"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEI KÖZÉLETI LAP

Az
iparvállalatok
gazdasági
kilátásai
3. oldalon

Döntött a választópolgár
Átadták a képviselői megbízóleveleket
Április l2-l3-án a területi és helyi választási bizottságok megyénkben is
átadták az egyéni választókerületekben, illetve a területi pártlistákon parl a- .
mentbe jutott országgyülési képviselöknek a megbízólevelet. Felvételeink a !
megyei és a Szolnok Városi Tanácsnál rendezett ünnepélyes aktuson készültek,
amelyeken Petronyák László (MDF), Halász István (MDF), Fodor Tamás
(SZDSZ) és Hámori Csaba (MSZP) átveszi megbízólevelét. (Fotó: Nagy Zsolt)
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Ha minden simán menne,
nem is lennénk magyarok
Rendszerváltás személyeskedésekkel
támogat, s miért. Megyénkben előfor
dult, hogy míg az első fordulóban a
kisgazdák "lezsidózták" az SZDSZ-eseket, majd április 8-án szövetségben léptek az urnák elé. Igaz, akisgazdák
támogatását központi utasításként kapták a Szabad Demokraták, így a "parancsot" teljesíteniük kellett. Volt, ahol az
MDF jelöltjét nyílt színen lekommunistázta a Kisgazdapárt jelöltje. Március
25-e után aztán mégis egyezkedni próbáltak, de hiába, mindketten vesztettek.
A rekordok könyvébe való fejezetet is
produkált megyénkben a demokrácia
kezdete. Az MDF fölényes sikerén túl
odavaló az is, hogy a Jászság küldi a
parlamentbe az egyéni körzetból kikerülő legidősebb képviselőt. Dr. Mizsei
Béla megválasztásának napján töltötte
be a .68. életévét. Igaz, más rekordot is
választhattak volna,a polgárok. Ellenfele, dr. Kecskés Akos az MDF 176
jelöltje közül a legfiatalabb induló volt,
29 éves! Az ő küzdelm ük más szenzácitérre. A sokat hangoztatott MSZMP óval is szolgált. Mindössze 22 szavazat
utódpártjai és szervezetei körébe "tarto- volt a döntő az idős kertész javára. S
zó" Hazafias Választási Koalíció, az hogy a bűvös 22-es szám a fiatal jogász
Agrárszövetség szintén nem volt jó vá- és politológus, vagy a megválasztott
honatya számára lesz-e csapda, nos, ezt
lasztás a jelöltek részéről. Az emberek a jövő dönti el!
jó része megértette: pártokra, azok jePersze a szavazáskor senkiről sem
lö1tjeire kell szavazni, mert a polgári lehete~t tudni, hogyan dönt majd a fülkédemokráciák így működnek csak! S ben. Am sokan valaki ellen szavaztak.
zengzetes szavak, a pártharcok undorító "J aj, csak nehogy az a lehetetlen, felkészületlen, demagóg, erőszakos.. . stb.
szennyének, a pártonkívüliek pártja alak jusson be a parlamentbe. Inkább a
össznépi jellegének emlegetése, a füg- másikra voksolok" - vélekedtek sokan. S
getlenség hangsúlyozása nem hatotta bizony annyi küzdelem, plakát és szórólap-tenger ment füstbe április 8-ával.
meg a választópolgárokat.
Ellene
szavaztunk a múltnak, a szociaAz első választási forduló igazi meglizmusnak. Rászavaztunk az MDF-re, a
lepetése az MDF sikere mellett az volt, kormánypárt jelöltjére, a higgadt, nyuhogy kiviláglott, a jelöltek kiválasztásá- godt erőre.
ban is a pártokhoz való tartozás domiAz egyéni választói körzetek szerint
nált. Az április 8-ai küzdelemben egy jogtanácsos, kertész, építész, államigazkivételével olyanok vehettek részt, akik gatási szakember, vállalkozó, két tanár
a hat parlamentbe került párt valamelyi- ember s egy orvos fog bennünket eztán
kéhez tartoztak. Az első fordulóig tartó képviselni a parlamentben. Vajon jól
választási harc disznóságairól ha regényt döntöttünk-e? Ez hónapok múlva fog
lehetett volna írni, a második fordulóig kiderü1ni. S akkor talán az is megvilágotartó két hétről regényciklust. A bár- sodik, hogyatávolmaradt választóknak,
sonyszékért való küzdelemben féke- a húsz és harmincöt év közötti fiatalokvesztett harc indult.
nak, akik most nemigen szavaztak, el
A pártok szövetségei is megzavarták kellett volna-e jönni legalább április
az embereket. Nem tudták: most ki kit 8-án.
K.E.

Az elmúlt hetek választási kampánya sokunk számára szokatlan
külső jelekkel, plakátluíborúval és indokolatlan vádaskodásokkal
zajlott. Ennek ellenére igaza van a nyertes párt vezetőjének, hogya
választások igazi győztese a magyar nép, ez a sokat kiállt kis nemzet.
A kampány hibái mellett egy percig sem lehet kétséges, hogy az
állampolgárok meghatározó többsége a rendszerváltásra szavazott,
az elmúlt 40 év kiábrándító politikai gyakorlata ellen voksolt. Ám ez
a választás korántsem a pártprogramok beható elemzésén alapuló
intellektuális döntés volt, hanem sokkal inkább a hangulati elemek a
meghatározók benne - és a tanulságok alapján állíthatjuk, hogya
legtöbb szavazópolgár részéről érzelmi alapon született a döntés.
Megyénkben szerencsére nem történt törvénysértő cselekedet, vagy
olyan lépés, amely a legitim szavazás érvényességének óvását idézte
volna elő. De még így is számos tanulsággal szolgált az elmúlt
három hónap. Olyanokkal, amelyekjó részének ajövőben semmiféle
párt- vagy személyes érdekből nem szabad megismétlődnie.
Megéltük hát, hogy ránk virradt a
többpártrendszerú parlamenti demokrácia napja. Választottunk pártot és képviselőt. Fáradtan kapcsoltuk ki a tévét a
választások éjszakáján. S talán csak keveseknek rémlett fel emlékeiben az elmúlt közel három hónap, a hosszúra
nyúlt választási procedúra hetei. Pedig
mi minden történt, s vajon mi mindennek kellett volna történnie ez alatt az
időszak alatt!
Remények foszlottak szerte, szappanbuborékként szálltak a semmibe. Az
ajánlócédulákért folytatott ádáz küzdelemről március 25-én kiderült: sok esetben teljesen felesleges és megtévesztő
volt. Hat jelölt - a megyél?en - hiába
gyűjtötte be a 750-et. A szavazók a
fülkében másként döntöttek! Az előző
ciklusban országgyűlési képviselóként
"működő" három honatya - akik most is
ringbe szálltak - eztán csak kirándulócsoport szerény tagjaként teheti be a
lábát a parlamentbe.
Az sem volt érdektelen ebben a harcban, ki milyen párt színeiben indult. Az
MSZMP-ból kimaradt tagok közül néhányan független jelöltként próbáIkoztak.
Volt, aki átigazolt ugyan az MSZP-be,
de ez a párt nem tartotta alkalmasnak a
jclöltségre. Így a függetlenség bizony
száraz kenyerére szorulva léptek küzdó-
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gazdasági kilátás al• 1990-re o
Az ipari gazdálkodók megoszlása helyzetmegítélésük szerint:

Ellentmondásos körülmények
Az ipari gazdá!kodók az 1990-es gazdasági évet a korábbi
évekénél kedvezőtlenebb és ellentmondásosabb körülmények között
kezdték meg, ennek ellenére - az általuk is romlónak ítélt gazdasági
környezetben - saját helyzetüket 1989. decemberében alapvetően
optimistán értékelték.
A megkérdezetteknek több mint fele az elmúlt esztendo"höz képest
változatlannak, illetve kissé javulónak érzi ez évi gazdálkodási
leheto"ségeit és a következő két évben is kismértélcú gazdasági
fellendüléssel számol. A fejlesztések, termelési korszerusítések terén
1990-ben csekély javulást egyharmaduk, az előzo" évivel azonos
helyzetet pedig csaknem kétötödük prognosztizál.
Onmagukat vállalkozásbarátnak mino"sítik, célkitúzéseikben rangos helyet foglal el a nyereség- és az exportérdekeltség fokozása.
Kevésbé optimisták önmaguk és környezetük pénzügyi helyzetének
megítélésében; az előző év inél kisebb mennyiségú forgóeszköz-hitel
esetén nem látják biztosítottnak a folyamatos termelést. A vevő- és
szállítókapcsolatok alakulásában is fontos szerepet juttatnak a pénzhiánynak, egy részük adózási kötelezettségefuek teljesítését is veszélyeztetettnek érzi.
A gazdasági évet az előzo" év inél kissé magasabb készletállománynyal kezdték meg az ipari szervezetek, ebben közrejátszott az is,
hogy a beszerzési árak átlagosan 23-24 százalékos emelkedésére
számítanak.
A termelést leginkább akadályozó tényezőt a piaci kereslet
hiányában, a piacszervező munka alacsony színvonalában, a hazai
alapanyag-ellátás akadozásában, valamint az alacsony jövedelmező
ségben látják. Szubjektivitásukat jelzi, hogy termékeik múszaki
színvonalát csak a nem rubel elszámolású export esetében emlitik
problémaként.
Nem prognosztizálnak alapvető változást létszámgazdá!kodásukban, tartózkodóan nyilatkoznak bérgazdálkodási esélyeikről.
A vállalatok az előző évinél alacsonyabb volumenú termelés
mellett áremelés sel - az alapanyag-áremelések továbbhárításával kívánnak többletbevételt elérni. A rendelések év eleji állománya - az
1990. január 20~ai állapot sz~t - fo lyó áron számítva is kevesebb
az előző évi hasonló időszakínál. Megváltozott a rendelések összetétele, a romló belföldi lehetőségek a külföldi piacok megszerresére
ösz!önzik a gazdálkodókat.
Uj helyzet állott elő az év elején a rubel elszámolású kivitelnél. A
kormány ennek mintegy húsz százalékos csökkentését irányozta elo",
főként a könnyúipari és az élelmiszeripari termékek kivitelét szigorította, emellett a külföldi partnerek a gépipari termékekre nem - vagy
csak korlátozottan - tartanak igényt. A gazdálkodók a rubel exportra
szánt termékek termelését az intézkedések ellenére tovább folytatják,
emiatt raktári készleteik felduzzadtak. Ha a kieső export pótlására
nem találnak megoldást, a termelés leállítása - a március eleji
vélemények szerint - jelentős létszámcsökkentést is vonhat maga
után.

A gazdálkodás helyzete
Az ipari gazdálkodók az 1990. évet a korábbiaknál kedvezőtlenebb
és ellentmondásos gazdasági körülmények között kezdték meg.
Tapasztalataink szerint az ez évi - általuk is rornlónak ítélt gazdasági környezetben saját helyzetüket ellentétesen, de alapvetően
optimistán értékelték. Ehhez nagymértékben hozzáj árult az, hogy
1989-ben az előző évit lényegesen meghaladó nyereségtömegük
képződött, emellett egyes kormányzati intézkedések (például a bérés az importliberalizálás) is kedvezően hatottak.
A megkérdezettek több mint a fele - 1989. decemberében - az
elmúlt esztendőkhöz képest kissé javulónak, illetve változatlannak
érzi 1990. évi gazdálkodási lehetőségei t és erőteljes visszaesést az
előző évinek csak fele prognosztizál.
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A következő két évben összességében további kismértélcú gazdasági fellendüléssel számolnak. Ezen belül azonban 8-9 százalék körüli
mértékben stabilizálódik azoknak a gazdálkodó knak az aránya,
amelyek a gazdálkodás erőteljes romlását tartják elképzelhetőnek.
Köztük olyan vállalat is előfordult, amely 1991-ben vagy 1992-ben a
fe~zámolását is lehetségesnek tartja.
Agazatonlcént is jelentős eltérések tapasztalhatók a gazdálkodók
1990. évi helyzetmegítélésében.
A gazdálkodási kilátások ágazatonként, 1990:

A legkedvezőtlenebbUI értékelik gazdálkodási kilátásaikat a gépipari, építőanyagipari és a vegyipari szervezetek.
Fejlesztésekre, termelési szerkezet korszerúsítésére '1990-ben a
vállalatok nem látnak igazán nagy lehetőséget, kismértékú javulást
egyharmaduk, az 1989. évivel azonos helyzetet csaknem kétötödük
prognosztizál ..
A gazdálkodók önmagukat vállalkozásbarátnak tartják. Saját 1990.
évi vállalkozási készségét csak négyötödük az előző év inél is
lendületesebbnek, egyötöd részük ahhoz hasonlónak mondja. A
vállalatok ez évi gazd~odási elképzeléseiben igen rangos helyet
kapott az export- és a nyereségérdekeltség fokozása. A szervezetek
50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy gazdálkodás ában a korábbi
évekénél fontosabb szerepet tölt be a nem rubel e1számolású export,
míg 40 százalékuk az eddigiekkel azonosnak mino"sítette azt. (Az
előbbi csoportban foglalnak helyet azok a szervezetek, amelyek
exporttevékenysége eddig nem volt számottevő, az utóbbiban pedig
azok, ahol korábban is jelentős exportot bonyolítottak le.)
Kevésbé derúlátóak a gazdálkodók önmaguk és környezetük
pénzügyi helyzetének megítélésében. Mindössze egytizedük látja
biztosíto·ttnak a folyamatos termelést az előző évi nél kevesebb
forgó eszköz-hitel felvételével. A szervezetek egyharmada a tavalyihoz hasonló mértélcú forgóeszköz-hitel felhasználást tart szükségesnek ez évben is, a gazdálkodók több mint fele azonban csak annak
számottevő oovülése esetén tartja elképzelhetőnek a zökkenőmentes
termelést.
A vevő- és szállitókapcsolatokban is nagy szerep jut a pénzhiánynak. A válaszadók egy tizedét nem érte el azok aránya, akik
szállítóikkal szembeni tartozásaik iuérséklódésére számítanak, közel
egyharmaduk pedig az előző évi helyzet állandósulás át vélelmezL A
gazdá!kodók több mint 60 százaléka a szállítókkal szembeni tartozásának növekedését prognosztizálja, miután vevóit sem tartja fizetóképesnek.
A vállalatok egyötöde a jelenlegi pénzügyi helyzetben úgy látja,
hogy részben vagy egészben adózási kötelezettségének sem tud
eleget tenni 1990-ben.
/Fo ly tatjuk/
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A választási kampány egyik leglátványosabb botránya kétségtelenül az az ügy volt, amit "Duna-gate" néven ismert
meg az ország közvélemény e, s aminek a lényege a következő
volt: a Német-kormány és személy szerint Horváth István
belügyminiszter hangzatos ígéreteinek dacára, az állambiztonsági szervek még ez év elején is folytatták egyes ellenzéki
politikusok és szervezetek törvénytelen megfigyelését, aminek bizonyítékait az ellenzéki pártok siettek nyilvánosságra
hozni.

"Végvári
őrnagy
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nem érte baj a kilétét felfedő Végvárit.
Viszont bújkálnia kellett, s az ügyészségi
meghallgatásokra is számos óvintézkedés közepette érkezett mindig. Vajon
valósak lehettek a rá leselkedő veszélyek?
- Igen. Nem azért, mintha a minisztérium adott volna ki ellene bármi parancsot, hanem inkább a volt kollegái miatt.
A biztonsági szolgálatnál olyan emberek
dolgoztak, akiknek a munkája és az elért
életnívója került veszélybe azáltal, hogy
erről a rendszerről adatok szivárogtak
ki. Bosszútól lehetett tartani, Végvári úr
jól ismerte saját cégét. Nem hiába volt
végig rendkívül óvatos, nem hiába álcázta a külsejét Félt! A Grafitty moziból. már szinte kiloptuk az őrnagyot, s
elvIt~ ~ titkos tartózkodási helyére,
mert Igazan meleggé ekkor vált számára
a helyzet. Pontosan betartott konspirációs szabályai voltak ennek az utazásnak,
ahogyan azt a filmekben látni. Váltott

ügyvédje voltam"
Végvári József állambiztonsági őr
nagy szolgáltatott dokumentumokat a
FIDESZ és a Fe~ete Doboz videostáb
segítségével a törvénytelenségekről,
hogy .aztán egy ideig bújkálni kényszerülJön volt munkatársai elöL Csak
kevesen tudják, hogy Végvári úr egyik
"gy~molítója" a botrány idején egy szolnoki ügyvédnő, dr. Lévai Anikó volt. Az
a .Lévai Anikó, aki egyébként Orbán
Viktor FIDESZ-vezető felesége.
- Miként kerültél ebbe a hétköznapinak nemigen nevezhető ügybe? Nyilván
a FIDESZ-en keresztül, ugye.
- Igen. Egy ideig én is csak a sajtó
útján követtem az eseményeket, s csak
akk:0r kapcsolódtam az eseményekbe,
amIkor az emlékezetes sajtótájékoztatót
tartotta Végvári úr a Grafitty moziban.
Az előtte való éjszaka beállított a lakásunkra a szintén fideszes Fodor Gabi
hogy holnap lesz a sajtótájékoztató, é~
ennek a jóembemek kellene egy védő
ügyvéd, aki baj esetén kéznél van. Merthogy, a legrosszabbra is számítani kellett ám... Másnap délelőtt fél tízkor
kellett találkoznom Végvári úrral egy
~ó~sef .körúti lakásban, merthogy tíz
orara hIrdették meg a sajtótájékoztatót.
A lakásban Lovas Zoli újságírót találtam, aki iszonyúan ideges volt, és csak
azt mondogatta, hogy így ölték meg
annakidején Elbert Jánost is. (E.J. drámaíró és múfordító máig tisztázatlan
körülmények között, vélhetően hasonló
állambiztonsági okok miatt vesztette
évekkel ezelőtt az életét. - A szerk.)

- Sikerült ezzel jól megrémftenie?
- Nem különösebben. Az világos volt
számomra, hogy bizonyítékokat tud felhozni Végvári az MSZP és annak belügyminisztere ellen, a törvénytelen
megfigyelések igazolására, s tudtam,
hogy ez nagy botrányt jelent Láttam,
hogy az Alkotmányt "vastagon" megsértették a működésükkel, s ez nekem, mint
jogásznak és mint fideszesnek, izgalmas
volt.
- Folytassuk a "krimit". A konspirációs lakásra, gondolom, nemsokára megérkezett Végvári úr is .. .
- Mit megérkezett ... ? Beállított, beesett az ajtón egy szemetesember... Egy
szemetesember-paródia, borostásan, szakadt ruhában, parákával, teljesen elváltoztatott külsőveL Kezet csókolt, aztán
ment egyenesen a fürdőszobába, hogy
átöltözzön. A "civil" ruháját és a borotváját egy zsákban hozta magával. Borzasztóan ideges volt! Amikor aztán átöltözött, óvatosan átsétáltunk a közeli
Grafitty moziba.
- Akkor hányadik napja bújkált már az
órnagy úr?
- Addig még nem bújkált. Az az
érdekes a dologban, hogy mindaddig
dolgozott, sőt a sajtótájékoztató előtt is
szolgálatból jött. Bent a cégénél akkor
már óriási felfordulás volt, hiszen az
információkat ország-világ elé teregették. Mindenki gyanakodott mindenkire,
s keresték házon belül, hogy ki lehet, aki
beszélt. Ez az ember még tizenkét napot
do!gozott ilyen körülmények között!
Mmden nap be kellett állnia a többiek
közé, és eljátszani, hogy őt is mennyire
felháborítják a történtek. Gondolom, a
munkatársai nem túl hízelgően nyilatkozhattak az ismeretlenről, s esetleg
fenyegetések is elhangzottak.
- A sajtótájékoztató rendben lezajlott,

taxikk~,

hamis cím ekkel , ahogy sz 0En. el,ég. nehezen bírtam komolyan
vegIg csmálm, mert borzasztóan nevetségesnek éreztem a helyzetet.
- Rejtekhelyet nektek kellett találni,
vagy az őrnagy úr maga szervezte azt
is?
- Mi szervez tük meg. Azt is tudtuk,
hogy egy helyen nem szabad soká maradnia, mert nyilvánvaló volt: elegendő
csak néhányunkat figyelniük az esetleges üldözőinek, s könnyen a nyomára
bukkanhatnak. Bújtattuk tehát, vittük
egyik helyről a másikra, hordtuk neki az
ennivalót.
-6 persze ez idő alatt is félt ...
- Hogyne! Ha csöngetett valaki bebújt a szekrénybe, és így tovább .. .' Azt
hiszem, túl.régen dolgozott a biztonsági
szolgálatnál, túl jól ismerte annak belső
vis~onyait, eszközeit és normáit. Végül
aztan Dornbach ügyvéd úr segítségével
egy s~natóriumban helyeztük el, ahol
megvarhatta, amíg lecsendesülnek körülötte a viharok.
-Dornbach Alajos, az ismert ellenzéki
ügyvéd lett Végvári IJrnagy védője. Miért került sor az ő bevonására?
- Az történt, hogy abban az időben én
még gyeden voltam, s hivatalosan nem
vállalhattam az őrnagy védelmét. Ezért
kértük fel Dombach ügyvéd urat. Az
ügyészség ugyanis, ez közismert mindenki előtt, bűnvádi eljárást kezdeményezett Végvári úr ellen, államtitok
'!legsértése miatt. Az eljárást a Katonai
Ugyészség folytatta le, de végül megszüntető határozattal zárult az ügy. Hiányzott ugyanis a cselekmény társadalomra való veszélyessége. Jogilag nem
volt bonyolult az eset, hiszen nyilvánvaló, hogy az őrnagy ezzel a cselekményével sokkal nagyobb jogsértést tárt fel.
L.M.L.
k~s.:.
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Székely táncosok megyénkben
Tizenhét év után ismét Magyarországon vendégszerepelt a Hargita Néptánc
Együttes. Csíkszeredáról előszór Gödöllőre utaztak, ahol az Agrártudományi
Egyetem Népi Együttese látta vendégül a II táncospárt, a három énekes
szólistát, a hat zenésZl s vezetőiket. Utána egy hétig Jászberény vendégei
voltak, eleget téve a Jászsági Népi Együttes meghívásának. Mcgyénkben két
helyen - Jászberényben és Jászapátin - léptek fel nagy sikerrel. Felcsíki,
korondi, derzsi, marosszéki, kalotaszegi és Szilágy megyei magyar, valamint
avasi román táncokat mutattak be kétórás, fergeteges műsorukban.

" Szófertőzés"
Napjainkban sokat foglalkozik a sajtó, a rádió, a
televízió a légkör szennyezlJdéseivel, amelyek nemcsak
Magyarországon jelentenek problémát, hanem világszerte. A tudósok serege indul harcba a levegő, a víz, a
föld szennyeződésének megakadályozására, csökkentésére.
Van egy olyan környezetszennyezés, amelyről kevesebb szó esik. Pedig az eWbb említettekkel egyenrangú
fontosságú. Ez nem a testi egészséget, hanem a lelki
egészséget szennyep, betegíti meg. Ez az a mosdatlan
szájú beszéd, amely napjainkban egyre nagyobb divat
lett. Nemcsak a felnőtteknél, hanem a fwtaloknál is
terjed. Ha a nyilvános trágárkodást az emberi jogok
közé sorolják, akkor az ellene való tiltakozás is emberi
jog.
A légkört szennyező beszéd valahogy ma polgárjogot
nyert, a jóérzés li emberek tiltakozása ellenére. Sikk ma
afwtalok közó'tt az ízléstelen, trágár beszéd. A magyartalan, "laza" kifejezési kuszaságok dominálnak az
emberek érintkezési beszédstr.1usában. Nem kevés részük van ebben azoknak, akik ilyen staust megengednek otthon, a munkahelyeken és sajnos egyes "írói
alkotásokban " is. Akadnak családok, kis közösségek,
ahol a gyermek szinte az anyatejjel szívja magába ezt az
elítélhef/j beszédstaust, mert hovatováiJb még a kedveskedésben is alkalmazzák a nem kív.ánatos kifejezéseket.
Aszófertőzés veszedelmesen terjed. A "szóbacillus"
rontja a jóérzés li emberek lelki közérzetét. Vegyükfel az
ízléstelen szavak ellen a harcot azzal, hogy ápoljuk szép
magyar nyelvünket.
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Szívre tett kéz
és naplemente

Beszélgetés
Sváby Lajos
festő mli vésszel

hívtam segítségül a magam számára az
Sváby Lajos 1935-ben született, Úgy
iróniát, mint valami dorongot Másrészt, én
Abádszalókon. A Magyar borzasztóan szájbarágós akartam lenni minKépző- és Iparművészeti dig. Úgy szándékoztam festeni - becsvágyam
része volt, ha ez nem érthető félre -, hogy a
Főiskola tanára. Festészetét 'bülye" is megértse. így értem a szájbarágósMunkácsy-díjjal és Érdemes ságot Mert olyan korban éltem, amikor a
magam bűntudatait is rágtam. Rosszat mondMűvész kitüntetéssel ismerték el. tam? Jaj, mint mondtam? A tegnap mit tettem,
- A gyors gazdasági, társadalmi változások
hogyan érintik a milvészetet általában? Milyenek amilvészet lelu!tlJségei?
A nagy populáris világeszmével sikerült
hasmálhatóvá és "népművészetté"
szegényíteni a művészetet, illetőleg kivonni,
sterilizálni belőle olyan lehetőségeket, amelyek szétteríthetók. Milyen következményei
lesznek? Az majd kiderül.
Félreértés ne essék, én nem az arisztokratikus művészetről gondolkodom és nem is szűk
értelemben a professzionista művészetról. Bár
egyre jobban kiderül, hogy a gazdaságban
professzionistákra van szükség, a politikában
szintén awkra van igény, hogy minden területen kifejezetten szükségeltetik a professzionalizmus. Miközben azt látjuk, hogy minden
amatőrré válik! Hallottam már azt a kifejezést,
hogy amatőr ország vagyunk. Ha ez így jogos,
akkor ptóbálok én is nem prűd lenni és azt
mondom, hogy a művészet használhatóságának gondolata is az amatőrség irányába megy.
Lehet, valóban így van. A művészet használható bárlci számára, és mindenki megértheti.
A jó művészet mindenki számára készül. A
közérthetőséget viswnt gátolhatja sok minden. A műveletlenség, a félműveltség vagy a
tudálékosság. Tehát, ha szétterítem a művé
szetet, méghozzá úgy, hogy abba beleférjen a
tudálékosság is, talán érthető, hogy vannak
aggodalmaim az amatőrködés ellen. Egyáltalán nem úgy gondolom, hogy autodidakta
értelemben nem lehet valaki bármilyen nagy
művész. Példák tömegét tudom mondani Derkovitstól Roussoeau-ig. De én nem erről
beszélek, hanem a tudákosságról. A tudákos
művészetről és a tudákos befogadótól. A
manipulált tudákosság populárissá tételéről.
Ami nekem teljesen azonos a zsdanovi gondolattal, ami arról szól, hogyan lehet megzabálni a művészetet reggelihez, ebédhez, vacsorához. Leves előtt, leves után.
ehetővé,

- Mavészeteddel kapcsolatban gyakran fe 1vetlXlik az irónia problémája. Mi1XJl táplálkozik irónikus látásmódod?
Remélem, hogy van bermem irónia. Sajnos, saját magamban mindenféle torzulásait
ismerem A magam által felfogható torzulásait
és mint vádolható torzulásokat is.
Nagyon sok képem külső ruhája feltétlenül
iróniába öltöztetett. Szándékaim szerint az
iróniát alkalmazom, része képeirnnek, vagy a
gondolkodásmódomnak. Nem úgy, hogy elfedje azt, amiről sZÓ van. Amikor már nem
volt más módom, akkor működött a legjobban. Az egyszeri szőlősgazda értelmében:
hadd lám uram-isten, mire megyiink ketteh.
~

mit festettem - búntudatairól beszélek. Van
egy képem, a "Szívre tett kéz és naplemente",
ami ilyen bizonykodás például a magam
számára. Szemét, disznó kritikák után, amikor
a vádak jogtalanul értek, a jellemembe gáwltak, kijelentve a gonoszságomat, valahogy
tam mindent, életben
megemésztettem,
maradtam, és arra gondoltam: nincs igazuk.
Persze, hogy nincs igazuIc! Nem lehet igazulc!
De! A'z se lehet, hogy egyáltalán ne legyen
igazuk. Nem lehet, hogy minden kritikai
megjegyzés csak szemétség! Megpróbáltam
kiszedni, kisajtolni a fónnedvényekbol, ami
igaz. Amit végül is a magam fejére fel tudtam
tenni. Akkor elindult bennem a bűntudat, a
magyarázkodás: higgyék el, én nem vagyok
olyan szemét Amikor mondjuk a legnagyobb
disznóságot festettem a képen, miért nem
vették észre például, hogy szinte mindig a
saját karakterem működött Mindig ÖIlarcképűvé váltam, hogy biwnyítsam: nem Te,
hanem Én vagyok mind az, ami a képen
működik. Persze a képen sohasem egy ilyen
szűk ítélet van jelen, hanem remélem nagyon
sok más is. De, ha ezt veszi észre, és akarom
is, hogy ezt észre vegye (bár van egy ábrándom, hogy ne csak ezt vegye észre!), akkor
neki indultam, és színházi módon, patetikusan, a két középső u.üamat "összecsiicsörítve",
mint a bűnbánó Magdolna, megfestettem,
hogy szívemre teszem a kezemet és hadd
mondjam el: nem akarok gonosz lenni! nyen
búntudataim és magyarázkodásaim voltak,
ezzel a dolgot nem tudtam elrendezni, nem is
tudtam semmissé tenni. Arra gondoltam,
mégis csak ez az egyetlen legjobban működó
kifejezési területem, hát megfestem a bűntud
atomat
- Milyen haJással volt és van mIlvészetedre

kihány

az a tény, hogy Közép-Európában élsz és
alkotsz?
Mindig felháborítónak éreztem, ha arra
kellett gondolnom, hogy pusztán azért, mert
Magyarországon születtem, az Alföldön,
Szolnok megyében, egy faluban: AbádszaJó-kon, pusztán emiatt én már feltétlen ostobább,
tehetségtelenebb, lehetőségektől megfosztott,
nyomorékabb, bűntudatosabb ember lennék,
mint aki máshol, a világnak gazdagabb vagy
boldogabb részén született. Egész életemben
zúgolódtam ez ellen. A majdnem meg6riilésig
tiltakoztam a hamis hiedelemmel szemben,
amit viszont a világnak minden sarka sugallt
Sugallta pozíció, ezt sugallta az oppozíció.
Mindenkiből ez áradt, aki azt remélte, hogy
valamilyen viselkedés szerint ó ki tud válni
ebből a rettenetességből. Megható gondolat

Bnem és értettem De ugyanakkor szánalmas
gondolat, hogy ha viselkedésem valahogyan
hasonlít boldogabb térfélen született, gazdagabb környezetben működó ember vagy festő
viselkedésellez, ezzel minden meg van oldva.
Nincs megoldva semmi, mert a viselkedés
csak arra való, hogy becsapjak valakit. Fölvett
vagy megtanult viselkedésemmel olyan magatartást színlelek, "mintha"! A színházban a
viselkedés a humor forrása lehet Ha a Gálvölgyi úgy viselkedik mint a Mensáros, és minél
inkább úgy viselkedik, akkor mindannyian
nevetünk: ezen. A viselkedés normálisan a
humor forrása, mert ez maga a paródia. De ha
valaki a saját alkatára, fizikumára felvesz egy
nem gazdaságos stílust, az viselkedik. A stílus
csak akkor értelmes, ha gazdaságos: szervezetre, szellemre, lélekre, fizikumra. A lehető
legcélszeru'bb mozgások eredményeként jön
létre egy gazdaságos stílus, egy működésmód.
Ha ezt valaki utánozza, akkor viselkedik és
gazdaságtalanul használ valami nem magára
szabottat és ez olyan komikus dolog, hogy a
Gálvölgyi esetében mindenki nevet
Sajnos, civil életünkben is komolyan veszszük ezeket a dolgokat és olyan komolyan
vizsgáljuk, hogy már maga ez kétségbeejtő.
ÉrtlÍető okokból nem nevetünk ezen. Az okok
persze elképesztően szánalmasak. Visszaterítve ezt a művészeti működésre, és arra, amivel
kezdtem, hogy Közép-Európa, hogy eleve
elrendeltség, hogy mindent megmagyarázhat
az, ki hol születik és általa nemesedhet, vagy
általa nyomorodhat, és mondtam, hogy egész
életemet átszőtte ez az iswnyat: nem tudtam
soha másként gondolkozni erről, minthogy
kicsiholjarn, kikeverjem magamból a minő
séget Azt a minőséget, ami bennem lehetséges. A minőség nem valami absztrakció, szűk
esztétikai kategória, meghatározhatatlan. Bár
van benne meghatározhatatlan elem jócskán,
éppen ezért manipulálható. Ezért tudták régóta
manipulálni a minőséget és még fogják is
hosszú ideig.
A minőség kikényszerítése nem jöhet máshonnan, nem következhet másból alapvetően,
mint a tehetségből. A hajlam irányában reggeltől estig működó ellenőrzés képessége!
Talán ez az örökös ellenőrzés, az oda-vissza
működó kontroll, ha nem is definiálja magát a
minőséget, de enélkül nem jöhet létre ~ő
ség. A zseniknél működik ez igazán jól. Ugy
ellenőriz, hogy észre sem veszi. Az ellenőr-
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zők:épesség szerintem nagyon fontos része a
minőségnek. Ha a bizonyítás kényszere nem

visz valakit a túlzások, a betegség, a magyarázkodás mazohisztikus irányába, ha folyton
működik az ellenŐ!7.és, akkor úgy vélem, be
tudom bizonyítani magamnak és a világnak,
hogy vagyok olyan, mint a szerencsésebb
helyzetbe született ember, illetve művész. Itt
ugrik be a kényszer, hogy bár én szeretném
ezt nem mazohisztikus módon, de mégis azzal
az elképesztő kényszerrel, hogy ezt bebizo...
nyítsam.
Hisz ez mégiscsak kényszer. Megvarmak
ennek a kényszernek a visszaütói s a látható
nyomai, jelei. Biztosan meghatározzák azt is,
amit én csinálok. Néha vígasztalódom, hogy a
magyar kultúrában ezek: a kényszerek működnek.
Igaza'ból érdektelen vagyok Kelet-Európában. Nem tudne1c mondani egy cseh fest&, egy észt vagy
bolgár kortárs nem jutna eszembe,
pedig itt élek Kelet-Európában.
Ebben az értelemben tudom, hatalmas mulasztásaim vannak. Tehát
arról a történetről, amit én éltem
meg Kelet-Európában, Magyarországon, mindig csak visszamenő
leg tudok gondolkodni. A mostani
helyzetről is. Nem tudtam mást a
magam számára sohasem kitalálni,
mint a vádak, a fröcskölések, az
iszonyatok ellenében próbáltam
megint festeni egy képet
-Sok szó esett már eddig is,
akarva akaratlan az ember hitelességérlJl. MitIJI hiteles egy ember?
Jaj, de jó volna, ha erre rávághatnám, hogy az arcától. Ez tetszetős volna, mert igazi festőválasz lenne. Miközben van ebben igazság, sorolhatom újra a
frázisokat is. Az arca, a sorsa, a bevallásai, a
visszaellenőrzése~ hogy mit tett, mit nem tett
Rettenetes ez a kérdés, hogy egyáltalán felmerül, pogy így merül fel.
Ujra csak az az érzésem, hogy ebben
rengeteg az áthárítás. Ahelyett, hogy kiderítenék értelmesen. okkal, nem embertelenül,
jogilag - mert elképesztően fontos ebben a jog
- azt, hogy tetlegesen mégis kik voltak a
hiteltelenek? Milyen ember a hiteltelen? Hogy
a hiteltelen, vagy jogtalan cselekedetek melyek, s ezeket milyen emberek: követték el?
Nem tudom, milyen módon. De hát, foglalkozzon ezzel az igazságszolgáltatás. Állapítsanak meg tetteket, bűnöket, hibákat, azoknak
mértékét és valami történjen. De ebben az
elúszó, álhumanitáskodó világban kezd elmosódni a hiteltelen ember képe. Olyan törekvés
érződik, hogy egy bizonyos irányban derülhet
ki csak a hiteles ember képe. Egy valamilyen
meghatározható hajlam, bátorság, civilkurázsi
- irányában.
Ez csak az egyik oldal! A másik oldal
pedig - a hiteltelen emberek irányában homályoskodó, elmosható képet akar. Lehet, hogy
nem jól fejeztem ki magamat, hiszen ezek
csak érzések.
-Egyik írásodban olvastam, hogy szárJzodra
a festészet lehetl>ség a valóságra. Ugy is
mondJad, lehetetlenség a valótlanságra. Hogyan értetted ezt pontosan?
Nehezen megyek bele ebbe a gondolatba,
de csak azért, mert ez már a szakterületem,
I

.
ismereteim birodalma. Ezekről a dolgokról
éjjel-nappal gondolkozom Ezekről nehéz röviden beszélni. A jó művészet csak hiteles
művészet lehet (Ez egy bárki által megfogalmazható gömbölyű frázis!) Képtelen a hazugságra, még maga ellenében is. Talán ezért van
még mindig értelme a művészetnek. Beszéltem már róla, hogy a minőség, a tehetség, a
folyamatos ellenőrzés mint szövet jelenik meg
a műben. Kapaszkodom az örökös ellenőrzés
gondolata'ba. Amit persze nem foga1milag
értek, hiszen kifejezetlen a festészet értelmében sajátosan nem fogalmi. Bár vannak benne
fogalmi részek is. Úgy tűnhet, hogy az
automatizmusokban - a felrémlik, elhiszem,
elhiszem-működik, általa asszociálok és újra

asszociálok, és ebben a dinamizmusban már
nem is tudom hol járok - az általam említett
ellenőrzés nem működhet Nem! Én úgy
gondolom, hogy ebben működhet igazán,
csak nem feltétlenül tettenérhetően. Az ellenőrzések szövevényében létrejött, nem fogalmilag ellenőrzött indulatok vagy látornások
tömege -, hogy Füst Milán-i legyek, egy
sajátos szűrőn megy keresztül.
A különös tehetségnek a tulajdonsága,
vagy lehetősége az automatizmus. Már nem is
tudja, hogy a létrehozott jel, az asszociációk
tömegéből leszúrt eredmény a vásmon. Ez
újabb jelet követel, újabb asszociációkat
kényszerít a festő feje köriil a térben, lelke
körül és a festett vászon terében. Azok az
ellenőrzések, amelyekkel él, jóváhagyják az
önkénytelen jelet Hogyha a jel önkénytelen,
akkor is ellenőrzött, mert ott hagyom Ha
szándékos, akkor viszont önkénytelen hitellel
kell, hogy működjön. Ez mind-mind ellenőr
zés, csak az ellenŐ!7.ésnek egy különös, sajátos dinamizmusa. Hát ez az, amiről rengeteget
tudnék beszé~ mert nemcsak az agyamban,
hanem az ábrándjaim között élve is ezek a
oolgok működnek.

-Beszéltél a tehetség egyik sajátos megnyilvánulásáról. Te évek óta foglalJwzol festI>
növendékekkel. Hogyan árulja el magát a
tehetség?
Elárulja. Olcsó gonoolat, hogy csak nem
mindenkinek, hiszen ez nem is igaz. Nem
mindig árulja el magát, hosszú ideig képes
lappang~ sokáig valóban csak vájtszeműeknek árulja el magát Kor szerint újra különös
kérdés a tehetség, mert az általa létrehozott

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
tárgy, éppen azért rejtőzködő - vagy annak
tűnő -, mert effektíve olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek éppen a fennforgó divathelyzetek, vagy szokáshelyzetek, konvenciók ellen lázadnak. A lázadás megint egy rossz szó.
Inkább úgy gondolom, hogy mindaz, amivel a
tehetség, a tehetséges mű foglalkozik, az
szinte törvényszerű, hogy kortársi értelemben
jórészt mindig ellenkezés. Nem azért, mert ő
ellenkezni akar, nem azért, mert kiválni akar bár kiválni igen is akar! Személye szerint
ugyan úgy, mint Virginia Woolfnál Orlandó,
aki bizony csak kiválni akar, ó akar lenni
hazája, fajtája, népe egyetlen és utolsó és
legnagyobb és soha nem volt költője. Ez
bármennyire is irónikus, elképesztően így van.
Mindenféle tehetségnek az alján ez a
különös és nevetséges kivagyiság ott
van. Nem iS kivagyiság ez, hanem
becsvágy és ez újra nem félreértendő,
mert a legműködőbb hajlam, amit gon'dolok alatta. Milyermek gondolom a
becsvágyat? Ha képtelen vagyok a minőségre, akkor kár volt megszületnem.
Akkor a memóriárn rossz. Rosszul emlékezem arra, hogy sÍrtam-e gyermekkoromban egyáltalán? Ha igen, akkor
joggal-e, okkal-e? Akkor kár volt rurnöm, vagy örülnöm valaha is, hogyha
az a becsvágyam, hogy a minőség
egyből jön. Ha kudarcba fullad, akkor
hiábavaló az élet Akkor minden rossz,
elromlott a memória.
Kérdés az is, miért tetszik a világnak
az a működés, amely korszak szerint
alkaltnas és nem konvenciókat rúg fel?
Ez is érdekes, mert a mi életünkben, az
én életem során olyan divatáliapotok
alakultak ki évtizedeken keresztül, amikor is a konvenció ellen való törekvés volt a
divatállapot Ez még ma is zajlik. illetőleg, ha
a fennforgó konvenciókat valaki meg töri,
akkor civil állapotában is, bánnilyen kifejezhető tehetség hiányában is, korszakos embernek érezheti magát Forradalmárnak!
Ez egy újabb terület. És kérdés, hogy ezeket
a konvenció ellen való háborgásokat - miután
jogos helyről indulnak ki és jogos igényekből a világ hogyan keríti hatalmába, hogyan birtokolja jó és rossz értelemben? Hogyan manipul,álja mindezt sztárral, sztárokkal, amikor
ínindez kevés, szupersztárokkal? Tehát magát
a konvenció ellen törést is úgy irányítja
llata1milag és kereskedelmi leg, úgy állít példaképeket, hogy ezek a példaképek is konceptuálisak. Tehát pillanatnyi példaképek! Pillanatnyi sztár, és még pillanatnyibb szupersztár
értelemben. Egy darabig így vonaglik a világ,
aztán amúgy vonaglik, és ezeket a mintákat
kutya kötelességünk kosztümállapotaikban is
követni, kísérni. Azonos viselkedési formákkal és jelmezekkel. Azonos arckifejezéssel,
kézmozdulatokkal. Lám, így lehet "népmúvészetté" tenni a konvenció ellen való törést
Voltaképpen a pop-artnak a lényege valami
ilyesmiben rejlett Kiteríteni a különös művé
szeti működést, tömegessé tenni. Érdekes terület a 20. században a népmúvészetté tevés, a
profizmus-ellenesség, az amatőrség, a dilettantizmus kitetjesztése. Mindennek hatalmi és
kereskedelmi manipulálása, ami világtörekvés
arra, hogy a művészetet "megegyék", a művé
szetet alkalmazhassák:.
Lengyel Boldizsár
~--
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Betegségeink...
Tessék mondani: akkor hát ki itt a kommunista? Merthogy,
komcsi znak ám kérem, amúgy ama kegyesen ... Ha kocsmában ennyit
anyáznának az emberek, egyvégtében folyhatna a vér, reggeltől
napestig. (Azt már csak zárójelben teszem hozzá, hogy helyenként a
stílus is kísértetiesen emlékeztet a kocsmaira.)
Iksz mondja Ypszilonra, másnap meg már Ypszilon Ikszre. Aztán
ketten együtt Zére. Szóval: teljes a káosz! Bennem legalábbis.
Segítsen valaki, aki érti ezt a dolgot!
N ál am akkor kezdődött a zűrzavar, amikor kettéváltak akisgazdák.
A "függetlenek" feivilágosítottak minket a sajtó útján: tulajdonképpen a férgese hullott ki az elmenókkel; egy kommunistabérenc,
kollaboráns csoport, a parasztságot eláruló vonal követői ... Na, ez
világos beszéd, dóltünk hátra elégedetten. Ezt értjük!
Csakhogy másnap a "nemzetiek" is felvilágosítottak bennünket a
sajtó útján, hogy az igaz kisgazdák hagyták ott a "komrnunistabérenc,
kollaboráns" függetleneket, a parasztságot eláruló vonal követőit...
Hoppá! - zavarodott össze beI)1lem az átmeneti rend. Hogy is van hát
ez? Ki kicsoda is akkor?!
Itt volt aztán az újjáalakult 11SZMP. Marosán, Berecz, Grósz,
Puja, Ribánszki és a többiek. Ok elhatárol ták magukat! A múlt
hibáitól! A saját múltjuktól! Tetszenek kérem érteni? Az MSZMP - a
kommunisták pártja - elhatárolta magát a múltnak azon hibáitól,
amikben az MSZMP volt a ludas: vagyis, a kommunisták pártja Szó
se róla, ez volt a legkönnyebb. Felelősséget vállalni, kivezető utat
mutatni sokkal nehezebb lett volna. A hibákat az az MSZMP követte
cl, emez az MSZMP viszont elhatárolja magát attól az MSZMP-től.
Lehet, hogy akkor - uram bocs á' - a két (?) MSZMP közül
valamelyik nem is kommunista? De vajon melyik? Az elkövető vagy
az elhatárolódó?
A kormányfő - az MSZP volt elnökségi tagja, a régi MSZMP
Központi Bizottságának volt titkára - nagy megrökönyödésemre azt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
1957. januárjában külön jelentésben számolt be az országot 1956. október-novemberben ért veszteségeiről. Jóllehet, az adatok ideiglenes jellegét a jelerités aláhúzottan hangsúlyozza - a forradalmi eseményeknek más hazai anyagi és személyi
veszteség-mérlege azóta sincs.
A KSH ideiglenes felmérése szerint a
harci eseményeknek országos viszonylatban 2.502 halottja (ebből Budapesten
1.945) volt. A sebesültek számát a jelentés
kereken 19.226 személyben (ebből Budapesten 16.700) adja meg. Ennyien részesültek hosszabb-rövidebb ideig kórházi
ápolásban. A sebesülteknek közel fele a 19
és 30 év közötti korosztályból került ki.
Egynegyedük pedig 18 évnél is fiatalabb
volt.
Véleményünk szerint ezek a számadatok
nagyjából fedik a forradalom október 23-a
és november 10-e közötti emberveszteségét - természetesen a szovjet veszteségeken kívül. Erre vonatkozóan sem magyar,
sem szovjet kimutatásról nem tudunk. Saját kutatásaink alapján a két hullámban
bekövetkezett szovjet katonai intervenció
kb. 2.500 főnyi veszteséget okozott a
támadóknak. Ebben a számban benne foglaltatnak azoknak a tiszteknek és kiskatonáknak a száma is, akiket november 4-e
után maguk a szovjet hatóságok "fraternizálás" vagy a forradalmárokkal szembeni
részrehajlás vádjávallövettek agyon.
A mai napig nincs hivatalos adat arról
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nyilatkozta a választási kampány idején, hogy ő soha nem volt
kommunista. Puff neki: akkor meg mi volt? Ha ez így igl1Z, ahogya
nyilatkozatában állt, akkor egyszerű "karrierista"! Hiszen nem meggyőzódésbo"l volt ott, ahol...
Még mielőtt végső helyére rakhattam volna magamban ezt a dolgot,
az MSZP máris helyesbített (szépített?): a konnányfő azt mondta az
ominózus nyilatkozatában, hogy soha nem volt ortodox - tehát
régimódi, dogmatikus - kommunista. Ahá! - nyugodtam meg - ez
persze mindjárt más! De ez a megnyugv ás om sem volt hosszú életű.
Az interjút közlő nagy nyugati lap érintett munkatársai helyesbítették
a szépítést: bárki meghallgathatja az interjú magnófelvételét náluk, s
meggyőződhet arról, hogya miniszterelnöki nyilatkozatot ők pontosan idézték a cikkükben. A dolog jelenleg itt tart.
A Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar Demokrata Fórum
is lekommunistázta egymást! Az SZDSZ felhánytorgatta az MDF
szocialista-exkommunista kapcsolatait, mire néhány nap múlva az
egyik MDF-vezető "kiosztott" egy SZDSZ-vezetőt, amiért az, volt
"kommunista" létére demokráciára próbálja őket tanítani. Az SZDSZ
persze kikérte az illető MDF-es szavait. Mondván, hogy az ő vezetőik
között nincsenek kommunisták, s a szóbanforgó személy is csak a
'70-es évek elejéig volt az MSZMP tagja. Akkor azonban kizárták
onnan elvei miatt.
Az MDF-től aztán megtudhattuk, hogy az SZDSZ a gyors
privatizálással- a vállalatok magántulajdonba adásával - tulajdonképpen a még hatalmon lévő gazdasági vezetői kör átmentését szolgálja.
Ezeknek az igazgatóknak a többsége pedig köztudottan a régi, a
kommunista rend embere ám - az MDF szerint. A Szabad Demokraták Szövetsége persze ezt a vádat is lesöpörte az asztalról, de nem
mulasztotta el hozzátenni: "az a szervezet - mármint az MDF - csak ne
szóljon semmit, amelyiknek a soraiban még tavaly is voltak MSZMPtagok, vagyis kommunisták. Az a szervezet őket csak ne tanítsa!"
Szóval, itt kommunistáznak ám, kérem! Keményen. Mindenki
mindenkit. És azt mondják, hogy ez az egész értem, az én tisztánlátásomért van. Tessék mondani: tényleg olyan bűnös szó ez, hogy
kommunista? Gondolom, az lehet, ha ennyire vagdalkoznak vele ... Ha
senki sem hagyja magán száradni ... Még maguk a kommunisták sem.
- elemel-

Gosztonyi
Péter:

1956 [I]

"Ötvenhat" veszteségei
sem, hogy az 1956. november 4-ei felelős
ségre vonás során hány embert küldtek
bitóra és hány embert zártak be hosszabb
vagy rövidebb időre Magyarországon annak dacára, hogy a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Konnány tevékenysége
legelső napján a forradalomban részt vett
személyeknek teljes büntetlenséget ígért!
A többnyire zárt ajtók mögött lefolyt
perek több büntetőeljárási hullámban, különböző kül- és belpolitikai eseményektől
függően, tízezrek meghurcolását és elítélését eredményezték.
Ami a halálos ítéleteket illeti, ezek
számát az ENSZ-ból származó bizalmas
adatok alapján (ami persze nem biztos,
hogy fedi a való tényállást) 453 főre
tehetjük. Ennyi embert végeztek ki Magyarországon a forradalomban és az azt
követő ellenállási megmozdulásokban va16 részvétel miatt. Megdöbbentően magas
szám - főleg, ha összevethetjük például az
1848j49-es szabadságharcot követő, a bécsi Kamarille által diktált bosszúhadjárattal, amelynek során az osztrák hadbíróságok 108 hazafit adtak hóhér kézre!
Kemény sors várt a forradalom vezető

személyiségeire is. Nagy Imrét és társait
már 1957 nyarán visszaszállították Magyarországra, ahol a MFMPK, hosszabb
huzavona után és feltehetően moszkvai
nyomásra, 1958. júniusában bíróság elé
állíttatta. E titkos perben Nagy Imrét,
Maléter Pált, Gimes Miklóst és a már
1958. márciusában kivégzett Szilágyi Józsefet halálra ítélték és Budapesten 1958.
június 16-án kivégezték. (Nagy Imre a
perének tárgyalásán az utols6 sz6 jogán
többek között ezeket mondotta: "Kétszer
próbáltam megmenteni a szocializmus becsületét a Duna völgyében: 1953-ban és
1956-ban. Rákosi és az oroszok meg akadályoztak benne. Ha most az én életemre
van szükség azt bizonyítani, hogy a kommunisták nem mind a nép ellenségei,
nagyon szívesen odaadom. Ezek után úgy
sem ér már semmit. Tudom, hogy lesz
majd még egyszer egy Nagy Imre-per,
amelyen rehabilitálnak és háromszor anynyian jönnek ki majd a temetésemre, mint
Rajkéra. Csak attól félek, hogy azok
mondják el majd a gyászbeszédet, akik
elárultak! ")
Nagy Imre és társai kivégzése kül- és
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Bistey András kisregénye - oroszul
-Bistey András a Néplap újság{rója.
Most azonban nem mint újságírót, hanem
mint szépírót kérdeztem. Mióta publikálsz?
- Folyóiratban 1969 óta. Korábban is
jelentek már meg írásaim napilapokban, a
Néplapban, vagy a szegedi diákújságokban, de folyóiratban először '69-ben a
Tiszatájban, Szegeden. Én attól számítom
a rendszeres publikálásomat
-Azóta több mint húsz év telt el. Milyen
folyóiratcímeket tudnál még megemlíteni,
amelyekben lehet Bistey-írásokat, novellákat találni?
- '69 után elég rendszeresen publikáltam
folyóiratokban. Igy többek között a Napjainkban, a Mozgó Világban, a Forrásban, az
Alföldben, egy-egy kisebb írásom megjelent az Élet és Irodalomban, a Jászkunságban, hogy ne maradjon ki a helyi folyóirat
se ...
. -Milyen témák foglalkoztatnak? Mik a
tárgyai az írásaidnak?
- N em tudnék egy karakteres témakört
mondani. Azt hiszem, hogy mindenféle
téma előbukkan az írásaim között. Elég
sokat meritek az életemből, a környezetem
életéből, nem hiszem, hogy egy szűkebb
témakört meg lehetne jelölni.
-Egy író számára úgy hiszem, az igaZi
bizonyítékot arrra, hogy író, az önálló

belföldön megrendítette és elgondolkoztatta az embereket: mit is jelent valóságban a
politikai erkölcs? Köztudott volt tudniillik,
hogy a MFMPK elnöke, Kádár János
1956. novemberében a nyilvánosság előtt
is többször kijelentette, hogy kormánya
"semmi körülmények között" sem szándékozik Nagy Imrét bíróság elé állítani!...
1960. március 31-én az Elnöki Tanács
egy bizonyos kategóriába tartozó elítéltet
közkegyelemben részesített. Ekkor jöttek
ki a börtönből az 1957 elején letartóztatott
és később elítélt kommunista írók, újságírók egy csoportja. Velük szabadult néhány
ismertebb polgári politikus, míg Farkas
Mihály, illetve a volt ÁVH-s főnök, Péter
Gábor már előbb szabadlábra kerültek.
Egy másik szélesebb körű amnesztia,
amely 1963. áprilisában lépett hatályba,
sokezer elítélt előtt tárta ki a börtönök
kapuit.
A polgári életben való elhelyezkedésük
azonban nem ment könnyen. Ebben a
vonatkozásban a közkegyelem még tartotta magát a rákosista gyakorlathoz. Katonatisztek, tanárok, jogászok, újságírók és a
legtöbb értelmiségi foglalkozásúak hosszú
évekig szakmai területükön nem kaphattak
állást. Diszkriminálásuk legtöbb esetben a
hetvenes évek elejéig tartott. Ekkorra már
- legjobb tudomásunk szerint - a forradalmi események elítéltjei mind szabadlábra
kerültek...
A magyar forradalom történeti értékelésében annyi év távlatából sincs a Nyuga-

kötet jelenti. Neked eddig öt köteted jelent
meg. Melyikre vagy a legbüszkébb?
- Nehéz egyet kiválasztani. Az ember
mondhatná azt, hogy mindig a legutolsóra,
és talán az is igaz, hiszen ha egy bizonyos
fejlődést feltételezünk, akkor mindig az
utolsó könyvnek kellene a legjobbnak lenni. Én mindenesetre az Összeláncolva cÍmŰ
novelláskötetemet szeretem a legjobban, ez
a Magvetőnél jelent meg 1978-ban, azután
az új novelláskötetemet, amit tavaly a
Kozmosz adott ki, de hát van két kisregényem is, ami ugyan nem önálló könyvben
jelent meg, mert összekötötték egyéb kisregényekkel válogatásban - én ezeket is
szeretem, úgyhogy nehéz egyet kiválasztani.
-Olyan regénye d is van - egy ifjúsági
történelmi regény -, amely Szolnokon és a
Jászsggban játszódik. Ez néhány éve jelent
meg EglJ tetlJk alatt címmel.
- Valóban, ennek a főhőse egy fiatalember, akinek a fejlődését mutatom be
néhány hónap alatt, miközben egy heves és
meggondolatlan ifjúból már-már érett férfivé válik az események hatására. A regény
a szolnoki vár elfoglalásának idején, 1552ben játszódik. A Ms később a várból a
Jászságba menekül, s ott lábadozik a sebéből.

-Mostani beszélgetésünknek az is aktualiton élő és az otthoni magyarok között
különbség. Ámbár az MSZMP vezetősége
ötvenhatot továbbra is "ellenforradalom"nak tekinti, maga Kádár János volt az, aki
1972-ben 60. születésnapján mondott beszédében, visszatekintve életére, 1956-ot
"nagy nemzeti tragédiának" nevezte. Nem
véletlen az sem, hogy az elmúlt 25 esztendő alatt nem akadt Magyarországon valamirevaló író, publicista, költő, aki ötvenhattal kapcsolatban leírta volna a hivatalos
"ellenforradalom" elnevezést!
Az 1956-os Októberi Forradalom, tudjuk, nem érte el végcélját. Magyarországon továbbra is szovjet csapatok állomásoznak, természetesen "ideiglenes" jelleggel, jóllehet ez az "ideiglenesség", amelyet
a MFMPK egy 1957. május 27-ei egyezménnyel szerződésben is rögzített - idestova hanninchat éve tart.
Magyarország egy Kelettől -Nyugattól
semleges politikai státus hely.ett benne él a
Moszkva irányította szocialista állarnközösségben, aktív tagja annak katonai, illetve gazdasági szövetségének - a Varsói
Paktumnak és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának. Nemzeti érdekeinek
megfelelő külpolitikát a kormány még a
szocialista tömbön belül sem folytathat.
Példázza ezt a Romániában és Csehszlovákiában elnyomott; csaknem hárommilliós
magyar kisebbség ügye, amelynek védelmében a hivatalos Budapest a szavát sem
emelheti fel, mert "illetékes hely" ezt
egyrészt az illető ország "belügyeibe való"

tást ad, hogy el/Jttem van két könyv. Az
egyiknek - amiben három kisregény szerepel Tizenkilenc nyarán a címe, ebben vagy egy
írásod, Élt itt egy ember címmel. És mellette
egy másik könyv 'Za linyijej fronta:' címmel.
Ez is yálogatVáas, benne van az Eit itt egy
ember, azaz a Zsil-bU csUovekYagyis most
oroszul jelent meg ez az írásod. Hogyan jut
odáig egy vidéki újságíró, hogy orosz nyelvre
lefordítsák egy milvét?
- 1984-ben valóban egy három kisregényt tartalmazó kötetben megjelent egy
írásom Galabárdi Zoltánnal és Bertha Bulcsúval együtt. Valószínű, a kötet kikerült a
Szovjetunióba és ott választották ki az
írásomat. Én csak akkor értesültem erről,
amikor a budapesti irodalmi ügynökség
elküldte a szerződést aláírásra. így kezdő
dött a könyv szovjetunióbeli útja.
-Ez az elslJ mtJ.ved, amit idegen nyelvre
lefordítottak?
- Talán úgy mondanám, a legfontosabb
és a legjelentősebb - lévén kisregényről
van szó. Egy novellámat már lefordítottak
észt nyelvre. Ez 1982-ben jelent meg egy
észt folyóiratban.
-Mit is mondhatnánk az olvasóknak? A
magyar könyvtárakban keressék Bistey András mtJ.veit, a szovjet könyvtárakban pedig
forgassák szeretettel a "Za linyijej frontá"-t.

Gyuricza Péter
beavatkozásnak tekinti, másrészt, mert ez
az egész szocialista tábor érdekeit sértené.
1956. november 4-e következményeként Magyarországon továbbra is megmaradt az egypártrendszer, annak ellenére,
hogy maga Kádár jelentette ki 1956. november 15-én: hiba volt a kommunista
párttal együttműködő polgári pártok erő
szakos elsorvasztása. Az MSZMP tehát
megmaradt az ország "vezető társadalmi
erejének" és az államügyek kizárólagos
intézőjének. Taglétszáma napjainkban ismét 830.000 fő körül mozog.
Ha a rendszer alappillérei politikai téren
változatlanok is maradtak, Kádár János,
akinek személye fémjelzi az elmúlt évtizedek fejlődését, a forradalom nem egy, ha
nem is elsőrendű követelését, idővel teljesítette.
Ami pedig nemzeti múltunkat, történelmi hagyományainkat illeti, hadd idézzük
itt Kossuth Lajost, aki 1851-ben az Egyesült Államokban mondott egyik beszédében így foglalta össze a '48-as magyar
szabadságharc lényegét - amely vonatkozhat 1956-ra is:
Nem győztünk, de harcoltunk.
Nem döntöttük meg a Tyrannus uralmát, de menetét feltartóztattuk.
Nem menteÚük meg országunkat, de
me~védtük azt.
Es ha majd egyszer megírják történelmünket, nyugodtan állíthatják: ellenálltunk!
(Vége)
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A holtág és környezete komplex
hasznosításának néhány kérdése
A Holt-Tisza a szolnoldak "szemefénye", a több mint
17 kilométeres, 108 hektáros v[zfelületű ág nemcsak
természeti érték, hanem szabadidő-paradicsom és gazdaságilag is jelent6s hozamú horgász- és kiskertfenntartó hely is. A szakemberek véleménye szerint - ha nem
vigyázunk rá - kb. húsz év múlva eliszaposodotl nádast
találunk a mai v{zfelület helyén. Ezt a felelősséget
átérezve tűzte napirendjére a megyei tanács végrehajtó
bizottsága legutóbbi ülésén - egyetértésben a politikai
pártok delegált képviselőivel - a holtág helyzetének és
jöv6jének kérdéseivelfoglalkozó jelentést. Ennek legfontosabb gondolatait adjuk most közre.
Szolnok belvárosától dél-keleti irányban a Tisza balpartján található Alcsi Holt-Tisza, a Tisza nagyvízi szabályozása során keletkezett,
a Vásárhelyi tervei alapján megvalósuló 77/2 számú úgynevezett
Szapáry-féle átmetszés során. Az átmetszés 1857-ben létesült, akkor
az átvágott kanyar hossza 15,8 km volt. A holtág a töltésépítések
során ármentesített területre került, a Közép-Tiszavidék egyik legnagyobb és legkedvezőbb adottságokkal rendelkező mentett ártéri
holtága, üdülési, sportolási, horgászati lehetőséget biztosítv a a lakosságnak kedvező feltételeket szolgáltat a kikapcsolódásra és pihenésre.
Két partját lassan körbe veszi a város terjeszkedő kertvárosi és
üdülőterülete, többezer telekkel. Itt található az ország egyik legjelentősebb kajak-kenu versenypályája, s a partja 1300 fm hosszban
horgász versenypálya is. A holtág jóléti funkcióin túl belvíz- és
öntözővíz-tározói funkciót is ellát.

I.
A holtág vízgyűjtő te,ülete 47,39 négyzetkilométer, közigazgatásilag Szolnok város, Szajol, Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Kengyel
területére esik. A vízgyűjtő területen a településhálózat őrzi a
szabályozások elútt kialakult településszerkezete~ az árterület magasabb részén kialakult településmagok fejlódtek. Uj település kialakulása nem várható, marad a laza településszerkezet. A vízgyűjtőn a
telepített ipar nem jelentős, elsősorban mezőgazdasági termelés
folyik.
A holtág közvetlen környezetének, valamint az Alcsi-szögnek
tömegközlekedése, vonalas infrastruktúrája (a szennyvízhálózat és
telefon kivételével) a jelenlegi kívánalmaknak nagyrészt megfelel. A
holtág megközelítésére a 4-es számú főút és 442-es számú II. rendű
főút megfelelő lehetőséget biztosít. A területet érintően a közúti
közlekedésben tervezett két jelentősebb fejlesztés közül a 4-es sz.
főút Szolnok várost elkerülő szakaszának L ütemű beruházási munkái
megkezdődtek. A holtágat a III. ütem építési munkái érintik, ami a
terület feltártságát tovább növeli, hátrányaival együtt.
A holtág közvetlen vízgyűjtő területéből Szandaszőlős rendelkezik
csatornahálózattal, mely a városrész szennyvizét a 325,8 fkm-ban
jelenleg tisztítatlanul szállítja a Tiszába. A Szandai Csatornamű
Társulat 1989-ben kibővült a Kocsorosi terület, illetve a Kertész utcai
nyomás alatti hálózattal (37-67, 72-98 házszámok között jelenleg
tervezés alatt). A holtág környékének 1980 előtt igénybe vett

kertvárosi és üdülő területének szennyvízkezelésére a szikkasztás jellemző. Az 1980-as években a vízparti telkeken új épület
csak zárt, szigetelt szennyvízgyűjtővel épülhetett.
A holtág két partján az utóbbi 40 évben folyamatosan alakultak ki
lakóterületek, üdülő területek és zártkertek. Ez a folyamat napjainkban is tart A 28,2 km vízpartból eddig beépült 18,3 km. A holtág két
partján kialakított lakótelkek, valamint zártkertek többezer szolnoki
családnak biztosították családi házuk felépítésének lehetőségét, illetve szabadidejük k,ellemes eltöltését. A jelenleg még be nem épített
területek a Héki Allami Gazdaság, a rákóczifalvi Rákóczi Tsz és a
Szolnok Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezelésében vannak,
melyek mezőgazdasági művelés alatt állnak. Az alkalmazott mező
gazdasági technológiák az általános gyakorlattal megegyeznek.
, A területen minimá4s ipari tevékenység folyik. A Mezőhéki
Allarni Gazdaság, az Afor "Szajoli bázistelep és a Tigáz szajoli
telepének tevékenysége sorolható e kategóriába. E térségben jelentő
sebb ipari fejlesztéssel nem számolhatunk, és nem is kívánatos e
területre ipart telepíteni. A mezőgazdasági tevékenység folyamatos
vJsszaszorulása várható, amennyiben telekosztások és a szükséges
erdősítések megvalósulnak.
Az Alcsiszigeten egy, a vízgyűjtő területén további egy nagyüzemi
állattartó telep található. Az érintett üzemek a telepek fejlesztését
nem tervezik, azok hosszabb távon való megszűnésével lehet
számolni. A holtág vízkészletéből jelenleg 461 hektár termelőszövet
kezeti és II hektár magánöntözés rendelkezik vízjogi engedéllyel.
Öntözésfejlesztést az érdekelt üzemek nem terveznek ezen a területen.
A holtág halászati joga a Mohosz tulajdonában van. Aholtágban
található összes haltömeg 144 tonnára tehető, az egy hektárra vetített
természetes hozama 277 kg/év. A horgásznapló és a szervezett
halászat eredményeként évi 36 tonnára tehető a halfogás. A Mohosz
évről évre jelentős telepítéseket eszközöl. A horgászati adatok
alapján jelentősebb mennyiségben ponty, amur, csuka, süllő , busa,
balin, harcsa, angolna és keszegféleség fordulnak elő a holtágban. A
holtág halászati értéké t javítaná, a vízminőség szempontjából is
kedvezőbb volna, ha az amur és a busa rovására nyurga ponty mellett
más őshono~ faj ták, pl. compó is nagyobb számban telepítésre
kerülnének. Evente mintegy 8.500 horgász keresi fel aholtágat.
A holtág alsó szakaszán 2200 fm hosszban található az ország
egyik legjelentősebb, legtöbb versenyt lebonyolító kajak-kenu pályája. Mellette van a Vízügyi SE vízisport bázisa és más egyesület,
vállalat csónakháza. 150-200 fó fiatal sportol rendszeresen a Vízügy
SE kajak-kenu szakosztályában, de azon túl sok vállalatnak és
magánszemélynek van vízijárműve, amelyet szintén e vízfelületen
használ sportolási célra. A nyári napokon a város egyik kedvelt
fürdőző, kemény hidegben talán egyetlen korcsolyázási lehetőséget
biztosító helye a holtág.
Részben a horgászok és vízisport-kedvelők, részben az üdülni és
pihenni vágyók igényeit elégíti ki a holtágon engedélyezett 471
egyéni és 28 közösségi stég. A stégek engedélyezését a
2/85.(III.28.)OVH számú rendelet szabályozza. A rendelet gyakorlati
alkalmazása elótt a megyei tanács vb mezőgazdasági osztálya, a
városi tanács vb műszaki osztálya, a Mohosz, a Héki Allami
Gazdaság, a rákóczifalvi Rákóczi Tsz és a Köti-Kövizig részvételével
egyeztető tárgyalás volt, amelyen megállapodás szJiletett az engedélyezéssel kapcsolatos gyakorlati tennivalókban. Igy megállapodás
született arra nézve, hol tilos stég elhelyezése, és mikor adható
engedély magánszemélynek és közösségeknek.

II.
Az Alcsi Holt-Tisza vízpótlása jelenleg gravitációsan csak a Tisza
bizonyos vízállása esetén valósítható meg az alcsi fedett csatornán
keresztül. Ennek kedvező hatása a holtág kezdeti l-2 km~es szakaszán mutatható ki. Szivattyúsan diesel üzemű úszómű felvonultatásával szintén az alcsi fedett csatornán keresztül tudunk vizet juttatni a
holtágba jelentős költségráfordítás mellett. A holtág vízcseréjének
lehetőségét nagymértékben növeli az ez év folyamán a holtág felső
végénél átadásra kerülő egy köbméter/s kapacitású szivattyútelep. A
jelenlegi gravitációs vízpótlás kedvezőtlen hatása, hogy csak kisebb
árhullámok esetén lehetséges és ekkor a Tisza hordaléktartalma
többszöröse a kisvízi időszaknak, így a vízfrissítéssel egyidejűleg a
.~
feliszapolódás is növekszik.
A térségben az elmúlt években megvalósult öntözésfejlesztéshez
kapcsolódóan a főműfejlesztéseket úgy befolyásolták, hogy lehetőség
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kellemetlen hatásait nem képes olyan mértékben csökkenteni,
hogy az egy egészséges biológiai egyensúly fennmaradását
lehetővé tenné.

III.

A holtág és környezetének jövője szempontjából meghatározó, hogy a jelenlegi vízfelületet meg lehet-e őrizni, és milyen
nyíljon a Nagykunsági Főcsatornából gravitációs úton vízpótlást
biztosítani a holtágba, és így idővel kevesebb kötöttség mellett jobb minőségű víz lesz a holtágban. Ezért a térségben tervezett bárminemű
további hasznosítás megvalósulása előtt meg kell határozni azokat a
vízminőségú és alacsonyabb hordaléktartalmú vízzel tudják ellátni a
holtágat: E terv keretében megépült a NK X-2-es öntözőcsatorna, a feladatokat, amelyeket a vízfelület és a vízminőség megóvása
érdekében meg kell valósítanunk. A '70-es és 'SO-as évek során
kengyeli halastó közepéig, és ez évben
végzett vízminőség-vizsgálati adatok értéüzembehelyezésre kerül. További 4.933
kelése alapján a Köti-Kövizig jóléti haszméteres csatornát kellene megépíteni
nosítási tervet készített a holtágra, amelyahhoz, hogy a gravitációs vízleadás a
nek megvalósítása egyben lehetávé teszi,
holtágba a gyakorlatban is megvalósulhogyaholtágat Szolnok város tartalék
jon a kengyeli csatorna felhasználásányersvíz bázisaként is figyelembe lehesval.
sen venni. E terv a vízparti lakossági
A holtágat korábban jelentős szennyszennyezések és illegális szennyvízbevevizek terhelték, amelyek közül a legje- I.ij_l'~';;"'"
zetések megszüntetésén túl az alábbi öt fő
lentősebb a Killián György Repülő
feladatot tartalrriazta: a Killián György
Műszaki Főiskola szennyvize volt. A
Repülő Műszaki Főiskola szennyvízbeveSzandai Csatornamú Társulat által végzetésének megszüntetése; vízcseréhez
zett munkálatok eredményeként 1987szükséges szivattyútelep megépítése;
ben a Killián György Repülő Műszaki
Nagykunsági Főcsatornából gravitációs
Főiskola szennyvizét a Tiszába vezetvízutánpótlás biztosítása; Alcsisziget és
ték, így mentesítve a holtágat a legnaKertváros csatornázása; a holtág kotrása.
gyobb terheléstől. Vízj9gilag engedéAz első kettő feladat gyakorlatilag már
lyezetten a holtágat az Afor és a Tigáz
megvalósult. A harmadikból megtörtént a
telepeinek szennyvizei terhelik. Bioló8,42 km NK X-2 öntözőcsatorna építése,
giai tisztító telepen keresztül 111 köbhátra van még a halastó melletti 4,93 km
méter/nap kommunális szennyvíz, valaNK X-2-2 kivitelezése. Sajnos e szakamint 30 köbméter/nap mechanikailag
szon csak betonburkolatú csatorna építhetisztított ipari szennyvíz kerül a Holttő a homokos altalaj miatt, ami lényegeTiszába. Az Alcsiszigeten e!helyezkedő
sen megnöveli a költségeket. A csatornaétehenészeti telepen, Héki Allami Gazpítés becsült költsége 35 millió forint. A
daság központjában, valamint a sörpacsatorna megvalósulása után biztosítható
lackozóban keletkező 190 köbméaz öntözési igényeket is figyelembe véve
ter/nap szennyvíz a szigeten lévő felha1,2 köbméter/s frissítő víz a Nagykunsági
gyott öntözőcsatornákból elöntözésre,
Főcsatornából gravitációsan. Az Alcsisziilletve elszikkasztásra kerül. A holtág a
get és Kertváros csatornázását a '92-'95befogadója a környező területek csapaös időszakban kívánatos volna megépíteni
dékvizeinek, amelyekkel időszakosan
nemcsak a holtág vízminősége, hanem a
szintén jelentős szennyezések kerülnek
területen kialakult talajvíz és egésza holtágba. Nem pontszeTÚ szennyezéségügyi szempontok miatt is. Talán a
sek közül a vízgyújtőn felhasznált mű
legnagyobb feladatot a holtág kotrás ának megvalósítása jelenti. A
trágya- és növényvédőszer maradékok juthatnak a Holt-Tiszába rendelkezésre álló régi tervek és mérések alapján a feliszapolódást
belvizes időszakokban. A növényvédőszer jelenlétét több esetben 3,1 millió köbméterre, átlag 290 cm-re becsülhetjük, mely feliszapomérések is igazolták.
lódás s~j~os ~ ,vízmélysé~ csökkenésével, az elöregedés i folyamat
A holtág vizének minőségére vonatkozóan rendszeres mérési gyorsulasaval Jar. Amenny!l:>en a következő évtizedben érdemi lépést
ad~tok 1,973:t~l. állnak r~ndelkezésre. A hat jellemző szelvényből
a kotrások megvalósítása érdekében nem tudunk tenni, számolnunk
szarmazo meresI eredmenyek a holtágat terhelő igénybe vételek kell a holtág vízfelületének rohamos csökkenésével, és az eddig tett
(s,zennyvízbevezetések, szermyvíz szikkasztások, haltelepítések, hor- és teendő vízminőség-javító intézkedések ellenére a vízminőség
gaszok etetőanyagai, üdülés stb.) hatásaként kialakult fokozatosan romlásáv al.
romló, a jelenlegi igényeknek egyre kevésbé megfelelő vízminőséget
A holtágból a kajak-kenu pálya építésével kapcsolatosan százezer
jelezrlék.
A vízben oldott élettelen, szerves és szervetlen összetevők mennyi- köbméter iszap került kiikotrásra. Azóta rövid szakaszokat érintő
partre~dezé~en ~I kotrási m~ára nem került sor. Aholtágkotrás
~égének, é~tized~s változásai nem számottevőek ugyan, de a '70-es
anyagI feltetelemek megteremtese mellett már most meg kellene
~vek, ~e~ere }cialakult víz- és üledékminőségi viszonyok olyan
okologlal felteteleket teremtettek, amelyek a holtág hasznosítását teremteni a múszakiJeltételét aholtágból kikotort anyag elhelyezésékorlátozzák. A víz sótartalma két-háromszorosa a Tiszáénak. A ne~, m~rt napjaink}>an is a megfelelő területek hiánya jelentős
töményedés és a lúgosodás a víztípus változásához, ezzel az öntözési musza!? . korlatot ,ke~z. A holtág környezetére szükséges egy új
célú felhasználás korlátozásához vezetett. A holtág növényi tápanya- rendezesI terv kesZItese, mely tartalmazza azokat a területeket,
gokba;t .gazdag (nitrogén, foszfor), aminek következménye a mik- amelyeknek beépítése tilos mindaddig, míg a holtág kotrása meg nem
valósu\.
r~sz~opl~s ~ze;kezetú I?oszatok túl szaporodása és az ezzel együttjáA vízgyújtőn jelentősebb erdős terület nem található, az erdőá ll o
ro vlzszmezodes. Az Itt élő moszatok közül több vízvirágzásra
mány
elenyészően kicsi. A holtág üdülési, pihenési célú hasznosítása
hajlamos, némelyikük mérgező anyagot (algatoxint) választ ki ami a
fürdŐZOK egy részénél kellemetlen bőrkiütést okozhat. A m~szatok s~~égessé te~z~ az érintett térségre kiterjedő erdősítési terv kidolgopusztulásának időszakában a szervesanyagbontó baktériumok oxigén- zasat, parkerdo Jelleggel. Ugyancsak szükségesnek tartjuk a 442 es
~őút nyomvonalának módo~ítását úgy, hogy az ne szelje át aholtágat,
fogyasztása miatt oxigénhiány léphet fel.
A holtágba vezetett és beszivárgott szermyvizek nagy szerves- es ne keresztezze az üdülésl területet. A holtágra készítendő rendezési
anyag-tartalmú, vastag iszapréteg kialakulását eredményezték. Az terv jóváhagyásáig szükségesnek tartjuk a jelenleg folyamatban lévő
iszap bomlási folyamatai jelentős mermyiségű oxigént emésztenek t~l~kosztások?n ;Úli p.?Icelláz~ .felfüggesztését. Parcellázás ok foly tamelléktermékként mérgező gázok szabadulnak fel. Tavasszal ~ tas~t csak a ke~Zl,tendo rende;e,s: teIVb~ ~eghaqírozott feltételek (pl.
terulet csatornazasa) megvalosltasa eseten Javasoljuk.
ül,~ék felszínén kial~ó .~Ióbevonat gáztermelése az iszap felszakaA ,holtág hasznosítására vonatkozó elképzelések megvalósulása
dasat okozza. Az oXlgenhianyos környezet a bőséges táplálékforrásegy
.a:g~ndolt k?~~e~tfej.lesztési, és v~őségszabályozási kons~ a kór?k?zó b~té~umok sz~ára is kedvező környezetet nyújt. A
korokozok Jelenlete vISzont a vlzhasználatot korlátozza. (Az Alcsiszi- c~~:o,kid~lgoz~atol es r:un~n r~s:letenek maradéktalan megvalóge.t ásott kútjai~ak minősége közelebb áll a szennyvízminőséghez, sltasatol varhato. Aholtag vlzmmoségének javítása részfeladatok
mmt egy termeszetes átlag állapothoz.) A parti sáv a hínár- és megoldásával nem érhető el.
Dr. Nagy István vízügyi igazgató
mocsári növényzet károsodása miatt a holtágba szivárgó vizek
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VÁLLALKOZNI KELL

A zsidóság
történetének
kérdései...

Optimista fiatalember
a "kaptafánál"
Amikor a postaládában talált kis
cédulát elolvastam, nagyon megörültem. A drága cipők sarka bizony gyorsan kopik, a varrásnál kibomlik, a
ragasztásnál hamar szétválik. Jászberényben pedig nem kis gond a cipójavíttatás. Idős bácsi k cipőjavító múheIyeiket sorra bezárták, a Cipőipari Szövetkezet üzletébe betérni pedig nem
volt öröm. Két-három hétre vállalták a
munkát, ha vállalták. Legutóbb aztán
ennek az üzletnek is nyomaveszett. A
cédulán pedig egy új üzlet hirdette
magát.
A Dózsa György úton fiatalemberek
fogadják a kuncsaftokat. Az állványon
csizma, cipő, szandál várja gazdáját.
Varrást, festést, sarkalást, talpalást,
egyszóval mindent vállalnak. S ha egy
új kulcs is kellene az elveszett helyett,
nos ez is megvárható, hisz cipőjavító
és kulcsmásoló egy üzletben ütött tanyát. Berencsi Péter és társa Szilágyi
István nem kis fába vágta a fejszét.
Szolnokról járnak nap mint nap a
berényi üzletbe, hogy kedvesen, udvariasan szolgálják ki abetérŐket.
- Ez az egész úgy történt, hogy
amikor leszereltem s visszamentem
munkahelyemre, nagyon kevés pénzt
adtak - meséli a vállalkozás történetét
Berencsi Péter, aki 24 évesen lett
vállalkozó. Egy ismerősöm hívott a
Skála Áruház cipőjavítójához. Ott
megszerettem ezt a munkát, kicsit bele
is tanul tam, mert eredeti szakmám
autószerelő. Úgy gondoltam, megpróbálom önállósítani magam. Jelentkeztem a KIOSZ-nál egy négy hónapos
cipőjavító tanfolyamra. Érdeklődtem,
hol lenne érdemes üzletet nyitni. Szolnokon sok a cipész. Itt viszont kevés,
ezért Berénybe jöttem.
- Mi volt a legnehezebb dolog a
vállalkozás beindltásában?
- A MESZI-vel való huzavona, meg
helyiséget találni. A Munkaerőszolgá
laú Irodánál jelentkezni kell. Szakmában nem tudok elhelyezkedni. Erre ők
adnak címeket, ahol autószerelőket fogadnának. Ki kell menni, ott leigazolják, hogy nem tudnak foglalkoztatni.
Vissza a MESZI-hez. Ahhoz, hogy az
újrakezdési kölcsönt felvehessem, egy

hónapos várakozás kell. De az egy
hónap alatt is hetente jelentkezni kell a
MESZI-nél, hátha találtak nekem
munkahelyet. S ha igen, minden kezdődik elölről. Szóval, ez nem egy
kellemes része a dolognak. Üzlethelyiség után is elég sokat jártam, míg
berényi ismerősök segítségével megoldódott ez is.
- Az újrakezdési kölcsön négyszázezer forintjából lett ez az üzlet?
- Nem egészen, volt saját pénzem is.
A bank a kölcsönt négy évre adja
kamatrnentesen. Évi százezret kell törleszteni. Eddig úgy 450 ezret költöttem, de az első részletre tartaIékoltam
pénzt, nem akarok mindjárt az elején
befürödni a vállalkozássa!.
- Mennyi idő telt el az ötlettől a
megval6sulásig?
- Decemberben kezdtem a helyiséget keresni, februárban nyitottunk. A
MESZI-igazolás megszerzésétől már
gyorsan mentek a dolgok. Itt a tanácsnál nagyon segítőkészek voltak, az
01P-nél is. Amikor minden papír
megvolt, két nap múlva kiadták az
engedélyt!
- S hogyan vált be az üzlet?
- Hát, mehetne jobban is. Nem
ismernek még eléggé. De én optimista
ember vagyok. Ha félév alatt nem fut
fel, akkor összerámolok, s belevágok
valami másba. Nem ijedek meg ettől a
lehetáségtál. Vállalkozni kell, s ha
nem megy, akkor váltani.
- S hafél év eredményt hoz?
- Úgy számolom, hogy a befektetés
akkor 4-5 év alatt megtérül. Korszerű
gépekkel szereltük fel a műhelyt, a
csiszoló, a kulcsmásológép, az induláshoz szükséges anyagok legalább háromszázezret tesznek ki. A kaptafát el
kell felejteni. Mindent új technológia
szerint csinálunk. S gyorsan. Jó lenne,
ha ezt értékelnék is a kuncsaftok.
MIb beszélgettünk, vagy négyen
léptek be az üzletbe. A beteg jószágot
meg lehet várni, vagy fél óra múlva
visszajönni. A lefoszlott díszítést Szolnokon varratja meg a tulaj, mert varrógép még nincs. Fém f!ekket is azonnal
lehet kémi. Reméljük fél év múlva is!
- Ke-

Szerte a világon felerősödön a nemzeti kisebbségek elismerésének kérdése. A zsidóság,
mint a világ szinte valamennyi országában
szétszóródon nemzet, történetének kezdetétől a
politikai súrlódások középpontjában állt. A
második világháború után, a cionista mozgalom kivívta az új izraeli állam létrehozását,
nemzetközi elismerését. Zsidók százezrei települtek vissza őseik földjére, majd a hatvanas
évektől napjainkig viszonylagos csend volt a
zsidókérdés körül (leszámítva persze a folyamatos zsidó-arab ellentétet).
A kelet-európai országokban a kommunista
diktatúra összeomlásával, és elsősorban a
Szovjetunió-beli változásokkal awnban újra
napirendre került a zsidóság kérdése. A Szovjetunióban, ahol köztudottan rendkívül erős
volt az antiszemitizmus, a zsidó gettók lakói
iSI1!ét útrakeltek népük őshazája, Izrael felé.
Evezredek óta napirenden szerepel a zsidókérdés, ma is nap mint nap hallani a Televízió
Híradóban az újabb izraeli zsidóbeáramlásról,
hazánk lakosságának legnagyobb része azonban nem érti, mi a zsidóság problémájának
gyökere. Vannak, akik úgy vélik, vérmérsékletbeli különbség a zsidók és arabok között, de
vannak, akik állást sem foglalnak, egyrészt,
mert nem mernek, másrészt, mert nem látják,
mi lesz mindennek a vége.
A közelmúltban jelent meg Leon Uris Exodus cÍmú könyve, amit elolvasva közelebb
jutunk e szövevényes, kaotikusnak túnő zsidóarab ellentét megértéséhez, de talán a zsidóság
története is világosabb lesz számllilkra a könyv
elolvasása után.
Az Exodus Mózes öt könyve' közül a második. Azt beszéli el, hogyan vonult ki a zsidóság
az egyiptomi szolgaságból az ígéret földjére.
Az Exodus Leon Uris világhírű regénye. Azt
meséli el, hogyan tér vissza inunáron másodszor ősi földjére egy nép két évezredes vándorlás után. Az Exodus hiteles történelem. Egy ír
katolikus írta, mert örömmel nézte az angol
gyarmanartók vereségét, akik a brit birodalom
érdekeit védve hiába próbálták visszatartani a
Palesztinába özönlő zsidó menekülteket. Ebben
a regényben benne van szinte minden probléma, amellyel szembe kell nézni a mai Izrael
államnak és mindenkinek, aki ilyen vagy olyan
módon érdekelt a zsidóság fennmaradás ának
kérdésében. Az ősi földre érkezőket homogén
arab lakosság fogadja, amely ellenséges a
bevándorlókkal szemben. Az érkezóknekpedig
rá kell döbbenniük, hogy az egységes zsidóságról alkoton képük csupán ábránd, és magukkal
hozott hagyományaiktól olykor akár erőszakkal
is elszakadva kell meg teremteniük az új közösséget, a zsidó nemzetet. Mindezt a világpolitika
naponként átrendezódő erő- és érdekviszonyai
között. Az Exodus túlfűtött szenvedélyek és
érzelmek könyve. Szerelem, gyúlölet, félelem,
bosszú, jóság és igazság eleven példái állnak
össze benne egy hatalmas egységgé.
Az Exodus világsiker, évtizedek után végre
eljutott a magyar olvasókhoz is.
A romániai magyarok borzalmas és érthetetlen üldözését látva a könyv elolvasása után
talán mi legalább több tisztességgel viseltetünk
a hazánkban élő zsidókkal szemben. Remélhetőleg!

Kátai Szilvia

15

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

HAGYOMÁNYOK, FÖLDRAJZI KÖRNYEZET, VÁROSRENDEZÉS

Időt

nem álló utcanevek

Szolnokon a városi tanáes legutóbbi ülésén döntöttek a megyeszékhely egyes utcáinak névváltozásáról. Nyolc utcát kereszteltek át,
az új neveket július elsejétől kell használni.
A Közületek Elnevezését Véleményező Társadalmi Bizottság
több olyan követelményt határozott meg saját magának, melyeket
munkája során figyelembe vett Ennek megfelelően megállapították:
meg kell ismerni a lakosság véleményét, a köztudatban élő névhasználatot; figyelembe kell venni a város történeti hagyományait,
fóldrajzi kömyezetét, a városrendezés érdekeit. Fontos a nevek
időtállósága, továbbá a közeli történelem tanulságait figyelembe
vevő bölcs szabály, miszerint élő személyről nem nevezhető el
közterület
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár elkészítette a Szolnoki
Utcák és Terek Névalakjai cÍInú gyújteményét, melyben 1863-ig
visszamenően felsorolták az utcák, terek névváltozását. A bizottság
munkájába bekapesolódtak a megyeszékhely egyházai, pártjai és
más tömegszervezetek. A tanácsülés elé kerülő javaslat kidolgozásakor lényegesnek tartották, hogy a várost átszelő jelentősebb közlekedési útvonalak nevét változtassák meg.
A Széchenyi városrészen a dr. Münnich Ferenc úton néhány
hónap múlva kicserélik a névtáblákat Az újakon Széchenyi István
felirat szerepel majd. A javaslatot dr. Próbáld Ferenc, a városi tanács
igazgatási osztályvezetője szóbeli előterjesztésében azzal vezette be,
hogy a legnagyobb magyar sokat tett a város fejlesztéséért a Tisza
szabályozásával, a gőzhajózás elindításával, a vasútépítéssel.
Több hozzászólás is elhangzott a Dimitrov úttal kapcsolatban,
melynek - ahogy a szolnoki ak leginkább ismerik, a volt mentőállo
más utcája -, legrégibb neve Árok út volt, majd Elek Dávid, egy régi
polgármester nevét viselte. Névadóként szóba került Nyáry Lőrinc, a
szolnoki várat védő kapitány, aki 1552-ben maroknyi katonájával
magáramaradva várta az ostromló török sereget, és a vár kapujánál
legyőzetve a Héttorony várába vitték rabságra.
Felvetődött dr. Elek István, városi tisztiorvos neve. 6 1909-től
végezte Szolnokon orvosi munkáját, 1919-ben 77 napon át mentette
az utcákon a sebesülteket. 1944 őszén a városháza épületében
nyújtott segítséget a sebesülteknek és a betegeknek. Volt, aki az
Árok út elnevezés mellett érvelt, de Kaposvári Gyula nyugalmazott
múzeumigazgató, az előkészítő munkálatok aktív résztvevőjének
meggyőző érvei hatására legtöbben dr. Elek István neve után emelték
fel kezüket szavazásra.

A hÚJatalos nyelv 6.

Hivatal és
nyelv
Minden nyelvi megnyilatkozásnak van valamilyen st(lusa. A hivatalban használt nyelv
stl1usát meghatározza a tárgya és az, ki kinek
ír, sót az is, mi az írás célja. A hivatalos irat
tárgya a köz (városi, község) vagy az állampolgár közigazgatási vagy személyes ügye.
Fontos dologról szól, ennek megfelelóen
hangvétele is komoly. Szóhasználatában pontosnak, mondatszerkesztisében érthetlJnek kell
lennie. Különösen érthetónek kell lennie akkor, ha mindenkihez szóló felhívást, ismertetést tesz közzé a hivatal.
Akkor is különös gonddal kell törekedni
az érthetóségre, ha tudjuk, hogya címzett
általános mflveltsége alacsony (lásd Móra

Az egyik legszebb belvárosi utca közepetáján valamikor egy
Mária-szobrot emeltek annak emlékére, hogy az utcában és a mai
Hősök tere sarkán két alkalommal is keletkezett pusztító tűzvész. A
régi szolnokiak fogadalomként emelték azt a szobrot, melynek
talapzatán a tűztől oltalmazó Szent Flóriánt ábrázoló dombormű volt.
A je1enIegi Május 1. utcáról van szó, mely szintén vissza!~apja szép
eredeti nevét
Szolnok legősibb utcaneve a Kőrösi út volt Egészen l 962-ig. A
városból kivezető utak mindig a szomszéd településekkel való ősi
kapcsolatokra utaltak. Nincs ez másképp Nagykőrös esetében sem odavitt ez az út -, ahol a Szolnokról beérkező utat Szolnoki útnak
hagyták meg.
A Munkásőr úti vállalatoknak, intézményeknek alighanem hamarosan el kell kezdeniük cégpapújaik kicserélését
A tanács úgy határozott, hogy újból Szapáry útnak nevezik a
Ságvári körútnak a Tisza és a 4-es sz. főút közötti szakaszát.
Figyelembe vették, hogy többek között Budapest sugárútjai is
más-más nevet kaptak a nagyobb kereszteződések után. Az egykori
Molnár út fél évszázadon át, 1948-ig a Szapáry út elnevezést viselte.
Szapáry Gyula megalakítója volt a megyei gazdasági egyletnek.
1861-ben és négy évvel késoób Szolnok város követként küldte az
országgyűlésbe. Deák Ferenc oldalán részt vett a kiegyezés előkészí
tésében. 1873-tól belügyrniniszterként sokat tett azért, hogy Szolnok
újból megyeszékhely lehessen. Emléke előtt tisztelegve kapta vissza
a körút régebbi nevét
A Tisza-parti város vízi s6kereskedelmi történelmi emlékein
szenvedett csorbákat helyrehozva a Szabadság út július elsejétől
Sóház utca lesz.
A társadalmi bizottság munkáját segítette egy olyan 1948-ban
nyomtatott várostérkép, melyen a mai Vörös csillag út helyén
Városmajor út név szerepel. Igy, a régi térkép szerint hívják majd
hivatalosan is ezt az utat
A vasútállomástól a városközpontig vezető út egyik szakaszát
1953-ban elnevezték Beloiannisz útnak, a másik részét 1975-ben
Tanácsköztársaság útnak. HasonIóan néhány nagyobb város közterület-névadói gyakorlatához, a vasútállomástól a mostani Ságvári
körúti kereszteződésig tartó útszakaszt ismét Baross Gábor volt
közlekedési miniszterről nevezték el. Visszaadták tehát az eredeti
utcanevet, mely Baross utca lesz.
Szurmay Z.

Ferencnek Mihály folyamatba tétele c. elbeszélését!). Ilyen esetben a csak a hivatalnokok számára érthetó szaknyelv használata és a bonyolult mondatszerkesztés udvariatlanság, antidemokratikus.
Használhatom a hivatali szak.nyelvet akkor, hq egy másik hivata/nak vagy a hivatalt felügyellJ hivatalnak írok.
Különösen ügyelni kell a mondatszerkesztésre. A ma divatos, telcervényesen
hosszú, úgynevezett "egyszeril" mondatokat
fel kell bontani összetett mondatokra. A
megértist nagyban segíti a gondolategységenkénti tagolás.
A hivatalos irat stílusa nem lehet színes,
változatos, mint például az irodalmi stílus,
mert szóhasználatában tárgyszerilnek kell
lennie, mondatai pedig többnyire közllJk,
illetve felszóUtók. A hivatalos stl1us szépségét logikai tisztasága, azaz az egész iratnak
és mondatainak jól szerkesztettsége és pontos szóhasználata adja.
A fontos tényeket, adatokat, határOZaIO-

kai stb. közló irat nem lehet enyelgó, de az
is baj, ha rideg, ha rossz értelemben véve
"hivatalos". Az állampolgároknak küldött
iratban a jól megválogatott szavakkal, a
hozzáértéssel szerkesztett mondatokkal a
rideg tényeke t is lehet kulturáltan, humanista módon közölni.
Ennek egyik eszköze az, ha az irat
készítóje ne.on bújik el a névtelenség mögé,
ha az irat nem személytelen, ha az irat
írója a megfogalmazással is vállalja a
leírtakért a személyes felelósséget. Így nem
a hivatal szól az ügyfélhez, hanem a hivatalnok, az ember az állampolgárhoz, a
másik emberhez. A másik eszköze a megszólítás és az iratot lezáró formula megválasztása.
Mi"nden írásm/1 az értelem mellett az érzelemre is hat. Egy, a címzetthez illlJ megszólítás
és az írást lezáró udvarias nyelvi forma nem
csorbítja a hivatal tekintélyét, ugyanakkor
kellemes érzést kelt az olvasóban.
Páldi János
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Történelmi mozaikok

Aki ismeri

Petőfit ...

A szolnoki csata képezi a történelmi
hátterét Abonyi Lajos hosszú elbeszélésének. A Tisza mentén lévő kisvárosban
táborozik egy vasas ezred, amelynek soraiban magyar tisztek is szolgáltak. Köztük
Antalics főhadnagy. A házigazda és a szép
házi leány vacsora közben nyíltan megmondták a hozzájuk beszállásolt tiszteknek:
"Nem mennek önök át a Tiszán!" Antalics
főhadnagy sem ,....",~_
mert Etelka csípős szavaira válaszolni, hiszen
előző nap, mi- !!I~ÍI
kor egy szál virágot kért tőle,
azt kapta válaszul: "Igaz magyar lány csak
hazáját
védő
honvédnek adhat virágot." S
később
akadt
torkán igazán a
szó a főhad
nagynak, amikor véletlenül
Petőfi
egyik
versét említette.
- Hát ösmeri
ön Petőfi költeményeit? - kérdezte tőle gyorsan, hirtelen és
mégis elég cSÍpősen Etelka kisasszony.
A főhadnagy
mélyen, áthatóan nézett rá, . s érzékeny
sóh~bal válaszolta:
- Osmerem!
- Nem hiszem, felelt Etelka éles gúnnyal,
vagy legalább nem ismeri mind.
S másnap Antalics főhadnagy már nem
volt a vasas ok között.
A nyíló tavaszt aligha nevezték valaha
ily jogosan kikeletnek ... Midőn az utolsó
februári köd fölrepült, fényes, deli hadsereg
özönlött elő... S eljött március ötödike, a
szolnoki csata reggele. Abonyi Lajos maga
írja: "Szemtanúja voltam e reggel eseményeinek, s igyekszem e rövid sorokban
rajzukat adni." Érdekessége ennek a leírásnak, hogy abonyi gyerek lévén, onnét fi gyelte, mi történik Szolnoknál. "Hét órakor
megdördült az ágyú Szolnok felől. Hosszú
fekete sorok mozogtak a távolban. Nyolc
órakor a sík róna telve volt futó, száguldó,
szétvert osztrák sereggel. S mindezeket
nem tudta megállítani a fényes, erős segéd-

sereg megérkezése sem. A segédsereg mellettünk húzódott el a csatatér felé: a legerő
sebb három vasas ezred. A vasúton felváltva robogtak előre a vonatok, gyalogsággal
telve, s ontották ki magukból a beléjük
zsúfolt horvátokat, vadászokat. Nemsokára
megvillantak a kardok a nap fényében, egy
fényes villámlás sá folyva össze. A roham
trombitája hallik. Az ágyúk hangja mindinkább
közeledik... Végtére
erre fordulnak a
lófejek, az ágyú
elnémul,
s
csöndes lassú
hátrálással tántorogva tipeg a
vert had visszafelé.
Rögtön a magyar sereg jött
nyomukba: érkeztét éljenzések
jelezték,
melyek
az
egész várost lázas
örömmel
töltötték be.
A szép Etelkáék háza is benépesült. Vidor
huszártisztek
léptek be. S
mily. meglepetés! Ki volt a
szép huszárkapitány a többi
között? Antalics, ezelőtt négy héttel vasas főhadnagy.
Antalics most nem volt oly szomorú,
mint vasas-német korában: vidoran, délcegen ütötte össze sarkantyúját Etelka előtt.
- Nos, Etelka kisasszony, nem mutattame meg hát, hogy ösmerem Petőfi verseit?
Etelka csak intett a fejével, meg volt
indulva, nem tudott szólani. Antalics kérő
leg fordult feléje.
- De most már csak megérdemlek a
kisasszony tól egy virágszálat, amit attól a
vasas-némettől megtagadott?
- De erre már a házigazda is közbekiáltott lelkesülve:
- Mit? Virágszálat, édes öcsém? - hátha a
kezét kéméd leányomnak, nem odaa'Onáme?
S a kézfogó még aznap este megtörtént.
A vőlegény pedig másnap reggel ment
tovább a hadjáratba, diadalmas harcok útjain ...
K.Gy.
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Mi lesz most
Ebben az évben
veletek lányok? minden összejött.
kérdeztem tőlük,
Volt (van) három
s a válasz egyönlány, volt egy
tetúleg az volt,
szakma kiváló tahogy továbbtanunulója verseny és
lunk. Erre mondvolt (van) egy suli,
ja valaki, hogy
ahoIIDan benevezutál a fiatalság taték a versenyre a
nulni! Krisztina,
lányoka,. Hogy
aki a Tiszaparti
kik 61c, hol verseGimnáziumban
nyeztek, melyik ez
Csajbók Zsuzsa
letett . érettségi Molnár Krisztina
az iskola, és hogy
után jött ide tamiért is jött össze minden. igyekszem sajában
nulni a bórdíszmúves szakra, a Könnyúipari
elmondani.Elóbb tennészetesen az utoljánál
Műszaki Főiskolára jelentkezik.
kezdem, tehát az iskolánál, amely Szolnokon
Sajnos elképesztő, hogy a szakma második helyezettje
található és a Ruhaipari Szakközépiskola és Ipari
jelentős hátrármyal indul a felvételin, hiszen a gimnazisSzakmunkásképző Iskola nevet viseli.
tákkal szembeni előnye, rnármirit hogy ismeri a szakma
Nem régi intézmény, 1988-ban jött létre, mint a
minden csínyját-bínyját, nem érvényesül, mert a felvételi
633-as szakmunkásképző tagiskolája, majd tavaly aufizikából és matematikából áll, amelyet a ginmáziumban
gusztusban önállóvá vált Tóth László igazgató és Tóth
tanult - évekkel ezelőtt Ha ehhez hozzávesszük, hogy ha
Andrásné igazgató-helyettes elmondása szerint jelenleg
egy gimnazista egy országos versenyen előkelő helyezést
800 tanuló jár az iskola 27 osztályába. A tanintézményér el, azt egyből felveszik az egyetemre, akármilyen
ben ötéves ruhaipari technikus-, felnőtt ruhaipari szakszakismeret nélkül, akkor igazán "alig" van hátránya egy
középiskolai, valamint szakmunkásképzés folyik,
amely utóbbi rengeteg szakmát ölel fel, például fodrász,
szakmunkásnak. És még mondják, hogy egy munkáspárt
volt hatalmon 40, évig ... A nagykörűi Molnár Krisztina,
fényképész, ruha-, bór-, élelmiszer-, papír- és nyomdai- Szalóczy GabrieUa
aki a Bórtex dolgozója is egyben, tehát kénytelen kemépari tanulmányokat lehet elsajátítani.A korábban általános iskolának helyet adó épület tantenneinek némelyikéből ido'1::özben nyen tanulni a felvételire. Ezt teszi a besenyszögi Csajbók n,1lZS3 is,
tanmúhelyt alakítottak ki, ahogy ez egy jó szakmunkásképzonöz illik. aki fém ruhalcészítő szakmát tanult, csakhát ő szakmunkásként, így bár
Tették mindezt igen rövid idő alatt, különböző vállalatok és a városi nem felvételire, de a ruhaipari szakközépiskola elvégzésére vállalkozott
tanács segítségéveL Korszerű élelmiszeripari laboruk és egy hamarosan még, hogy megszerezze az érettségit is, és aztán ki tudja, mit hoz még a
átadásra kerülő ruhaipari tanmúhelyük van, ahol 18 nyugati gyártmá- jövő (egyelőre anyagiakban a Minőségi Ruhaipari Szövetkezetnél nem
nyú varrógéppel gyakorolhatnak a leendő teclmikusok. .
sokat hoz a jelen, mármint pénzben). Szalóczi Gabi, aki szintén a
Nos, innen indult el három fiatal lány nem is oly' régen Pécsre, egy Bőrtexnél dolgozik és oordíszmúvesnek készül, a Simon Ferenc
országos szakmai vetélkedóre, ahonnan igen szép eredményekkel Szakközépiskolában, Budapesten kíván továbbtanulni, ahol szaktértek vissza. Erre mondta Lakatosné Reha Márta műszaki igazgatóhe- érettségit óhajt szerezni.
A lányok egyelőre még most sem nagyon hiszik, hogy nem kell
lyettes, hogy minden összejött Hiszen ilyert versenyt nem rendeznek
minden évben, amikor meg van, akkor nem biztos, hogy vannak a jelenleg tanulniuk, hitetlenkedve, de közel sem annyira rezignáltan
tarsolyban olyan kiváló tanulók, akik méltón képviselhetik iskolájukat veszik tudomásul, hogy vége a sulinak, azt csinálnak amit akamak.
A három grácia, aki nem kis hóstettet hajtott végre Pécsett: Molnár Iskolai "végnapjaik" legizgalmasabbj a, hogy oltást kapnak. Legalább
Krisztina (20 éves), Csajbók z$uzsa (18) és Szalóczi Gabriella (17), egy oltást azonban már kaptak, amellyel - remélem - egy életre
akik igen rövig idő alatt megszabadultak aZ iskolától és az évvégi beoltották őket, és ez a szakma szeretete.
Felnőttek! De jó lenne olyan ellenszerrel NEM beoltani őket a
hajtástól, hiszen Krisztina második helyezést ért el, zsuzsa ötödik lett,
míg Gabi hatodikként ért célba, ezzel felszabadultak, megkapták további években, amelyet úgy hívnak, hogy munkaundor ...
szakmunkásb~zonyítványukat
Tóth András

•

tréfá~nak,

Vidám
elmés
országszerte
beugraLisoknak napja
április elseje. Nem fílzödlk ehhez a
naphoz különleges népszokás, hanem
mindenféle huncutságokat próbálnak ki
megyénk fiataljai is ezen a napon. Persze
megtörténik az máshol ls, máskor ls.
Erdekes Ie!rást örlz a szolnoki
Damjanich János Múzeum Jászkisérröl,
Nemes Gerzson jászkiséri parasztember
feljegyzéseiböl. Milyen izesen Ö!'Ökiti
meg
a
legények
tréfálkozását:
"._Egyszer három cimbora összefogott,
hogy negyedik társukat megtréfálják.
Tudták róla, hogy dIsznótorban lesz
hajnalig apjával, anyjával együtt. A
terepet ismerték, hiszen komájuknál
sokszor voltak. Még a kutya sem ugatta
ökel Meglehetös sötét este volt, igy aztán
nem kellett attól tartaniok, hogy
meglátják ökel Este tizenegy után hát
beugráltak a komájuk becsukott kaplija
tetején. Teljes felszereléssel. Kettejüknél
egy-egy rudalló kötél, a harmadiknál
többfajta csavarhúzó kulcs. Az udvar
belsö rt'szén volt az Istálló. Alacsony,
nádtetös épület, kiugró, szintén nádas,
széles eresszel ElöszÖl' is le<sitftották a
kutyát. Biztonság okáért egy jó karéj
kenyeret
ls
hoztak
nek~
hadd
'foglalkozzék'.
Aztán kinyitották a koadBzin ajtaját
és a kocsit szép csendesen az istálló
eresze elé húzták. A kerekeit, saroglyált
és a rudat kiszedték. A kocsi alvázára
azután köteleket erösitettek t's némi
erőlködéssel
feicibálták az ereszre.
Onnan aztán karon felvitték az istálló

Jó tanulók
elönyben(?)

legtetejére, a girincre. Egy aztán ott
tartotta, hogy. Ie ne billenjen. A másik
kettl! pedig feladogatta-hordta a
kerekeket; Odafent belerakták a
kerekeket a kocsiba, úgy hogy a bal első
és a bal hátsó kerék túlfelől, mig a jobb
elsö és hátsó kerék Innen ről volt a
girincen.
De még a saroglyákat, kocsirudat,
kocsiülést is felhordták, és igy teljesen
felszerelték odafen! a kocsil Mikor
azután
ezzd
készen
voltak,

j6szágoknak adott ennl - Eredj rlam,
húzzátok ki a kocsit a félszerböl, majd a
szomszéd belefog. - Megy a szomszéd a
Iegénnyel a félszerhez. A legény felrántja
az ajlót és••• és csodálkozva bámul be az
üres félszerbe, amelyben a kocsinak
hlre-hamva sincs. - A fene! - dörmögl,
hát hol van a kocsi, hiszen Itt nincs. Talán kint van az udvaron - igy a
szomszéd. - Ördögöt - szóla legény, - ki
húzta volna ki? -, hacsak a komák nem
az éjszaka, gondoljL

ÁpriliSi bolondságok - régen
eltakaritották a nyomokal Becsukták a
félszer ajtaját, s mivel éppen sár volt,
betaposták a keréknyomokat, majd a jól
végzett tréfa érzetével, kuncogva
eltávoztak.
A házbeliek jóval éjfél után jöttek
haza a d1sznólorb6l, jól beborozvL
Másnap a szomszéd ZÖl'gette fel öket,
már világos nappal. Ö már látta, hogy
hol van a kocsi. Bizony, a házbeliek - úgy
lehet - aznap nem látták volna meg
zákányos fÖvel. De a szomszéd sem
mondta meg, hanem igy szólt a
gazdához:
- János szomszéd, nem adná kend Ide
kölcsönbe egy kis IdOre a kocsit? A
malomba akarnék vinni, aztán az
enyémnek hibás egy kereke, félek, hogy
összetörik.
- Lehet, szomszéd, lehet - mondotta a
gwh, majd odasz6l a fiának, aki a

J

Mennek aztán az udvar minden
részébe, a kazlak közé, minden zugba, de
a kocsi nincs. Pedig el sem iophatták morfondfrozott a legény félhangosan -,
mert nincs az 'udvaron keréknyom,
pedig a sárban meglátszanL - Apám!
Apám! - k1abá~ mire a gazda kilép az
Istállób6L - No, ml az mán? - kérdi. Apám, a kocsi sehol sincs.. - Ményküt! dohog a gazda - hiszen ott van a
fészerben, még ahogy az összel
behúzluk. - De nincs ott! - bizonykodik a
\egény - t's a portán se sehol.
Az istálló elÖlt állva egyszercsak a
legény az istálló tetejére néz és
elrikkantja magát: - Hogy a fene! NI, ott
a kocsi! Oda fel, e! - Mind felnéznek a
tetőre, hát csakugyan, a kocsi ott · áJI
szépen békésen, rúdjávai a ház felé
fordftva. Szájtátva nézik, mármint a
házbeliek. A szomszéd meg mosolyog a

bajúsza alatt, hiszen ö már látta, és
gondolta, hogy tréfa van a dologban. S
igy szól kötekedve a legényhez: - NI, nl,
hát tik az istálló tetején tartjátok a
kocsit? No, onnan nehezen lopják ei!
Aznap, aztán, söt, még két-három
napig az egész falu erről beszélt t's ezen
nevetetl Kt'söbb, tovább aztán kiderült, hogy történI, mint történl .. De persze,
nem haragusznak érte, hiszen csak tréra
volL
Nagyon divatos volt a kapuk
leszedt'se is. Este tiz-tizenegy óra után a
legények sorrajárták az utca, azaz a köz
minden házát. Szép csendesen sorra
próbálgatták a kis- és nagykapukal,
hogy be vannak-e zárva? Mert rendes
helyen Ilyenkor már bezárják a kapukal
Ha aztán olyanra akadtak, amelyik
nyitva volt, azt leszedték a sarokvasról és
vagy belefeklették az utca közepén a
legnagyobb sárba, vagy elvitték a
hannadik, negyedik szomszédba t's olt
szépen beeresztették a kerftt'sen belölre.
Reggel aztán kereshelte a gazdája ... A
figyelmeztetés ártatlan tréfa volt, hogy
máskor gondosan és idejében zárják be
a kapul"
Sok h~onló tréfálkozást lehetne még
e1ösorolni, ami szivderitö annak is, aki
csinálta, de annak is, aki állja. Helyesnek
tartjuk, különösen április elsején, azt a
Jászkiséren jól ismért mondást:
''A tr/fa az /letjIJszere.
Mikor lehet, //jünk vele."
Közreadta: Kaposvári Gyula
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Hogyan születik

Látlelet a
Jászberényi
MlCOOP-ról

a munkanélküliség?
A Műszeripari Szövetkezet gondjai Jászberényben nem tegnap kezdődtek. A szovjet
piacon kialakult helyzet, termékeik színvonala, a megfelelő piackutatás biánya, a megkésett és túlfűtött beruházások, a szövetkezet
alkalmazkodó képességének hiánya súlyos
válságot idézett elő. A vezetésben eluralkodott
szétlnízás, tOl7Salkodás, vezetői alkalmatlanság, a katasztrófa-helyzet ellenére egyfajta
csodavárás miatt ma már ott tartanak, hogy
embereket kell az utcára tenni. A dolgozók
jelentős részét, legalább 120 embert el kell
bocsátani, s a maradóknak sem biztos a
kenyere, hisz a második negyedévre alig van
megrendelésük.
Pádár Pál beszélgetésünkkor még elnökhelyettesként (azóta megsZÜIltették beosztását) mondta el az elbocsátási stratégiát: Kétségtelen, szövetkezetünkben kialakult
egy vízfej. A 300 termelő dolgozó mellett
200 kiszolgáló, vezető van. Ez az arány
tarthatatlan. Az irányítási ' rendszerben is
több lépcső van a kelleténél. Ez a rugalmas
alkalmazkodást lehetetlenné teszi. Ezt meg
kell szüntetni. Át kell tekinteni az egész
szervezetet, a felesleges lépcsőket kiiktatni.
Ahol lehet, a munkaköröket összevonni. Ez
fájdalmas lesz, de most már meg kell tenni.
Nincs más választásunk. Sajnos ezt előbb
kellett volna felvállalni, de nem mertük
eddig. Most rákényszeriilünk.
-A szervezet korszerfJsítése egyedül azonban nem oldja meg a helyzetet.
- Valóban nem, de enélkül nem megy.
Szeretnénk a megsZÜIltetett posztokról a
dolgczókat termelőterületre átirányítani. Az
elbocsátottak köre pedig az alkalmazotti
állomány lesz. A szövetkezetnél tagsági
viszonyban lévőkre külön jogszabályok vonatkoznak. Űk tehát maradnak. Az alkalmazottak közül viszont soknak búcsút kell
mondani.

Ki kerüliapátra?
A szövetkezetnél persze tudják az ott
dolgozók, a létszámleépítés elkerülhetetlen.
S hogy ki kapja meg az elbocsátó szép
üzenetet, sokáig titok volt Márciusban aztán
elkezdődött, 28 felmondólevelet írtak meg.
Víg Istvánné munkaügyi el6adó 16 éves
pályafutásának szomorú napjait éli. Eddig
ugyanis nem mondott fel a szövetkezet
senkinek, most meg tömegével történik.
- Olyan alkalmazottaknak mondtunk fel,
akikr6l tudjuk, hogy van más megélhetési
forrásuk, nem lesz nagy gond új helyet

men

nem tudunk nekik ajánlani semmit.
Szintúgy reménytelen a helyzetük a gimnáziumi érettségivel rendelkez6lmek. Ok adminisZtratív állást szeretnének. Ez sincs.
Számukra is csak a betanított munka lehetóségét tudjuk kínálni. Sokan elzárkóznak a
kétműszakos munkahelyekt6l, f6leg a nők,
de sok férfi is egy műszakot vállalna. Nyilván a rnellékmunkák miatt J ászberényen
kívül sem akamak dolgozni az itt lakók,
pedig lehet, hogy valamelyik községben
lenne hely.
-Kik vannak nwst többen, az állást keres/Jk, vagy a munkát kínál6 cégek?
- Az állást keresoK: száma szaporodik, ők
lesznek hamarosan "többségben". Lassan itt
az érettségi, a végzett s tovább nem tanuló
fiatalok is megjelennek nálunk. No, meg a 8.
általánost éppen csak elvégzett, sehová sem
kerülő 14-15 éves gyerekek. Sok a pályatévesztett fiatal is. Szakmunkásbizonyítványnyal inkább betanított munkát keresnek,
mert amit az iskolában tanultak, azt nem
szeretik. Tapasztaljuk hosszabb id6 óta,
hogy ;a pesti géernkákban, kisvállalkozásokAz igények és a lehetőségek
ban dolgozók is gyakran megjelennek. Ezek
nem találkoznak
a jól fizető géernkák alakulnak, megsZÚIlnek. A feljáró emberek hamar visszakeriilA Munkaerő Szolgálati Iroda'ban viszont
nek Berénybe.
a Múszeripari Szövetkezett6l elküldött em-Kik az(Jk, akiknek egyáltalán nem tudnak
berek jórésze még nem jelentkezett Jelenleg
munkát ajánlani?
közel száz állást tudna pedig ajánlani Kele- Pedagógusnak, óvónőnek Berényben és
men Sándorné, a MESZI munkatársa.
környékén semmi lehetősége nincs. N agyon
- Jászberényben a BUBIV keres 10-15
szomorú, de mezőgazdasági végzettségűek
munkatársat betanított munkára, nőket, férfi nek, legyen az közép- vagy felsőfokú, vagy
akat egyaránt A Cip6ipari Vállalat is fogaegyetemi diploma, szintén nem tudunk állást
dóképes, hisz felfutóban van termelésük.
ajánlani. Mérnököket nemigen keres senki.
Szintén betanított munkára legalább húsz
-A Mf1szeripari SzövetkezetMI kikuüllJkszemélyt felvennének. Szakmunkásoknak kel mi lesz?
f6leg vasas szakmában lenne hely az Aprító- Egyelőre 34 ember jött hozzánk. De
gépgyárban, a Lenin téeszben.
nem fogadták el az ajánlatot Egyszeruen
-Az állást keres/Jk milyen munkát vállaInem érzik át a helyzet súlyosságát. Nem
nának?
látják, hogy egy-két hónap múlva már a mai
- Sajnos pont nem azt, amit mi ajánlani
ajánlatot sem tudjuk megtenni. Várnak, s
tudunk. Bedolgozói munkát szeretnének soszerintem hiába. Persze kapják majd a munkan. Akinek családi körülményei olyanok kanélküli segélyt Átmenetileg ez segítség.
kicsi gyerek, idős szül6 ellátását kell megolDe közben új munkahelyek nem születnek,
daniuk, vagy a ház körüli állatokat gondoznir-nem lesz ideális lehetőség, csak több állást
-, azoknak a bedolgozás ideális munka. De
kereső. Igaz, Jászberényben még mindig
ilyen lehetőség alig van. A Szekuritás Vállanem súlyos a helyzet, itt csak 40 személy
lat keres például .bedolgozókat, de ehhez kényszerült munkanélküli segélyre. Karcasaját varrógép szükséges, s tudni is kell azt
gon már háromszázan vannak. Csakhát ez
kezelni. A Műszeripari Szövetkezetnél pedig
nem vígasz annak, aki kezébe kapja munkateljesen más jellegű volt a bedolgozói munkönyvét
ka. Ráadásul ezek az emberek szakképzetleKiss Erika
nek, a 8. általános ha megvan nekik. Egyszetalálniuk. Bedolgozóknak is mondtunk: fel.
Akadt olyan dolgozónk, aki áttekintette
helyzetét, s önként ment el a szÖvetkezett6l.
Tagnak felmondani nem lehet. Viszont elképzelhető, hogy a munkavégzést náluk
sZÜIleteltetni kell. Mosi 154 alkalmazott van,
ám mindnek nem lehet felmondani, hisz van,
aki speciális területen dolgozik, ami nem
pótolható. Szorgalmazzuk a korkedvezményes nyugdíjazást, ahol ez megoldható. De
nagyon nehéz az elbocsájtás. Megszaporodtak a munkaügyi döntőbizottsági ügyek,
mert többen fellebbeztek. így bizony eltart
egy darabig, amíg a 120 ember - amit a bank
is szorgalmazott - eltávozik a szövetkezet
kötelékéból.
-Az elbocsátott 28 embernek tudtak más
munkát ajánlani?
- A Cipőipari Vállalat tudna 30-35 dolgozónknak munkát adni. Ezt ajánlottuk. S
felhívtuk figyelmüket, hogy keressék meg a
MESZl-t A munkanélküli segélyezésr6l,
újrakezdési kölcsönr6l tájékoztattuk őket
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A földtulajdon helyzete és a hozzáfözödö érdekek, nézetek, vélemények, érzelmek egy
óriási gordiuszi csomót alkotnak, amelyet akárhol húzunk meg, jön az egész.
Nagy Sándor módjára nem tehetjük meg, hogy egy kardcsapással szétvágjuk, hanem
kitartó türelemmel az egyéni és a közösségi érdekek minél jobb egyeztetésével lehet
hozzálátni kibogozásához.

Azé legyen a föld,
t.

ils.
ía

aki eredményesen megműveli!

(,

Két szélsőség uralta e téren a választá- földt61, s bebizonyította, hogy a további jog 1947-161 történő "levezetése"?;Tesi harcokat is. Az egyik, jellemzáen fejlődést fékezi, melynek ellehetetlenü- gyük fel: sikerülne ezen "kásahegyen"
átrágni magát azoknak, akik erre vállallés lenne a következménye.
erőteljesen baloldali, amely lényegében
Ha viszont megvalósulna a háborút koznak és rögtön felmerül, hogy mindaz eddig folytatott gyakorlatot tűzte
zászlajára, bizonyos módosításokkal és követő földosztáskori tulajdoni állapot- azok, akik a tulajdonjogot visszanyerték,
némi engedményekkel a magángazdál- nak megfelelő helyzet, abból kezelhetet- többségükben nyilván követelnék az ide
kodás felé. A másik viszont jobboldali, len állapot alakulna ki. Gondoljuk csak fűződő további jogokat - azaz a hasznok
amely a föld tulajdonjogát az 1945-ös végig: kiknek álIíthatnák vissza a föld- szedésének, a rendelkezésnek stb. - a
vagy 1947-es telekkönyvi állapotnak höz való tulajdonjogát? Az elmúlt 42 jogosultságát! Megkérdezte-e valaki, temegfelelően követeli visszaállítani. De a
évre visszatekintve megállapítható: ma szem azt a tennelőszövetkezetben dolegyre kevesebben . élnek már az eredeti gozókat, hogy mit szólnának ahhoz, ha
kettő között is számos változat létezik,
tulajdonosok közül, s korukat, egészségi szövetkezetenként különböző számban
amelyekből kiérződik, hogy vagy jobbra
vagy balra kacsint, és valamiféle elfo- állapotukat tekintve többségük önmaga jelentkeznének ezen tulajdonosok azzal
gadható megoldást próbál keresni a ne- képtelen lenne li visszakapott föld műve a követeléssel: őket ugyan nem érdekli,
tán megvalósuló szélsőséges követelések lésére. Örököseik, a második, harmadik hogy egyébként mi van, de adják vissza
következményeinek tompítására.
generáció pedig a társadalmi munka- a földjüket!
Ú gy vélem, ha mi valóban Európába
Úgy vélem, hogy mindazok számára, megosztás különböző területein alapított
akik megpróbálják megőrizni higgadtsá- egzisztenciát, és ezért nem várható, hogy akarunk tartozni, nem követhetjük a
gukat és realitásérzéküket az erről folyó nagy többségük visszatér majd apái föld- szélsőséges felfogásokat, mert azoknak
és egyre inkább elfajuló vitában és a jére gazdálkodni. Továbbá a visszaadás nemcsak a jelenleginek sokszorosára nöobjektíve is lehetetlen például az ország- vekvő munkanélküliség, a társadalmi
mezőgazdaságban, elkötelezetten dolgozva a földet művelő emberekkel ból végleg eltávozott, ismeretlen helyen méretekben beálló zűrzavar és az ehhez
együtt, azok éidekeiért - átérezve szemé- lakó, vagy örökös nélkül elhunytak ese- kapcsolódó kiszámíthatatlan következlyes felelősségüket az ország jövője iránt tében. Szomorú tény, de meg kell emlí- ményei lennének, hanem az átmeneti
- elutasítják a szélsőséges felfogást a teni, hogy az elmúlt évtizedek politikájá- időben példátlan mértéJcű élelmiföldkérdésben.
nak egyik "eredménye" az is, hogy ~zerhiány is bekövetkezhetne.
Csak az vezethet elfogadható megol- igencsak leértékelődött a mezőgazdasági , Bizonyos, hogyaföldtulajdontól eltávolított embereket ismét közelíteni keldáshoz, ha előbb megvizsgáljuk: milye,n munka becsülete.
következményei lehetnek az előbb emlíEt161 függetlenül várható, hogy az lene, de azt is számításba szükséges
tett nézeteknek, ha sikerülne érvényesí- országban - tájegységenként változó venni: egyre többen már nem elsősorban
teni azokat. Vitán felül áll, hogy az mértékben - sokan lesznek, akik szük- érzelmileg kötődnének, hanem a racioállami gazdaságok és termelőszövetke ségszeruen a föld művelésével kell, nalitástói vezettetve a földet inkább mint
zetek gazdálkodásának korábbi gyakor- hogy foglalkozzanak a jövőben. De a lehetőséget fogják fel, amely egyéni
lata - különösen a kialakult közgazdasá- jelenleg ismert közgazdasági feltételek elgondolásaik kivitelezését tenné lehető
gi szabályozók keretei között - nem közepette milyen lehe16ségük lesz ah- vé. Itt legyen szabad utalni több fejlett
folytatható. Hiányzik a valódi tulajdono- hoz, hogy gazdaságosan folytassák a nyugati ország, például az NSZK gyasi érdekeltség, hiszen a mezőgazdasági föld művelését? Honnan lesz pénzük az korlatára, ahol a föld magántulajdona a
üzemekben dolgozó veze16k és beosztot- eredményes induláshoz és a továbbiak- meghatározó, de igen kiterjedt a földbértaik, illetőleg a tsz-tagok többsége csak ban ahhoz, hogy az újdonsült gazdálko- leti rendszer; vagy a svédországi példábérmunkás, a föld számára csak a munka dók megéljenek a földből? Vajon nem ra, ahol a föld tartós használata is bevett
tárgya, és amit ott elvégezni kell, az csak azon kellene-e gondolkodni, hogy valódi fonna.
feladat.
versenyhelyzetet teremtsünk a magánMagától értetődő, hogy az oly sok,
Úgy is fogalmazhatok, hogya sztáli- és szövetkezeti gazdálkodás számára, súlyos sérelmeket átélt, még élő idős
nista eszmei alapon kialakult gazdasági ahol majd eldől, hogy melyik az életké- paraSztembereket erkölcsileg rehabilitálforma még a tulajdonjoggal rendelkező pesebb forma Arról nem is szólva: ni kell, és ha vállalják - akár maguk,
szövetkezeti tagokat is elidegenítette a micsoda óriási munka lenne a tulajdonIFolytatás a 20. oldalanI
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Azé legyen a föld

A Szolnoki Rádió
müsora

aki eredményesen megműveli
/Foly/a/ás a 19. oldalr6l!
vagy családi alapon földjük megművelé
sét - igényeiket figyelembe véve vissza
kell adni nekik, s egyúttal intézményes
lehetőséget biztosítani az eredményes
gazdálkodáshoz. Ugyancsak lehetővé
kell tenni mindazok számára - a fiatalabb generációk tagjai közül is -, akik
önállóan gazdálkodni kívánnak és volt
földtulajdonuk, de azt a régi szabályok
szerint is törvénytelen vagy vitatható
módon elvették, hogy azt visszakapják.
V égül pedig azok számára, akiknek
földtulajdonuk nincs, illetőleg nem is
volt, de gazdálkodni akarnak, föld vásárlására vagy bérletére is lehetőséget kell
nyújtani. Földügyekben tárgyalva az állampolgárokkal, érzékelem: nagy többségük az előbbihez hasonló és józan
megfontolásra utaló módon foglalkozik
ezekkel a kérdésekkel, és nem értenek
egyet a jól működő nagyüzemi gazdaságok szétverésével. Termelőszövetkeze
tek esetében szinte lehetetlen, vagy legalábbis rendkívül nehéz valamiféle elfogadható megoldást találni az 1969-től
1989-ig bezárólag, jelképes áron megváltott, és így tsz-tulajdonba került földek rendezésére.
A megváltott földek tulajdonosainak
nagy része ugyanis már nem kíván viszszatérni ősei birtokára, hanem mint elmondják: a tsz használatában hagyott
tulajdoni hányadáért haszonbért'igényelnének, vagy esetenként lemondanának a
jogáról, megfelelő térítés ellenében.
Akik mégis igényt támasztanának a
megváltott föld kiadására, azok száma
jelenleg elenyésző, és megfigyeléseim
szerint nem elsősorban művelésre szeretnék a földet visszakapni, hanem eladási céllal.
Csak az a kérdés: kinek? Egyébként
az előbb említett két variáció a tisztes
haszonbér, illetőleg a szabadforgalmi
áron történő földvétel megoldhatatlan
nehézség elé állítaná aszövetkezeteket.
A jelenlegi közgazdasági {eltételek közepette - szerintem - felelőtlen ül kibicel
aki azt javasolja, hogy gazdálkodjanak ~
szövetkezetek úgymond eredményesebben, s akkor majd jut pénz erre is!
Csak a szabályozók változtatása az,
amely a jelenleginek többszörösét elérő
nyereség megvalósulását teszi lehetővé,
hozhatja e téren is "helyzetbe" a szövetkezeteket.
V égül, de nem utolsó sorban arról is

szólni kell , milyen megoldást lehet javasolni a föld nélkül belépett és ott hoszszabb ideje dolgozó termelőszövetkezeti
tagoknak a földhöz való új viszonyuk
kialakításához.
Szerintem a véglegesen szövetkezeti
tulajdonba kerülő földek tulajdonosaivá
válhatnának azon jogcímen, hogy munkájuk nyomán előállított értékből került
a föld megvásárlásra, és várhatóan egy
életen át kötődnek ahhoz a földhöz
mely életlehetőségük alapja.
'
Bizonyos, hogy 'vannak az általam
kifejtett megoldási javaslatoknál jobbak
is. Sajnálatos viszont, hogy egy valóban
átfogó, részletes és széles egyetértésre
igényt tartó programmal még nem lehetett találkozni. Ellenben olcsó népszerű
ségre és szavazatokra vadászó szűk pártés egyéni érdekeket szolgáló, olykor
sértő kifejezésekkel tűzdelt, hangzatos
szónoklatokkal annál inkább! Jó lenne
már felhagyni az ilyesmikkel. Vitázni
lehet és kell is a nézeteket ütköztetni; de
ne olyan stílusban, mint ahogy a kocsmában járja, két nagy fröccs között. A
"zöld bárók" -ról szóló kitételekről pedig
annyit, hogy az új, versenyképes szövetkezeti formák - minden pártakaratt61
függetlenül is - kiszelektálják az oda
nem való vezetőket és érvényesítik a
valódi teljesítmény től függő arányos jövedelmeket.
Tapasztalataim szerint a mezőgazda
sági nagyüzemekben dolgozók és a vezetők nagy többsége is lényegi változásokat akar, mert biztonságban és jobban
akar élni, s ezért hajlandó jobban dolgozni, de ugyanakkor nyugtalanító kételyek is gyötrik jövőjük miatt Mivel több
százezer emberről van szó, erre figyelemmel vissza kell utasítani az olyan
nézeteket, amelyek a múltbeli sérelmeket a későbbi és vétlen generációk rovására akarja orvosolni! Vegyük már végre
tudomásul, hogy ma már csak önmagunknak nyújthatjuk be a számlát!
Összefoglalva, a magán-, illetőleg farmergazdaságok és az új típusú egyéni
tulajdonosi alapon álló szövetkezetek
kialakulásához mindenekelőtt időre "
szerintem legalább egy évtizedre -, továbbá türelmes mérlegelésre, lehetőleg
minél zökkenőmentesebb, zűrzavart és
élelmezési gondokat nem okozó átmenetre, de mindenekelőtt az előfeltételek
megteremtésére van szükség.
Hollósi Mihály

1990. április 30-ától május 6-áig
(Szolnok 1350 KHz f222,22m/, kábelen
OIRT-URH n,95 Mhz)
Április 30. hétfő, 8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. Szerkesztő: Pálréti Ágoston, tel.: 41-133 CA
tartalomból: Hírek - Lapszemle - Piac Sport és programajánlat - Horgászok öt
perce. 9.00: Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. KívánságmÚSür. Szerkesztő: Bálint Erika tel.:

44-618

'

Május 1. kedd, 8.00-10.00: "Új majális". Zenés riportmúsor, tel.: 41 -133 CA
tartalomból: Egy ÜImep hangképei - GondoAatok, beszélgetések, riportok a munkáról
- Umeprontó gondolatok: ÜImepelnek-e a
munkanélküliek? - Tavaszi dallamok)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene
hír, reklám. Szerkesztő: Varga Ferenc tel.~

44-618

'

Május 2. szerda, 15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618.
Szerkesztő: Gyuricza Péter.
17.00-18.30: Alföldi magazin. S zerkesztő: Karim Éva, tel.: 41-133 CA tartalomból:
Hírek - Zenés percek. Muzsikáló tájak:.
.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások,
nportok. 18.00: Zenetunnix - közben: Szóváltás. Aktuális párbeszéd)
Május 3. csütörtök, 15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.:
44-618 Szerkesztő: Pálréti Ágoston.
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter, tel.: 41-133 CA tartalomból: Hírek - Zenés percek. A tegnap
slágerei. 17.30: Alföldi krónika Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00: Zenetunnix közben: Szóváltás. Aktuális párbeszéd)
Május 4. péntek, 15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Szerkesztő :
Korim Éva, tel.: 44-618
17.00-18}0: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Agoston, tel.: 41-133 CA tartal?IDból: Hírek. - Zenés percek. Pop-rock
ntmusban. 11.30: Alföldi \aónika. Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00: Zenetunnix közben: Szóváltás. Aktuális párbeszéd)
Május
szombat, 8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmÚSür, tel.:
41-133 Szerkesztő: Tamási László CA tartalomból: Hírek. - Lapszemle - Piac - Sport és
programajánlat - 9.00: Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságmúsor. Telefon: 44-618 Szerkesztő:
Zentai Zoltán
Május 6. vasárnap, 8.00-10.00: Vasárnap délelőtt Zenés magazin, tel.: 41 -133
CA ~omból: Hírek. - Vasárnapi levél Arad] zene! Az Éneklő Ifjúságon hallottuk:
- Aranyatérő május! Természeti értékeink Környezetünk védelme - Strandról strandra
- Tánczenékból váloganmk)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene,
hír, reklám. Telefon: 44-618
19:30-20.00: Hangos újság. Sport és
muzsika. Szerkesztő: Tamási László tele'
fon: 41 -133
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UFO-k pedig nincsenek
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A sötétbarna hajú, negyvenöt év
Shamanta Eggard vagyok a Timekörüli Nelson professzor befejezte a
tól. Professzor úr! Mi a véleménye
rögtönzött előadását A ód'
áll
' ~?!, hogya Il!últ h~ten egy ,egész raj
, ,
",,'
p lUmon ~a vIlaglto pontot lattak atvonulrn a város
vIlagos zakoJan latszottak a terem fe- felett? Mint ön is tudja az · esetnek
nyei. A sajtó képviselői - a hallgatóság - többszáz szemtanúja volt, ~ vallomások
jegyzettömbökbe írogatva és riportmag- a legkisebb részletekig egyezőek voltak.
nókkal hallgatták végig az előadást Az
- Valóban ez a hír járja az egész
c l' '
tk·· il
' li
városban, de én még sem hiszem, hogya
UIO ogIa nemze
k' - u' eg
, boIton látható" Je lenseg
' UIOc
. , oz eg IS e smert pro,esoes
fesszora nekitámaszkodott az emelveny rajt jelzett volna ...
korlátjának, és várta a kérdéseket. Elő- De a jelenség észlelésekor legalább a
ször egy alacsony fiatalember emelke- fél városban szünetelt az energiaszolgáltatás - szólt,köz~ a nő.
.
dett fel a helyéről.
- E.z valob,~ 19~, de az ener~lakö~_ Davis N<?rman vagyok a Daily Telegraphtól... On, professzor úr, említette pont Ig~gato~.a beIsmerte - s talá? errol
beszámolójában, hogyaColorado Egye- ~evesen ert~s~ltek -, hogya problema az
tcm fizikusának, dr. Edward Condonnak o berendezese~el volt. ..
a vezetésével vizsgálóbizottságot hoztak
- Nea: gondoIJa,Mr. Nelson, h?gX ezt
létre. Azonban olyan hírek is körülleng- c~ azert m.~ndták, .~ogy elket;IIJ~k a
ték ezt a csoportosulást, miszerint csakis panikot? - haltott kozbe egy ferfl, be
_
,
az olyan eseteket voltak hajlandóak sem muta~oz:,a.
megvizsgálni, melyekről már egy hozzá
- Nem hmneIl!, ho~~r;o! ~an szo ....
nem értő is tudta, hogy semmi közük
De ekkor mar ~ uJsagU?k nemIgen
sincs az ufo-khoz. Hallottunk azonban figyeltek erre a válaszra, egeszen belelolyat is, hogy Condont egyenesen lefi- kesed~ek.
, , ,.
.
zették azért, hogy semmilyen eredményt
- Tobb ~zen:tanu_ állítja az~ IS, hogy ~
ne tudjon felmutatni a vizsgála~ lezárása ufo-k a kozeli ~r~o~n leszalltak - szolalt m~g egy no, o IS elfeledve a bemuután. On mit gondol erről Mr. Nelson?
c
' . h d
i'
tatkozast.
A Prolesszor
' l 't h
. , '''k
veglg
or ozta tekntetet
N l
" , "k "l k
'
. -,
e son mar a ta, ogy a saJtótaJe ozaz uJsaguo gyu e ezeten, mIelott vála- tatójára csupa ufo-párti újságíró érkezett.
szolt volna.
- Igen, én is hallottam ezt a híreszte- Nos, Mr. Davis, azt hiszem, hogy ön lést, s ezért határoztam úgy, hogy nécsak a futótűzként terjedő szóbeszédre hány kezdő ufológussal holnap, korán
hagyatkozott akkor, mikor azt mondta, r~ggel ki1átoga~ abba a bizonyos erhogyaCondon bizottság nem vizsgáIt ki dobe. De akár ~ar most m~gmondha
minden bejelentést. A vizsgálat széles tOI?, hogy kutatasu~ s~m~ilyen eredkörű volt, de a bizottság mégis arra az menn~el nem fog Jarnl, hIszen ufo-k
,
.
h
..c '
nem leteznek!
A dzsippek felkapaszkodtak a homoered ~e~yre J~tott,. ogy ,wo-k nmcs~nek.
~ kerdese masodik felere, hog~ mlsze- kos emelkedőn, majd rátértek arra a
nnt,dr. Edward Condont lefizettek volna, földútra, mely a közeli erdő egy széles
határozott nemmel válaszolhatok. A ösvényébe torkollott.
vizsgálat végig tisztességes módon folyt.
Nelson professzor az élen robogó autó
- Köszönöm - mondta a Daily Teleg- vezető melletti ülésében foglalt helyet, s
raph újságírója, majd leült. Ekkor a kis fejhallgatós magnón egy tengerentúli
terem végében egy negyven év körüli nő ufológus előadását hallgatta. Hasonló
emelkedett szólásra.
kérdéseket vetett fel, mint amilyenekkel

Ő foglalkozott. Így például kitért a Ber-

muda-háromszög rejtélyére, az első
Holdra szállás körüli különös esem ényekkel, és más egyéb ufo gyanús jelenségekkel is foglalkozott. A hangfelvétel
elég jó minőségű volt, de Nelsonnak
mégis elege lett belőle, bár még az első
oldalt ,sem hallgatta végig. Egy unott
mozdulattal kapcsolta ki a magnót.
A professzor valójában csak most vette észre, hogy napsütéses reggel köszöntötte a napot, melyen elindult a csoportjával kivizsgáIni egy állítólagos ufo esetet. Nem hitt benne, hogy bármit is
találnak, de a közvélemény megnyugtatása érdekében nem tehetett mást, mint,
hogy megszervezte ~zt a kis expedíciót.
A kocsi ebben a pillanatban fordult be
a kissé egyenetlenebb erdei útra.
- Meddig maradunk? - kérdezte a
dzsipp vezetője, egy húsz év körüli fiatal
egyetemi hallgató, aki kezdő ufológus is
volt. Mint mindenki a csapatban.
Nelson feléje fordult. - Csak estig
maradunk - mondta. - Egy nap épp elég
ahhoz, hogy átvizsgáljuk az egész erdőt.
A fiatalember nem tett megjegyzést az
imént hallottakra, minden igyekezetével
azon volt, hogy bent ne ragadjanak az
"úton" oly sűrű kátyúk egyikében.
Még talán vagy öt percig zötykölódtek
a göröngyös úton, mikor az első kocsi
bekanyarodott egy nagyobb tisztásra.
- Itt álljon meg, kérem! - mondta a
professzor a kocsi vezetőjének.
A dzsippek sorban leparkoltak a tisztáson. Nelson kiszállt a kocsiból és
körülnézett. Ekkor ért melléje egy közel
vele.egykorú férfi, Harway akadémikus,
maga is lelkes ufológus.
- Ez a hely éppen megfelel a letáborozásra - vélte Nelson, miközben szemügyre vette a közeli fákat. Harway is
követte a tekintetét.
" Amennyiben megfelelőnek találod,
szÓlok a többieknek, hogy kezdjék meg
akipakolást.
- Rendben - hagyta helyben a professzor, miközben Harway elszáguldott
a letáborozás hírével.
Nelsvn megpróbálta elképzelni a fák
közt földetért ufo-t, de egyszerűen nevetségesnek találta a feltételezést, hogy
idegen űrhajó lenne a közelükben. Rangján alulinak érezte az expedíciót, amelyet elvezetett ide, de melynek szükségességéről tegnap délelőtt tudományos
körö1~ben meggyőzték. Állítólag meg
kell nyugtatni a háborgó közvéleményt.
Hát, most legalább megnyugodhatnak gondolta, majd ő maga is csatlakozott a
dzsiPPek kirámolását végzők csoportj ához.
lFolytatjuk/
Molnár G.Attila
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Börápolás

időskorban
öregedéséről a
árulkodik a legjobban. Az
évek múlásával csökken a rugalmassága, feszessége (öszszecsípés után a keletkezett
redő csak lassan simul el).
Gyakran száraz, . hajlamos a
ráncosodásm, esetleg barnás
vagy fehéres foltok és kisebbnagyobb növedékek jelenhet.
nek meg rajta.
Legfontosabb a csökkent
faggyútermelésból eredő bőr
szárazság
ellensúlyozása,
ugyanis a száraz bőr érzékeny
a külső hatásokra. Könnyen
gyulladásba jön, gyakran
viszket; különösen télen, a
száraz levegőjű fűtött lakásokban és füstös, poros környezetben. (A bőrviszketés
nek egyébként más oka is
lehet, például a cukorbetegség.)
Ha csak rövid ideig fürdik
meleg vízben, vagy ha zuhanyozik (ami még ajánlato-

A szervezet

bőr
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sabb), bőre nem számd
ki. Szappan helyett - fő
leg az arcám - használjon patikában is beszerezhető lemos6krémet
Tisztálkodás után az
egész testét kenje be
zsíros, a bőrbe jól beszívódó krémmel. Az
arcára, a nyakám és a
szeme köré éjszakára
ezenkívül is kenjen külön erre a célm való
zsíros krémet.
A bőr vérellátását javítja a
masszázs és az arcpakoIás.
Hatásukra a bőr egy időre
megduzzad, a ráncok kisimulnak, az arc üdébbnek, teltebbnek hat. A masszázs és a
pakolás szakértelmet igényel;
ne ismételgesse korlátlanul,
mert ártalmas is lehet!
Gondoljon arra, hogy a különböző .
fénykezelések
(kvarc, szolárium) és a napozás is szárító hatásúak, növelik a foltok, növedékek kialakulásának esélyét, tehát óvatosan "bánjon velük"!
A púder véd, ápol és elta-

Mint a kis Muck
papucsa
Valószínúleg sokan ernlékemek még arra a régi gyereldihnre,
amelynek a kis Muck volt a főh6se, s ez a mesefigura mindig jópofa,
felkunkorodó orrú papucsban szaladgált nyen papucsfélét magunk is
készíthetünk - köthetünk vagy varmatunk -, gyereknek és felnőttnek
egyaránt, s hasmát vehetjük minden évszakban. Télen azért, mert
fázós lábunkat melegíti, nyáron pedig azért, mivel a másfajta lábbelit
helyettesítheti. Ha vékony fonalból vagy vékony anyagból készül,
akkor a nyitott papucs alá is felvehetjük, ha pedig vastagabb
alapanyagból készítjük - s esetleg belevágunk egy talpbetétet -, akkor
önmagában is elegendő az otthoni szaladgálásra.
A készítése nem ördöng6sség, különösebb leírás vagy rajz sem
szükséges hozzá, mindenki meg tudja csinálni! Kezdjük azzal, hogy
mérjük le taípunk hosszát, a nagylábujjunkt61 a sarlcunkig, majd e21 a
méretet alapul véve kössünk - vagy szabjunk ki - egy minden oldalán
egyforma négyzetet. E21 a darabot az átlójánál hajtsuk kettébe, s így
egy derékszögű háromszöget kapunk. A háromszög egyik oldalát
varrjuk végig össze - ez lesz a papucs talpán végigfutó vonal -, s a
másik oldalát pedig olyan magasságig varrogassuk össze, hogy ez
adja a papucs "sarok-magasságát", s a fennmaradó nyíláson beférjen a
lábfejünk.
Az összevarrás után fordítsuk !ci a kötött vagy varrott papucsot,
bújjunk bele, s hajtsuk rá a lábfejünkre a fennmaradt háromszögletű
darabkát.
A "!cis Muck-papucs" hegyes orrát - felkunkoTÍtva - a papucs
felsőrészéhez: öltögethetjük, s mind a hegyes végét, mind pedig a
visszahajtott rész végét díszíthetjük magunk készítette pomponnal,
elütő színű díszgombbal vagy masnival, kinek mi tetsrik jobban ...
A házilag gyártott, igen-igen praktikus papucs egyébként finn
modell, s északi rokonaink a legapr6bbaktól a legid6sebbekig
egyaránt hordják. El6nye, hogy nagyon olcsón előállítható: maradék
fonalakból és maradék szövetdarabkákból, egy színben, csíkozva
vagy mintásan, könnyen tis21án tartható, meleg és mutatós, s egyetlen
estén elkészülhet, akár tévénézés közben kötögetve vagy öltögetve.
Arra azonban ügyelni kell, hogy ne legyen se túlságosan vékony és
puha - mert akkor egy-két nap alatt kilyukad, tönkremegy -, s ne
készüljön durva, sprőd fonalból vagy anyagból sem, mert akkor nem
tud jól alábunkhoz simulni, szúr, nyom, feltörheti alábfejünket

Praktikus köpeny
Otthonra, munkahelyre

kar, de szintén szárít, eiért
csak kellően alákrémezett
bőrre tegye feL
A változás kom után nem
ritka jelenség, hogy itt-ott (elsősorban az áll táján és a
felső ajkon) megerősödött,
feltűnő szőrszálak jelennek
meg.
Semmiképpen se rántsa ki
ezeket csipesszel, mert még
erősebbek, vastagabbak nő
nek helyettük (sót a szomszédos piheszálak is megerősöd
hetnek). Az elektromos epiláci6 végleg megszünteti ezt a
gondját.

Vászon, karton, köpper stb.
anyagból csinos, praktikus milllkalcöpenyt vagy otthonkát varrhatunk magunknak. A hosszanti
szabásvonal keskeny, elütő paszpollal kihangsúlyozva teltelmek is
igen előnyös.
A megadott szabásminta 96 cm
mellbóségre és 102 cm csípoooségre alkalmas, hozzá 80 cm széles kelméb6l 280 cm szükséges,
de az anyagot szabás előtt feltétlenül avassuk be!
A 10 x 10 cm-es kockahálózatra felnagyított szabásminta segítségével megrajzoljuk, majd kiszabjuk az egyes darabokat,
ügyelve, hogy a hátánál hagyjunk
anyagot a gombolásra.
Az eleje felső oldalrész derékvonalát kissé behúzva férceljiik:
össze az alsárésszel, majd az átjelölés szerint az eleje középrésszel.
A háton beférceljiik: a szűkítő
varrást, és úgy állítjuk össze az
aljrésszeL Az elejét és hátát, majd
a vállakat összeférceljiik:. A zsebeket és az előre elkészített övet
bevanjuk az eleje vágásvonalba.
Az uija végét felszegve bevanjuk,
a nyakvonalat ferde pánttal dolgozzuk el, s végül az alját is
felsz,egjiik:.

Rágni, rágni, rágni!

Az óvodások
táplálása
Kedves Anyuka és Apuka!
Gyermekük is csak jó fogakkal
tudja megrágni az ételt. Most
még csak tejfogai vannak, de
ezeknek az állapota döntően befolyásolja az alattuk lévő maradandó fogak sorsát. Ezért kell a
gyerelmek sokat rágnia például
nyers sárgarépát, karalábét, ret
ket, almát. A helyes étkezési S:L.:>kások ebben a korban rögzódnek,
ezeket felnőttkorban nagyon nehéz
megváltoztatni. A gyerek tehát ismerje és szeresse meg, ami előnyös
neki.
A hússal, a teijel és a tejtermékekkel, a tojással fehérjeszükségletét elégíti ki. A szervezet csak állati
fehérjék jelenlétében tudja a növényi fehérjéket és a fontos ásványi
anyagokat hasznosítani. A zöldségek, zöldfőzelékek és '1f gyümölcsök a vitamin- és ásványi
anyag szükségletét, az olaj, a margarin és a vaj a zsírszükségletét
fedezik. Szénhidrogénigényét ne
szénsavas üdítőkkel és cukorral,
csokoládéval, süteményekkel elégítsék ki, hanem rostos levekkel,

gyümölcsökkel. A kifli, a zsemle
és a fehér kenyér mellett kínálják
barna ken)íérrel is, ennek ugyanis
igen nagy az élettani értéke,
Törekedjenek arra, hogy gyermekük az alapvető járulékos tápanyagokat (vitaminokat, ásványi
sókat) mindennap, sőt minden étkezéskor arányosan megkapja. Ebben a korban nagy a folyadékigénye, ezért ne korlátozzák az ivásban. Az egészséges gyerek mindig
csak a szükségletének megfelelő
mennyiséget fogyasztja el, egy
korttyal sem többet. Limonádéval,
gyümölcslevekkel vagy (amíg
van!) tiszta vízzel kínálják. Az
óvodában kialakított helyes étkezési szokások gyakorlatát otthon is
folytassák, figyelve a megfelelő
tálalásra, díszítésre, ízesítésre is.
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Új előnyös aján/at:
szövetkezeteknek,
kisszövetkezeteknek ,
gazdasági társaságoknak,
vállalkozóknak,

a GARANCIA BIZTOsíTÓ RT-től:

a
/

/

VALLALKOZASOK
VAGYONBIZTOSITASA
/

/

MIÉRT ELÖNYÖS?
Ez egy ún. összetett biztosítás, amely azt jelenti, hogy egy szerzödés keretében nyújt anyagi védelmet: elemi
károkra, felelösségbiztosításra, betöréses lopásra és rablásra, belföldi szállítmánybiztosításra, üveg törésre.
MILYENVAGYONTÁRGYAKRA VONATKOZIK?
A vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges saját tulajdonú

- mühelynek, üzletnek, raktárnak használt épületeire, építményeire,
- gépeire, berendezéseire, készülékeire, szerszámaira,
- félkész- és késztermékeire, anyagaira, árukészleteire, göngyölegeire,
- befejezetlen beruházásaira.
A vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges vagy a szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos idegen
tuÚljdonú
- mühelynek, üzletnek, raktárnak használt épületekre, építményekre,
- gépekre, berendezésekre, készülékekre, szerszámokra (munkaeszli:özökre),
- javításra, tisztításra, megörzésre, tárolásra, eladásra átvett vagyontárgyakra.
Néhány vagyontárgy (pl.: gépjármü, vízijármü) e szerzödéssel nem biztosítható.
A vállalkozások vagyonbiztosítása kár bekövetkezése esetén a hitel fedezetéül szolgál.
KÁRBEJELENTÉS
A kárbejelentést 48 órán belül, írásban annál a pénzintézetnél tehetik meg ügyfeleink, ahol a szerződést

megkötötték, de mód van arra is, hogy közvetlenül a területileg illetékes GBRT képviseleti
és ügyfélszolgálati irodában jelentsék be akáreseményt.
SZERZÖDÉSKÖTÉS
Ügyfeleink Budapesten és valamennyi megyeszékhelyen megtaláIhatják képviseleti és ügyfélszolgálati
irodáinkat, üzleti tevékenységünk sajátossága azonban az, hogy biztosításainkat a hitelt folyósító
pénzintézeteknél köthetik meg.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogya GBRT hitelezési tevékenységgel nem foglalkozik, tehát ilyen
irányú igényeikkel minden esetben a partner pénzintézeteket keressék fel, ahol egyben a hitel fedezetéül
szolgáló biztosításokat is megkötik Önnel.

I

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogya Garancia Biztosító Rt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vezérképviselete:
5000 Szolnok, Kossuth L. út 18.
Tel.: 56/38-836; Fax: 56/38-836
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Nyílt levél Tiszajenő
tanácselnökéhez és
tanácstagjaihoz!
Alulírott, Tiszajenón megalakuló pártok képviselői felháb0rodásunknak adunk hangot azért, amik az utóbbi időben
községünkben történnek.
Tiltakozunk a község vagyonának eltékozlása, kiárusítása,
például a pedagógus szolgálati lakások és a malom épületének
elkótyavetyélése miatt
Követeljük, hogy az új helyhatósági választásokig függeszszenek fel mindennemű ingatlanértékesítést.
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Néppárt
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Tiszajenői Szervezetei

Keresztrejtvény
Táncsics Mihály (1799-1884)
író, hírlapíró, a magyar szabadságharc lelkes követője és szó.szólója. Leghíresebbek azok a
röpiratok, amelyekkel segítette a
koreszme fellendítését
szereplő
Rejtvényünkben
gondolata a mai korszaknak is
tanácsul szolgálhat, melyet a
vízszintes 15., valamint a fuggő
leges 23. és 26. számú sorokban
találnak meg az érdeklődók.
Vízszintes: 1. Vilá~hírú olasz
operaénekes. 15. ~ idezet kezdete (zárt betök: A, V). 16. Híres
vadászrepijlégép volt. 17. Kettős
betű. 18. Atkelőhely a folyón. 19.
A.O.G. 20. Kárt okoz. 22. Görög
betű. 24. Névelő§ hagymafajta 26.
Harapdál. 27. Esz, értelem 29.
Hajózásban van! 30. Az argon
vegyjele. 31. Félig ámít. 32. Kerek
szám 33 . Sereg. 35. Egykori ifjúmunkás szervezet névbetűi. 37.
Kabarészer:lÓ volt. 39. Mesterséges
víz, névelővel. 42. .. .Jenő; Erdély
költője volt. 44 ... .lapu. 45. Igazoló
jegy, nyomtatvány. 47. Felemelt.
49. Francia Köztársaság név betűi.
50. V.O.S. 51. Csontk:ötő szalag.
52. Nemzeti bajnokság. 54. Magához szorít. 56. Fél Bori! 57. Becéző szócska. 58. Tar. 60. Orient,
részlet. 62. Római szám. 64. Kettőzve: kedvenc sárkány a tv-ben.
65. Verskellék, névelőveL 66. Ruhafoszlány. 68. Pech. 71. A legmagasabb ütőkártya 72. Egységesít,
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összevon. 74. Ót megelőzve. 76.
Az asztácium vegyje1e.
Függőleges: 1. A sav tulajdonsága 2. Makacs, konok. 3. Forgórész. 4. Azsiai ország. 5. Alom,
fele. 6. Európai nép. 7. Sajátom. 8.
Kettósbetú. 9. Becézett női név.
10. O.z.É. 11. Északi községünk,
irányítószáma: 3327. 12. Az argon
vegyje1e. 13. Divatos köszönés. 14.
"...példa"; illyés Gy. 21. Egészséges ital. 23. Az idezet folytatása
(zárt bettik: L,E). 25. Levélkézbesítő. 26. Az idézet befejezése
(zárt bettik: E,N,E). 28. Kevert
latin súly. 29. Nagy költőnk. 32.
András ... ; községünk. 34. Becézett
női név. 36. Félig kiszór. 38. Göröcs beceneve. 40. Osztrák vár. 41.
Névelős üdvözlet. 43. Inter ... 46.
Zsidó nacionalista mozgalom Júve.
48. Elgondolás. 50. Valaminek a
megszerkesztett képe. 53. Hirtelen
belép. 55. Terméketlen talaj. 56.
Társ. 58. A ny!1vesszők tokja. 59.
Előadó, röviden. 61. Figyelmeztette, régiesen. 63. Nagyon szeret. 67.
Y.G.K. 69. Hál, keverve. 70. Becézett női név. 73. Helyrag. 75. Személyes névmás.
Beküldési határidő: május 9.
A március 28-ai számunkban
közölt rejtvény helyes megfejtése:
Politikában nem a rokonszenv, hanem a becsületes érdek a legfl5
irányadó.
A helyes megfejtések beküldói
közül a következők nyertek vásárlási utalványt, melyet postán küldünk el: Lőrinczy Agnes Szolnok,
Kalmár Mihályné Jászkisér, Besenyi Sándor Jászberény.
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