést A leányvállalatot is megszüntették,
igazgatóját menesztették. Ez a döntés két élű
volt A kiválás megakadályozásával a szövetkezet vagyonát egyben tartották. Azt a vagyont, melyet már akkor súlyos hitelek terheltek. Másrészt a szövetkezet gazdálkodását
sújtották, hisz az üzemként csatolt autószerviz
létszám- és bérgazdálkodása tovább terhelte rontotta - a szövetkezeti eredményeket A
közös készletgazdálkodás is hasonlóan hatott
A kiválás megakadályozása összességében
törvénytelen is volt, hosszas pereskedést indított el. Több szakértő és felettes hatóság
vizsgálta az ügyet, ami tulajdonképpen a mai
napig nincs lezárva. A törvényességi felügyelet legutolsó álláspontja szerint a helyzet így
fest: "A szövetkezet 1989-ben, a kiválás
megakadályozása ellenére nehéz gazdasági
helyzetbe került, mivel nem piacorientált tevékenységet folytatott, nem kellő eredményt
hozó beruházásokat valósított meg, a magasabb vezetők és a vezetőség nem tudták a
szövetkezetet a külső körülményeknek megfelelően működtetni, a közöttük kialakult ellentétek miatt."

A gazdasági bajok gyökerei
A Műszeripari Szövetkezet zömében swvjet és swcialista piacra termelt Különooző
típusú reléket, kapcsolókat, elektromos szerelvényeket gyártottalc, alapvetően ermek a piacnak igényei, műszaki színvonala szerint A
"fénykorban" a swvjet export 6,5 millió rubelt
tett ki, ez tavaly már csak 1,5 milliós volt
Ráadásul belföldi partnerek - BHG, ORION,
BRG, Ikladi Műszergyár - a berényi ek szerel-

vényeit olyan termékekbe építették be, melyet
ők is a swvjet piacra küldtek. Így duplán
sújtotta a szocialista export visszafogása a
Műszeripari Szövetkezetet.
Persze a Swvjetunió fizetésképtelensége, a
KGST csődje sem egyik napról a másikra
következett be. De álljon itt idézet szó szerint
Rabóczi Mihály elnöktől, amit az 1990. március 23-án tartott közgyűlésen mondott: "A
swvjet és a szocialista piac beszúkülése
jelentős terrneléscsökkenést okoz. Ez az intézkedés 1990. évben jött az országra, s ez a mi
szövetkezetünket is keményen érintette." A
hideg tények - ami ezen a közgyűlésen nem
hangzott el - viswnt azt mutatják, hogy már
1988-ban 24 százalékos különadóval sújtották
a swvjet piacra exportáló cégeket épp azért,
hogy csökkentsék a kivitelt A "büntetés" nem
csökkent tavaly sem, sót az állam minden
eszközzel a tőkés piac felé orientá1ta a cégeket Úgy látszik, ezt a Műszeripari Szövetkezetnél nem vették észre.
Mással voltak ugyanis elfoglalva. Az autószerviz kálváriája személyi válságot is indított
A szerviz vezetője után leváltották a műszaki
vezető, a termelési vezetőt, a kereskedelmi
vezető. A személyes torzsalkodás, a belháború, a fizetésképtelenség, a magas kamatra
felvett forgóeszköz-hitelek mind egyenesen
vittek a csőd felé. Ma már ott tartanak, hogy a
bank az állóeszközök egy részére jelzálogot
jegyzett be. A közel 154 milliós szövetkezeti
vagyont 85 milliós hitel terheli. Sőt az APEHnak is tartoznak, olyannyira, hogy 3,4 milliós
bírságot is kivetettek rájuk. Ezért egy fegyelmi bizottság alakult, mely kivizsgálja az
ügyet.

Koncepció nélkül nem megy
Tavaly novemberben a nehéz helyzetet
látszólag őszintén feltárták a közgyűlésen. Ám
az eltelt négy hónap alatt a válság megakadályozására semmilyen intézkedés nem történt
Csak elképzelések vannak, konkrétumok nélkül. Első helyen áll a létszámcsökkentés,
aztán az elfekvő készletek csökkentése, a
pénzügyi helyzet rendezése, vezetők érdek- és
nézetellentéteinek megsZÜlltetése, a technológiai fegyelem szigorítása, új piacok felkutatása, a belső szervezeti rendszer átalakítása.
Ezek közül a legfontosabb az új piacok
felkutatása, megrendelések szerzése lenne,
hisz ezzel munkát biztosítanának az embereknek. A piackutatás viswnt ott tart, hogy nincs
felelős kereskedehni vezető. Hónapok óta
tárgyalnak lehetséges külföldi partnerekkel
kézzelfogható eredmény nélkül. A Siemenscéggel remélt együttműködés első eredményei
szerint a legyártott termékek jó része nem
felelt meg a vevő kívánságainak, így azt
visszaküldte a berényieknek. Hasonló a belföldi piackutatás is. A Bakony Művek venne
ugyan jelfogókat, de nem olyan típust, amilyet
itt gyártanak. Az Ikarusszal lehetne üzletet
kötni, ha majd ők · is találnának vevőket
eladhatatlan buszaikra. A Suzuki magyarországi autógyártásának beindulásához és tudna
a szövetkezet kapcsolódni, de ez csak 1992-

93-ban lesz realitás. S az is kérdés, hogy a
szövetkezetben kézi technológiával előá11ított
termék hogyan lesz versenytársa a japán
robottecbnikának. Ugyanis műszaki fejlesztésre, profilváltásra eddig nemigen gondoltak
a szövetkezet vezetői . csak egy idősebb bácsi
vetette fel, hogy olyan munkákat kellene
vállalni, amit az itt dolgozó - helyesebben
dolgozni akaró - szakemberek el tudnak
végezni. Például szerelhetnék ők a városban a
kábeltévét, de egy élelmesebb építőipari cég
ezt is elhapp0Ita tőlük.
Felelős

kerestetik

A szövetkezet vezetőinek tehetetlensége ami mögött a vezetői és szakmai alkalmatlanság húzódik - oda vezetett, hogy a teljes csőd
szélére sodorta a céget A különböző munkaterületeken dolgozók egymást szidják, marják.
Az üzemiek a műszakiakat, a műszakiak a
kereskedőketokolják. A számviteliek az
anyagosztályt mazják, és így tovább. A márciusi közgyűlést úgy hívták össze, hogy nem
volt s nincs konkrét terv kidolgozva a súlyos
helyzet megoldására. A leváltott műszaki
vezető készített ugyan egy 120 oldalas leírást,
de ezt nemigen ismeri rajta kívül senki.
Különben is az ő lelkén szárad a túlfűtött
beruházások kihajtása, amihez a sok hitel
kellett A főkönyvelő is hosszan ecsetelte saját
elképzeléseit, csakhát aki tegnap felmondott,
ma meg visszamondta, s aki ellen fegyelmi
biwttság alakult, mi szépet és jót tehet? A
bank könyörtelen, a 120 ember elbocsátása
elodázhatatlan, s a maradóknak sem biztos a
kenyre. Ígéretből pedig fIzetni nem lehet
ígéretből s hangzatos tervekből volt már elég,
tett viswnt alig. Az elfecsérelt idő viswnt
újabb károkat okozott

Egy karrier vége
A közgyűlésen végül is a tagság odáig
jutott: az alkalmatlan vezetőkből elege van.
A kimondott szót tett követte. Tizenkétórás, marakodás tól, személyeskedéstől tarkított maratoni közgyűlésen leváltották az
elnököt, aki évtizedekig ült abban a székben. Most sem könnyítette meg a dolgot,
nem mondott le, megvárta, míg megvonták
tőle a bizalmat. Pedig tudhatta, sorsa megpecsételődött. Hiszen egy hétig jóformán
senki se dolgozott a szövetkezetnél. Csak
üléseztek, vitatkoztak, bizalmatlansági indítványt fogalmaztak. így mulat egy szocialista elvtárs (úr)! Illetve mulatott.
Az elnök leváltásával persze nem oldódott
meg sok dolog. De remény van legalább arra,
hogy konkrét lépések történnek a válság
megoldására. A sok szeminárium helyett menedzser-tanfolyamra kellett volna járni mondja keserűen Pádár Pál elnökhelyettes, aki
júniusig most az ügyeket viszi. Egy fej tehát
már hullott A 120 ember sa-sa, kiknek feje
fölött Demoklesz-kardjaként lebeg az elbocsátás rérne, vajon mi lesz? Ezzel folytatjuk
következő lapszámunkban a történteket

Kiss Erika
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Az önkormányzatok és a pártok
kapcsolatának néhány elvi
és gyakorlati kérdése CD
II. Az önkormányzatok és a pártok kapcsolatának jogi alapjai
és javasolt irányai
1. A jogi szabályozásból levonható
föbb következtetések
1.1. "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja ... " "a pártok
közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában ... " "a pártok
közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen
párt sem irányíthat semmiféle állami
szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza
meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be." (Alkotmány 1.
paragrafus (2) bek.; 2. paragrafus (2)
bek.; 3. paragrafus (3) bek.)
"A pártok társadalmi rendeltetése,
hogyanépakarat kialakftásához és kinyilvánításához, valamint a politikai
életben való állampolgári részvételhez
szervezeti kereteket nyújtsanak." (1989:
XXXIII. tv. bevezetője) " .. A pártoknak
más társadalmi szervezethez képest különleges a viszonyuk a közhatalomhoz,
ugyanis a pártok kifejezett célja és feladata, hogy képviselőik útján részt vállaljanak a közhatalomból, illetőleg politikai eszközökkel folyamatosan befolyásolják a közhatalom tevékenységét."
(1989: XXXIII. tv.-hez fűzött indoklás)
1.2. A jogállamban - a népszuverenitás elve alapján - a hatalom forrása a
nép. Ebből a contrario következik, hogy
a pártok nem a hatalom forrásai, még
akkor sem, ha ilyenként lépnek is fel.
Az előbbiekből következően csupán
"akaratátvivők" , a törvény szóhasználatával élve "közreműködők" a népakarat
átvitelében. Ebből folyik, hogy közhatalmat közvetlenül nem is gyakorolhatnak. Minden bizonnyal e szabály kifejezett megfonnulázására azért volt szükség, mivel a pártállami szisztémában a
párt közvetlenül beépült a közhatalmat
gyakorló állami mechanizmusba, s jószerivel azt sem lehetett tudni, hogy
egy-egy állami döntés nem egy politikai
döntés puszta köntöse-e.
Az állami és a politikai szféra összekeveredése nyilvánvalóan magával hozta ezt a gyakorlatot. Alighanem tanulsá-

gos itt a szituáció értékeléséhez az
MSZMP PB 1962-es tézisének a felidézése: "Helyes volna, ha az államapparátust időnként pártfunkcionáriusokkal erősítenék meg, a kommunista állami vezetők számára pedig hasznos volna, ha bizonyos ideig mozgalmi területen dolgoznának." Nos ez is történt!
Nem véletlen tehát, ha a jogi szabályozás most megpróbálja útját állni az ilyen
helyzetekből folyó anomációknak. Ezért
(ezt elkerülendő) tiltja meg a törvény
még azt is, hogy pártok munkahelyen
szerveződjenek.
.
Ha nem is közvetlenül vezethető le a
törvényi regulációból, mégis itt kell szóvá tenni azt, hogy a pártok "közreműkö
dői" szerepköre nem az "operatív", hanem a "stratégiai", "koncepcionális" kérdésekre vonatkozhat. Ellenkező esetben
- a többpártrendszerben különösen megbénuina az államapparátus működé
se.
2. A rendezö elvek föbb vonásai

látni azt, hogy a "pártbefolyásolások"
szempontjából nem eshetnek azonos elbírálás alá az önkönnányzati és az igazgatási (szakigazgatási, szakmai) ügyek!
A hatósági igazgatási ügyek feltétlenül
mentesítendők mindenféle pártbefolyásolásból, semmiképpen nem engedhető
meg így az, hogy itt a pártoknak kis zolgáltatottjává váljon a hivatali ügyintézés
és az apparátus.
Egy ilyen beavatkozás szolgai helyzetbe hozná a szakigazgatási szervezetet, gyakorlatilag teljesen megbénítaná
annak a munkáját. Mindamellett azonban ez még nem jelenti azt, hogy itt a
pártoknak mindenféle közrehatása elenyészne, ellenkezőleg: ez a munka kifejezetten tárgya lehet pl. az ellenőr
zésnek, amelynek a lebonyolításánál
azonban feltétlenül arra kell törekedni,
hogya szakigazgatás munkájának szÍnvonala iránt érdeklődő pártok lehetőleg
egy időben és egymással is egyeztetettt
tematika alapján vizsgálják meg az igazgatási munka társadalmi hatását és öszszetevőit.

2.1. Ezen a ponton már viszonylag
közel kerültünk az önkonnányzatok és a
politikai pártok kapcsolatát jellemző
rendelkező elvek meghatározásához. Az
ismertetettek mindenesetre indokoltan
vetik fel azt a kérdést, milyen módon
kell (és lehet) nálunk megteremteni a
szükséges kapcsolatokat az önkonnáhyzati és a pártszervek között.
Aligha jutnánk túlságosan messze, ha
az eddig követett gyakorlatból indulnánk ki. Azok az együttműködési megállapodások ugyanis, amelyek eddig
"rendezték" a tanácsok és a pártok kapcsolatait, nem szolgálhatnak példaként
az új típusú együttműködésekhez. A fő
gond velük kapcsolatban ott jelentkezett, hogy - szándékaik kinyilatkoztatásai ellenére - nem a koordináció tartós
elemeit rögzítették, hanem csupán az
operatív beavatkozás ok keretéül szolgáltak. Mai divatos szóhasználattal élve,
csupán "legitimáltak" egy olyan gyakorlatot, amely a pennanens beavatkozásokra nyújtott módot.
A lehetséges megoldások keresésénél
- építve az ismertetett nyugati tapasztalatokra - mindenekelőtt tisztán kell

Különösen előremutató lenne, ha egyegy nagyobb időszakot átfogó munka
összefogott kontrolljára kerülne sor,
amelyre önként kínálkoznak a választási
ciklusokat megelőző esztendők. Persze a
legjobb megoldás az lenne, ha a pártok a
Qelyi testületek figyeimét hívnák fel a
hiányosságokra.
Egészen más a helyzet az ún. önkormányzati hatásköröknél. Itt abból kell
kiindulni, hogya helyi népképviseleti
szerveknek nem véletlenül törvényi
szintű szabályozás ad hatás- és feladatköröket. A magasszintű reguláció azt
kívánja kifejezésre juttatni, hogy a helyi
önkonnányzatok számára csak a törvényhozó írhat elő kötelezően ellátandó
feladat-és hatásköröket.
Ez a tényező önmagában garanciális
jelentőségű, amely - másik oldalról - azt
is jelzi, hogy a képviseleti testületek
csak úgy .1ehetn~k a helyi hatalom valós
tényezői, ha a ' "saját ügyeknek" "saját
jogon" való intézésére hivatottak és
kompetensek lesznek. Jogforrástanilag
is kötve van tehát a "beavatkozás" az
I Folytatás a 4. oldalonl
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és mit nem, a képviselő-testület a tulajdon tárgyaival. Ez a probléma az önkormányzat alapkérdései közé sorolható,
amelyek felől az önkormányzat ismét
csak az összes helyi politikai és hatalmi
tényező véleményének kikérése után
foglalhat állást. Az önkormányzati tulajnális tartalmú, többalanyú megállapodá- don kérdése ekként helyi politikai kérsok kötésére kell törekedni, amely az désnek is számít, amelynek keretbefogönkormányzatok választási ciklusra ké- lalására a rendeleti forma is fe1kínálkozik.
szítendő "ciklus programjaihoz" igazoA helyi adókivetést is új alapokra kell
dóan határozza meg a politikai pártok
cselekvési zsinórmértékeit is. A "kerek- helyezni, melynek kialakításához minasztal" jellegű egyeztetéseknek ezekben denekelőtt fontos elveket is tisztázni
a stratégiai kérdésekre koncentráló meg- kell. Közöttük nagy súllyal vetődik föl a
állapodásokban kellene testet ölteniük, "piacgazdaság-barát" önkormányzati jog
amelyek kölcsönösen biztosítanák az kialakításának az igénye, amelynek öszalanyokat afelől, hogy valamennyien a tönöznie, támogatnia kell - a helyi feltételek és lehetőségek rögzítésével - a
"fő csapásirányokra" koncentrálnak.
2.3. A jövőben az önkormányzati jog- gazdasági kezdeményezéseket, vállalkoalkotás új alapokra helyezése várható, zásokat.
Bizonyos szempontból létkérdéssé is
mi több, annak reneszánszávaI számolhatunk. Ennek a helyi (partikuláris) jog- válik az e tárgyú korszerű joganyag és
nak a kialakításába az eddigi gyakorlat- szabályozási metodika megteremtése,
tól eltérően a helyi politikai tényezők hiszen az önkormányzatok anyagi alapnek és érdekszövetségeknek jóval na- jai is jelentős mértékben függnek majd
gyobb közvetlen befolyásuk lesz, amit attól, mennyire vonzó a település az
külön aláhúz az a tény, hogy az önkor- ipartelepítéshez, illetve általában a gazmányzati jogalkotásnak nemcsak meny- dasági tevékenységhez. A gazdasági tényiségében, de minőségében, irányultsá- nyezők letelepítése terén várhatóan vergában, súlypontjaiban is módosulások seny is megindulhat, ahol kétségkívül
nagyobb előnyt élveznek majd azok az
várhatók.
Erre figyelemmel utalni kell az alap- önkormányzatok, amelyek csábítóbb lehetőségeket (infrastruktúrát, adóztatást
vető változások legfontosabb elemeire,
éspedig elsősorban arra, hogy e koncep- stb.) tudnak ígérni (s főleg biztosítani) a
cionális változások mögött majd minde- szabad és felesleges korlátozásoktól
nütt társadalompolitikai konszenzusnak mentes vállalkozásokhoz.
Itt tehát kétséget kizáróan egy egészen
kell meghúzódnia.
A helyi szolgáltatások hagyományo- új szemléleru "adófilozófia" megteremsan tárgyai a helyi jogszabályalkotás- téséről van szó, amelynek megformulának. Ez azonban napjainkban csak bizo- zásánál mindazokat a szakmai és politinyos megszorításokkal igaz, illetve fo- kai tényezőket igénybe kell venni, amegadható el. Tapasztalható ugyanis, hogy lyek hajlandók és képesek elmélyedni az
ezek a (különösen a vezetéses és nyom- önkormányzati működést kiteljesítő új
vonalas) szolgáltatások ma már "község- módszerek és megoldások kimunkálásáfeletti" ügyekké váltak nálunk is, s eh- ban.
2.4. A társadalmi viták (helyi népszahez igazodóan regulációjuk is a közponvazás, népi kezdeményezés) esetében: a
ti jogalkotás palettáján jelent meg.
Ezt tudva sem lehet azonban kizárni a helyi autonóm közösségek közvetlen
szolgáltatások szervezésének, helyi fele- színrelépésének egyik lehetőségéről van
szó. Ennek kimunkálásánál a politikai
lősségű biztosításának területéről az önkormányzatokat, sőt, nagy hangsúlyt szervezetek (és társadalmi -érdekvédelmi
kell helyezni arra, hogy a ma meglévő közösségek, tömörülések) igen jelentős
feladatkörben miként lenne növelhető a szerepet játszanak. Az alkotmány szeválasztott testületnek, a helyi fogyasztók rinti "közreműködői" szerepükből következően kezdeményezői, ötletadói,
képviselői fórumainak a meghatározó
szerepe. Itt elsősorban a kommunális szervezői lehetnek az ilyen fórumoknak.
Az állami (és önkormányzati) döntészolgáltatások erőteljesebb helyi szabáseket
két oldalról lehet (és kell) megkölyozásának igénye merül fel.
A közvéleményt közvetítő politikai zelíteni: egyrészről fel kell támi a jogalpártok, érdekszövetségek tapasztalatai kotási folyamat tényleges lebonyolódáés kiforrott álláspontja a most felvetett sát (a döntéshozatalt mint társadalmitárgyi folyamatot és ennek összes szotárgykörben sem mellőzhető.
Az önkormányzati tulajdon elvont tár- ciológiai összefüggéseit is), másrészről
gya a helyi, önkormányzati jogalkotás- pedig válaszolni kell arra, hogy milyen
nak is. Lényeges érdekek fűződnek ah- módszerek alkalmazása révén felelhet
hoz, miként· alakul a velük kapcsolatos meg a döntéshozatal eredménye a legtelrendelkezési jog. Egyáltalán: mit tehet . IFolytatás az 5. oldalanI

Az önkormányzatok és a pártok
kapcsolatának néhány elvi
és gyakorlati kérdése
IF olytatás a 3. oldalról!
önkormányzati ügyekbe! Mindamellett
persze ez a megoldás még messze nem
jelenti azt, hogya pártok ebből a folyamatból teljesen ki is lettek zárva. A
pártpolitikai szempontok magában a törvényhozási eljárásban, törvényalkotás
folyamatában juthatnak (juthattak) kifejeződésre, lényegében véve tehát a törvényben öltöttek testet.
Az így kapott hatáskörök gyakorlása
során a helyi önkormányzatokat önállóság illeti meg, amely konkrét módja
felől is maguk határoznak. Helyesen
teszik azonban, ha ebben a körben maradva nem zárkóznak el a politikai pártoktól, sőt eleve maguk kínálnak fel
azoknak olyan megvitatásra, közös cselekvésre alkalmasnak tűnő témaköröket,
am~lyek felől állást kell foglalniuk.
Altalános irányelvként azt lehetne
mondani, hogy minden, az önkormányzat működése szempontjából stratégiai,
koncepcionális jellegű és jelentőségű
kérdésben való állásfoglalás jogát és
felelősségét meg kell osztani az önkormányzat illetékességi területén alakult
és ott működő politikai pártokkal. (Az
ilyen témakörök sora gyakorlatilag felsorolhatatlan, hiszen az igen jelentős
mértékben függvénye annak, mit minő
sít ilyennek az önkormányzat maga.)
Mi - példaszerűen - három ilyen,
távlatosan szóbahozható tárgykört említünk kifejezetten: a kialakítható társulási
formák felöli állásfoglalásokat; az önkormányzati (helyi) jogalkotás perspektivikus megalapozásának kérdéseit; a
társadalmi viták szervezésével összefüggő, együttműködést, politikai egyeztetés t is igénylő aktuális teendőket.
Ezek a teendők szoros kapcsolatban
állnak az önkormányzatok "területgazda" szerepével, ezen belül is közvetlen
tárgyukat és tartalmukat tekintve olyanok, amelyek feltétlenül igényt mutatnak a társadalompolitikai (politikai)
megfontolások mérlegre tétele iránt is.
2.2. Előremutató lenne egy olyan gyakorlatnak a kialakulása, amely a hatósági társulásokat fokozatosan gazdaságiellátási társulásokká is transzformálná.
Ezzel a megoldással a területi és a
települési koordináció összekapcsolására kellene törekedni. Ez önmagában is
olyan komplex problematikát takar,
amely csak a szakmai és politikai elemek koncepcionális összekapcsolódása
révén hozható a megvalósítás közelébe.
Annyi bizonyosnak látszik, hogy az átfogó, hosszabb távra szóló, koncepcio-
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/Folytatás a 4. oldalról!
jesebben a hozzáfűzött, vele szemben
támasztott elképzeléseknek és követelményeknek.
A most citált kétirányú követelménytámasztás külön-külön is, de egészében
is aláhúzza annak a tételnek a hely tállóságát, hogy az állami (és önkormányzati) döntéshozatal nem nélkülözheti a társadalmi-politikai jellegű megközelítést, azok csak az utóbbiak maradéktalan figyelembevételével tölthetik
be funkcióikat
A feladat tehát az, hogy a tudomány
és technika korszeru vívmányaira támaszkodva a társadalmi igazgatás valóban demokratikus szervezeteinek előnyeit és fölényét felhasználva a döntéshozatalleghatékonyabb eszközeit alakítsuk: ki.
A társadalmi viták fontos fórumai,
szervezeti keretei lehetnek a politikai
pártok "közreműködői" szerepköre érvényre juttatásának. Erre tekintettel célszeru lenne, ha e fórumok megrendezésének elveit, formáit (egyszóval gyakorlatát) együttesen alakítanák ki a helyi
önkormányzatok a településen lévő pártokkal és a nem pártformában fungáló
politikai tömörülésekkel.
Egy ilyen "egyeztetés" alapja a helyi
képviselő-testület éves munkaterve lehet, amelyből mindazok a napirendek
kiválaszthatók, amelyek előzetes társadalmi megvitatása is szükségesnek mutatkozik. Ez persze magában foglalja azt
is, hogy a politikai pártok már a munkaterv összeállításában is részt vesznek,
ahol ugyancsak hasznosíthatják a "mozgalmi" munkájuk: során nyert tapasztalataikat.
Másik oldalról viszont az önkormányzatok számára jelentene biztosítékot a
munkaterv e szempontból történő "alapdokumenturnként" való kezelése, hiszen
ezzel gyakorlatilag eliminálódnának az
ad hoc, "menetközbeni" és spontán pártkívánságok arra nézve, hogy egy-egy
témakör társadalmi megvitatásra kerüljön.
Az egyeztetett elképzeléseknek egy
éves "cselekvési program" adhatna keretet, amely mind a képviselá-testületeket,
mind pedig a politikai pártokat biztosítaná afelől, hogy a társadalmi megalapozást érdemlő napirendek valóban társadalmi vitára kerülnek, másrészről viszont ezzel - a mondottak szerint kiszúrhetók lehetnének a spontán ötletek.
Mind a cselekvési programoknak,
mind pedig a munkaterveknek keretéül
szolgálhatna az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzata, amely szakmai és politikai tényezőkkel egyeztetett módon és formában - a társadalompolitikai megmérettetést is megkívánó témák rendező elveit is megfogalmazhatná.
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2.5. Arra a kérdésre is válaszolnunk
kell, hogy a jelenlegi időszakban - á11áspontunk szerint - hol lehet helye a
megalakult pártok általi érdekérvényesítésnek, akaratkifejezésnek. Ezzel kapcsolatosan már eredendően problematikus, hogy milyen szakaszok jelölhetők
ki, vagy egyáltalán elkülöníthetők-e ciklusok a várható politikai és közjogi
eseménynaptár alapján.
Ezek közül időrendben elsőként az
országgyűlési képviselá-választások emIíthetók, s az új parlament, az új kormány pártösszetételének hatása a helyi
szintre, majd a tanácsok megbízatásának
lejárta. Úgy gondoljuk azonban - mindezek jelentőségét nem csorbítva -, hogy
az ún. átmenet időszakát a helyi képviselők választásáról szóló törvény, s az
önkormányzati törvény alapján megalakuló képviselő-testület tevékenységének
kezdetéig határozhatjuk meg. A jelenlegi jogszabályi elrendezésból kell kündulnunk még akkor is, ha azon az
újonnan megválasztott parlament változtathat, s a megbízatási időszak meghosszabbításánál is köthetók feltételek.
A hatályos joganyagot figyelembe véve az alábbi meggondolásra szánt javaslatok körvonalazhatók.
Az érdekérvényesítés, képviselet a
döntéselőkészítésben megjelenhetne a
mai tanácsi struktúrában az "előkészítési
monopóliumot" birtokló szakigazgatási
szerveknél. (A feltételes mód szándékos,
mert ez a megoldás általunk - a fentiekben kifejtettek alapján is - nem támogatott.) A tanácsrendszerben szakmai felkészültsége, legszélesebb információja,
technikai lehetőségei, egy valamelyest
racionálisnak tartott munkamegosztás
okán a szakapparátus végezte (végzi) az
előkészítés munkáját.
A tanácstagok részvételét, bevonásukat az előkészítő munka egy későbbi
fázisában tartjuk optimálisnak. Ehhez
kell megtalálni és hozzáigazítani az ellensúlyokat, a döntés társadalmi, "laikus" elemének megjeleníthetóségét, így
a pártok befolyásolásának lehetóségét a szakelemek tiszteletben tartása mellett
természetesen. A még bőségesen sorolható előnyök a gyakorlatban hasznosíthatók a megyében már alkalmazott ún.
quási bizottságnál (pÉB), de kiterjesztése sem indokolatlan a meglévő bizottságokba való meghívás sal és részvétellel.
(Azt azon,ban itt is meg kell jegyezni,
hogy a PEB valós döntésbefolyásolásra
csak akkor lehet képes, ha a "továbbülésező" vb-t ténylegesen döntési helyzetbe
hozza, azaz kiérlelt altematívákkal áll

általános tapasztalatok szerint legalábbis
- ritkán változtat. A sokéves "szentesítő"
gyakorlat most kifejezetten a fenti részvételi fórumot szilárdítja, hiszen a legfelső testület pártképviseletté való kiépítése, a pártakarat érvényesítés re rendelése
egyrészt ma nem megvalósítható, de
valódi törekvések sem tapinthatók ki
ebben az irányban a felek részéről.
A politika} érdekegyeztetést felvállaló
bizottság (PEB) hasonló célokat tűzött ki
maga elé Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ez a szervezet távlatosan valóban
egy "beépített" társadalmi vitafórummá
válhat, azonban csak akkor, ha feladatköre megnyugtatóan letisztul, s a benne
résztvevő pártok felelősséget vállalnak
azokért a döntésekért, amelyek létrehozásában maguk is részt vettek.

$$$

V égül: nem ígértük, hogy ez a kivonatos elvi elképzelés teljesköruen sorba
szedi azokat a problémákat, amelyek ma
az önkormányzatok és a pártok kapcsolatait terhelik. Abban azonban bízunk,
hogy még jelen "torzójában" is alkalmas
arra, hogy az időszerfinek látszó és megoldásra váró teendőkre és a kapc,solatok
főbb irányaira ráirányítsa a figyelmet.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy a
tapasztalatainkból levont következtetések, álláspontok, megközelítési módunk
értékelő okfejtéseink, s megfogalmazott
javaslataink vitára adhatnak okot. Ez a
dolog természetéből fakad, s mi, ha
annyit elértünk, hogy mindazon politikai,
társadalmi, állami szervek, akik felelős
ségét éreznek hazánk jövője iránt, elgondolkodnak fölvetéseinken (netán azokból
valamit hasznosítanak is) úgy érezzük,
munkánk nem volt hiábavaló.
Tudjuk: azt is, hogy az önkormányzatokról szóló szabályozási koncepció
nemrégiben került szakmai-társadalmi
vitára. E tervezet, amely pozitív normái
mellett számtalan bizonytalansági tényezőt, tisztázatlan kérdést tartalmaz, már az
új parlament által kerül elfogadásra. VéljUk, az általunk írtak a törvény véglegesítéséhez is adhatnak támpontokat.
A Magyar Köztársaság jogállamának
kiépítése hosszú folyamat eredménye lehet Ebben meghatározónak tUnik az,
hogy a mindennapi életünket befolyásoló
önkormányzatok tudnak-e és hogyan
mUködni. Hisszük, ez csak egyetlen esetben lehetséges, ha az önkormányzat a
helyi társadalom bázisára támaszkodva
jön létre, s dolgozik, az alattvalókból
polgárrá lett lakosok megbízásából és
érdekében.
S hogy ez így legyen, van még dolgunk, nem is kevés. A magunk szerény
eszközeivel ehhez a folyamathoz kívánelő .)
tunk hozZájárulni, s 'munkánkat szeretEzen fórum kiemelését az is indokol- nénk folytatni annak érdekében is, hogy
ja, hogy így a pártok képviselői a tanács- közremUködjünk az önkormányzó maülési napirendekben valójában elódön- gyar társadalom megteremtésében.
(Vége)
tést hozó testület előtt érvényesíthetik
akaratukat, amelyet a tanácstestület Dr. Petrétei József
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Fogadó társadalmi környezet
Sarkalatos törvény készül. A települési
önkonnányzatokról szóló törvény szabályozási koncepcióját társadahni vitára b0csátották, az Országgyűlés elé előrelátható
an májusban kerül. A magyarországi átalakulások a tanácsrendszer átalakítását sürgetik. Tévedés lenne azt hinni, hogy a változtatás halaszthatatlanságát csak néhány hónapja a politikai események felgyorsulásával ismerték volna fel. Igaz, az önkonnányzat kifejezéssel csak ekkor ismerkedett
meg a nagyközönség, a legjobb szakemberek fejében azonban már régen megfogalmazódott a változtatás szükségessége.
Első két tanácstörvényünk: elutasította az
önkonnányzat gondolatát. (A centralizáció
ilyen típusú értelmezése ekkor már a mintaadó Szovjetunióban is túlhaladottá vált.)
A helyi szervek feladata a párt iránymutatásainak végrehajtása volt. 1954 után az
egyes tanácsszintek egymásra épültek, s a
szakigazgatási szervek jelentős önállósággal rendelkeztek a választott testületekkel
szemben. Lényeges változtatásokat hajtott
végre az 1971. évi III. Törvény, de a
felülről vezérelt tanácsrendszer nem változott döntően.
Egy megbocsátható apró csúsztatással
élve egy könnyen társítható fogalomból, a
függetlenségból induljunk: ki. A függetlenségnek mindig csak valamivel szemben
van értelme, amely esetürtkben nem más,
mint a központi hatalom. A központi irányítás ellensúlya lehet az, ha a település
lakói - sőt mitöbb -, állampolgárai érdemben beleszólhatnak saját falujuk vagy városuk életébe, önállóan határozhatnak a leginkább őket érintő kérdésekben.
Negatív oldalról megközelítve az önkormányzat tartalmát, nézzük a jelenleg hatályos tanácstörvény egyik fontos elvi rendelkezését, mely szerint a tanácsok "a nép
hatalmát megvalósító államnak a demokratikus centralizmus alapján működő népképviseleti, önkonnányzati és államigazgatási
szervei". Már ebből az idézetból is kitűnik
a korábbinál demokratikusabb fonna keresése, ám az erősen központosított politikai
állami irányítás mellett inkább csak decentralizálási szándékról beszélhetürtk. B ánlaky Pál szociológus az 1987. májusában
megrendezett Szolnoki Kulturális Hetek
keretében elhangzott előadásán erről így
beszélt: "Az önkonnányzati szervnek (helyi tanácsnak) gyakorlatilag arról van döntési jogköre és abban van döntési hatásköre, amiről és amiben a központi hatalom
ezt engedélyezi számára. És ez az alapkérdés itt, hogy nem sajátjogú, hanem egy
delegált hatalom elvén épülő szerkezetból
következően van engedélyezett döntésjogköre és hatásköre." Az önkormányzatok
tehát sajátos ellensúlyok a központosítás
esetleges túlzásaival szemben, a helyi érdekek érvényesítésére!
Az önkonnányzás demokratikusan választott képviselő-testületen keresztül valósul meg. A helyi érdekérvényesítés biztosí-

tékai a
Egyelőre

különböző politikai csoportok.
még - természetszerűleg - hiá-

nyoznak azok az önszerveződések, melyek
a készülő törvényben vázolt képet a valóságban teljessé tehetnék.
Az elmúlt időszakban nemcsak háttérbe
szorultak, de el is haltak az egyesületek,
klubok, körök, melyek fontos szerepet játszottak az emberek életében. Ezek olyan
kis politikai keretek voltak, melyekben az
egyén átélhette állampolgári mivoltát. E
társadahni közeg szabályai mindenki számára világosak voltak. Az önszerveződé
sek hiánya miatt a lakóhely i demokrácia
lemaradásban van önmagával szemben. Hi-

ányuk a képviselő-testületben is érezhető.
A helyi képviselők megválasztásában
előreláthatóan nem változik az egyéni választókörzeti rendszer. "A lakosság, a képviselő-testületek a jelenleginél többet igényelnek majd a helyi képviselőtől" - jelenti
ki a koncepció. Ez burkoltan azt is magába
foglalja, hogy a képviselők a megnövekedett feladatok mellett is vállalják majd a
megbízatást Azt hiszem, nem kell különösebben részletezni, mit jelent ma és még
jónéhány évig többet dolgozni a köz érdekében.
A tanácstagi munka nem merül ki a
testületben kifejtett tevékenységben, vagy a
"kijárásban". Ez a feladat a választókerületben rájuk háruló teendőket is magába
foglalja. A társadalmi munka szervezése
során, úgy tűnik, hogy megyénkben néhol
csökken a képviselők aktivitása. A szabályozási koncepció szól a keresetkiesés
anyagi kompenzálásáról, utazási költségekről és kiszolgáló szakértői apparátus biztosításáról, de a jövőre bízza az emberi megélhetési - tényezők változásait.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében már
léteznek előremutató kezdeményezések a
törvénykoncepció szelleméhez alkalmazkodó testületek megalakítására. Szolnokon
elsők között hoztak létre a megyei tanács
vb-tagjaiból és a politikai pártok képviselő
iből álló véleményező, döntéselőkészítő
bizottságot.
_
A jogszabály előkészítése során felmerült olyan javaslat, hogy a nagyobb létszámú képviselő-testület új típusú végrehajtó
bizottságot, választmányt hozhat létre. Feladata lenne - az előbbi példához hasonlóan
- különösen fontos kérdésekben az előzetes
egyeztetés, véleményütköztetés. Ami talán
a legfontosabb: csak a képviselő-testület
nek lenne alárendelve, tehát megszúrine a
jelenlegi kettős irányítás.
Egyre gyakrabban olvashatunk olyan

lakossági fórumokról, melyek célja egy
településrész jövőjéről, a környezet esetleges megváltoztatásáról megismerni az ott
élők véleményét. A döntéselőkészítés eme
egyre többször alkalmazott fonnája igen
hasznos tapasztalatokkal szolgál. Nem ritkán előfordul, hogy ellentétes egymással a
lakótelep, az utca és a település érdeke.
Kevés azonban a valószínűsége annak,
hogy a gazdasági érdek és a lakossági
igény mindig mindenben egyezzen.
Az igazgatási szervezet számára az
együttműködési fonnák megtalálása igen
kemény feladatot jelenthet. Egy ilyen helyzet feloldásának az eszköze lehet egy olyan
új típusú szervezet kialakítása, melynek
tagjai gazdasági szakemberek, az érintettek
képviselői és az önkonnányzatból delegált
személyek. Annyi bizonyos: több eredményt lehet így elérni, mint petíciók aláírásával, tömeges demonstrációkkal. A javaslat alapján olyan bizottságokat alakítanának, melyek ágazati érdeket is képviselnek.
A beválasztható személyeket illetően a
törvénykoncepció konkrétabban fogalmaz.
Az önkormányzat választott tagjai és a
szakértők mellett benne lennének az adott
tevékenységi körben szolgáltatást nyújtó
szervezetek, a fogyasztók, az önszerveződő
lakossági közösségek képviselői. Egy ilyen
összetételú szerv az előkészítés során érdemi koordinációt végezhet, sőt feladatokat
vehetne át a mai szakigazgatási szervektől
is.
Egy igen lényeges hatahni eszközt ruházhat át bizottságaira a képviselő-testület:
a döntés jogát Két lehetőség közül lehet
választani. Az első esetben néhány lényeges hatáskört kivéve a képviseló-testület
belátás ára bízza, hogy melyeket adja át; a
második változat ennek fordítottja, ugyanis
a bizottságra csak olyan hatáskört lehetne
átruházni, amelyeket a törvény kifejezetten
megenged. A szabályozási koncepció nem
hagy kétséget afelől, hogy "a bizottságok
fő feladata az marad, hogya képviselő-tes
tület döntéseinek előkészítését segítse" .
Az önkonnányzati refonn "nemcsak"
egy törvény kialakítását és megszavazását
jelenti. Az előbbi több hónapos feladat, a
parlamenti döntés nem tart tovább néhány
óránál, esetleg néhány napnál. Ennél sokkal nehezebb lesz olyan társadalmi-gazdasági környezet kialakítása, melybe beágyazódhat az újfajta képviselet. Ezért is szükséges a hatályos joganyagot önkonnányzati
szi tán is átrostálni.
"A települési önkonnányzatok a modern
demokratikus jogállarnok tartópillérei" mondja ki a szabályozási koncepció. Ennek
a tartószerkezetnek az alapja pedig maga a
társadalom. Kialakuló új szervezeteivel, a
közélettől visszahúzódott emberekkel, a
hallgatag tömeggel együtt. Hogy a jogszabályi keretek milyen tartalommal telnek
meg, az jórészt rajtunk, állampolgárokon
múlik.
Szurmay Zoltán
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Alig jejez6dött be ·a kampány, 500 milliós beruházáshoz kezdtek - Az
iparágon belül is a második legmagasabbnak számít az évi 16~, e~r
jorintos átlagjövedelem - A szerzödéskötések idEje van, már aIáirták,
hogy 30 százalékkal többetfizemek az idén a cukorrépáért mint tavaly
- ThcYa-e, hogy egy szál cukorrépa értéke ma kb. kétjorint?

A
hetvenhatodik
cukorgyári
tavasz
Igazi tavaszi verőfényben baktatok a
cukorgyár felé vezető úton. A sziporkázó aranyvesszők, a friss zöld színben
pompázó bokrok, a gondozott cukorgyári lakóházak kertjei mellett is eszembe
jut, gyerekkoromban még a mostani
bútorgyár környékén állt a Szolnok határát jelző tábla. Most meg, mehetnék
még kilométereket tovább Szolnokon,
hisz ez a tavaly hetvenötéves évfordulóját ünneplő gyár már nem egy városszéli
üzem. Nagyon az volt, amikor hetvenynyolc évvel ezelőtt megalakult itt az RT.
(Fiatalabb olvasók kedvéért írom csak
le, hogy egészen az 1948-as államosításokig részvénytársaság volt a Szolnoki
Cukorgyár.) Az építése befejeződött
ugyan 1914-re, amikor az első földolgozás elkezdődött, de további építéséről
fejlesztéséról napjainkig, s napjainkban
is szólhat a krónika.
Arról is, hogy az utóbbi, most mögöttünk hagyott évtized elején még nem
volt sok ok örömmel készülődni a jeles
évfordulóra. A nyolcvanas évek elején
veszteséges volt az üzem, legutóbb
1984-ben még 120 milliós raftzetés
nyomta a vezetők - többnyire új vezetők
- lelkét. Aztán most, a hetvenötödik
kampány zárultával 300 milliós a vállalat nyeresége, s alighogy végetért a
gyártási szezon, már építők, vasbetonszerel9k dolgoznak a gyárudvar közepén. Ötszázmilliós beruházás kezdődött,
szaknyelven: cukoroldali rekonstrukció,
Kelet-Európában még nem volt ilyen
korszeru, folyamatos főzéstechnológia,
ami most készül.
Veres Sándor igazgató és Tóth László
személyzeti osztályvezető az idei bérfejlesztésen dolgozik, nem is titkolt büszkeséggel. Tavaly 166 ezer forint volt a
gyárban az átlagjövedelem, s ezzel az
iparágon belül a második helyen állnak.
Azt mondják, megérdemlik a pénzt a jól
dolgozó állandó és idénymunkások. Ez
. utóbbiakból igaz ugyan, évről évre kevesebb kell a korszeru technológia és
üzemszervezés eredményeként, de ma is
munkát talál náluk a 740 állandó mellett
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mud~s. Aznkásálk- Februárban kezdődÖtt az idei, 500 milliós nagy korszerüsítés. Fotó:
o mu
o
M"
Já
közül kétszázhareszaros nos
mincan itt is lakteljesítményű betakarítógépet. - Tudja~e
nak, a gyár szép lakótelepén, ahol az _ kérdezi, de maga felel rá - most egy
uszodától kezdve óvodáig, sportteleptől szál cukorrépa kb. két forintot ér.
ifjúsági klubig minden a koros gyár
J ár az agyam, mi minden nem az
fiatal, öreg dolgozóit szolgálja. Kell is, eszembe jut. Valamikor, még a hatvahiszen a cukorgyári emberek egy jelen- nas, hetvenes években nagy közúti száltős része nem csupán a gyárig megy lítási programjaink "támadtak". Korszenapjában munkába. Most van a szerző- rubb, gyorsabb a közúti, mint a vasúti
déskötések, a termelési szerződések alá- szállítás, mondták, s miközben a répát is
írásának ideje. Ez a mi cukorgyárunk 45 igyekeztek közútra "terelni", a szegétermelőszövetkezettel, állami gazdaság- nyedő vasút csak a terheket viselte,
gal és 14 kisgazdával már aláírta a ahogy tudta. Megszabadult kisvasútjaimegállapodást. Lesz persze az több is, tól, amikre pedig de nagy szükség lett
mert a szolnokiak senkinek nem mond- volna, lenne őszi betakarítás idején,
ják, aki körzetükból jelentkezik, hogy hogy ne csak cukorrépával érveljek.
ugyan ne termeljen már cukorrépát. Még Fazekas Lászlónak minden szállításról
akkor is biztatják a termelóket, ha tud- pontos adata van. A tavaly földolgozott
ják: rövidesen a vásárló szidhatja őket 600 ezer tonna cukorrépa 40-42 százaléis. Most 30 százalékkal emelik a répa ka vasúton érkezett agyárba.
fölvásárlási árát - drága a gép, az élMár csak egy fotómasinás pillantásra
őmunka, a vegyszer -, ami ugye föltéte- álldogál unk az idei nagy beruházás látlezi, hogy a cukor ára se lefelé megy... ható tényei mellett, amikor összefutunk
Igaz, a termelő t géppel, méghozzá kor- Tunyogi József terv-műszaki fóosztályszeru, rengeteg emberi fáradságot kivál- vezetővel. Korát meghazudtolóan fiatal
tó gépekkel, berendezésekkel is segítik:, cukorgyárinak, pontosabban fiatal szols gondjuk van az átvevő telepekre, a nokinak számít. 1987-ben költözött
mázsákra, de még a vasúti és közúti Szolnora, az Ercsi Cukorgyárból. Szeszállításokra is. Fiatal mérnökember Fa- rinte is egyenletes az öreg gyár ftatalozekas László, a szállítási és rakodásgé- dása, azaz fejlődése, s erről ez a mostani
pesítési osztály vezetője. Öt megyével beruházás is tesz majd. Az a lényeg _
számol, gondja van nemcsak a gyári, mondja a gyárudvar közepén -, hogy jó
belső tíz kilométeres iparvágányra, ha- a cukor minősége. Még az exportátvenem a rakodógépek üzemeltetésére és vőknek se volt ellene,kifogásuk!
javítására, a garázs üzem munkájára, a
Hogy el ne felejtsem, hisz a cukorgyámérlegfenntartó csoport máris elkezdó- rat bírálók minden kampány idején ezt
dött őszi fölkészü1ésére, s az építők, fIrtatják. Nos, a hetvenötödik kampánykarbantartók munkájára. Az idei tava- ra beérkezett 600 ezer tonna répa cukorszon, a jeles névnapok tájékán kezdődött tartalma 15 százalékos volt, - s a Szola vetés, s ezt a termeltetési fóosztályon noki Cukorgyár a januárban befejező
mindenki tudja, hiszen öt megyéból hoz- dött kampányba,n 68 . ezer tonna ..cukrot
zák-viszik a híreket, s már a vetéshez a adott a népgazdaság asztalára. Ot mevetőmagon kívül olyan gépeket, mind gyéból az idén se várnak kevesebb,
például a legújabb, a francia Matrot, inkább több földolgoznivalóL Bár ez a
amilyen először dolgozik most Magyar- száraz tél és tavasz a cukorgyári szakországon. Tavaly hat vetőgépet juttattak emberek fejét is gyakran fájdítja...
nagy termelő üzemeknek, s öt nagy
Sóskúti Júlia
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Együtt szebb
Sehogy sem sikerül nekünk zÚfök nélkül, ,-;égre zavarmentesen megünnepelni március tizenötödikét Ugy látszik, nagyon hozzászoktunk már a tiltáshoz, a "márciusi ügyekhez".
Amikor még gumibotoztak a forradalom ünnepén a felvonulásért és a gyertyagyújtásért, természetesen az volt a bajunk,
hogy miért nem emlékezhet ki-ki lelkiismerete és békés
akarata szerint, szabadon azokra a múlt századi napokra.
Most, amikor nemzeti ünnepünkként köszönthettük végre
március idusát, mi magunk tettük méltat1anná, mi magunk
csúfítottuk el egy-egy fura, nehezen magyarázható momentummal.
És ne csak az országos ügyekre gondoljunk ám! Nemcsak a
Magyar Televízió "felejtette el" egyenesben közvetíteni az
ünnep eseményeit (Bezzeg az
április negyedikéket és a november hetedikéket sohasem "felejthették el", igaz, akkor lényegesen letisztultabbak, egyszeruobek voltak a politikai viszonyok,
mint most. Akkor nem válhatott
egy-egy nagy ünnep a háttérpártharcok színterévé.)
De maradjunk most a március
tizenötödikénél és maradjunk
szűkebb pátriánkban. Jászladány
község ünneplésén sem a helyi
tanácsnak, sem az iskola vezetésének nem jutott eszébe, hogy
illene közösen tisztelegni a múlt

Hajnalban 5 óra 20 perckor a kormányrádió aParlamentból megszakította híreit.
Nagy Imre jelentkezett:
"Itt N agy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnöke!
Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar demokratikus kormányt!
Csapataink harcban állnak! A kormánya
helyén van! Ezt közlöm az ország népével
és a világ közvéleményével!"
Nagy hangja, dacára a benne végbemenő
mérhetetlen csalódásnak, férfiasan kemény
és határozott volt. Utána lemezről a Himnuszt és a Szózatot játszották, ágyúdörgés
közepette, harcizaj mellett. (Később hallottuk, hogy meglett, világháborút megjárt
férfiak sírtak a készülékeknél, míg az
anyák kiskorú gyermekeikre zárták rá a
lakást, hogy ne mehessenek az utcára harcolni ... )
Fél óra múlva újabb felhívás következett. N agy Imre a katonai bizottság tagjait
szólította fel, térjenek vissza a szovjet
hadseregparancsnokságról és vegyék át hivatalaik vezetését. Ez a felhívás nyilván
csak azt a célt szolgálta, hogy ország-világ
előtt leleplezze a Népköztársaság hadiköveteinek gyalázatos, törvénytelen lefogását!
Hét óra körül egy női hang jelentkezett
az éteren keresztül: "A magyar kormány
felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és kato-

századi hősök emléke előtt Koszorúztak a politikai pártok,
nem koszorúzott viszont a helyi hivatalos hatalom. Ami talán
mégis a legszomorúbb: egyetlen pedagógus sem vette magának a fáradságot, hogy kivigye a diákjait ezen a napon a
·községi eseményre, ami így nélkülük két politikai párt kissé
szárnyaszegett akciójává szűkült
A tanácselnök és a vb-titkár beteg volt a 1sérdéses napon kaptuk a magyarázatot a helyi tanácson. Es a többiek? kérdeztük volna szívünk: szerint. Csak két emberből áll a
helybéli önkormányzat?
Az isko14ban külön ünnepeltek, március 14-én. Ez is egy
megoldás. Am ha május elsején - s ezzel nem a munkásünnep
jelentóségét akarjuk kisebbíteni - esztendőkön keresztül utcára
tudták vinni a tanárok a diákokat, akkor ezt nemzeti ünnepünkön is erkölcsi kötelességük lenne megtenni.
Hogy a példa mennyire egyedi, avagy mennyire nem, azt
nem tudom. Az viszont megintcsak elgondolkodtató, hogy a
megyeszékhelyen is lényegesen
kevesebben tartották fontosnak
az idén az ünneplést, mint
amennyien például tavaly. Lehet,
hogy nem tett jót március tizenötödikének a hivatalos nemzeti
ünneppé nyilvánítás? Lehet, hogy
ártott a nimbuszának a demokrácia, s elkelne megint legalább egy
icike-picike tiltás?
Ez utóbbi persze, természetesen csak rossz vicc. Március
tizenötödike igazi helyét és értékét közösen kell megtalá1nunk. A
nemzet önbecsülése érdekében!
-l.m.l. -

Gosztonyi
Péter:

1956

November 4-e hajnalán
náit, hogy ne lőjjenek! Kerüljük el a
vérontást! Az oroszok a barátaink és azok
is maradnak! "
Pár perccel nyolc óra előtt a neves
magyar író, Háy Gyula és felesége, Éva az
frószövetség nevében magyarul és utána
angolul, németül és oroszul szóltak a
"világhoz":
"A világ minden írój ához, tudósához,
minden írószövetséghez, akadémiájához,
tudományos egyesületéJ.1ez, a szellemi élet
vezetőihez fordulunk segítségért.
Kevés az idő! A tényeke t ismeritek,
nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a magyar népen! Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon!
Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!"
Ez volt a Szabad Kossuth Rádió utolsó
életjele. November 4-én reggel 8 óra 35
perckor megszakadt az adás. Valahol "valaki" vagy "valakik" elvágták a főkábelt.
Most már csak a vidéki rádiók, egy kivétellel, folytatták harcukat az éterben a
forradalom védelmében.
A központi katonai ellenállást a néphad-

sereg vezérkarában beépített gyér számú
szovjet-barát, illetve a kocka fordultával
hozzájuk csapódó opportunista tisztek egy
ügyes csellel elszaboltálták. így a Honvédelmi Minisztériumban már november 4-e
hajnalán sikerült vagy féltucat tisztnek
Uszta Gyula vezérőrnagy irányítása mellett a vezérkari főnökség hírközpontj át
megszállni, és azt a későbbiekben fegyverrel maguknak biztosítani. A reggeli órákban a minisztériumhoz forduló, főleg vidéki helyőrségparancsnokoknak a legszigorúbb hangon meghagyták, hogy a rájuk
törő szovjet csapatok parancsnokainak engedelmeskedni tartoznak, a kialakult helyzetet politikai úton fogják rendezni. TüzeIni nem szabad! Tegyék le a fegyvert és
engedjék be az oroszokat alaktanyákba ...
Számos helyen végre is hajtották a parancsot, hisz a politikai helyzet csakugyan
nem volt világos.
Király Béla reggel hat. órakor beszélt
utoljára Nagy Imrével. Jelentette, hogya
szovjet páncélos egységek elérték a Budapesti Rendőr-fókapitányságot és a Parlament felé vették útjukat. N agy tudomásul
vette a hírt. "Nem kérek további jelentést" .
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Az én apukám ... bizony
- Az én apukám egy
olyan autóbusz t vezet,
hogy az amikor telis, de
tele van utasokkal, akkor
is olyan simán megy fel a
Kékesietőre, mintha egy
vadonatúj Mercedes menne egyenes úton egy, legfeljebb két utassal... bizony.
- Az semmi, mert az én
apukám egy olyan nagy
gépen dolgozik, amilyet
te még sose láttál. Az
nagyobb, mint egy autóbusz, még kettőnél is, és
ha apukám megnyom egy
zöld gombot, az összes
fogaskerék forogni kezd,
ha pedig a piros gombra
teszi rá az ujját, azok egyból leáll nak.
- Már az is valami? Az
én apukám úgy ismeri az
utakat, hogy elég, ha ránéz egy útszéli fára, és
már tudja, milyen falu következik.
- Nagy dolog útszéli
fákat nézegetni. Az én

apukám rápillant a rajz- nek, merthogy az ó apulapra, beleilleszti a vasda- kája is dolgozik, mégperabot a gépbe és mire dig sokat, így még jobban
kiveszi az olyan, mint tud gondoskodni a családami a lapra van rajzolva... járól és másokról.
bizony.
Már mondaná is, hogy
- Az én apukám akkor bizony ...ha nem jutna
is ügyesebb, mert ő nem- eszébe az, ami az este
csak a saját családját látja történt Apukája feldúlt
el, de gondoskodik azok- arccal jött haza a munkaról a ruszki bácsikról, né- helyről és bejelentette,
nikről
és gyerekekről, hogy a cég beadta a kulakik idejöttek Magyaror- csot. Őket most 30 nap
szágra.
kényszerszabadságra
Pisti megijedt Meg- küldték, de félő, hogy röérezte, hogy alul marad, videsen a munkanélküli
mert amit Peti mondott, segélyt kérők sorába jut.
arra nem tud mivel visz- Pisti ezért hallgat, hiszen
szavágni. Szorult helyze- az egészból semmit sem
tében rászánta magát, ért, azt viszont sejti, hogy
hogy elővesz valamit ab- Peti úgy se hinné el, hogy
ból, amit négy év alatt az az apukája a munkanélküiskolában tanult az orosz li segélyból is tud majd
katonabácsikról. Bárhogy gondoskodni azokról a
is erőlködött azonban, bácsikról, akik apukája
semmi olyan nem jutott szerint indulóban vannak
az eszébe, amivel vissza- hazafelé, de nem sietik el
vághatna. Hirtelen jött az a búcsúzkodást.
ötlet, hogy beolvas Peti- illés -

- búcsúzott a Nemzetőrség parancsnokától.
Pedig Király számított egy harci parancs
kiadására. Ennek hiányában csak saját
katonai törzse felett tudott a továbbiakban
cselekedni, ahogy cselekedett is! Nagy
viszont tisztában volt azzal, hogya közeledő szovjet csapatok elől a Parlament épületét a legrövidebb időn belül el kell
hagynia. Ekkor már birtokában volt az a
"meghívás", amelyet november 4-e első
óráiban a budapesti jugoszláv nagykövetség az ő és elvbarátai számára a Parlamentbe küldött. Dalibor Szoldatic, az akkori jugoszláv nagykövet két évtizeddel
később, 1977. november 29-én a zágrábi
"Vjesnik"-nek adott interjújában többek
között ezeket mondotta: "A szovjet intervenció idején Belgrád utasított bennünket,
hogy adjunk menedékjogot mindazoknak,
akik ezt kérik, mert Jugoszlávia egyike
azoknak az országoknak, amelyek elismerik a menedékjogot. így november 4-én
reggel Nagy Imre és több más magyar
vezető családostól védelmet kapott budapesti nagykövetségünkön. Összesen negyvenketten voltak... " (A diplomata elhallgatta persze, hogy minderre azért került
sor, mert Titonak tudomása volt a küszöbön álló szovjet támadásról és Nagy Imrééket menteni igyekezve, hívta meg őket a
követségre. Bár ennek az ellenkezője is
igaz lehet. Vagyis: nem Nagyot akarta
menteni, hanem épp a követségre csalva
kívánta a marsall őt és vele együtt az
MSZMP vezetőit a "rend helyreállítása"

idejére - semlegesíteni. Mindezekre véglegesen választ csak akkor kapunk, ha a
belgrádi állami levéltárak nyitva lesznek a
kutatók előtt.)
Mindszenty József a harci lármától riasztva, Tildy felkérésére november 4-én a
reggeli órákban budai palotájából bejött a
Parlamentbe. Nagy Imrét már nem találta.
A Kossuth Lajos téren közben már felsorakoztak Grebennik páncélosai. Tildy a katonai őrségnek megtiltotta, hogy tüzeljenek. Tárgyalásokat kezdeményezett a
szovjetekkel. A hercegprímás ennek eredményét már nem várta be. "Melyik a
legközelebbi követség?" - kérdezte titkárát. "Az amerikai!" - válaszolta Turchányi.
Mindszenty határozott: "Menjünk oda". A
Szabadság téri USA követségen előzéke
nyen fogadták a harcegprímást és fél óra
után Washington engedélyezte a hercegprímás menedékjogát. "Az elkerülhetetlen
lefogás és a Szovjetunióba való hurcolás
helyett így reméltem még tartalékolni magamat hazám és az egyház további szolgálatára... " - írta Mindszenty visszaemlékezéseiben. (A N agy kormány egyes polgári
rninisztereinek azonban nem sikerült a
várható lefogás elől valamely nyugati követségre menekülni. Kovács Béla és más
személyiségek, akik november 4-én a brit
követség kapuján kopogtattak, udvariatlan
elutasításban részesültek.)Nagy Imre és
kommunista társai távozása után tulajdonképpen csak Tildy Zoltán és a parasztpárti
Bibó István maradtak a Parlamentben.
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Hogyan tovább?

Mi, optimista szülők mostanában próbáljuk
- gyennekiinkre olykor "keményen" ráerőltet
ve - eldönteni, hogy érő fiunk-lányw1lc hovámerre menjen ''hamubasiilt pogácsával" a
fannertarisznyájában továbbtanulni. Ennek a
kérdésnek a reális eldöntése legtöbbször még
IllinPíg kisebb családi belháborúkkal jár. Mert
a "másként gondolkodó" beste gyermek az
égnek sem hajlandó azonosulni szüléi "szelid,bölcs" akaratával, hanem megy - ahogyan
annakidején mi is mentünk - a saját feje után.
Igy aztán marad a ráolvasással párosuló meggyőzés! Azok a lelki fröccsök, amelyeket 18
évesen mi is annyira utáltunk: Mi lesz így
belőled? Megesz a szégyen, ha.. és mit
szólnak az ismerősök .. ? Ezt érdemeljük mi,
szülők ennyi áldozat.után .. stb.
'
Komoly, életre szóló döntések /pl. iskolaés pályaválasztási előtt ezek valóban súlyos
kérdések. Ám mi, szülők hajlandóak vagyunk-e - okulva eleink példájából - higgadtan és reálisan végiggondolni azt: mire,
mennyi teher elviselésére képes utódunk; hogyan azabad temelnünk vélt vagy jogos áhrándjainkkal úgy, hogy ő sem csalódjon önma~ában és mi sem benne?!
Ugy vélem: ezeket közösen kell megbeszélnünk gyermekünkkel - felnőttként kezeive
őt - úgy, hogy közben megőrizzük őszintesé
gét és a magunk reális, humánus emberségét.
Mert helyesen dönteni a legnehezebb valami a
világon.
- l.gy. -

Illetve ott tartózkodott még a Magyar
Népköztársaság államjogi szempontból két
legfontosabb személyisége, Dobi István
államelnök és Rónai Sándor, az Országgyűlés elnöke.
Tildy, miután a szovjet páncélosok parancsnokságával a magyar őrség szabad
elvonulását kieszközölte, maga is elhagyta
az épületet. A következő órákban szovjet
katonák szállták meg a Parlamentet. Senkit sem bántonak. Dobi elnök Kristóf
Istvánnal, az Elnöki Tanács titkárával
visszavonult szobájába, és mint mindig, ha
problémák gyötörték, a borosüveghez menekült. Bibó István viszont leült írógépéhez és nyugalmat erőltetve magára, egy
"Nyilatkozatot" vetett papírra, amelyet telefonon a legtöbb nyugati követséggel is
közölt. (Sokszorosítva később a budapesti
utcákon is terjesztették.) A "Nyilatkozat"
méltó, hogy 1956 dokumentációjában kiemelkedő helyet foglaljon el, mert mind
mondanivalójában, mind hangnemében
méltó tükre az Októberi Forradalom szellemének!
Bibó a "Nyilatkozat" első részében öszszefoglalta: mi zajlott le a Parlamentben
november 4-e reggelén. Bibó István kiállása hősies tett volt. A "Nyilatkozat" -ból az
egész világ értesülhetett a N agy kormány
utolsó óráiról és az új helyzetból fakadó
politikai hitvallásról. Az államminiszter
november 5-éig tartott ki a Parlamentben,
és csak kényszer hatása alatt hagyta magát
az épületból eltávolítani.
(Folytatjuk)
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Hiába, ezt is tanulnunk kell még - hasonló kulturáltságot, önmérsékletet és békességet tanúsitva, mint ahogyan azt
a szavazás napján tettük! Az elmúlt hetekben szokatlanul szinessé tették a választásokon indulni szándékozó pártok
és jelöltek plakátjai a közterületeket, lépcsőházakat. Ez ilyenkor igy is van rendjén. Az azonban bosszantó, zavaró,
sőt, otromba és közönséges, amit némely gonosz kezek (vagy mások) milveltek a plakátokkal. Túl kell lépnünk ebben
is az oly szivós balkáni hagyományokon, mert különben legközelebb majd hogyan várhatjuk el pártok és emberek
egyaránt azt, hogy tiszteljenek minket, ha mi sem tisztelünk másokat?! Képeink okulásra érdemes összeállitást
nyújtanak arról, hogy mit érdemes, illetve mit nem kivánatos a következö "plakátháborúban" elkövetnünk.
(Fotó: Mészáros János)
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Részvénytársasággá alakult a volt
szolnoki Tszker Közös Vállalat
1990. március 6-án 56 Szolnok megyei tsz
és két kereskedelmi bank megalapította a
Tszker Agrárszövetkezetek Kereskedöháza
Szolnoki Részvénytársaságát.
A részvénytársaság alaptökéje: 31,6 mó Ft,
tartalékvagyona: 44,9 mó Ft
Az új részvénytársaság üzleti célkitŰZései:
- nyereséges gazdálkodás
- az ipari anyagok, gépek, kemikáIiák biztonságos és kedvezőáron történő beszerzése a mezőgazdasági termelők részére
- a mezőgazdasági termékek, termények biztonságos, lehet
leg szerződéses termeltetés e és értékesítése kedvező áron
- a mezőgazdasági üzemek, bankok ipari és kereskedelmi
együttmiiködésének elősegítése, szervezése és lebonyolítása
- a mezővárosok, falvak lakossága foglalkoztatásának előse
gítése és szervezése

Mindezek mellett a részvénytársaság folytatja
a közös vállalattól örökölt kereskedelmi tevékenységét, amely szerint kiterjedten és alacsony árréssel foglalkozunk import ipari gépek, alkatrészek és anyagok beszerzésével az
iparvá1lalatok részére is.

Készséggel várjuk a szíves
és megrendeléseiket.
Telefon: 44-433

Telefax: 40-002

érdeklődésüket

Telex: 23-710
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Gyorsan, olcsón
Tolmácsolás és fordítás (német és orosz
nyelveken) szolgáltatásaival a Szolnok Megyei
Tanács Tervezö- és Építöipari Vállalata szívesen
áll közületek és magánszemélyek rendelkezésére.

Fordítási díjak:
idegen nyelvröl magyarra: 125 - 225 Ft/oldal + áfa
magyarról idegen nyelvre: 190 - 290 Ft/oldal + áfa
idegen nyelvröl idegen nyelvre: 240 - 320 Ft/oldal + áfa

A fenti díjak az egy példányban való gépelést
magukban foglalják. (60 leütés, 25 sor gépeIve)
Lektorálási pótlék - csak szakmai - nyelvi
lektorálás: a megadott díjtételek 30 százaléka.
Sürgősségi pótlék - a megadott díjtételek 50
százaléka. Azonnali fordítási pótlék - a megadott
díjtételek 100 százaléka. Tolmácsolási díjak
munkanapokon (6-20 h): 290 Ft/óra + áfa,
hétvégén (6-20 h): 380 Ft/óra + áfa. Pótdíj 20-6 h
közötti időben: az eredeti dijtétel 40 százaléka.

Rövid

határidő,

szép kivitelezés!

Mindig hozzánk forduljon!
Címünk: 5000 Szolnok, József A. út 36.
Telefon: 34-773,34-911,44-486/39 menék.
Telefax: 38-102 Telex: 23-247
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Ez, a mostani tavasz gazdag
az Ideálnál
/

Egész évben
kedvezni
szeretnének
a vásárlónak

Március elején kilencoldalas jelentést
len termelői kapcsolatok felkutatása és
készített dr. Pálmai László(az Ideál Kereskedelmi Vállalat igazgatója. A Jász-Nagyhasznosítása. Ebben
kun-Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó
persze az is eredméBizottsága ugyanis napirendjére tűzte a
nyekhez vezet, hogy
harmincéves vállalat beszámolóját. Azóta
nagyszámú üzlete,
áruháza révén tekinmár lezajlott a vébé ülés, ahol meglehetősen s,zépszámú érdeklődő, a Megyei Polititél yes, nagy vevőkai Erdekegyeztető Bizottság tagjai tették
. ként léphet föl, s
nagyító alá a beszámolót, s kérdezték a
ezért a termelők szívesen
fogadják,
vállalat vezetőit - nemcsak a múltról, a
'"
mint közvetlen bemár megszerzett eredményekről, hanem a
jövőről is.
_ _
, _ " .. szerzőt. TöbbcsatorKülönösen az áruellátás iránt érdeklőd- Az eg!ik legf~issebb, szolnoki k?lto~, a S~r A~uhaz. Kepunk nás árubeszerzése
tek, hiszen korántsem mellékes a megyé- nem arulk~ik arrol, bogy negy unnep- es, .pihenönap alatt nemcsak a vállalati
ben a vállalat tevékenysége. A megyeszék- rohammunkaval pakoltak, rendezkedtek be az uJ helyen.
eredményeket
fohely.eI.I ~ívü! nyolc városban, illetve, tt;lepülés~n ~~ödnek kozza, hanem kedvezményeket jelent a vásárlóközönségnek
b?ltPl, ~haza~, amegye ny?lc helyse~eben ruh~atl ~ikke~et is. A beszerzésben a jövedelemérdekeltségi rendszer teljes
kmálnak uzleteik, hat helysegben pedIg vegyesIparcikket IS. körében nagy önállóságot élveznek s használnak föl az
(~s~ úgy mel~ékes~n: ~~he!-edő vásárlói, éle~örülmén~.ek egységek is.
'
A kínálat különben alapos helyismereten, vásárlói igényfölkozott _a, vegyeSIparCIkk ,rrantl k~re,slet ,egyal~~n nem csokken, S?t....) A ,hatyannegy Ideál-am,hazban, uzletb~n 2~ a méréseken alapul. Szolnokon és Jászberényben, _ ahol a
szakakbo°slltot.tll ruh~tlh ,boiEt, nkkegY ve~hd3!.°m a vle5gy8esl~arcli!kk legtöbb magas igényéhez pénzzel is rendelkező vásárló keresi
t, I etve am az. ze e1 mm osszesen ,szaza e - . .
"
I
l' bb ál
'k
sz
kal részesül az Ideál a megye kereskedelmi értékesítéséból ~ol az áruh~~t, ?olto~at, - a, e?te J~se
~ ~zte . ot
Ig,en~es ,es, al~ab.an ct;ag,a amcikúgy, hogy tavaly például 2860 359 ezer forintos forgalmat Igyekeznek bIZtoSItanI.
bonyolítottak le. A vállalat életét érdeklő kérdésekben már öt kek ~ellett gondolnak a. kispenzu ~.a~lokra IS, peldáz_za,ezt a
éve, pontosabban 1985. novembere óta tizennyolc tagú válla- legutob.!' Szo~oko? nrltott, s a .k?ruton nagy. erdeklőd~~nek
lati tanács dönt.
örvendo olcso ruhazatl bolt - mikozben keletje van legUjabb
szakboltjában a Puma-cipáknek, s a szép termékeiről hamar
VállaIkozik, vagyonosodik
megismert gyermekruházati szakboltlIak. Karcagon a ruházati
A hatékonyabb működtetés érdekében tavaly öt gazdasági boltban cipáosztá1yt létesítettek, Kunszentmártonban bővítet
társaságot hoztak létre. A nagykereskedelmi tevékenység ték a divatáru üzlet választékát - szőrmeárukkal.
folytatására a Verseny Kereskedelmi Kft-t, akirakatrendezői
Mindehhez a sok újdonsághoz a vállalat 1990-ben a 30 év és reklámtevékenység gyakorlására ,a Reklám-dekor Kft-t, a 30 akció ismert jegyében rengeteg kedvezményt kínál vásárlókarbantartási munká}s végzésére az Epkar Kft-t, - társalapító- inak. Kiterjedt reklámkampányok erősítik ezeket, csakúgy,
ként a Demigros Kit-t és beltagként az Oktán '89 betéti mint a hagyományszámba menő Ideál-napokat évek óta. Az
társaságot. MindeZzel - a kihelyezett vagyon 19.477 ezer idén a szolnoki napok tapasztalatai alapján külön jászberényi
forint a társaságoknál - a vállalat vagyona a múlt év végén napokat terveznek, s szinte minden településen hasonló
305.575 ezer forint volt, amelyből mindössze 44 millió az kedvezményekkel várják a nagyközönséget. Már most látszik,
alapítói. A többit a harminc év alatt gyűjtötték szorgalmasan.
jónak bizonyult a törzs vásárlói füzet bevezetése, amelyben
Nem célunk részletezni a vállalati gazdálkodást, annyit nyoma van minden Ideál-vásárlásnak, s amellyel szeptemberazonban mégsem árt megjegyezni, hogy az eredményeket ben nagy jubileumi tombolát rendez a cég.
nehéz körülmények között érték el, hiszen a vásárlóközönség
életkörülményei nehezednek, pénze egyre kevesebb. Szeren- Szolgáltatások
csére ez csak a ruházati forgalmon tükröződik - különösen
Rég megszoktuk, az Ideál boltja iban bizonyos állandó
nagy, mint az egész országban a konfekció iránti kereslet kedvezmények - hiszen ez is az -, szolgáltatások várják a
csökkenése -, de mindezt enyhíti, hogy csak a múlt évben vásárlót. Aki a Domusban függönyt vesz, már el se viszi
négyszázmillió forinttal nőtt az Ideál vegyesiparcikk forgal- rögtön, hiszen beszegik, szegélyezik kedvére, ingyen. Ugyanma. Ezen belül is a műszaki áruféleségek iránti keresletnöve- ott természetes a lakásberendezési tanácsadás is, legalább
kedés a legszembetűnőbb. Városonkénti értékelésben Szolno- annyira, mint a házhozszállítás. Legújabban - és már nemcsak
kon folyamatosan javul az értékesítési mutató, Mezőtúron és aDornusban - egyes tartós fogyasztási cikkek elójegyzéses,
Jászberényben változatlan, kisebb településeken azonban rendeléses rendszerét is meghonosították, s az is természetes,
csökkenő tendenciát mutat - igazolja, a magyar inkább eszik,
hogy nem egy áruh~ban és szaküzletben helyben intézheti
mint öltözik... Bár avegyesiparcikk forgaimat már dicsértük, OTP-akcióit a vevő. Uj szolgáltatásokat is terveznek - a már
nem árt azt se tudni, hogy a versenytársak is figyelnek a meglévő fénymásolás, kicsinyítés mellett videokazetta kölkeresletre ...
csönzést, s már e sorok írásakor ge is vezették a legújabbat, az
új helyr~ költözött Kultúrcikk Aruházban a ,:émyomás-méKínálat és kedvezmény
Jést, amely iránt élénken érdeklődnek a szolnokiak.
Évek óta egyre eredményesebb a vállalat törekvése: közvet/Folytatás a 15 oldalon/

Az:
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/Folytatás a 14. oldalról!
Ha már a Kultúrcikk Áruházat említettük: sok kérdés
hangzik el manapság, miért költözteti annyit - anl'!yit? boltjait, áruházait ]lZ Ideál? Mi az oka például a Sztár Aruház
és a Kultúrcikk Aruház helycseréjének? A vállalat ezt úgy
indokolja, hogy a ruházati forgalom szúk:ülése miatt is, meg
azért is, mert a régi Sztár emeletein nagyobb területen be tudja
mutatni korszeru sportcikkeit Hadd tegyem hozzá: a vásárló,
~a ruhát, cipőt keres, nem szeret magas emeleteket mászni ...
Es az se mindegy, hogy a Sztár körútra költöztetésével jobban
együtt van a három szektor - a versenytársak közelsége
kedvezhet is, kötelezhet is ...

Törzsgárda, szakgárda - emberek
Szögezzük le gyorsan, hogy a kereskedő is ember, mégha
évtizedeken át is a legmostohábban flzetett ember a magyar
gazdaságban. Ezt különben legjobban azok az ideálosok
tudják, akik ennél a cégnél, vagy még jogelődjénél kezdték
munkáséletüket. Mert ilyenek is vannak még, hiszen a vállalat
mindig gondolt az utánpótlásra, a szakmunkásképzésre, hiszen
régen lejárt az az idő, amikor buta kereskedők azt hihették, a
vevő van értük, nem fordítva, s úgy is viselkedtek vele ...
(Hajaj, csak ne emlékezne időnként ilyesmikre is az ember, a
vásárlóember, aki sokszor ezért nem nyitott be egy-egy
üzletbe, előre tudván, mi vár rá... )
A mostani kereskedő mit mond? Például Agócs Zoltánné, a
Kristály Cipőbolt vezetője. Nos, nem keveset, de annál inkább
meglepőt. Azt mondja például, tud hasonlítani, mivel 1955ben a vállalat jogelődjéhez szerződött el ipari tanulónak.
Nehéz évek voltak az ötvenesek, hatvanasok, de még a
hetvenes évtized legeleje is. Abban a régi világban csak
hirdették, hogy nem boldogul más, közben egy szót se
szólhatott, meg se mukkanhatott saját s társai érdekében a
munkás. Nem lehet öszehasonlítani a mostani világot, mostani
vezetést, nem is szólva az anyagi megbecsülésről, ami
egyáltalán nem mindegy manapság senkinek.
Pedig Agócs Zoltánné is tudja, hogy közben a vállalati
korszerusítésekkel, munka- és boltátszervezésekkel a létszám
egyre kisebb. Már 777-re csökkent a még 1987-ben 858-as
vállalati gárda. Mindehhez nem kötöttek senkinek útilaput a
talpa alá, csak tudomásul vették, aki · menni akart, máshol
boldogulni, s a nyugdíjba kerültek helyét nem, pénzét annál
inkább pótolták - a maradóknak. Csak pár adat mindehhez:
1987-ben 64.105, 1988-ban 73.848, 1989-ben már 94.611forint volt a vállalati éves átlagjövedelem, s ehhez 1990.
januárjában 15 százalékos bérfejlesztés járult automatikusan.
Márciusban kifizettek 19,2 napnak megfelelő nyereségrészesedést, s 9 milliónál többet - jövedelemérdekeltségért
Fülöp Dezső - őszhajú, megfontolt, haIkszavú boltvezetó úr
- ül a Kossuth téri szép rádió-tévé szaküzlet parányi irodájában s számol. 1953 óta dolgozója a vállalatnak, akkor
szerződött el a jogelódhöz ipari tanulónak. Végzett - ruházati
szakmában s munkához kezdett az akkor 58-as számú készruhaboltban. (Hej, régi szolnokiak, ki tudná már pontosan
megmondani, hol is volt az - mi mindenen átment ez a mi kis
kereskedő centrumunk, a belváros szíve... ) Szóval, ruházati
szakmában kezdett, de katonaévei után azonnal - és nagyon
sokáig - tanulásba fogott. Most csak sorolja: villannyszerelő
műszerész, flnommechanikus és okleveles múszeripari technikus képesítéseket szerzett az évek során. Ez persze - mármint
a munka melletti tanulás - rendkívül időrabló volt, de utólag
se bánja. Majdnem harminc éve, 1961-ben bízták meg először
boltvezetéssel, s úgy látszik, szorgalma, igyekezete megfelelt
a vállalatnak, máig az. Gyorsan hozzá kell tenni, a vállalat is
megfelelhetett neki, mert megmaradt, bár ennyi szakmával,
nem is titkolja, hívták sokfelé.
Harminchét év alatt Fülöp Dezsőnek a vállalatról is van
jónéhány érdekes tapasztalaI9, de mond olyan számokat is,
amely a saját sorsa, élete. Igy például azt, hogy munkáséletében eddig még nem volt táppénzen, nem volt szükség rá,

Nemrég nyílt meg Jászberényben az új, a vásárlói igényeket
maximálisan kielégítő vas-müszaki bolt. (Fotó: Mészáros János)

hogy helyettesítsék. Ez persze szerencse is. Az azonban már
korántsem, hogy ezidő alatt - megszámolta - 273 ipari tanuló
volt a keze alatt.
Különben ez a tavaly átalakított, korszerűsített üzlet pontosan az ötödik "helyileg", ahol vezeti a szakboIt gárdáját.
Költöztek párszor, ami ugye nemcsak a vevőnek jelent
újdonságot - a kereskedőknek nem kis nehézséget sem. A
halkszavú boltvezető nem neheztel ezért, sőt azt mondja,
tiszteli a vállalatát, mindig megadta minden vezetőjének,
dolgozótársának azt a tiszteletet, amit ,magának elvárt - s meg
is kapta. Bolti kollektívájával most csatlakozott a jövedelemérdekeltségi rendszerhez, s bízik benne, hasznos lesz,
enyhíti kicsit - többletmunkával ugyan - a megszokott,
szerény fizetéssel járó gondokat.
Az Ideál Kereskedelmi Vállalat nyeresége 1989-ben
101.263.000 forint volt, jelentősen több, mint az előző évben,
amikor az áfatörvény és a vállalati jövedelemszabályozás
rendszere visszavetette az eredményességet. Dr. Pálmai László igazgató az idei, nehezedő körülmények ellenére is bizakodó. Különösen most, március végén, amikor beszélgetünk,
hiszen jól, zökkenőmentesen sikerült,két nagy áruház átköltöztetése, helycseréje. A Kultúrcikk Aruházban azért további
tervei vannak. Jó, hogy sportcikkekból nagy helyet nyertek, de
marad ott egy sarok a földszinten, ahová sűrűn betérhetnek
majd fiatalok - gyorsbüfé lesz, hamburgerrel, süteménnyel,
üdítókkel. Mire e cikk megjelenik, már javában tart - vagy
véget is ér? - a harmincéves vállalat első jubileumi nagyobb
akciója, a szolnoki hét. Akkorára szalamander shopot nyimak
a Kristályban, Felina shopot a női divatáruban. Es a tavasz
ugye a csinosítás, (elfrissítés ideje is - lassan hozzáfognak a
kisújszállási Sztár Aruház korszerűsítéséhez, amely új berendezést is kap a megújulás jegyében, csakúgy, mint a tiszafüredi Sztár ...
És, igen, Szolnokon van még egy nagy terv! "Borzasztóan"
jó helyen van a hatalmas, volt pártszékházi garázs. Autóalkatrész kisáruház lehetne belőle, ahol minden kelet-európai
kocsihoz kaphama minden szükséges alkatrészt a vásárló, s
egyben lakossági igényeket kiszolgáló szervíz is elférne.
Zárjuk, amivel kezdtük - a harmincéves Ideál Kereskedelmi
Vállalat munkáját eredményesnek ítélte meg a Jász-NagykunSzolnok Megyei Tan~cs Végrehajtó Bizottsága. Minden bizonnyal nemcsak a beszámoló, az eredményes munkát bizonyító számok alapján. Szolnokon, s a megye más - összesen
nyolc - településén rangja, becsülete van az Ideál névnek,
áruházaknak, boltoknak. Sok vásárló véleménye szerint nemcsak az áruellátás, a kínálat "tehet erről". A hozzáértő, s
készséges kereskedők is, akik ott állnak az áruházak, szakboltok pultjainál, reggeltől estig, s többnyire szombaton is várják
a ráérő vásárlókat. Akik egy-egy csúcsforgalmi időben például a téli ünnepi nagyvásáriások idején - zokszó nélkül
hosszabbított nyitvatartás sal , többször vasárnap is kiszolgálják
a hozzájuk betérőket. Rendben, fegyelmezetten, egyre szebb
"boltbelsőkben ".
S.J.

s;:-
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Hej,

cigányok,
"..............yok ...

. Esztendőkkel ezelőtt látványos akció
mdult az országban a nyomorúságos
cigány telepek felszámolására. Sorra túrták el a buldózerek a putrikat, hogy
emberibb környezetbe települhessenek
át azok lakói. De hová? Újabb telepekre,
vagy inkább a "magyarok" közé, asszimilációs céllal? Mindkét módszernek
akadtak hívei és ellenzői egyaránt, szép
számmal.
A program aztán elakadt valahol. Fő
ként pénz hiányában persze, de nemcsak; ezt az ügyet is elérte a "divatos
témák" sorsa: a kampány elmúltával
háttérbe szorult, elfelej tették. A félig
megoldott gondok félmegoldásokká merevültek, a megoldatlanok tovább méIyültek. A cigányság pedig eközben továbbra is az áldatlan lakáshelyzet, a
munkanélküliség és az iskolázatlanság
reménytelen há[omszögében éli életét.

Mivé lett a mintatelep ?

"***

- Nézze meg ezt a telepet, jó ember! mondta nem kevés indulattal a körénk
gyult cigányasszonyok egyike. - Lassan
rosszabb lesz itt a helyzet, mint amilyen
a barakkokban, a Hajnóczyn vagy a
Halász úton volt! Minek csináltak ide
ilyen gettót, ahol a cigányok semmi jót
nem tanulnak egymástól?
- Uram, én az elején megmondtam vette át a szót egy szakállas, Jézus-külseju fiatalember -, hogy ezt nagyon
rosszul teszik ... Nem szabad ide kétszázötven cigány t bezsúfolni, hanem szét
k~ll minket telepíteni inkább, kettesévelharmasával, a magyarok közé... Hogy
nevelödjünk!
Szolnokon, a Motor úti lakótelepet
három éve valóban mintául szánták
azok, akik a létrehozása körül bábáskodtak. Olyan modellül - kísérletül?! -,
amelyben saját közegükben, de azért
korántsem elszigetelten lettek volna formálhatók abeköltözők. Formálásról, nevelésről azonban mind kevesebb szó
ese~t a telep átadása után, s való igaz,
amit az indulatos lakók elmondanak,
hogy akiknek módjukban lett volna segíteni, azok feléje sem néztek a Motor
útnak. Most olyan az egész, akár a senki
földje: elhanyagoltság és lehangoló reménytelenség árad a telepböl. Nem kis
indulatok kísérték pedig annakidején a

Motor útra való beköltözést. A költözők
és a szemlélődők részéről egyaránt. Emlékezhetünk, hogya megyeszékhely testét fekélyként csúfító Halász úti barakkok lakóit egy április elejei vasárnap
délelőttön, rendőri segédlettel, egyetlen
összehangolt akció keretében telepítették
át a vadonatúj Motor úti lakásokba.
Néhányukat valóban csak erőszakkal sikerült kiparancsolni abból a patkányfészekböl. Kész cirkusz volt! A barakkokat azon melegében el is túrták, nehogy
újabb lakói akadjanak.
A Motor úton hatvan újonnan épült
lakás várta a cigányokat. Ezekbe úgy
költözhettek be - tetszés és szándék
szerint bérlőkként vagy tulajdonosokként -, hog~ egyetlen finér "beugrót"
sem kellett fIzetniük érte. Es ez volt az,
ami akkor nagyon irritálta a szolnokiakat. "Nekünk bezzeg nincs ingyen lakás"
- emelték akkor sokan fel a szavukat.
"Mi ingünket-gatyánkat ráfizethetjük a

lakásvásárlásra, egy életre koldusai lehe~ünk a lakásunknak, a cigányok pedig
mgyen beleülhetnek a készbe ..."
Hiányzott azonban a további gondosság és gondoskodás a városi tanácsi
illetékesekből, de hiányzott a kellő önbecsülés és igényesség is - a cigányokból! Csak végig kell menni a telep
szemetes, sáros utcáin, be kell kukkantani néhány udvarra és házba, s egyértelmu az értékelés: az itt lakók többsége
nem bizonyította, hogy a civilizált környezetért tenni is hajlandó lenne. Tisztelet persze akivételeknek!
- Ide figyeljen - húzott félre az egyik
asszony, hogy a többiek ne hallják, amit
mond. - Ezeknek az ittlakóknak jó, ha a
huszonöt százalékuk rendes, jobbat akaró ... A többiről jobb nem is beszélni! Ök
megkeserítik a mi életünket! Behúzódott
már ide mindenféle népség, olyanok is
akik hivatalosan nem in laknak. Lassa~
pokol lesz az életünk ... ! A Jézus-külseju
egy krém színu inget lobogtatva jött
vissza. A világos anyagon messzire virított egy nagyobbacska, beszáradt sötétbordó folt.
- Nézzék meg! - villogott a szeme
haraggal már messziről. - Megszúrt a
szomszédom, pedig egy rossz szót nem
szóltam hozzá... ! Ránktörte az ajtót és
megszúrt...! Hát ember az ilyen? Mondják meg: lehet így élni egyáltalán?
- Nemcsak olyankor kellett volna ám
kijönnhi ide a"1ejeeseknek - replikázott a
megszúrt cigányember felesége -, amikor filmesek jöttek, vagy éppen külföldieket hoztak a telepre, dicsekedni ...
Nemcsak olyankor kellett volna kiszaladni, hogy csináljunk rendet, szedjük a
szemetet, kapkodjuk le akiteregetett
ruhát az utcai kerítésrőL! Jöttek a vendégek, vagy a filmesek, a fejesek meg
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ott feszítettek elöl. De amikor szükségünk lett volna rájuk, akkor felénk se
nézetek. Nem kérdezték azóta se, hogy
is élünk, nincs-e valami bajunk... !
A telep közepén, egy betört ablakú
házat mutattak kísérőim: - Ezt nézzék
meg! Hát így élünk itt!
A betört ablakok, a beszaggatott ajtófélfák, a feldúlt helyiségek vígasztalan
látványt nyújtottak. A lakók "elmentek".
Valahol másutt feltörtek egy lakást, és
most ott laknak. A Motor útiak meg az
övéket tették közprédává. Ilyen (ez!) az
élet.
Három esztendő nem nagy idő. Nem
lenne akkor, ha például a szóbanforgó
lakásokat jól megépítették volna, s ha
aminek működnie kell, az működne. De
ezt a telepet rosszul, gondatlanul, selejtesen építette meg a Szotév, mintha csak
Murphy törvényét akarták volna az építők igazolni: ami meghibásodhat, az
meg is hibásodik. Rosszak a kémények,
az egyszobás lakások szobáiban meg
egyenesen nincsenek is. A csapok elromlanak, az ajtók a kezdettől nem
zárnak rendesen, és így tovább... A
feszültségek pedig egyre nőnek.
A huszonöt százalékot sajnálom. Azokat, akiket a telepiek közül jobb sorsra
érdemeseknek minősített a cigányasszony. Az ötven-hatvan millió forintot
nem! Ennyit megért, hogy a rossz putrikból jobbakba, a barakkok valóban
vígasztalan világából egy kevésbé vÍgasztalanba költözhettek a cigányok. Qe
mi lesz a huszonöt(?) százalékkal? Es
[JlÍ lesz a gyerekekkel? Már csak miattuk is meg kellene valamilyen mqrlon
állítani a Motor úti putrisodást! Es a
további reménytelen elszegényedést!
Minek az ára vajon az az ötven-hatvanmillió? A viszonylagos nyugalomé,
hogy egy időre kiraktuk ezzel a nyakunkból a cigánykérdés t? Az "állami
lelkiismereté", amit így legegyszerűb
ben el lehetett csendesíteni? Pedig ehhez
az ötven-hatvan millióhoz már nem elsősorban pénzt kellett volna hozzátenni!
Nem újabb tízmilliókat, hanem gondosságot, szervezést, nevelést, aminek révén az a sokmilliós "befektetés" sokkal
gyorsabban hasznosult volna.
Sajnálom a huszonöt százalékot Azokat, akik másként akarnák, másként képzelik... És a gyerekeket, mert úgy kell
felnőniük, ahogy felnőnek. Tehetetlenül
hallgatom - nemcsak a Motor úton - a
panaszáradatot, és nem mulasztom el
soha hozzátenni, hogy azért ti, cigányok
is többet tehetnétek ... Nem örülnek neki! Tehetetlenül és tanácstalanul álldogálok a bajokat hallgatván, s egy Motor
úti cigányasszony utánunk kiabált mondata folyton a fülembe cseng: maguk is
csak kijöttek, ahogy a többiek ... Hallgattak, hümmögtek és bólogattak, utána
meg, mint akik jól végezték a dolgukat,
hazamennek. De mi itt maradunk ám!
L. Murányi László
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A kérvényírás iskolája
Manapság a munkanélküliség, az elszegényedés idejét ~lj~k, s egyre tö~be~
szorulnak arra, hogy, kérjenek. Kérjenek, méghozzá szoczálts alapon, szoczálzs
segélyt. Ha kérni kell, 'az a költ13 szavaival szólva "nagy szégyen". De talán eg"!
ilyen, sokaknak szégyenteljes időszakban sem veszftjük el humorérzékünke!. Ezér~ zs
bátorkodom némiképp vidám formában el13adf1Í a kérvény{rás m6dozatazt, ha ~gy'
tetszik technikáját. A választék nem teljesköri1, ám úgy gondolom, ebből azért kz-kl
vérmérséklete szerint kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló változatot.

AZ ALÁZATOS
A csupa kis betavel alu[(rott kő pál
azzal a kicsinyes könyörgéssel fordulok
a T. Tanácshoz, amellyel Julius Ceasarhoz fordult egy azóta elfelejtett trák,
hogy részemre kis szoc. segélyt vetni
szfveskedjék. Ha volna egy kis, mégoly
rongyosra használt pénzük, amit már
meguntak, vagy úgyis eldobnának, mert
kinőtték, mert már nem elég nagy, kérem
dobják legundorftóbb szeme tjükre , s az
hadd legyek én!

AZ EMPATIKUS
Nehogy félreértsék, nekem igazán
semmire nincs szükségem. Valójában
igen kellemes és kiegyensúlyozott az
életem. Szóval minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyok
elégedve. Hogy miért {rok mégis, Tisztelt
Tanács? Mert kérem aggódom. Tele
vagyok vele .. Hogy kiért aggódom? Onökért. Csak Önök ne legyenek munkanélküliek. Mert ha mé,g én sem kérek egy
kis segélyt, akkor Onöket megszüntetik,
és akkor majd kérhetnek velf!m együtt
segélyt. .Qe kitől, ha már Onök nem
lesznek? Igy kérem, a saját érdekükben
utaljanak át nekem egy szerényebb öszszeget!

A FOGYATÉKOS
Kérem! Segftsenek egy teljesen beteg
emberen. Mi bajom, mi bajom. Hát
például rossz a szemem. Mert már hetek
óta nem láttam egyben egy Bar/ókot. De
nekem nem csak a szememmel van baj.
Biztosfthatom Önöket, hogyaszaglásom
sem egy magyar vizsláé. Ezért amennyiben a pénznek mégis csak lenne szaga,
úgy kérem, nyugodjanak meg, és küldjék! Nemfogok ... izé ... megorrolni!

A KÖVETELŐZŐ
SzeretnémfelMvni afigyelmüket, hogy
szoc. seg. juttatásban részesftsenek!
Kormányrendelet van arra, hogy az állam a rossz anyagi körülmények között
lévó honpolgároknak támogatást juttat.
Nem szeretem a kemény. szavakat, dé
vannak eszközeim is a méltánytalan ügykezelés esetére. Például kinyitom a számat. És telefonom is van, és a drót
sokfelé megfordul...

A HÜLYE
T.Tanác! Az lenne a kérészem, hogy
szociálisz szegély juttatászban részeszftszen. ·Ugyanisz házasszágra léptem
Nagy K. Borbálával, ész az ágyunk,
amely nejem anyai örökszége ész szerelmünk záloga, zálogházban van. Szeret-

nénk kiváltani. Kérem ne álljanak két
ember boldogszágának útjába. Elég baj
az nekünk, hogy vékonyak a falak és
szúrágta az ágy ész hogy nagyon receg ...

A "PROSTI"
Tájékoztatom Önöket, hogy az utóbbi
időben ugyan dupla tarifáért dolgozom,
ugyanis bizonyos tételeket továbbhárftottam a fogyasztóimra, mégis megélhetési gondjaim vannak. Mert bár kibéreltem egy hálószobát, ami a téli hónapokban fi1thető, {gy az szociális "védőháló
ként" működik, de ez inkább viszi a
pénzt, mint hozza ... Továbbá a szakmai
szakszervezet képtelen az érdekérvényesftésre, ráadásul nálunk a stricim a
szakszervezeti tag. Fentiek miatt segélyhez folyamodom, mert ha {gy megy
tovább, kihal a szakma, s akkor oda az
Önök sok-sok tisztességes adófizet13je .. ,

A SZŰKSZAVÚ
T.Tanács! Kérném megmondani, a
szoc. segemet most is a mfsz.30-ban
fizetik!?

A TELHETETLEN
Elegem van abból, hogy szociális segélytámogatásban csak hetente részesülök. Legutóbb is 1000 forinttal szúrták ki
a szemem, holott jól tudhatnák, hogy
2000 alatt már a létminimumra se futja.
Ezért teljesen természetesnek tartom,
hogy azt a 3000-et ne postán küldjék,
hanem személyesen hozzák, mert az inflációval a gyorsfutár még felveheti a ·
versenyt, bár a 10 százalék borravalót,
ami 4000 forintnál már egy "Ady", neki
is ki kell fizetnem. Ja, hogy az "(idy"
riem a négyezer 10 százaléka? En is
tudom, hogya hatezeré...

A HIV AT AL VÁLASZA
A KÉRELMEZŐHÖZ
Alulirott, Könyök Rezső, azzal a tisiteletteljes kéréssel fordulok a tisztelt állampolgár úrhoz (hölgyhöz) , hogy kérvényezési mániáját mielőbb befejezni
sz{veskedjék.
Viszont ne sz{veskedjék elcsüggedni e
mostani kudarc hatására, hanem a tisztességes megélhetéssel újra és újra próbálkozni tessék. Példaképül a nagy kirg{z Sztarsenkt5t ajánlom, akinek a tizedik
évre született gyermeke. Az állam, aki az
Ön második édesanyja, eddig ezrek sokaságát költötte magára. Miért akar
bánatot okozni beteg édesanyjának?
Hadd éljen, ha már nem halt el a
kommunizmusban!
-szilas-
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e megigazítanám ma is azokat a betfut,
hogy minde.nki jól lássa s el tudja olvasnz: FELTAMADUNK. FölsIJ tagozatos
gyerkl>cként napjában többször is el kellett, hogy
menjek, vagy guruljak biciklivel a temető mellett.
Bejárata két oldalán durván faragott faoszlop.
Fölül kissé meghajlított vasból készült sín féle .
Ezen voltak ct' bádog betak. Ki tudja, mikor
csináltákl Ha jötl ~:l' kis szél, megrázta a kapuJ, s
elmozdultak a szép 1Isgy nyomtatott bet ak. Az
egyik erre, a másik arra csúszott. Jlyenkor megálltunk Németh Szilvi vel, s bakot állva egymásnak,
újra egyenlő távolságra húzt uk szét a tizenegy
betfU. Olyan öröm volt, mintha ezzel támasztga/hattam volna föl újra és újra a születésem e/l'Jtt
másfél évvel meghalt anyai nagyapámat, akit bár
sosem ismertem, mindig szerettem, talán mert
második keresztnevem az {J neve is volt, és édesapám szüleit. A szívem csücskében éreztem, tetszik
nekik, ahogy mászok föl a bet(lkhöz, aztán sikerélménnyel látva munkám eredményét, olvasom:
FELTÁMADUNK. Évek teltek el. A nagy kereszt
tövébe kiköltözött a község plébánosa, Szekeres
Imre, ismeretlen nagyapám mellé a nagymama,
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épület az egykori osztrák-magyar vendégház. Ma
kárházépület. A sarok baloldalán kl'Joszlop jelzi a
harmadik stáció helyét. Jézus itt esett össze először
a kereszt sülya alatt. Csak néhány lépést kell
tennünk, máris elérkezünk a negyedik stációhoz,
o:~ol Jézus találkozott édesanyjával, MáriiÍval.
Ormény katolikusok épületén látjuk az erre uJaló
dombormflvet. A múlt század végén épült a templom, bizánci id/Jkből származó romok fölé. Megint
néhány lépés, s a sarkon álló ferences kápolna
bejárata a KeresztúJ ötödik stációjára emlékeztet,
itt történt, hogy a római katonák parancsára
cirenei Siman segúett Jézusnak vinni a keresztet. A
Szent Veronika -templom legendáját az Újszövetség
még nem emlúi, az a xv. század óta szerepel a
hatodik stációként. Boltíves ház lenne Veronika
háza, ahol az asszony megszánta a kereszt súlya
alatt görnyedl'J Jézust , kendl'Jjét nyújtotta, hogy
arcát megtörölhesse - a kendl'J megőrizte Jézus
arcvonásai (veronika = igazi kép).
A Via Dolorosa és egy keskeny, szak ÚJ sarkán
megint csak a ferencesek építettek templomot . Ezt
az állomást, a hetediket, az Igazság vagy Ítélkezés
kapujának is nevezik. Jézus itt eseti el másodszor,
amikor az akkori városkapun a kereszttel a vállán

Honnét van
a húsvét fénye?
aztán pár évvel kés/Jbb els/J tanítónénim is helyet
kapott kicsit odébb, s lassan két éve, hogy kikísértük apuJ is. Megigazüanám a betaket, de nincs már
meg a régi kapu. Az öreg kántor bácsi sírján
azonban ugyanazt hirdeti a tömör sírvers: Várja,
miben hitt, afeltámadást.
nnan volt a hit a rég meghaltak szívében? Honnan van bennünk, hogy kimegyünk olykor közéjük, s ott állunk, összekulcsolt kézzel, vagy legalább virággal, gyertyával
csendben matatunk a síron? Honnan szívünk
csücskébe n a gondolat: boldogok ha tudják, látják,
hagyott vagyunk, hogy rájuk gondolunk. Honnan
a hitvallás ként, sóhajként vagy kérdésként mindnyájunkban ot! éM tizenegy beta: FELTÁMADUNK! FELTAMADUNK?
Egy üres sír a válasz. De nem Kunszentmikl6sfJn, Jeruzsálemben. A Via Dolorosa, a Fájdalmak
Utja bazársor Jeruzsálem szívében, tömve ezerféle
emléktárggyal. Talán legismertebb látványossága
az ősi római város, Aelia Capitolina hármas
díszkapujának maradványa, az Ecce Homo-ív. Itt
muJatott Pilátus a töviskoronás Jézusra: "Ecce
Homol" - "Íme, az emberI" Az ív alatt áthaladva a
Sion-n/Jyérek templomába és kolostorába léphetünk. Erdekes látnivaló a templombelsőben a
b(borpalástos, töviskoronás Jézus, kezében nádszállal - így'.ábrázolták, uJalva a katonák gúnyolódására : "Udvöz légy zsidók királya!" Néhány
lépéssel odébb az Antónia-vár, Pilátus egykori
rezidenciája, ahol halálra ítélte Jézust. Ma mohamedán iskola. Udvara a KeresztúJ első stációja:
Jézust halálra flélik. Nyitott,félkupolás emelvényt
látunk, amelyr/JI Pilátus ítéletét hozta. Kissé vissza
kell kanyarodnunk, hogya KeresztúJ stációit követhessük. Az iskolával szemben, az uJca túloldalán lévő Flagellatio-templom (Megostorozás temploma) egy középkori templom romjaira épült. Itt
ostorozták meg a római katonák Jézust, miuJán
Pilátus halálra ([élte . A templomfestell üvegablakai is erre az eseményre uJalnak. Az első képen
"Pilátus kezét mossa", a következő ábrázolás:
"Jézust megostorozzák, majd töviskoszorúval megkoronázzák." Végül felismerjük a jelenetet: "Barabás örül, hogy szabadon engedik."
A ferences kolostor küls/J falán tábla jelzi, hogy
itt vette Jézus a vállára a keresztet, ez tehát a
második stáció. Az uJca végén, a jobb oldalon álló
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kilépett a Golgotához vezető úJra. A nyolcadik
stáció helyét kl'Jbe vésett kereszt jelöli a görögkeleti ortodox kolostor falán. Lukács evangéliuma
szerint itt szólt Jézus az őt sirató jeruzsálemi
asszonyokhoz, kérve /Jket, hogy inkább saját magukat sirassák és gyermekeik sorsáért aggódjanak. A
kolostorból kissé visszakanyarodva , talán száz
méter uJán eljuJunk egy csúcsíves Kopt kolostorhoz. Kapujának baloldalán oszlop jelzi a kilencedik állomás helyét: Jézus harmadszor is összeroskadt a kereszt súlya alatt . A KeresztúJ uJolsó öt
stációjának színhelye a Szentsír-bazilikában van.
Jézus sírja fölé már Nagy Konstantin parancsára
templomot építettek, amelyet 335-ben szenteltek
fel . E templom volt századokon át a palesztinai
keresztények kultuszának központja, amely a világ
minden tájáról vonzotta a zarándokokat. A többször lerombolt és újjáépített templom alapfalai
fölé a XII. században a keresztesek kupolás bazilikát építettek, amely ma is áll, s amelyen napjainkban testvérként egymás mellett éM keresztény
közösségek osztoznak (latinok, ortodoxok, örmények, koptok).
·vel a zsidók temetkezési helyei a helységeken kívül voltak, Jézus sírja is amelyet eredetileg Arimateai József vágatott magának egy kis szikladomb oldalában - a
városon kívül, az országúJ mellett feküdJ. Csak Kr.
uJán 43-ban, amikor Heródes Agrippa király megépítette a harmadik városfala/, került Jézus sírja
Jeruzsálem belterületére. Ma majdnem a város
közepén van. A Szentsír-bazilika Kriszlus keresztrefeszítésének a helye, a Golgota-domb mellett
épült. A Golgota tetején kéthajós, boltíves kápolna
emelkedik. Benne, a latin oltárhoz keskeny lépcső
vezet fel. Az oltár előtt lévő kl'Jpadló mozaikköve
ábrázolja a tizedik stációt: Jézust megfosztják
ruháitól. A kápolna egész légköre, az örökmécsesek fénye, a zarándokok szívettépő éneke, a helyszín, ahol Jézus kínhalált halt, hívIJt és hitetlen
egyaránt magával ragad. Az oltárkép a tizenegyedik stáció: Jézust keresztre feszítik. Az ortodox
kápolna a tizenkettedik állomás helye: Jézus meghal a keresztfán. Virágok borítják az oltárt, amely
alatt egy köralakú, ezüst lap jelzi, ott állt a
keresztfa . A Jézussal egyidejaIeg keresztre feszúett
két lator keresztfájának a helyét is megszemlélhetjük: két fekete kör az oltártól jobbra és balra. A két
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kápolna közötti oltár szintén a latinoké. Faragott
Mária-szobrot látunk itt, üvegszekrényben állva.
Ez a Stabat Mater-oltár, a tizenharmadik stáció,
az anyaifájdalomJUlk állít emléket. Jézust itt vették
le a keresztr/JI, itt nézte kínhalált halt fiát Mária. A
szobor tőrrel átvert szívvel ábrázolja . Ahol Jézust
sírba helyezték, kissé távolabb van. A Golgotáról
lejövet állhatunk az élményre tömegesen várakozók közé. Itt a Szentsír, a tizennegyedik stáció.
Legalább harmincan állnak libasorban előttem.
Ráadásul nagyon lassan mozdul a sor. Mikor
érünk már oda? Hajtanám az időt, jöjjön már a
pillanat, amikor át/épem Jézus sírjának küszöbét.
Vagy mégse olyan sürgős? - JUJ a kérdés végig
idegrendszeremen. Készen állok egyáltalán a pillanatra? A fényképeztJgép nyakamban kiszen áll,
hogy megörökítse, ami odabent látható, de én
magam ... jaj, Istenem, tudom egyáltalán, hogy hol
vagyok?
·nt édesanyámon, ha gyönyöra zenét
hall, végig szalad rajtam a borzongás.
Eszembe juJnak a jól ismert bibliai
részletek. Mi minden történt itt közel kétezer évvel
ezeltJtt. III hozták a holl/estet, levéve a keresztfáról, Arimateai József és az a bizonyos Nikodémus,
aki tanácstag volt s ezért nem mert nyiltan beállni
Jézus hallgatói közé. Éjszaka kereste fel egyszer,
hogy komolya n érdekll'xijön az új tanfelIJI. Komolyan érlell'xihetett benne a hit, dehát innen néhány
méterre meghalni lálla azt, akiben hinni kezdell.
Mégis velle a bátorságot, elkérte Pilátustól a
holllestet, hogy il/l'J módon eltemesse. Valahol ill
göngyölték gyolcsba a zsidó szokás szerint. Innen
indult úJjára később a gyolcs, hogyelérjen Torinóba, s hogyelérjen a XX. század emberéhez, a
természettudományban bízókhoz, hogy éppen a
tudomány vezesse gondolataikat a természetfölöl/ihez.
Közeledeka bejárathoz. Ide gördítel/éka hatalmas kl>tömböt, hogy elzárja a sírt. Itt ál/hattak
valahol a római katonák /Jrségben. De itt állt aztán
húsvét hajnalán Magdolna. A házasságtörő, de
bflnbánó, aki még a saját szemének sem akart
hinni, amikor meglálIa afeltámadol/at. Itt, ezen a
helyen borult le Jézus lábaihoz, aztán szaladt
értesíteni az apostolokat. FuJol/ is azonnal Péter
és János, ahogya lábuk bírta, hogy maguk is
meggytJztJdjenek az asszony szavairól. János ért
először ide. A legfliJtalabb !anítvány. Benézel/ a
sírba, de megvárta Pétert. Erezte, úgy illik, hogy
eMre engedje. Nemcsak kora miall, hanem mert
Péter az elsIJ, a flJapostol . Bizonyára lihegve ért
ide a kafarnaumi halász, s tágra nyat szemekkel
nézel/ körül a sírüregben. Közben magam is
ideértem. Már belátok a kicsi sírkamrába. Szomorúan látom, ·hogy odabent annyi,hely sincs, hogy
egyszerre többen is elférjünk. Eppen csak hogy
belép az ember, már illik is megfordulni, s elhagyni ezt a csodálatos h~lyet . Már csak egy ember áll
elŐl/em. Már senki. Atlépem Jézus sírjának küszöbét. Egyszerli kl'Jpadka eltJllem a fal mellell. III
feküdt a holl/est. Ide borult le Péter, hogy bánatés örörnkönnyeit az itt hagyolI gyolcsba törölje.
Nem is akarva, akaratlanul mozdul a lábam, hogy
leboruljak én is. Két tenyeremet ráfelaetem a hideg
kl'Jpadlóra és megcsókolom. Milyen csönd van.
Ketten vagyunk Uram, Jézus . Te és én . Egy percre
ill mindenki találkozik Veled, a feltámadottal, az
éllJvel. Találkozik, ha Arimateai Józsefként jön ide,
kételkedve, de keresve, félve a világtól, s mégis
válla/va a sírodba lépést s annak következményeit.
Az elfelejthetetlen istenélményt. De találkozhatnak
Veled a házasságtörtJ Magdolnák, hogy aztán
leboruljanak elŐl/ed. Találkozhatok Veled én is, a
tanítvány, akihez eljuJolI az örömhír Péteren s a
többieken keresztül a XX. század végén. Köszönöm.
ak még egy imát hadd mondhassak el,
miel/JII kilépek innen . Mi Atyánk, ki vagy
a mennyekben ... Zarándok társam vállamra teszi kezét. Szépen, lassan meg kellfordulnom, s
kilépni az üres sírból. Már jónéhány méterrel
odébb juJ eszembe, elfelejtettemfényképezni. Hála
IstennekI
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hanem valódi oka amit ők szégyelltek kimondani -, hogy férjével együtt analfabéták
voltak, s az iskolás gyerek nekik főként azért
kellett, hogy esténként a
kalendáriurnból felolvas§9n nekik. S hogy ez
magyarázat valós leet, azt Jó=f Attila
és6bbi
emlékezései
igazolják, hiszen évek
múltán is hosszú részleteket tudott citálni az
egykori kalendáriumból, ami arra vall, hogy
az érdekesebb részleteket többször is újra kellett a gyermek József

évvel eze1910. március 21-én került az ötéves Jó=f Attila
Öcsödre, amikor az Országos
Gyermekvédő Liga lelencgyerekként nevelőszülőkhöz kihelyezte. "Itt éltem hét éves
koromig - írja az 1937-es önéletrajzában a költő -, már ekkor dolgoztam, mint általában
a falusi szegénygyerekek disznápásztorkodtam.
Hét
esztendős koromban anyárn néhai Pőcze Borbála - visszahozott Budapestre s beíratott az
elemi iskola II. osztályába"
A kis József Attilát 1910. március 21-től 1912. június 19-éig
Öcsödön Gombai Ferenc hathol,das földműves és családja nevelte. A mellékelt rajzon látható,
vályogból készült nádtetós házat
1955-ben láttam először, amikor
Jó=f Attila születésének ötvenéves évfordulóján a múzeum
Öcsödön, a Váncsodi iskolában
kiállítást rend\;zett Az akkor készült fénykép alapján készült Patay Mihály grafIkusművész rajza
is. így ugyanis rákerült a márványtábla is, amely tudtul adta:
"Ebben a házban töltötte gyermekéveit...Jó=f Attila"
1955. április 10-én, húsvét vasárnap került sor az emléktábla
leleplezésére - az öcsödi emlékünnepség nyitányaként Sebestyén János, a szakszervezetek
megyei tanácsának elnöke méltatta a költő jelentőség&, majd a
jelenlévő Gombai Ferencnének
átadott egy bekeretezett Jó=f
Attila képet és egy Jó=f Attila
kötetet, a szolnoki múzeum ajándékát
A közölt fényképen Gombai
Ferencné látható a házuk udvari
homlokzata elé húzott nyitott tornác előtt, az idős asszonyok hagyományos paraszti viseletében.
Tőle tudtuk meg, hogy nem is
azért vállaltak lelencgyereket,
hogy a munkában segítsen, mint
azt emlegették a költő életrajzírói,
lőtt,

kol ához vonult, ahol újabb
márványtábla avatására került
sor, és akkor vette fel az iskola
- amelyben József Attila Páczai

mában Öcsödön" cúnmel írott
cikkében emlékezett a Jászkunság, a TIT folyóirata 1955. évi
áprilisi számában. Tanulmánya
később átkerült a József Attila
emlékkönyv címen megjelent
kötetbe is.
Az ünnepségsorozat - a kor
szokása szerint - kultúrműsor
ral zárult. Délután ugyanis a
József Attila Kultúrotthon
nagy termébe gyűltek össze
Öcsöd fiataljai, öregjei, hogy
meghallgassák a Szolnokról
érkező művészeti csoportokat.
Nem volt ez akármilyen mű
sor. Kádár Ágoston, a megyei
népművelési osztály munkatársa, a mindenki által tisztelt

József Attila
öcsödi évei
Attilának olvasnia Páczai Mihály
tanító úr nem hiába írta be az
iskolai osztályozó könyvbe olvasásból a jó jegyeket Az iskolai
anyakönyv később a megyei levéltár gyűjteményébe került., ahol
bárki megtekintheti.
A faluvégi háztól - amelyet
sajnos később lebontottak - az
ünneplő menet a Váncsodi is-

Mihály tanító úr keze alatt tanult - a költő nevét.
A költő emlékét hirdető márványtáblát, ami az azóta felújított épületre is átkerült, Kisfaludi Sándor, a Verseghy
Könyvtár akkori igazgatója fogalmazta. 6 volt az, aki József
Attila egykori osztály társait felkereste és "József Attila nyo-

C)csöd, Arany János-utca 5.

Guszti bácsi, az idős tanító
válogatta össze. József Attila
versek elhangzása után a Kodály Kórus, majd a fűtőházi
tánccsoport - ma Tisza Táncegyüttes - számai következtek.
Méltó emlékezés volt ez József
Attiláról.

Kaposvári Gyula
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A tanácsok életéből

"

Város lesz-e Arokszállás?
Az elmúlt évtizedekben a
tavasz közeledtével egyremásra szaporodtak a térképen
a városok. Színpompás városavató ünnepségeken örülhetett az addigi falusi ember,
hogy immár városlakónak
mondhatja magát No és a
tanácsi vezetés is lépett egyet
a ranglétrán. Sőt sok helyen
az ambíciózus tanácselnökök
járták ki ezt a rangot a falunak.
A cím elnyerése aztán nagyívű fejlődést is hozott a
településnek. Tavaly Jászárokszállás is szerette volna
elnyerni a városi rangot, akkor nem sikerült. Vajon idén
is törekszenek erre? Erről beszélgettünk hármasban, Szikra Ferenc tanácselnökkel és
dr. Wirt Ágnessel, a vb-titkárral.
- A városi cím visszaszerzése nem lehet öncél - kezdi a
tanácselnök. Nem lehet csupán azért kiharcolni ilyesmit,
hogy a tanácsi vezetésnek
több legyen a fizetése, vagy
előbbre lépjen a ranglétrán. Ugy gondolom, az itt élő emberek kulturáltsága,
gondolkodásmódja, önszervező ereje segítheti, hogy város lehessünk ismét. A
lakosokat is meg kell kérdezni, akarjáke. Meg kell vizsgálni, van-e olyan fejlettsége a településnek, ami indokolja
ezt. Tehát sokoldalúan kell vizsgálni ezt
a kérdést.
- A mi esetünkben a városi rang
visszaszerzéséről van szó - mondja dr.
Wirt Ágnes, aki tősgyökeres árokszállásiként jól ismeri a jelent, de a múltat is.
Mária Terézia mezővárosi rangra emelte
a települést, de ezt a kiegyezés után
elveszítettük. Szerintem egy falu, kisváros feladatait nem a deklarált cím adja.
Ma már különben sem jár ez semmi
előnnyel. A költségvetésból egy fillérrel
se kapnánk többet. Régen ezért volt
kedvező a cím elnyerése. A közüzem i
díjak is alacsonyabbak voltak városon, a
posta, a vízügyiek is másként számolhattak, az úthálózatra - amit a KPM
kezelt - is több jutott A falusi ember
másodrangú állampolgár volt. Most ez
már foszladozik, lassan, de elindult ennek a különbségnek a megszüntetése.
- A mi esetünkben azt kell figyelembe
venni, hogy Jászárokszállás a Jászság és
a megye északi csücskében van. Mi
valljuk, hogy természetes körzetközpontként működünk. Vonzáskörzetünk
azonban nem Szolnok, hanem Heves
megye területére esik. Vámosgyörk,
-

--

-

-

Erk, Visznek stb. lakói közül sokan ide
járnak dolgozni, bevásárolni, patikába, a
gyerekeik az itteni gimnáziumban tanulnak. A benzinkutat a környező községek
tárnogatásával újítottuk fel, mert nekik
is érdekük volt, hogy ez korszerGsödjön,
működjön.
,
- Az a tény, hogy Arokszállás természetes körzetközpontként él, legayzálhatná a városi rangra emelkedést. Am a
megyehatárok átjárhatatlansága a jelenlegi közigazgatási rendszerben kerékkötője sok dolognak. Legalább tíz éve
hadakozunk az Egészségügyi Minisztériummal és a szakhatósággal a hétvégi
orvosi ügyelet miatt. Jelenleg Berényból
kell orvost hívni. Pedig Vámosgyörkön
is van ügyelet, de oda nem lehet mennünk. Más téren is áldozatai vagyunk az
esztelen központosítás i törekvéseknek.
Az áfészt is elvitték B erénybe. Jelentős
erőfeszítésbe került, hogy megfelelő kereskedelmi ellátást tudjunk biztosítani
Árokszálláson - sorolja a vb-titkár.
- Januártól a tanácsi költségvetés alapja a személyi jövedelemadóból származó bevétel. Mi szerencsések vagyunk,
ugyanis jól kereső állampolgárok laknak
itt. Persze tudjuk, az 1.200 Pestre ingázó
s ott viszonylag magasabb fizetést kapó
emberek sorsa is megváltozhat. A munkanélküliség réme őket fenyegeti első
sorban. Ezért arra törekszünk, hogy ipar
települjön id~, legyen helyben megélhetési lehetősége az embereknek. Támogatjuk az iparosokat, a magánkereskedő-

ket, az értéket teremtő vállalkozókat. Ez
munkalehetőséget is biztosít, meg a jövedelemadóból bevételt a tanácsnak. Igy
lesz lehetőség további fejlesztésekre, lakásépítésre, közművesítésre, ami végül
is a városiasodást segíti elő - érvel
Szikra Ferenc.
- A közigazgatás is gyökeres á~laku
lás előtt áll - mondja dr. Wirth Agnes.
Én remélem és hiszem, hogya nép józan
esze önszervező módon tud felszínre
törni. Az értelmes, szívükben lokálpatrióta emberek fognak bekapcsolódni az
önkormányzati munkába, s erősíteni
fogják a helyi ellenőrzést. Mondom ezt
azért, mert éyek óta jól működő értelmiségi klub, Arokszállásiak Baráti Köre,
kertbarát-klub létezik a községben. Itt
volt hajdanán ipartestület, gazdakör,
ezek is könnyűszerrellétrejöhetnek,
mert van az emberekben ilyen törekvés.
S ha egy letisztult önkormányzati formában ezek az erők kiteljesíthetik akaratukat, az előreviszi a falut, a régióközpontot, a várost - ahogy tetszik a megnevezés.
- Mindehhez persze emberléptékű demokrácia kell. Higgadt, nyugodt és türelmes demokrácia. Jelenleg bábeli állapot van. Reméljük, a választások után ez
letisztul, s Jászárokszállás népének is a
fejlődést, a kiegyensúlyozott, biztonságos hétköznapokat hozza el városi
ranggal, vagy anélkül - fejezi be a
beszélgetést Szikra Ferenc.

K.E.
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Alakítás, Pálffy-módra
Március közepén végre másodfokon is befejeződött dr. Pálffy Dezső, volt
téeszelnök és Marinka Zsigmond szövetkezeti főkönyvelő híitlen
kezelési pere, ami már lassan két esztendeje, az emlékezetes sörgyári botrány
óta húzódik. Az ügyben eljáró Pest Megyei Bíróság március 22-én elnapolta
ugyan egy héttel a határozathozatait, de a tárgyalás hangulatából következtetve, ajelenlévő szakemberek felmentő ítéletre számítanak.
9 óra 30 perc - tanúi lehetünk minden
A sörgyári botrány kirobbanásakor
sokkal nagyobbnak indult az ügy, mint idők egyik legjobb Pálffy-alakításának.
amiként most befejeződött. Akkor sik- A bírónő rendre inti: ne rakja keresztbe
kasztásról és sok súlyos szabálytalanság- a lábát, üljön rendesen, s ne felejtse el,
ról szólt a fáma, nyolcvanmilliós vissza- hogy a vádlottak padján van.
- És ha beteg vagyok? - kérdez vissza
élésekről. Bírósági büntetőeljárást aztán
"csak" többrendbeli hűtlen kezelés miatt a vádlott. - Akkor sem ülhetek kényelindítottak a két vádlott ellen, több vád- mesen?
pont már akkor sem "állt meg".
- Ha szükséges, szünetet rendelek el Nézzük röviden azt a tényállást, ami a mondja villámló szemekkel a bírónő -,
vádiratban, illetve az elsőfokú ítéletben de fegyelmezetlenséget nem tűrök ...
szerepelt. Eszerint a korábban elkészült
Szünet - szenvedő arc - vízivás ...
sörgyári palackozó bérmunkájából kelet- Kifakadás a "csalók és megalomániákező nyereséget a sörgyári gazdasági
sok" ellen, akiknek inkább kellene ezen
társaság gesztora, a Mezőhéki Táncsics a padon ülniük, mint neki, "ártatlan
Termelőszövetkezet, jogellenesen saját embemek"... (Tudniillik: mint Pálffy
érdekeltségi alapjának feltöltésére hasz- doktornak!)
nálta fel, s ennek segítségével I)em lett a
Tíz perc múlva folytatódik a tárgyatéesz 1984-ben alaphiányos. Igy aztán
lás. "Nem bírom hallgatni ezt a szemétévvégi prémiumot tudott fizetni a szövetkezet a magasabb beosztású vezetői séget! " - mondja szenvedő hangon az
nek - többek között az elnöknek és a elsőfokú határozat indokolását hallgatva. Befogja a fülét, hogy tényleg ne
fókönyvelőnek is. Emellett - a vádirat
szerint - egy újabb esztendőben is jogel- hallja.
Valóban nagy alakítás! A tanácsvezelenesen fizettek prémiumot a szövetkezetben. Ennyi maradt az induló nyolc- tő bírónő jegyzőkönyvbe veteti, hogya
vádlott az utolsó figyelmeztetését kapja.
vanmillióból.
, A Pest Megyei Bírósághoz úgy került A fIlmesek örülnek, hogy végre van
a per, hogyaMezőtúri Városi Bíróság valami izgalom ...
elsőfokú ítéletét - tíz-tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztés és a joghátráA dolog aztán így is folytatódott, s
nyok alóli előzetes mentesítés - mindkét
tartott délig. Pálffy doktor - az elsőrendű
érintett megfellebezte, s egyben Pálffy
doktor és védője elfogultsági kifogással vádlott! - egyre jobban nyeregben érezte
magát. A szakértőket vélemény-hamisíélt a Szolnok megyei bírósági szervezettással vádolta meg, a bíróságot kioktatta,
tel szemben. A volt téeszelnök koncepés
egyáltalán: kikérte magának ezt az
ciós perre hivatkozott, aminek hátteréegész
megalázó procedúrát. ("Én, mint
ben - szerinte - akkori megyei hatalmasaz
Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár
ságok álltak, mint dr. Zsmurin Lajos
kigondolója és megalkotója ... " - idézte
exfőügyész, dr. Lőrinczy György akkori
többször is magáról önnön mondatát.)
NEB-elnök és mások.
A bűnbánó, de legalábbis tisztelettudó
vádlottakhoz szokott bíróság egyre keA következőkben lapozzunk bele né- vésbé tudott már mit kezdeni e helyzethány gondolat erejéig a tárgyalás részle- tel. A három bírón is érződött, szeretnéteit rögzítő jegyzetfüzetbe. Idézzük a nek végre túl lenni ezen a kellemetlen
színjátékon - nem utolsó sorban ezen a
bejegyzéseket!
9 óra 5 perc - kezdődik a tárgyalás. kellemetlen vádlotton. Mi pedig itt,
Bevonul a stáb, amelyik a volt mezőhéki Szolnok megyében elkönyvelhetjük: látelnök "életének és meghurcoltatásának" tunk megint egy vádlottak padját, amefilmjét készíti. A tanácsvezető közli: a lyen ismét nem azok ültek, akik leginfelvételt engedélyezi, de a filmen ő és kább odavalók lettek volna. Odakerült
egy hajdan ugyan hatalmas(ság)nak szábírótársai nem szerepelhetnek.
9 óra 20 perc - a tanácsvezető bírónő mító, de tulajdonképpen aprócska "hal",
és oda társa, egy tipikus kisember is, aki
először figyelmezteti tollával kopogva
asztala lapján a, vádlott-társával sugdosó a körülmények áldozata csupán, s nem
Pálffy Dezsőt. Ugy látszik, ő keményebb más. Az igazi vétkeseket azonban hiába
dió lesz, mint szolnoki kolléganője volt kerestük.
L.Murányi László
az ősszel.
mezőhéki

***

***

A hÚJatalos nyelv 5.

Hivatal
és nyelv
Az előbbi cikkben a hivatalos nyelv
szaknyelvi sajátosságairól volt szó.
Most arra a kérdésre válaszolunk, milyen a helyes hivatalos nyelv. A rövid
válasz így hangzik: Legyen minden magyar ember számára világos, érthető.
Mikor lesz érthető?
1./ Ha a szóh3$ználata pontos, ha a
gondolat kifejezésére mindig a legalkalmasabb szót használja. Ha pl. nem cseréli össze a helység-helyiség, jog-jogosítvány, vezetés-vezetőség, egyelőre
egyenlőre stb. szópárokat.
2./ Ha nem használ feleslegesen idegen szavakat. A leggyakoribbak: pozitív, negatív, objektum, konkrét, konkretizál, aktív, aktivizál, volumen, realizál,
probléma, téma stb.
3./ Ha elkerüli az agyonhasznált, illetve helytelenül használt divatszavakat:
komoly, döntő, biztosít, kérdés, súlypont, felé stb.
4./ Ha nem használ dagályos kifejezéseket: megállapítást nyert, vásárlást eszközölt, elintézésre kerül, folyamatba helyez, bírálatot gyakorol, késedelmet
szenved, előnyökkel rendelkezik stb.
5./ Ha törődik a mondatszerkesztéssel,
s nem teszi a mondatot zsúfolttá, bonyolulttá, nehezen érthetővé. Pl.: A vállalati
gazdaságveztés az óriási felelősségtől
hajtva a szociális gondozásról szóló
rendelet fölött folytatja a tegnap megkezdett vitát, amely új térítési díjakat
állapított meg a tanulók vonatkozásában.
6.1 Ha törődik a tartalmi és tipográfiai
tagolással, s ezzel is segíti a megértést.
Ennek érdekében a mondanivalót fó- és
alpontokra osztja, az eligazodást a betű
jelzésekkel, számjelzésekkel és ki- vagy
bekezdésekkel segíti, ha a megértés érdekében helyesen használja a zárójeleket, a gondolatjelet és az egyéb írásjeleket.
Ezek olyan követelmények, amelyeket a tanácsnál dolgozóknak nemcsak
tudniuk kell teljesíteni, de kötelességük
is, ha azt akarják, hogy nyelvüket az
állampolgárok megértésk. Ha szakmai
gőgtől vezérelve bonyolultan, nehezen
érthetően fogalmaznak - mert nem hiszik, ez illik a hivatalhoz -, akkor
antidemokratikusan cselekednek, hisz a
hivatalos nyelv legfőbb jellemzője csak
az lehet, amit a cikk elején írtunk:
mindenki számára legyen érthető, világos és magyar.
Páldi János
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Az anyagi gond egyre

nagyobb teher

Anyának lenni öröm, háziasszonynak keserűség
A tavasz első napsugarai kicsalogatják ott válogattarn olcsóbb dolgokat Amit
az embereket kuckóikból. Akad munka a csak lehetett, megvarrtarn magam. A
kiskertekben, a földeken, a szőlőben. Itt varrógépet ajándékba kaptam, kértem,
a sora a tavaszi nagytakarításnak. S hogy haszna legyen. Megtanultam kötni,
benépesülnek a játszóterek, a parkok. s míg a kicsi aludt, meg esténként,
Babakocsik "parkolnak" a padok mellett, kötöttem. Sok pénzt meg lehetett így
nyikorogva kopik a rozsda az első hintá- fogni. De nem öröm fillérezgetni, százók alatt a játszótéren. Kismamák vi- molni, mire futja még. Mi szerettünk
gyázzák csemetéik első lépéseit.
volna gyereket, örülünk, hogy van. A
Pető Balázsné kezét kisfia szorítja.
másodikat ám meggondoljuk, mert az
Most csöppet sem barátságos, oltást ka- anyaság örömét megkeseríti az egyre
pott a bölcsödében. A mama a napokban súlyosabb anyagi teher.
állt újra munkába, lejárt a gyes is,
Szvett Józsefné helyett édesanyja nyit
nagyot változott a család élete.
ajtót. Manyi elment vásárolni, mert vala- Jó dolog három, évig otthon lenni, hol, valamit leértékelve árulnak, meg
nevelni a gyereket. En boldogan tettem. kell nézni. Együtt őrizzük a négy hónaDe bizony, voltak keserves pillanatok is, pos I?órika álmát néhány percig.
- Oriási tömeg volt, törölközőt, meg
s az utóbbi hónapokban egyre több. A
kellemes hétköznapokat a megélhetés ágyneműt árultak. Dórinak hamarosan
gondja keserítette meg. Nem akarom szopni kell, otthagy tam az egészet Masorolni, mibe kerül egy gyerekcipó, min- radt a ~nz - konstatálja Manyi, amikor
denki tudja. A mosószerek árának emel- befut. En most intézem, hogy gyedet
kedése, meg a vízdíjak azt hiszem, min- kapjak. A fizetésem 5.800 forint volt, a
denkit nagyon sújtottak. Márpedig mos- 75 százaléka nem nagy összeg. A férjem
ni kell, s nem is keveset. Szintúgy úgy nyolcezer körül hoz haza, de hatezérintett bennünket a gyógyszerárak eme- ret elvisz az OTP meg a rezsi. Szerenlése. Hol erre, hol arra minden családnak csémre sok tejem volt, elhordták tőlem,
szüksége van, még akkor is, ha alapvető ebből úgy két-két és félezer forint jött
en nem beteges ek. Ezt bizony megérezte össze. De egyre apad 51 tejem, lassan
a pénztárcánk. A gyed alatt még csak- csak Dórinak lesz elég. Igy nehéz hónacsak kijöttünk a pénzből. A gyes egy éve pok elé nézünk.
már nehezebb volt. Az csak 800 forint,
- Majd csak segítünk nektek is - szól
2.040
forintos
jövede- közbe a mama - úgy, mint a többieknek.
meg
a
lemkiegészítés. Az OTP-t, a rezsit fizet- Szülői segítség nélkül nem is igen
ni kellett, az árak meg csak mentek tudnánk megélni. A Neszúrben megtefelfelé.
rem a zöldségféle, a disznó is felnő. Igy
-Hogyan lehet ma megtakarftani, gaz- húsért nemigen járunk a boltba. A bébi,holmik is iszonyúan drágák. Egy szép
dálkodni a kevésMl?
- A férjem különmunkát vállalt. Ez jó rugdalózó hatszáz, egy babakocsi hatis, meg ro~sz is. Kevesebb idő maradt a ezer! Nekem szerencsém van azért is,
családra. En pedig ott takarékoskodtam, mert nagy a család, sok a gyerek. A
ahol tudtam. Kijártam a lengyel piacra, kinőtt holmik vándorolnak ide-oda. Már

A haj
a közérzet
tükre

A dús, selymes fényű, ápolt haj
mind a nő, mind a férfi megjelenését
e1ónyösen befolyásolja. A jól meg válasllott hajviselet kihangsúlyozza az
arc jellemző vonásait, és egységes
keretbe foglalja.
A nők 35 százalékának zsíros, 30
százalékának száraz és töredező, 20
százalékának vékony, nehezen fésülhető és formázható a haja. Csupán 15
százalék, aki elégedett hajával.
A haj ápolására adunk néhány
tanácsot:
Hajmosás: Akkor kell hajat mosni,
amikor már kezd fényessé, zsírossá
válni. A benedvesített hajra öntsük rá
a megfelelő sampont, és körkörös
masszíroző mozdulatokkal mossuk

meg a hajunkat, illetve a fejbőrt.
Csak akkor lesz szép és fényesen
csillogó a hajunk, ha a fejbórt is jól
megmostuk, és a fejbőr vérkeringését
fokolluk a massÍrozó mozdulatokkal.
Ha hajmosás után a hajunk elektromosan feltöltődik, és nagyon száll,
kenjünk rá kevés testápoló krémet,
hogy könnyebben fésülhető legyen.
A zsíros hajhoz használjunk speciális sampont, amelynek a hatóanyaga
eltávolítja a szennyeződést és a
faggyút a hajból, de a haj szerkezetét
és szilárdságát nem befolyásolja. A
zsíros hajúak viseljenek rövid és
szellős frizurát.
Száraz, töredező hajhoz használjunk olajtartalmú samponokat. A vékonyszálú, puha hajat ajánlatos mosás után főnnel szárítani. Ne szárítsuk nagyon ki, maradjon kissé nedves, akkor könnyebben tudjuk formázni kefével. Dúsabbnak tűnik a
haj, ha egy-egy hajtincset világosabbra festetünk a fodrásszal, azaz
melírollatjuk. Az enyhe dauer is

én is raktam el Dórikának ingecskéit, a
pólyát. Jó lesz a következőnek.
-Lesz következ8?
- Remélem. Mi legalábbis szeretnénk.
Eddig se éltünk nagylábon. Ezt a lakást
is meg tudtuk venni, berendezni. Van
helye még egy lurkónak.
Hasonlóan gondolták E. Horváth Tiborék is. A kellemesen berendezett kétszobás OTP-s lakás kis szobáját hamarosan meg kell osztania a kétéves Tibikének, júniusban testvérkéje érkezik. A
gyed kellemes két éve után egy-két
hónapnyi lesz csupán a gyes ideje, májustól ismét szülési szabadságon lesz a
ház asszonya.
- A postán dolgoztam, négyezerre jött
ki a gyed, mert alacsony volt a fizetésem. A férjem pincér. A borravaló s
szakma kiszámíthatatlan. Téli hónapokban mindig kevesebb. Nem mondom,
hogy könnyű kijönni a pénzből, de
panaszkodni se akarok. Nálunk a gyerek
ruházása jelent gondot. Egy cipő 700800 forint s kinövi három hónap alatt. A
gyümölcs is drága, a gyereknek viszont
csak megveszi az ember. Szintúgyahús,
a tej. Nem nélkülözhetjük. Sokszor jobb,
ha le se megy az ember a boltba. Enni
viszont kell.
-Kett8vel még nehezebb lesz beosztani
a péf!zt.
- Igy van biztos. De akkor mikor
szűljek? Ki tudja megmondani, öt év
múlva jobb lesz-e? Akkor milyen árak
lesznek? Lesz-e több kedvezmény a
gyerekeseknek? Ma semmi se biztos, de
holnap se. Eddig is megéltünk valahogy,
eztán is kitaláljuk majd. Még fiatalok
vagyunk.

dúsabbá varázsolja a vékonyszálú és puha hajat.
Dús, erősszálú haj sokszor durva és merev hajszálakból áll. Használjunk
krémsampont,
speciális
öblítőszert és hajbalzsamot, hogy lágyabb és
könnyebben formázható
legyen.
A balzsam a haj töredezett végeit reparálja. Mosás és öblítés után jól
massZÍrozzuk a hajba. Különösen a
hajvégeket kenjük be, majd rövid itő
után öblítsük le. A hajbalzsam selymessé, lággyá és könnyen formázhatóvá teszi a hajat!
A természetes hullámos hajhoz
olajtartalmú sampon ajánlatos, hogy
a hullámok a mosás után ismét szépen kunkorodjanak. Ha szeretné,
hogy kiegyenesedjenek a hullámok,
akkor kenje be a haját dauervÍZzel és
fésülje simára kefe segítségéve!.
Száraz, töredező hajnak jót tesz a

K. E.

tojásos pakolás. Keverjünk el egy tojássárgáját
kevés babaolajjal, és
hajmosás előtt kenjük a
hajunkra. Kb. fél óra
hosszat hagyjuk rajta,
utána alaposan mossuk
meg a hajat a megfelelő
samponnal.
Különösen a hosszú
hajat viselőknek a fejbőmél zsíros, a hajvégeknél viszont száraz a
hajuk. Ekkor a fejbórt és a hajtőnél
lévő részét zsíros hajhoz való samponnal mossuk, a hajvégeket pedig
balzsammal és öblítőve! kezeljük.
Akinek korpásodik a haja, lehető
leg hordjon rövid és szellős frizurát,
hogyafejbőrt élje a levegő. Soha ne
mossa a fejet szappannal vagy egyéb
mosószerrel, kizárólag jóhatású, korpaellenes samponnal, és dörzsölje be
. a fejbórt korpaellenes szesszel. Kb.
három hetes kezelés alatt a korpásodás meg szűnik.

"

23

T
A
L
~

.

'

'

T
A
L
~

A

A

N
Y
O
K

N
Y

A

'"

•••

Már pedig UFO-k nem léteznek
Mint bizonyára önök is tudják, az
utóbbi időben roppant mértékben megnőtt az állítólagos UPO megfigyelések
száma. A világ valamennyi tájáról kaptunk jelentéseket arról, hogy szemtanúk
láttak az égbolton különös repülő testeket, melyek sokkal gyorsabban repültek
a mi vadászrepülőinknél is, majd hirtelen eltűntek a semmiben. Vagy, hogy
más esetet is említsek, némelyek azt
állítják, hogy személyesen láttak egy
űrhajójából kiszálló idegent. Azt hiszem, e két eset is tökéletes bizonyítéka
annak, hogy mennyire lehetetleneket állítanak egyesek. Bár világszerte sokan
vannak, akik hisznek az efféle szóbeszédben, de csak azért, mert nem gondolják végig a különféle híresztelések
állította eseményeket.
Mert mi is valójában egy ilyen UPO
észlelés? Néhány ember fantáziálása,
beteges képzeigése. De persze az is
lehet, hogy idegrendszeri problémák
okozzák az efféle "megfigyeléseket".
Bármi legyen is a magyarázata, tény
azonban az, hogy az észlelések száma
nó. Vannak, akik azt állítják, hogy az
UPO-k nem mások, mint a két nagyhatalom titkos fegyverei, míg megint mások
azon a véleményen vannak, hogy ezek
egyszeru természeti jelenségek, s nem is
érde1'!lelnek több említést a gömbvillámnál. En magam egyik nézettel sem értek
igazán egyet, mivel a magyarázatuk még
így sem elég hihető. Hallottam már
olyan véleményt is, hogy az UPO-kat
körbevevő titkolózás azért van - fóként a
tengeren túlon -, mert az ebben illetékes
személyek tudják, hogy az amerikai
fegyverek sem képesek megküzdeni a
hirtelen fellépá veszéllyel. Tehát, a jelenség félremagyarázása csak azért van,
hogyelkerüljék a pánikot.
De bármennyi ellenérv is lát napvilágot, be kell látnunk, hogy napról napra
nó azoknak a száma, akik hisznek az
UPO-kban. Nekem azonban továbbra is
erős kételyeim vannak az efféle történetekkel kapcsolatban. Hogy lehet az,

hogy mi, akik már közel fél évszázada
kijutottunk az úrbe, még semmi jeIét
nem tapasztaltuk annak, hogy lennének
még rajtunk kívül értelmes lények a
világmindenségben?
Miért van az, hogy bár szinte minden
harmadik nap látnak valahol UPO-t,
annak irányítói mégsem próbálják meg
felvenni velünk a kapcsolatot? Vagy,
hogyan lehet az, hogy a Föld körül
keringő műholdak, de akár a Voyager-2
is, még soha sem jelezték, hogy repülő
csészealjakat észlelnek a Naprendszer
egyéb pontjain? De sorolhatnám még a
kételyeimet, bár azt hiszem, hogy elég
volt az is, amit idáig felvonultattam,
hiszen azokból is jól kitűnik, hogy bizony elég sok rejtély övezi még az
idegeneket. Persze, nem azt kívánom
elhitetni az olvasóval, hogy a Földön
soha, semmi titokzatos nem történik. De
igen is, hogy történik, csak azoknak a
jelenségeknek egészen más a magyarázatuk, mint ahogy azt sokan, és főként
téve sen gyanítják.
Vegyünk most egy ilyen, egyszeruen
megmagyarázható jelenséget Mivel · a
legtöbb megfigyelést az éjszakai égbolton feltűnő fényes valami képezi, vegyük mi is ezt a helyzetet a magyarázat
alapjául. Mert, mi történik akkor, ha egy
kis meteorit érkezik bolygónk légterébe?
Felizzik, fénylő csíkot szánt az égbolton,
majd hirtelen eltűnik, akárcsak a rejtélyes UPO-k. Ennyire egyszeru magyarázatot is lehet találni a "repülő csészea1- .
jak" problémakörére. Tudom, sokan
vannak - főleg az UPO hívők közül -,
akik most nem értenek egyet velem,
mert ennyire egyszeru magyarázatot
próbáltam adni a rejtélyre. Pedig higygyék el, kérem, hogy nagyon valószínű,
hogy nekem van igazam. Ezt nem fellengzősségból mondtam, csupán a tényekre támaszkodtam iménti kijelentésemmel. ' A történelem számos, kissé
hihetetlen történetet feljegyzett az utókor számára. Ilyen például a mindenki
által oly jól ismert Tüzesszekér, melyet

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
Ezéki~l próféta látott Isten megjelenésekor. Epp ilyen különös eseményként
említhetnénk Atlantisz és a Bermudaháromszög legendáját is. Azonban azt
hiszem, hogya legtöbb szóbeszéd alapjául mégis ez utóbbi hely szolgál.
Egyes, ufológiával foglalkozó szakemberek állítólag több tucatnyi feljegyzéssel rendelkeznek arról, hogy hogyan
és milyen körülmények között véltek
látni UPO-t a Bermuda-háromszögben.
Nem akarom felesleges részletekkel untatni önöket, de némelyek szerint 1981ig mintegy 120 hajó és 15 repülógép,
valamint 1200 ember tűnt el a Földnek
ezen a kritikus területén. Ez azonban
csak látszólag jelenti az UPO hívők
győzelmét, hiszen az eltűnések legtöbbje megmagyarázható a repülőgépek pilótáinak tapasztalatlanságával, a gépek
nem kielégítő műszaki állapotával, míg
a hajóknál váratlan viharokra gyanakodhatunk. Azt hiszem, hogy a tapasztalt
ufológusok is be fogják látni, hogy néha
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak
egyes híreszteléseknek, mintsem kellene.
A "háromszög" még valóban tartogathat számunkra meglepetéseket, csak talán nem úgy, ahogy azt a legtöbben
gondolják. Néhány különös természeti
jelenség miatt nem kell mindjárt UPOkra gyanakodnunk a tenger fenekén. A
magyarázatnak másban kell rejlenie. Talán mondanom sem kell, hogya Bermuda-háromszög az amerikai kormányzatnak is szemet szúrt, éppen ezért rendelték el, hogy átkutatják a területet. Vízről
lévén szó, ezt legkönnyebben természetesen tengeralattjárókkal hajthatták
végre. A vizsgálat eredménye számomra
nem volt meglepá. A tengeralattjárók
merülési mélységében semmit sem tapasztaltak., Gondolom, önök is tudják,
hogy az Allamokban - hasonló céllal,
mint az előbbi - vizsgálóbizottságot hoztak létre, dr. Edward Condon vezetésével. A bizottság alaposan megvizsgált
minden bejelentést, de tényleges eredményre nem jutottak. A vizsgálat lezáródásával Con don 1969. január 8-án bemutatta 1464 oldalas beszámolóját a
eredményeiről.
Tanulbizottság
mányában leszögezi, hogy bár a tanúk
váltig állítják, ő azonban mégsem tudott
meggyőzódni a repülő csészealjak létezéséről.

Hát, ezek a tények, melyeket úgy
gondoltam, hogy önök elé tárok. Talán
sikerült meggyőznöm , az UPO pártiakat
is, hogy ne véljenek mindenben idegen
repülő testeket felfedezni, melyeknek
lehet, hogy nagyon is reális magyarázatuk van. A repülő csészealjaknak bizony
kevés esélyük van arra, hogy a Földön
megjelenjenek, mint ahogy annak is
kicsi a valószínűsége, hogy értelmes
lények látogatnak el bolygónkra. Nos,
azt hiszem, az eddig elhangzottak alapján megállapíthatjuk, hogy UPO-k nem
léteznek.
(Folytatj uk)
Molnár G. Attila

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
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Pályázati felhívás
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács VB művelő
dési, ifjúsági és sport osztálya
pályázatot hirdet az 1990. évi
megyei közművelődési alap
felhasználására. A közműve
lődési alapra minden, a megyében múködő művelődő
közösség, kulturális intézmény, egyesület pályázhat,
közművelődési tevékenység,
esemény, rendezvény támogatására vagy azt szolgáló
eszközök beszerzésére.
- Azok a törekvések élveznek elsőbbséget, amelyek értékes művelődési folyamatokat indukálva mélyítik a kultúra és a lakosság kapcsolatát, minél nagyobb rétegeket
érintő módon (különösen tekintettel a kistelepülések lakosságára).
- Előnyben részesítjük a
helyi személyi, tárgyi és
anyagi garanciát, kötelezettséget is vállaló igényeket.
Támogatni
kívánjuk
olyan társintézmények és hálózatok, egyesületek, öntevékeny csoportok, szervezetek
stb. közös feladat megoldására irányuló összefogását,

amelyek a kulturális szolgáltatásokat hatékony komplex
módon kívánják bővíteni.
- Berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését akkor
támogatjuk, ha azok elsódlegesen és közvetlenül a műve
lődési tevékenységet szolgálják. (Ebben az esetben csak a
helyi erőforrások kiegészítésére vállalkozunk.)
A helyi tanácsok gondoskodnak a kapott támogatási
összeg rendeltetésszeru felhasználásáról, annak ellenőr
zéséről. A pályázók kérelmüket a kiírás fenti szempontjainak megfelelően készítsék el,
pontos költségvetési tervezetet mellékelve, a vállalt helyi
erőforrások mértékét is jelezve. (Lehetőség szerint kérjük
a pályázatokért felelősséget
vállaló fenntartók, szervezetek kötelezettség -vállalását
is.)
A pályázatokat legkésőbb
1990. április 20-áig kérjük
beküldeni a Jász-NagykunSzolnok Megyei Tanács VB
művelődési, ifjúsági és sport
osztályára (Szolnok, Kossuth
L. u. 2.), három példányban.

Szöv-Clubtaxi Szolnok

Hivható éjjel-nappal!
Kedvezményes túrafuvar!
Utazzon velünk!
Telefonszámaink: 44-404
és 40-140.
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SZOLNOK
Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
Tacitus, Publius Cornelius (kb.
55-117): a legnagyobb római történetíró volt fiásainak drámai ereje,
stílusának törnörsége nagy hatást
gyakorolt a korszak művelődni, tanulni vágyó emberére.
Egy érdekes gondolatát a vízszintes 14., valamint a függőleges 20. és
33. számú sorokban találják meg az
érdeklődők.

Vízszintes: l. Forró égövi cseIje.
8. Költekezés. 14. Az idézet kezdete
(zárt betúk: E, L). 16. A vanádium és
az oxigén vegyjele. 17. Lemberg mai
neve. 18. Filozófiai fogalom. 19. A
végzet. 22. A tea alkaloidja. 24.
Rendben van! 25. ÁllóYÍZ. 26. Amerikában van! 28. Románia és az
NSZK a gépjárműveken. 29. Apaállat, fordítva. 30. O.G.L. 32. Benne
rejlő, természetéből következő. 35. A
rénium vegyjele. 36. Vágta. 38. Becéző szócska. 39. Alaszka nagy folyója. 41. Valóságos. 42. A talajon
kristályosodó szóda. 45. Össze-viszsza ráz! 46. A bundák réme, fordítva.
48 ... .lap. 49. Zsinóros, régi kabát,
névelővel. 51. Borulnak. 53. Tisztítás . 55. Indulatszó. 56. Állati lakhely.
57. Odacsap. 59. Vaspálya. 61. Fatuskó. 63. Vidáman. 65. Szeretné
megkapni. 67. K.L.Y. 68. Baranyai
nagyközség. 70 .... hal. 73. Sorszámvégződés. 74. A veleje. 76. Fizetésért
végzett munka.
Függőleges: l . A leghosszabb futószám. 2. Névelő. 3. Szovjet folyó.
4. Búzavirágféle. 5. Szovjet folyó. 6.
Jóleső érzést keltő. 7. Szarvasban
van! 8. Vegyítenek. 9. Tollal bánik.

10. Paripa, névelővel. ll. Téli csapadék. 12. A legmagasabb kártyalapok.
13. Bosszantotta. 15. Termelőszövet
kezetek Országos Tanácsa. 20. Az
idézet második része (zárt betúk: Ü,
T). 21. Hiteget. 23. Ne oda. 27.
Reichsmark, birodalmi márka. 29.
Nagyhatalom névbetűi, fordítva. 31.
Befejelle működését. 33. Az idézet
befejezése (zárt betúk: R, K). 34.
Emelkedő atmoszféra. 37. Előadó.
40. Batu ... 43. Kiejtett mássalhangzó. 44. Ragadozó madár. 47. Medialis, röviden. 50. Zuhan. 51. Becézett
női név. 52. Csak részben kavarog.
54. Időmérő. 58. Tusakodik, régiesen. 60. A meglepődés szava. 62.
Testrész. 64. Kérdőíveken szereplő
adat. 66. Reped a jég. 68. Szovjet
tehergépkocsi márka. 69. Jobb, páratlan betűi. 71. Butéliában van! 72.
A kezével jelez. 75. Vörös Antal. 77.
Regisllertonna. 78. Távolabbi őse,
fordítva.

A helyes inegfejtéseket április IS-éig kérjük beküldeni a
szerkesztőség címére.
A március l4-ei lapszámunkban
közölt rejtvény helyes megfejtése:
Csak a gyenge szereti önmagát, az
erlJs egész nemzeteket hordoz szívében.
A helyes megfejtók közül vásárlási utalványt nyertek: Fekete Timea
Budapest, Szendrő Zoltán Szolnok,
Németh Károlyné Budapest, Pár
Nándorné Szolnok.
Az utalványokat postán küldjük
el a nyerteseknek.
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