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"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Hogyan tovább?
Az Olvasót nem szokás a szerkesztőség belső
dolgaival terhelni. Kivételesen nézzék el ezt most
nekünk, mert lapunk jövőjéről van szó. Tavaly
ősszel szép reményekkel, jó szándékkal, az objektív és korrekt tájékoztatá~ iránti elkötelezettséggel
bocsátottuk útjára a JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK-ot Az a meggyőződés és igény vezérelte
szerény (4 fős) kis stábunkat, hogy időről időre
tudunk majd olyan közéleti inforrnációkkal és
egyéb érdekességekkel szolgálni az érdeklődő
olvasóknak, amelyek a rendszerváltás bonyolult
folyamata közepette segítenek eligazodni a megye és az ország életében.
Bízunk abban, ezért mi minden tőlünk telhetőt
megtettiink, hogy milyen eredményességgel, azt a
lapunkat előfizető, megvásároló olvasók joga
eldönteni. Nyolc hónap alatt tizenhat lapszámunkat vehették kezükbe - mert sajnos anyagi és
terjesztési gondok miatt át kellett állnunk a
kéthetente történő megjelenésre az indt:láskor
tervezett heti helyett. Most azonban még súlyosabb gondok elé· nézünk: lapunk fennmaradása a
tét!
Könnyű volna most panaszkodni, vagy a közben megváltozott külső körülményekre hivatkoz- .
ni. Ezt elkerülendő, az okok közül csak kettőt
említünk: egy év alatt megduplázódott a sajtótermékek száma (900-ról kb. 2oo0-re szaporodott) s
ezzel arányosan csökkent a fizetőképes kereslet;
az időközben megnövekedett előállítási költségek
és a béreket "kísérő" közterhek pedig szinte
már-már elviselhetetlen helyzetbe hozták a szerényebb példányszámú, kicsiny hirdetési felülettel
működő lapokat, így a miénket is.
Olyan helyzetbe kerültünk, hogy igen drasztikusan meg kell "húznunk a nadrágszíjat". Csökkentjük a létszámot, a példányszámot, és minden
lehetséges módon az egyéb költségeket is. A
tartalo=a azonban vigyázunk, mert elvünk:: az
olvasót nem érheti veszteség! Különösen most, az
elkövetkező három-négy hónapban, a helyhatósági választások megtörténtéig.
Ebben a szándékunkban megerősítettek a lapunk szerkesztőbizottságában résztvevő politikai
pártok képviselői is, megfogalmazván azt, hogya
jelenlegi helyzetben szükség van egy megyei
közéleti újságra, s szorgalmazzák, hogya lapalapító megyei és szolnoki tanács - az új önkományzat hivatalba lépéséig - biztosítsa a lap működésé
nek anyagi feltételeit.
Ehhez kérjük Olvasóink megértő támogatását,
ötleteit, hirdetéseit is!
László Gyula
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Közéleti tájékoztató

Az új miniszterek életrajzi adatai
Dr. Horváth Balázs (MDF - belügy)
Budapesten született, 48 esztendős ügyvéd. 1968-tól a
Veszprémi 2. számú Ügyvédi Munkaközösségben dolgozott.
Nagy Ferenc József (FKgP - földművelésügy)
A Baranya megyei Kisharsányban született, 67 esztendős
agrármérnök. Dolgozott egyéni gazdaként, tsz-elnökként, termelésirányító agronómusként, mígnem háztáji megbízottként
vonult nyugalomba 1983-ban. Református vallású, három
évtizede presbiter és zsinati póttag.
Dr. Für Lajos (MDF - honvédelem)
A Vas megyei Egyházasrádócon született, 60 esztendős,
történész. Csaknem három évtizedes tudományos pályájának
jórészét a Mezőgazdasági Múzeumban töltötte, az agrártermelés és -társadalom XVIII-XIX. századi históriáját kutatta.
1983-ban doktorált, 1987-ben egyetemi katedrát kapott, az
ELTE bölcsészettudományi karának docense.
Dr. Balsai István (MDF - igazságügy)
Miskolcon született, 43 éves jogász. 1972 óta egy budapesti
ügyvédi munkaközösség tagjaként tevékenykedett.
Dr. Bod Péter Ákos (MDF - ipar és kereskedelem)
39 esztendős közgazdász, az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének osztályvezetője volt. Dolgozott ENSZszakértőként a fejlődő világban, és vendégelőadóként amerikai egyetemen is tanított.
Keresztes K. Sándor (MDF - környezetvédelem)
Kolozsvárott született, 46 esztendős építészmérnök. 1986
óta az észak-dunántúli terv- és városrendészeti szakosztály
vezetője, emellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
elnökeként is tevékenykedik.
Siklós Csaba (MDF - közlekedés és hírközlés)
Budapesten született, 49 esztendős közlekedésmérnök.
Csaknem két évtizede a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság
budapesti vezérigazgatóságának szakosztá1yvezetőjeként a
fejlesztési, fenntartási és tervgazdasági tevékenységet irányította.
Dr. Jeszenszky Géza (MDF - külügy)
Budapesten született, 49 éves, a Közgazdaságtudományi
Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének tanára. Tudományos munkássága Magyarország nemzetközi kapcsolata ira
terjed ki, különösen a XIX. század közepétől a második
világháború végéig terjedő időszakban.
Dr. Györiványi Sándor (FKgP - munkaügy)
Budapesten született, 63 éves. Az ipar és a technika
szakköréból doktorált. A szakoktatásban dolgozott, a szakmunkásképzéssel és a foglalkoztatással összefüggő témakörökben jelentek meg tanulmányai, cikkei.
Dr. Andrásfalvy Bertalan (MDF - művelődés és közoktatás)
Sopronban született, 59 éves. Néprajz-múzeológus, kertészüzemmérnök, a történettudomány kandidátusa. Dolgozott múzeurr kban, levéltárban, akadémiai kutatóintézetekben, első-

sorban a magyarság és a vele együtt élő népek hagyományos
műveltségét kutatta. Az utóbbi években a pécsi Jannus
Pannonius Tudományegyetem docense, néprajzi előadásokat
tartott.
Kádár Béla (független - nemzetközi gazdasági kapcsolatok)
Pécsett született, 56 éves, a közgazdaságtudomány doktora.
Pénzügyi szakemberként számos kutatóintézetben dolgozott,
1988. márciusa óta az Országos Tervruvatal Tervgazdasági
Intézetének igazgatójaként tevékenykedett. Több külföldi
egyetem vendégprofesszora, öt nyelven beszél. Érdeklődésé
nek középpontjában egyebek között a kis országok gazdasági
fejlődésének és gazdaságpolitikájának sajátosságai, s a magyar külgazdasági stratégia koncepcionális kereteinek vizsgálata állt.
Dr. Surján László (KDNP - népjólét)
Kolozsvárott született, 49 éves, az orvostudomány kandidátusa. Dolgozott a Szövettani Intézet tanársegédjeként, az
Orvostovábbképző Egyetemen patológusként, a kórbonctani
intézet docens ekén t. Számos magyar és nemzetközi orvos társaság tagja, mindemellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese és az újjáalakult Magyar Cserkészszövetség országos elnöke.
Rabár Ferenc (független - pénzügy)
Budapesten született, 61 éves, a Közgazdaságtudományi
Egyetem tudományos főmunkatársa. Gazdag életpályája során
foglalkozott tervezéssel és számvitellel, pénzüggyel, matematikai modellezéssel, elektronikus számítógépekkel. Volt igazgatóként vállalatszervező, továbbá a Nemzetközi Alkalmazott
Rendszerelemzési Intézetben programszervező és -vezető. A
'80-as években az Országos Tervhivatalban különböző funkciókat töltött be, makroökonómiai és ágazati tervezési és
szabályozási modellek készítését végezte, irányította.
Dr. Kiss Gyula (FKgP - tárca nélkül)
Miskolcon született, 36 éves, jogász. Ügyvédi munkaközösségben dolgozott, a szakterülete elsősorban a polgári jog.
Gerbovics Jenö (FKgP - tárca nélkül)
A Somogy megyei Zics községben született, 65 esztendős,
okleveles kertészmémök. Aranykalászos gazda volt, majd
rövid angliai tartózkodás után - diplomáját megszerezve különböző vállalatoknál, szövetkezeteknél dolgozott agronómusként.
Dr. Mádi Ferenc (független - tárca nélkül)
Bándon született, 59 éves, az állam- és jogtudomány
doktora. Szűkebb szakterülete a nemzetközi magánjog és a
gazdasági jog. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója. Több külföldi egyetemen is dolgozott vendégprofesszorként, emellett
számos jogtudományi folyóirat szerkesztő bizottságában, illetve szakmai testületekben töltött és tölt be különféle funkciókat.
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Bemutatjuk

országgyűlési

ról, s én is tájékozódjam az ottani gondokról. Ez elengedhetetlen számomra. Épp
ezért a jásztelki Tolbuchin téesznél lévő
jogtanácsosi állásomat is fenntartom. Meg
tudom oldani, hogy ezt a feladatot ellássam.
S kell is, hogy a kapcsolat megmaradjon,
hisz a törvénykezés a jogalkalmazásban kap
minősítést. A gyakorlati megvalósulás pedig sok problémát felvethet A visszacsatolás így számomra meglesz.
- A ParlamEnt elótt fontos törvények
mEgalkotása áll. A földtulajdon kérdésének
rendezése lesz az elsIJ. Mi a véleményed a
tervezetrIJl?
- A törvény tervezet még nem készült el.
Csupán a Kisgazdapárt által készített kon-

képviselöinket 4.

dolgokkal, melyek nem kapcsolódnak szorosan a képviselői mandátumhoz. Megkeresnek az emberek gondjaikkal. Ezt a bizalmat
eljátszani nem szabad. Ha majd kialakulnak
a helyi önkormányzatok, ezek a megkeresések valószínűleg ritkulni fognak, megszŰll
nek. Nekem a törvényhozás a dolgom. Ám a
helyi viszonyok ismerete nélkül ezt sem
lehet jól csinálni. Szeretném, ha az új
önkormányzati törvény olyan lenne, mely
figyelembe venné bizonyos területek sajátos
helyzetét. A Jászság ilyen. A megyerendszer
szükségtelen, nagyobb autonómiát kellene
adni például ennek a vidéknek. S akkor nem
fordulhatna elő olyan, hogyamegye elviszi
a korábban beígért pénzt. Csak egy példa a

A véleményemet
mindig, őszintén megmondtam
eepciót sikerült - baráti kapcsolat révén megszereznem. Kétségtelen, a földkérdés
hatalmas vita tárgya lesz. A kisgazdák a
választások során azt ígérték, az 1947-es
tujajdonállapotot szeretnék visszaáll ítani.
Érthető, hogy most ragaszkodnak ehhez.
Ám sok részletkérdés van, mely tisztázásra
vár. Ezt jól jelezte a június eleji vita, amikor
csupán a téeszek földjeinek eladásárój történt módosítás. Nem lehet a mezőgazdasági
termelést kaotikussá tenni, ez katasztrófához vezethet. Az MDF már elkészítette a
kritikai észrevételeit a kisgazdapárti tervezetről. Ezzel én is, az SZDSZ is egyetért.
Eszerrint a visszaadás kulcsa: a mezőgazda
sági főfoglalkozás vállalása, a földterület
közelében való lakóhely, esetleges munkanélküliség. A hasznosításra is megfelelő
- Megváltozott körülötted a légkör. El- szankciót építene be folyamatos ellenőr
lenségekML "barátokká" Lettek sokan. A zésseI. Ha így módosulna, ha ezt is tarta 1parLamEnti munka is átrendezte életedet. mazná a törvény tervezet, akkor nem lenne
Hogyan érzed magad ebben az új helyzet- gond.
ben?
- Hogyan látod, a ParlamEnt miként fog
- Valóban sokan keresik velem a kapcso- szavazni errIJI?
latot. Rengeteg meghívást kapok kiállítástól
- Ez teljesen kiszámíthatatlan dolog.
tűzoltóversenyig , de egyszeru baráti beszél- Hogy mennyire lesz erős a Kisgazdapárt a
getésre szólót is. Én igyekszem ezeknek vita során, nem tudni. Azt sem, hogy az
eleget tenni, amennyire időmből telik. Akik MDF-esek hogyan szavaznak. Az SZDSZismernek, tudják rólam, véleményemet nél van frakciófegyelem. Mi egy-egy ülés
mindig őszintén megmondom. Van, aki után összejövünk, megbeszéljük az aznapi
most jópofát vág ehhez, van, aki továbbra is munkát. Bizonyos kérdésekről kialakítjuk
saját pecsenyéjét sütögeti, építgeti érdek- álláspontunkat, s utána ahhoz tartjuk makapcsolatait. Ami viszont örvendetes szá- gunkat. Ez, azt hiszem, már eddig is tapaszmomra, hogy vannnak olyan gazdasági talható volt. Viszonylag kiszámítható az
szakemberek, akiket el tudok partnerként MSZP viselkedése, valamint a Fideszé is. A
fogadni. Áll mögöttük olyan gazdasági kormányzó pártok, épp összetételük miatt
struktúra, amely Jászberény és a Jászság azonban más módon működnek. Sokan éréletében meghatározó. Az ilyen kapcsolato- zelmi alapon nyomják meg a gombot.
kat igenis ápolni, fejleszteni kell. Változás
- Nagy lendülettel vetetted bele magad
az is, hogy hetente több napot a Parlament- választókörzeted problémáinak mEgoldásáben vagyok. Emellett feltett szándékom, ba is. Ez jó dolog? Kel/-e neked mindenbe
hogy hetente egy napot a választókörzet belefolynod?
valamelyik településén töltsek, ott a válasz- Most igen! Amíg az új önkormányzatok
tókat tájékoztassam a törvénykezési munká- kialak.lllnak, igenis foglalkoznom kell olyan

A választási küzdelem során ismerkedett meg a Felső
Jászság dr. Kis Zoltánnal.
Mint annyi más képviselő, az
ismeretlenség
homályából
robbant be a közéletbe, s aratott elsöprő győzelmet. Az
egykori hatalmasságok s az
azokat kiszolgálók sokasága
mára már felfogta: a képviselő úrral számolni kell! Sokan
keresik vele a kapcsolatot, az
egyszerű, segítséget kérő állampolgárok közül is.

sokból: a jászberényi kórház új konyhájának építésére szánt 45 millióból elvettek.
Nekem a megy ei tanács elnöke megígérte,
hogy a legközelebbi testületi ülésen napirendre tlÍzik a pénz biztosításának kérdését.
Ennek e· .I lére még mindig pénz után
szaladgál\;'LJC, mert csak 21 milliót sikerült
összeszedni. No, hát ennek kell véget vetni
az új önkormányzati törvénnyel, az új
közigazgatási rendszer kialakításával. A
deregulációt is meg kell valósítani, mert
különben működésképtelen lesz az önkormányzat. Van tehát bőven tennivaló.
- Az SZDSZ indítványára megvizsgálj"ák
a korábban MSZ(M)P tulajdonú lapok eladását. Te hogyan lálOd ezt?
- A megyei sajtóval nem sok szerencsém
volt eddig. A választások során gyűléseimró1
nem tudósított ak, azóta többször is rossz
színben igyekeztek fel tüntetni, megkérdezé~em nélkül állítottak rólam valótlan dolgokat.
Igy nem volna szabad dolgozni. Való igaz, a
korábbi szellemiség uralja ma is a Néplapot,
ez tarthatatlan, olyannyira, hogy ennek személyi konzekvenciáit is le kell vonni . A boj kott ot
ezért helyeslem. ' A tulajdonlás kérdése is
tisztázatlan a "régi-új" megyei lapoknál, en
alaposan meg kell vizsgálni, s megteremteni a
lapok anyagi hátterét és függetlenségér. Ezért
szükséges a parlamenti vizsgálat.
- Most mi a legközelebbi feladatod?
- Szeretném, ha a világkiállításhoz a
Jászság is csatlakozni tudna. Van egy
kincsünk: a termálvíz. Erre alapozva k~
lehetne építeni a gyógyidegenforgalmal.
Ehhez persze megfelelő infrastruktúra kell,
amihez meg sok pénz, külföldi tőke is jó
, --" na. Tervek készültek Jás7.berény ilyen
iranyú fejlesztésére, elképzelések vannak
Jászárokszállás, Szentandrás és Apáti v9'natkozásában is. Erről tárgyalunk üzletemberekkel, vezetőkkel. A parlamenti munka
mell ell ez i?;at most leginkáhb.
J,;:í~ "
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Egy" knsember" dilemmái 1.
~

Uj korszak küszöbén?
Bizonytalanok vagyunk. [lyenné
tett bennünket a nemrég lezajlott
választások kampányretorikája,
ilyenné tettek a közelmúlt
változásai. Egyik oldal üdvözli a
külföldi tőkét, míg a másik a
nemzet vagyonának
elkótyavetyéléséről beszél; az
egyik fél a privatizáció ban látja a
megváltást, míg a másik
hatalomátmentő akcióknak
nevezi ugyanazt. Folytathatnánk
a sort az eltérő megítélésü
társadalmi és gazdasági
folyamatokról, mert még hosszan
folytatható.
Dr. Csáki Csabával, a Budapesti
Marx ' Károly Közgazdaságtudományi
egyetem rektorával a köz.elmúlt, ~ö~téné
seiről, s a "kisember" dIlemmarrol beszélg~ttünk.
,
.
- On közgazdász, s 19y sokkal tzsztábban lát gazdasági folyamatainkban, mint
a kívülálló. A választópolgárra gondolok, akit a pártok jónéhányszor "be is
etettek" gazdasági kérdésekkel a választások során. Mondja profeszor úr, miért
drukkoljunk mi most, a gazdaság miféle
folyamatait üdvözöljü~ ?römmel? .
- Először is, azt vIlagosan latm kell,
hogy egy dolog a választási kampány, ~s
egy rnerőben más a magyar g,azda~a~
jövője. Ha a nagy pártok gazdasagpohtI- .
kai programját vizsgáljuk, akkor ~ok
között nincs dramatikus különbség. Eppen ezért, én azt hiszem, hogy annak .a
bizonyos "kisembernek" elsősorban amIatt kell drukkolnia, hogy stabil kormányzat alakuljon ki, legyen kiegyensúlyozott demokratikus politikai légkör,
am~lyben megvan az a kontroll, ami a jó
gazdasági döntések nélkülözhetetlen el~
őfeltétele. Az új kormány gazdaSágI
programja ma még nem került hivatalo~
san nyilvánosságra, ge a főbb, v.<malaI
már kikövetkeztethetok. (A Csáki Csabával folytatott beszélgetés és az interjú
megjelenése közötti időben hivatalba lépett az Antall-kormány, és napvilágot
látott a programja is. Csáki professzo,r úr
erről természetesen nem tudhatott meg a
beszélgetéskor. - A szerk.) Teljesen világos, hogy a privatizáció elengedhetetlen
folyamat... Itt legfeljebb csak a lebo~yo
!ítás tempóján és mikéntjén le~et Vlta~
kozni. Mozgásképessé kell válma a tulaJdonnak Magyarországon, s meg kell
személyesíteni a tulajdonost. Oly~n, módon természetesen, hogy a nemzetI erdekek csorbát ne szenvedjenek.

- Infláció .. .?
.
. ,
- Azt hiszem, az IS vIlagos, hogy
antiinflációs politikának kell. következnie. A stabilizációhoz ugyams elengedhetetlen az infláció visszafogása.
- Ön az előző, egypártrendszerű idő
szakban tagja volt a kormány mellett
működő tanácsadó testületnek , s szakember létére az MSZMP Központi Bizottságába is bekerült. Biztosra veszem, hogy
a szakemberek többsége előtt ezek a
fentebb taglalt tétele~ már ajckor"is :,yilvánvalóak voltak. Megsem ugy tortentek
a dolgok, ahogy kellett volna .. . Mi volt
akkor a szakemberek szerepe, miféle
mechanizmus szerint érvényesült a szavuk?
- Ebből a szempontból ketté kell választanunk a kérdésben szereplő idősza
kot. A nyolcvanas évek közepéig a szakemberek jelentős része igazából kívül
rekedt a döntési folyamatokon. Bekerülni ezekbe a mechanizmusokba ténylegesen csak a nyolcvannyolc májusi pártértekezlet után sikerült. Ekkor nyíltak meg
jobban a kapuk. A szakemberek ekkor
kerültek közelebb az alapvető döntésekhez. De ez már olyan rövid peri~du~
volt, és annyira kevert a rendszer v~gso
agóniájának politikai eseményeIvel,
hogy nem maradt idő az így ki?olg,o~ott
gazdasági programok megvalo~ulasara.
Ne felejtsük azonban el,_h?,gy m~ ab~,:n
az időszakban megkezdodott a pnvatIzació, a piacépítes és sok .J?ás, r~zfolya
mat. Egyedül talán az antllnflaclO vOlt,az
a kérdés, ahol a kormány magatartása
nem volt elég egyértelmű .
- Ha már itt tartunk: mit gondol, az
MSZMP, mint uralkodó párt, mekkora
hatékonysággal hasznos[(otta azt a szellemi erl.ít, amit kétségtelenül felhalmo zott apparátusában?
- Nézze, az egy olyan helyzet volt,
amikor az értelmiségnek, beleértve magamat is, ahhoz, hogy a dolgok változzanak, valamilyen módon bele k~llett .k~
mlnie a rendszerbe. Ez volt a fo motIvació, nem pedig valami ideológiai vagy
más ok. Erről most azt mondom, hogy
legtöbb szempontból helyes mag~tartás
volt, még akkor is, ha most nem mmdenki így látja... Megkockáztato~: ez. tette
lehetővé, hogy nálunk a változ~o~ I}yen
békésen menjenek végbe. A kerdesere a
válaszom az, hogy korántsem hasznosította a párt megfelelő módon ezt a
szellemi potenciált!
.
- Kanyarodjunk vissza kérem a Je!enhez illetve a jöv13höz. A követend13 uttal
kapcsolatban mostanság, egyéni száj[.z
és pártál/ás szerint változ6 módon, kulönböző t13kés model/eket emlegetnek.
Svédet, nyugat-németet és másokat. Véleménye szerint lehet-e egyetlen modellel

.
jelzőzni
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és jellemezni azt az utat, ami
számunkra optimális lehet? Egyáltalán :
mennyire választás kérdése ez?
- Ne legyenek illúzióinkl Mi .egy
nagyon kis ország vagy~,nk,. am.elyik _a
világgazdaságban nem Jatszik Jelentos
szerepet. Egy ilyen országban ni~cs m~g
annak a lehetősége, hogy valamI meroben mást csináljanak, mint amit a fejlő
dés fő áramlatai diktálnak. Tehát amint
már mondtam, piacgazdaság, vegyestulajdon, politikai demokrácia. Az pers~e
nyilvánvaló, hogy ebben a ker~tben fIgyelembe kell venni ~örténelmI ~~gyo
mányainkat, nemzetI kar~terunke,t,
földrajzi helyünket. E~ek a s~J,a~os vonasok kölcsönöznek majd speCIálIS arculatot a magyar gazdaságnak és demokráciának. Nyilvánvaló az is, hogya történelmi bázisunk jellege miatt ebben az
országban mindig nagy figyelmet kell
kapnia a szociálpolitikának, a szociális
kérdéseknek. Ezzel együtt sem mondanám, hogy a svéd modellt, vag~ más
szociálpolitikai rends.z~rt, kel~ ~t~en
nünk, hiszen a nagy feJlodesbeh killonbség miatt ez csak vakvágányra vinne
bennünket. Tény, hogy nehezen képzelhető el Magyarországon olyan út, ahol
nem kapják meg a szociális kérdése~ ,a
megfelelő figyelmet, de ebben a saJat
körülményeink szerint kell megtalálnunk a megoldást.
- A már emlegetett választási kampányretorika részeként gyakorta hallqttunk határidőt, időtartamot emlegetnz a
lehetséges kilábalás, az életszfnvonal
emelkedésének időbeni behatárolásaként. Ön szerint lehet-e ma viszonylagos
határozottsággal fogalmazni e kérdésbel), s ha igen, akkor ön milyen hosszúságú türelmi idővel számol? Annak a
bizonyos "kisembernek" ugyanis nagyon
komoly az életében a "meddig még"
kérdés.
- Lehetetlen nem időben gondolkodni,
az események ugyanis az időben történnek. Az élet önmaga magában hordozza
az időt, teljesen természetes, hogy a
pártok így gondolkoznak. A tudósnak, a
gazdasági szakembernek is ezt kell tennie. Az egyik fő kérdés ma, az ön által
emlegetett "kisemberé" is, hogy mikorra
lesz hatékony, jól működő gazdaság ...
- .. .mert lj úgy gondolkodik, hogy tNe
most áldozatokat várnak, újabb és újabb
terheket raknak a nyakába, de mit kap,
mit várhat 13 ezért cserében?
- Súlyosak a gondok, de nem reméJlytelen a magyar gazdaság helyzete. Ugy
látom hogy a már emlegetett fontos
foly~atok beindulása esetén, látható és
érzékelhető változások két-három éven
belül elérhetők. Nagyon fontos, hogy mi
lesz a világkiállítás ügyével, fontos,
hogy milyenek les~nek a k~zeljö~ő k~l
politikai folyamataI. ~ évtIZed ko~e~n
itt már a piacgazdasagnak. kell. működ
nie, és egy viszonylagos dinamIZmussal
számolhatunk akkorra.
(Folytatj uk)
L. Muráhyi László

Nemzeti értékeink védelmében
A megyei múzeumi szervezetek helye az új önkormányzati rendszerben
Az országban végbemenö rendszerváltás egy új önkormányzati rendszer
kiépülésével válhat teljessé. Ennek alapelveit az önkormány~.ati törv~ny te~vez~
te foglalja magába. Ebben az új rendszerben kell elhelyeznunk a kozgyüJtemenyeket, s ezeken belül is elsösorban a múzeumokat.
Ez már csak azért is igazán fontos, mert
múzeumainkban - tágabban a közgyűjtemé 
nyeinkben - őrzött nemzeti kincsünk értéke
sokszorosa a mai magyar államadósság
összegének, tehát igen jelentős értékekről
van szó. Ugyanakkor az Európához való
csatlakozás, tartozás egyik mérőértéke lehet az is, hogy miképpen bánunk ezzel a
nemzeti értékkel, hiszen mint ezt Győrffy
István, néprajztudományunk jeles alakja
egyhelyütt írta: "Európa nem arra kíváncsi,
hogy mit vettünk át kultúráj ából, hanem
arra, hogy mit tudunk a magunkéból hozzátenni az övéhez. "
Ennek szellemében, s azt ismervén, milyen óriási fejlődésen ment keresztül a
magyar múzeumi hálózat és műkincsállo
mány az utóbbi 28-30 évben, célunk az,
hogy kialakult értékeinket megvédve lépéseket tegyünk múzeumaink működőképes
ségének megőrzése és az új körülményekhez alkalmazkodása érdekében.
Megismervén az önkormányzati törvény
utolsó változatának alapelveit és szabályozási koncepcióját, világossá vált, hogy a
megyei múzeumi szervezetek különösebb
nehézség nélkül kapcsolhatók a megyei
önkormányzati szinthez, bármelyik változatot is fogadja el az Országgyűlés (önkormányzati megye, megyei intézményfenn. tartó társulás). Ennek alapja az a megállapítás: "Emellett több olyan területi intézmény, illetve szolgáltatás van, amely a
megye egész területére kiterjed, illetőleg
speciális igényeket lát el. Ezeket a megyei
önkormányzat létesítené és működtetné. "
(Tervezet 18. oldal)
A múzeumok (vidéken a múzeumi szervezetek) hármas alapfunkciójukból adódóan (gyűjtés, tudományos feldolgozás, bemutatás) többféle érdekszínhez kötődnek.
Gyűjtőtevékenységünk össznemzeti, illetve
regionális szinten folyik, tudományos feldolgozó tevékenységünk része az európai,
illetve magyar tudománynak, s csupán a
harmadik tevékenységi kör egy része elsősorban ezen belül is a kiállítások és az
ezekhez kapcsolódó rendezvények - elégít
ki egyértelműen helyi igényeket.
Ennek ismeretében nyilvánvaló, hogy a
helyi önkormányzat érdeke elsősorban ez
utóbbi terület támogatása, míg az első
kettőt nem feltétlen muszáj támogatnia. E
nemzetközi, területi funkciók teszik szükségessé a megy ékben a múzeumok (közgyűjtemények) megyei szinthez való rendelését. E szakmai érdemeken túl gazdasági
megfontolások is a megyei önkormányzati
kezelésbe adása azonnali és igen nagy

összegű beruházást igényeIne (előzetes és
óvatos becsléseink szerint több száz millió
forint), hiszen olyan központi szolgáltatási
rendszer épült ki a megyékben, melyek a
ma múzeumi funkciókat ellátó tagintézményeinkben nincsenek meg, ellenben a mű
ködéshez elengedhetetlenek (pl. műhelyek
rendezése, restaurátor, fotó, installáció,
sokszorosító, könyvtár, gépkocsi, raktár,
munkaerő stb.).
Mindezekkel egyidejűleg további néhány fontos alapelvnek le kell szögeznünk:
1. Ma Magyarország.múzeumi "nagyhatalom", mintegy 700 múzeuma van. Jól
látható, hogy ezek közül jónéhány (felmérésünk szerint mintegy 300) nem múzeumi
funkciót lát el, egyszeruen bemutatóhelyek,
tájházak stb. Ezek elsősorban helyi igényeket elégítenek ki, helyi önkormányzati kezelésbe adásuk célszerűnek látszik.
Ezzel egyidőben jogszabályok sorozatával (nemzeti kincs, védési törvény, múzeumi törvény, tulajdoni törvény stb.) meg kell
találni azokat a jogi garanciákat, melyek
biztosítják ezeknek a gyűjteményeknek a
fennmaradását, esetleg helyi vagy más források segítségévelll1úzeummá fejlesztését.
2. Másrészt az önkormányzati törvényben, annak filozófiájának szellemében minden önkormányzatnak meg kell adni a
lehetőséget új gyűjtemények vagy múzeumok alapítására. Múzeumalapításkor azonban a szakmai érdekek védelme érdekében
az alapítókat tájékoztatni kell a ma élő
múzeumi normatívarendszer legfőbb elemeiről, s működési engedélyt csak akkor
kaphassanak, ha ezeket legalábbis fő vonalaiban elfogadják, betartják.
3. A megyei önkormányzati szinten mű
ködő megyei múzeumi szervezetekből bármely tag kiléphet, és helyi önkormányzati
irányítás alá kerülhet akkor, ha ezt az illető
önkormányzat kéri és vállalja, s a helyi
múzeum (közgyűjtemény) is ebbéli szándékát kinyilvánítja. Természetesen csatlakozni is lehet a megyei múzeumi szervezethez
akkor, ha ebben az alapító helyi önkormányzat demokratikus úton hozzájárul, a
csatlakozáshoz szükséges anyagi feltételeket biztosítja, illetve az intézmény dolgozói
is egyetértenek ezzel.
Mindezekkel egyidőben tisztázni kell,
milyen forrásokból lehet és kell fenntartani
az így megmaradt és a megyei önkormányzati szinthez kapcsolt múzeumi szervezeteket.
Javasoljuk egy teljesen új fmanszírozási
rendszer kiépítését. Ennek elemei:
1. Ennek a rendszernek a filozófiája arra

épül, hogyaközgyűjteményekben - első
sorban a múzeumokban - őrzött nemzeti
műtárgykincs a magyar nemzet tulajdona.
Ennek a nemzeti kincsnek a biztonsága,
gyarapítása, a világgal va,ló megismertetése
(Európához tartozásunk egyik lényeges
eleme, bizonyítéka is egyben ez a műkin
csállomány) olyan állami feladat, melynek
kiemeIt kezelése a kultúrabarát kormányoknak elemi kötelessége. Ezért külön
törvény megalkotását szorgalmazzuk nemzeti műkincsállományunkról. (Ez ráadásul
a 40 év államosítási hiányosságait is pótolná, s az egykori tulajdonosok kártalanítása
mellett gyűjteményeink egységben való
maradását is biztosítaná.)
Az éves költségvetések ennek megfelelően külön tételként kezelhetnék ezt, ezzel
is garantálva a maradványelv egyszer és
mindenkorra történő kiiktatását a közgyűj
temények finanszírozási rendszeréből.
2. Mivel a közgyűjtemények a tudományos kutatás elismert műhelyei , ezért a
19 megyei múzeumi szervezetet egységesen kutatóhellyé kell nyilvánítani (eddig ki
tudja, milyen alapon már 11 az). Ezáltal a
magyar tudomány egészének rendszerébe
integrálódnának a múzeumi szervezetek, az
alapkutatások fmanszírozásából az MTAnak is ki kell venni differenciáltan a részét.
Ez a második forrásbá zisa a működésnek.
3. Minden megyében vannak olyan regionális feladatok, melyek a megye egészére
kiterjednek. Ezek finanszírozása, illetve az
épületvagyon fenntartása, bérek stb. a megyei önkormányzat vagyonából biztosítandók, illetve a megyei hivatal az első
kettő forrásbázis és az intézmény között
átjátszó állomásként szerepelne.
4. Minden tag intézmény t külön-külön
támogathatna a helyi önkormányzat, hiszen
helyi igényeket is kielégít. Az így a területre érkezett összegek, támogatások csak
helyben lehetnének felhasználhatók, azokról csupán a helyi önkormányzatnak kellene elszámolni. .
E négy forrás együttesen garantálhatná
annak a folyamatnak a megállítását, amely
évek óta a költségvetések folyamatos és
állandó relatív csökkenését eredményezte,
s ma már odáig jutottunk, hogy feltételek
hiányában a működőképességet veszélyeztette ez a szigorú takarékosság. (Sok esetben szakmai feladatok elhagyása is jelen~
tős.) Mindezeken túl a Magyar Múzeumok
Szövetségének, illetve a megyei szövetségeknek olyan szakmai érdekfeltáró, érdekegyeztető és érdekvédő fórummá kell
válnia, mely nemzeti műtárgykincsünket
őrző múzeumaink fejlődését már középtávon is lehetővé teszi, hiszen Európától való
lemaradásunk minden eredményünk ellenére is igen nagy!

Dr. Madaras László
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Az idősek igénye is változik
Egy háló rései 2.
Míg a Niva az Újerdő egyik tanyájára
visz bennünket, Sas Lajosné meséli, mi
mindent kell tudni egy gondozónőnek.
- Évekig kismotorral jártam a körzetemet. Bizony, tudni kell, hogy a kutyát
mivel lehet megnyerni, hogy beengedjen. Ismerni kell az idős ember rigolyáit.
Van, aki süket, hiába zörgetünk. Bizony
megesik, hogy be kell mászni a kerítésen. Akad olyan, aki mániákusan fél
attól, hogy megmérgezik. Ezért csak
bevásárlást kér és maga főz.
Konkoly Ferencné elsírja magát,
amikor meglát bennünket. Lábraállni
nem tud két éve. (Vajon ő nem mozgássérült?) Csak ágya szélén üldögéL A
szomszéd tanyában lakó fiatalasszony
gondozza, főz, bevásárol, takarít. A Niva sofőrje Sipos Imre dolga a tüzelő
bekészítése.
Jászberény tanyáin 650 idős él. Közülük 38-an vannak a "hálóban". Bagyinszki Józsefnét a jó meleg konyhában találjuk. Még nem várta a kocsit,
Imre hordja az ebédet ide. Summásként
élt vagy ötven évet a nyolcvanöt évéből.
A tanyár már nem hagyja el, hiába hívta
a fia, meg az unokája annyiszor.
- Vajon mennyien maradnak ki a
gondozásb61?
- Megbecsülni sem tudom - töpreng
Szatmári Antalné. Azt viszont tapasztalom , hogy az idősek igénye is változik.
Differenciáltabb gondoskodást igényelnének. A klub kicsi, egyetlen terem áll
rendelkezésre étkezéshez, szórakozáshoz. A házi gondozást is egyre jobban
igénylik, de nem tudunk többet vállalni.
Az egészségügy ön belüli kapcsolatrendszerünk nem körülhatárolt. A körzeti
ápolónők mára jószerivel csak injekciót
adnak be, ápolásról kizárólag mi gondoskodunk. Jó volna a gondozást is
körzetesíteni, az orvosi körzetekhez igazítnni, a feladatokat körülhatárolni. Ez
minőségi változást jelentene. De akkor a
hat helyett tíz hivatásos gondozónő kellene. Státusz viszont nincs.

*

A Jászságban három gondozási központ működik, a berényin kívül Jászfényszarun és Jánoshidán szervezték
meg az idősek klubjai mellett a házi
szociális gondozást is. Klubok viszont
szinte mindenütt működnek. Csupán
Felsőszentgyörgyön, Pusztamonostoron,
Boldogházán és Szentandráson nincs, de
ezekben a községekben a tanácsok biz-

tosítják a szociális étkeztetést a rászorulóknak. Azok, akik már a
házi gondozás segítségével sem képesek az
önálló életvitelre, szociális otthonba kerül•
nek. Sok félelem, ellenérzés működött évtizedeken át a "szegényházakkal" szemben. Ám
bejutni mára már nem
könnyű. Nem ritka a
két-három évi várakozás.
A Jászságban három
szociális otthon van.
Jászladányban, Jászapátin s Jászberényben. Ez
utóbbi helyen egyszerre
kettő. Egyik egyházi,
másik "polgári". Az
Egyesített Szociális Intézet viszont több ennél.
A két otthonon kívül a
gondozási központ is
idetartozik. S a város
szociális pénzét is itt
kezelik. Amit a családsegítőben, a tanácsnál
odaítéltek, itt utalják ki, Konkoly Ferencné napjai egyhangúan telnek
postázzák a címzettnek.
tény, hogya Jászladányon működő 140
S bizony elgondolkodnak néha, ki, miért férőhelyes szociális otthon kiadásai - évi
is kapott segélyt. Beleszólni viszont nem 12 millió 358 ezer forint - a Jászberényi
lehet. Pedig ők jól ismerik a segítségre V árosi Tanács költségvetését terhelik!
szorulókat, hisz napi kapcsolatban van- Sőt a szakmai felügyeletet is a berényi
nak velük a gondozás során.
városi főorvos látja el, mivel a nagykö- Egyedülálló a mi szervezeti múkö- zségnek nincs joga felügyelni a szociális
désünk a megyében - állapítja meg otthont. Vajon az új önkormányzatok
Szalóki Miklós, az intézet igazgatója. milyen lehetőséget kapnak erre?
Az egész gondoskodás i körből ráadásul
Az idősek gondozása, ellátása egyre
teljesen kilóg a családsegítő központ égetőbb probléma. A nyilvánvaló tentevékenysége. Sok az átfedés, integrá- denciát mutatja,
hogy gyermekcióról csak intézményen belül lehet be- intézményeket szociális ellátást biztosító
szélni. Az anyagi segítség szétforgácso- intézménnyé alakítanak át. Jászapátin a
lódik, az ellátásban rések vannak. A csecsemőotthonból szociális otthon lett.
szociális gondoskodás anyagi, egész- Február óta 47 idős embert gondoznak, s
ségügyi és szociális probléma megoldá- tízen várakoznak arra, hogy bejussanak
sát kell, hogy szolgálja. Égető az anyagi az otthonba. A frissen átalakított épület
segítségnyújtás, de erre nincs elég pénz. tágas folyosóiról sajnos olyan szobák is
Az egészségügyi és szociális gondosko- nyílnak, amelyből további kettő is nyídás viszont már szakmai, szervezési lik. Az átjárás nem épp kellemes dolog,
kérdések megoldását is igényli úgy, s ellent is mond a szabályoknak! A
hogy ezek egymást kiegészítsék. Mind- fürdőszobákat igyekeztek úgy kialakítaezt viszont kormányzati szinten kell ni, hogy járókerettel, tolókocsival is
rendezni előbb. A Szociális és Egész- bejuthassanak. A küszöböket ékekkel
ségügyi Minisztérium viszont nem állt a egészítették ki. De a legfontosabb, a lift
helyzet magaslatán, a szociális rész nem fért bele a költségvetésbe. Pedig a
mostoha gyerek volt.
kétszintes épületbe égetően szükséges
Szalóki Miklós szavait erősíti az a lenne. Így van olyan lakó, akinek csak a

még csinosításra váró emeleti terasz
jelenti a külvilágot.
A Jászberényben lévő két szociális
otthon is más világ. A "polgári" otthon,
ahol 95-en élnek, szűkösnek és zsúfoltnak tűnik az apátiakéhoz képest. Régi
lakóépületből alakították ki. Az új
szárny a hetvenes években épült, s nemrég ragasztották össze a két épületet egy
foglalkoztatóval és társalgóval. Az egyházi otthon a Barátok templomához simul. Itt száz apáca éli életét. A betegszobában van olyan kedves nővér, aki 35
éve nem kelt fel ágyából. Betegségre
ellenére szellemileg friss. "A hit, Isten
szeretete ad erőt" - mondja.
- A nővérek a Római Katolikus Szeretetszolgálat férőhely-kijelölésével jutnak
az otthonba. Az elhelyezésről az ő esetükben is a tanácsok határoznak. Közülük sokan besegítenek a házi munkába.
Van, aki a kertben tesz-vesz. Van, aki a
konyhán segít. , - Itt főzünk az idősek
klubjának is, akad tennivaló. A két otthonban kilencvenen dolgozunk - sorolja
Szalóki Miklós.
- Mindenütt csak a szükséget iá! rWI.
Pénz kellene, bővítés kellene, több gondozóra lenne szükség. Meg lehet ezt
valaha is oldani?
- Mindig történik valamilyen kis lépés. Most Jászberényben a Faiskola úti
bölcsödét gondozóházzá alakítjuk. Itt
húsz személy napközi otthoni ellátását
biztosítj uk. Uj don ság lesz a hetes napközi. Eddig csak Jászfényszarun volt ilyen
a Jászságban, most itt is lesz. Tizenkét
helyet alakítunk ki. A megyében is
egyedülálló lesz a tíz férőhelyes gondozóház, ahol átmenetileg ellátatlanul maradó időseket, betegségbőllábadozókat

tudunk
fogadni.
Ezért természetesen
fizetni kell.
Beszéljünk a
pénzről. Mit s miért
fizetnek az idősek?
- A klubban az étkezésért, ki-ki nyugdíja arányában. A
legtöbben csak húsz
százalékát térítik a
tényleges összegnek.
Az otthonban 2.070
forint a havi ellátás
összege. A nyugdíj
további részét megkapják. Akinek nincs
nyugdíja, az viszont
ruhát is kap, sőt
zsebpénzt is. A házi
szociális gondozásért
fizetni kell, szintén a
nyugdíjak
arányában.
- Méltó életet tudunk-e
biztosítani
azzal, hogy öt-hatágyas szobákban helyezzük el az időse
ket?
_ Sajnos nem. Az Jozefina növér húsz éve él a jászberényi otthonban, s amíg
birja, segít a kert gondozásában. (Fotó: Mészáros János)
ellátásban egyre inkább szükséges lenne a differenciálás. még nem formálódott ezekhez az új
Egy tisztes élet méltó öregkorát kellene lehetőségekhez. Sajnos számtalan esetet
biztosítani. Ehhez új formákat kell talál- láttam, amikor az idősek régi otthona
ni. Nem újdonság a szociális kolóniák elkótyavetyélődött. A megoldás pedig az
kialakítása külföldön. Nálunk még nincs lenne, ha régi, meghitt t{rrgyai között, de
rá intézményes gyakorlat. Az anyagi saját lakrészben élhetnének az idősek.
hátteret ezekhez meg lehetne teremteni Élvezve a közeli és gyors segítséget a
adományokból, vállalkozásból, eltartási bajban. Itt Jászberényben az egyházi
szerződéskötésekből. Ám szemléletünk otthon szomszédságában húsz ilyen lakrészt lehetne kialakítani. Ehhez persze új
gondolkodásmód, új finanszírozási lehetőségek s vállalkozás kellene a szociális
ügyben is. Én remélem, ez lesz a jövő
útja.
J ó elképzelések, nagyszerű tervek,
ijesztő nyomorúság, kiszolgáltatottság,
rendkívüli erőfeszítések jellemzik ma a
szociális gondoskodást. Nincs, aki meg
tudná mondani, mennyi embernek kellene élvezni ama bizonyos szociális háló
védelmét. Az intézmények közötti kuszaság résein bizony kicsúsznak a szemérmesek, akik nem kérik a segítséget.
Szégyenlik nyomorúságukat, védik gye\.
rekeiket a zaklatásnak érzett hivatalos
eljárásoktól. Sziszifuszi munkát végeznek a gondozónők olykor fillérekét (a
tiszteletdíj havi 2.000 forint lehet maximum!). A napi meleg ételen kívül sok
idősnek nem jut egy jó szó. Pedig ez is
kellene! A méltó idős kor csak álom.
Jelenleg nagyon rossz dolog idősnek
lenni.

Bagyinszki Józsefné ragaszkodik otthonához
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A Szent Jobb krónikája
Sokan ma is hisznek csodatevő erejében, mások valódiságát is kétségbe vonják. Annyi azonban mindenképpen biztos, hogy Európa legrégebben őrzött
ereklyéi közé tartozik, egyes egyháztörténészek szerint meg éppen a legrégibb.
A Szent Jobbról van szó, államalapító
királyunk, I. István jobb kezéről, amely
éppen azért becses nemzeti ereklye, mert
- a koronával, a palásttal, a jogarral és az
országaimával együtt - a magyar államiság immár csaknem ezeresztendős folyamatosságát jelképezi.
Történetének kezdeteiről legenda szól.
Könyves Kálmán király (uralkodott 1095-1116) udvarában élt Hartvik püspök,
ő írta meg 1110 körül a Sient Jobb
"történetét" . Eszerint 1083. augusztus
havában - halálának 45. évfordulóján elkezdődött I. István király szentté avatásának ceremóniája. Az akkor uralkodó
I. László király fényes kísérettel, főpa
pokkal, udvari főemberekkel jelent meg
Fejér-Vár (a mai Székesfehérvár) Boldogasszony templomában, hogy felnyittassa nagy elődjének sírját.
A továbbiakról 1938-ban így írt Karsai Géza egyháztörténész: "A sír felnyitása mindaddig nem sikerült, amíg egy
Charitas nevű apáca nem közölte velük,
hogy addig nem lehet felnyitni a sírt,
ameddig az uralkodó családban egyenet-

lenség van, illetve a börtönben lévő
Salamon szabad nem lesz."
S itt érdemes megállni egy pillanatra,
mert a legenda - mint oly sokszor keveredik a történelemmel. A XI. század
második felében ugyanis nagy küzdelem
folyt Európa-szerte a német császár és a
pápa között. Mindkettő ki akarta terjeszteni hatalmát, elsősorban a fiatal, a kereszténységet még alig néhány évtizeddel korábban felvett országok fölé. L
Géza és öccse, I. László a pápa oldalán
állt, ami akkor a függetlenség biztOSÍtéka volt a német terjeszkedéssel szemben (hiszen a pápai állam távolabb volt,
tényleges hatalmát nem tudta kiterjeszteni Magyarországra, de segíthette a császárral szemben).
Géza és László unokatestvére, Salamon a trónviszályok során a "német
pártot" képviselte, 1063-ban császári segítséggel koronáztatta meg magát, 1074ben azonban elűzték a trónról, és börtönbe vetették Visegrádon, ahol ma is áll
Salamon tornya (noha a történészek azóta erősen vitatják, hogy ott raboskodott
volna).
Igen valószínű, hogy az egyházi állam
időközben kiegyezett a német császárral,
vagy legalábbis valamilyen kompromisszum született köztük, s ezért kívánta
most már az egyház Salamon szabadon
engedését. (Akkor elismerte László ki-

rályságát, de később újra csapatokat
szervezett ellene, a csata forgatagában
eltúnt, egy másik legenda szerint Dalmáciába menekült, és ott remeteként élte le
hátralévő éveit.)
Térjünk vissza a Szent Jobbhoz. Salamon szabadon bocsátása után - ami
bizonyára bürokrácia-mentesen zajlott
le, hiszen mindössze öt nap telt el László király és kísérete ismét megjelent
a fehérvári Boldogasszony templomában. Az egyháztörténész - Hartvik püspök nyomán - így folytatja:
"Nagyboldogasszony ünnepe után
ötödnapra, augusztus hó 20-án a király,
a főpapok, főemberek és a nép nagy
tömegeinek jelenlétében minden nehézség nélkül megnyitották a sírt. "
Itt ismét "csodás" elemek következnek. István király koporsójában - mint
Hartvik püspök írja - halványrózsaszínű,
illatos folyadékban találtak rá a király
csontjaira, s amikor elkezdték a folyadékot meregetni, az nem fogyott. Így onnan emelétk ki a csontokat és helyezték
a templom főoltárára. István királyt, a
magyar nép keresztény hitre térítőjét,
szentté avatták, s ehhez éppen ilyen
csodára volt szükség ...
Majdnem mellékesen, amolyan függelékfélében fűzte ehhez László király
udvari püspöke Szent István jobb keze
történetének kezdetét. Amikor a nagy
király csontjait visszahelyezték a
koporsóba, nem találták különleges szépségű . gyűrűvel ékesített
jobbját. Egy évvel később jelentkezett egy Mercurius nevű szerzetes (a név aligha véletlen: Mercurius a római mitológiában az istenek
hírnöke volt) és elmondta, hogy
Szent István sírjának felnyitásakor
őt, a templom kincstárának őrét
elkergették a koporsótól, ám akkor
megjelent előtte egy fehér ruhába
öltözött ifjú, és átadott neki egy
posztóba burkolt, kéz alakú csomagot. Ó felbontotta, és meglepetten látta, hogy teljesen ép, emberi
jobb kéz van benne, ujján a keresett gyűrű.
(Ne firtassuk most, hogy felvilá.• gosult korunkban mennyi hitelt adtak volna az efféle megtalálási
történetnek, különös tekintettel arra, hogy a szerzetes korábban a
fehérvári
Nagyboldogasszonytemplom kincstárának őre volt.)
Szabó Géza kanonok a Szent Jobbal, mögötte dr. Paskai László bíboros esztergomi érsek az
Száz esztendőnek sem kellett
1988. augusztus 20-ai jubileumi körmeneten
eltelni - és máris kétségbe vonták a
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Szent Jobb feltalálásának ezt a történetét. III. István (uralkodott 1162-1172)
oklevelének írója már úgy tudja, hogy
Mercurius (akit szerzetesi mivolta nem
gátolt meg abban, hogy megnősüljön;
fia, Katapán fehérvári prépost lett) egyszerűen eltulajdonította a Szent Jobbot,
kihasználva azt a nagy sürgés-forgást,
ami a sír felnyitása és a szentté avatási
szertartás körül volt. Magával vitte kolostorába, akkori méretekben számítva
messzire, a Berettyó partjára, védelmet
remélt tőle, az országnak azokat a vidékeit gyakran háborgató kunok támadásai
ellen.
László király pedig - akit később
ugyancsak szentté avatott az egyház sokfőnyi kísérettel akart az ereklyéért
menni. Az oklevél szerint azonban megváltoztatta elhatározását - bizonyára fontosabb kormányzati teendői akadtak -, és
úgy döntött, hogy otthagyja a Szent
Jobbot, sőt apátságot alapított az ereklye
őrzés ének helyén. A Szent Benedek-rendi apátság első. apátjává pedig éppen
Mercuriust nevezte ki.
Hogy mindebből mi a történelmi tény
és mi ragadt hozzá az idők folyamán ma már aligha lehet megállapf: li .
Annyi biztos, hogy az apátság \ lii
lassanként falu alakult ki, amiről a Pallas Lexikon (az 1930-as évek elején) ezt
írja:
"Szentjobb (Sániob) nagyközség Bihar vármegye székelyhidi járásában,
1808 magyar lakossal. Várát Bocskay
István, Rákóczi Zsigmond, később a
Rhédey család birtokolta."
Az apátságról pedig ezt: "Szentjobbi
apátság. Szűz Máriáról CÍmzett Benedek-rendi apátság, Szent László alapította 1083-ban, hogy ott Szent István jobbját őrizzék. 1498: II. Ulászló apálosokra
(az egyetlen magyar alapítású rend - A
szerk.) bízta a monostort, 1557-ig volt
az övék, 1563: világi kézre került. 1660:
elfoglalta a török."
Ennél sokkal eseménydúsabb valódi
története. Szent László a Jobbot - akkor
már karcsonttal együtt - kéz alakú,
arany- vagy ezüsttartqba foglaltatta, és
meghagyta fiának, Almosnak (egyik
verzió szerint halálos ágyán), hogy
amint trónra kerül, építtessen az ideiglenes fatemplom helyén kőtemplomot és
kolostort. Almos azonban nem lett király (bátyja, Kálmán megvakíttatta,
hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye),
a kolostor pedig pártütők kezére került,
majd Kálmán visszafoglalta és a Szent
Jobbot Fehérvárra vitette. Ám a kocka
ismét fordult: II. Géza király, Álmos
herceg unokája (uralkodott 1141-1162)
helyreállíttatta a harcokban erősen megsérült kolostort, és visszaszállíttatta oda
a Szent Jobbot. Utódja, III. István pedig
átok alá helyezte azt, aki az apátságot
károsítja.
Ettől kezdve amolyan "hites hely"féle lett Szentjobb apátsága. Akkori szo-

kás szerint köztiszteletben álló, szentek
"védelmét élvező" ereklyéiket őrző helyekre mentek el a pereskedők, ott tettek
esküt állításuk valódiságára. Három
ilyen hely volt a XII-XIII. században
magyar földön: Fehérvár, ahol Szent
István teste nyugodott; Várad (Nagyvárad), Szent László temetkezési helye, és
Szentjobb.
Csaknem teljesen biztos, hogy 1241ig, a tatárjárásig az apátságban őrizték
István király jobb kezét. Akkor a menekülő szerzetesek magukkal vitték egészen a dalmát tengerpartig, majd a vész
múltával visszahelyezték. Stájerországi
Ottokár XIV. századi krónikája arról
számol be, hogy Vencel király (uralkodott 1301-1303) koronázásakor Budán
(l) egyik kezében Szent István jobbját
tartotta. (Számos történész már a korábbi századokban is kétségbe vonta ezt;
lehet, hogy a krónikás összeétvesztette
az ereklyét az országalmával.)
Hogy mikor vitték ismét Fehérvárra a
Szent Jobbot - nem lehet kideríteni.
Bizonyos csak az, hogy 1433 előtt, mert
akkor kérte Zsigmond király (uralkodott
1387-1437) a pápát, hogy tegye búcsújáró hellyé Fehérvárt és Váradot, "mert ott
szent királyok ereklyéi bizonyos napokon közszemlén vannak".
Kalandos a Szent Jobb további története is, sőt talán az addigiaknál is
kalandosabb. A tatárjárás elől meg tudták menteni - a török elől nem. A
királysírokat feldúló oszmán hadak talán azért, mert az ereklyetartó nemesfémből készült - nem semmisítették meg
a Szent Jobbot, mint ahogyan tették a
halott uralkodók földi maradványainak
nagy részével.
Magukkal vitték, s mert valamelyik
szultáni előkelőségnek éppen pénzre
volt szüksége, eladták - de már Boszniában, távol Magyarországtól - keresztény
kereskedőknek. Azok pedig Raguzába
(ma Dubrovnik jugoszláv tengerparti város) a domonkos-rendi szerzeteseknek.
Ők igen nagy becsben tartották, új tartót
készítettek számára ezüstből, és időn 
ként közszemlére tették. Írásos bizonyítékok maradtak fenn arról, hogy
olyankor bezárták a városkaput, és megkettőzték az őrséget, nehogy bántódása
.
essék a kegy tárgynak.
A gyűrű azonban - amely a bihari
szerzetesek őrizetében, sőt később, Fehérvárott is megvolt - ezekben a zűrza
varos időkben véglegesen eltűnt. Lehet,
hogy a törökök külön "értékesítették" ,
de a tőlük vásárló kereskedők sem állnak gyanún felül.
Magyarországon sokáig hírt sem hallottak a Szent Jobbról. Csak az 1790-es
években tudta meg 1. Lipót császár
(ugyanaz, aki ellen Rákóczi szabadságharca folyt, uralkodott 1657-1705),
hogya Szent István-i ereklyét Raguzában őrzik . Időközben felröppen t olyan
hír is, hogy a kéz Lengyelországba

került - s ennek is volt alapja. A karcsontot - nem lehet tudni, hogy mikor leválasztották a kézről, és aranytartóba
foglaltatta 1634-ben János Kázmér lengyel király. Az egyik feltevés szerint a
kettéosztás I. (Nagy) Lajos király műve
volt, ezzel akarta kifejezni, hogy számára egyformán fontos birodalmának
mindkét országa: Lengyel- és Magyarország. Más egyháztörténészek úgy gondolják, hogy Báthory István erdélyi fejedelem vitte magával a karcsontot, amikor lengyel királlyá választották.
Habsburg Lipót azonban soha nem
kapta meg a Szent Jobbot: a domonkosrendi barátok nem mertek útnak indulni,
félve az akkor állandóan zajló harcoktól.
A császár unokája, Mária Terézia (uralkodott 1740-1780) több szerencsével
járt, noha a szerzetesek eleinte nem
akarták visszaadni Magyarországnak az
ereklyét, mert az sok - főleg magyar zarándokot vonzott a tengerparti városba. (S az "idegenforgalom" akkor is
ki fizető dő üzletának számított.)
V égül, katonai segítség fejében mégis
visszaadták a kézfejet, amelyről 1771.
június l-jén Pray György és Kollár
Ádám történetírók - Migazzi Kristóf
bécsi érsekkel együtt - megállapították,
hogy hiteles. Kilenc napig Ausztriában,
a schönbrunni kastély templomában voll
közszemlén, majd Mária Terézia híres
magyar testőrei kísérték - útjukat Győ
rött és Pannonhalmán megszakítva Budára.
Ekkoriban írta a XVIII. század jelentős magyar költője, Faludi Ferenc A
Szent Jobbról CÍmű versét:
"Ditső István Nagy Királyunk,
Téged Ég, Föld magasztal
Téged tiszte/mi Országunk,
Első Szent Urának vall.
Tőled vette fényességét, méltóságát,
érdemét,
Koronája ékességét, hitét, kintsét,
mindenét.

El-bujdostál, meg-kerestünk, áldolI
legyen a Szent Ég,
Országodba bé-vezettünk, szívünk
örömünkben ég,
Drága kintsünk fel -találunk, Magyar
Ország vigadoz,
Itt van, kit óhajtva vártunk, ezer áldásokat hoz.

A négy szakaszból álló Faludi-vers
kevéssé lett ismertté, annál inkább az
1797 -ben kelt, Ó, dicsőséges szent Jobbkéz kezdetű ének, amely az egyházi
szertartásban is helyet kapott. Ugyanakkor rendelte el L Ferenc (uralkodott
1792-1835) császár és király, hogy auIFolytatás a 10. oldalani
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Nemzeti ereklyéink
történetéből O.
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A Szolnoki Rádió

műsora

1990. június 20-tól július l-jéig

/Folytn.tás a 9. oldalról!

gusztUs 20-a legyen Magyarországon nemzeti
ünnep, munkaszünettel - és kötelező misehallgatással. (l818-ban József nádor újra szabályozta
az augusztus 20-i ünnep killsőségeit.)
Még egy dátum a múlt századból: 1862-ben
készült el a kereken egy mázsa súlyú, tiszta
ezüst ereklyetartó, Aradi Lippert József tervei
szerint.
Bár a jobb kéz megtalálásának ünnepe eredetileg május 30-a volt, visszatérése óta Szent István
napján, augusztus 20-án vitték nagy pompával a
budai Vár teruletén tartott körmeneten. (A két
világháború közötti negyedszázadban - a király
nélküli királyság idején - éppen a királyság
fennmaradásának bizonyítására vonult a katolikus egyházi menet élén a református Horthy
kormányzó.)
Minden időknek talán legnagyobb Szent Jobb
ünnepségét 1938-ban tartották. Az eredeti dátumhoz ragaszkodva, május 30-án kezdődött a
Szent István-év. Aznap reggel 9 órakor a Szent
Jobbot - természetesen ezüst ereklyetartójában kiemel ték helyéről, a budai Mátyás-templomból
és a Királyi Kúria épületében (a Kossuth Lajos
téren, ma a Népmjzi Múzeum van ott) helyezték
el, miközben a téren ünnepi nagymise folyt.
Onnan a Hősök terére vitték, emelvényen helyezték el, hogy mindenki jól láthassa.
Testőrök kísérték a Szent Jobbot ezen az
útján, csakúgy, mint a továbbiakban. Május
31-én, kedden reggel indult az ereklyét szállító
Amnyvonat a Nyugati pályaudvarról Esztergomba, az egykori királyi székhelyre és egyben a
magyar katolikus egyház legfőbb papjának, a
hercegprímásnak székhelyére. Még aznap este
visszatért az Aranyvonat Budapestre, szerda
reggel pedig a Szent Jobbot feltaIálásának és
Szent István sírjának városába, Székesfehérvárra
vitték, ahol főúri lovas bandérium fogadta,
nyolclovas, bíborvörös díszkocsin vitték be a
városba.
A továbbiak során bejárt az Aranyvonat az
ország nagy részét, sorrendben Kaposvárra,
Nagykanizsára, Zalaegerszegre, Pécsre, Bajára,
Szekszárdra, Vácra, Győrbe, Hegyeshalomra,
Szombathelyre, Sopronba, majd Kalocsára, Kiskőrösre, Kiskunhalasra, Kiskunfélegyházára,
Szegedre, Hódmezővásárhelyre, Szentesre,
Csongrádra és Kecskemétre vitték. Mindenütt
nagy ünnepélyességgel fogadták az egyházi és
világi vezetők, valamint a hívők és érdeklődők
óriási tömege.
Sokáig, évtizedekig nem is lehetett hallani
becses, nemcsak egyházi, hanem egyben nemzeti ereklyénkről. Szűk körben, de minden évben
megrendezte a katolikus egyház a Szent Jobbkörmenetet, felmutatva a hívőknek első királyunk épségben maradt jobb kezét. Az állam és
az egyház közötti kapcsolatok fejlődése hozta
magával, hogy nemrég újra közszemlére tették a
Szent Jobbot a nagy király nevét viselő budapesti Bazilikában.
1988-ban, ötven év után újra, Szent Istvári
halálának 950. évfordulója alkalmából országjáró körútra vitték a sok viszontagságon átment
nemzeti ereklyét, amelyezeréves államiságunk
egyik szimbóluma is.

V.E.

Június 20. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám Tel. : 44-618 Szerkesztő : Tamási
László
17.00-1 8.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter, tel.: 41 -133 CA tartalom~
ból: Hírek - Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30: Alföldi krónika Hírek, tudósítások,
riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Június 21. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Korim
Éva.
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Deák László, tel.: 41-133 CA tartaJomb61:
Hírek - Zenés percek. A tegnap slágerei. 17.30: Alföldi Krónika. Hírek, tudósítások,
riportok. 18.00- 18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Június 22. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Pálréti
Ágoston.
17 .00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Varga Ferenc, tel.: 41 -133 CA tartalomból:
Hírek - Zenés percek. Pop-rock ritmusban. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítás ok,
riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Június 23. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. Tel.: 41-133 Szerkesztő:
Korim Eva CA tartaJomból : Hírek - Piac - Sport - Programajánlat - Lapszemle Horgászok ötperce. 8.50: Lelkünkért! 9.00: Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságmúsor. Tel.: 44-618, szerkesztő: Bálint
Erika.

Június 24. vasárnap
8.00-10.00: Vasámap délelőtt. Zenés magazin. Tel.: 41-133 CA tartalomból: Hírek Vasárnapi levél - Áradj zene! Barangolás a Tisza mentén. Zenés riportmúsor - Tiszai
dallamok - Tallózó. Válogatás júniusi músorainkból)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám Tel.: 44-618
19.30-20.00: Hangos újság - Sport és muzsika. Tel.: 41 -133, szerkesztő: Varga Ferenc

Június 25. hétfö
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Deák
László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási László. Tel.: 41 -133 CA tartaJomból: Hírek - Zenés percek. Régi kedves dallamok - 17.30: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben Zeneturmix)

Június 26. kedd
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Gyuricza
Péter
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. Tel.: 41 -133 CA tartaJomból: Hírek - Zenés percek. Slágerantikvárium. 17.30: Alföldi krónika Hírek, tudósítások,
riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben Zeneturmix)

Június 27. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Pálréti
Ágoston
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Varga Ferenc. Tel.: 41-133 CA tartaJomból:
Hírek - Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások,
riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben Zeneturmix)

Június 28. csütörtök

15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám Tel.: 44-618 Szerkesztő: Varga
Ferenc
17 .00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Deák László. Tel.: 41-133 CA tartalomból:
Hírek - Zenés percek. A tegnap sJágerei. 17 .30: Alföldi krónika Hírek, tudósítások,
riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. AJctuális párbeszéd - közben Zeneturmix)

Június 29. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám Tel.: 44-618 Szerkesztő: Tamási
László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter. Tel.: 41-133 CA tartaJomból: Hírek - Zenés percek. Pop-rock ritmusban. 17.30: Alföldi krónika Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás - Aktuális párbeszéd - közben Zeneturmix)

Június 30. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. Tel.: 41 -133 Szerkesztő:
Pálréti Ágoston CA tartalomból: Hírek - Piac - Sport - Programajánlat - Lapszemle. 9.00:
Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságmúsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Bálint
Erika

Július 1. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Tel.: 41-133 CA tartalomból: - Hírek Vasámapi levél- Lemezróllemezre - Nyári kulturális panoráma. Színház a csillag alattTelepek - Táborok - Bábfesztivál Békéscsabán - Könyv- és folyóiratszemle - Színészek
énekelnek)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Pálréti
Ágoston

A SZOTÉV Ipari és Építöipari
Részvénytársaság
felvételt hirdet: szakmái gyakorlattal rendelkező

festő

szakmunkások részére

Fizetés:
70-80.- Ft-os órabér +
teljesítm.ényalapján.
Felajánlja szabad kapacitását:
- 150 négyzetméternél nagyobb felületű
vasszerkezetek,
- hídpillérek,
- tartályok,
- darupályák rozsdamentesítését
KI-K4 minőségben végezzük.
Címfestő

részlegünk közületek és
magánszemélyek részére azonnali határidővel
- cégtáblák,
- névtáblák,
- feliratok,
- hirdetések elkészítését vállalja.

Jelentkezni és érdeklődni ~~~~
Szolnok, Landler J. u. 29. sz. alatti telepen,
Gebei János építésvezetönéllehet.
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SZERETETTEL,
Vannak munkakörök, amelyeket ellátni csak kivételes hivatástudattal, türelemmel, humánummal és szakértelemmel lehet. Ilyenek azok a szakemberek, gondozónők, akik Szolnokon, a városi tanács Vörös csillag úti l3-as számú speciális
bölcsódéjében dolgoznak. Itt 1986 óta működik különleges bánásmódot igénylő
csoport, amely a szellemi és mozgássérült gyermekek sajátos gondozására és
nevelésére nyújt lehetőséget. A tizenhét gyermekkel hat szakképzett gondozónő
foglalkozik, akik között gyógymasswr és BLISS-tanfolyarnot végzett is van.
Munkájukat gyermekorvos, pszichológus, gyógytornász és a Pethó-módszerrel
dolgozó konduktor is segíti. Négy év alatt a 32 felvett gyermekből normál
csoportba tu5ltak áthelyezni tízet, kisegítő óvodába pedig hármat.
Korényi Eva fotóriporter felvételei a gyerekek és a gondozók nagyon kemény,
küzdelmes, mégis szeretettel, vidámsággal teli munkájának néhány sajátos pillanatát örökítették meg .
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A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács VB
ellátó~

és szolgáltató
szervezete bérbe adja
a szolnoki Tisza-híd mellett lévő,
Damjanich u. 2. sz. alatti 18 álláshelyes
gépkocsi garázsát.
Az ajánlatot kérjük a szervezet 5001 Szolnok,

Kossuth L. u. 2. eimére benyújtani.
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--HAZTAR TA SI ESZKOZOK
"
""
--HAZTARTASIGEPEK
"
"
--KEZI
ES
ELEKTROMOS
"
SZERSZAMOK
"
--GEPALKATRESZEK
~

NAGY ÁRUHÁZA

Szolnok, Beloiannisz u. 17.
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POLCRENDSZEREK
,
EGYSEGCSOMAGBAN ti

AZ

EZERMESTER

BEN.
4ÉSBPOLCOS

DEXION SALGŰ
ÁLLVÁNYOK
7 FÉLE MÉRETBEN,

1770-:-Ft -TÓL 2970-:- Ft-IG.
SZERELÉSE GYORS,
ÉS EGVSZERLl.

Ezermester Üzletház
Szolnok. Ságvári krt 32f
TELEFEFON 39.;..202JELEX: 23-642.
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Szenzációnak ígérkezik a Száz év magány
A szokásosnál is nehezebb, a
művészi elképzeléseket és a
társulatot igazán megpróbáló
évadról adott számot a május
utolsó napján tartott
társulati ülésen Schwajda
György, a Szolnoki Szigligeti
Színház igazgatója.

A LilioDlfival nyílik
az új Sziglige t i Színház

a társulat áprilisig, az új színházépület
átadásáig Budapesten kénytelen "vendégjátszani ", másrészt az előadásokról
készült tévéfelvételek is kizárják a dara- Kemény és igen nehéz munka áll a bok repertoáron tartását.
Az egyes bemutatók rövid művészi
társ ulat mögött - kezdte mondandóját az
értékelése
során Schwajda György igazgató a színházépület újjáépítése miatt a szokásosnál korábban tartott éva- szinte program adó gondolatként - így
dzáró összegzésen. - Mégis sikeres volt - fogalmazott: - A színészek számára egyfolytatta -, hiszen három nagyszínházi egy darabban az kell legyen a mérvadó,
bemutató is meghalaqta az országosan hogy játékuk nem önmagukért való, hamár-már csúcsnak számító ötven előa nem úgy tudnak egymásra és a nézőkre
dást, s a színház teljesítette a rövidített igazi hatást gyakorolni, ha vallják azt a
évadban is atervezettt néző- és előa klasszikus elvet, hogy "a színpadon én
qásszámot, és hozta a bevételi tervét is. megteremtelek téged, s te általam teremEs ez napjainkban, amikor "forrong a ted meg önmagad!"
Az igazgató összegző értékelésében
szakma" (krónikus nézőszám csökkenés,
kiemelte
még azt az emberfeletti teljesíttöbb helyen előfordult színészlázadás,
ményt
is,
amit a társulat a legutóbbi két
pénzhiány , művészi elbizonytalanodás
stb. rázkódtatja meg a nagyhírű műhe hónapban nyújtott állandó országjáró tájolásával (pl. Veszprém, Budapest, Ferlyeket is), nem csekély teljesítmény!
Az igazgató megítélése szerint - s tőrákos, Dunaújváros stb.) nyújtott.
ebben a nézők és a színház munkáját Olyan helyzetben, amikor szinte pihenés
éber szemmel figyelő kritikusok is nélkül, éjjel-nappal utaztak, próbáltak,
egyetértenek - az évad kiemelkedően játszottak. S ez az időszak bizonyította
értékes produkcIója volt Shakespeare be igazán, hogy a társulat mennyire
Ahogy tetszik c. vígjátéka (rendezte Fo- együtt van, jól érzi magát, s a színészek
dor Tamás), valamint a Ballada a 301-es helyén kezelik egymás gondját-baját, élparcella bolondj áról (írta Schwajda ményeit!
- A művészet szolnoki barátai azonGyörgy, rendezt~ Taub János) -, ameban
a következő évadban sem maradnak
lyért egyébként dr. Bugán Mihály, a
színház
nélkül. Ezt már a közeljövő
megyei tanács elnökhc1yettese a társulati
ülésen nyújtotta át a "Jász-Nagyktm- terveiről szólva hangsúlyozta Schwajda
Szolnok Megyei Tanács Nívó-díját" a György. - Egyelőre azonban még csak
darabban közreműködőknek - és Kál- előzetes tervek vannak ugyan - az aumán Imre Ördöglovas c. nagyoperettje gusztus 21-ére tervezett évadnyitó társulati ülésre készül el a végleges műsor
(rendezte Schwajda György).
Ez a három, legtöbb nézőt hozó, élénk terv -, de minden bizonnyal szép élményekben lesz része jövőre is a szolnoki
érdcklődést kiváltó produkció azért nem
közönségnek.
"menthető" át a következő évadra, mert
Igazi színháztörténeti és művészi
"csemegének" ígérkezik Garcia Marquez
Nobel-díjas
regényének, a Száz
év magánynak ős
bemutatója, melynek színpadi adaptációját Schwajda
György készíti, s
Taub János rendezi.
Ebben a darabban
lép színpadra elő
ször az új évadtól
Szolnokra szerző
dött Törőcsik Mari
és
Garas Dezső is.
A színház vezető müvészeinek egy csoportja (Fotó: K.É.)
A
szenzációnak

ígérkező

előadás

bemutatóját október 19-én tartják
B udapesten,
a
Pesti Színházban,
de áprilistól természetesen Szolnokon is musoron
lesz az új színházban.
Az
évadzáró
Schwajda György igaz- társulati
ülésen
gató értékelte az évadot szó esett a színházépület felújításának dolgairól is, amelynek eredményeként 199 1. április elsején a művészek és
a közönség egy teljesen új Szigligeti
Színházat vehet birtokába! (Ez nem
pusztán fel újítást, hanem gyökeres átépítést és bővítést jelent, mely kivitelezésének a határidejét - a kaposvári színház hasonló átépítésében már komoly
gyakorlatot szerzett jugoszláv INGRA
cég - a tervezet~ március végi időpontnál
előbbre ígéri !) Igy április elején biztosan
megtarthatja a társulat és a közönség a
színházavatót, amelyen Szigligeti Ede a névadó - Liliomfi c. színjátékát adják
elő Schwajda György rendezésében.
A Szobaszínházban a szolnoki nézők
addig is részesei lehetnek a helyi kamarabemutatóknak, amelyek részletes játéktervét az augusztus 21 -ei véglegesítés
után ismerhetik meg.
A következő évad műsortervében szerepel még többek között Ibsen Vadkacsájának bemutatója - Fodor Tamás rendezésében - a Szobaszínházban, amelyben ugyancsak szerepel Törőcsik Mari
és Garas Dezső . Eisemann Mihály Én és
akisöcsém c. népszerű zenés darabját
Koós Olga állítja a Szobaszínház színpadára; s még nem dől t el, melyik mű
rendezésével mutatkozik be vendégként
Szolnokon Tompa Gábor, a kolozsvári
színház fóren dezője , valamint Imre Zoltán erdélyi magyar re ndező .
Végü1 is sikeres éva dról és ígéretes
tervekről esett szó a társulati ülésen,
ahol bejelentették, hogy hat művész
távozik (Sztárek Andrea, Győry Franciska, Roczkó Zsuzsa, Molnár H. Lajos,
Kerényi Gábor), s hárman érkeznek augusztustól (Törőc sik Mari, Garas Dezső,
Károly Róbert).
Érdeklődve várjuk az évadkezdést és
az új szolnoki színház megnyitását.
L.Gy.
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NEMZETKÖZI TALLÓZÓ

Párválasztás detektívekkel
New Yorkban egyre több egyedülálló hogyan közelítse meg az illetőt. Larry
személy fogad fel detektívet, hogy Webb, a 47 ország nyomozóit tömörítő
Detektív Világszövetség elnöke szerint
ellenőriztesse potenciális jövendőbelijét.
Vincent Parcos Bizalmas Nyomozóiro- világméretű jelenség lett, hogy egyedüldája tavaly már 100-150 nyomozást haj- állók más egyedülállók után szaglásztattott végre házasodni szándékozó magá- nak. A fő ok az AIDS. "Az emberek
nagyon óvatosak, nem akarnak akárkinyosok megrendelésére,
Parcos egyik ügyfele, egy fiatal nő vel járni. Sokan azért nyomoztatnak,
egy üzletember után nyomoztatott, aki- mert nem tudják, ki az, akivel járnak. Ez
vel már hónapok óta járt együtt. "Már világméretű tendencia, és egyre erősö
körülbelül nyolc hónapja jártam együtt dik" - teszi hozzá.
Az ügyfelek általában azt akarják
vele - mondja a hölgy -, de valami
tudni - mondja aParcos detektívcég
bűzlött nekem a srác körül. Sosem hívott
meg a lakására." Kiderült, hogya férfi társtulajdonosa, Joanne Kunda -, hogya
választottj uk hova jár, kivel van, milyen
nős volt és a feleségével élt együtt.
Parcos szerint magányos ügyfelei sok- ruhát hord, kivel találkozik, kit hív a
szor ellenőriztetik szerelmi partnerüket, lakására.
A cég egy másik nyomozója, Irwin
akivel már hónapok óta járnak, sőt nem
egyszer együtt is laknak, mert valaH';( Blye szerint az emberek azért nyomoz. tatnak, mert megváltozott az életmód, és
gyanítanak.
Egy átlagos megbízás 500-1000 (1(, L ma már nem tudni a társról azt, amit
lárba kerül. Előfordul, hogy valaki :"";r régebben olyan egyszerűen ki lehetett
fordul Parcos irodájához, mert ta~~~ i " ~:: deríteni. "Évekkel ezelőtt az ember a
nia kell valakivel, és ötletet kér, hogy választottját elvitte a családjához. Ma az

ember nem ismeri mindenkinek a családját és a barátait. Ezért aztán több a
rejtély. Sokszor még az együttélők sem
ismerik egymás múltját.
Előfordul persze, hogy valaki rossz
sz:indékkal akar nyomoztatni. "Egyszer
megjelent nálam egy hapsi egy pornómagazinnal - meséli a nyomozó -, és
azt akarta, hogy derítsem ki: kicsoda az
a két nő, akinek a fényképe benne volt a
lapban. Volt valami a pasasban, ami
miatt félteni kezdtem ezeket a nőket, és
csak annyit mondtam neki, hogy nem
tudok segíteni."
Nagy kérdés, hogy az ilyen detektívek
legális módszerekkel gyűjtik - e az információt a megrendelőknek . Blye detektív
szerint aggodalomra semmi ok. "Ha
megadnak nekem egy nevet, akkor már
rengeteg dolgot lehet megludni a különféle adattárakból, legálisan. Ha mégsem
elég az adat, van egy mentsváram, a
pincérek."
- e.i. -

Az izraeli házasságok Cipruson köttetnek
... ................ ... .......... ... .. ............. .. .......................................... .................................. .. ......... ................................ ........................... .... ..... .... ...........

Évente sok száz izraeli pár dönt úgy, hogy Ciprus szigetén
mondja ki a boldogító igen. Nem romantikából utaznak a
szigetre, amely az antik görög mitológia szerint Afroditének, a
szerelem istem'lőjének az otthona. Az ok: vallási.
Sokan így akarnak tiltakozni az ellen, hogy az izraeli vallási
hatóságok, az ultraortodox rabbik a házasságkötés kérdésében
is ellenőrzik a magánéletüket. Izraelben csak egyházi házass~gkötés létezik. A frigynek a zsidó, a mohamedán, a
keresztény vagy a drúz ritus szerint kell köttetnie, polgári
házasságkötés nincs.
"Ez vallási kényszer, amit mi ellenzünk" - mondja egy 25
éves izraeli férfi, amint trikóban, rövid nadrágban, szandálban
kérelem zi a házasságkötési engedélyt a nicosiai városházán.
A tel avi vi és a nicosiai utazási irodáknál 700-1000 dollárba
kerülnek a házasságkötő utazások. Az árban benne van a
repülő- vagy hajójegy, ahmsságkötési engedély és a mézeshét a földközi-tengeri turistaparadicsom valamelyik szállodájában.
Már évek óta mennek izraeliek egybekelni Ciprusra. Egy
részük azért, mert Izraelben vallási előírások miatt nem tudna
házasságot kötni választottjával, a többség azonban egyszerű
en csak azért, mert polgári házasságkötést akar.
"Nem azt mondom, hogy ez már iparág, de valami olyasmi"
-. mondja Tarnar Lesem, a tel avivi független emberi jogi
hivatal vezetője, akinél hetente 15 pár érdeklődik a polgári
esküvő lehetősége iránt.
A nicosiai polgármester-helyettes szerint az utóbbi években
a: házasságkötők több mint egyharmada izraeli.
Ciprus valóságos mennyország azoknak a közel-keletieknek, akik saját hazájukban nem köthetnének polgári házasságot. Az izraeliek számára egyenesen ideális megoldás Ciprus,
mert közel van és olcsó. Sokan · csak két-három napig
maradnak. A ciprusiak újabban igyekeznek valahogy emléke-

zetesebbé tenni számukra a ceremóniát, és úgy látják, hogy
sok izraeli ezt örömmel veszi. Van aki farmerben, válltáskával
jelenik meg, van aki igazi esküvői díszben.
Az izraeli polgári jogi csoportok szerint a fiatal nem
vallásos izraeliek egyre elégedetlenebbek ázzal, hogy a zsidó
államban olyan kormányzási rendszer alakult ki, amelyben a
két nagy párt kénytelen eleget tenni a kicsi, de szélsőséges
vallási pártok követeléseinek. A vallási csoportoknak akkora
befolyásuk van, ami semmiképpen sincs arányban léiszámukkal.
A vallási pártok például elérték, hogy a kormány finanszírozza a vallási iskolákat, hogy a zsidó szombaton - amikor
tilos utazni - ne közlekedjenek az EI Al izraeli légitársaság
járatai sem.
A nicosiai városházán azt mondja a fiatal izraeli: "A zsidó
szokások egy részét mi is megtartjuk, s még azon is
gondolkodtunk, hogy esetleg a zsidó hagyományok szerint
kössünk házasságot. Végül mégsem akartuk a vallási ceremóniát." Menyasszonya hozzáteszi: "Az ember bármit akar
csinálni, mindenhez kell a rabbi. Én azt akarom, hogy azt
tehessem, amit én akarok."
Ciprusra mennek olyan izraeliek is, akik IzraeÍben semmfképpen sem köthetnének házasságot, mert mondjuk a férfi az
ősi izraelita papok leszármazottjának számít, a nő meg elvált
asszony. A jog szerint akkor is tilos a házasság, ha az egyik
félnek hiányzik az előző házasság egyházi felbontása. De az
izraeliek 60 százaléka nem kényszerből, hanem meggyőződés
ből megy külföldre házasságot kötni.
Izrael hivatalosan nem avatkozik bele. Amikor az ifjú párok
hazatérnek, a belügyminjsztérium csendben bejegyzi a külföldön kötött házasságot. Es a frigyek cseppet sem zavarják az
izraeli-ciprusi államközi viszonyt.
- sj . -
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BISIEY ANDRÁS:

Alidérccsirke
(KISREGÉNY)

(3
Nem sokkal később országos vásár volt Ladányban. Jász
Vendel az előtte való napon szóba hozta, hogy át kellene
menni körülnézni egy kicsit. Régen nem járt már túl a falu
határán, de még a faluban is ritkán, meg kell tudakolni, mi
most a termény ára, hogy kelnek el az állatok, hiszen az
aranyakbóllovat, tehenet is kellene venni.
- Hát a csirkével mi lesz? - kérdezte elégedetlenül az
asszony.
- Mi lenne?
- Éhen pusztul, ha kend odalesz kora hajnaltól késő estig.
Tudta az asszony, hogy kibírja a csirke étlen egy napig,
nem is azt sajnálta, hanem az aranyakat. Jász Vendel meg már
jól ismerte a feleségét, hát elébe vágott a vitának.
- Majd megetetem indulás előtt, meg este is, amikor
hazajöttem.
Ebben megnyugodott az asszony, nem sejtette az ura igazi
szándékát. Mert nem a vásárba készült Jász Vendel, érdekelte
is őt már a termény meg az állatok ára, hiszen tele volt a
sublót fiókja arannyal! A ladányi tudós emberhez indult, de
titokban kellett tartania a szándékát, nehogy gyanút fogjon a
felesége.
Még messze volt a hajnal, amikor elindult, nem is szürkült
kelet felől. A lovak csendesen kocogtak, a homokos út
elnyelte a szekér zörgését, a gazda azt is meghallotta, ha nyúl
ugrott föl áz árokparton, vagy kutyák ugattak félálomban a
távoli tanyaudvarokon.
J ász Vendel fáradt · volt, a szeme majdnem leragadt, és
didergett egyfolytában, pedig a nagy bundát is magára
terítette.
Ágynak esek és meghalok, ha tovább szívja a véremet -,
egyre csak ez zakatolt az agyában. - Meg kell szabadulni tőle,
de hátha ennek is van valami módja? Még tán bajom lenne
belőle, ha csak úgy elsinkeIném, jobb, ha tudós embertől
kérek tanácsot.
Sokat hallott már a ladányi tudós emberről, akihez messze
földről jött a nép ügyes-bajos dolgaival, és ő mindenkinek
tudott tanácsot adni. Megmondta, ki verte meg szemmel a
tehenet, ha véres tejet kezdett adni, és el is hárította a rontást.
Vittek hozzá hektikás gyereket, vagy akit éjszaka nyomott a
lidérc, a megétetett legényt megszabadította, ha varázslattal
akarták házasítani. Szóval nagy volt a tudománya, Jász
Vendel remélte, hogy neki is tud tanácsot adni.
Már reggel volt, mire Ladányba ért. Megsűrűsödtek a
szekerek az országúton, borj úbőgés , disznósivítás, kárálás,
gágogás verte föl a csendet.
Jász Vendel azonban nem fordult a vásártér felé, mint a
többiek, hanem átvágott a falun, csendes mellékutcába kanyarodott, ahol nyoma sem volt a vásári nyüzsgésnek.
A tudós ember egy kis vályogházban lakott a falu túlsó
szélén, a Szászberek felé vezető út mentén. Hosszú vasláncon
kutya volt kikötve az udvaron, de nem is vakkantott, amikor a
szekér megállt a ház előtt, és a látogató lekászálódott a bakról.
Az utcaajtó nyitva volt, Jász Vendel óvatosan lépkedett előre,
fél szemmel a lustán heverő kutyát figyelte, nem ér-e el a

lánca a keskeny téglajárdáig, amely az ámbitushoz vezetett. A
kutya azonban ügyet sem vetett rá, mintha ki tudja, mióta
ismerné. Már ez is nagyon különös volt, de akadt ott más
különös dolog is.
Zörgetni akart az ajtón, de alig emelte föl a kezét, már nyílt
is a vastag deszkaajtó, s a küszöbön ott állt egy ember, mintha
éppen őt várta volna.
- Aggyonisten! - mondta Jász Vendel meglepődve.
- Isten hozta! - felelte a küszöbön álló ember. - Kend Jász
Vendel, igaz-e? Már vártam.
Jász Vendelnek a szája is tátva maradt az ámulattól.
Egy-két szempillantás után azonban összeszedte magát annyira, hogy alaposan megnézze a gazdát. Sovány, kopaszodó kis
ember volt, sárgás arcbőrén háromnapos borosta sötétlett.
Első látásra nem volt rajta semmi rendkívüli, azután Jász
Vendel egyszer elkapta a pillantását, és a szeméből látta meg,
hogy nem hétköznapi emberrel áll szemben. Alig mozdult a
tudós ember szeme, olyan merev volt, mint a vakoké, de nem
volt vak, sőt nagyon is jól látott, olyasmit is észrevett, ami
másnak nem tűnt volna fel.
- Jól mondom? - kérdezte a tudós ember egy kicsit
emeltebb hangon, mintha nagyothallóval beszélne.
- Micsodát? - kérdezte gyámoltalanul Jász Vendel.
A tudós ember elmosolyodott, de csak a szája húzódott el, a
szeme komoly és mozdulatlan maradt.
- Hát azt, hogy kend Jász Vendel, és Apátiról jött.
- Jól, jól! - mondta sietősen a másik. - De hogy jött rá kend,
hiszen tudtommal nem ismer, én meg senkinek nem mondtam, hogy ide készülök.
Halkan fölnevetett a tudós ember, vékony, magas hangon,
Jász Vendel gerineén végigszaladt tőle a hideg.
- Lépjen be! - mondta, és félreáll t az ajtóból - Üljön le a
lócára!
J ó meleg volt a konyhában, a rakott tűzhelyen víz zubogott
egy nagy fazékban. Jász Vendel alig helyezkedett el a lócán a
gyalult asztal mellett, a tudós ember megszólalt:
- Levetheti kend a bundát, elég meleg van itt.
Csak hátralökte a válláról, a mögötte lévő fal miatt nem
eshetett le. Posztóujjas volt a bunda alatt.
- Vesse le azt is! - mondta a tudós ember.
- Minek?
- Vesse csak le!
Jász Vendel levetette az ujj as t. Fehér ing volt alatta, s az ing
bő ujján egy tenyérnyi vérfolt, a friss seb nyoma, a sebé,
amelyből hajnalban még vért szívott a csirke.
- GYŰIje fel az ujját!
Nem kérdezett már semmit Jász Vendel, tette némán, amit a
tudós ember parancsolt. Csúnya, mély seb bukkant elő a fehér
vászon alól, éppen csak megalvadt rajta a vér.
A tudós ember nézte egy darabig, azután bólintott, mint aki
azt látja, amit várt.
Hosszú ideig csend volt, Jász Vendel némán öltözködött.
- Lidérccsirkét nevel kend - mondta végül a tudós ember. A vérével táplálja, hogy aranyat hozzon. - Elhallgatott,
várakozóan nézett a látogatójára, és csak akkor folytatta,
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amikor az bólintott. - De a lidérccsirke lassanként kiszívja a
vérét, és most szeretné megtudni, hogy szabaduljon meg tőle.
- Így igaz - mondta Jász Vendel. Már nem is csodálkozott,
hogy a tudós ember a legbelsőbb gondolatait is ismeri. - Nem
sokáig húzom így. Elsinkeitem volna, de mindig elszaladt
előlem. Amikor meg éppen a véremet szívja, mindig ott van
az asszony, valósággal lesi, mikor hozza a csirke az aranyat,
akkor nem lehet kitekemi a nyakát.
- Szerencse, hogy nem próbálta meg mégis .. mondta a
tudós ember. - Nagy bajuk lett volna belőle.
- Hát nem lehet tenni ellene? - kérdezte Jász Vendel
elkomorodva. - Kiszívja az egész véremet, és meg kell
halnom?
- Mindnyájunknak meg kell halni - felelte a tudós ember.
Azután egy kis szünet után folytatta: - Meg lehet szabadulni a
lidérccsirkétől, de nem úgy ám, hogy nekiesik kend és kitekeri
vagy elvágja a nyakát. Abból csak baj lenne, szerencsétlenség
lenne, de még az aranyak is homokká válnának utána.
Olyasmit kell kémi a lidérccsirkétől, amit nem tud véghez
vinni, és belepusztul.
- Mit? - ámult el Jász Vendel.
- Mit! Mit! - fortyant föl a tudós ember. - Hát találja ki
kend! Kérjen valami lehetetlent!
- Hozzon egy kocsiderék aranyat? Annyit nem bír el és
beleszakad.
- Nem jó! - legyintett a tudós en·:·,f 'r ,. Abba nem pusztul
\,-.:U< tápláljon a gazdám
bele, hiszen azt gondolja magába' ·
elég ideig a vérével, hozok én akár egy kocsiderék aranyat
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A palermói stadion
Légifelvétel a palermói stadionról, amely a labdarúgó
VB döntö holland, egyiptomi és ír mérközéseinek a helyszíne volt. Az első mérkőzést Hollandia és Egyiptom játszotta
1990. június 12-én.
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Manikürözést
rendelt
Dolly, a prágai cirkusz 15
éves
afrikai
elefántlánya,
aki éppen a
cirkusz euró·
pai körútjá·
nak egyik ál·
lomásán, At·
hénban tar·
tózkodik.
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- Hát ha ez nem jó, akkor mit kérjek tőle?
A tudós ember széttárta a karját.
- Azt már kend találja ki!
- Van két szép kövér liba a kocsin - kezdte óvatosan Jász
Vendel. Azt nem mondta el, mennyi furfangjába került, hogy
odacsempéssze őket, úgy, hogy a felesége semmit se vegyen
észre, s majd ha fölfedezi az elveszésüket, akkor is rókára,
kóbor cigálJyra gyanakodjon. - Kendnek szántam őket, ha
segít rajtam a migy bajomban,
- Ej, ej! - csóválta a fejét egy kicsit békülékenyebben a
tudós ember. - Hát mindent én találjak ki? No, de nem bánom,
ha már így alakult! De jól figyeljen, mert kétszer nem
mondom el!
Figyelt is Jász Vendel, hogyne figyelt volna. Előrehajolt, a
szemét összehúzta, nehogy egy szó is elröppenjen a vakvilágba a tudós ember ajkáról.
- Amikor megelégelte az aranyakat, mondja neki, hogy
hozzon homokot az Óperenciás tenger fenekéről, vagy faszenet a pokol tüzének hamujából. Ezt is megpróbálja, de
belepusztul, kend pedig meggyógyul, és élheti vígan a világát.
Földerült Jász Vendel sovány arca, régen ragyogott rajta
ilyen boldog mosoly.
Hát csak ennyi? - gondolta ujjongva. - Kezemben a
szerencse, hazamegyek, és elküldöm azt a vérszívó rusnya
jószágot a pokol fenekére, ahol maga is megég a nagy tűzben,
azután élhetjük világunkat, mienk lesz a gróf kastélya.
- De vigyázzon! - tette hozzá a tudós ember. - Kendnek kell
elhatározni, hogy mikor elég az aranyakból! Ha nem tudná
elszánni magát, és belehalna a lidérccsirke táplálásába, az
aranyai mást nem boldogítanak, homokká válik mind.
-- Majd tudom én, hogy mikor kell elküldeni! - kiáltotta Jász
Vendel. - Mi sem könnyebb annál!
A tudós ember megcsóválta a fejét.
- Nem olyan biztos az - mondta csendesen, de Jász Vendel
nem hallotta örömében.
(Folytatj uk)
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Óvodás sztár
A mongol főváros Szuhebátor kerülete egyik óvodájának
kis növendéke táncdalokkal lépett fel az áprilisban rendezett müsorban. A kis sztárjelöltek, akik még írni-olvasni
sem tudnak, nagy sikert arattak a közönség előtt.
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EGY "MÁS" ISKOLA
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kudarc. 11eggyőződé
sem, hogy a hozzánk
kerülő gyerekek többségének kifejezetten
jót tesz, hogy itt speciális viszonyok között,
jól elsajátíthatják az
általános iskolai tantervi
követelményeket...
Persze, nem is az
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . iskolába bekerultek jeA debreceni dr. Kettesi Aladár Általá- lentik a legfőbb gondot. Érdekesebb
nos Iskola már nem hordozza a nevében kérdés, hogy bekerül-e mindenki, akinek
az információt, miszerint gyengénlátók fontos a szemállapotához igazított képtanulnak benne, de az ősdebreceniek zés, s aki a gyengénlátása miatt "normál"
tudják, hogy mit, milyen intézményt iskolai környezetben már hátrányokat
takar e név. A gyengénlátók iskoláját. A szenvedne. A helyzet sajnos nem túl
névadással néhány éve meg szűnt a meg- szívderítő . Nincs ugyanis ma még semkülönböztetés, megszűnt a "másság" miféle bejáratott államigazgatási útja anilyetén jelzése, hogy ezzel is megköny- nak, hogy a diákok és szüleik tudomást
nyítsék az innen kikerülő gyengénlátó szerezzenek a debreceni iskola létezéségyerekek pályaválasztását, beilleszkedé- ről. Jobb híján az intézmény munkatársai
- orvosa és utazó tanára - próbálják pótolsél.
Az iskola természetszerűleg nemcsak ni a hiányt. Gyermekszemészeti rendeléa Hajdúságból fogad diákokat. Az egész sek kartonjait böngészgetik át, szülőket,
Tiszántúlról tanulnak gyerekek itt, köz- iskolákat keresnek meg a speciális kötük Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is. rülményeket igénylő diákok érdekében,
Nem érdektelen tehát mindaz, amit dr. s próbálják pótolni a jól működő jelzésJózsáné dr. Pápai Ilona igazgatónő az rendszer hiányát. Mondják, hogya területen dolgozó szemészeket kellene megi n tézményről, a beiskolázásról és az ott
nyerni ahhoz, hogy ők minden felbukkafolyó képzésről mondott.
- Igyekszünk az oktatást minden nó gyengénlátó gyermek szüleinek hívják fel a figyelmét, vagy legalább jelezerőnkkel úgy alakítani, hogy a gyerekek
majd, kikerülvén tőlünk, a lehető legke- zenek a debreceni iskola felé. Kellene... !
- Járom az országrészt - mondja munvesebb hátránnyal induljanak az életbe ...
Igyekszünk úgy segíteni a pályaválasztá- kájáról Szakács Zsuzsa utazótanár -,
sukat, hogy minél kevesebbjüket érje látogatom azokat az óvodákat és iskolá-

A testnevelési óra kísértetiesen hasonlít más
testnevelési órákhoz; talán csak a gyerekek
mozgása szögletesebb, s a szemüvegek
potyognak le sűrűbben őra közben, mint azt
egyébként megszoktuk. Rajzórán még kevesebb
a különbség; apapíridomok ragasztásakor, s az
ollót kezeive ugyan még ügyetlenebbek a kezek,
de a rajzlapokra felvitt színek és formák már a
megszokottal azonos nívótjeleznek.
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kat, ahol gyengénlátó gyermekek tanulnak. Az oktatásukról, a számukra biztosítandó körülményekről beszélgetek pedagógusokkal, szülőkkel. Tanácsokat
adok, próbálok segíteni. Közben persze
óhatatlanul közelebb kerülök a családokhoz is. Szülők ültetnek le a házukban és marasztalnak, hogy beszélgessünk még. A gyerekekről, a látásukról, a
nehézségekről és arról a helyzetről, amit
a családokban a gyengén látó gyerekek
előidéznek. A szülők többsége persze
csak nehezen adja a fiát vagy a lányát a
gyengénlátókhoz. Vagy egyáltalán nem!
Intézetbe, mondják először, távol az
otthontól, arról szó sem lehet. A többségük azért jobb belátásra bírható, s legtöbbjük eljut addig, hogy legalább megnézi belülről az iskolát.
- Nagyon fontos lenne, hogy tudjanak
rólunk - teszi hozzá az igazgatónő. Fontos lenne, hogy bekerüljünk a köztudatba, s a szülők jöjjenek hozzánk bizalommal. Legalább beszélgetni ... Aztán a
többit majd meglátjuk... Így meggyő
ződhetnének arról, hogy szó sincs valami zárt intézetről, sokkal inkább egy
olyan általános iskoláról, amelynek diákotthonában gyengén látó gyerekek laknak.
Végigsétálunk a folyosón, be-bekukkantunk a koradélután még üres diákotthon szobáiba. Rend, rendezettség. Átlagos, általános kollégiumi kép és hangulat. Egy helyütt főznek a szakkörös
felsős lányok, az udvaron meg nagy
csapat szemüveges fiú focizik, ugyanazzal a vehemenciával, amivel jól látó
kortársaik is teszik.
Én vajon adnám a gyefmekemet, haállapota indokolná? Avagy vállalnám
inkább a több gondot, a sűrűbb törődést,
nagyobb gondosságot, s otthon tartanám? Nem tudom ... Tetszetős a heroikusnak tűnő válasz, hogy nem adnám,
maradjon otthon, de mégsem vagyok
biztos a dologban. Úgy tűnik, az igazgatónő olvas a gondolataimban, mert szavai kérdés nélkül is összecsengenek
kételyeimmel.
- Általában a jó anyagi helyzetű, jó
képességű tanulók szüleit nem szoktuk
erősebben ösztönözni arra, hogy hozzánk adják gyerekeiket. Ők a gyenge
. látásuk ellenére ·is boldogulnak a jól látó
közegben, s jobb nekik a családban. A
többiek viszont, állandó szemorvosi felügyelet mellett, testileg és lelkileg
egészségesebben nevelődnek nálunk ...
Egészségesebben. Remélhető, hogy
testileg és lelkileg egyaránt. Az órák
hasonlóak, csak a fények mások, s talán
a diákok mozgása szögletesebb, mint
megszoktuk. De egymás között vannak,
s ez biztonságérzetet kölcsönözhet ezeknek agyerekeknek.
L.M.L.
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Korrekt, ' diszkrét Petzval Emlékbizottság
társkeresés
alakult
......................................

Szolgáltató iroda nyílt Szolnokon is

Petzval József (1807-1891) halálának 100. évfordulóját
Egyre többen küszködnek a társtalan magány érzésével, az (1991. szeptember 17.) méltóképpen kívánjuk megünnepelni a
ismerkedés nehézségei vel. Ezt a reális szükségletet felismerve jövő évben - így határozott a Magyar Amatőr Fotóklubok és
szervezett társkereső irodát Szolnokon is néhány fiatal jogi és Szakkörök Szövetsége (MAFOSZ) által meghívott Emlékbiegészségügyi szakember. Fő elvük: maximális diszkréció és zottság.
korrektség! (Nevet és címet például csak az érintett fél írásbeli
TAGJAI:
hozzájárulásával adnak ki.)
Dr. Ábrahám György egyetemi docens (Budapesti Műsza
Az iroda vezetőjét (aki nem kívánta "reklámozni" önmaga
kiEgyetem)
nevét) célj aikról, szolgáltatásaikról faggattuk:
Erdélyi László Attila igazgató (Fővárosi Fotó Váilalat)
- Irodánk szabadidő-partner, élettárs és házastárs kereséséGadányi György fotóművész (Magyar Iparművészeti Főis
ben kíván segíteni. Szolgáltatásunk közvetítést végez ügyfelei
között a következő módszerrel: a társkeresők által kitöltött kola)
Dr. Hefelle József szakíró (Magyar Fotóművészek Szövetadatlapokat nyilvántartásba vesszük és azokat egymással öszszevetjük. Az igények kölcsönös találkozása esetén mindkét sége)
Kolozsi Sándor az Emlékbizottság elnöke (MAFOSZ)
ügyfe1ünknek megküldjük a lehetséges partner adatait - név és
Peterdy Vince igazgató (Forte Fotókémiai Ipar)
cím nélkül. Amennyiben a kölcsönös szimpátia kialakul - s
A tervezett rendezvénysorozatban többek között a követkeehhez a felek hozzájárulnak - megküldjük a címet.
A közvetítési idő - egy év - alatt annyi partnert közvetítünk, ző programokat tervezik:
- Tudományos ülésszakon emlékeznek meg a hazai és
amennyit az illető igényel, illetve amennyi rendelkezésünkre
áll. Egyidejűleg csak egy partnert közvetítünk ki, elutasító külföldi szakemberek a fotográfiai optika elméleti és gyakorladöntés esetén kérjük, hogy egy héten belül értesítsen bennün- ti megalapítójának sokoldalú munkásságáról. .
- Egyetemi és főiskolai diplomamunkák kiírása a petzvali
ket a megbízó, hogy újabb partnert választhassunk számára.
A közvetítési díj 500.- Ft egy évre, melyet az adatlaphoz életművel kapcsolatban.
- Budapest XI. kerületében a Petzval József utcában
mellékelt csekken kell befizetni. A megbízási díjat, mivel az
túlnyomórészt a nyilvántartásba vétel, a keresőszolgálat költ- háromnyelvű (magyar, német, szlovák) emléktábla leleplezésége, illetve adózandó bevétel, a megbízás visszavonása esetén sére kerül sor, a Monarchiában született és élt professzor
szellemiségéhez méltóan.
nem áll módunkban visszatéríteni.
- A szlovákiai Szepesbélán (szülőház) és Bécsben (az
Mindenkitől azt kérjük, hogy az adatlapot figyelmesen és
őszintén kitöltve juttassa el címünkre, egy felbélyegzett, egyetemen lévő emléktáblájánál, illetve a Zentralfriedhof-ban
megcímzett válaszborítékkal együtt. Ügyfeleink adatait teljes sírjánál) megemlékező koszorúzások lesznek az érintett nemdiszkrécióval kezeljük, róluk senkinek semmilyen információt zetek képviselőivel közösen.
- Emlékbélyeg és emlékérem kiadására is sor kerül.
nem adunk ki. Kikötésünk, hogy ügyfeleink is kezeljék
Az Emlékbizottság nyitottan fogadja szervezetek és magánértesüléseiket bizalmasan.
személyek
jószándékú megkereséseit.
Címünk: KORREKT Társkeresö Iroda, 5002 Szolnok,
Cím: Kolozsi Sándor 5001 Szolnok, Pf. 198. Tel.: 56/44-133
Pf. 77.
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A világ
legerősebb

motorkerékpárja
Michel Guedon francia mérnök 1990. május 13-án bemutatta a saját tervezésü Guedon
motorkerékpárját, amely ha
nem is a legerösebb, de minden bizonnyal a világ legnagyobb ürtartalmú motorral
van felszerelve, ugyanis kétkerekö jármövet egy átalakított 2664 köbcentiméteres Peugeot-motor hajtja. A 100 lóerös V-6 motor végsebessége
250 kilométer/óra.
(Telefotó - MTI Külföldi
Képszerkesztöség)
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Aszépségápolás fortélyai
Akinek a szeme körül, a szájszögletében ráncok vannak, azt a részt ne púderozza erősen, mert ezzel kiemeli, még
láthatóbbá teszi a ráncokat.
.A szájrúzs tartósabb lesz, ha az első
réteget leitatjuk papírzsebkendővel, vékonyan bepúderozzuk a szájunkat, és
úgy viszünk fel ismét egy vékony rúzsréteget.
Szempillafestésnél az első réteget
csak a szempillánk hegyére tegyük, majd
száradás után a tövétől a végéig fessük.
Ily módon egy természetes görbületet
érünk el, amely a szemünket nagyobbnak tünteti fel a valóságosnál.
Szemöldökszedés előtt bőrünket kenjük be zsíros krémmel, így rugalmasabb
lesz a bőr, és nem fáj annyira a tépés.
Fürdéskor megvédhetjük frizuránkat,

ha egy vékony pánttal körbekötjük, és
arra húzzuk a gumisapkát: a sapka a
hullámokat így nem nyomja el, és a gőz
sem tud úgy behatolni.
Ha kevés időnk van, és már nem
tudunk fodrászhoz menni, csavarjuk fel
hajunkat szárazon, majd benedvesített
kendővel kössük le, és hajszárítóval szárítsuk meg a kendőt. Tíz perc alatt
elkészülünk, és frizurát is tudunk fésülni.
Az elhasznált citromhéjat sose dobjuk
ki. Belső héja táplálja és tisztítja a bőrt,
tehát főzés, takarítás után kenjük be vele
kezünket és arcunkat.Ha a smink és
frizura elkészülte után bújunk ruhánkba,
terítsünk a fejünkre egy muszlinkendőt.
Így nemcsak a frizura és a smink ·marad
érintetlen, de a ruhánk sem lesz maszatos a kendőzőszerektől.

Kislányoknak
-

változatosan

Egy gyermekruhát fel lehet frissíteni, mássá lehet
tenni szép kis fehér gallérral. Az ötlet nem új, már a
századfordulón' is alkalmazták l1Z anyukák, de aztán
később feledésbe merült. Újítsuk most fel, men igen
csinossá teszi akisruhákat.
Először újságpapaírból készítünk gallérformát úgy,
hogy megrajzoljuk, kivágjuk, és a kislányon lévő
ruh ára illesztjük. így látható, hogy nagyobbra, kisebbre,
a nya kbő séget bóvebbre·, vagy szűkebbre kell-e venni.
Ha az újságpapír szabásmintával elégedettek vagyunk,
máris szabhatjuk a méterben vásárolt zefirből, pikéból,
vászonból, madeirából. Körben hagyjunk rá a gépelésre
egy centil. Természetesen avisszáján varrjuk. Ha
fodrot, csipkét szeretnénk a szélére, a kifordított gallén
vasaljuk meg, férceljük az alsó részére a díszítést
(madeiracsíkot, csipkét), és tűzésszerűen gépeljük körbe a gallérra.
Divatos most apró, sZÍnes gombokkal, gyöngyszemekkel is díszíteni körben a fehér gallérokat.

Gyors egytálétel

Burgonyaröszti
r - - - - - - - - -- - - -- - - ---------,

Meleg vacsorának is finom
és nem túl drága a burgonyaröszti,
melynek
megadott
mennyisége 4 személyre szól.
Hozzávalók: 1 kiló burgonya, 4 tojás, só, 12 kanál olaj
vagy olvasztott zsír.
A burgonyát meghámozzuk,
megmossuk, majd káposztaresze/őn lereszel ve, tiszta konyharuhán szétterítj ük, szárazra
töröljük, s tálba rakjuk. A tojásokat felverjük, megsózzuk, s a
burgonyára öntve lazán össze-

Lépcsőzetes

hajvágás

A fiatalok
közül sokan
maguk vállalkoznak a hajvágásra,
s
gyakran
mert így olcsóbb
és
könnyebb
egymás haját
szokták
levagm.
Egy
olyan frizura
vágási módját
mutatjuk be
rajzunkon,
amelynél kifésüléskor a
könnyű, lágy
hullámok szépen keretezik
a legkülönbözőbb formájú
arcot is. Sokoldalú, mert
az álltól vállig érő hajat
lépcs őzetesen

tudjuk vágni.
Praktikus,
men a frizurát göndörhajúak a levegőn szárítva,
mások pedig
főnnel, kefével formálhatják,
de
nagy gu rigákra csavarva
tovább tan.
1./ Leválasztunk egy
részt a frufrunak, rézsútosan előrehúz
zuk, és szemöldökmagasságban levágjuk nagyon
éles, jó ollóval.
2./ Az 01dalhajnál
a
fül fölött egy
fürtöt előrefé
sülünk és az
orr előtt egyenesen levágjuk.

@
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _~

keverjük. Ezután 3 kanál zsíradékot megforrósítunk egy teflon serpenyőben. A burgonyamassza negyedrészét beleteszszük a serpenyőbe, és egy széles pecsenyeforgatóval laposra
simítjuk.
Mérsékelt tűzön mindkét oldalát ropogós barnára sütjük.
Melegen tartjuk, és ugyanúgy
megsütjük a többi három adagot is. Ha készen van, azonnal
tálaljuk - esetleg sajtot szórhatunk a tetejére, de valamilyen
salátát, savanyúságot feltétlenül
kínálj unk mellé.

3./ Hátulról a középrészen
a tincseket egyenként előre
hozzuk és mint az előbbinél,
megrövidítjük.
4./ Minden hajat kifelé
csavarunk az arcbóL A tineseket egyenként messzire
kihúzva előre hozzuk a csavarásnál, ezáltal jobb tartá sú,
rugalmasabb lesz a frizura.
A továbbiakban:
A haj hossza a fejtetőn
6-7 centi, oldalhossza 7-10
centi. A lépcsőzetes hátsó
haj szélesen fedi a nyakat.
Szárítás után a hajat erősen
keféljük hátulról előre. így
megfelelő tanása lesz, és
teltnek tűnik. Utána a loknikat, fürtöket inkább ujjainkkaI össze- és szétzilálva,
mintsem fésűvel varázsoljuk
mutatós friwrává.
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BŰNÜGYI KRÓNIK
A kis hazánkban
egyelőre még
kuriózumnak számító
eset a múlt év végén
történt. A fővárosi
Teleki téri
ABC-áruház dolgozói
is türelmetlenül várták
a zárórát. A rolót félig
lehúzták, az alatt
kellett kibújniuk az
utolsó vásárlóknak.

Gyorstalpaló rablótanfolyalll

A családos nők ideje drága, így azt
sem várták meg, amíg az üzletet az
utolsó vevők is elhagyják, nekifogtak a
napi elszámolásnak. Az üzletvezető egy
százezer forintot tartalmazó zsákkal a
kezében megállt a bejárathoz legközelebb eső pénztárnál, amikor egy fiatal fiú
konyhakéssel a kezében beugrott a roló
alatt.
- Ide a pénzt! - kiáltotta, s a kést a
meglepett üzletvezető nyakára tette. Az
nem ijedt meg egykönnyen, megpróbált
hátrálni a rabló elől, esze ágában sem
volt odaadni a pénzeszsákot. Az ifjú
ember azonban egy hirtelen mozdulattal
mégiscsak elragadta tőle, aztán még
gyorsabban távozott a roló alatt.
Kint társa várta, s bár az üzletvezető
segítségért kiáltozva azonnal utánuk
erept, csak bottal üthette a nyomukat.
Ertesítették a rendőrséget, s a kései
vásárlók segítségével hamarosan sikerült
elkészíteni a támadó személyleírását.
"

Allatkerti töprengés
Az országos körözés adatait böngészve egy kazincbarcikai rendőr zászlósnak
eszébe jutott, hogy.a leírtakhoz hasonló
ruha volt azon a férfin, aki egy korábban
elkövetett lopásért már megfordult a
rendőrségen. A személyleírásban szereplő frizura és a festett szőke haj is
stimmelt, így aztán a zászlós jelezte a
Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnül
dözési osztályának, hogy a személyleírás
ráillik a tizenkilenc éves Csizi Attilára.
Az értesítés után már a vártnál is
könnyebb dolguk volt a nyomozóknak.
Felkeresték a fiatalembert kazincbarcikai címén, s az nem sokáig kertelt, szinte
azonnal beismerte, hogy ő volt a késes
rabló. Társa kilétét sem titkolta, így
hamarosan rendőrkézre került a vele
egykorú Páter Dezső is.
Mint kiderült, Páter Dezső is kazincbarcikai születésű, a rablás idején azonban már Pesten lakott a családjával.
Csak egy lányismerőséhez járt haza, a
lány barátnőjének ped ig Csizi Attila
udvarolt. A két szakképzetlen, többnyire

alkalmi munkából élő fiatalember akkoriban már jó ideje nem dolgozott, így
együtt kezdtek el túnódni, hogyan kellene gyorsan és könnyen pénzhez jutni.
Először valamilyen "kis balhét" akartak csinálni, Páter legalábbis ilyennek
minősítette az ötletet, hogy törjenek be
az ő egyik pesti rokonához, az aranyaiért.
Október 25-én fel is utaztak Pestre,
útközben megbeszélték, hogy Attila lesz
az, aki a lakásba bemegy és kirámolja az
értékeket. A tervből semmi nem lett,
mert a korábban mindig nyitva álló
lakásablak ezúttal zárva volt, s a kezdő
betörők nem tudtak mit kezdeni ezzel az
akadállyal. Így hát csavarogtak egyet a
városban, az éjszakát pedig a Keleti
pályauqvaron töltötték. Másnap kimentek az Allatkertbe, s az ártatlan szórakozás közepette is azon tűnődtek, melyik
butikot kellene feIkeresni azok közül,
amelyeket aznap láttak.

"Hölgyeim, gond van!"
Amint a rendőrségen utóbb elmondták, Pátemek ekkor eszébe jutott egykori
munkatársa, aki korábban megpróbálta
rávenni különböző balhékra.
- Büntetve is volt már! - vágta ki Páter
az adu ászt -, menjünk el hozzá, hátha
tud valami jó tippet adni.
Fel is keresték R. Lászlót - teljes nevét
azért nem áruljuk el, mert a vele kapcsolatos állítások még bizonyításra vá..rnak
-, és állítólag csakugyan kaptak tőle
jónak látszó tippeket.
Amint elmondták, R. László belvárosi
butikokat javasolt, olyanokat, amelyek a
félemeleten vannak, mert onnan gyorsan
el lehet iszkolni. Azt is hozzátette, hogyha este kilencig visszajönnek, négyezer
forint fejében leviszi őket autóval Kazincbarcikára. Jobb, ha nincsenek a fő
városban egy frissen elkövetett bűntett
után, mert hiszen a butikost le kell 'ütni ...
A barátok így hát' megint útnak indultak, sétálgattak a Lenin körúton, keresték a megfelelő butikot, de megint csak
nem mertek sehová sem bemenni. Délután újra visszamentek R. Lászlóhoz,
adjon egy kést, amivel sakkban tarthatják a leendő áldozatot, mert Csizi Attila
nem bízik abban, hogy le tud ütni valakit.
R. László szabódott, aztán mégiscsak
adott kést, és most már harmadszor
indult el szerencsét próbálni a páros.
Némi habozás után betértek egy cipő 
butikba, de nemcsak bátorságuk, stílusuk sem volt. Nézegették egy ideig a

cipáket, aztán Attila megköszörülte a
torkát, és enyhe zavarában, sután azt
mondta:
- Hölgyeim, gond van!
Páter Dezső mindjárt tudta, mit jelent
ez, és azonnal inába szálIt a bátorsága.
Még mielőtt a másik rátérhetett volna a
tárgyra, gyorsan közbevágott és megkérdezte:
- Mibe kerül ez a csizma? - Aztán a
válasz hallatán, mint aki sokallja az árat,
társát maga előtt tereigetve elinaltak az
üzletból.
A butikos hölgyek máig sem tudják,
milyen veszedelemben forogtak, a fiúk
pedig folytatták útjukat a körúton.

Ú tszéli osztozkodás
Már a Népszínház utcában jártak, de
még mindig nem tudták, mitévők legyenek, amikor eljutottak a Teleki téri
ABC-ig.
Bent látták a pénzt számoló alkalmazottakat, s egy ideig sétafikáltak, hogy
megérlelődjön bennük a döntés: itt kell
pénzt szerezni!
Megállapodtak; Attila bemegy, Dezső
pedig kint figyel, s ha valaki be akarna
menni, mialatt a társa ténykedik, megakadályozza.
A többi már gyerekjáték volt, csak
szaladni kellett a pénzzel. Néhány sarok
után lihegve megálltak, a kést bedobták
egy kukába, aztán irány a felmentő
sereg. R. Lászlóhoz igyekeztek, akinél
Csizi mindjárt azt mondta: nem négyezret, hanem tizennégyezret ad. csak induljanak azonnal Kazincbarcikára .
R. László teljesítette a kérést, s mialatt az M 3-as autópályán haladtak, azt
ajánlotta, osszák igazságosan háromfelé
a zsákmányt. Az útszéli osztozkodás
után R. László és Páter Dezső együttes
erővel meggyőzte Csizi Attilát, hogy ha
történetesen elfogják, egyedüI kell elvinnie a balhét. Neki is jobb lesz így állították -, mert ha kiderül, hogy társai
is voltak, akkor az már bűnszövetség, ét;
azért Csizi is többet kap, mint egy
"sima" rablásért.
R. László már csak azt akarta tudni,
mit csináltak a tőle kapott késsel, s
amikor megmondták neki, hogy egy
utcai kuka mélyén lapul, megnyugodva
hazaindult a zsákmánnyal. Csizi Attila
nem volt hajlandó egyedüI "elvinni" a
balhét.
Az ügyben a vizsgálat még tart.
Sz.K.
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Miért sírsz anyu?
Ugye megmondod anyu, hogy miért haragudtatok meg
a Zolikára? Mert ugye megharagudtatok valamiért, vagy
ti őrá, vagy az ő anyukája énrám. U gye azért nem szabad
vele ebédelnem az iskolában úgy mint eddig, pedig a Zoli
most is a legjobb barátom. Vele még nem veszekedtem
soha, és ha mi ketten együtt vagyunk, senki se mer
kikezdeni velünk, mert a többiek is tudják, hogy mi
barátok vagyunk.
Anyu, ugye megmondod, mert én nem tudom, a Zoli sem
érti, hogy miért küldenek engem játszani akkor, amikor a
többiek az ebédlőbe mennek. Az első napon, amikor a
tcmárnéni megmondta, hogy nem szerepelek a listán, mert
az ebédemet nem fizették be, az ablakhoz mentem, onnan
néztem a Zolit és az üres széket, ahol azelőtt én ültem.
Másnap már nem mentem oda, mert a Zoli azt mondta,
hogy egy falat se megy le a torkán, amikor látja , hogy én
kintről nézem.
A tanárnénit is megkérdeztem, hogy miért nem kapok
ebédet, akkor láttam, hogy könnyes lett a szeme.
A hajamba túrt és csak annyit mondott, hogy eredj
kisfiam, játsszál egy kicsit, a Zolika is jön nemsokára.
Anyu, ugye megmondod, merthogy nem tudom, a Zoli sem
érti, miért volt könnyes a tanárnéni szeme, és miért
mondta a Karcsi bácsinak, aki a tornatanárunk, hogy
fájdalom, szégyen, meg gyalázat, hogy ide jutottunk ...
most még azt mondd meg anyu, hogy te miért sírsz?
- illés -

Szolnoki
kulturális
programok
Június 22-én
20.30 órakor
Koncert a Füred lakóhajón a Tisza Szálló és a híd
közötti partszakaszon
Közreműködő
együttesek: Rituális Rémtettek
(Jászberény), Ippolit Matvejevics (Szolnok), Pál Utcai
Fiúk (Budapest)
Június 24-én
20.00 órakor
BULI - Flipper Öcsi és
Delhusa Gjon műsora a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központban. Közreműköd
nek a Go-Go lányok.
Június 28-án
19.00 órakor
Michael Montanaro koncertje a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban.

Hirdessen
lapunkban!
Vállaikti, hivatali és magánjellegü hirdetéseket kedvezö áron
közlünk kéthetente megjelenö lapunkban.
A hirdetések az Új Néplap
székházában (Szolnok, Kossuth
tér 1.) a fsz. 6-os szobában adhatók fel, illetve levélben is megrendelhetök.
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Keresztrejtvény
Az aforizmák, a bölcs gondolatok általában egyfajta húzóerőt
képviseltek a haladás, a fejlődés
során.
Török László egy igazán aktuális "jelzéssel" szól a ma emberéhez, és ha belegondolunk: igaza
van.
A mondás megtalálható a vízszintes 13., 34., valamint a függőleges 4. számú sorokban.
Vízszintes: 1. Zsinagóga. 7. Vonatkozó névmás. 10. CB.E. 13. Az
idézet kezdete (zárt betűk: K,N).
16. Eredményesen cselekedni. ' 17.
Szótoldalék. 18. Hallotta, régiesen.
19. Az erbium vegyjele. 20. Egy nép
jellegzetes sajátosságainak összessége. 23. Daloló szócska. 24. Az amil
vegyjele. 25. Hangtalanul távozott.
27. Kettős betű. 28. Elodáz. 31.
Z.Z.!. 32. Magához kér, régiesen. 33.
... csanak, dunántúli község. 34. Az
idézet második része (zárt betük:
Z,Y). 37. A teljesítmény mértékegysége. 39. Folyó a Szovjetunióban.
40. Rossz jel az iskolából (-ék.). 41.
A metil vegyjele. 42. Ómenek. 44.
Mártásfajta. 46. Kele, összekeverve.
48. Elnök, rövidítve. 49. Falra szerelt
állvány. 50. A kálium és nitrogén
vegyjele. 51. S a többi. 53. Dunántúli
csatorna. 54. Arcszín. 56. Amellére
erősít, pl. kokárdát. 58. Össze-vissza
mar. 60. Nem oda. 62. Állomás,
útszakasz, fordítva. 63. Erdélyi község; ismert a népviselete. 66. Közlekedünk rajta. 67. Fakó. 69. Lehet a

birka jelzóje is. 71. Téli csapadék.
72. Zola regénye. 73. Nem dolgozik.
Függőleges: 1. Figyelmeztetés. 2.
Tenger, németül. 3. A.M.N. 4. Az
idézet befejezése (zárt betű: S). 5.
Nagyon óhajt. 6. Kiejtett mássalhangzó. 7. A szürke. 8. Előnyt szerez
a vízben. 9. Ósi fegyver. 10. Hamisan játszott. Il. Göngyöleg. 12.
E.R.L. 14. Zenei díszítés. 15. Hűsé
ges, fordítva. 21. ... barokk. 22. Mozgásra késztető. 24. Évben, latinul. 26.
... gara; vízesés. 27. Lajstromok. 29.
"A ... kialszik"; Zilahy L. 30. Pucér.
32. SZÓr. 35. Rövid harisnya. 36. Egy
dunántúli városba való. 38 . ... kelő,
fordítva. 41. Ezerötvenegy a rómaiaknál. 43. Véletlenül kifecseg. 45.
Ötvözet. 47. ' Van ilyen tanulmány.
49 . Skót sziget. 52. Biztonsági Tanács. 55. Sír. 56. Reszkető. 57. Több
ágyú együtt. 59. Hangtalan réce. 61.
Parafa ... 62. P.S.H. 64. Csak félig
rendes. 65. Óvári Edit. 68. Kiejtett
mássalhangzó. 70. Libanon, gépjárműveken.

Beküldési határidő: július 3.
A május 23-ai számunkban közölt
rejtvény helyes megfejtése: "A hallgatás a /?Ulga idején bölcsesség, és
többet ér minden beszédnél." (plutarkhos) A helyes megfejtések beküldői közül vásárlási utalványt nyertek:
Benedek Antalné Mesterszállás; Erdész Erzsébet Szolnok; Száz Sándorné Kőtelek.
A nyereményeket postán küldjük
el.
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