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Biztatás helyett
Gaudeamus igitur, juvenes dum suumus - harsogják a
hangszórók. Ballagnak a maturálók egymás vállát érintve
egyik kezükkel, másikkal a virágözönt tartva A kép alig
változik, az ünnepélyes öltözet, a tarisznya és a meghatódottság most is hozzátartozik a szertartáshoz. Csak a
diákok mások évről évre, s a társadalmi közeg, amely
elbocsátja és befogadja őket
Szinte még most volt, hogy magam is a búcsúzók között
lépkedtem, hogy énekeltem a dalokat teremről teremre
járva. S mára már fiam néz körbe büszkén az ünneplők
seregén, ott van-e mindenki, akit várt. Még most történt,
hogy erős hittel léptünk be az "élet kapuján", ahol aztán
hamar kiderült, nemigen vártak minket. Még most történt,
hogy a gimnázium falai közt megszokott őszinteséget,
vitázó kedvet gyorsan belénk folytották. Még most történt,
hogy a hatvanas évek végén, hetvenesek elején lezajlott
társadalmi "fordulat" azt ígérte, önállóan gon~olkodó,
tehetséges és felkészült emberekre van szükség e hazában.
Még most történt, hogy rövid úton kiderült: ez hazugság. A
szürkék nivellálnak, s aki picit is kiemelkedik a· középszerűségből, azt vagy eltipoIják, vagy visszazüllesztik a
posvány-színvonalra.
A mi korosztály unk így megélte, hogy a tudás nem
érték. Tanulni nem kell, csak a kettes a jó jegy. Az
érvényesüléshez csupán jó összeköttetés kell. Közülünk a
tehetségesek italba, öngyilkosságba menekültek. Jó esetben külföldre. Aki maradt, az pedig megtanulta alaposan,
hol a határ a jó kompromisszum és a megalkuvás között S
talán titkon várt. Miközben az értékzavar egyre inkább
elhatalmasodott a társadalmon. A be nem teljesült álmok
fásultsága rágta lelkünket. S csak néha berzenkedtünk,

amikor gyermekeink azzal tértek haza az iskolából, hogya
Kovács mérnök apukája benzinkutas lett, a Szelesé meg
otthagyta a tanári katedrát és paprikát termel fólia alatt.
Aztán ahogy nőttek a gyerekek, egyre jobban gyűlt
bennünk a feszültség. Szinte minden évben botrány övezte
az érettségiket, csalások történtek a felvételinél. A tételeket már a rádió, sőt most már a tévé mondja be, mert nem
lehet megbízni senkiben. Elindult a társadalom átalakulása,
a súlyos betegség felismerése megtörtént Csak a gyógyulás lesz hosszú. Legalábbis az oktatásügyben még sokára
történik meg mindaz, aminek történnie kell.
Amikor én érettségiztem, hittük, valóban fordul a világ,
s ránk vár a feladat Vak hit volt! Most viszont tényleg
fordul a világ. Csakhát épp a most érettségizőkkel nem tud
mit kezdeni. Az elavult, s tarthatatlannak ítélt felvételi
rendszer idén még érvényben van. Sziszifuszi küzdelmet
kell vívni a pontokért. S a 48 ezernél több jelentkezőnek
18 ezernyi hely jut csupán az egyetemeken, főiskolákon. A
kimaradóknak egy biztos tipp van: a munkanélküliség!
A szocializmus 40 éve sajátos korosztályokat nevelt. A
47-eseket, a Ratkó-gyerekeket, a Nagy Generációt. Meg
titeket, most érettségiző-felvételizó '72-esek! Akik egy
elhibázott korszak oktatáspolitikai csődjének utolsó érettségizői vagytok, akik - remélhetőleg - utoljára kényszerültök ennek a struktúrának szintén torz mércéje szerint
egyetemi felvételire. Tudom, nem vigasz, de a tudás mé,gis
érték! S talán akadnak, akik ezt megérezték köztetek. Igy
megtelnek majd az egyetemi padsorok. Ám a kívülrekedtekkel a változó társadalomnak lesz feladata! Nemcsak az
ő, de az utánuk jövő korosztályok érdekében egyszerre kell
megoldani a rendszerváltást az oktatásügyben, a foglalkoztatás-politikában, a gazdaságban. Nekünk szülőknek, s
nektek frissen éretteknek, immár közösen.
K.E.

-\

'

, ' .,
'

.

.

JÁSZ-NAGYKlIN-SZOLNOK

Bemutatjuk országgyiilési képviselöinket 3.
gyermekem, akikre bizto~ támaszkodhatok a hosszas távolléteket igénylő képviselői munkám során. Hozzá kell tennem:
egyben ők a legkíméletlenebb kritikusaim is, őszintén szembesítenek a valósággal. De még ennél is fontosabb szembesítő tényezőnek tartom a kerületemben
élő választópolgárokat, akiknek a véleményét mindig is tiszteltem, s a jövőben
is szeretném megismerni, kikérni minden lényegesebb kérdésben.
- Hogyan képzeli el a választókkal
való aktiv kapcsolattartást ilyen szoros
parlamenti elfoglaltság mellett?

A

úgynevezett szabad mandátummal bírnak. Véleményünket így szabadon, mInden megkötés nélkül kifejthetjük. Természetesen létezik frakciófegyelem is,
ami egy többpártrendszerre épülő Parlamentben elengedhetetlen. (Ellenkező
esetben előfordulhatna, hogy például saját képviselői buktatják meg a kormányt!) Szerepelni (felszólaini és dönteni) pedig úgy szeretnék, hogy azzal
megfeleljek választójm és pártom bizalmának; s annak a nem csekély felelős-

győzelem

azoké,

akik a rendszerváltásra szavaztak
A 'CÍmben megfogalmazottakat Petronyák László, a Magyar Demokrata Fórum tagja, a szolnoki 4. számú egyéni
országgydlési választókerület
képviselője,
a Parlament
Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja. A halk szavú, de
annál határozottabb 38 éves
képviselővel érzéseiről, elképzeléseiröl beszélgettünk.
- KépviselI) úr, hogyan, 'milyen érzésekkel fogadta, hogy április 8-án az
Országgyl1lés tagjává választották?
- Nem tagadom: nagyszeru érzés volt
S az örömöm kettősnek mondható, hiszen már az első fordulóban, március
25-én továbbjutottam. De .igazán csak a
második forduló után örültem - átérezve
persze ennek az új feladatnak a felelős
ségét is -, mert megítélésem szerint a
Parlamentbe bejutni egyéni kerületben,
teljesen más, sokkal közvetlenebb élmény, mint területi vagy országos listán.
Itt magamnak kellett szembesülnöm a
választók akaratával. Ezért érzem megtisztel6nek a személyem et érintő választási győZelmet, amely nemcsak az
enyém, hanem a Demokrata Fórumé is,
és elsősorban azoké az embereké, akik a
rendszerváltásra szavaztak.
Szerencsére olyan családi bálterem
van, szándékaimat értő feieségem és két

- Szerintem egy képviselőnek mindig
kell legyen ideje, türelme, figyelme a ·
választókörzetében élők gondjainak, javaslatainak megismerésére. Különben
nem tudja döntéseiben igazán érvényesíteni választóinak érdekeit A bizottsági
munkám és a Parlament plenáris ülésein
történő részvétel mellett - főleg a hétvégeken, mert ekkor jut rá idő - szeretnék
minél többet találkozni választóimmal.
Bízom benne, hogy az MDF Szolnokon
is hamarosan olyan székházba tud költözni, ahol a párt képviselőinek is lesz
fogadószöbáj~ ' s' I itt "- a sajtóban is
meghirdetett időpontban - a választópolgáro~ feLtudják'óket; engem 'is keresni.
A másik találkozási lehetőség pedig a
tenileti munka. Kerületemhez Szolnok
város felén túl még hét városkörnyéki
település is tartozik. Nem kis terület, de
mindenüvé szeretnék rendszeresen eljutni, hogy a helyszínen ismerhessem meg
a problémákat, a méltánylandó javaslatokat.
'
- Elképzelései szerint a Parlamentben
hogyan szerepel majd? Gondolok itt
többek közöu- arra, hogy önálló véleményalkotr1sában mennyire köti a pártvagy frakciófegyelem? · '
- Én azt hiszem, hogy ez ma már nem
lehet kérdés, Legalábbis számomra nem
az. Egy"; országgyűlési képviselőnek
ugyanis nemcsak azok érdekeit kell képviselnie; akik 'rá siavaztak, hanem egész
kerület valós érdekeit A képviselők

ségnek, amely az új rendszer megalapozásában - csodavárás nélkül - az új
Országgyűlés valamennyi tagjára hárul
most és a közeljövőben.
- Mindezeket figyelembe véve hogyan
tudja majd összeegyeztetni fl)hivatású
képviseWi elfoglaltságát, magánéletét és
azt, hogy eközben eredeti szakterületén
se maradjon le?
- Államigazgatási felsőfokú tanulmányaim során főként jogi és közgazdasági ismeretekre tettem szert. Meggyő
ződésem: képviselői munkám során ezek
az ismeretek inkább elmélyülnek, gazdagodnak, mintsem "kopnának". Minden
bizonnyal sok olyan élménnyel és tapasztalattal gazdagít ez a munka, amelyre más területen nem tehetnék szert. Így
szakmailag is gyarapodásnak tartom ezt
a megtisztelő megbízatást
A magánéletemmel messzemenően
össze tudom egyeztetni a képviselői elfoglaltságot, mert - mint már említettem
- biztos hátteret és megértő partnert
jelentő családom van, akik eddig is - és
bízom benne, hogy ezután is - mindig
segítettek közéleti teendőim ellátásában.
Hozzá kell azonban tennem, hogy a
munkában - legyen az bármi is - és a
magánéletben egyaránt megfelelni nem
egyszeru feladat, de meggyőződésem,
hogy az egyik nem megy a másik nélkül!
A képviselői elfoglaltságról most még
/Folytatás a 4. oldalon/
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Bemutatjuk
országgyűlési képviselőinket
IFolytatás a 3. oldalról!
csak annyit tudok elmondani, hogy nem tűnik "lazának". A
bizottsági és házülési elfoglaltság legalább heti 34 nap.
Marad három nap, amit szinte megtervezett pontossággal
kell beosztani a választókerület, a napirendekre történő
felkészülés és a család között Érzem, hogy ezt megszervezni, "összehozni" nem lesz egyszeru, de vállaltam, s
erőmhöz, képességeimhez mérten szeretnék megfelelni a
követelményeknek. Amíg ez a dolgom, ezekben a kérdésekben sem a magyarázkodásnak, sem az önsajnáltató
panaszkodásnak nincs helye, szerencsére ezek távol is
állnak tőlem.
- Térjünk vissza a politik:ára! Az ' új, legitim ' Ország~
gyf1lésre most az új rendszer alkotmányos alapjainak
lerakása vár. Hogyan képzeli el ebben a történelmi hordereja törvénykezési folyamatban a saját szerepét, illetve az
MDF jelentóségét?
- Saját szerepemet - és most nem szeretnék nagy
szavakat használni - a választ6k érdekei és az MDF
programja megvalósításának szolgálatában látom. A Magyar Demokrata Fórum küldetésének jelent6ségét pedig
abban, hogya választ6k többségének akaratából egy olyan
párt került kormányzati többség ű helyzetbe, amely úgy
akar gyökeres rendszerváltást, hogy nem "toldozza-foldozza" a korábban reformnak nevezett folyamatokat, hanem
teljesen újat, jobbat, működőképesebbet kíván alkotni.
Most még korai volna ennek minden elem ét konkrétan
vázolni - az új kormány programja különben is részletesen
tartalmazza majd -, de néhányelemére már tudok utalni.
Többek között célunk a szociális piacgazdaság meg teremtése, a deregulációs folyamat gyorsítása, az életkörülmények további romlásának megakadályozása, vagy -. ami
személy szerint nekem "vesszőparipám" -, a fiatalok pályakezdési és lakáshozjutási feltételeinek jól érzékelhető megkönnyítése. Gondolok itt például a lakáselosztás új rendjének kidolgozására, vagy arra, hogy a távozó szovjet
csapatok nyomán megüresedő lakások zömét itt Szolnokon
is a fiatalok kapják meg! De arra is, hogy szeretném
kezdeményezni és elérni: a tanácsi lakásokat a jövőben
olyan feltétel mellett értékesítsék, hogy az eladott házak új
tulajdonosai a vásárlással egyidőben járuljanak hozzá a
tet6térbeépítéshez, ha erre a ház műszakilag alkalmas!
- Ha a ciklus végén ismét leülhetünk majd beszélgetni,
miról szeretne számot adni?
- Szeretném, ha a megvalósulatlan ígéretek okainak
taglalása helyett azokról az eredményekről számolhatnék
be a nyilvánosság, a választók előtt, amelyeket valóban
becsülettel és érdemben elértünk. Szeretném, ha néhány év
múlva - a mi munkálkodásunk: eredményeként is - elmondhatnánk: Magyarországon függetlenül, szabadon, létbiztonságot adó új társadalmi és tulajdonviszonyok közepette
élhet és boldogulhat minden tisztességes szándékú és
tenniakaró ember. És ezért én is megtettem minden t6lem
telhetőt.

- Köszönjük a beszélgetést.
László Gyula
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A Szolnoki Rádió müsorterve
1990. június 6-tól 17-ig
Június 12. kedd
15.00-17.00: Kereskedehni adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő : Varga Ferenc.
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Korim Éva, tel. : 41133 (A tartalomból: Hírek - Zenés
percek. S1ágerantikvárium. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tud6sítások,
riportok. 18.00-18.30: Zenetunnix közben: Tini-tanoda)

Június 13. szerda
15.00-17.00: Kereskedehni adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Gyuricza Péter.
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő : PálTéti Ágoston, tel.:
41-133 (A tartal<xnbó1: Hírek Zenés percek. Muzsikál6 tájak.
17.30: Alföldi kTÓnika. Hírek, tud6sítások, riportok. 18.00-18.30:
Zeneturmix - közben: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd)

Június 14. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedehni adás .
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Korim Éva.
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Varga Ferenc, tel. : 41133 (A tartalomból: Hírek - Zenés
percek. A tegnap slágerei. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tud6sítások,
riportok. 18.00-18.30: Zenetunmx közben: Szóváltás. Aktuális párbeszéd)

Június IS. péntek
15.00-17.00: Kereskedehni adás.
Zene, hír, reklám. TeL : 44-618
Szerkesztő: PálTéti Ágoston.
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szerkesztő: Deák Lászl6, tel.: 41133 (A tartalomból: Hírek - Zenés
percek. Pop-rock ritmusban. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tud6sítások,
riportok. 18.00-18.30: Zenetunnix közben: Szóváltás. Aktuális párbeszéd)

Június 16. szombat
8.00-10.00: Szomban61 szombatig. Zenés riportmúsor. Tel.: 41133 Szerkesztő: Tamási László (A
tartalomból: Hírek - Piac - Sport Programajánlat - Lapszemle. 8.50:
BiztonságW1kértl Bűnügyi magazin. Szerkesztő: Benkő Imre. 9.00:
Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedehni adás.
Kívánságmúsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Bálint Erika.

Június 17. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt.
Zenés magazin. Tel.: 41-133 (A
tartalomb61: Hírek - Vasámapi levél - A francia sanzon - Sportfórum. Holtszeronban a megye első
osztályú csapatainál. Mit horon a
tavasz és milyen változások előtt
állnak a csapatok? - A Los Andinos
játszik.) 10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.:
44-61819.30:20.00: Hangos újság.
Sport és muzsika. Tel.: 41-133
Szerkesztő: Tamási László.
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Mézédes valóság
Az akácos erdők méhzsongástól hangosak:. Dologidő van. A legértékesebb
mézet most készítik a "melósok". Azt a
gyönyöru aranyló akácmézet, melynek
n~gy keletje volt és van kü1földön. Az
évtizedes gyakorlat szerint a mézet felvásároita - legtöbb esetben - az áfész,
továbbadta ~ Hungaronektár nevú cégnek. Ez pedig valamely külkereskedelmi
vállalatnak, aki exportálta a külföldi
vevőnek. Ennek a hosszú láncnak vége
lett néhány éve, a Hungaronektár monopóliuma megtört. De az áfészek közvetítő szerepét is csökkenteni igyekeznek a
méhészek a Jászságban.
Idén már harmadik alkalommal hirdetik meg az országos mézvásárt, ahol
termelők és felvásárlók közvetlenül találkoznak., alkusznak, megegyeznek, üzletet kötnek.
- Azt szeretnénk, ha minél rövidebb
úton kerülne a méz a termelőtől a fogyasztóhoz - mondja Molnár György, a
Jászsági Méhészegyesü1et elnöke. A
hosszú láncban mindenki leveszi a sápot, s a termelő, aki dolgozott egész
éven át, kapja a legkevesebbet. Az akácméznek Bécsben száz schilling kilója, a
méhész itthon száz forint körüli árat kap
érte.
Hegyi Sándor különleges jármúvét
sokfelé ismerik az országban. A pótkocsis teherautón 88 kaptár, pergető,
komplett konyha s egy hálófülke is
~lálható. Május elején, akácvirágzáskor
mdulnak vele, s Pusztavacstól a Mátráig
táboroznak az akácosokban.
- Ötvenkét éve méhészkedek. Mióta
nyugdíjas vagyok, már csak: ezzel foglalkozom. Igazán sokat tudnék mesélni a
méhészkedés történetéről is. A méz érté~
kesítése sosem volt egyszeru feladat A
'30-as években a Hangya-szövetkezetek
vették meg. De Pestre is jártunk vele a
piacra. Az utóbbi években sok sérelem
ért bennünket. A Jászsági Áfész vásároIta fel a mézet Bizony, sokszor becsaptak bennünket. Volt eset, hogya szerző
dött ámál kevesebbet fizettek. Előfor-

dult, hogy szerződtünk 61 forintos árra az első osztályú
akácméznél. Aztán az áfész
felvásáriói elmentek a Nyírségbe, s nekik 80-at adtak!
Bizony" ez rosszul esett nekünk. Ugy éreztük, mi csak:
mostohagyerekek vagyunk.
Megtörtént, hogy a leszerző
dött napraforgó-, meg repce- A méhésznek is kötelező a "védőháló"
mézet egyszeruen nem vették
át. Ki voltunk szolgáltatVa a felvásárló- tanak. Az áfészhoz viszont a termelőnek
nak. Ezért jó dolog a mézvásár, ahol a kell beszállítani, olykor fél napot is
"kész áru" cserél gazdát, s az árat alku várakozni az átvételre.
- Én tavaly egy betéti társaságnak
,
alakítja.
adtam
el a napraforgórnézet, 46 forintot
A Jászsági Afész a mézben pedig jó
üzletet lát Epp az idei szezon kezdetére fizettek. Nagy ötlet ez a mézvásár. Tiszkészül el a méztisztító és kiszerelő telet érte Molnár Györgynek, aki fáfadüzem, ahol évente 40-50 vagon méz h~tatlanul szervezi. Tavaly nagyon jól
sikerült. Sok érdeklődő jött, lehetett
kerül majd palackokba.
alkudni. Itt is minta után lehet értékesíteni, a mintát megvizsgálják. Acsalókat
kiszűri a piac, mert az egész mennyiségnek a mintával azonos minőségúnek kell
lenni. Az áfész keveset kínál érte. Természetes hát, annak adom, aki többet
fizet. Sajnos a mézvásárra is olyan
személyt küldtek ki, aki nem volt kompetens. Nem tudott csak fix árat mondani. Nem volt felhatalmazva a helyzethez
való igazodásra.
- Nem haragszunk mi az áfészra - Egy kis laboratórium is lesz itt mondja Abonyi Sándorné, az áfész el- állapítja meg Molnár György. Csupán
nökhelyettese. A méz vÍZ- és pollen tar- arról van szó, szeretnénk fáradságos
ta1mát, valamint enzimes vizsgálatot tu- munkánk értékét megkapni. A méhédunk végezni. Tudni kell ugyanis, hogy szekkel igazában nem törődött a szaknagyon szigorú szabvány szerint kell a csoport sem. Jó magam is voltam a
mézet minősíteni. Exportra csak a jó szakcsoport vezetője. Csak abban a
struktúrában nem volt benne az önálló
minőségút lehet eladni. De tavaly például nem volt első osztályú méz. A méhé- kezdeményezés lehetősége. Ezért hozszek magas árat szeretnének elérni, a tuk létre 1987-ben a Szatmári László
Méhészklubot, majd idén átalakultunk
minőségre nem nagyon ügyelnek. Nekünk viszont az export piac igényét egyesületté. A klubban 110 tag részére
követni kell. Idén az első osztályú akác- szakmai tapasztalatcseréket, előadásokat
mézért 96, a vegyes mézért 45, a napra- szerveztünk. A méhészek tanulását táforgóért 38 forintot kínálunk. Ezzel az mogattuk. Most kap bizonyítványt 11
ajánlattal az országban a legjobb .áron tagunk a zalaapáti szakmunkásképző
vagyunk. Alakítottunk nemrég egy kft-t, ben. A klub hirdette meg 1988-ban
a Jászprodukt-ot. A közvetlen exportá- először a mézvásárt. Valóban a tavalyi
lást ők intézik majd.
már jól sikerült, idén még nagyobb
,
Hídvégi József "bir- részvételre számítunk. Külföldi vevőket
.
tokán" már hordókban is ~zeretnénk idecsábítani. Ehhez segít
aranylik a repcéről majd nekünk a Lehel Tourist Kft, amely
gyűjtött méz. Az ÖTe- utaztatással is foglalkozik.
Elhangzott, hogy minőséget kíván a
gerdő akácosában 65
méhcsaIád szorgosko- vevő. Ezt nem vitatjuk. A mézünk nagy
dik a következő ada- része eddig is exportra ment, a Sanyi
gon. Kezemben forg- bácsié, az enyém, a többieké. A méhéatom az Aranynektár szet, mint minden más - sok munkát
Kft szeaódési ajánlatát, nagy szakértelmet s nem kevés befekte~
amelyben az akácmé- tést igényel. A méznek jó ára van
zért 105, avegyesért külföldön. Ebből szeretnénk mi is része45, a napraforgóért pe- sedni. Ezért vettük saját kezünkbe a
dig 40 forintot ajánla- vevőhöz vezető legrövidebb út megtalának kiIójáért. Az áruért lását.
a helyszínre mennek,
Kiss Erika
Hídvégi József méhei megkívánják a napi gondoskodást
tárolóedényt
biztosí(Fotó: Mészáros János)
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Milyen legyen az önkormányzat?
......................................................................................................! ..................................................................... _............................................................................................

AVAGY KÉRDÉSEK "PÁR PERCCEL" A'VÁLASZÚT ELŐTT
Május 2-án megalakult az új Parlament s ezzel az új
Onkormányzati testület
. Magyar Köztársaság egyik alap intézménye
Az önkormányzati testülettel kapcs~
megszületett. Előttünk áll egy másik nagy feladat:
latban sok kérdés vetódik: fel, most még
létrehozni az önkormányzati rendszert, azt, amelyik a nincsenek lezárva a viták, milyen is
legyen ez a testület. Az első kérdés
mindennapi életünket nagyban fogja befolyásolni s
hogy mekkora létszámú legyen. Az el~
ezért senkinek sem lehet közömbös, milyen is les~.
képzelések szerint a lakosság számától
függóen, településtípusonként meghatáAz utóbbi hetekben felgyorsult az önkormányzati
rozva lenne megadva 11 -70 között. Ez a
törvény előkészítése, több koncepció napvilágot látott, a szám a nagyobb településeknél azt jeparlamenti párt ok is nyilatkoztak az elképzeléseikről: lenti, hogy hasonlóan a mostani tanávagy nem tud igazából érdemi
mit és hogyan szeretnének megoldani. Mindezek alapján csokhoz,
működést kifejteni, hanem csak az előtte
sok kérdés vetődik fel bennem is, mit kell megfontolni, valamilyen fórumon megvitatott és előterjesztett javaslatot kissé módosítva
milyen megoldási lehetőségek állnak előttünk?

A polgármester
A,z eldöntöttnek látszik, hogy az önkormányzat vezetőjét polgármesternek
fogják hívni, de ez az egyetlen biztos
pont. Vitás, hogy ki válassza meg, az
önkonnányzati testület, vagy a választópolgárok közvetlenül. Az első megoldás
hasonló a mostani tanácselnök megválasztási módjához, azonban a tartalma
változik, inert a korábbi egypártiság
helyett le~alább többpárti ság lesz a testületben. Igy a legerősebb párt, illetve
koalíció döntően meghatározná a polgánnester személyét is. A pártok szerepe kevésbé közvetlen, ha maguk a választópolgárok választják meg, mert
ilyen esetben a kampány alapján a választók döntenének.
A közvetlen választásnak előnye az
is, hogy a megválasztott polgármester
maga mögött érezheti a választók többségének abizalmát.
Eldöntendő kérdés, hogy mire terjedjen ki a polgánnester hatásköre, azaz
inkább ügydöntő, vagy inkább képviseleti jellegű legyen. Ha képviseleti jellegű, akkor kisebb jelentősége van a választás módjának, ekkor csupán a választók szempontjából kívánatos a közvetlen megválasztása, hogy jobban sajátjukénak érezzék. Meg kellene fontolni, hgogy különösen városon, előírjon-e,
illetve előírhasson-e az önkonnányzat a
jelölteknekvalamilyen feltételeket, pl.:
kor, nyelvtudás, valamennyi éves helybenlakás, felsőfökú végzettség. Nehezíti
ezügyben a dolgot, hogy jelenleg még
nem működik önkormányzat, hanem tanács, és várhatóan az önkormányzattal

együtt választanánk meg a polgánnesteit
is, ha a közvetlen választási formát
fogadná el az Országgyűlés . Így jelenleg
nincs olyan szerv, amely ilyen feltételeket meghatározhatna.
A következő kérdés, hogy a polgármester hivatásos legyen-e, vagy társadalmi munkában lássa el a feladatait Véleményemszerint mindenképpen hivatásosnak kell lennie, ezt indokolja az is,
hogy nem lehet egy ilyen magas hivatalt
"mellékesen" betölteni, valamint elég
sok elfoglaltsága lesz, amit nem tudna
ellátni más munka mellett. Természetesen kisebb községekben ez a munkateher kevesebb lesz, ott a mellékálIásos forma is elképzelhető. Mindebból következik a következő kérdés is:
mennyi legyen a polgánnester fizetése?
Ezt az önkormányzat állapítaná meg,
azonban településtípusonként minimumokat kellene megállapítani, pl. a nagyobb városokban a képviselői díjnak
megfelelő összeg, kisebb városokban
annak 80 százaléka., községekben pedig
60 százaléka. Felmerülhet az igény polgánnesteri lakásra is, ennek szabályozását is az önkormányzatra kellene bízni.
A legvitatottabb kérdés, hogy a polgánnester a hivatal vezetője is legyen,
vagy nem. Leegyszerűsítve a kérdést:
mennyire élesen válasszuk el az önkormányzatot a közigazgatástól. Véleményem szerint minél élesebb elhatárolás
lenne jó, pl. a szakértői kör sem lehessen
az államigazgatási apparátus ból. A hivatal, apparátus vezetése szakértelmet
igénylő feladat, ehhez képest a polgármester' laikus, és úgy nem lenne jó, ha
neki kellene az apparátus tvezetni, dönteni vitás kérdésekben.

elfogadni, vagy elvetni képes. Ez utóbbi
elég ritka eset lenne továbbra is. A nagy
létszám ellen szól az is, hogy az önkormányzatnak a mostani tanácshoz képest
gyakrabban kell majd üléseznie, és sok
embert elég nehéz megmozgatni, akiknek természetesen van foglalkozásuk,
különösen rendkívüli esetben jelent ez
gondot A munkahely és az önkormányzati tagság között amúgy is feszültség
van, mert a munkáltató érdeke az, hogy
a dolgozó teljes időben foglalkoztatható
legyen, s ez szenved csorbát a testületi
tagok esetben. Ugyanis nemcsak a teljes
ülések, hanem különféle biwttsági ülések és esetleges megbízások is részben a
teljes munkaidő alatt lehetnek majd.
Valószínú, hogy szükség lesz a tagok
munkaidő-kedvezményére is feladataik
elIátásához, illetve, hogy csak 4-6 órában alkalmazza a munkáltatójuk. Ha
ilyenre szükség lesz, akkor előre azt is el
kell dönteni, hogy a kiesett időre hogyan
állapítsák, meg a keresetet pótoló . tiszteletdíjat Erdemes lenne elgondolkodni. ,
ennek megoldásáról, pl. a teljes munkaidős fizetés és a részmunkaidős fIZetés
különbözetét kapja meg tiszteletdíjnak,
ám jó lenne, hogy az önkormányzatok
ezt adómentesen tehetnék meg, mert így
az adózás utáni különbözetet kellene
csak megtéríteni és a testületi tagot sem
érné érdeksérelem.
Egy testület valóságos munkát kb. 30
főig tud végezni, a tervek szerint e szám
fölött vannak a városi önkormányzatok.
Ez tennészetesen nemcsak az előbb kifejtett tiszteletdíjra van jelentős kihatással, hanem arra is, hogy valamilyen kis
létszámú testületre, bizottmányra is
szükség van. ' Csakhogy akkor itt fog
eldőlni a kérdések zöme - mint most a
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vb-ben - s igencsak körüliratlan ennek a
második testületnek a szerepe, feladata,
összetétele, választási módja. ValószÍnű,
hogy a bizottmány t az önkormányzat
választaná meg, esetleg minősített többséggel. Tegyük fel, hogy egy párt abszolút többséget szerez az önkormányzati
választásokon, és csak az ő szavazatuk is
elég a bizottmányi tagok megválasztásához. Így semmi akadálya, hogy csak a
párt tagjaiból álljon a bizottmány - ahol
az előbbiek alapján igazából megszületnek a döntések. Mivel más lehetőség
nem maradna, a nem e párthoz tartozók
a teljes testületi ülésen próbálnának a
döntésre hatással lenni, így teljesen mű
ködésképtelenné tennék a testületet. Ennek visszásságát úgy érzem, nem szükséges tovább ecsetelnem. Ezért véleményem szerint egy testületnek kell lennie
az önkormányzatnak és maximum 30
fővel és ehhez jönne még a polgármester.
Az önkormányzatnak van-e saját
szakértői köre, vagy az államigazgatás
helyi szervének, a hivatalnak a szakembereit veszi igénybe döntéseinek előké
szítéséhez? Ha az utóbbi, akkor ez igen
hasonló a mai helyzethez, és távlatokban
semmiképpen sem jó. Ugyanis mindkétféle feladatnak eleget tenni teljességgel
lehetetlen, mert valamelyik mindenképpen háttérbe szorul, akár felváltva is.
Vagy saját szakértői kör felállítása szükséges - ők lehetnek hivatásos és eseti
megbízásos szakértők is. Legjobbnak
látszik az olyan megoldás, hogy amilyen
szakemberekre rendszeresen szükség
van, olyanokat' az önkormányzat alkalmazna, míg az egyéb kérdésekben eseti
megbízással oldaná meg a szükségleteit.
Az alkalmazottak esetében elképzelhető
- bár nem igazán tartom jónak -, hogya
hivatal dolgozói legyenek, de ha így
lenne, akkor nem szabad őket a hivatali
munkába teljesen bevonni a fentebb leírt
gondok miatt, külön kell őket választani
szervezetileg is.
Az egyértelmű mindenkinek, hogy az
önkormányzatnak lesznek bizottságai,
de az már vitás, hogy ezeknek milyen
jogai lesznek. Először azt kellene tudni,
hogy kik lesznek csak az önkormányzat
tagjai, vagy meghívott szakemberei is, s
ha az utóbbiak, akkor milyen arányban.
Ha csak tanácsadó, előkészítő, javaslattevő feladatuk lesz, akkor a meghívott
szakember tagok jó szolgálatot tesznek a
döntések szakszeruségéhez. Ha azonban
döntési jogot is ad neki az önkormányzat, akkor a szakemberekkel kibővül a
döntéshozók köre, mégpedig nem választottakkal - s ez jogellenes. Ha döntési joga van a bizottságnak, akkor a
meghívottak a tanácskozási jogukkal élve tudnák szakmailag is megalapozottá

tenni a döntést, de felelősségük nem
lenne.
Felvetődik a testület tagozódásának
lehetősége is. Leginkább szembeötlő ma
a Parlamenthez hasonló politikai tagozódás, a helyi politikai frakciók lehetősége.
Ez valószínű, hogy lesz, de remélem,
hogy csak az egyik tagozódási formaként A másik forma a területi tagozódás
lehetne, de ez keresztezi az alábbi formát. Ezek a befolyásoló csoportok egyegy alkalomra, ügyre szerveződnének
meg igazán, s a politikai és területi
tagozódás t másodlagosan újra formálnák, hiszen a pártfegyelmet nem szabad
itt mereven alkalmazni. A tagok megválasztásának módja döntő hatással lesz
véleményem szerint a tagozódásra, de
erről majd ott beszélek részletesebben.
Itt csak a területek kérdésével foglalkoz nék, mert a törvény-koncepcióban már
ezeknek részbeni önállóságot körvonalaznak, amennyiben az itt megválasztott
önkormányzati tagok választmány t alkotnának és korlátozott lehetőséggel, de
döntési joguk volna, meghatározott költségvetéssel dolgoznának. Ez elég érdekes felvetés, amit igazából az olyan
területeken lehet alkalmazni, ahol jól
elkülöníthetők a területek és nincsen túl
sok és nagy megoldandó feladat. Ha ez
nincs így, akkor nem kapnak ténylegesen semmit, mert a problémáikat nem
tudják megoldani és a teljes testületben
pedig ez ürügy lehetne az igényeik teljesítésének elutasítására a többiek részéről.

A területi választmányra egyébként
szükség van, de nem biztos, hogy ilyen
módon, inkább a lakossági kapcsolatok
intenzitása és a testület problémaérzékenységének növelése céljából kellenek.
Elképzelhető, hogy egy önkormányzaton
belül többféle jogállású választmány
jönne létre, bár ez nem keltene jó visszhangot a lakosságban. Jó lenne most egy
eléggé korlátozott jogú választmányi
formát létrehozni és a következő választásokra kidolgozni a tapasztalatok alapján egy bővített jogú formát, amelyet
addig kísérleti jelleggel lehetne néhány
helyen létrehozni. Ha már most a választmánynak elég nagy lesz a jogköre,
akkor gondolkodni kell a helyi önkormányzat szövetségi jellegén is, milyen
plusz jogosítványai lehetnek a választmánynak az önkormányzatban pl. vétójog, vagy kezdeményezésük esetén a
téma kötelező napirendre tűzése.

Amegye
A törvénykoncepció legvitatottabb intézménye a megye. Az első kérdés:
szükséges-e egyáltalán? Ennek is több

variációja van s természetesen magyarázata is. Az egyik álláspont szerint egyáltalán nincs szükség a megyékre, mint
önkormányzatokra, hanem csak mint
másodfokú államigazgatási hivatalok
működjenek. Ezt az támasztja alá, hogy
az önkormányzatok jogát csökkentené
mindenféle megyei testület létrehozása,
tőlük döntési jogosítványokat vonna el,
és az eddigi elosztási funkciót mentené
át. Nem tudná őket megvédeni a központi önkénnyel szemben, mert eddig
sem tudta a tanácsok idején, s nem is
biztos, hogy akarná. Nem kell kiskorúnak tekinteni az önkormányzatokat, és
így nem kell nekik "óvóbácsinak" semmilyen megye. Államigazgatási ügyekben a hivatal járjon el másodfokon.
A másik, nem kevésbé markáns álláspont szerint önkormányzati megyére van
szükség - ez közel áll a mai megyei
tanácshoz. Erre azért van szükség mondjuk -, hogy a különbségeket a
területek és települések között kiegyenlítsék, a kormányzati önkénnyel szemben megvédjék őket. Természetesen a
helyi és a megyei önkormányzat között a
hatásköröket el kívánják határolni. Felvetődik a választási mód kérdése is, erre
háromféle alternatívát kínálnak: 1. közvetlenül az állampolgárok választják, hasonlóan a polgármesterhez, 2. a helyi
önkormányzatok választják - hasonlóan
a mostani megyei tanácshoz, 3. a polgármesterek lennének a tagjai. Ezek közül
számomra a leginkább elfogadhatónak
az első megoldás látszik, de ennek részletei nem tisztázottak. A harmadik álláspont a kettő között van és a megyének
az lenne a feladata, hogy a testületi
igényeket ellátó intézmények fenntartásról gondoskodjon, s azt társulási jelleggel tenné. Ez még szimpatikus megoldás
lenne, csak az nem világos, miért kell
akkor megyének hívni, és miért ragaszkodnak a jelenlegi államigazgatási megyehatárokhoz.
Ezeken az álláspontokon kívül még
pár alváltozat is van, illetve magyarázat.
Ilyen pl. az is, hogy amegye mellérendelt lenne a helyi önkormányzatnak.
Akkor miért kell testület hozzá (második
álláspont) és mi lenne a hatásköre és
illetékességi területe. Ha mellérendelt,
lehetséges-e, hogy egy terület vagy település más-más ügyben más-más megyéhez kapcsolódjon - ez a harmadik álláslFolytatás a 8. oldalonl
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pontba még esetleg beleférne. A kiválás
és csatlakozás szabályozását előre kellene szabályozni, különösen az önkormányzati megye esetében, s ezt igen
rugalmasan kellene tenni, hogy a gyakorlatban is kivitelezhetőü legyen. Felmerül még a saját apparátus és a szakértői kör gondja is, de ez szinte teljesen
megegyezik a helyi önkormányzatoknál
leírtakkal. Én az első változatot tartom
jónak, azzal együtt, hogy a jelenlegi
megyei intézmények üzemeltetésére valamilyen társulást kellene meghatározott
időre létrehozni, valamint a már elkezdett beruházásoknál a korábbi megyei
támogatást - amit még nem teljesítettek központilag kellene biztosítani, s ezzel
az önkormányzatba való átmenet nehézségeit is jelentősen csökkenteni lehetne.

V áros és környéke
Kisebben, de hasonló a város és környéke egymáshoz kapcsolódásának
problémája a megyéhez. A koncepcióban van szó ilyenről, de csak a nagyvárosok - a megyei városokat értik alatta és a velük közvetlenül határos községek
között.
Mivel a várossá válásnak egyik feltétele épp a környékre való kihatás volt,
így minden városnak van valamilyen
többlet szerepe a környezet életében,
akár vannak történelmi előzményei ennek, akár az utóbbi időben tudatosan
alakították ezt ki a várossá fejlesztéssel.
Véleményem szerint nemcsak a nagyvárosoknak, hanem mindegyik városnak
van egy vonzáskörzete és ez nemcsak a
közvetlenül határos községekre korlátozódik. Valamilyen integrációt ki lehet
alakítani az önkormányzatok között, elsősorban társulási formában. Azonban
ez csak lehetőséget jelentene, kényszertársulást még a törvény se írhasson
elő. Ez gyakorlatilag már a magyar
hagyományoknakis megfelelő, a bibói
városmegye rendszer csökevényes formája. Természetesen ugyanilyen formát
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látok kialakíthatónak az újonnan kialakult községi jellegű telepeknek is, pl.
Szolnok -Szandaszöllős .

A választások
Eddig arról volt szó, hogy milyen
önkormányzati intézmények lehetnek és
azok milyen problémákat és gondolatokat vetnek feU Most arról is szólni kell,
hogyan válasszuk meg őket. A helyi
önkormányzati választásokat többféleképpen gondolják el, hogy végül melyik
lesz, ma még megjósolni sem lehet
Alapvetően három elképzelés van:
1. Egyéni választókerilleti rendszer,
azaz egy helyért megy a küzdelem a
jelöltek között, hasonlóan a képviselővá
lasztás egyéni kerületeihez. Ennek az a
hátránya, hogy most sem a jelöltek
közötti különbség lesz a döntő, hanem a
pártállás. Ez már a képviselőválasztáson
is igen érdekes eredményeket hozott,
mondhatnám úgy is, torzulásokat. Kár
lenne, ha a helyi politikát is ilyen módon
döntenénk el, s nem lenne döntő szerepe
az egyéni rátermettségnek, egyéniségnek. Ennek a gondolkodásnak ad abszurdum vitele alapján akár "Miki-egereket"
is jelölhetne egy párt, ha elég erős egy
településen, mert a párt neve őket is
bevinné az önkormányzatba.
2. Pártlistás rendszer, azaz hasonló
lenne a képviselőválasztás területi listájához, azaz annyi jelöltet állíthatna egy
párt, ahány tagú az önkormányzati testület, és ezek listája sorrendet is jelentene.
A pártok önmaguk helyi prrogramját
ismertetné a kampány során és a választók pedig szavaznának, nekik melyik
tetszett leginkább. Így kialakulna a testület minden párt első x jelöltjéból.
Ennél a formánál szinte telj sen elvesznének szerintem az egyéni arcok, csak a
párt "álarca" mögé lesve lehetne a jelölteket fel- és megismerni. Gyakorlatilag
elegendő volna egy jó kampány hoz pár
jól kiválasztott jelölt - a j elöltjeik töredéke - és hozzájuk még pár szakértő és ők
a hátukon vinnék az önkormányzatba az
ismeretlen, és így "arctalan" pártjelölteket. Mind a két elképzelés azon a ma
nem túl feltűnő tévedésen, illetve tévesztésen alapszik, hogy a civil társadalom
megegyezik a többpártrendszerrel. Ez
semmiképpen sem igaz, különösen nem
egy településen. Azt természetesnek és
jónak tartom, hogy a parlamentben szinte kizárólag pártok vannak, de egészségtelennek tartanám ennek "földi mását" önkormányzatként. Helyben nagy
szerepe lehet sokféle olyan szervezet-
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nek, országosan vagy helyileg fontos
személyiségnek, akik a Parlamentben
nem lennének igazából a helyükön.
Azonban őket be kell vonni - és nem
csak engedni! - az önkormányzatba. Tólük még hitelesebb lehet, egyénibb és
emberibb az önkormányzat arculata.
Ezt segíthetné elő talán a 3. elképzelés, az ún. kislistás rendszer. Ebben egy
területnek több helye lenne a testületben,
azaz nagyobbak lennének a választókerületek és maximum hat hely betöltéséről döntenének. Természetesen törekedni kellene arra, hogy jól elhatárolható
területek kerüljenek egy kerületbe, vagy
pedig pár kerület alkosson egy ilyen
egységet, és a megválasztottak alkotnák
a területi választmány t, amelynek jogait
korábban már említettem. Esetleg gondolkodni kellene azon, hogy egy választókerületben maximálni lehetne az egy
párt által állított vagy támogatott jelöltek
számát A váőlasztó még így is valószínű, hogy a nagy pártok jelöltjeire szavazna a szimpátiája alapján, de jobban
volna rá lehetőség, hogya helyben jelentős, de nem pártjelöltek is bejuthassanak.
Természetesen a jelöltállítási jogot nem
lehet a politikai szervezetekre korlátozni, hanem minél szélesebbre kell támi a
lehetőséget. J ó lenne, ha az önkormányzat a civil társadalom képviselője lenne s
nemcsak a pártoké.

Más területekkel való
kapcsolatok
Természetesen az önkormányzatnak
több feltétele van és kapcsolódik az élet
többi területéhez. Ezért elsődleges fontosságú, hogy közvetlenül az önkormányzati törvény és a helyhatósági választási törvény után megalkossa a Parlament az új földtörvényt, az állami
pénzügyekről szóló törvényt és az adótörvényt, mert ezek nélkül nincs gazdasági alapja mindennek. Meg kell alkotni
a közszolgálati törvényt és a közigazgatási bíróságokat is létre kell hozni. Ez
utóbbiakra jelentős kihatással van az
önkormányzati törvény, hiszen pl. másképp kell felépíteni a közigazgatási bíróságot, ha megyei önkormányzat is lesz.
Mindezek nincsenek messze, mert
várhatáan szeptember második felében
már önkormányzati választások lesznek
s előtte még kampány és felkészülés is, s
ezek célját pontosan kell ismerni, mégpedig előre. Oly sok a kérdés az önkormányzatok körül, és fontos mindannyiunknak, mi lesz. Mondjanak róla Önök
is véleményt!
Dr. Denke Gergely
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Fedezzük fel az értékeket is!

..............................................................................................................................................................................................................................
lesz, s megyénkben is sok tennivalót
jelent, amit felkészülten kell fogadni.
Szükséges az általános és javasolt falukép (falurész) védelem mellett olyan
objektumok létrehozása, kialakítása,
amelyek majd vonzani fogják az idegeneket, nem kell nekik Egerbe, Gyöngyösre utazni, ha csepergős, esős idő
miatt nem lehet a víz partján napozni, a
háborgó vízen szörfözni, vízisízni vagy
csak fürödni. Történész csoportunk ez
évben befejezi történeti topográfiája készítését, amely a történeti, néprajzi vagy
művészeti értékkel rendelkező építményeket veszi számba, s kiterjedt védeKözéptiszai Vízügyi Igazgatóság. Tá- lemre is alapot adhat, ha ezzel élni
borszerű gyújtéseinken évente mintegy
kívánnak az egyes települések. Fonto40-50 főnyi gárda vett részt, többségük- sabb ennél, hogy ne csak külső, de
ben szakmúzeológusok, s az őket segítő, kiállítóhely formájában is megvalósított,
külön is kiképzett diák munkatársak értékes látnivalók legyenek a Tisza-tó
csapata (biológusok, rajz szakkörösök, környékén.
néprajzi gyújtők). Polgártól AbádszalóElsőnek említjuk a tiszaörsi temetőká
kig a Tisza két partján mintegy 40 polnát, amely a falu végén úgy magasotelepülésen vizsgálódtunk, s végeztünk dik az utcák, sőt a templom felé kisded
tervszerű gyújtő- és feltáró munkát Tidombjával s temetőjével, mint valamely
szai Téka címmel sorozatot is indítot- középkori falu temetóje. Az egyház setunk a tudományos eredmények publiká- gélyekból, közadakozásból hozatta helylására, de most nem erről kívánok be- re Ágfay tisztelendő úr irányításával, s a
szélni, hanem a gyakorlati javaslataink- felújított kápolnában halottkultusz kiállíról, amellyel munkánk felnövő fájának tást készítünk. Rendbehozzák a kápolnálombkoronáját, élvezendő gyümölcsét hoz vezető stációkat, rendezik az 1970kívánjuk befolyásolni.
ben bezárt temető sírjait, növényzetét, s
Ha lesz Bécs-Budapest Világkiállítás, egy jellegzetes magyar katolikus temető
úgy a Tisza-tó térsége kiemelt körzet látványa sokakat vonz majd ide, el is
gondolkoztatja a kömyékbelieket: érdemes-e öntöttkő csodákat emelni az egyszerűbb sírj elek helyett?
Tiszafüreden nagy költséggel hozták
helyre a Kemény kastélyt, újították fel a
pusztuló kastélyparkot. A tanácskozó
termeknek és vendégszobáknak: használt
felső rész alatt ugyanakkora pince húzódik, amely száraz, s alkalmas egy olyan
természettudományi kiállítás létrehozására, amely a Tisza-tó madár-, állat- s
növényvilágát mutatja be. A Hortobágyi
Nemzeti Part (ó a tulajdonos) és a
gyöngyösi Mátra Múzeum munkatársai
segítségüket ajánlották múzeológusainknak a kiállítás elkészítésére. Ugyancsak
Tiszafüreden áll a meglehetősen elhanyagolt Kékesy kastély, benne a Fűz- és
Kosárfonó Vállalat üzemegységével.
Tárgyalásaink szerint a kastélyt a vállalat átadná kiállítási célokra. Felújítása ha itt kiállítótermeket alakítanánk ki, s

Fát ültető embernek messzire kell látni. Nem a csenevész
fácskát, hanem a terebélyes, gyümölcshozót kell érzékelnie:
mekkora lesz koronája, hová veti árnyékát, elfogja-e a napot
más növények elől? S velük a sok gond, baj: küzdelem a
meggyökeresedésért, harc a kártevők s a fa~y ellen, arányossá
metszés a csemetén a végső korona forma erdekében. Ismerni
kell a növényt, a természetet, s látni a jövőt. Nem sajnálni a
fáradságot, az apró munkát a gyümölcs érdekében. Tudománynyal foglalkozó embernek is hasonlatosak a gondjai a fát ültetőé
hez. Reménykedik a társadalom kutatója, hogy munkája eleven
életet fakaszt, értékeket ment meg, s nemcsak pár lapnyi-kötetnyi belÜ a végeredmény.
Amikor négy szomszédos és érdekelt
megye történészei, biológusai, néprajzasai, kultúrhistórikusai öt évvel ezelőtt a
Tisza-tó (akkor Tisza-II.) kutatására vállalkoztak, olyan célt tűztek ki maguk
elé, hogy annak gyakorlatban használható eredményei legyenek; a kutatás közben leszúrt eredményeket a Tisza-tó
környéki településeknek mintegy felajánlják, hogy azok megőrizzék, s megsokszorozzák a térség meglévő sajátos
természeti, művészeti és történeti értékeit. Ne legyen a Tisza-tó térsége egy új
Balaton vagy Velencei tó part. Legyen
sajátosan helyi, más, s épp ezzel vonzó
vidék.
A múzeumokat segítették a helybeliek
is, különösen Tiszafüred tanácsa, gimnáziuma. s a dologban leginkább érdekelt
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Látomások"a Tisza-tó jövőjéről
amelynek védelme érdekében a DamjaIFolytatás a 9. oldalr6l!
nich Múzeum és a megyei tervező iroda
nem kastélyszeruen hoznák rendbe -'
munkatársai a szükséges dokumentációnem lenne égbekiáltó költségu. Itt lehetkat el is készítették. A jövőben e védene létrehozni egy országunkban egyelem még kamatozhat a településnek, s
dülálló kiállítást, amely a Tiszavidék
híressé válhat az alföldi gunyhósor.
vessző-, gyékény-, szalma-, illetve ke~
Ugyancsak a szalóki részen áll a nem
derfonásának, -szövésének hagyomahasznált református templom, s a termenyos termékeit mutathatná be, egyúttal
lőszövetkezet által bérelt paplak, ahol
termékeket lehetne vásárolni, megrenegyházművészeti és egyháztörténeti ~~
delni.
állítást képzelünk el. Mivel az abadi
Abádszalók tanácsával az elmúlt év
műemlék templomot használja az egydecemberében vettük fel a kapcsolatot.
ház, így valószínűtlen ennek rendelteÓk az itt lévő helytörténeti és néprajzi
tésszeru használata, s az egyház~erület
gyűjtemény méltó elhelyezésére béreltek
is támogatná ezt az elképzelést. Otéves
ki egy parasztháza~, ~ lehetséges, ~?gl ,a kutató munkánk során már szárnbavetmúzeumok segítsegevel ez a kiálhtás
tük a térség (hevesi, borsodi, hajdúsági
még ez évben megvalósul. Hatalmas
részeken is) egyházi múkincseit, úraszérték népi műemléki szempontból a szatalkendőit, kelyheit, ónkannáit és iratait,
lóki szólók egységes gunyhósora,
s belőlük csodálatos képet
alkothattunk
az
egykori,
evidéki egyházi kultúráról. Jó lenne
ezt külföldiek
számára is tudatosítani, s
hazai közönségünk, sőt az
érintett falvak
közössége
előtt is felmutatni: íme, e
szegényesnek

tűnő vidéken milyen értékek keletkezhettek. E kiállítás katolikus párját a
Tisza-tó hevesi oldalán készítenénk el, s
felmerülhet Tiszafüreden egy zsidó kultúrát bemutató terem létrehozása is.
Tervek ezek, amelyek hosszas kutatásra épülnek szilárdan. Kell hozzá a
helyiek lelkesedése és megértő támogatása is, s nem utolsó sorban támogatás a
majdani világkiállítástól. Némelyik tervvel azonban addig sem kell várni, s
tarsolyunkban ott lapul még más településekre szabott plánum is. Bárha érdeklódnének iránta a mai és jövóbeni vezetők, akik ugyanúgy egy terebély.es és
gyümölcshozó fát látnak egy-egy ]avaslatunkban, mint magunk.

Szabó László
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Kü1önl;geS kompozíciót láthattak a Föld Napján a
di polgárok. Mint a jelvényból kiderül, a Szab~d D~m0I<:raták
Szövetsége helyi csoportja készítette, hogy fricskat adjon a
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Tisza-tó tervezőinek, építáinek, s főleg félbehagy~in~. ,A
Föld Napja korábban Környezetvédelmi Nap volt, s ugy erzik,
hogy akik fent kiötlötték ezt a ,túlmé:etezett víztár?zót, nem
gondoltak a környezet védelmere, sot arra s~m torekedte~,
hogy a szükségesnél ne okozzanak nagyobb kart, a mesterseges tavat beillesszék a természetes környezetbe,
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V áUalkozás vagy müvészet?
ÉPÍTÉSZ ALKOTÓTÁBOR A TISZA-TÓ PARTJÁN
Áprilisban rendezték meg Abádszaló- sportgépek fogadására.Szeretnénk az egé- vízivilág, ahol sok a nád. Én azt mondakon, a Magyar Népművelők Szolnok Me- szet felfűzni egy regionális tájrendezési nám, hogy kötelező a fehér fal és a nádtető.
gyei Egyesületének vendégház ában azt az tervre, mert ezek csak kiragadott példák. de Ez összefogná az épületeket a tájhoz való
alkotótábort, melynek keretén belül 15 épí- meggyőződésünk. hogy csak összességé- igazodásukban. Nem szabad a most tervetész készített terveket a Tisza-tó körtil ben lehet figyelni a Tisza-tót. Térségi gon- zendő épületeket a '60-as, '70-es, '80-as
létesítendő beruházásokra. Természetesen
dolatot szeretnénk elhinteni, mert az nem években épített - s elrontott - faluképhez
az egyes területekre általános rendezési igaz, hogy az egyik oldalon másféle nép él, igazítani. Két dolgot mondok. amit biztotervet is készítenek, maximálisan szem mint a másikon, vagy, hogy más lenne az san nem szabad csinálni: egyik a lakótelepi
előtt tartva, hogy az új létesítmények emépítészeti kultúra. Közép-alföldi jellegű szisztéma, másik a kettős közlekedési rendberközpontúak legyenek. környezetbarát építészet van az egész térségben, itt nem szer. Ezek helyett én csak utcákban, tereképítőanyaggal, tájba illő formákkal készüllehet azt mondani, hogy itt a megyehatár és beri tudok gondolkodni és földszint plusz
jenek.
innentől másképpen gondolkodnak. élnek
egyemeletesnél nagyobb épületet soha nem
építenék. Ezért nem értek egyet azzal, hogy
A kezdeményezés, melynek hatására lét- az emberek.
rejött ez a tábor, csak elismerést szerezhet a
Ezért is érezzük fontosnak egy regionális ilyen Tiszafüred léptékű településen négytelepülésszövetség - mely független a KIB- emeletes épületek vannak. Ezt szörnyúnek
szervezőknek, hiszen azt hivatott megelőz
ni, hogy ne kövessék el azokat a hibákat - től, a megye- és településhatároktól - létre- tartom.
ismerve az eddigi gyakorlatot -, melyekre a hozását, amely rendelkezik a szükséges
Bodonyi Csaba: Bárhol jártam, sehol
már megval6sult üdülőterületeknél bőven tőkével és jogkörökkel, felügyeli a beruhá- nem volt ekkora igény kiskertekre, üdülő
akadt példa.
zásokat és a megtermelt nyereség felhasz- helyekre, mint Magyarországon. Nem oszA célokat, a terveket Kerekes László nálását
tották fel a legjobb tájakat telkekre, hanem
vízgazdálkodási mérnök, a KözéptiszavidéA résztvevők meghívásos alapon érkez- megpróbálták közösségi módon felhasználki Intéző Bizottság (KIB) főtitkára foglalta tek a táborba, s munkájukat neves konzu- ni. Úgy érzem, hogy ez egy tipikusan
össze:
lensek segítették. köztük Makovecz Imre szocialista pénzelköltési módszer, amikor
- A kezdeményezés részben a szakma Ybl- és Kossuth-díjas, Bodonyi Csaba az emberek nem tudják mire költeni, mibe
igénye volt, de elsősorban a KIB-é. Nem Ybl-díjas, Dévényi Sándor Ybl-díjas épí- fektetni a pénzüket.
kisebbítem az üdülőterületi főépítész Ba- tész. A két hét alatt munkájukat, beszélgeA szintén nálunk tipikus üdülőfaluval
logh György érdemét, hiszen mint szakma- téseiket folyamatosan figyelemmel követ- létrehoznak egy másik falut, csak itt sokkal
beli, ó vállalta magára a szervezést, lebo- hettem, az építészeti elgondolásokról, az kisebb minden és csak egy szezonban él.
nyolítást. Ú gy gondoltuk, mivel ez egy általános érvényű irányelvekről így saját Ezzel szemben fennáll az a társadalmi
most induló üdülőövezet, fontos, hogy gon- gondolataikon keresztül számolhatok be.
igazságtalanság, hogy ezek a telkek előköz
dosan előkészített, építészetileg egységes
Balogh György - üdülőterületi főépí múvesítettek, ugyanakkor a többszáz éves
tervek készüljenek. Ezzel a rendezvénnyel tész: Ez egy mesterségesen kialakított táj, falvak néhány méterre az üdülőfalutól köza szakma figyelmét szerettük volna a Tisza- ami most kaphatja meg igazi arculatát. A mű nélküliek. Szerintem azt kell növelni,
tóra irányítani, hiszen nekik kell sorsát a legnagyobb gondunk, hogyan lehet a konk- amit 1945 előtt Magyarországon is termékezükbe venni. Nem titkolt célunk, hogya rét feladatokat úgy megoldani, hogy ne egy szetesnek vettek. hogy a falu maga teremttervezett világkiállításra mi már kész ter- nemzetközi megjelenési formában készül- se meg üdülő jellegét.
vekkel rendelkezzünk. ha jönnek a vállal- jenek, hanem egy csak erre a helyre jellemKosdi Attila - régió építész-településkozók, meg tudjuk mutatni számUkra el- zóben.
fejlesztő Kft Miskolc: Többfelé tapaszképzeléseinket.
Nagy István - Szolnokterv: Nem sza- taltuk az idegen-ellenességet, ami teljesen
Hasonlóan fontos lenne a kiemeit üdülő bad elkövetnünk a törökországi hibát Ök a érthető is, mert az itt élőknek sokkal
területi cím elérése, melynek fontos kritéri- keleti hangulatért hozzájuk látogató nyuga- alacsonyabb az életszínvonaluk, mint az
uma a területfejlesztés pontos és részletes ti turistáknak modem várost, tájat csináltak. ideérkezőknek, így alacsonyabb rendű álelkészítése. Ezt úgymond becsületbeli kér- s ezzel eredeti vonzerejüket, keleti varázsu- lampolgárnak érzik magukat. Hiszen itt
désnek is tekintjük, hiszen a Dunántúlon kat vesztették eL
csak bizonyos napokon lehet húst kapni a
már öt ilyen terület van, míg a Dunától
Makovecz Imre: Itt adott egy tiszai boltban, s a kenyér is be van osztva, hogy
keletre csak egy. S hogy melyek
. melyik típus melyik nap kaphaezek a konkrét tervek? Csak
tó. Ugy érzem, ezen úgy lehetni!
nagyvonalakban:
változtatni, ha az itteni infrastTiszafüreden a Kossuth tér
ruktúrán javítanánk, s akkor az
rendezése a Gépszöv kiköltözéemberek maguk teremtenék
se után; a vásárcsarnok és körmeg itt az üdülési lehetősége
nyezetének átépítése; az úrr. 9.
ket.
Dévényi Sándor gondolatai
sz. sziget - a Holt-Tisza parton a
minden vezető számára megszív33-as számú út mellett - beépítélelendóek: Munkásságom socán
si terve; Abádszalókon a köznagyon sokféle emberrel dolgozségközpont rendezési terve, 10tam együtt, kőművesekkel, de bávasbázis építése; Tiszaderzsen
nyászokkal is. Sajnos a mai meskirándul6centrum, csónakkikötő
terek nagy részét újra meg kell
tervezése; Poroszlón a Graefl
tanítani a "mívességre", de ha az
kastély átépítése, a Cserőközi
embereknek értelmes feladatot
terület részleges beépítési terve;
adunk, ha elgyönymödhetnek
Sarudon új üdülőközpont beépísaját munkájukban, akkor szívetési javaslata; Kiskörén termál
sen, örömmel dolgoznak.
strand felépítése, a télikikötó át- V.U. alakítása, repülőtér átalakítása Folyik a munka Bodonyi Csaba Ybl-díjas építész irányításával
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lovakról
Dobosy László: Ménes

vá nemesítve a vétlent, s egyúttal lezüllesztve az addigi
nemest. Igen, az, és akkor, amikor a honi lótenyésztés és
lovassport világhírű és szintű értóinek szerencsésebbjét nagyüzemi karakül juh tenyésztókké száműzték, netán gyapotot
vagy gwnipitypangot termeszteni kényszerítették. Már persze
azokat, akiket - "lévén lóbolondok, s az szerintük úri sport az,
és magyar" - nem Recsken foglalkoztattak leginkább kőtörő
ként. Avagy a nagyüzemi éberség fokozódásával - kis koncepció is koncepcióisi per alapon még rosszabb elő-, inkább
persze BALítélettel sújtottak. Pedig ők a hajdanvolt lovasdinasztiák, a többiek, az e téren megszállottak, s az egyszeru
magyar parasztok vívták ki nemegyszer munkáj ukkal országunk dicséretét, dicsőségét a világban a kisüzem i vállalkozó
jellegű állattartás felsőbbrendűségét bizonyíthatón. No persze
felfogható ez stílusosan úgy is, hogy "Nagy a feje búsuljon a
ló", de jobb lenne tán ilymódin inkább bevallani, hogy: "Rossz
lóra tettünk!" (Tudnüllik ez esetben rosszul számít az, amikor
valakinek vagy valaminek a híve lesz valaki.)

C.Mlhu {Romániai: Harap a ló

Miért magyarázattal kezdeném - angol mondással - e
képszerusített vallomást: "A ló lovas nélkül is LÓ marad,
viszont a lovas ló nélkül CSAK ember." Remélem, remélhetem így, hogy mi is lassan már ló nélkül maradók emberségünktól tán legalább eddigelé még nem fosztattunk
meg.
A múlt tisztelete - erőforrása a jövőnek - így lótenyésztési
és lovas hagyományaink ápolása, tiszteletben tartása, avagy
elhanyagoltsága tehát egyfajta távlathatározó tényezőnk. A
lovak szeretete és megbecsülése ugyanis az őshazától kezdve
töretlen volt hazánkban egészen napjaink történelmi félmúltjáig. Szinte hallom: "már megint - már itt is az ötvenes (és
további) évek" szisszen fel most magában vájtfülű kedves
olvasóm. Igen az - többek között - amikoris gyermekkoronkban a padlássöprő, kuláküldöző, kollektivizálók még a kisparaszt büszke járású egypár lovát is elküldték nekünk (városiaknak) - jegyes lókolbász gyanánt - napi sorállásunk vágytárgyá-

Pálosi Ferenc /Romániai: Kecses trapp
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Bogdan Mysliwiec fLengyelorSZágl: Lóbarátom

E területen - már tavalyi vitáinkat is megelőzendőn - 1956
valósan népfelkelésnek bizonyult, hiszen majdnem minden
valamirevaló szakemberünk - hányattatásai okán - felkelt és
idegenbeszakadt. Tenyésztómunkánk így szakértelem, lovassportunk pedig, a már bizonyított oktatógárda nélkül maradt míg a világban persze azóta is számos magyar tenyész és sport
csúcseredmény születik azért általuk (sajnos így aztán mégsem általunk).
Persze tudom, hogy a lovak sokoldalú társadalmi-termelési
hasznosításának jelentősége világszerte megváltozott, inkább
persze átalakult A hajdani társi-bajtársi kapcsolat mára
inkább baráti-sporttási viszonnyá lényegült De azt azért
vallom, hogya ló és az ember sokezeréves kapcsolatában a
legemberibb állat a technikamámor túlburjánzásában egyfajta
civilizációs egyensúlyt kereső szimbólum. Az az erő azonban,
amely a lovat részben fölöslegessé tette - a nálunk gazdagabb,
tehát "tőkésebb" országokban az ember szabadidejét és jövedelmét is megnövelte. A civilizált életmód velejárója így ott a
civilizációs egyensúlyt kereső tevékenységek preferálása,
vissza a természethez, az aktív mozgáshoz, az egészebb,

Baricz Katalin: Szabadon

egészségesebb emberi élethez módon, s láss csudát, máris
bekövetkezhetett a 16 reneszánsza. És mi szegény tökéletlenek, pardon: tókétlenek, mit tehet(t)ünk? Például szokás
szerint hozhatunk határozatokat és rendeleteket: mint például
a csak 1976-ban hatályon kívül helyezettet, mely szerint a
termelőszövetkezeti tagok nem tarthattak saját lovat, pedig hát
az a ménesben is csak a legemberrepárzóbb házi, s így a
legkevésbé kollektív (nagyüzemi) állatunk volt. (Galsworthy
pedig már elóbb megírta _. lehet, hogy a mai magyar polgár
lélektudoraként is -: "A lovat nem lehet szabványosítani, sem
államosítani. ")
Az utóbbi években így aztán álproblémaként sokat vitatott
volt a kérdés, hogy a tenyésztés vagy a sport marasztalható-e
el gyorsan bekövetkezett eredménytelenségeinkért. Az persze
eleddig eszünkbe sem jutott (itt sem!), hogy az általános
társadalmi, politikai, gazdasági környezetünk tévelygései miatt sem az agrár-, sem a sportterület elmélete és gyakorlata
nem volt, (lehetett) mentes szakérteimi hiányokból, voluntarizmusból, akár az élet által elvetett hibás ideológiai tételekból
táplálkozó okok, okozatok satöbbik rontásártalmaitól. Báró
Wesselényi Miklós jövendölése: "A lótenyésztés ... erkölcsére és karakterére ... egy
nemzetnek nagyon behat", esetünkben így
sajnos megfordítva is együttzüllóen igaznak bizonyult
Cím választásom értelmét megvilágítandó persze ők a múlt századi reformelódök
akkor sikeresen felvirágoztatták a honi
lótenyésztést és lovassportot, ... sót a hazát.
Az ő és mai reformtörekvéseink egyenlege
egyező; melyeknek vágyott célja, értéke és
mértéke az európaiságban, emberibb életünk minőségében rejlő.
Addig is Kedves Olvasók! Egy olyan
"képírás - tényképeit" ajánlom tisztelt figyelmükbe, amelyek eleddig Swift szavait
láttatják számunkra: "Ember... szállj magadba, javulj meg ...példát vévén a négylábú fIlozófusoktól, a lovaktól, kik különbek,
mint te!"
Benson Vilmos
IReprodukciók: Kolozsi Sándori
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SEAL - JET
Tömítések és műanyag alkatrészek gyártása
A Köolajkutató Vállalat Gépészeti Üzeme rendelkezik a fenti technológiával és
tud gyártani 250 mm külsö átmérőig bármilyen tömítőelemet (Sirnering, "O"
györii, lehúzó és támasztógyiirii, rúd- és dugattyútömítések, vezetögyöriik stb.)
természetesen szabvány on kívüli méretekkel is.
Hatféle alapanyagból 400 bar max. nyomáshatárig és -40 C-fok és +200 C-fok
hőmérséklet határig (hidraulikai és pneumatikai rendszerekhez).
10 darabos rendelést akár egy órán belül is képesek vagyunk legyártani.
Rendelhet telefaxon is (beépítési méretekkel együtt). Mire hozzánk érkezik,
átveheti a kész terméket.
CÍMÜNK: Köolajkutató Vállalat Gépészeti Üzem
500 Szolnok, Úri-Szabó J. u. 5.
Telefon: (56) 44-895
Telefax: (56) 41-392 Telex: 23-643

Tájékoztatás a Szolnoki Ingatlankezelő Vállalatnál
bevezetett ügyfélfogadási idők megváltoztatásáról
TISZTELT ÜGYFELEINK!
1990. május IS-től kezdődően a Szolnoki Ingatlankezelő Vállalat ügyfélfogadása az
alábbiak szerint módosul:
HÉTFÖN, KEDDEN, PÉNTEKEN: 7.00 órától-lS.30 óráig
SZERDÁN: Minden házkezelöségen, díjbeszedő leányvállalatnál, és hősiolgáltatási
üzemnél (fíitési idényben) 7.00 órától - 20.00 óráig
CSÜTÖRTÖKÖN: INKÖZ Irodánál 7.00 órától - 18.00 óráig
SZOMBATON: Minden házkezelöségnél, díjbeszedő leányvállalatnál, INKÖZ Irodánál,
hőszolgáltatási üzemnél (fíitési idényben) 8.00 órától - 13.00 óráig
Kérjük ügyfeleink et, hogy vállalatunkkal kapcsolatos ügyek intézésénél a meghosszabbított ügyfélfogadási időt is
szíveskedjenek igénybe venni.

Együttműködésüket előre

köszönjük.

Szolnoki Ingatlankezelő Vállalat

I

I

A Szolnok Városi Televízió munkatársakat keres
szerkesztő-riporteri

1-

feladatok ellátására.

Az újságírói gyakorlattal rendelkezők mellett olyanjómegjelenésű diplomásokjelentkezésére is
számítunk, akik szívesen foglalkoznának televíziós műsorszerkesztéssel.

_I

Az érdeklődök a részletek megbeszélésére keressék fel stúdiónkat:
Szolnok, Molnár Anna u. 6. Telefon: 56/34-637

1-
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!fl:A. Karcagi Népi Iparművészeti
Szövetkezet vezetősége
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PALYAZATOT
hirdet
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ELNOKIMUNKAKOR
betöltésére.

Az elnököt a tagság öt
évre választja meg.
A munkakör 1990. szeptember
töltendő be.

&\

l-jétől

Bérezés megegyezés szerint.

~

Pályázati feltételek:
Közgazdasági egyetemi végzettség.
Ot éves

vezetői

gyakorlat.

Legalább alapfokú német nyelvvizsga.
Felső

~~

korhatár: 45 év.

A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal és a jövedelemigény
megjelölésével 1990. július 25-ig küldjék el a szövetkezet címére
(5300 Karcag, József A. u. 6.) Sebők Gáborné főkönyvelő részére.
Bővebb felvilágosítást személyesen a helyszínen,
vagy telefonon Sebők Gáborné főkönyvelő ad. Telefon: Karcag 552.

A beérkezett pályázatokat bizalmasan
kezeljük, az elbírálás várható időP ontja
1990. július 30-ig.
IjP

1ffJ
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A nyelv fontosságáról

A csernobili gyerekekért

marad életben (összehasonlításul ez a
mutató az Egyesült Államokban, vagy
az NSZK-ban 75-85 százalék). Ennek
ellenére eddig még egyetlen belorusz
gyermeknek sem adatott meg a külföldi gyógykezelés reménye, hisz sem az
orvosok, sem a szülők nem rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi eszközökkel.
A szegénység bármilyen formája
megalázó és fájdalmas. De szabad-e
eltitkolni csupán büszkeségból, amikor gyerekek százainak élete a tét? Ma
még néhányszázan vannak. És holnap? Holnap a csernobili gyászjelentésben már az áll, hogy egy egész
nemzedék van végveszélyben! El kell
ismerni, hogy a kormány és a lakosság
egyaránt sokat tett a tragédia következményeinek felszámolásáért, a sugárfertőzött emberek gyógykezeléséért. De Csernobil következményei
sokkal súlyosabpak, min! az egyes
tudósoknak, szakembereknek hosszú
időn át tűnt. E sorsdöntő feladat megoldása lehetetlen nagyméretű összefogás nélkül.
A sugárbetegségben szenvedő lakosság, mindenekelőtt a gyerekek
iránt érzett mély aggodalom és felelősség vezette a Belorusz Legfelső
Tanácsot és a Minisztertanácsot, amikor felhívással fordult a parlamentekhez, a kormányokhoz, a nemzetközi
szervezetekhez, az állampolgárokhoz
és minden jóakaratú emberhez, hogy
segítsék a csernobili katasztrófa következményeinek felszámolásáért tett
erőfeszítéseket. A Felhívás minden
bizonnyal megértésre és segítő szándékra talál. A tevékeny szeretet még
megmentheti az atomkatasztrófa áldozatainak életét.
V.H.(APN)

Az ember.élete és tevékenysége elválaszthatatlan a nyelvtől. A nyelv az emberrel
együtt keletkezett és vele együtt fejlődött
Szorosan összefügg a gondolkodással, az
érzelemvilággal és az akarati tevékenységgel.
A beszédnek, a nyelv hallható megnyilvánulási formájának mindig nagy szerepe volt
az e~ber történelme során. Az írásbeliség
megjelenése előtt a kommunikáció legfontosabb formája volt. A katonai vezényszavak,
a sámánok, papok imái, a ráolvasó mondókák, a varázsigék igen nagy jelentőségűek
voltak az ember életében. A demokráciában
élő népek életében a véleménynyilvánítás
eszköze volt
A beszéd jelentősége ma sem csökkent. A
demokrácia teljesebbé válásával egyre több
embernek van lehetősége arra, hogy elmond~a véleményét a közqgyekről, hogy beleszólJon a köz dolgaiba. Eppen ezért a beszéd ma
is a gondolatközlés legfontosabb eszköze.
Mint ahogy minden munkához jó eszköz, jó
szerszám szükséges, ugyanígy nem mindegy, hogy a gondolatot továbbító eszköz
megfelel-e feladatának vagy nem.
Kölcsey Ferenc írta 1837-ben: "Meleg
szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza,
nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két
elsóért áldozatokra kész lenni nehezen fog."
A fejlett beszédku1túra kialakítása tehát
hazafIas kötelességünk is, de fontos érdekünk is, mert ha csorba a szerszám, amellyel
gondolatainkat embertársainkhoz közvetítjük, akkor csorba lesz a gondolat is.
A beszéd a műveltség fokmérője is; a
helyes és szép beszéd az általános művelt
ségnek is fontos kelléke. Akinek sűrűn kell
emberek előtt megszólalnia, annak kötelessége helyesen és szépen beszélnie magyarul.
Tudnia kell, hogy az emberek nemcsak
tettét, magatartását, de beszédét is utánozzák, példának tartják. Éppen ezért a tömegek
előtt beszélni felelősség is.
A nyelv az általános és a szakmai művelt
ség megszerzésének is az eszköze. Gyakori
tapasztalat, hogy sok gyermek és felnőtt
azért marad el a tanulásban, mert alacsony a
családtól kapott nyelvi műveltsége.
Mint sok minden másban, a nyelvi mű
veltség megalapozásában is a család a meghatározó. Ha a rohanó (vagy rohanni kényszerülő) szülő már akkor bölcsődébe adja
gyermekét, amikor az még a nyelvalapjaival
sem ismerkedett meg, ha később sem lesz
ideje vele beszélgetni, neki mesét, mondókát
mondani, gyermekdalt énekelni, akkor gyermeke a műveltség megszerzésében az utolsók között lesz már az óvodában is, s majd
az iskolában is. Ez a hátrány egész életében
elkíséri.
Páldi János
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Emlékszem, amikor a
demográfiai csúcs szülöttei
iskolások lettek, a leültetés ük is
gondot okozott. Lázas ütemben
épültek utána az általános
iskolák. Aztán mostanság a
középiskoláknak vannak
gondjaik azért, mert nem
gumiból készültek aJalak. A
szüllJk idén is megrohamozták az
iskolaigazgatókat.
Jászberényben Nagy András viszont
nyugodtan fogad. A Lehel Vezér Gimnáziumot nem rohamoz ták igazán. Szeptemberben is négy elsős osztály lesz.
Idén, s tavaly is húsz gyereket utasítottak el. Ez nem rendkívüli. Az viszont
igen, hogy a három éve kezdett kísérlet,
a kéttannyelvű oktatás nem folytatódik.
Csupán négy diák jelentkezett idén az
orosznyelvű osztályba. A most másodikos, illetve elsős osztályok érettségije
majdan rendhagyó lesz, s lezárja ezt az
elvetélt kísérletet.
A Liska József Ipari Szakközépiskola
sem mutat ostromállapotot. Kilencven
diákkal három elsős osztály indul. Csupán három tanulót nem vettek fel, kizárólag a gyenge tanulmányi eredmény
miatt. Sajnos nem keresett az itt tanult
szakma. Pedig a technikusképzés visszaállítása jónak bizonyult. A végzős diákokat várják a város üzemei, sokan ösztöndíjat is élveznek.
A Klapka qyörgy Szakmunkásképző
Intézet vezetőinek már fejtörést okoz a
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Felvételi .11lár a
szaJílDunkásképzésben is
jelentkezők

elhelyezése. Betblendy Béla igazgató szerint az ideális 34-35 osztály lenne, de most is 39-ben tanulnak a
gyerekek. Szeptembertól pedig 41 osztály lesz! Közel ötszáz gyerek tanul itt
25 féle szakmát. A divatszakmákban
viszont felvételi vizsgát kellett bevezetniük, mert annyira sokan jelentkeztek.
Autószerelő, női ruhakészítá, erősáramú
berendezésszerelő és autóvillamossági
szerelő szakmákat csak jó tanulók tanulhatnak. Ám vannak szakmák, amikre
még szívesen képeznének. Hegesztánek,
esztergályosnak, marósnak, géplakatosnak viszont nem akarnak menni a gyerekek. Szívesen fogadják az érettségi után
szakmát tanulókat is.
Az viszont el szomorító jelenség, hogy
az itt végzett gyerekek közül sokan
szakmájukban soha el nem helyezkednek. Sok cipőfelsőrész-készítő, kárpitos,
női szabó kislány áll a Hűtágépgyár
gyártósora mellett. A pályaelhagyás oka
pedig az, hogy nagyon, alacsony a kereset a könnyűiparban. Igy eleve jobban
fizető helyet keresnek a fiatalok. Az
iskola pedig változatlanul /túl/k:épzi a
tanulókat a fent említett szakmákra. Hisz
a cipőipari vállalat, a ruhaipari szövetkezet változatlanul várja a szakembereket
Ha nem irigylésre méltó Bethlendy
Béla helyzete ezekben a napokban, Simonyi Józsefné még kevésbé az. Szo-

morú, de tény, a sehová fel nem vet
gyerekek szülei legalább a Jászapáti
~ezőgazdasági
Szakmunkásképzóbe
szeretnék fiukat-lányukat elhelyezni
Azt a bizonyos gumifalat itt keln há
legjobban kifeszíteni. A most búcsúzó
57 diák helyét ugyanis szeptembertól
168 fogja elfoglalni! Az általában három
elsős osztály helyett már tavaly négy
lett, most pedig öt indul. S ennek ellené
re bizony sok diákot így is el kellet
utasítani.
A megnövekedett tanulói létszám fo
gadásához szerencsére a feltételek meg
vannak. Nagy segítség, hogy évekke
ezelőtt létrehozták saját tanüzemüket
ahol a szőlő-gyümölcs, a zöldségterme
lő, a szarvasmarha- és baromfitenyésztő
szakmát tanulók gyakorlati képzése biztosított. Az itt szakmunkásbizonyítvány
szerző gyerekek elhelyezkedésével ma
még nincs gond. Bár a munkaerőszolgá
lati iroda ajánlati listáján nincs szabad
munkahely, a környező téeszek, gazdaságok szívesen fogadják az itt végzett
diákokat. A távlati elképzelések azonban a gazdaképzést szorgalmazzák. Az
apáti iskola felvállalná ezt szívesen, sőt
a túl specializált szakmák helyett általánosabb képzést szorgalmaznak, s a speciális ismereteket egy további - negyedik - év során sajátíthatják el a tanulók.
- szera-

Furcsa pár
Sylvester Stallone és
Arnold
Schwartzenegger filmbeli jellemüket meghazudtoló
lírával
összebújva
tangózik egy fogadáson, a 43. Cannes-i
filmfesztiválon, 1990.
május lJ-án.
(Telefotó - MTI Külföldi Képszerkesztő
ség)
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BISIEY ANDRÁS:

A lidérccsirker'
(KISREGÉNY)

ci)
Így telt el néhány nap. A csirke rohanvást gyarapodott Jász
Vendel vérén, kinőtt a tolla, pedig még csak gyámoltalan,
pelyhes kis jószágnak kellett volna lennie igazság szerint,
amelyiket letakarva szoktak tartani a konyha sarkában, nehogy a szél megfújja, eső megverje, s elpusztuljon.
Egy jó hét alatt vágnivaló jérce lett belőle. Jász Vendel nem
engedte ki a házból, nehogy elkóboroljon, héja, görény, róka
vagy valami csavargó elvigye. Pedig néha szívesen megszabadult volna tőle! Leginkább olyankor, ha a csirke odasündörgött hozzá, oldalról ránézett, mintha azt akarná kérdezni:
"Készen vagy-e gazdám?" , azután odavágott a csőrével Jász
Vendel lábához vagy a karjához, ha a kemencepadkán ült, s a
csúf jószág felröpült mellé, és úgy szívta a vérét, hogy alig
akarta abbahagyni, erővel kellett elhessenteni, s még akkor is
megpróbált visszaólálkodni.
Egy napon, amikor Jász Vendel már megelégelte a csirke
lakmározását, a kopasz nyakú jószág megállt vele szemben, és
a gazda em beri szót hallott:
- Mit hozzak?
Először nem tudta, honnan jön a hang, arra gondolt, hogya
feleségéhez szólt valaki a ház előtt, de megismétlődött a
kérdés:
- Mit hozzak?
Ez a hang nem kívülről jön - gondolta a gazda. - De hát ki
szólhatott? Hiszen magam vagyok itt bent élő, meg a csirke. A
csirke! - kapott észbe hirtelen.
- Te szóltál, te ördögfattya? - hajolt le hozzá elképedve.
A csirke beszélt, Jász Vendel világosan látta, hogy mozdul
a esőre, s onnan jön a hang. De hiába szólt hozzá, hiába
kérdezgette, nem mondott mást, mindig ezt az egyetlen
kérdést ismételgette:
- Mit hozzak?
Amikor Jász Vendel megértette, hogy mi történt, nem a
csirkének válaszolt, hanem felugrott és kirohant a házból, a
konyhaajtót is majdnem nyitva hagyta maga mögött, kevés
hija volt, hogy ki nem szabadult a csirke.
- Hé! Asszony! Asszony! Gyere gyorsan! - kiabálta az
udvaron.
- Mit óbégat kend? - dugta ki a fejét a felesége az
istállóajtón. - Felrúgja a sajtárt a Riska ijedtében, ha meghallja
a kiabálását. Tán ég a ház, vagy mi baja?
- Megszólalt a csirke!
- Mit csinált?
- Megszólalt! A saját fülemmel hallottam!
- Részeg kend?
- Gyere be, hallgasd meg, ha nekem nem hiszed el!
Ment is az asszony azonnal, sőt nem is ment, futott, a sajtárt
is otthagyta a tehén mellett, fel is rúgta a Riska, de ki törődött
már a sajtárral!
A csirke ott állt a konyha közepén, és amikor beléptek,
azonnal megszólalt:
- Mit hozzak?
Megdöbbent az asszony, földbe gyökerezett a lába.
- Beszél... - dadogta. Elsápadt, le kellett ülnie a lócára az

asztal mellé. De ez csak egy pillanatig tartott, mert fölállt
ismét.
- Ezüstöt! - kiáltotta. - Ezüstöt és aranyat! Igazat mondott a
diák! - fordult széles mosollyal az urához. - Hát nem érti
kend? Aranyat, ezüstöt hoz nekünk ez a csirke, gazdagok
leszünk! Megvesszük a bíró házát a piactér sarkán!
- No, hát lássuk! - mondta Jász Vendel bizonytalanul. - Hol
van az arany meg az ezüst?
De nemhogy arany, ezüst, még a csirke sem volt sehol!
Nyitva maradt a konyhaajtó, azon kiszökött, eltúnt nyomtalanul.
- Kend hagyta nyitva az ajtót! - kezdett volna pörölni az
asszony, de nem folytatta, mert megjelent a küszöbön a
csirke, egy csillogó nagy ezüstpénz volt a csőrében. Bejött,
leejtette J ász Vendel elé, és indult újra kifelé.
Az asszony az ezüst után kapott, nézegette, ütögette,
megpróbálta a fogai között, nem puha ólomból öntötte-e
valami csaló, de igazi volt.
- Pénzt hozott! Pénzt hozott! - kiabálta, mintha elvesztette
volna az eszét, és úgy szorította a markában az ezüstöt, hogy
J ász Vendelnek erővel kellett szétfeszítenie az ujjait, hogy ő is
kézbe vehesse.
Azután az asszony hirtelen elkomorodott, és bosszúsan
legyintettt egyet.
- Csak ezüstöt hozott, pedig a diák aranyat ígért!
- Örülj inkább az ezüstnek! - csitította volna az ura, de az
asszony egyre jobban dühbe jött.
- Ezzel a vacak ezüsttel akar kifizetni minket? De én ebbe
nem nyugszom bele! A diák napokig nálunk kosztolt, tejbenvajban fürösztöttük, kikel tettük a csirkét, fölneveltük, tápláltuk a vérünkkel, azért nem fizetség ez a nyomorult ezüstpénz!
J ász Vendelnek futólag eszébe jutott ugyan, hogy talán nem
egészen igaz, hogy tejben-vajban fürösztötték a diákot, bár
kapott egy nagy sajtárnyi tejet, a csirkét is csak ő táplálta a
vérével, de ez csak egy futó gondolat volt, amit az asszony
méltatlankodása el is űzött azonnal.
- Szóljon már kend is valamit! - nézett rá hirtelen a
felesége. - Ne hallgasson, mint a sült hal! Vagy tán nincs
igazam?
- De! De! - mondta gyorsan Jász Vendel. - Igazad van, de
lehet, hogy mégsem a csirke a hibás.
- Hát ugyan ki? Tán én?
- Amikor utoljára megkérdezte, hogy "Mit hozzak?", azt
válaszoltad, hogy "Ezüstöt! Aranyat!". Erre azután megfogadta, amit először mondtál, és ezüstöt hozott.
- Mondtam, mondtam! - dohogott egy kicsit megcsendesedve az asszony. - De ha olyan sok esze van, tudhatta volna,
hogy az arany sokkal többet ér, hát persze, hogy azt akarok,
az ezüstöt csak úgy mondtam! - Hirtelen körülnézett a
konyhában. - Hol van?
Alig mondta ezt ki, már meg is hallották a csipogását a
szobából.
- Nem megy ez el - mondta J ász Vendel. - Nem kell bezárni
az ajtót. Ha nem engeded el, hogy hozzon aranyat?
- Az ám! - Az asszony a homlokára csapott. - Ez a csirke
hozza valahonnan a pénzt. Márpedig akkor ott többnek is kell
lenni. Kifigyeljük, hogy hova megy, és nem várjuk meg, hogy
egyenként hozza el nekünk, összeszedjük mind egyszerre.
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Lehet, hogy egy szaIcajtóval is van ott, vagy egy zsákkal, egy
ládával... .
.
. - Vagy egy szekérderékkal...! - tódította mérgesen Jász
Vendel.
.
- Maga cs3k hallgasso~! ' - torkolta le az asszony. - Ha
engedem, földhözverte volna a tojást, vagy a csirkét belefojtotta volna a dézsába, amikor először szívta a vérét. De majd
én megmutatom, hogy aranyban fogunk dúskálni! - Kihozta a
csirkét, letette a konyha közepére, és lehajolt hozzá. - Eredj! mondta. és az udvarra nyíló ajtó felé mutatott. - Eredj, és
hozzál még aranyat! Érted? A-ra-nyat! Sokat!
De a csirke csak pittyegett egykedvűen, esze ágában sem
volt aranyért rohanni.

ti

Nem kellett hozzá sok idő, Jász Vendel meg a felesége
. kitapasztalták a csirke szokását. Mindig evés után kérdezte
meg, hogy "Mit hozzak?", ha tele volt a begye a gazdája
vérével. Naponta kétszer evett, ennek két csillogó sárga
aranypénz volt az eredménye, mert most már vigyázott Jász
Vendel, és vigyázott az asszony is, nehogy ezüstöt mondjanak
. arany helyett .
Hanem ahogy telt az idŐ és nőtt a csirke, egyre több vér
kellett neki. Néha Jász Vendel elzavarta volna, ha megelégelte
a lakmározását, de a csirke olyankor nem kérdezte meg, hogy
"Mit hozzak?", csak csipogott elégedetlenül, és nem nyugodott
addig, amíg jól nem lakott a gazdája vérével.
Ahogy gyűltek az aranyak a sublót fiókjában, úgy gyengült,
fogyott, sápadt Jász Vendel. Egyre gyakrabban le kellett ülnie
munka közben, ha almozott az istállóban, kukoricát darált
vagy szalmát hordott kenyérsütéskor a kemencébe, az arca
színe meg egyre jobban hasonlított a félve rejtett aranyak
színéhez.
Egy nap azután, amikor már forogni kezdett vele a világ,
nem állhatta tovább, szóvátette a feleségének.
- Az egész' véremet kiszívj a ez a dög! Már alig állok a
lábamon.
- Ugyan már!- válaszolt az asszony. - Nem kell kényeskedni! Hiszen alig van dolog, mit tenne kend, ha kaszálrii kéne?
- Nyakamon az őszi szántás, az se kismiska!
- Hiszen a lovak húzzák az ekét, kend csak tartja. mi a nehéz
abban?
- Sok vérem elfolyt, gyenge vagyok. Fogadjunk föl valakit a
szántásra! Van elég szegényember a faluban, egyetlen
aranyból kitelik az ára. és még marad is valami.
- Csak az kéne még! - csattant föl az asszony. - Pénzt dobni
ki olyasmiért, amit magunk is el tudunk végezni! Aztán mit
gondol kend, milyen szóbeszéd támadna, ha arannyal fizetnénk valakinek a szántásért? Én húztam az igát, amíg kend az
ágyban heverészett és it tojást keltette, most dolgozzon egy
kicsit, ne lustálkodjon!
- Együtt van már a pénz a bíró házára - mondta egy kis
hallgatás után Jász Vendel. - Vegyük meg, aztán vessünk
véget ennek a ...
De az asszony befejezni sem engedte.
- Kell is nekem a bíró háza! Az a nyomorúságos vityilló!
Néhány hónap múlva akár kastélyt vehetünk valahol.
- Majd frrtatnák is, hogy honnan került pénz rá!
- Nem biztos az! Akinek sok a pénze, nagy a becsülete is.

Ha csurran-cseppen pandúrnak, bírónak, fiskálisnak, majd
nem kíváncsiskodnak sokat
- De mire összejön a kastély ára. az utolsó cseppig odalesz a
vérem.
- Egyen kend többet, hogy legyen elég vére! Én nem
sajnálom az ételt kendtől. De a kastélyhoz szolgák is kellenek,
akik sütnek-főznek, takarítj~ azt a tengersok szobát, nehogy
azt higgye kend, hogy ha meglesz a kastély, nem kell több
arany! Akkor kell csak igazán!
Jász Vendel felnyögött kínjában, és mondott volna valamit,
de az asszony kiment nagy dérrel-durral, és becsapta maga
mögött az ajtót
A csirke ott pittyegett a szobában. Mostanában már nem
csukták előtte az ajtót, szabadon járt-kelt. Egyszer-kétszer,
amikor elindult az aranyért, próbálták kifigyelni, merre megy,
kapar-e valahol, de eltúnt, akárhogy igyekeztek a nyomában
maradni. Nem foszlott szét, mint a köd, nem vált láthatatlanná,
de mindig talált olyan helyet, ahol eltűnhetett a szemük elől,
aztán csak akkor jelent meg ismét, amikor már a csőrében volt
az arany.
Jász Vendel búsan ült a kemencepadkán, s az járt a fejében,
hogy előbb-utóbb meg kell halnia, mert a csirke kiszívj a a
vérét, a feleségéé lesz a vagyon, élheti világát a rengeteg
aranyból, még fiatal legényt is kaphat urának, s majd együtt
nevetnek rajta, hogy ő csak úgy odaadta az életét. ..
Ezt nem hagyom! - határozta el hirtelen, és fölállt, hogy
megmondja a feleségének a döntését, de egyet lépett, elbizonytalanodott,kettát lépett, megállt, a harmadik lépés helyett
meg visszaült a kemencepadkára Elképzelte, hogyan pöröfue
az asszony, hogyan fojtaná belé a második szót, amit ki akarna
mondani, hogyan keserítené meg az életét, s megértette, hogy
már késő. Sok-sok évvel ezelőtt kellett volna a sarkára állni,
újházas korában, amikor először vette semmibe a szavát az
asszony. De ha nem megy szemből, majd megy kerülóvel!
Hiszen hiába csodálatos csirke ez, hiába hord aranyat, csirke
azért mégis, aki nem ismeri a titkát, meg nem mondaná, hogy
mit tud, csak a csúf kopasz nyaka különbözteti meg a többitől.
Ezt is elviheti a róka, ennek is átharaphatja a nyakát a
görény ... aztán ha egyszer eltűnik valahogy, ki tudja megmondani, hogy mi lett vele.
Fölállt Jász Vendel, közelebb lépett a csirkéhez.
. - No, gyere csak! - mondta félhangosan. - Gyere a
gazdádhoz!
Azt már csak gondolta hozzá, hogy "Hadd tekerem ki a
nyakad!", de a csirke mintha megértette volna a szándékát,
óvatossan hátrált előle, és folyton szemmel tartotta, a legkisebb váratlan mozdulatára elmenekült
Kergette egy darabig, amíg át nem izzadt az inge, szédülni
nem kezdett a feje, de hiába bújt utána az asztal alá, az ágy
alá, hiába érezte néha, hogy már a markában van, az utolsó
pillanatban mindig kicsúszott a kezéből.
- Várj csak, várj! - állt föl végül zihálva. - Majd eIkaplak,
amikor szívod a véremet!
De ez se sikerült, mert az asszony már úgy várta az'
aranyakat, hogy maga sürgette a csirkét, menjen a gazdája
vérét szívni, S mindig ott volt, amikor a csirke evett, olyankor
pedig Jász Vendel nem merte kitekemi a nyakát
(Folytatj uk)
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GOLD STAR A A~VIDIARt
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Az ember és a nemzet

.............................................................................................................................................................................
tn

harmóniát kíván
ki zenei és kórusrendezvényekre - imÜnnepélyes,
az
már ötödször - mindig örömmel jön,
emelkedett alkalomhoz
mert lelkes és értő szakemberek hívják, s
illő
szignállal vette
a közönség is szívesen fogadja. Így
kezdetét a Fiúkórusok
lassan már otthon érzi magát itt.
III. Országos és NemKérdéseinkre válaszolva elmondotta
zetközi Találkozójának
többek között azt is, hogy számára a
nyitóhangversenye
név, édesapja, Bartók Béla klasszikus
Szolnokon, május első
hagyatékának ápolása, gondozása megszombatján, a megyei
tisztelő kötelesség. Szeretné, ha Bartók
tanács dísztermében. A
életművét a jövő nemzedékei is méltón
találkozó védnökeit: a
díszemelvényen helyet
ismernék és megbecsülnék!
A klasszikusok sorsa azonban haláluk
foglaló ifj. Bartók Béután sem egyszeru, mert az utókor gyaklát - aki az autogrammran feledékeny, pedig harmónia (zene)
kérők ostromát két naBartók Béla és Mohácsi Ottó a kórustalálkozó rövoonökei
nélkül sem az egyes ember, sem a
pig derekasan állta - és
Mohácsi Ottót, Jász-Nagykun-Szolnok meg kell említeni Buday Péter szolnoki nemzet nem létezhet, mint ahogyan a
Megye Tanácsának elnökét szűnni nem karnagy nevét, akinek nem kis érdeme lélek sem.
Személyes életében már nem kíván
akaró taps köszöntötte. Erkel Tibor, aki volt a kórustalálkozó Szolnokon történő
szintén védnökként bábáskodott a talál- megtartásában, abban, hogy Szolnok ze- semmit, a mai politikai folyamatokat
kozó születése körül, elháríthatatlan aka- neszerető közönsége olyan kétnapOs él- értékelve viszont azt szeretné, ha nem
dály miatt nem tudott megjelenni az ménysorozattal gazdagodott, amely nél- kellene negyvenévente újból megbánni
kül érzelmileg szegényebbek maradtunk mindent. A magyarságnak ki kell heverünnepélyes megnyitón.
Dr. Vincze Sándor megyei művelő volna.
nie mielőbb a sebeket, különben nincs
dési osztályvezető megnyitó szavai után
talpraállás.
***
Az esemény fóvédnökével; ifj. Barfelcsendült a legszebb hangszer, az emÉs ami még igen fontos - tette hozzá
beri hang semmi mással nem pótolható tók Bélával a hangverseny szünetében ifj. Bartók Béla - a derut és az optimizbeszélgettünk.
csodája.
must minden helyzetben meg kell őrizni,
A 80 évesen is élénk, örökifjú mérnök mert ez a békés lét egyik alapja.
A népes mezőnyt - értékelő minősítés
sel - felsorolni oldalakat töltene meg. először azt hangsúlyozta, hogya szolnoL.Gy.
Kiemelésre méltó, gyönyörködtető
hangzású
volt többek között a Budapesti Csokonai Műve
lődési Ház és a Rákospalotai Növényolajgyár Vásárhelyi Zoltán fiú-vegyeskarának meseszép
többszólamban előadott
Bach-dala; vagy a Kecskeméti Piarista Gimnázium kórusának lemezfelvétel értékű hangzással
előadott gregorián énekei.
A találkozón résztvevő
kórusok és neves zenei
szakember vezetőik - a
bemutatók mellett - sort
kerítettek a fiúkórusok
helyzetét taglaló országos konferenciára és zenei műveltségi vetélkedőre is.
A Szolnoki Gépipari Szakközépiskola Fiúkórusa mezőtúri népdalcsokorral aratott nagy sikert.
A rendezők között (Fotó: Mészáros János)
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Hej,

cigányok,
"..............yok ...
Az utóbbi idők lázas társadalmi változásai természetesen magukkal hozták a
cigánymozgalmak sokszínúsödését is.
Sorra alakultak a cigányok érdekvédelmét szolgálni akaró szervezetek, ám
ezek eddig jobbára saját belső - és
egymás közötti - villongásaikkal
hívták fel magukra a közvélemény
figyeimét
Nem kivétel ez alól a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége (MCDSZ) sem. Nemrégiben látványos puccsról cikkezett a
honi sajtó, aminek megyei aktualitást az ad, hogy a szövetség új
vezetésének tagjaként Farkas Flórián szolnoki cigánycsalád gondozó lett a szervezet főtitkára.
Farkas FIóriánnal a közelmúlt
eseményeiről és az MCDSZ-szel
kapcsolatos elképzelésekről beszélgettünk.
- Nagy vihart kavart nemrég az
MCDSZ-en belüli puccs. A lapok sokat
cikkeztek róla, s az új vezetők nevét
felkapta a hfr...
- Nem volt az puccs! Szeretném ezt
legelsőként leszögezni. Az történt, hogy
a szövetség megyei vezetői az esztendő
elején egy szekszárdi összejövetelükön
úgy döntöttek, hogy rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni. A hivatalban
lévő vezetés ugyanis, személy szerint
Nádai Gyula elnök nem tartotta be azokat a megállapodásokat, amiket elnökségi ülésen kötöttünk.
- Milyen volt a szövetség korábbi
élete? Ugy htrlik. hogy nemigen volt
egység a vezetésben.
- Igaz. A szervezet nyolcvannyolc óta
működik, de azt kell mondanom, hogy
nem törvényesen. Nem volt választmány, nem volt ellenőrző bizottság. Az
alapszabály teljesen antidemokratikus
módon készült, és mi, az elnökség tagjai
csak statisztáltunk mindenhez. A pénzügyeket nem ismertük, s alig volt olyan
értekezlet, ahol ne lett volna veszekedés.
A nemzetiségi kollégium legutóbbi értekezletén például széket törtek el egymáson a résztvevők... A villongás főként
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Nádai Gyula és Mezei István főtitkár
között folyt, mert mindketten irányítani
akartak. Ezért aztán egymással voltak
elfoglalva. Fent folyt a harc, lent meg
semmi nem változott Ekkor mi azt
kértük tőlük, hogy adják át a helyüket,
hogy mások is megmutathassák, tudnak
a cigányság ügyén lendíteni.
- A sajtóközlemények pénzrlJl is szóltak, sikkasztásról. milliós nagyságrendll
összegekrIJI ...
- A szövetségnek volt kétmilli6-három százezer forintja. Erről elnökségi állásfoglalás született, hogy fel kell osztani a megyéknek. Nádai Gyula otthon a
lakásán készített egy tervet, hogy miként
képzeli a felosztást, de mi erről sem
kaptunk tájékoztatást. Az elnök saját
elhatározásából főként azoknak a megyéknek juttatott pénzt, amelyekre a
harcban számított Amikor ezt megtud-
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gányságnak a felemelkedéshez. Kidolgoztuk egyrészt egy MCDSZ-misszió
részleteit. A szövetség országos cigánymissziójának kereteit Szerepel ebben az
orvosi ellátás javítása, az oktatás, az
időközönkénti és szükség szerinti ingyenétkeztetés és sok minden más... A
telepeken élő, elszegényedett cigánycsaládok segítése, ingyen gyógyszerezés,
ruhasegélyezés és a cigánycsalád-segítók
országos hálózatának kiépítése. Meggyő
ződésem ugyanis, hogy bár a cigányság
ügyeivel nem csupán a cigányok tudnak
elhivatottan foglalkozni, igazán belülről
mégis csak ők tudják ezeket a problémákat kezelni. A cigány jobban megbízik a
saját fajtájában, jobban elfogadja így a
segítő kezet
- Fontos segftség a ruhanemfl, fontos
az élelem, de az igazi az lenne, ha a

Akik cigányul
álmodnak
mk, az elnökség úgy határozott, hogy helyezzük a pénzt
biztonságba.
Kivettük
a
bankból, és ezt azonnal jeleztük is a
nemzetiségi kollégiumnak. A pénz nagyrészt még ma is megv~, néhány megye
azonban, ahol szükség volt rá, kapott
belőle. Február 8-ára aztán összehívtuk
Szekszárdra a küldöttközgyűlést Ez demokratikus módon kimondta az alapszabály módosítását, és új elnököt, új főtit
kárt választott Szó sem volt tehát puccsról! A teljes vezetést visszahívták a
cigányság jelenlévó képviselői, s a helyükre újakat választottak. A szövetség
székhelyét áttettük vidékre, nevezetesen
Szolnokra. Elnökké a küldöttközgyűlés
Oláh Józsefet, főtitkárrá pedig engem
választott meg. Egyhangúlag, ellenszavazat nélkül. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét, valamint az ott készült hangfelvételt, amik mindezt bizonyítják, bármikor, bárkinek szívesen rendelkezésére
bocsátjuk.
- A szövetségen belüli harc eldőlt, úgy
tanik, sikerült rendbetenni a szervezet
szennyesét. De körvonalazÓdik-e már az
a program, aminek révén a telepeken
élfJk sorsán próbál az új vezetés segfteni? Mert a lényeg. a legffJbb értékmérfJ
ez!
- Látván a társadalomban zajló átalakulást, olyan stratégiát próbálunk kidolgozni, ami konkrét segítséget ad a ci-

tanulást sikerülne hatékonyan ösztönözni
és segfteni.
- A misszió egyik legfontosabb része
ez. A cigány népfőiskola megteremtése.
A kiemelkedő, vagy jóképességű gyerekeket segíteni fogjuk abban, hogy a
tehetségüket hasznosítani tudják. Meg
kell találnunk, ki kell ilyen módon nevelnünk azokat az embereket ebben a megyében is, akÍkre igazán számíthatunk,
akikre igazán rájuk lehet bízni a cigányság ügyét Vannak már rátermett, értelmes embereink, akik főiskolát vagy
egyetemet végeztek, de sokan közülük
elfelejtették, hogy ők cigányok. Eszébe
kell juttatnunk minden ilyen embemek,
hogy honnan származik, hová tartozik.
Eszébe, hogy cigányul álmodik.
- Egyrészt tehát a misszió. Másrészt?
- Másrészt el kell érnünk, hogy a
cigányság egyre nagyobb részt vállaljon
a közéletben. Jönnek az önkormányzati
választások, és a cigányoknak aktívan be
kell kapcsol6dniuk a helyi választási
küzdelmekbe, élniük kell a demokrácia
biztosította jogokkal és lehetőségekkel!
Eddig a beszélgetés Farkas FIóriánnal.
Mit lehet hozzátenni? Talán csak annyit,
hogy tengernyi még a teendő. Ráfér a
magyarországi cigányságra, hogy végre
igazán érte létező és érte dolgozó szövetsége legyen.
Abból pedig, hogy az MCDSZ központja jelenleg Szolnokon van, jó lenne
profitálnia Jász-Nagykun-Szolnok megyének.
L.M.L.
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Betegségeink...
Állok az újságosbódé előtt, és a kínálatot böngészem. Fejemet mereven az
Autópiac címú színes magazin irányában tartom, de a szemem már zsibbad,
hiszen tekintetem a túlvégen időz, egy
szexmagazin címlapján. Feszes, kemény
mellek, formás popsi és sejtelmesen elővillanó szeméremdomb. Istenem, micsoda világ!
Időnként lazítok, s pihentetem görcsberándult szemizmairnat. Lopva körülkörülnézek, nehogy rajtakapjon valami
ismerős, amint itt ácsorgok. Még azt
hihetné, hogy kukkolni járok ide, pedig .. . csak kíváncsiságból álltam meg.
Kezemben feItúnóen lóbálom a jóelőre
megvásárolt Magyar Hírlapot, hadd lássák a járókelők, hogy miért vagyok itt.
Hát ez van!
Amint állok az újságosbódé előtt, egy
negyvenhez közelítő nő lassít mell ettem.
Lopva körülnéz, hogy nincs-e a közelben ismerőse, majd gusztálni kezdi az
egyik fotót. Fekvő, pucér fiatalember
tartja kezében azt, amivel a teremtő
felruházta; tiszteletre méltó méretek,
nem csoda, ha a hölgy tekintete megakadt rajta. Szokatlan póz, szokatlan a
férfiakt látványa. Meghökkentő egy kirakatba rakott képen.
Eltelik néhány másodperc, már éppen

mondanám magamban, hogy bravó aszszonyom, ez aztán bátorság, amikor
megrezzen, s riadtan néz körül: nem
látta-e meg valaki? Pedig ... ő is csak
kíváncsi volt.
Az utcai könyvárus asztala tömve
erotikus kiadványokkal. Erato, Playboy,
Képes Kámaszutra. Míg az árus ott
álldogál - vagy üldögél - az asztala
mögött, mi lassú menetben elvonulunk
előtte, és arcunkra kicsapódik összes
gátlásunk, összes riadalmunk. Szeretnénk e könyveket kézbe venni, s beléjük
lapozni, hogy lássuk, mit rejtenek. Nem
tesszük! Ehelyett inkább toporgunk, pislogunk, álcázásként fixírozzuk a kirakott
szakácskönyveket, emezekre meg csak
lopva sandítgatunk rá.
Mellettem középkorú úr vásárol.
"Azok" közül a könyvek közül! Villámgyors mozdulattal süllyeszti táskájába a
borsos árú könyvecskét. Szíve szerint
tán ott helyben belelapozna, hogy a
képek segítségével azonmód átgondoljon néhány ősi pózt, ehelyett ideges,
kapkodó mozdulatokkal fizet, és kalapját
mélyen szemébe húzva elvegyi.Í1 a tömegben. Mint aki búnt követett el.
Acsorgunk. Felnőttek és kamaszok,
öregek és fiatalok, nők és férfiak. Gyúrögetjük magunkban természetes, ösztö-

nös kíváncsiságunkat, nyomkodjuk
vissza magunkba szégyenérzetünket.
Miért vagyunk ilyenek? Miért nem állunk vajon meg vagányul, zsebrevágott
kézzel a stand előtt, miért nem bökjük
oldalba széles vigyorral amellettünk
állót, hogy nézzen oda, öregem, micsoda cicik! Egyáltalán: mi ez? Gátlásosság? Prüdéria? Jólneveltség, avagy rossz
nevelés? Lelkünknek melyik titkos
bugyrában gyökerezik vajon ez a nyomasztóan ránk telepedő szemérem és
álszemérem?
Egy félország ácsorog, s önnön gátjaitól szinte lépni is alig bír. Jobb lenne
másként, jobb lenne könnyedebben és
lazábban. Jobb lenne természetesen.
Egyelőre azonban állunk az újságosbódék előtt, fejünket mereven szögezzük
az Autópiac címu színes magazin irányába. Szemünk lehetetlen szögeket bezárva futkároz a körötte kirakott fenekeken. Lopva körülnézünk. Ismerős közeleg. Ellépünk a pavilon mellől, s elindulunk a járdán. Néhány lépés után óvatosan visszapillantunk a váll unk fölött. Az
ismerős már a helyünkön áll, és a fejét nem fogják kitalálni! - az Autópiac CÍmú
magazin felé fordítja. Kezében feltúnő
en tartott Magyar Hírlap ...
. elemel·

A Securitate
egyik volt
lehallgató
központjában
Nicolae Cerbu vezérörnagy. a román hadsereg
megbízott
híradófönöke
bemutatta az újságíróknak
a Securitate egyik volt lehallgató központját. amelyet december 22-e óta lepecsételve tartottak. Itt
18 ezer telefont lehetett
lehallgatni. de egyidöben
csak 36 beszélgetést tudtak nyomon követni. Öszszesen mintegy kétezer
magnetofonnal figyelték a
telefonhívAsokat itt és egy
közeli épületben.
(Telefotó - MTI Külföldi
Képszerkesztöség)
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MegszÚIlt az esti kapkodás, morgás, veszekedés.
Nyugalom van. Nálunk: is,
ismerőseinknél is. Először
nem tudtuk: mire vélni. Begyűrűzött valami? Ez már a
demokrácia? Valami titkos
kommunista vagy kapitalista
fegyver? NEM!
Akkor mi ez?
Mindez a mai magyar valóság terméke, a politikai pluralizmus eredménye. Hála neked többpártrendszer.
Amikor a pártok választási
programját sugározta a TV
egyes programja főműsor
előtt és után, mindenre volt
idő.

A Híradó alatt elköltött vacsora romjait nyugodtan el
lehet tüntetni, van idő lefektetni az apróbb családtagokat,
bekészíteni a főműsorra a
\..

_

rágcsálni, iszogatni valót.
Amikor vége a filmnek, de
még akad valami látnivaló az
est további részében, nincs
többé tolakodás a toalett ajtaja előtt, nyugodtan kivárjuk:
egymást.
Már kezdtem sajnálni,
hogy ilyen kevés párt van.
Sőt aggódtam: ha vége az
egésznek, visszatér a TV -mű
sor a régi kerékvágásba.
Kérem a TV l-es program
igazgatóját, járja ki a kuratórium, bocsánat, elnökség tagjai körében, hogy járuljanak
hozzá, a bemutatkozó műso
rok helyett a továbbiakban a
következő inzert váljék láthatóvá: "Ez itt a reklám helye!"
"Ez itt a reklám helye... " mert jönnek a helyhatósági
választások is.
Sári Béla

. HELYESBÍTÉS '
A május JO-i számunk Hogyan születik a munkanélküliség dma írásában sajnálatos elírás történt a 8. oldal 3.
hasáb 12. sorában. Helyesen így kezdlfd'ik 'a mondat: "A
szövetkezetnél kifejlesztett ünk egy számítógépes ellen(~rzö
rendszert ... "

LiiöV-Clubtaxi Szolnok
Hivható éjjel-nappal!
Kedvezményes túrafuvar!
Utazzon velünk!
Telefonszámaink: 44-404
és 40-140.
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Keresztrejtvény
A kö:zmondások minden korban
mindig valamilyen tapasnalatra,
megfigyelésre épültek, s ezért igazságtartalmukat az idő rendszerint
igazolta.
Rejtvényünkben egy spanyol közmondást helyenünk eL "Mielőtt
megházasodoL.." Folytatását a VÍzszintes 13., valamint a függőleges 21.
és 23. számú sorokban találják meg
az érdeklódők.
Vizszintes: 1. vonatkozó névmás.
4. Daloló szócska. 6. Mondatrészek,
névelőveL 13. A folytatás első része
(zárt betli: L). 16. Vonaton ül 17.
Japán társasjáték. 18. Elrepül. 19.
Mutatószó. 20. Kényeskedő. 22. Női
név. 23. Szovjet folyó, fordítva. 24.
Bokorban van! 25. Kézimunkázik.
26. Összekevert salak. 27. Hangszer,
virág. 30. Finnországi nagyváros. 32.
Bór és oxigén vegyjele. 33. Reped a
jég. 34 .... River, folyó az USA-ban.
36. Ázsiai nép. 38. Fél Ottó. 39.
Egykori osztrák gyalogos határőr. 42.
Francia arany. 44. Gyermeknevelő
inté:zmény. 46. Az Országház építő
jének monogramja. 48. Erték. 50.
Regél. 53. Fordított gyümölcs. 55.
... gória. 57. Pénzzé tette. 59. Apránként elvisz. 61. ... Anila, szinművész.
62. Talál. 64. Bérbe vehető, névelő
vel. 66. Híres építészünk volt. 67.
Rápipál. 69. Rin-Tin-... 70. A Don
Carlos c. opera női szerepe. 72.
Indoeurópai népcsalád az időszámí
tás előtti évszázadokban. 74. Az ozmium vegyjele.
Függőleges: 1. Aluminium, röviden. 2. Meteornak a Földre lehullott
darabja. 3. Valóságos. 4. Igekötő. 5.

Testvérbátyjának a felesége. 6. Abál
egynemű hangzói. 7. Vallási csoport.
8. Egyik megyénk. 9. A.D.S. 10.
Kenőcs. ll. Köszönet, névelővel. 12.
Együttműködik, még az ellenséggel
is. 14. Az iuricum és a kén vegyjele.
15. Összekevert hóka. 20. N.O.N. 21.
A folytatás második része (zárt
betök: T.L). 23. A közmondás befejezése (zárt betök: n,T,L). 24.
Buddhista pap. 26. Történet, régebbi
idegen szóval. 28. A gallium vegyjele. 29. Vízi átkelőhely, névelővel. 31.
Hám, keverve. 35. Az erbium vegyjele. 37. Hiányos gól! 40. Kisvárosunk a Duna-Tisza közén. 41. ... Mall.
43. Fegyverhordozó. 45. Gyermeksírás. 47. Becézett női név. 49. Tévedés a kártyában. 51. Nem az utóbbi.
52. Férfinév. 54. Női frizura kelléke,
névelővel. 56. Oldatokban van! 58.
Helyhatározó. 60. Nyolcadrét. 63.
Európai Gazdasági Közösség. 65.
. .. sütemény. 67. Folyó spanyolul. 68.
NSZK nagyváros. 71. Hangtalan Ii·
za! 73. Becéző szócska.
Beküldési

határidő:

június 25.

A május 9-ei lapszámunkban közölt rejtvény helyes megfejtése: Fi·
gyelmet kell tehát fordítani, a legnagyobbat, honi íróink termékeire"
(Bajza József).
A helyes megfejtók közül vásárlási utalványt nyert: Székely Péter Budapest, Sipos Sándorné Mezótúr, Rideg Istvánné Szolnok, Pomázi Imre
Szolnok.
Az utalványok at postán küldjük
el.

Alapitó: Jász·Nagykun·Szolnok Megye és Szolnok Város Tanácsa. - Megjelenik kéthetente szerdán.
Főszerkesztő: Dr. László Gyula - Tervezőszerkesztő: Majnár József - Munkatársak: Kiss Erika és
L. Murányi László - Kiadja: az Axel Springer - Budapest Kiadói Kft Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája.
Felelőskiadó az irodavezető.
Szerkesnőség és kiadó: 500 l, Szolnok, Pf. 105. Kossuth téri Irodaház. Telefon: 42-211
Készül: a Szolnok és Vidéke Áfész nyomdaüzemében. Felelős vezető: Kézsmárki Zoltán
Terjeszti a Magyar Posta
Előftzethető bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüz\eteiben, a kézbesítóknél, a kiadó
irodánál és a HírlapelőfIzetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. XIll. ker. Lehel u. l Ola. 1900
ElőfIzetési díj egy évre 240 Ft, fél évre 120 Ft, negyedévre 60 Ft, egy hónapra 20 Ft - ISSN: 0865-395X

