"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Közlemény
A Magyar Demokrata Fórum Szolnoki Szervezete
hétfőn, április 23-án tartotta városi taggYÚlését. A
gyűlésen - a szervezeti szabályzatnak megfelelő
en - lemondott az elnökség, majd új elnökséget
választottak. Az új, 12 tagú elnökség április 24-én
tartotta első ülését, amelyen Pintér Lászlót választották a szolnoki szervezet elnökévé.
Az elnökség tagjai a következök:
Csala Sándor
(város- és településpolitika)
dr. Csoór György (jogi és igazgatási ügyek)
dr. Erdei Gyula (agrárkapcsolatok,
vallásfelekezeti kapcsolatok)
dr. Gelléri Dezsö (egészségügy)
Juhász István
(a városközeli községek
szervezési ügyei)
Kovács Gyula
(választási ügyek,
VT összekötő)
Lipták Sándor (infonnációs-szervezési ügyek)
Nagy Géza
(vállalkozói kapcsolatok,
szociálpolitika)
Teleki József (ifjúsági szervezési ügyek)
Tóth István
(szervezési és propaganda ügyek)
Zolnai Sándorné (pénzügyek)
A fentieken kívül továbbra is tevékenykedik a
környezetvédelmi csoport (vezetője dr. Pethö
Mária) és a pedagógiai csoport (vezetője Staub
István). Az elnökség mandátuma fél év idótartamra, illetve a helyi választások lezajlásáig érvényes.
Függetlenített irodavezető megválasztására - az
anyagi lehetőségektól függóen - később kerülhet
sor.
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Csodavárás nélkül,
bizakodva
Mire ezek a sorok lapunkban megjelennek, már
túl leszünk a szabadon választott, új legitim OrszággyiJ.lés alakuló ülésén, így minden bizonnyal többet
tudunk a politikai közeljövtJnket meghatározó ftJbb
kérdésekrtJl, személyiségekrtJl is.
Most a fokozott várakozás idejét éljük. A békés
rendszerváltás szokatlan, ám annálfelemeWbb érzése sokunkban csodavárással, másokban kétkedéssel
vegyes türelmetlenséggel, egyesekben pedig csöndes
"lapulással" párosul. De ez így is van rendjén,
hiszen évtizedek óta nem volt hasonlóan gyökeres
változás életünkben, tanulnunk kell még az új
helyzetet.
Szorongva és bizakodva tekintünk a holnapra.
Szorongva, mert nem látjuk még a HOGYAN-t, azt,
hogy az új hatalom kikkel és milyen módon próbálja
majd megteremteni azt az elemi demokratikus és
biztonságos rendet, amely nélkül nem húzható ki az
ország szekere a mélységes kátyúból. És bizakodva,
men meggyIJzIJdésünk, hogy az elmúltnál csakis
jobb jöhet, annak kell jönnie, különben ismét kihagyunk egy olyan történelmi lehetIJséget, amely csak
ritkán adatik meg itt, Európa közepén egy kis
nemzetnek!

---------------------I

Azt azonban reálisan látnunk kell: csodákra nem
számíthatunk! A csodaszem, gyorsan jobbító változásokhoz ugyanis hiányzik a stabil, európai módon
működIJ gazdaság; a tisztes közmorál; a politikai
kulturáltság és a mindehhez elengedhetetlen ellJítéletektIJl mentes megbékélés. Sajnos ezeket az elmúlt
évtizedekben nemhogy nem tanulhattuk meg, egyenesen kiirtották bellJlünk, méghozzá módszeresen,
lélekmérgezően! A lélekmérgezést pedig - bármily
ideológiai töltetű is az - a legnehezebben tudja
kiheverni egy ember, egy nemzet.
Kétkedünk, aggódunk, ingadozunk, várakozunk,
de bizakodunk! Többek között abban is, hogy a köz,
a többség szabad akaratából honatyává lett képviselIJink méltán és felelősséggel helytállnak az új rendet
megalapozó törvénykezés rendkívüli terheketjelentlJ
folyamatában, valós érdekeink képviseletében.

S

ok üres kalácsot meg kell még ennünk ahhoz,
hogy eljussunk az oly rég áhított mazsolához; hogy rendet és biztonságot teremtve itthon - megválthassuk beléplJjegyünket az Európa Házba. Hogy ez
mieUJbb bekövetkezhessen, egységet kell teremtenünk, amelynek az alapja: a vállalkozó szellemű
munka és az, hogy azt keressük egymásban, ami
összeköt, s ne azt, ami elválaszt!
László Gyula
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Bemutatjuk országgyiHési képviselöinket 1.
landó. S van még egy dolog, ami szerintem az állampolgár jogait csorbítja. A
hármas jelölés szabálya úgy szól, hogy
ha visszalép valaki, akkor a negyedik
jelölt neve nem kerülhet fel a szavazólapra. Ad abszurdum az is előfordulhat,
hogy egy jelölt marad, akkor meg hogyan választ az állampolgár? Ezt is át
kell majd gondolniuk a törvényalkotóknak.
-Emlttette, hosszú volt ez a kampány,
belefáradtunk mi választ6polgárok s a
jelöltek, a pártok is.
- Valóban így van. Nagyon sok választói gyűlést tartottam, s tartottak jelölttársa-

Erős

gyenge állam Halász István építésznek április 8-a
óta kijár a képviselő úr megszólítás.
Szolnok megye 3. sz. választókörzetében az MDF jelöltjeként az állampolgárok bizalm ából ő lett a képviselő. Ez a
tény nyilvánvalóan megváltoztatta, megváltoztatja életét, új feladatok várnak rá.
Erről, a kampány tapasztalatairól beszélgettünk a választás után néhány nappal,
még az új parlament első ülése előtt.
- Valóban változott sok minden az
elmúlt napokban. De én úgy érzem
ugyanaz a Halász István maradtam, aki
voltam. Hivatalból nem lettem okosabb.
Ami változott az az, hogy eddig szabadabban, talán kendőzetlenül elmondhattam véleményemet. Egy képviselőnek
azonban másként kell majd fogalmazni,
hogy ne sértsek senkit. Azokat, akik
nem szavaztak rám, ugyanúgy képviselnem kell, mint a rám szavazókat. Szeretném e helyen is megköszönni azoknak a bizalmát, akik rám szavaztak,
vagy segítették a kampányt. Az eredményt úgy értékelem, a választók, az
MDF, s hannadik részben csak az én
személyes sikerem ez.
. -A választói törvény is vizsgázott most.
On hogyan értékeli a puding próbáját?
- Kétségtelen tény, néhány hiányosság
megmutatkozott Hosszú volt a kampány, a választók is belefáradtak. Az
ajánlócédulák rendszere nem sikeres
szerintem. Lehetne más megoldást találni a jelöltállításra. Több demokráciában
egy bizonyos pénzösszeget kell letenni a
jelöltnek, s ha nem győz, akkor az
elvész. A választójogi törvényen módosítani kell abban is, hogy ahol nagyon
szoros eredmény alakul ki - s erre van
példa megyénkben a 2. sz. körzetben -,
ott a választási bizottság hivatalból vizsgálja felül az érvénytelen szavazatokat.
De a listaá1lítás szabályozása, a töredékszavazatok számítása szintén átgondo-

falujának, városának. Az önkormányzat
irányítja a település életét, s nem felülről
vezérelve, hanem épp ellenkezőleg. A
többség akaratának kell megnyilvánulnia
benne, s ebben a képviselő is csak egy
állampolgár. A közösségeket s az egyéneket szeretnénk jogaikban megerősíteni, s
az állam központi túlsúlyát gyengíteni
ezzel. Erős egyén és kisközösség, gyenge
állam, ez amottó.
-Az emberekben a régi reflexek azért
működnek, én nem hiszem, hogy panaszaikkal ne keresnék fel.
- Tennészetesen ez így van. S a jövőben
is kell fogadóórát tartani. Szükségesek is

egyén, kisközösség,
ez az MDF vágya

im is. A választóknak sok gyűlésre kellett
volna e4nenni, hogy megismerjék a jelölteket. En kiszámoltam, összességében
nem vettek többen részt, mint a régi
jelölőgyűléseken. S itt látom a sajtó rendkívül fontos szerepét. Több oldalúan, változatosabban kellett volna a jelölteket bemutatni, hogy az olvasók jobban megismerjék. Kezdeményezőbb módon, több
megnyilvánulási lehetőséget kellett volna
a sajtónak biztosítania. Most nem panaszkodom, mert az MDF és én sok lehetősé
get kaptunk. De más jelöltek nem, vagy
alig jelentek meg a megyei sajtóban.
Görcsben volt a tájékoztatás a jelenlegi
politikai helyzet miatt, s talán amiatt is,
hogy nem volt példa az elmúlt évtizedek
alatt a többpárti objektivitás gyakorlatára.
-A választói gyűlések tapasztalatai
mondatják velem, hogy a választók elvárása változatlanul él. A képviselőnek
rendszeresen meg kell jelenni választókörzetében, beszámolni munkájáról,
meghallgatni a panaszokat.
- Alapvetéen más most a képviselő
feladata. A képviselő törvényt hoz. Jogászok szerint akaratnyilvánító. Nagyon fontos lesz az önkonnányzatok szerepe a
jövőben. Az MDF kezdettől fogva erre
építette programját Az erős, öntudatos,
magabiztos, jogaiban, kötelességeiben
megerősített egyénekre és a kisközösségekre, az önkormányzatokra kell támaszkodnunk. Ha jó önkormányzati törvényt
hozunk, ha jó önkormányzatok születnek,
akkor ez a mi munkánkat segíteni fogja
Persze addig, amíg ez bekövetkezik, eltelik néhány hónap. A településeken is meg
kell alakulniuk a különböző pártok helyi
szervezeteinek, hogy minél sokrétuob érdekek jelenhessenek meg az önkormányzatokban. Miután megalakultak a helyi
önkormányzatok, nem lesz szükség képviselői közbenjárásra. Nem is lehet ezentúl
olyan, hogy a képviselő elintéz valamit

ezek ahhoz, hogy a tapasztalatokat a törvényalkotás során felhasználhassa, vagy
egy-egy jelenség kapcsán interpellá1jon. S
e tekintetben a listás és egyéni körzetben
megválasztott képviselő között nincs különbség. A listán bejutottaknak is foglalkozniuk kell a választópolgárok gondjaival.
-Az MDF kormányzó párt lett. A koaUciós ko!.f1UÍnyalakftás körül nagy viták
dúltak. On hogyan ftéli meg ezt?
- Az MDF számára nem cél, hanem
eszköz volt a parlamentbe kerülés. Eszköz
a programja megvalósításához. Arra is
készültünk, hogy ellenzékben maradunk.
Az előzetes koalíciós latolgatásnak viszont
azért nem volt értelme, mert a szabad
választások mérték meg igazán a pártokat.
Ha mi előtte bárkivel is egyezkedünk,
becsaptuk volna az állampolgárokat. Tudom, sokan óhajtották a nagykoalíciót.
Ennek viszont a jövő szempon~ából nincs
értelme. Történelmi tények bizonyítják,
hogy Tisza Kálmán 1875-ben tette tönkre
a parlamenti demokráciát azzal, hogy
nagykoalíciót alakított, s megszüntette az
ellenzéket. Hasonló történt 1918-ban is, de
1945-ben is. Erős, konnányképes ellenzékre van szükség egy parlamenti váltógazdasághoz. Az ellenzék felelőssége legalább akkora, mint a konnánypárté. Instabillá lehet tenni ugyanis a rendszert sztrájkokkal, demagóg tömegmozgalmakkal.
Ugyaruilicor lehet konstruktív is az ellenzék. En bízom az erős ellenzékben, bízom
abban, hogy segíteni fogja a kormányzati
munkát. Most egy stabil kormányzati
rrndszerre van szüksége az országnak.
Epp ezért történelmi távlatokban kell gondolkodni nemcsak a: konnányzópártoknak,
de az ellenzéknek is.
-Képviselő ÚT! Köszönöm az interjÚl, s
egyben kfvánom, és kérem, hogy a nemzet
javára cselekedjen a parlamentben.
K.E.
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évek tapasztalatai szerint az átlagbérekre és -keresetekre
vonatkozó prognózisok alábecsültek, nagyságukat általában az
A vállalatok szerint belföldi eredetű anyag, produktív infláció mértékéhez igazítják.)
alkatrész, részegység készletük volwnene 1990. év elején
A termelés és a rendelésállomány
annyi, vagy valamelyest több, mint egy évvel korábban volt A
termelési célú rubelelszámolású importkészlet volumene léalakulása
nyegében az 1989. évi indulásnak felelt meg. Legkedvezőbb
A megyei székhelyű ipari gazdálkodók a bruttó termelési
nek a nem rubel elszámolású importkészlet mutatkozott, érték folyó áron számított 9 százalékos növekedésére, összehaugyanis a gazdálkodók csaknem egy tizede lényegesen, egyne- soruító áron 4,3 százalékos csökkenésére számítanak. A
gyed része pedig az egy évvel korábbinál is kissé jobbnak, f~le termelési elképzelések ágazatonként és vállalatonként erőtel
pedig a tavalyihoz hasonlóan jónak minősítette azt Igy jesen differenciáltak. A termelés volumenének növelését a
összességében az év elején a termelés anyagbiztonsága kedve- vállalatok egyharmad része tervezi, elsősorban a termelési ár
zőnek mondható.
emelésével kívánnak többlet árbevételt elérni.
A gazdálkodók szerint a termelési célú beszerzés folyó áron
- 9 százalékos termelésoovülés mellett - 1990-ben előrelátha
A termelés várható alakulása és differenciáltsága
tóan 13,5 százalékkal növekszik, elsősorban az anyagok,
1990-ben
alkatrészek és részegységek árának emelkedése következtében.
A bruttó termeA vállalatok megoszlása SZáza l ék!
A beszerzési árak változása
ban, az összehasonlítható áras
lési érték
bruttó termelési érték vál tozás8 I Együt1
\ össze(elözö év = 100 százalék)
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I
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hasonszerint elő z ő év = 100 %
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Az elmúlt évben belföldön, 1990-ben rubel elszámolásban
drágulnak legnagyobb mértékben a termelési célú anyagok. A
vásárlások összetétele is változik, a belföldi előállítású anyagok, alkatrészek, részegységek aránya mintegy 2-3 százalékponttal csökken, az import (ezen belül is elsősorban a nem
rubel elszámolás ú) beszerzésekjavára.
A vállalati vélemények szerint a termelés növekedését
leginkább akadályozó tényezők közül a piaci kereslet hiánya a
l egjelentősebb. Ennél kisebb arányban emlitették ugyanis a
piacszervezést, a hazai anyag-, alkatrész-ellátást, valamint a
jövedelmezőséget, mint termelést akadályozó tényezőt. A
megfelelő munkaerő hiányát mindössze két gazdálkodó hozta
fel indokként. A vállalati szubjektivitást jelzi, hogy termékei
műszaki színvonalát legnagyobb részük megfelelőnek tartja, s
így azt gátló tényezőnek sem tekinti.
A nem rubel elszámolású export növelésének legfőbb
akadályát is a piaci kereslet hiányában és a piacszervezés
megoldatlanságában látják, de hátrányosnak ítélik ebből a
szempontból a nem, vagy alig konvertálható termelóeszköz-állományukat, az exportértékesítés alacsony jövedelmezőségét,
e viszonylatban az előállított termékek műszaki színvonalát és
a hazai alapanyag-ellátást is.
A vállalatok továbbra sem prognosztizálnak alapvető változást munkaerohelyzetükben. Szervezett, tartós létszámieépítést
nem egészen egyötödük tervez, és munkaerőgazdálkodásukat az értékesítési lehetőségek függvényében - viszonylag kiegyensúl yozottnak értékelik.
Bérgazdálkodásuk tekintetében a tavalyinál tartózkodóbban
nyilatkoztak a vállalatok. Az előző évi nél 3-4 százalékponttal
szerényebb ütemű átlagbér és átlagkereset növelést látnak
megvalósíthatónak. Az átlagbéreket - 5 és 26 százalék között
szóródva - összességében 14, az átlagkeresetekét - hasonló
szóródás mellett - 15 százalékkal tervezik növelni. (Az elmúlt
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A termelés volumenének csökkenését előrejelző vállalati
véleményeket támasztja alá a rendelések 1990. január 20-ai
állománya. Az utóbbi öt esztendőben fokozatosan csökkenő
rendelésállománnyal kezdték a gazdálkodók az ével. 1985-ben
a termelési kapacitások mintegy háromnegyedére már január
20-áig biztosított volt a megrendelés, 1989-ben ennek aránya
nem érte el az értékesítési terv kétharmadát sem. 1990. január
végén a tavalyinál is kedvezőtlenebb a helyzet, a szerződéskö
tések aránya - számításaink szerint - további 3-4 százalékponttal visszaesett.
A szerzödéskötések alakulása
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Könnyű -

Megváltozott a rendelések összetétele is. A romló belföldi
a vállalatokat a külföldi piacok megszerzésére
ösztönzik. A '80-as évek közepén a bel- és külföldi szerződé
sek megoszlása 2/3-1/3 volt, az 1990. év elején már megközelítette a fele-fele arányt.
IFolytatás az 5. oldalonl
lehetőségek

I
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könnyúipari üzemek kívánják kihasználni. Ez utóbbiak helyzetét nehezíti, hogy termékeik egy része - anyaguk és
modellezésük miatt - csak kelet-európai piacokon értékesíthe-

/Folytatás a 4. oldalról!
Az éves rendelésállomány
összetételének alakulása az év elején

tő.
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30,2

37 ,1

43,9

13,9
15 , 3
68,1

14,3
11 ,8
71 , 2

14 ,7
15, 0
68 , 0

10, 1
17 , 6
69,B

ll, )
24,6
62 ,9

B,9
33,6
56 , l

nya

ÖSSZESEN

22,2

24, 7

25, l

31 ,3

27,B

33, 4

100,0

100,0

100,0

100 ,0

100 ,0

100 , 0

Számottevően módosult a külkereskedelmi célú szerződések
szerkezete. A rendelésállományon belül a múlt évi 24,6
százalékról 33 ,6 százalékra növekedett a nem rubel relációban
kötött szerződések részaránya, ezzel szemben alig változott a
rubel elszámolásúaké.
Mind arányát, mind nagyságát tekintve visszaesett a hazai
gazdálkodókkal megkötött szerződések értéke, így például az
ipar, valamint a 1EK-vállalatok szerzódéskötése a múlt évhez
viszonyítva 20, illetve 70 százalékkal lett kevesebb.

A rubel elszámolású értékesítés
visszafogásának hatásai
A megye ipari gazdálkodó i által előállított termékeknek az
utóbbi időben évről évre nagyobb hányada - 1989-ben 17
százaléka - került exportra. Ezen belül folyamatosan csökkent,
de még 1989-ben is jelentős (27,8 százalékos) hányadot
képviselt a rubel elszámolású kivitel. Volumene a nehéz-, a
könnyú- és az élelmiszeriparban jelenleg is igen számottevő.
A r ubel elszámolás ú kivitel aránya az összes exporton
belül
(Százalék)
Megnevezés

Ipar összesen
Ezen belül :
nehézipar
kön ny űi p a r

egyéb i pa r
élel miszer ipa r

I

19B5

19B6

1987

1988

41,7

44,3

39,2

30, 9

27,B

44,7
51,6
99, l
17,2

4~

39,1
46,B
83,B
27 ,1

29,6
45 ,B
79,7
17,7

26,0
42,6
93 , 7
18 , 9

,l
50,2
99 , 9
32,8
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A rubel elszámolású kivitelben 1990 elején új helyzet állott
A kormány főként a könnyú- és az élelmiszeripari
termékek kivitelét szigorította meg és az export mintegy 20
százalékos csökkentését tűzte ki célul, emellett a külföldi
partnereknek elsősorban a gépipari termékek iránti igénye
elő.

mérséklődött.

A megyei ipari gazdálkodók emiatt - az országoshoz
hasonlóan - nehéz helyzetbe kerültek, a termelési kapacitások
folyamatos kihasználása érdekében - lehetőségeikhez mérten különböző intézkedéseket hoztak.
Az ipari szervezetek közül többen részt vesznek a konvertibilis exportbóvítő pályázaton , illetve a rendszer átdolgozása
után ismét pályázni kívánnak.
A rubel elszámolású exportból felszabaduló gép- és élelmiszeripari termékek egy részét konvertibilis elszámolásban értékesítik (például a mezőgazdasági kisgépek iránt növekvő érdeklő
dés tapasztalható a nyugat-eurápai országokban, a baromflipari
feldolgozott termékek pedig az arab országok piacain helyezhetők el), az előtárgyalások alapján a korábbinál kissé magasabb
jövedelmezóséggel. Az eddig megkötött szerződések szerint a
vágott barorrifi mintegy 60 százalékáért a szovjet partner is
dollárral fizet
A kormányintézkedések nem korlátozzák a barter-ügyleteke, amennyiben megfelelő - kontingensen felüli - importra
adnak biztosítékot. Ezt a lehetőséget főleg a gép- és a

A vá1lalatoktól a március elején kapott információk szerint
a gazdálkodók - a szabályozás ellenére - a rubelexportra szánt
termékek gyártását nem állították le, sőt - az anyag- és
félkésztermékek szerződéskötési anomáliái miatt - a II-Ill.
negyedévre is megrendelték már a gyártáshoz szükséges
alapanyagokat A kiszá1lítási engedélyezések: elhúzódása vagy
megtagadása miatt a raktári készletek az átlagos többszörösére
duzzadtak. A gazdálkodókat a rubelexport árbevételének
kiesése mellett ekészletek adózása is sújtja. Többen kényszerültek már készletfinanszírozási hitel igénybe vételére,
illetve ilyen irányú igénybejelentésre.
A megyeiszékhelyú ipari gazdálkodók nemcsak közvetlenül, hanem más termelők beszállítóiként közvetve is érintettek
a rubelelszámolású exportban. Véleményük szerint - jelenlegi
ismereteik alapján - az engedélyezések elhúzódása, illetve a
kiszállítások megtiltása a rubel elszámolású kivitel 25-30
százalékos árbevétel-kiesését fogja okozni, további hasonló
arányú belföldi árbevétel-kiesés pedig a közvetett export miatt
várható. A termelés csökkentése létszám gazdálkodási problémákat is felvet, az ilyen tevékenységben foglalkoztatottak
számának és arányának függvényében.
A megyei székhelyö iparban foglalkoztatottak megoszlása a rubel elszámolású export nagysága szerint 1989-ben

Ágazat

Rubel el Az eXDor tér tékesi tésen be llil
számol ású 0,1 5 ,1 - 1 10, 1Ösz20 , lexportot
5 O
10 O
20 O
s zes
nem te l.. arányú rubelexpor tot teljeiesített
sített
ipa ri s zerveze tekné l fogla l kozta tottak megos zl ása %

Bányás zat
Gépi pa r

7 ,2
6,5

Vegyipar
Fafeldolgozó ipar
Nyomdaipar
85r - szórme- és

O, B
0 ,5

ci pőipar

1 ,3

Épí tőanyagipa r

I

1

8,5
0,8

10 ,6

18,1
2,0

3,9

15,7
36,0
2,8
3, 9
0,8
0 ,5

I

Textilruháza t i
ipar
K éz mű - és háziipar
Egyéb i par
Hús i pa r
Baromf i- és tojásfeldolgozó ipar
Te jipar
Malomipar
Sü t ő és t észta ipar
Cukoripar
Sör i par
IPAR ÖSSZESEN

1, 7
1 ,9
1,6

0,6

11 ,7

13,0

1, 2
2,3
1 ,0
2,8

3, 4
4,2
2 ,6
2,8

2, 4

2, 7
2 ,9
3,7
2,4
2 ,0
0 ,7
100 , 0

2,7
2,3

0 ,6
3,7
2 ,0
0 ,7
2B,5

0,8

12,4

16 ,2

42,3

A gazdálkodók úgy ítélik meg, hogy az első félévben a kieső
termelés miatt - belső átcsoportosítások végrehajtásával - mintegy 4-5 százalékos létszámleépítést kell végrehajtaniok. Ha a
felszabaduló termékmennyiséget továbbra sem tudják más piacon elhelyezni, esetleg jelentős létszámcsökkentést kell végrehajtaniok.

***

Az elemzés összeállításánál - a vállalati közvetlen információkon 'túl - felhasználtuk a Gazdaságkutató Intézet által a
gazdálkodóktól 1989. decemberében bekért, az 1990. évi
gazdálkodási lehetőségeikre vonatkozó véleményeket, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által kötelezően elrendelt,
az év eleji rendelésállományról, annak megoszlásáról az 1990.
január 20-ai állapotnak megfelelően számot adó beszámoló
jelentést
A megfigyelésben résztvevő gazdálkodóknál dolgozik a
megyei székhelyű iparban foglalkoztatottak több mint fele,
tőlük származik az összes árbevétel csaknem négyötöde, az
export értékesítés több mint kétharmada, így a véleményeik
alapján bemutatott tendenciát a megye egész iparára való sZÍnúsíthetjük.
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Dilemmák
az
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abortusz

I

körül
Egy plakát, rajta egy gyerek, körben
felirat: Jöjjön el a te országod. Erről
fogunk beszélgetni most. Azokról a gyerekekről, akik nem születnek, nem sz ülethetnek meg. Arról, hogy: "jöjjön el a
te országod". Arról, hogy ez az ország
ma még nem agyerekeké.
Megyénkben tavaly száz terhességMI
harrnincötöt szakítottak meg. Magyarországon az abortuszok száma az utóbbi
időben újra nőtt. Arányuk kelet-európai
módra magas: a fejlett nyugati országokban ugyanis száz terhességre körülbelül
tíz abortusz jut.
A téma körül időről időre fellángolnak az indulatok. Vannak, akik az abortusz szigorítását, mások liberalizálását
akarják. De mit vallanak azok, akik
szakmájuk, hitbeli vagy politikai meggyőződésük miatt akarva akaratlanul véleményt formálnak a terhességmegszakításról?

Anökkel
együtt
Tóth István, az MDF szolnoki szervezetének képviseletében mondta el gondolatait:
- Az abortusz-kérdés elválaszthatatlan
a gyermekvállalás kérdésétől. Szerintem
a gyermekvállalás nem elsősorban gazdasági feltétel függvénye. Hiszen azokban az országokban is csökken a születések száma, ahol nagyon jó az életszínvonal.
- Akkor mi dönti el a gyermekvállalást?
- Nem azt akarom mondani, hogy nem
fontos, hogy az embernek tisztességes
körülményei legyenek. De ismerek
olyan értelmiségi családokat, ahol öt-hat
gyerek van. Pedig nem élnek jobban az
átlagnál. Miért vállalják mégis?

- Mert az életcéljaik között a gyerekek
szerepelnek az első helyen.
- Igen, erről van szól Mert a jólétről
azért el kell mondani, hogy egoistává
teszi az emberek egy részét. Az MDF a
gazdasági válság mellett ugyanolyan súlyosnak tartja a morál is válságot is.
Amely az értékvesztésével, a szétbomló
családjaival szintén oka annak, hogy
kevés gyerek születik ma Magyarországon.,
- Ugy tudom, hogy az MDF szigorítani szeretn é az abortuszt
- Az MDF úgy szeretné szigorítani,
hogy az egyezzék meg a többség véleményével. A nők, az orvosok, a társadalom véleményével. Tehát valamiféle
tisztességes közmegegyezésen alapuljon. Lehetne ugyanis pártpolitikai okokból meghirdetni a szigorítást, de ez csak
részeredményeket hozhat. Az abortusz
kérdését nem lehet csak önmagában
tárgyalni.
A szigorításnak
egy
társadalmi változás fontos részének kell
lennie.
- Az ember sokszor úgy érzi, hogy a
gyerek csak addig fontos a társadalomnak, amíg megszületik. Születéséhez
ragaszkodik, de a családoknak kevés

segítséget nyújt, terheiMI keveset vállal
át.
- Mi a fontos ma Magyarországon?
Min kell változtatni? Szinte minden fontos, szinte mindent meg kell változtatni.
A feladat országépítő-horderejű. Ahhoz,
hogy az abortuszt szigoríthassuk, korrekt fogamzásgátlásnak és megfelelő
felvilágosításnak kell lennie a fiatalok
körében. El kell tűnnie annak a rossz,
cinikus orvosetikának, amely az egészségügyben jelen van. Lehetővé kell tenni a családok számára, hogy gyerekeiket
tisztességes körülmények között nevelhessék. Változnia kell az emberek erkölcsének is, és akkor agyerekvállalás
"igen"-je vagy "nem"-je másképp dől el.
- Személyiségi jognak tekinthew-e az
abortusz?
- Egyrészt személyiségi jog, másrészt
társadalmi kérdés. Csakhogy az utóbbi
időben abba, hogy egy nő elveteti-e a
gyerekét; sem az apa, sem a társadalom
nem szólhat bele. Szinte egyedül a nő
dönt róla.
- Talán azért, mert agyerekvállalás
teherviselésében az apa és a társadalom
is nagyrészt magára hagyja a nőt. Így a
döntés joga is az övé, meg a teher is.
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Az abortusz
gyilkosság
Barotai Imre kanonok, a szolnoki
római katolikus templom plébánosa az
egyház állásfoglalását mondja el:
- Amikor házasságkötés előtt megkérdezem a fiatalok véleményét az abortuszról, a férfiak úgy nyilatkoznak, hogy
gyilkosságnak tartják. A nők is ezen a
véleményen vannak, kivéve azokat az
eseteket, amikor a magzat az anya életét
veszélyezteti.
A
gyermekvállalást
egyébként az egyház házassági feltételnek is tekinti: ha a fiatalok eleve nem
akarnak gyereket, akkor nem jön létre a
házasság. Az embert a fogantatás pillanatától kezdve személynek tartjuk, akinek joga van élni a természetes haláláig.
Az élet kioltása pedig gyilkosság. Az
emberi élet majdnem abszolút érték.
Gyakorlati szempontok (pénz, lakás, kocsi, élvezetek hajszolása stb.) nem érvényesülhetnek a gyermek életével szemben.
- Szabad-e szülni bánatra, nyomorra,
nélkülözésre? Erkölcsös-e?
- Kialakult egy olyan mentalitás,
amely nem emberséges. "Nekem jogom
van élni, mert megszülettem, a másiknak
pedig nincs joga élni, mert nem született
meg." De van-e jogom kiirtani azt az
életet, amely már elindult? Más kérdés,
hogy például válásra készülő szülők ne
vállaljanak gyereket, mert azt éli meg
majd, ~ogy nincs apja vagy nincs anyja.
- Ugy tudom , hogy az egyház a
fogamzásgátlás különböző módszereit se
tartja elfogadhatónak.
- Egyedül a terméketlenségi idősza
kot figyelembe vevő fogamzásgátlást fogadja el. A különböző eszközök károsítják a nő, később a gyerek egészségét
Ugyanúgy, mint ahogy az abortuszok is.

Mikor jön el?
Dr. Tóth Klára, a megyei kórház
fóorvosa két néző
pontból közelíti meg a kérdést, mint
orvos és mint nő.
- Mint orvos tisztában vagyok a terhességmegszakítás veszélyeivel, annak
ellenére, hogy az utóbbi időben kímélő
módszerrel (úgynevezett vákuumos eljárással) végezzük. Mint orvos, annak
vagyok a híve, hogy előzzük meg a nem
kívánt terhességet, hogy minél kevesebb
legyen az abortusz. De mint nó tudom,
szülész-nőgyógyász
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hogy nincsenek olyan fogamzásgátló
eszközeink, gyógyszereink, amelyek
megfelelnek a két követelménynek:
hogy biztonságosan védjenek a terhesség ellen, és ne ~ az egészségünknek. Ugyanakkor az életszínvonal
nem engedi meg, hogy minden megfogant gyerek megszülessen. Úgyhogy pillanatnyilag nem látom létjogosultságát
az abortusz szigorításának.
- Mire hivatkozva kérik a nők a
terhességmegszakítást?
- Sokszor szociális okokra: lakásra,
fizetésre, mélyen alacsony életszÍnvonalra. Ha jelentkezik egy asszony, akinek két gyereke van, és az egy személyre jutó keresetük nem éri el a létminimumot, akkor jogom van-e azt mondani,
hogy szülje meg a harmadik gyereket is?
Véleményem szerint az abortusz szigorítását csak fokozatosan lehetne bevezetni: előtte a terhesség megelőzését, és a
fiatalok nevelését kell korrekt módon
megoldani. Nincs nevelésból fakadó felelősségérzet a gyerekekben. Tizennyolc
éves korukig több abortuszt is vállalnak,
aztán nem képesek kihordani a ·már várt
gyermeket. Ha pedig elérünk olyan életszínvonalat, hogy a gyereknevelés nem
lesz már-már elviselhetetlen teher a családoknak, akkor lehet szó az abortusz
szigorításáról.
J öjjön el a te országod, - hírdeti az
MDF plakátja. És előrevetíti a reményt,
hogy egyszer majd a kérdéseknek nemcsak az egyik fele fogalmazódik meg.
Mert hajlamosak voltunk (vagyunk) féligazságokat szajkózni, akár durva módon tiltásokkal, hamis propagandával
beleszólni a család legelemibb emberi
jogába; hogy hány gyereket vállaljon.
Leginkább csak az igazságok felét fogalmaztuk meg. Azt, hogy az életet a
megfogantatás pillanatától életnek kell
tekinteni. Azt, hogy ha a nók láthatnak,
hogyan menekül a magzat, amikor el
akarják távolítani az anya méhéból, biztosan jobban meggondolnák az abortuszt
J öjjön el a te országod... Ahol az
elkezdett mondatot - aki megfogant, azt
már életnek kell tekinteni-; nem úgy
kell folytatni: és milyen élet vár a
gyerekre a születés után? Ahol a mondat nem úgy kezdódik:" hogy menekül a
magzat az anya méhében, ha el akarják távolítani!", és nem úgy kell folytatódnia:"hogy menekül a gyermek az
éhezés, az örömtelen iskola, a betonba zárt álmok elöl!"
Paulina Éva

A képességeknek
legmegfelelőbb feladatot!

A személyzetis
munka
átszervezése
"Testreszabott" bizalmat
kínált a HILL
Nem az első "fejvadász" cég képviselői
mutatkoztak be április ll-én Szolnokon a
Tisza Szálló vadásztennében, a személy;eti
vezetők és a sajtó képviselőinek népes tábora
előtt, ám a HILL International Személyzeti
Tanácsadó Kft-nek ez volt vidéki első próbálkozása. Eddig 30 budapesti vagy külföldi
érdekeltségű vállalat megbízásából 300-nál
több személy tesztvizsgálatát készítették el
alig féléves működésük alatt. Levonva a
tanulságokat, a magyar gazdaság gondjainak
megoldásában szaktudásukkal most már vidéken is segítséget kfuálnak.
Kifejezetten nem a menedzserképzés volt
a téma, sokkal inkább a személyzeti munkát
végzo'1c alkalmasságának vizsgálati módszere, azt azonban kétségtelenül meg kellett
állapítanom: bőven van még mit tanulnunk.
Többek között, amikor dr.Telkes József ügy:rezető igazgató a ~agyar menedzsertipust
Jellemezte: nem tudja megkötni a nyakkendőjét, nem érkezik pontosan, azt sem tudjjl,
hogy a telefonba be kell mutatkoznia... (Es
mert a kezdés valóban pontos volt, szinte
pirulva konstatáltuk, jó tízpercen át, hogy
még egyre nyílik az ajtó, érkeznek újabb
meghívottak. Valóban nem erényünk a pontosság!)
Telkes úr és munkatársai beszámoltak a
vezetókiválasztás terén szerzett eddigi tapasztalataikról, ismertették új szolgáltatásaikat: a szervezeti gyorsdiagnosztikát, a karriertanácsadást és az outplacement módszert,
végül kérdésekre válaszoltak.
Ami első hallásra szimpatikus: valamennyi
szolgáltatásuk diszkrét (ami az üzleti életben
az egyik legfontosabb szempont), abizal·
mon, tehát személyes kapcsolaton alapszik és
pártatlan. Egyik új szolgáltatásuk lényege,
hogy az állást keresők saját képességeik
lehető legjobb kihasználásával megtalálják a
legjobb állást. Megkönnyíthetik ezzel a felsőbb szintű vezetők megválását régi cégüktől, akár mert feleslegessé váltak, akár mert
felszámolják a vállalatot. Átvezetik partnerüket a konfliktushelyzeten - kevesebb fájdalommal jár így az esetleges elbocsátás is -, és
együtt keresik vele meglévő képességei további hasznosítás ának lehetőség ét. Hiszen
nem bukott emberekről van szó hanem
olyanokról, akik a körülmények ös;zejátszása folytán nem találják meg a helyüket.
A személyzeti vezeto'1c és az ilyen jellegű
munkakörben dolgozók is mind többen kérik
e kft segítségét munkájuk átszervezésében
áttervezésében. A HILL Kft. új módszertani:
modulszeru szervezeti munka kidolgozására
törekszik, amely helyi viszonyokra is alakítható. A jelenlegi személyzeti képzés hiánya
sürgeti ilyen jellegű tanfolyamok, szemináriumok szervezését, amelyekre akár Szolnokon
is szivesen vállalkozna.

-re-
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Egy csőd története [lJ

Hogyan születik

Látlelet a
Jászberényi
MICOOP-ról

a munkanélküliség?
Jászberényben a Miiszeripari Szövetkezet súlyos válságba sodródott az elmúlt néhány
év során. Az egyre mélyülő válság levét a dolgozók egy része itta meg. Elbocsátásokra
került sor. Márciusban 28 alkalmazottnak írták meg a felmondólevelet
Nagy Zoltán 36 éves fiatalember furcsa
mód értesült arról, hogy eztán nem számítanak munkájára. Az ajánlott küldeményért
bement a postára, s ott olvasta el a pár
soros értesítést.
- Anyagbeszerzőként és gépkocsivezető
ként dolgoztam, valamint másodállásban én
tartottam karban a kompresszorokat. Ha
egy kompresszor meghibásodik, akár 250
ember munkája áll! Eztán ezt ki fogja
csinálni? Nem igazán értem, hogyan választottak Ici. Az meg külön sértő, hogy
munkahelyi vezetőm nem szólt: öreg, lapáton vagy.
-A városban téged úgy ismernek, talpra
esett vagy, ajég hátán is megélsz. A munka
ellJl meg sosem futották el. Biztosan akad
állás számodra.
- Igen, az igaz, hogy mindenben megtalálom a pénzkereseti lehetőséget. Szeretem
az olyan feladatot, amiben képességeimet
kamatoztatni tudom, s ezt rendesen meg is
fizetik. Érettségiztem, villamos gépjármű
szerelői szakmám van. Ismerem a berényi
munkalehetőség eket, tudom, hogy nincs
ilyen állás a városban, de a környéken sem.
-Akkor mihez kezdesz?
- Először is megfellebbeztem az elbocsátást. Az indoklásban az áll: átszervezés és
ismert munkahiány miatt mondanak fel.
Átszervezésről nem tudok. Munkahiányról
se nagyon, mert anyagot most is kell
beszerezni, gazdálkodni vele, a kompreszszorokat is karban kell tartani. A vezetők
nem tudatosították a dolgozókban, hogy
ilyen súlyos a helyzet. Azonkívül úgy
érzem, tettem annyit a szövetkezetért, mint
egy tag. Én is hasznot hajtottam, értéket
teremtettem például úgy, hogy olyan helyről hoztam anyagot, ahol o!csóbban adták.
Tehát tisztességte!ennek tartom a tag és
alkalmazott ilyen megkülönböztetését.
-S ha afellebbezés nem sikerül?
- Egyelőre úgy gondolom, képzettségernnek s igényernnek megfelelő munkát
keresek. Ebben ismerőseim, barátaim segítenek. Ök tudják, mire vagyok képes, s
milyen színvonalú, amit csinálok. A MESZl-hez csak akkor megyek, ha végképp
muszály lesz! (A Munkaügyi Döntóbizottság Nagy Zoltánt visszahelyezte állásába. A szerk.)
András Ágnes Z2 éves ifjú asszony, a II.
sz. szereldében dolgozott mint betanított
munkás. Valójában ez azt jelentette, hogy

egy számítógép segítségéve! ellenőrizte a
termékek minőség ét. Szerette ezt csinálni,
nem volt nehéz, de figyelni kellett, pontosságot igényelt.
- Most már munkanélküli vagyok. S
tényleg a legnagyobb bajban. Augusztusban mentem férjhez, anyósoméknállakunk.
Most találtunk végre elfogadható áron lakást, de nem tudunk OTP-hitelt felvenni,
mert nekem nincs munkaviszonyom. Szóval, kétségbeejtő a helyzet.

-Miért épp téged küldtek el?
- Az üzemvezetőm Székely Béláné előre
jelezte, hogy sor kerül a leépítésre. Először
arról volt szó, azokat küldik el, akik egy
évnél nem régebben jöttek. Én nyugodt
voltam, mivel több mint két éve ott voltam.
Székelyné is támogatott. Tudta a lakásvásárlási dolgot, mindenképpen segíteni
akart. A felmondólevelet ezért először nem
vettem át. Aztán fellebbeztem, de elutasított a Munkaügyi Döntóbizottság . . Nincs
gyerek, eltartott, akiről gondoskodni kellene.
-Mit csináltál az elbocsátás után?
- Elmentem a MES ZI-hez. Nekem eredeti szakmám kárpitos, de érettségiztem is.
No, gyorsan kiküldtek a BUBIV -hoz, mert
ott kárpitost keresnek. Én viszont sose
dolgoztam a szakmában. Nem fogadtam el
a helyet. Érettségizetteknek meg semmit se
tudnak ajánlani. A Cipőipari Vállalatnál is
lenne hely, de szalagra kétműszakra nem
szívesen mennék. Ráadásul egészségre káros a ra~asztó gőze, s nagyon keveset
fizetnek. Ugy gondolom, még a munkanélküli segélyt se fogom rriegkapni!
-Miért gondolod?
- Azért, mert betanított munkásként dolgoztam. Tehát betanított munkát köteles
vagyok elfogadni. Ilyet pedig tud ajánlani a
MESZI. Ha nem tudnának, akkor járna a
segély.
-Akkor végképp a 22-es csapdájában
vagy.
- Sajnos igen. Arra is gondoltunk, hogy
Pestre megyünk lakni. A családunk viszont
itt él. S itt végre találtuk ezt a lakást. Egy
ismerősünk ajánlotta, hogy idénymunkára
felvennének a szentandrási strandra. Lehet,
hogy átmenetileg ez lesz a megoldás. Addig meg kö!csönkérünk a családtól, legalább a lakás ne ússzon el!
A távozók között olyanok is akadnak,
akik nem várták meg az elbocsátó szép

üzenetet. Maguk mondtak búcsút a szövetkezetnek. Ezek közé tartozik Gazsó László
mérnök, aki főkonstruktórként dolgozott, s
tag is volt. A márciusi közgyűlésen még
hozzá is szólt a vitához. Épp olyan pillanatban kért szót, amikor az érzelmek, az
indulatok, a vádaskodások elharapóztak. Ö
az észérvekre, a tényekre hívta fel a figyelmet. Most már saját útját járja. A jelenlegi
politika szerint oly nagyon áhított vállalkozók táborát gyarapítja társaival.
- A szövetkezetnél kifejlesztettem egy
számítógépes ellenőrző rendszert, mely
nagy sorozatban gyártott elektromechanikus termékek gyártásközi és végellenőrzé
sét végezte. Szakmailag ezt a területet
szeretném továbbra is "művelni" . Erre alapoztuk a most alakuló kft-t. ilyen rendszereket szeretnék tervezni, gyártani. Ehhez külföldi cégek érdeklődését is felkeltettük. Még a szövetkezet égisze alatt a
Siemens cég részére készítettünk ilyen
rendszert. Számomra is igazi megmérettetés volt a nyugati piac igénye szerinti
munka. De ugyanakkor siker is.
-Milyen t6kével indul a kft?
- Már folyamatban van az újrakezdési
kölcsön felvétele. A szellemi tőkét öten
adjuk, s több külföldi cég tőkéjére is
szárníthatunk. Ez a társasági szerződés
aláírás akor válik véglegessé, ami hamarosan megtörténik.
-A számítógépes rendszer tervezésén kívül a kivitelezés is a ti - azaz a kft munkátok lesz?
- Igen. Egyrészt a MICOOP-nak adnánk
alvállalkozói megbízást, másrészt más kis
cégeknek, géernkáknak. így a szövetkezettel továbbra is megmaradna a kapcsolat, sőt
munkát adnánk neki. Én nagyon sajnálom,
hogy ide jutottak. Sok jó szakember dolgozott ott De a jelenlegi struktúrában már
valóban életképtelen a cég.

***

A munkanélküliség kezdeteiről szóló
riportsorozatunkat ezze! befejeztük. A MICOOP-nál történtek azonban sajnos nem
egyedi esetek. A szocializmusnak nevezett
társadalom építése során az ésszerű gazdálkodásról, a vezetői felelősségvállalásról
épp úgy elfeledkeztünk, mint a humánus
emberi magatartásról.
A gazdaság talpraállításának gyötrelmeit
pedig épp azok szenvedik meg, akik mindezért a legkevésbé felelősek. Értük azonban a most formálódó új rendszer reméljük
tesz! Többet tesz, mint az előző, hogy
békésen, indulatok nélkül élhessük meg a
"gyógyulás" folyamatát.
Kiss Erika
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Látványos akciók, kampányok, eltékozolt milliók, veszendőbe ment fáradozás jelzi a cigánykérdés megoldásának,
helyesebben megoldatlanságának 40
évét. Fentről jött intézkedések sora, a
paternalista állam "jótékonysága" mind
füstként szállt a semmibe. Ma a cigányság helyzete épp oly zavaros, mint volt.
Sokan vitáznak, beszélnek erről. A megoldási módozatokon törik a fejüket hivatalból sokan. De vajon a cigányokat
megkérdezték-e, akamak-e emberibb
életet? Megkérdezték-e, akarják-e a fent
kitalált dolgokat, vagy tudják-e, mi a
járható út? Bevonták-e őket egyszer is
saját sorsuk irányításába?
A kérdésekre egyelőre nemmel tudok
válaszolni. Ezt mondatja velem a tapasztalat. Már vagy két órája ülök Jászapátin
Kállai Emő ebédlőjének csipketerítás
asztala mellett, s hallgatom az összegyűlt cigányok panaszáradatát. "Becsapnak bennünket, mert nem ismerjük a
törvényt, a szabályokat. Olyanoknak adnak segélyt, akik nincsenek rászorulva.
Minket senki se véd meg." Akinek van
munkája, az megbecsüli magát, s igenis
be akar illeszkedni. Rendes lakást kapar
magának, gyerekeit iskoláztatja. Csak ez
óriási küzdelembe is kerül, mert cigányszármazása mindenütt hátrány.
- Ha mi cigányok nem segítünk magunkon, akkor a jóisten se - véli Kállai
Emő, aki postásként keresi már 17 éve
kenyerét. Egy cigány szervezetet szeretnénk mi itt Jászapátin alakítani. Ezért
dolgozom már vagy négy hónapja, de
nem sikerült még. Pedig én nem nyugszom, míg meg nem lesz.
-Miért lenne jó a cigányoknak, ha
lenne egy szervezetük?
- Mert sok mindenben tudnánk egymáson segíteni. Sokan nem tudnak az
élet apró dolgaiban eligazodni, például,
hogy a tanácsnál hogyan kell segélyt
kémi, mit kell tenni, ha a gyerek tovább
akar tanulni. Mi a szabály nyugdíjazáskor? Itt van Kállai Ágoston esete. Rokkant nyugdíjazták, s hét hónapja egy
fillért se kap.
A megtört férfi hosszan ecseteli éle-

tútját. Ötvenkétéves, 32 évet dolgozott,
12 gyereket felnevelt. Négyszer volt
kiváló dolgozó. A rokkant nyugdíjazás
viszont tönkre tette. Hét hónap kevés
volt az adminisztrációra. A tanács tól
pedig nem kapott csupán egyszer ezer
forint segélyt. Akkor is azzal sértették
meg, hogy nagy háza van, gyönyörű
bútorral, franciaággyal. Más, rászorultabb is akad a segélyre várók között.
- Pedig a nyugdíjnak utána érdeklőd
tünk - folytatja megint a házigazda -, de
Szolnokon azt mondták, Pesten van az
ügy. Ki tudja, miért ülnek rajta, lehet,
valami nincs jól kitöltve. Ilyenben is
segíthetne a szervezet. Én voltam Pesten
december IS-én a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége fórumán. Ott elmondták, van pénze a szövetségnek, anyagilag is tudnának segíteni
bennünket, ha megalakítjuk a helyi szer-

valami jót, hasznosat szeretnének csinálni.
- Aztán itt van a segélyezés kérdése.
Egyszerű~n nem tudjuk, ki miért kapja a
segélyt. En postás vagyok, nagyon jól
tudom, kinek mikor, mennyit utaltak ki a
tanácsnál. Mostanában már a Gamesznál
fizetik a segélyt, hogy én ne tudjam meg!
Ha lenne szervezetünk, ezt is végezhetnénk mi. Igazán mi tudjuk, ki a legrászorultabb, hol a legnagyobb szükség. De
minket senki nem kérdez meg! A családsegítőben is rám irigykednek. Nem akarom én elvenni azoknak az állását! De a
cigány t a cigány érti meg igazán, az
tudja igazán átérezni a bajt is. Nem
mennénk mi a tanács környékére se, ha
tudnánk magunkon segíteni. De a tanácsnál a szervezetet nem támogatják, a
közjegyzői bejegyzést sem intézték.
(Ilyen nem is szükséges! - a szerk.)

Amikor végre
akarnak valamit
vezetet.
Írtunk a tanácshoz,
hogy
egy helyiséget adjanak,
ahol működni tudnártk. Itt a
válasz!
Olvasom
az elém tett
lapot. Jászapáti város tanácsa klubhelyiséget nem J
tud biztosítaní. A műve- ..
lődési házban
viszont rendezvények
tartására van
le he tő ség .
Sőt, ha isme-

A panaszáradat, a sérelmek sorol ása
nem akart elapadni. Sajnos
. kiviláglott az
is, hogy az információk hiánya miatt sok
dologról nem
tudnak, vagy
tévesen tudnak.
Az akarat, a jó
szándék így apró
dolgokon
41
bukott el. Pedig
már az is óriási
dolog,
hogy
felismerték,
csak akkor jut a
cigányság ötről
a hatra, ha ők
retterjesztő
maguk is akarelőadásokat
ják. S az iskolázottabbak, a
akarnak tartani, azt a taputriból az emnács is segíti ":'-zt.aka~j.uk, hogy az ö~,korm~nyz:tt~an a cigányok beribb környemajd - írja le- kepvlSelölls ott legyenek . Foto: Meszaros.
zet felé halavelében
Fónagy Sándor vb-titkár. dók példát mutatnak, és segítenek is
Igenám, de klubhelyiség nélkül működni társaiknak.
nehéz. S hiába keresgélt Kállai Emő
- A klub azért is fontos lenne - említi
több lehetőséget is, mindenütt elutasítot- Kállai Ernőné, hogy ott össze tudnánk
ták. Az indulatait nem tudja most sem jönni. A gyerekek nem csellengenének.
tapaszleplezni. Hangosan meséli, hol, hogyan Beszélgetnénk,
átadnánk
utasították el, hogyan toltak ki vele. talatainkat. Most ide járnak a kicsik,
Mert az előítéletek ma is keményen
dolgoznak, azok ellen is, akik éppen
IFolytatás a 10. oldalani
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Több évtized a színpadon

Hej,

Táncos búcsú

cigányok,

/Folytatás a 9. oldalról!
mert nincs hova menni. Emő itt taní~a
táncolni őket az ebédlőben. A szórakozás
is kell, az is a klub része lehetne.
- Van ezer ötletünk - mondja újra
Kállai Emő -, mit lehetne a szövetségben
csinálni. Eddig úgy kétszázan csatlakoztak hozzánk. Tagdíjat is szívesen fizetnének, míg nem lenne saját bevételünk.
V állalnánk véradást, társadalmi munkát
is, hogy illeszkedjünk a társadalomba. De
ezekre a felajánlásainkra válasz nem érkezett. Tartottunk egy cigánygyúlést,
ahová Jászapáti vezetőit is hívtuk, de
nem jöttek el. A tanács vezetői semmibe
nem vonnak be bennünket, nem tudatnak
velünk semmit. Most aztán közeleg az
önkormányzati választás. Azt akarjuk,
hogy a helyi önkormányzatban a cigányok képviselői ott legyenek. (A lakosság
12 százaléka cigány Apátin. - A szerk.)
Ne lehessen eztán nélkülünk, a fejünk
felett dönteni. Bele akarunk szólni a
dolgokba. Ehhez is kell a szervezet, meg
a helyiség, ahol működni tudnánk. S
nemcsak miattunk. Gyerekeink miatt is.
Lehet, hogy nem jól csináljuk a dolgot.
Indulatosak, hangosak vagyunk. De el
kell kezdeni. S most, amikor új helyzet
van a politikában.

eee
Magyarországon négy cigány szervezet működik. A Cigány Ifjúsági Szövetség, a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége (MCDSZ), az Országos Cigány tanács és a "Phralipe" Független Cigány Szervezet, működött továbbá
évtizedeken át a Cigányok Kulturális
Szövetsége.
Ezek mind Budapesten vannak. Az
MCDSZ-ból pedig immáron kettő is létezik, mert puccsal átvették néhányan a
"hatalmat" a régi vezetéstől, no meg 2,3
milliót az állami kasszából. Jászapátin
pedig változatlan a cigányok helyzete.
Szeretnének valamit, de nem igazán sikerül, mert a cigány szervezetek is úgy
látszik, magukkal vannak elfoglalva. Vajon meddig még?

Kiss Erika

KolIégát búcsúztatott a sZÚlpadtól április
14-én a Szolnoki Tisza Táncegyüttes. F.
Bede Ferenc több évtizedes aktív táncolás
után utoljára öltötte magára a tánchoz illő
népviseleteket, utoljára vette kezébe a
pásztorbotot, utoljára .. Inkább mégsem sorolom tovább a visszavonhatatlan, szomorú hangulatú idóhatározót. Hiszen F. Bede
Ferenc valójában csak a sZÚlpadtól, az
aktív táncolástól búcsúzott el, ha a szükség
úgy hozná, ezután is "beugrik" egy-egy
számba, s esze ágában sincs örökre megválni a Tiszától. Képtelen is lenne rá,
hiszen ötven évesen is délceg alakját, jó
kedélyét, kiegyensúlyozottságát, az élete
teljességét köszönheti a táncnak, s a Tiszának.
F. Bede Ferenc tizenhárom évesen találkozott a néptánccal. Egy hírhedt, rakoncátlan osztályba járt a szolnoki Constantin
iskolába. Buday Péter akkori iskolaigazgató csupán a tájékoztatás miatt ment be az ő
osztályukba is, hogy elmondja, néptáncscsoportot szervez az úttörőház. A tantestület csak ámult azon, hogy az egész osztály
elment a próbára, s két évig táncoltak
Horváth Gyula vezetésével. Az általános
iskola befejezése után F. Bede Ferenc a
közgazdasági szakközépiskolában tanult
tovább, de természetesen nem hagyta abba
a táncolást.
Az ígéretes tehetséget az érettségi után
meghívták a Budapest Táncegyüttesbe. A
szolnoki "tánciskolák", azaz a különböző
művészeti csoportok, köztük az 1946-ban
alakult Tisza legalább húsz, a hazai néptáncmozgalomban ma is jelentős szerepet
játszó hivatásos táncost adott az országnak.
Timár Sándor, Sajti Sándor, Molnár Lajos,
Cseh Zoltán, Vásárhelyi Zoltán, Szentendrey Gyula, Balogh Márton, aki jelenleg
népdalénekes - csak néhány nagy név
ízelítőül. F. Bede Ferenc szerencsésnek
érzi magát, hogy velük dolgozhatott, tőlük
tanulhatott. A Budapest Táncegyüttesben
azonban mégiscsak rövid ideig, pár évig
táncolt. Egy idő után kissé belefásult a
rengeteg idegőrlő próbába, a sok-sok fellépésbe, s attól félt, hogy rutinná válik a
munka, nem ad igazi élniényt a fellépés, a
tánc. Hazajött Szolnokra. A döntésben
persze szerepe volt annak is, hogy közben
megnősült, s a felesége is ragaszkodott
hozzá, hogy hazajöjjön.
Két röpke hónap múlva azonban elmúlt
a fáradtság, s F. Bede Ferenc már nem
bÚ"ta tovább a tánc, a sZÚlpad, a közönség
nélkül. Elszegődött a Tiszához. Három
megismételhetetlen, szép évtized köti az
együtteshez. Sikerek, díjak, fesztiválok. F.
Bede Ferencet megismerte az egész ország
néptánckedvelő közönsége, s persze. nemcsak itthon, hanem külföldön is. Jellemző
eset: jó pár évvel ezelőtt este egy taxis

csengetett
fel a Bede
lakásba :
" Három
l e n g yel
nő
érkezett a vonattal, egy magas, bajuszos táncost keresnek - mondta. - Én magára gondoltam."
Persze, hogy nem tévedett a segítőkész
taxis.
A külföldi utak sorát az 1968-as kisinyovi nemzetközi néptáncfesztiválon kialakult ismeretségek, barátságok indították
el. Ezen a fes ztiválon harmincegy ország
együttesei léptek fel , a találkozó csodálatos hangulata, sZÚles kavalkádja máig az
egyik legszebb emléke F. Bede Ferencnek.
A barátságok révén jutott el a Tisza Táncegyüttes Olaszországba, Jugoszláviába,
Lengyelországba, Romániába, Spanyolországba, Franciaországba, Ausztriába, Finnországba, Svédországba, a Szovjetunió
köztársaságaiba, Japánba.
Az utóbbi években három F. Bede is
táncolt a Tiszában. Az alma nem esett
messze a fájától, "Bede papa" - ahogy az
együttes elkeresztelte a csal ádfőt - fia és
lánya is a csoport tagja lett. Aligha véletlen, F. Bede Ferenc ugyanis nagyon fontosnak tartja, hogy minden nemzedék megtanulja a magyar néptáncot, s szerinte
minél kisebb korban kellene elkezdeni a
tanulást.
A három Bedéból most még sem táncol
egy sem a Tiszában. A fiút ugyanaz a
kitüntetés érte, mint annak idején az apát,
felvették az Állami Népi Együttesbe hivatásos táncosnak. A lány pedig rövidesen
anya lesz.
A leendő nagyapa ezentúl amolyan menedzser-féle lesz a együttesnél. Szívesen
szervezi a táncosok fellépéseit, ha már ő
maga csak a nézőtéren foglal is helyet.
Szinte nincs olyan nap, hogy ne hozna
valahonnan levelet a postás, szeretettel
hívják F. Bede Ferencet, s természetesen
az együttest. S persze nemcsak más városokba, külföldre segít majd eljuttatni a
Tiszát. Mint az Állami Építőipari Vállalat
ellátási osztályvezetője, egy folklór centrumot szeretne kialakítani a Hotel Építők
ben, ahol alkalmanként felléphetnének a
Tisza táncosai. Lássák, ismerjék meg a
szálló vendégei a magyar néptáncot, s azt a
nagymúltú együttest, amelynek hírnevét
három évtizeden át öregbítette F. Bede
Ferenc is. S ha már rá nem vonatkozik a
heti 12 órás próba, azért természetesen ő is
szeretné tudni, látni, merre tart a Tisza, ki
veszi majd magára a 12 kg-os szúrt,
amelyben még ötven évesen is könnyedén,
önfeledten táncolt a búcsúesten.
-tg -
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Teljesülhet kívánsága, ha hőszigetelésre SZOLCELL hőszigetelő
lemezeket alkalmaz!
A lemezek alkalmasak - felújításnál és új építéseknél - falak, födémek,
tetőterek hőszigetelő rétegének!
A lemezek beépítése külön szakértelem nélkül könnyen végezhető!

~,.~....
..::~.:

A lemezek egyszeriien vághatók, fúrhatók, ragaszthatók.

~'~!.!......

A lemezeket többféle minőségben és méretben gyártJ'uk!
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Jelentős fütési költséget takaríthat meg, ha SZOLCELL-t alkalmaz!
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Már néhány cm vastagságú lemez is nagy teljesítmény-változást
eredményez.
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Minden oldalról szigeteljen SZOLCELL-lel!
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Értékesítés munkanapokon a SZOÁÉV Szolnok, Vörös Hadsereg út
65. sz. alatti telep én 8.00-12.00 óra között.
Telefon: 56/37-555.
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Strand és kemping Törökszentmiklóson
Nyitva tartás naponta: 8.30 -19.00 óráig
Hétjőn:12.30 -19.00 óráig

Egy hidegvizes úszómedence, egy
38-39 C-fokos thermálmedence,
két gyermekmedence.
A strand területén hideg, meleg ételek,
üdítőital, kávé és más egyéb italok a nyitva
tartás alatt állandóan kaphatók.

A stranfürdö a gyógyulni vágyók rendelkezésére áll: gyönyörii
környzetben, másfél hektáros,
zöldligetes területén labdázásra alkalmas hely kialakítva.
Kétcsillagos hideg-melegvizes kemping. A kempingező bel- és külföldi
vendégek részére tartalmasabb sportolási lehetőséget biztosít a 150 méterre
lévő tenisz centrum.
A fürdő jelenlegi kialakítása lehető vé teszi a téli fürdőzést is.

;
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A Szolnok Megyei GMV
akorszerit táplálkozáshoz ajánlott szójaliszt, rizsliszt,
étkezési búzacsÍra és korpa mellett a fogyasztói igények
alapján újra árusítja az élelmiszerboltokban a sárgaborsólisztet
és a barnarizst.

SÁRGABORSÓLISZT:
Gotionatptv

111
111

v

Hántolt feles borsóból elöállított
finomszemcsézettségü örlemény, jó fözési
tulajdonságokkal rendelkezik .. Nyomelemek
szempontjából vastartalma jelentös.

T&'6Icsz.otrnlklós

GotionaIpIV

"

~rnlklós

FehérjetatalIlla Illagas,
anrlnosav- összetétele kedvező.

A zsírban oldódó vitaminok közül D-vitamint, a vízben
oldódó vitaminok közül Bl- és B2-vitamint tartalmaz.

BARNARIZS:
Új hántolóipari termék a
hazai piacon.
Tápanyagokban
leggazdagabb része, az
ezüsthártya nem kerül
lecsiszo lásra
a rizsszemröl, emiatt igen
könnyen emészthetö.
66 % szénhidrátot, 8,9 %
fehérjét, 0,9 % rostot,
E-, Bl-, B2-vitaminokat
tartalmaz.
A nagy rosttartalmú héj és ezüsthártya
növeli a ballasztanyagot.
Szénhidráttartalma alacsonyabb a rizsnéI.
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Mezőgép

Szolnok Kutató-Fejlesztő Gyára eladásra
felkínálja az alább felsorolt használt termékeit.

1. KF -5 (KUNFLEX) típusú rendsodró. Gyártási év: 1988 1 db
2. OMARV -2,6 (2,6 m) típ. vízszintes tengelyii szárzúzó (1989) 1 db
3. OMARV-4,5 (4,5 m) típ. vízszintes tengely ii szárzúzó (1989) 1 db
4. M-1401 (4,5 m) típ. vízszintes tengelyii szárzúzó (1989) 1 db
5. M-1402 (3 m) típ. vízszintes tengelyii szárzúzó (1989) 1 db
6. M-1006 (RM-3F) típ., MTZ-80-ra szerelhető
frontfüggesztéses rotációs kasza (1984) 1 db
7. M-1012 típ. Zetor-7245-re szerelhető frontfüggesztéses rotációs kasza (1984) 1 db
8. M-3010 típ. 3,6 m-es rendfelszedő adapter,
Claas- Jaguár 675-680-685-690 alapgépre (1987) 1 db
9. M-1720 típ.legelőtisztítÓ (1987) 1 db
10. TZ-2 típ. rotációs szárzúzó (1989) 1 db
11. M-1500 (UNIMIX-10) tí. takarménykeverő-kiosztó kocsi, mérleggel,
mérőtengelyekkel (1986) 1 db
12. M-1211 típ. (UTB-3,5) rendfelszedő pótkocsi (1988) 1 db
13. Cambridge típusú rögtörő hengerek (2,4-2,6-3 m) (1984) 3 db
14. LE -lóvontatású ekék (1984) 4 db
15. TS-35 (Hofberr) erőgépek (1984) 2 db
16. TE-3-35 eke (Hofberr) (1984) 1 db
17. Kerti kistraktorra szerelhető - gyepmiivelő gépek
- boronák
- vetögépek
- szárzúzók
18. M-2300 típ. (Biotherm-335) hőlégfuvó (1983) 1 db
19. M-1651 típ. stabil dézsás őrlő (1987) 1 db
20. M-1650 típ. mobil dézsás őrlő (1987) 1 db

A gépek megtekinthetők 1990. május IS-én 8-15 óráig
cím ünkön.
ÜGYINTÉZŐK: KIS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ

BAKONDI MIHÁL y VIZSG. MÉRNÖK
Tel: 56/39-244 tx: 23-533

Címünk: Mezögép Szolpok Kutató-Fejlesztö Gyár
Szolnok, Uj szászi u. 11.
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Kosárvarázs
A kosárlabda szerelmesei
tudják, sokszor átélték
már azt a szavakkal le
nem írható, lelkesítlJ érzést, amelyet a kedvenc
csapat pályára vonulása,
fergeteges játéka, gylJzelme
vált ki a nézlJkben, játékosokban egyaránt. S ha netán
rosszul áll kedvenceink szénája,
akkor a szolnoki sportcsarnok lelátói" minimum háromezer torokból
harsan föl az "Olé, olé, olé... " kezdetil biztatás. Szurkolók nélkül nincs
értelme a játéknak - játék nélkül pedig
nincs szurkolás! Vigyázzunk hát mi, szurkolók a játékosokra és a mérklJzések hangulatának kulturáltságára, mert ebben a
szép sportban csakis így tudunk egymás örömére lenni. A garázda durvaságot, alpári hangot pedig felejtsük el mindörökre!
Felvételeink a Szolnoki Olajbányász NB I-es
férfi kosárlabda csapata mérklJzéseinek néhány
szép pillanatát ó'rökítették meg.
(Fotó: Tarpai Zoltán)
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Történelmet csinálok

a városban ...
...és vérfürdővel kezdem, vagyis
kiirtom az egész tanácsot, mindenkit,
aki kétségbe vonja az igazamat." A
vérfürdő árán is sajátosan újszerű
történelem alapozásán "fáradozó"
Farkas Vilmos, Jászapáti, Borbás út
6. szám alatti lakos Jászapátin a
városi tanács egyik irodájában jelentette ki, hogy az igazáért ölni is kész.
Vélt igaza pedig az volt, hogy családját - feleségét és három kiskorú
gyermekét - a halálba is kergetheti,
hajónak tartja, hiszen az ő családja.
Azon a napon is, amikor szó bahozta a vérfürdőt, a felháborodás
vitte a tanácsházára. Ittasan érkezett,
ami csak fokozta a dühét és felelős
ségre vonta a tanács illetékes dolgozóit azért, amiért azok védelmezni
merik az ő feleségét. Az asszony
ugyanis védelmet kért a tanács tól a
maga, de főleg a kiskorú gyermekei
számára. Védelmet, hiszen a férje
azóta, hogy kiszabadult a börtönből,
életveszélyes fenyegetéseivel, embertelenül durva magatartásával állandó rettegésben tartja a családot.
Farkas Vilmost valóban és már
régóta úgy ismerik, hogy goromba,
erőszakos ember, aki meg van győ
ződve arról, hogy mindenkor csak
neki lehet igaza. Azt is tudják róla,
hogy kitalált igazát rendszerint ökölcsapásokkal védi meg. Legutóbb is
aljas indokból elkövetett súlyos testi
sértés miatt került a börtönbe. Feltételesen szabadult az elmúlt év márciusában, és szabadulásával elkezdő
dött a kiskorú gyermekeit nevelő
asszony, Farkas Vilmosné kálváriája.
A börtön nemhogy változtatott
volna Farkas természetén, de goromba, erőszakos magatartás ához hozzájött még a féltékenység. Az alkoholtól gyakran megzavart agyába olyan
gondolatok fészkelték be magukat,
hogy amíg ő a börtönben sínylődött,
- - -

az asszony szabad volt, azt tehette
volna, amit akar, és ezt nem tudja
neki megbocsájtani. Ajánlotta is
többször az asszonynak, hogy ölje
meg magát, mert nem méltÓ az
életre, volt olyan eset is, hogy kést
kínált fel neki.
Ilyen előzmények juttatták el az
asszonyt oda, hogy az idén január
ll-én ol yan idegállapotba került,
hogy nagy mennyiségű gyógyszert
vett be. Már kábult volt a gyógyszerektől, amikor életösztöne - de inkább az anyai ösztön - arra késztette,
hogy a tanácshoz siessen. Útközben
lettek figyelmesek az imbolygó járására, a rendőrségre kísérték, onnan
pedig sürgősen a mentőket hívták. A
mentők megérkeztek, de megérkezett a férj is, hogy bebizonyítsa,
hogy ő, a Farkas nevet viselő ember
rosszabb a farkasnál.
A tőle megszokott erőszakosko
dással és goromba szitkokkal próbálta megakadályozni, hogya mentőko
csi induljon s a jászberényi kórházba
vigye a halállal viaskodó asszonyt.
Az odas i ető két rendőr is csak hoszszas dulakodás után tudta elcipelni
onnan a dühöngő embert, a mentő
elindult, Farkas hálából rátámadt a
rendőrökre.

A Jászberényi Városi Bíróság dr.
Gondos Imre tanácsa hozott ítéletet
Farkas Vilmos ügyében. Hivatalos
személy ellen elkövetett erőszak
búntette miatt, mint különös visszaesőt egy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte és kötelezte a korábban
elengedett büntetésének a letöltésére. Két évre eltiltotta a közügyek
gyakorlásától és elrendelte az alkoholista vádlott kényszergyógyítását.
Az ítélethez tartozik, hogy a vádlott
feltételes szabadságra nem bocsájtható. A vádlott és védője enyhítésért
fellebbezett.
- illés -
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UFO-k pedig nincsenek
Már a délelőtt folyamán álltak a ~
Már épp elégedetlenségének adott
tisztáson a narancsszÍllú sátrak, bennük volna hangot, mikor egy egyetemista
különböző technikai berendezésekkel.
lélekszakadva rohant oda hozzá.
Nelson professzor közvetlenül az ideig- Professzor úr! ... Professzor úr, jöjjön
lenes tábor létrehozása után csoportokra gyorsan! Nézze!
bontotta a lelkes ufológusokat, s megNelson kiugrott a kocsiból. Már alkohagyta, hogy egy-egy csapatnak az erdő nyodott, szürkék voltak a fák, melyek a
mely részét kell átvizsgálnia. Igyekezett tisztást övezték. A sötétedő esti égbolton
úgy kijelölni a kutatási területeket, hogy egyszer csak fényt látott. A kerek, kominél kevesebb terület maradjon átvizs- rong alakú zöldeskék fény oválissá vált,
gálatlanul. Az elméleti eligazítás után s közben ereszkedett. Mind alacsonyabkiosztotta mindenkinek a fényképező gé- ban szállt már, majd a fák lombjai
peket, filmfelvevőket, magnetofonokat, végleg eltakarták előle a látványt.
- Mi volt ez? - rohant oda hozzá
majd sok sikert kívánt, s elkezdődött a
Harway.
kutatás.
- Nem tudom - mondta őszintén a
Délután három óra volt, mikor az első
professzor, miközben kinyitotta a kocsicsoport visszatért azzal a hírrel, hogy
ja ajtaját. Az ülés alól kirántott egy
semmit sem talált. Ezután szinte tízper- hosszúkás zseblámpát, s rohanni kezdett
ces időközönként érkeztek a csapatok, s egy kis erdei ösvény felé, melyről úgy
jelentették, hogy az erdőt átvizsgálták, vélte, hogy a fényjelenség irányába visz.
de ufo-t, vagy annak nyomát nem talál- Futás közben hallotta, hogy a kezdő
ták. Nelson hihetetlenül elégedett volt az ufológusok egy csoportja vele tartott.
eredménnyel, mivel. ez is az ő állítását Faágak csapódtak az arcába, de erről
támasztja alá. Ismét lehűtheti azt a sok Nelson nem vett tudomást. Valami hihetetlen erő űzte a titokzatos jelenség
forrófejű újságírót - gondolta, s már
eredete
felé.
Nem hitt ugyan az
előre élvezte azt az előadását, melyen
ufo-kban,
de
a
történtek
kíváncsivá tetbejelenti: az erdőben folytatott vizsgálat
ték.
eredménytelennek bizonyult
Villanást látott az erdő egy közeli
- Oké gyerekek! Pakolás, s indulunk pontján, épp akkor, mikor a vele tartó
hazafelé! - kiáltotta elégedetten a pro- csoport utolérte. Az ufológusok lihegve
fesszor.
vették körül a professzort.
Már majdnem mindent összepakoltak,
- Maradjanak itt! - mondta nekik a
mikor Nelson úgy döntött, hogy indulás
professzor, majd egy jóval kisebb öselőtt még belehallgat az amerikai ufolóvényre tért.
gus elóadásába. Beült hát a kocsijába,
- Hová megy, Mr. Nelson? - kiáltottak
majd elindította a magnót. Döbbenten
utána
többen is. A férfi azonban nem
tapasztalhatta azonban, hogy a kazetta
válaszolt.
teljesen üres volt, s ezt abból is észrevehette, hogy a digitális kijelzők egyetlen
egyszer sem villantak fel.

- -----
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használt ösvényen. De a professzort
ilyen akadály nem késztethette meghátrálásra. Utat vágott magának, s folytatta
útját.
Már egészen sötét volt, éppen ezért
döntött úgy, hogy felkapcsolja a kezében
szorongatott zseb lámpát. Meglepetésére
azonban hiába érintette meg a kapcsolót,
nem történt ssemmi. Ezt nagyon különösnek találta, mivel tudta, hogy friss
elem nyugszik a markolatban. Nem dobta el a furcsa mód hasznavehetetlenné
vált lámpát, csak futott tovább, mindössze egyetlen másodpercre pillantott
kvarcórájára. De hisz ez lehetetlen! gondolta magában, mikor észrevette,
hogy nincsenek számok a számlapon. A
kis képernyő teljes~n üres volt. Ebben a
pillanatban már nagyon dühítette, hogy
nem segíti az elektronika. Selejtes vacakokI - dühöngött magában.
Már csak néhány méter választotta el
attól a tisztástól, melynek végében a
különös fényforrást látta. Nem volt már
szüksége zseblámpára, hiszen a zöldeskék fény messzire világított. A fény,
mely ott állt, egy helyben és mozdulatlanul. Nelson kikerülte az utolsó fákat is,
és a tisztásra lépett
Tudata már rég megálljt parancsolt, de
a lábai még vitték előre. Csak akkor állt
meg, mikor már csupán néhány méternyire volt tőle a fényforrás. Képtelen
volt betelni a látvánnyal, miközben magában egyre csak azt hajtogatta:

- Ez nem létezik, hiszen ufo-k nincselflek!
A fény ereje ekkor a felére csökkent,
s láthatóvá vált egy csészealj formájú
test, közepén egy téglalap alakú nyílással. A nyí1ásban ekkor egy alacsony alak
jelent meg. A lény megállt egy pillanatra, majd közeledni kezdett a professzor
felé. A férfi homlokát ekkor már verejtékcseppek áztatták. Agyában dübörgött
a ' gondolat, hogy azonnal fusson el, de
lábai nenn engedelmeskedtek. Csak állt
ott a tiSZ\t:ás közepén, s mozdulni sem
bírt. Csak görcsösen szorongatta a kezében kicsiny zseblámpáját.
A lény talán csak négy méternyire
volt már tól e. Legalább két fejjel alacsonyabb volt luála, úgy 140 cm, s zöldes
arcszíne volt~. Testét egy varrások nélküli ruhafélesé!g fedte el.
Nelson mIDr ordítani szeretett volna, de
nem jött ki hang a torkán. Rémülten
próbált kiutat': találni, de úgy érezte,
hogy a tudata már nem az övé. A lény
eközben közelebb lépett hozzá, s kinyújtotta feléje zöldI, kis kezét.
A bokrok ágai szinte teljesen elállták
(Vége)
az útját a látszólag már jó ideje nem
Molnár G. Attila
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lyikre, még a lélegzetet sem kellett szaporábban kapkodnia.
Hanem ha jött a víz, akkor kitűnt, hogy melyik rész van
magasabban, szigetté vált minden dombhát, menedéket adva
embemek, állatnak.

Régebben, amikor még gyakran történtek csodás események
a Zagyva meg a Tarna vidékén is, élt az apáti határban egy
Jász Vendel nevú ember. A Csukásban volt a tanyája,
zsupfedeles, rozzant házikó, amelynek a fala a legszikkasztóbb
nyári hőségben sem száradt ki egészen, a tetejét meg szép
zöldre festette a moha. Hórihorgas akácfák borultak össze
fölötte, krisztustövisból nőtt sövény óvta köröskörül.

Abban az évben nem áradt meg annyira a Tisza, hogy a vize
eljusson a Csukásba, kiszáradtak a tocsogók. Azután, hogy eső
nem hullott, a nap meg egyre csak ontotta a hőséget,
lassanként kiégett a fú a mélyedések alján is, az utak földjét
lisztfmomra őrölték a szekerek, s ha az északon kéklő Mátra
felől száraz szél, jász eső kerekedett, a fölkavarodó por a napot
is elsötétítette.

Csodálatos nevú dúl ők, határrészek vannak Apáti környékén. A Némettemető például nem is temető igazából, ugyanolyan szántóföldek vannak arra, mint másfelé. Hanem egyszer,
több száz évvel ezelőtt egy német katona lovagolt arra, levelet
vitt valahonnan valahová, s éppen ott, elveszítette a sisakját.
Nem lehet tudni, hogy ellopták-e tőle, vagy csak úgy ottfelejtette valahol. Hiába kereste mindenfelé szegény, a végén,
szégyenében-e vagy a büntetéstől való félelmében, azt már
senki sem tudhatja, a lovát odakötötte a vályúhoz, magát meg
felakasztotta a csordakútra. Ott temették el a közelben, mert az
öngyilkosoknak nem volt helyük a temetőben.

Egy különösen forró júliusi délelőttön furcsa szerzet köszönt
be Jász Vendel tanyájára. A gazda éppen csépelt, földre terített
nagy ponyván verte ki a szemet cséphadaróval, amikor
meghallotta a köszönést a háta mögött:

Van ott egy út, annak meg Császár útja a neve. Ugyanolyan
poros földút, mint a többi, de a helybeliek esküsznek rá, hogy
egyszer azon vonult a török császár, amikor el akarta foglalni
Magyarországot. A tudósok szerint ugyan egyetlen török
császár sem járt arrafelé, de mit lehet tudni, régen volt, azért
megeshetett, ha nem írták is be a krónilcikba.
AVasárus dúlő meg egy vasszersz:ámokat áruló vándorkekapta a nevét, akit haramiák öltek meg azon a
részen. Két asszony megállította, s kérték, hogy vigye el őket
az apáti piacra. Jó szívvel beleegy,ezett, hanem ahogy az
egyikük föllépett a szekér hágcsójára, hogy mellé üljön a
bakra, a hosszú kékfestő szoknya föllebbent, és férficsizma
villant ki alóla. A vasárus egy pillanat alatt rájött, hogy
asszonyruhába öltözött haramiák állították meg, s kapott volna
a lőcs után, hogy szétüssön közöttük, de már nem volt ideje
leakasztani, a másik rabló fejbevágta, meg is halt azon
nyomban. Ott kaparták el az árokparton, csak évek múlva
kerültek elő a csontjai, am.ikor elfogták a rablókat, s egyéb
gaztettek mellett ezt is beva,llották.
reskedőről

A Csukásnak, ahol Jász Vendel tanyája állt, nem volt ilyen
története. Azért nevezték Csukásnak, mert ha nagyon megáradt a Tisza, kiöntött egészen odáig, s a mélyedésekben a
vízzel együtt nagy, kövt'~r halak maradtak, amikor a folyó
visszahúzódott.
A tanya egy kis halom tetején állt, éppen olyan magasan,
hogy a víz sose érjen el a küszöbéig. Ott lakott Jász Vendel a
feleségével kettesben, mert gyermekük nem született. Kevés
ember élt arrafelé, éplpen a gyakori vízjárás miatt, csak a
kiemelkedőbb részekre jutott egy-egy tanya. Nem voltak azok
dombok, a vándor alig 'vette észre, ha fölkapaszkodott valam e-

- Jó munkát, gazduram!
Megfordult, s markolta erősebben a cséphadarót, ki tudja,
miféle vándorló népséget hoz az ördög, a tanyák messze esnek
egymástól, nemigen tudják az egyikben, hogy a másikban mi
történik. Dologidőben néha egy hétig sem futnak össze a
tanyasi emberek, majd csak a hideg esőkkel beköszöntő
október hozza őket össze megint a hosszú őszi-téli estékre.
Vigyázni kell hát, ha ismeretlen jövevény állít be. Pajtás, a
fekete puli nem ugatott, csak figyelt pihegve a kútkáva
árnyékából, pedig egyébként elég mérges jószág.
- Aggyonisten! - Jász Vendel egy kicsit lejjebb engedte a
cséphadaró t, mert a jövevény nem látszott haramiának, inkább
valami beteges úrfélének a sápadt arcával, görnyedt hátával.
Álltak egy pár pillanatig egymással szemben, s Jász Vendel
hátán végigfutott a hideg. Hosszú, fekete köpeny volt a
jövevényen, s a hóna alatt nagy, fekete könyvet szorongatott. S
egyszerre mintha megdermedt volna a levegő, elhalt minden
zaj, a madarak sem csiviteltek a tanya fölött összehajló
akácfákon, a kútgém sem nyikordult, a tyúkok kárálása is
abbamaradt, ájult pihegéssel hevert minden baromfi a kazlak
tövében. Olyan tökéletes csend támadt, hogy Jász Vendel
meghallotta a szíve verését, s egyszerre megértette, hogy most
valami nagyon fontos dolog készülődik, és azért van a
mérhetetlen csend, mert a nagy dolgok mindig csendben
történnek. Nem eltikkadt vándor ez, odaátról jött, talán
üzenete t hoz, talán vinni is akar valamit vagy inkább valakit.
Jeges kéz simított végig a gerincén. Lehet, hogy itt az idő,
menni kell. Körülnézett, s olyan furcsa volt most a tanyaudvar,
mintha először látná. Minden a megszokott helyén, és mégis
minden idegen, mintha nem ő maga rakta volna a kazlat, nem
maga tapasztotta volna meg az istálló falát, akasztotta volna a
hosszú létrát az eresz alá. S mennyi minden vár még rá! A
korhadt kútkáva, hogy új deszkát szögezzen a régi helyére, a
vékony, töredezett nádtető, hogy lehányja róla a mohát, s erős,
új náddal megduggassa, a kémény ...
- Nagyon eltikkadtam, gazduram - szólalt meg a jövevény. Adna-e kend egy csupor tejet a fáradt vándornak?
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- Adok bizony! - szakadt ki a hang nagy sóhajtással Jász
Vendeiből. Úgy kapott hirtelen levegő után, mint a pillanatra
fölbukkanó fuldoklók, már vöröses karikák táncoltak a szeme
előtt, maga sem vette észre, milyen hosszú ideje visszatartotta
a lélegzetét. - Adok bizony! - ismételte széles mosollyal, s
egyszerre megelevenedett a világ: az akácfák lombja ismét
zizegni kezdett, a fekete tyúk nagyot kárált valahol a szénakazal mögött, biztosan tojást pottyantott valahová, a puli meg
aprókat csaholva előóvakodott a káva árnyékából, de nem
rontott neki a jövevénynek, ahogy az idegeneknek szokott,
hanem lehasalt elé a porba, és megnyalta a csizmája orrát. S a
tanyaudvar ismét fölvette megszokott, otthonos arculatát.
Tejet kér! Nem odaátról jött hát, nem akar senkit magával
vinni, garabonciás ez a hórihorgas figura, tejet kér, s ha kap,
majd továbbáll Isten hírével. A könyvelárulhatta volna első
pillantásra, de Jász Vendel csak a megkönnyebbülés boldog
pillanatában vette észre a könyvet. Persze látta már korábban
is, de a diák beesett arca, viaszsárga bőre, meggörnyedt,
!)ovány háta elvonta a figyeimét a könyvről.
- Kerüljön beljebb ... - Majdnem kimondta, hogy "deák
uram", de az utolsó pillanatban visszanyelte a szót. A
garabonciás diák nem szereti, ha fölismerik, jobb nem szólni
róla.
A jövevény megrázta a fejét.
- Inkább idekint maradnék.
A kazalhoz ballagott, leült az árnyékába, s várt türelmesen.

Jász Vendel besietett a házba, a felesége éppen a tejet
szÚfte.
- Gyorsan, asszony! - kezdte a sietéstől meg az izgalomtól
elfúló hangon. - Önts hideg tejet egy csuporba!
- Ugyan minek? - fordult hátra a felesége. - Sose szokott
kend ilyenkor tejet inni.
- Nem is nekem kell, egy diák érkezett, ott ül a kazal
tövében.
Lecsapta az asszonya sajtárt, a kezét meg csípőre tette.
- Nem tartunk kóborló, éhenkórász népséget! - kiáltotta
villogó szemmel. - Megdolgozunk mink is minden falat
kenyérért, minden nyelet italért...
Harsogott a hangja, Jász Vendel ijedten becsapta a konyhaajtót, nehogy meghallja a diák.
- Csendben te! - csitította az asszonyt, de az csak mondta
volna a magáét, ha Jász Vendel közbe nem szól emeltebb
hangon: - Nem akármilyen diák az, te ostoba asszony, hanem
garabonciás. Azt akarod tán, hogy forgószelet, jégesőt bocsásson ránk? Mert ha nem kapja meg, amit kér, jéggel vereti el a
földünket, forgószéllel röpíti el a tetőt a fejünk fölül.
Megcsendesedett az asszony, de azért nem bírt elhallgatni
egészen.
- Learattunk, behordtunk - mondta -, nekünk már nem árt a
jégeső. De a tető ... a tető - tette hozzá elgondolkozva, azután
egy csuprot félig töltött tejjel. - Itt van, igya meg, azután
menjen Isten hírével!
J ász Vendel megcsóválta a fejét.
- Látja, hogy nem jó szívvel adod, ha csak félig lesz a
csupor.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
- Ha látja, lássa - vont vállat az asszony. - Tejet kért,
megkapja. Legalább hamarabb megissza, s eltakarodik a
portáról.
- Nem lesz ez így jó - morogta Jász Vendel. Kapacitálta még
az asszonyt, hogy adjon több tejet, de az megmakacsolta
magát.
- Ha minden tanyában ennyit kap, bőven megél. Ne a mi
tejünkön hízzon kövérre!
Tudta Jász Vendel, hogy hiába ajó szó, hiába a veszekedés,
az asszony most már csak azért sem ad tejet, akkor sem, ha a
portölcsért kavaró forgószél mindenestől elröpíti a házat,
felkapja az istállót lovastól, tehenestől.
A garabonciás diák úgy ült a kazal árnyékában, ahogy a
gazda otthagyta. A puli körülötte sündörgött, most sem ugatta,
nem vicsoótott rá, csendes nyugalommal tűrte, hogy a diák a
füle tövét vakargassa, sőt lehasalt mellé, és úgy nézett rá
bogárfekete, csillogó szemével, mintha a szavát lesné. Mert
beszélt a diák Pajtáshoz, de Jász Vendel nem tudta meg, hogy
mit, akárhogy fülelt, mert amint közelebb ért, a garabonciás
elhallgatott.
- Itt hozom a kis tejecskét - készségeskedett Jász Vendel. Restellem, hogy csak ennyi, de magunknak sincs több. Elapadt
a Bimbó teje, már alig csurran-cseppen a sajtárba...
Fölnézett a diák Jász Vendelre, olyan tekintettel, hogy a
gazda elszégyellte magát, mert tudta, hogy a másik a veséjébe
lát. Hajolt volna le készségesen, hogy átadja a csuprot, a nagy
buzgalomtól megbillent az edény, néhány csepp tej a földre
hullott. A diák belenézett a csuporba, azután így szólt:
- Köszönöm, gazduram! - Megitta a tejet egy nyelettel,
visszaadta az edényt, a keze fejével megtörölte a száját.
Csend volt egy darabig, Jász Vendel a diák arcát fürkészte,
haragszik-e a szűken mért tej miatt, de harag helyett inkább
szomorúságot látott rajta.
- Pihenjen még, deák uram ... - marasztalta a gazda, s bánta
is rögtön, hogy kimondta a szót, hát próbálta megmagyarázni:
- ... hiszen gondolom, hogy diákféle lehet, könyvet visz,
biztosan tudós ember, ismeri a betűt is ... pihenjen még egy
kicsit a kazal vagy az eperfa árnyékában ... , de hozhatok hűvös
vizet is, ha le akarja mosni az út porát... mert gondolom,
messziről jöhetett, igencsak belepte a por a csizmáját meg a
köpönyegét...
- Messziről jövünk és messzire megyünk - mondta a diák
csendesen. - És reggel sohasem tudhatjuk, estére hol hajtjuk
álomra a fejünket.
- Vannak jó em berek ... - kezdte volna J ász Vendel, de a diák
közbevágott:
- Vannak, akik jó szívvel fogadják a szegény vándort. Felállt, de olyan lassan, keservesen, mintha alig állna a lábán a
fáradtságtól. - Köszönöm a tejet gazduram. Nem akarok
adósuk maradni, ezért mondok valamit. Figyeljen jól, mert
most megcsinálhatja a szerencséjét! A fekete tyúkjuk megtojt,
az első tojása ez, ott van a kazal másik oldalán, .még meleg.
Feküdjön gazduram ágyba, a hóna alatt keltse ki a tojást,
azután ne csodálkozzon, akármi történik. Tegyenek mindent a
parancs szerint, és dúskálhatnak majd aranyban, ezüstben.
Búcsút intett a diák, lépett kettőt, s el is tűnt Jász Vendel
szeme elől, csak egy kis forgószél kavarta még a nyomában a
port néhány pillanatig.
(Folytatj uk)
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PAL YAMODOSIT AS?
A bécsi székhelyű nemzetközi vezetókiválasztó cég a Hill International magyarországi vállalatának:ügyvezetó igazgatója, dr. Telkes József elsóízben tartott Állásvadászat címen elóadást vidéken. Igaz, a fóvárosban is csak: két hasonló rendezvény volt, de
hamarosan már a továbbképzés is beinduL A következő fokoza tra a háromnapos
karrier-tréningre és a karrier-tanácsadásra csak: az jelentkezhet, aki részt vett egy olyan
programon, mint amilyet a közelmúltban szerveztek Szolnokon, a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban.
A szeminárium kiinduló tétele az volt,
hogy mi, magyarok nem tudjuk, miként
kell jó önéletrajzot írni, tárgyalni és
viselkedni a felvételi beszélgetéseken,
egyáltalán: ügyesen képviselni saját érdekeinket a munkaerőpiacon. A szeminárium célja gyors válaszadás volt a
munkaerőpiac élessé válása során felmerülő kérdésekre. Telkes úr - a fejvadász kétszer három órában azoknak adott tanácsokat, akik a legjobb állásokat szeretnék megcsípni.
- A borsos részvételi dfj ellenére
összejött egy kis csoport. El6adása elején ön elmondta. hogy tisztában van
saját értékével, ami esetünkben ezerötszáz, diákoknak nyolcszáz forint személyenként. Miért nem kért mondjuk háromez~r vagy négyezer forintot?
- Ertékemtől, az előadás jövendő hasznától függetlenül figyelembe kell vennem a realitásokat is. Tisztában vagyok
azzal, hogy ez egy lakossági program,
amiért ennyi pénzt lehet elkérni. Budapesten egyébként ugyanez l.850 forintba
kerül. Előadásaimnak vannak úgynevezett másodlagos hasznai is, gondolok itt
a Hill International reklámozására.
- Nyolcan jöttek el. mennyire elégedett az érdekWdéssel?
- Tökéletesen elégedett vagyok. Ez
egy kisváros, tudom, kevés a mobilis
ember. Azokat akartam megtalálni, akik
életmódot, munkahelyet szeretnének változtatni. Hozzáteszem: én a legjobbakat
tanítom, mert azt akarom, hogya legjobbak adják el magukat a legjobban. Ez jó
az országnak is.
- Ha j61 értettem. eWadásának
kulcsszava az önismeret, az önbizalom.
- Az egészséges önbizalom feltételezi
azt, hogy aki jól el akarja adni magát,
amögött van tartalom. Abból az emberból indulok ki, aki tehetséges, jó szakember, szorgalmas és tud dolgozni is, de
rossz helyen van. Ahhoz, hogy jó állásba
kerüljön, először tisztába kell jönnie
saját értékeivel, másodszor meg kell
tanulnia nagyot gondolnia és terveznie,
harmadszor gyakorlati technikákra kell
szert tennie álmai valóraváltása érdekében. A munkaerőpiac másik oldalán vál-
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lalatok áhítoznak kvalifikált szakemberek után, és sokszor nem képesek őket
megtalálni. Az én feladatom az, hogy ezt
a két igényt összehozzam.
- Nagyon sok tanult. j6képességű ember képtelen alkudozni. legyen bármir61
is sz6. Ha erre képtelenek, magukat
miként adhatják el a munkaer6piacon,
azaz meg lehet-e a kufárkodást tanulni?
- Azért van erre lehet6ség, mert az
önbizalom és a technikák között kölcsönhatás van. Ha ismerjük az alku
technikáját, akkor már maga ez a tény is
önbizalmat ad. Fordítva is igaz: önbizalom szükségeltetik ahhoz, hogy ezeket a
technikákat alkalmazni lehessen. Nem
veleszületett, hanem tanulható dolgokról
van szó.
- Külföldi mintát adaptált hazai viszonyokra. vagy saját módszerrel dolgozik?
- Az ÁlIásvadászat-szeminárium magyar találmány abban az értelemben,
hogya Hill-hálózat többi országába nem
adnak ilyet, mert nincs rá szükség. A
szeminárium tematikáját a magyar álláskeresők igényeihez igazodva alakítottam
ki. A foglalkozások alapanyagának
négyötöde hazai tapasztalatokon nyugszik, a fennmaradó rész az "import". Az
önéletrajz-írással kapcsolatban külföldi
mintát használtam fel.
- Milyen hatásfokúnak tartja a tanfolyamot és milyen visszajelzések érkeztek
a szeminárium eredményességével kapcsolatban?
- Aki eddig részt vett az előadásokon,
sokkal intenzívebb módon keresi a jobb
munkahelyeket. Feloldódott a munkanélküliek fásultsága, gátlása. Új képességgel szerelkeznek fel a résztvevők. A
szeminárium egy elindító program, a
tanultakat gyakorolni kell. Még nem
találkoztam olyannal, aki az előadással
elégedetlen lett volna. Nemrég nyílt meg
cégünk pécsi irodája, és fokozatosan
próbálunk újakat létesíteni, májusban pedig megjelenik Állásvadászat CÍmú
könyvem .
Szurmay Zoltán
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A Tiszaliget
Sportegyesület
létesítményeinkben
miiködtetett
klubjai,szakosztályai
Kondícionáló torna (lányok, aszszonyok részére) a Mátyás király úti
Ifjúsági Sporttelepen:
hétfőn - szerdán-pénteken
18.0020.00 óráig Női labdarúgó klub a
Tiszaligeti Stadionban:
hétfőn-szerdán-pénteken
17.0019.00 óráig Apolló-Vénusz Klub

a Mátyás király úti Ifjúsági Sporttelepen (faház):
hétfőn - szerdán-pénteken
14.0018.00 óráig Hívjuk, várjuk a sportolni vágyókat!
Érdeklődni , jelentkezni lehet személyesen a helyszíneken, a Tiszaligeti Stadion főépületében, vagy a 35702-es telefonszámon. Szív- és érrendszeri betegek rehabilitációja a
Tiszaligeti Sportcsarnokban.
A foglalkozások időpontja orvosi
felügyelet mellett:
hétfőn-szerdán-pénteken
7.008.00 óráig
Részletes felvilágosítás és jelentkezés a foglalkozások időpontjában.
A Tiszaligeti Stadion föépületében
várják egészségvédö szolgáltatásaink: a szauna és solárium
hétfón 18.00-2l.00, kedden 16.0020.00 (naturista nap), szerdán és
csütörtökön 16.00-20.00, szombaton
9.00-12.00 óráig

Szívesen fogadunk csoportokat
pénteken délután. (Előzetes egyeztetés: a 33-902-es és a 35-702-es telefonszámainkon. )
A pihenőben büfé áll a vendégek
rendelkezésére! Fitness klub - új
sportszolgáltatás egyéneknek, családoknak, csoportoknak!
Az
egészsége
megőrzéséhez
igénybe vehető: edzői-orvosi tanácsadás; sportpályáink; atlétikai pályánk; szaunánk; kondícionáló termünk; az erdei tornapálya és a Tiszaliget természet adta lehetőségei.
Bővebb információt a Tiszaligeti
Stadion
fóépületének
klubjában
adunk: hétfőn-szerdán 15.00-19.00,
szombaton 8.00-11.00 óráig.
Szolnok Városi Tanács
SportIétesítmények Igazgatósága
Tiszaligeti Sportegyesület
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-Egy kép van e[(Jttem egy lemezról: mélyrepülés, órszoba,
Novák Béla. Fényképek, s a szöveg: - nem ismerem - nem
ismerem. Megtagadás volt?
- Egy kicsit igen. De nem Bereményi Géza megtagadása,
hanem azoknak a hősöknek. Talán nem is megtagadás, hanem,
hogy menjenek el azok, akik nem értek el semmit. El ne
felejtsük a dátumot, amikor ezt írtuk. '83 vagy '84 volt, tehát
az a türelmetlen idő, ami bennünk, legalábbis egyfajta emberekben nagyon nagy türelmetlenséget okozott. Mintha érezni
lehetett volna az idő szelét, pedig akkor még szélnek nyoma
sem volt. Reménykedés és kétségbeesés között írtuk meg a
Mélyrepülést, ahonnan ezeket a szavakat idézted. Nekem fájt,
amikor Csengey Dénes ezt leírta, mert egy kicsit azért saját
hőseimre kellett ezt mondanom, a saját légiómra, akármilyen
szerencsétlenek voltak: is egy időben. Szóval azok azért
hús-vér emberek voltak:, akár Lee van Cliffnek hívtuk, akár
Szalóki Györgynek.
-Most, a 100. éjszakában visszatér Shakespeare Villiam,
visszatér Éva, visszatér Antoin. Változtak a dalok, vagy csak
indulatosabbak lettek?
- A 100. éjszakában aBereményi Gézával írt 500 dalbó1
választottuk ki azt a l8-20-at, amelyiket nyugodtan énekelhetünk még, amelyiket az idő nem roncsolt meg. És azt hiszem,
hogya dalok zömét nem roncsolta az idő. Ezek a dalok nem a
napi politikára készültek akkor sem, s így most is - az én
szívemben megállják a helyüket.
-A lemezen és a koncerten is azt mondod az egyik dal e[(Jtt,
hogy: folytassuk a leszámolást ...
- Ez nehéz kérdés. Valószínűleg soha többet nem fogom már
ezeket a dalokat énekelni. Amiket írtunk a Gézával, azt mi
1969 és '82 között írtuk, tehát abban a szorított időben, amikor
mi így fogalmaztunk. És ezt mindenki nagyon jól értette. Valószínűleg ezzel is leszámolás. Ez után a mondat után a
Micsoda útjaimat énekeltem... Lehet, hogy magammal is
leszámolásban vagyok, vagy kellene, hogy legyek, vagy kell,
hogy legyek majd. Már csak azért is, mert új dalok jönnek.
Augusztus óta megint írunk Gézával. A barátság soha nem
szűnt meg, csak az írás szűnt meg. Már írtunk 12 olyan dalt,
amit bármikor vállal unk.
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-Bennem a következő kép él Cseh Tamásról: Egyedül kiáll a
pódiumra, egy szál gitárral, kicsit Meosan és néha azt hiszem,
hogy meg fog állni a levegőben a pohár ... Mos~ kísér(jid
vannak. Miért?
- Ez időszakos dolog csak, mert Novák Jánossal és Mártha
Pistával 1971-ben, 1972-ben és '73-ban együtt játszottunk.
Még amikor a Levél nővérem nek c. lemez és annak színpadi
változata meglett volna, mi négy évet játszottunk együtt. S
most talán egy éve Pista mondta, hogy miért nem játsszuk még
a régieket? És egyszercsak összeálit megint a hármas, nem
azért, hogy örökre együtt maradjunk, valószínűleg csak egy
rövid ideig, lehet, hogy már tavasszal nem énekelünk. Amíg jó
együtt játszani, addig csináljuk.
-Egy időben úgy hírlett, hogy Cseh Tamás visszavonultanél
egy tanyán Balaton-felvidéken. Ma hogy él Cseh Tamás?
- Búvóhely van. Én ugyan nem tettem szert sok mindenre, de
sikeresen vettem egy faluban még 11 évvel ezelőtt egy olyan
kis helyet, ahol jó lenni. Én amúgy is falun nőttem fel, tehát
nekem nincsenek romantikus álmaim a faluval kapcsolatban szeretek ott nagyon lenni. Ez nem valami "fővárosi ember
elmegy kikapcsolódni" életérzés, bár egy kicsit persze az is.
Ott kisimul minden, ott rendje van a dolgoknak: a nénik, ahogy
köszönnek, a férfiak ahogy mennek, a juhászok, ahogy isznak,
én ott percek alatt rendbe jövök. Ott jó rejtőzködni. Vannak
mindenkinek az életében idők, amikor szükséges a sebeket
nyalogatni, vagy kiheverni olyasmiket, amiket ki kell heverni.
Pesten nem lehet elmenni. Pest az egy város, egy szörnyű
város.
-A szörnyű város mellett szörnyű kort is élünk. A mai
társadalmi változások hason[[thatóak-e a '60-as évekéhez ?
- Sokkal nagyobb szabásúak ezek. Ezt vártuk. Illetve ennél
még sokkal jobbat, és bízom benne, hogy eljön minden, amit
vártunk: hogy egy szép, tiszta, független Magyarországon
fogunk élni. Nézd, már jobban veszek levegőt, mint a '60-as
években bármikor.
-Talán furcsa a kérdés: mi a véleményed Viszockijról?
- Nagyon szerettem és személyesen is ismertem. Jancsó
Miklóssal és Maryna Vladival forgatott. Egyszer elmentünk
egy éjszaka ketten, csak hát egy kukkot sem beszélek oroszul.
Akkor megfordult a fejemben, hogy milyen szép dolog volna,
ha ezzel az emberel beszélgethetnék, hiszen Viszockijjal lett
volna miről. Így hát hadonászva, mindenféle nyelvet használva, meg főként egymás kezéből kikapva a gitárt, társalogtunk.
Én nagyon szerettem őt. Szerencsétlen korban élt.
-Sikerek és kudarcok. Mit jelent e két szó az életedben?
- Nekem valójában inkább csak sikereim voltak, kudarcaim
nem nagyon voltak. Amikor énekelni mentem, arra mindig
nagyon készültem, és lélekben is tiszta voltam. Kudarc persze
hogy ért, de azokat el is felejtettem . Nem nagyon voltak:
kudarcaim - már az éneklés kapcsán. Egyéb területen aztán
bőségesen.

-A szemüveg - kortünet?
- Két éve nem tudok már szemüveg nélkül olvasni.
-Hány éves vagy, Tamás?
- Negyvenhat.
Gy.P.
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"Hamisan kellett volna
tanúskodnom ... "
Még egyszer Budai Kálmánról
Nemrégiben nyugdíjas korú férfi kopogtatott be a szerkesztőségbe.
- Vasas Ferenc vagyok, Szászberekről - mutatkozott be. - Olvastam a
múltkor a Budai Kálmánról írott cikküket... Sajnos, csak későn került a kezembe, azért most jöttem ... Én ismerem, és
szeretnék róla elmondani valamit
Természetesen előkerült a magnó, és
már indult is a beszélgetés.
- Engem Budai Kálmán vitt jó harminc esztendővel ezelőtt a zagyvarékasi
téeszbe. Jó szerelőnek tartottak, szükség
volt rám a szövetkezetben. A gépállomáson dolgoztam előtte, és Budai háromszor is megkeresett, hogy menjek át
hozzájuk. Harmadjára mondtam neki
igent... Nem is volt közöttünk semmi
baj, mígnem egy per kapcsán összeütközésbe nem kerültünk:.
- Perbe bocsátkozott a téesszel?
- Később igen, de előbb még egy
másik pernek lettem szereplője. Hatvanháromban lehetett, hogy az egyik traktoros, Lukács Miklós répahordás idején
odaállt a múhelyhez, hogy folyik a
hűtővize. A múhelyfőnök meg a brigádvezető azt mondta neki, hqgy menj az
isten ... Szóval, elkilldték. .. O el is ment,
vitte a répát, és útközben öntögette a
vizet mindig ... Nagy nehezen elvergő
dött a cukorgyárig, de ott aztán, mikor
hideg vizet töltött újra a forró gépbe,
megrepedt a hengerfej. No, lett nagy
cécó, a gyerektőllevontak háromezernyolcszáz forintot, kártérítésként Új
hengerfej értékét számoltak fel neki,
pedig felújítottat tettek be a repedt helyére. Ez akkor nagy pénz volt ám a
magunkfajta embemek, így aztán per lett
a dologból.
- Hogyan került ön ebbe a perbe?
- A harmadik tárgyalásra, a téesz
tanújaként idéztek meg. Én voltam a
koronatanú, mert én újítottam fel a motort... A bíró azzal kezdte, hogya hamistanúzást a törvény börtönnel bünteti,
eszembe se jutott hát, hogy mást mondjak, mint az igazat. Én elmondtam, hogy
miként újítottam fel a traktort, és hogy
használt hengerfejet tettem bele. Nem
mondhattam mást...
- Mondd meg az igazat, betörik a
fejedet?
- Bizony! Nemsokkal a tárgyalás után
behívat Budai az irodára, és előadja,
hogy miről van szó. Azt mondja: kérem,

hogy vonja vissza a tanúvallomását
Mondom neki: hógy képzeli ezt? Nekem
három gyerekem van! És akkor én hamistanúskodjak ...? Szó se lehet róla!
Akkor nem tudtunk megegyezni. Majd
hatvannégy november huszonegyedik:én
következett kettőnk közt az újabb menet.. Akkor már a gorombább oldalát
vettük elő, mert hát én hajthatatlan voltam. Vegyem tudomásul, hogy ezt a pert
nem vesztheti el miattam a téesz, és így
tovább ... Mondom, hát ide figyeljen Budai elvtárs: én visszavonom a tanúvallomásomat, de akkor most hozassunk ide
egy gépírónőt, és csináljunk egy egye,zséget Ha maga aláírja, én is aláírom! En
elmegyek a börtönbe, de a családom
szükséget nem szenvedhet! Ha maga
biztosítja ugyanazt a fizetést, járandóságot, hát rendben van! És segítik is őket!
Persze, nem ment bele, így aztán jól
összevesztünk.
- Ellentmondott, tehát kegyvesztett
lett ...
- A novemberi fizetésból Budai már
levonatta tőlem azt a flZetésemelést,
amit előtte Ő adott.. Az év utolsó munkanapján kezemhez kaptam a felmondálevelemet is. Ráadásul körbetelefonált a
környező helyekre, hogy engem ne vegyenek fel dolgozni. Lerendezte. Annak
ellenére, hogy előtte kiváló szakembernek tartott Az volt az indoklás, hogy
az én munkámat már a gépállomással
akarja elvégeztetni, és az én állásom
megszűnik. Ez persze nem volt igaz,
mert utána csak felvett mást a helyemre.
Mégis hiába pereskedtem !
- Vasas bácsi, miért tartotta most
fontosnak, hogy huszonöt év múltán
mindezt elmondja?
- Felháborított, hogy milyen jó embemek festette magát Budai Kálmán.
Pedig én tudom, hogy kicsoda ő! Nagy
kuláküldöző volt annakidején ... Pártinstruktorként járt ki Szászberekre. Egyszer
én is bent voltam a tanácsházán, amikor
jött, és kérdezte a vébé titkárt, hogy
beflZette-e az egyik kulák a harminchatezer forintot. Be? No, akkor írjál ki neki
még tizenhatot. Hát ilyen ember ő, és
akkor még neki áll feljebb!
A rövid beszélgetés ennyi volt Vasas
Ferenccel. Kommentár nélkül közöljük.
A cáfolatnak is szívesen helyet adunk amennyiben van.
L.M.L.

A hivatalos nyelv 7.

Hivatal és
nyelv
A hivatalos nyelvről szóló eddigi írásaimban többször említettem, hogy törekedni kell az érthető mondatszerkesztésre, ugyanis a mai hivatalos nyelv megértésének legfőbb akadálya a túl bonyolult,
a rosszul szerkesztett mondatok tömege.
Lássunk egy példát a 11/1971/III.3l./
Korm. szárnú rendelet módosításából:
"Jelenleg az alsó- és középfokú nevelésioktatási intézmények veze tésének határozott időre szóló ellátásáról rendelkező
1974. évi 7. szárnú törvényerejű rendelet
és
a
végrehajtására
kiadott
6/1978.NII.20./
OM-MüM
szamu
együttes rendelet szabályoz za a miniszteri rendelet 1. paragrafusában felsorolt
iskolák, diákotthonok és kollégiumok,
továbbá a nevelóotthonok intézményvezetői tekintetében a kinevezés szabályait,
előírva az intézmény felügyeleti szerve
és meghatározott intézmények igazgatói
vonatkozásában a miniszter véleményének beszerzését"
Ezt a mondatszörnyeteget még többszöri elolvasás után is nehéz megérteni.
Ezen csak úgy segíthetünk, ha a magunk
számára érthető mondatokat alkotunk.
Az idézett mondat egy átírata lehetne ez:
Az alsó- és középfokú nevelési-oktatási
intézmények vezetőinek határozott időre
szóló kinevezését az 1974. évi 7. számú
törvényerejű rendelet és annak végrehajtására kiadott 6/1978.NII.20./ OMMüM szám ú rendelet szabályozza. Ennek a rendeletnek 1. paragrafusában felsorolt iskolák, diákotthonok és kollégiumok, továbbá nevelóotthonok vezetőinek
kinevezéséhez meg kell kémi a miniszter
véleményét is.
Az a szomorú, hogy ez a rendelet
éppen a Művelődési Minisztériumban
született. Ezek után nem csodálkozhatunk, ha a tanácsoknál is bonyolultan
fogalmaznak, hiszen a "fent" megfogalmazott szöveget tekintik mintának.
A "mondatkolosszus" érthetetlenségét
tovább fokozza helytelen szóhasználata
is: vezetés, tekintetében, vonatkozásában. A fent idézett "minta" alapján megróhatjuk-e az egyik városi tanácsot,
amely a megyei tanácsnak szóló jelentésében a következőket írja: "A VB
megállapítja, hogy a gimnázium vezetése
és nevelótestülete elismerésre méltó tevékenységet fejt ki a térség fiatalsága
részére középfokú általános műveltség
biztosítása, a felnőtt lakosság középfokú
képzettségének megszerzése érdekében."
Páldi János

·
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Ne kettő helyett!

A terhes
nők étrendje
A gyermekvárás gyakran
jár együtt kellemetlen közérzenei, hányingerrel, az első
hónapokban még étvágytalansággal is, mások "meg
sem érzik'" aszervezetükben
végbemenő
változásokat,
könnyedén viselik a terhesség időszakát. De mindanynyiukban közös a vágy:
egészséges gyermeket világrahozni.
Ezért és önmagáért minden leendő édesanyának oda
kell figyelnie néhány alapvető dologra:
- ne hízzon el,
- ne igyon alkoholt,
, - ne dohányozzon,
- orvosi javaslat nélkül ne
szedjen gyógyszert.
Ha dohányos, próbálja
most felfüggeszteni, nehogy
emiatt növekedésében, érésében visszamaradjon a magzat, és koraszülöttként jöjjön
a világra. A cigaretta méreg
az anyának és magzatának is.
Akármilyen jó étvágya van,

ne egyen "kettő helyett"! Fogyasszon fehérjeként húst
(főleg grillezve), tejet és tejtermékeket, tojást, szóját.
Disznózsír és szalonna helyett olajat és margarint
használjon
zsíradékként.
Szénhidrát-szükségletét mézzel, sok gyümölccsel, rostos
Ievekkel , illetve mesterséges
édesítőszerrel elkészített limonádéval fedezze. Nagyon
egészségesek a korpával dúsított barnakenyér-féleségek.
Ezek a terhességgel járó

emésztési nehézségeket is
megoldják. Ebben az idő
szakban nagy szükség van
vitarninokra és ásványi anyagokra is.
Ezeket főleg a nyers gyümölcsökben, a friss zöldségés főzelékfélékben találja
meg. Lehetőleg nagyon kevés sót használjon. Szerezzen be helyette vasfüvet,
amelyet a teafuvekhez hasonlóan, forrázva fogyaszszon.

.,

Izelítö az idei nyár
divatjából
A Kongresszusi Központban megrendezett Divatfórum '90 modelljei közül
mutatunk be néhányat. (Fotó: Korényi)

C.Z.

mindig szakítson elegendő időt, s lehető
leg ne hagyjon ki egyetlen napot se, mert
különben mindenkin.ek feltűnik sápadtA nappali sminket, színeinek intenzi- sága, "beteges" külseje. Ennek tudata
tását mindig a szolgálat jellege, a mun- pedig rányomja bélyegét hangulatára, a
kahelyi körülmények határozzák meg, de kollégákkal való viszonyára, esetleg a
döntően befolyásolja a munka- vagy munkájára is.
A sminkeléshez szükséges eszközöegyenruha is. Más igénnyel készíti ki az
arcát pl. a légikisasszony vagy az üzlet- ket úgy válogassa össze, hogy az elkenő
kötőnő, s más a munkahelyi sminkje az dött, lekopott festéket napközben is javíápolónőnek, az orvosnőnek vagy a me- tani, frissíteni tudja. Ezt azonban ne a
leg, párás helyen fizikai munkát végzők kollégái vagy az ügyfél előtt tegye,
nek. (Aki meg akarja óvni bőre üdeségét, hanem diszkréten vonuljon félre!
Seres Júlia
az ne sminkelje ki magát fizikai munkáalá, mert a ,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
hoz vagy pl. a

Munkahelyi smink

műtősma szk

festék alatt megizzadó bőr pórusai kitágulnak, s ez ártalmas.)
Bizonyos körülmények között a
krém- és a púderréteg óvja a bőrt a
rárakódó portóI, a szennyezett levegőtől
és az időjárás viszontagságaitól, tehát
ebben az esetben az arcfestésnek egészségügyi szerepe is lehet
Azok, akiknek a munkája folytonos
figyelmet, jó látási viszonyokat igényel
(pl. taxisofómők) ügyeljenek a szemhéj,
de küJönösen a szempilla festésére, mert
a festék a szembe folyhat, lepereghet,
könnyezést okozhat, s veszélyhelyzetet
teremthet. (Számukra különösen ajánlom
a tartós szempillafestést.)
A legtöbb munkahelyen természetes
"velejárója" az ápolt külsőnek a gondos
kikészítés. Munkába indulás előtt erre

Sarokminta - búzavirággal
Kézimunkázók körében nagyon kedveltek a könnyen leszámolható,
mutatós keresztszemes minták. Most egy szép, búzavirágos sarokmoUvumot
mutatunk be, amelyet teMlök, szetlek, futók dfszflésére jól felhasználhatunk,
de ugyanfgy alkalmas blúzok, ruhák kivarrására is.
A rajzon a fekele kockák búzakék, az x-szel jelöltek sötétzöld szfnOek. A
hfmzéshez vászonkongrét vegyünk alapul, s hozzá perlé hfmzöfonalal

Pályázati felhívás
sportlétesítmény fejlesztésére
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács vb művelő
dési, ifjúsági és sport osztálya
sportlétesítméby fejlesztésére pályázatot hirdet
A pályázat célja: anyagi
hozzájárulás
kimondottan
sportcélokat szolgáló szabadtéri vagy fedett sportIétesítmények építéséhez, bővítésé
hez, korszerusítéséhez.
Oktatási
intézmények,
diáksport egyesületek, helyi
tanácsi szervek, társadalmi
sportegyesületek és egyéb
sportszervek egyaránt pályázhatnalc.
A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó neve, címe,

- az építendő, bővítendő
vagy korszerűsítendő sportlétesítmény
megnevezése és műszaki le-

írása,
- a rendelkezésre álló anyagi
erőforrások,

- a kért hozzájáruláS mértéke,
- a kivitelezés várható idő
pontja,
- kedvező döntés esetén a
fogadó számlaszám megjelölé-

se.
A pályázatokat két példányban a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Spoftin)dához kell
megküldeni (5002 Szolnok, Pf:

100).
Beküldési
május 15.

határidő:

1990.

Vegyszerek helyett természetes anyagok

Biofarm létesül Kisújszálláson
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Földműveléstani
és Növénytermesztési Tanszéke - a hazai biogazdálkodás
fellendítése érdekében, a korszeru kutatási és gyakorlati
eredmények birtokában - biofarmot létesít Kisújszálláson.
A Vas út 21. szám alatti telken épülő farm on már most is
sZámos szolgáltatással, szaktanácsadással, helyszíni technológiai bemutatóval állnak az érdeklódők rendelkezésére. Például biogilisztával, biohumusszal, palántákkal,
zöldségfélékkel, dísznövényekkel, gyÜffiölcsfákkal, szólő
fajtáldcal és szántóföldi növényekkel. Hamarosan az érdeklódők rendelkezésére áll egy korszeru szakkönyvtár és
klub is.

Közlemény
Egyik: korábbi lapszámunkban
beszámoltunk dr. Pálffy Dezső, a
mezőhéki Táncsics Tsz volt elnöke ügyének másodfokú bírósági tárgyalásáról, melyet a Pest
Megyei Bíróság 1990. március
22-én tartott nyilvános fellebbezési tárgyalásán túzött napirendre. A cikk megírásakor még nem
tudtuk a jogerős ítéletet, amely
időközben megszületett. Eszerint
a Mezótúri Városi Bíróság ítéletét - amely dr. Pálffy Dezső és
társa Marinka Zsigmond ellen

hűtlen kezelés bűntette és más
bűncselekmény miatt elmarasz-

talóan született - a Pest Megyei
Bíróság megváltoztatta, s a fenti
vád alól mindkettőjüket felmentette.
Az eljárás során felmerült
81.838 .80 Ft bűnügyi költség az
államot terheli.
A másodfokú bíróság az első 
fokú bíróság ítéletét a Be. 260.
paragrafusa értelmében megváltoztatta. A felmentő ítélet jogerős .
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Keresztrejtvény
Bajza József -1804-1858), költő,
kritikus és publicista, a Nemzeti
Színháznak két ízben is volt igazgatója. Akkorban írta: "Mit akarunk mi színházainkkal? Nem
egyedül mulatságot, gyönyörködtetést; nekünk magasabb célokat kell
hozzá kötnünk: nyelvet, nemzetiséget."
Folytatását a vízszintes 13.,61.,
valamint a fUggóleges 20. számú
sorok tartalmazzák.
Vízszintes: 1. Szalonnát puhít.
5. Szélhárfa. 8. Rádióadó, nevelő
vel. 13. Az Idézet kezdete (zárt
betdk: E,T,A). 16. Sír. 17. Dalóló
szócska. 18. ...restante. 19. A
bosszúság szava. 20. Téli csapadék. 21. Lassan összedúlő. 23. Tokaj Kupa. 24. Hosszú ideig. 26.
Nehezen, de odajutó. 29. A francia
kártya egyik színe. 30. Talppont a
csillagászatban. 31. Kiejtett mássalhangzó. 32. Patakocska. 33. Az
angol légierő betújele. 35. Izrael,
gépjármúveken. 36. Kettózve: afJikai hangszer. 38. Testrész. 41. Allóvíz. 42. Fohász. 44. Francia impresszionista festő volt 46. Elvégzi
írásos munkáját 48. Rendfokozat.
50. Fordított határra~. 51. A tulium
vegyje1e. 53. LenYÚJt 54. Az okozat előzménye. 55. CsillagkéP,. 58.
Amerikában van! 60. Sírdogál. 61.
Az Idézet folytatása. 64. Tagadás.
66. Mássalhangzó kiejtve. 67.
Olasz folyó. 68. Dunántúli folyó.
69. A történetírás múzsája. 71.
Vöröses. 73. Fogadószoba. 75.
Személyes névmás. 76. Az egyik
balti ország. 79. Csigafajta. 80. A
hízás iele.

Függőleges: l. Fordított növény. 2. Erős államok. 3. Becézett
női név. 4. Kettősbetú. 5. Kettéme~
red. 6. Fél orom! 7. Takar. 8. Sakk,
keverve. 9. Csak félig retteg. 10.
Felbukó. ll. ~gyforma mássalhangzók. 12. Elelem 14. Nem
tudja követni a többit. 15. Szerencsejáték. 20. Az Idézet befejezése
(zárt betdk: I,E,M). 21. Jugoszláv államférfi volt, fordítva. 22.
Kevert akó. 25. Szaglószerv. 27.
Juttat. 28. Göngyöleg. 29. Arc. ..
32. Patakocska- 34. Hármas korona, névelővel. 37. Kilátásba helyezte. 39. Napszak. 40. Határállomásunk. 43. Dátumrag. 45.
... Nándor; jugoszláviai magyar
író. 47. A germánium vegyjele.
49. Labda a hálóban. 52. Egykor
divatos Ifjúsági regények írója56. Fél reggel. 57. Kalendárium.
59. Kezdetleges növény. 61. Vonatkozó névmás. 62. Japán társasjáték. 63. Erjesztett gyümölcslevek~ 65.,Téves~n veti papírra. 70. O.L.E. 72. Ovoda- 73.
Téli sport. 74. A jelzett Idötől.
77. Sorszámvégzödés. 78. Tagadószó.
Beküldési határidő: május 23.
Az április ll-ei lapszámunkban
közölt rejtvény helyes megfejtése:
Az ember természetében rejlik,
hogy gytuöljük azt, akit megsértettünk."
.
A helyes megfejtók közlll vásárlási utalványt nyert: Kövesdi Sándorné Jászkisér, Szabó Józsefné
Szolnok, Gál Csaba Mezőtúr.
Az utalványokat postán küldjük
el.
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