,
"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

,~~t Szolnoki kulturális programok
Akik
a hírekben
szerepelnek

Az NDK új miniszterelnökének portréja a 4. oldalon

Július S-l3-ig Vasúttörténet bélyegeken és képeslapokon - kiállítás a 40.
vasutasnap tiszteletére a Járműjavító Művelődési Központban
Július 6-án 20.30 órakor Koncert a Füred lakóhajón a Tisza Szálló és a híd
közötti partszakaszon. Közreműködő együttesek: Cadillac (Szolnok), Szilánkok
(Békéscsaba), Kortársak (Kecskemét) ·
Július 7-én 20.30 órakor Lord-koncert a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központban
Július ll-én 20.00 órakor Bécsi bál. A Szolnoki Szimfónikus Zenekar évad záró
hangversenye a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban
Július l2-én 20.00 órakor "Gyere be rózsám". Nótaest a Hold udvar kamaraszínpadon - Széchenyi városrész. Közreműködik: Madarász Katalin, Gaál Gabriella,
Fehérvári Márta, Béres Ferenc, Fere János
Július IS-ig 6. nemzetközi környezetvédelmi fotópályázat kiállítása a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központban
Július 22-én 21.00 órakor "KalapoL fel" - Éva-Neoton koncert a Szabadtéri
Színpadon
Július 26-án Játékos kaszinó a Napsugár Gyermekházban (Réz u.) az Albatrosz
ifiklub tagjainak közreműködésével
Július 30-án 20.00 órakor Lehotka Gábor orgonaestje a Belvárosi Nagytemplomban. Közreműködik: Karnagyok kórusa.

Mikor
húzzák le
a redőnyt?
A jászberényi müvelődési
központ vállalkozási
terveiről szóló riportunk
a 10. oldalon
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MDF -fórumsorozat

Jászberényben ,már az új
önkormányzatra gondolnak
A hosszúra nyúlt választási küzdelem után a "párununka" a Jászság MDF-szervezeteinél is alacsonyabb sebességfokozatba
A "pihenő" azonban nem tartott sokáig. Az a tény , hogy az igazi rendszerváltozás a helyhatósági választásokkaljön el,
új munkára sarkaIIta nemcsak az MDF-tagokat, de a helyi közélet más tagjait, csoportjait is.
Így került sor Jászberényben arra a fórum -sorozatra, melyet az MDF szervezett az őszi önkormányzati választásokra
gondolva. Az előadássorozatra sokan voltak kiváncsiak: jelenleg is "hivatalban lévő" tanácstagok, kiskereskedők, gyári
munkások, tanárok, mérnökök, gazdasági vezetők, nyugdíjasok, MDF-tagok és más pártok képviselői. A közös eszmecsere
során kitűnt a különböző nézetek megismerése, az egymáshoz közelíthető álláspontok kialakulása a politikai kultúra fejlődését
is jelzik.
A négyrészes sorozatnak vendégei is voltak. Jászberény pénzügyi helyzetéről a tanács "pénzügyminisztere" Gedei László, az
önkormányzati tervekről dr. Kecskés Ákos politológus, ügyvéd adott tájékoztatást. A város fejlesztési lehetőségeit pedig két
szakember, ajc1enlegi főépítész Csörgő László, és az egykori /1956-1965/ városi főm érnök Paksy Gábor vázol ták fel.
Városukért felelőséggel tenniakaró érdeklődők több dolgot is megfogalmaztak. Az MDF-nek máris el kell kezdeni egy olyan
program kidolgozását, mely a jelenlegi helyzet - pénzügyi, szociális, fejlesztési - ismeretében kiindulási alap lehet az új
önkormányzat számára is. Ami megvalósítható, ami a város, S nem különböző érdekcsoportok vagy pártok pillanatnyi céljait
segítheti. Ezenkívül pedig el kell kezdeni az önkormányzatban tisztséget szívesen vállalók felkészítését a feladatra.
Mindez persze cseppet sem egyszerű, hisz az önkormányzati törvény sem született még meg. Ám a jászberényi polgárok - az
MDF-fórumokon - szenvedélyesen vitáztak arról, hogy milyen polgármester keltene a városnak. Karizmatikus személyiség, aki
ese lleg nem túr beleszólást a dolgokba? Abszolút laikus, aki hozzáértő szakapparátust irányít? Vagy egy menedzser-típusú
vezető, aki a gzdasági ügyek szakértőjeként felvirágoztatja a várost?
Mintahogy ebben, nem lehet a helyes választ tudni abban sem, hogy az önkormányzati testületet hogyan fogj uk választani.
Listás szavazás lesz-e, vagy egyéni küzdelem. A pártokra fognak-e voksolni a polgárok - mint a parlamenti választások során -,
vagy most a személyiségre, a felkészültségre, az aJkaImasságra figyelnek oda. Ám az MDF-nek, ha sikert akar az
önkormányzati választások során mindkét eshetőségre készülnie kelt, s ehhez meg kell találnia a megfelelő embereket.
A sok nyitoll kérdés ellenére Jászberényben hasznosnak ítélik ezt a fajta együttgondolkodást. Megmutatkozott, hogy van egy
egyre szélesedő kör, mely bele akar szólni a helyi politikába, mely részt akar venni a közéletben, mely igazi polgárává kíván
lenni Jászberénynek, pártoktól függetlenül.
K.E.
kap~solt.
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országgyűlési képviselőinket

már-már a működést veszélyezteti.
Állandóan a demokráciára hivatkoznak, mintha tőlünk, kisgazdáktól kel. lene félteni a demokráciát. Ugyanakkor sokan közülük nagyképűek, lenézőek ... Szemléletes példája ennek,
amikor az alkotmánymódosítás általános vitájában, Torgyán József képviselőtársunk hozzászólása közben,
az SZDSZ-es Tölgyesy Péter félhangosan odaszólt nekünk: "Nem cirokseprű-adó ez" ... Máig sem értem,
miért néznek ők le másokat. Meglepett különben, hogy ezek a fiatalok,
bármennyire kommunista-ellenesnek

5.

tolná a választások e18tti önmagát.
Akkor ugyanis sem az MDF, sem az
SZDSZ, sem a Fidesz, sem pedig az
MSZP nem közelített a kisgazda állásponthoz ...
- Igen, helybenjárunk a földtörvény
előkészítése közben. És a többiek
máris azzal vádolnak bennünket,
hogy makacsságunkkal kormányozhatatlanná akarjuk tenni az országot.
Pedig csak a választóinknak tett ígéretünket akaIjuk teljesíteni! Különösen a fideszes képviselők élvezik az
ellenzékeskedést és a támadást. Rendszeresen alkalmazzák az obstrukció t.

/

lijra a Parlamentben
Nem tudom, hány olyan tagja
lehet a tavasszal megválasztott
magyar Országgyűlésnek, aki
már az 1945-Ös törvényhozásnak is részese volt, de gyanítom,
hogy nem sokan lehetnek ilyenek. Dr. Mizsei Béla, Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. számú váképviselője
lasztókörzetének
ilyen. Akkor is a Kisgazdapárt
színeiben indult a választásokon, miként most is. Számára
bizonyosan érdekes összehasonlítási lehetőségek adódnak a
negyvenöt év elötti és a mai
törvényhozás
munkájában,
most mégis inkább a jelen benyomásairól váltottunk vele
szót.
- Milyen most a képvise18 úr közérzete, hogyan érzi magát az új Parlamentben, mint "visszatérlJ" törvényhozó?
- Nem jól. Eredetileg jó érzésekkel
tértem ugyan vissza a már megismert
falak közé, ez azonban azóta megváltozott. Tele van az országgyűlés elméletileg kiválóan, helyenként túlkzett képviselőkkel, fiatal jogászokkal,
akik viszont nem tanultak még meg
politizálni. Lényegtelen részletkérdéseken is annyit huzakodnak, hogy az

mondják is magukat, a mezőgazda
ságban egyértelműen nagyüzem-pártiak. Pedig a jól szervezett kisgazdaságok sokkal termelékenyebben lehetnek ám, mint a nagyüzemek!
- Gondolom, nem érintette kellemesen a kisgazda frakciót az, hogy
földügyben másként alakulnak a dolgok a törvényhozásban, mint azt elképzelték. Csalódott?
- Igen. A tehetetlenségünk, a sok
fölösleges őrlődés miatt. A Parlament
sajnos nem állt az elképzeléseink
mellé. Szerettük volna átmenetileg
leállítani a földeladásokat, hogy megakadályozzunk sok sérelmes intézkedést. Nem sikerült, és most az a
veszély fenyeget, hogy méltánytalanságok, jogtalanságok sorát ismertük
el, tettük lehetővé ... Mert mi történik
így? A téesztag, aki földet kap, vagy
kilép a szövetkezetből a jogtalanul
szerzett földdel, vagy bent marad a
téeszben vele, és akkor semmi sem
változik.
- Úgy tilnik, aföldtörvény tárgyalása során is patthelyzet alakult ki. A
Kisgazdapárt nemcsak a választási
kampány idején tartott ki végig a
'47-es birtokviszonyok visszaállítása
mellett, hanem a koalíció alapfeltételéül is szabta ezt. A többi parlamenti
párt viszont csak úgy tudná elfogadni
az önök koncepcióját, ha meghazud-

Felolvassák a húsz perces tagadó
beszédeiket, de közben semmi újat,
semmi lényeges et sem mondanak.
- Ön sem az SZDSZ, sem a Fidesz
parlamentifellépésérlJl nincs jó véleménnyel. A szocialistákról, gondolom, úgyszintén. Melyik politikai erIJvel rokonszenvez hát, az eddigi törvényalkotói munka nyomán?
- A kereszténydemokrata frakció
parlamenti magatartása nagyon rokonszenves személy szerint nekem
és a pártunknak egyaránt.
- Hogyan tetszett Antall József
mások által sokat támadott kormányprogramja?
- Örömmel üdvözöltük! Komoly,
megalapozott programnak tartjuk,
bár a földkérdésben nagyobb határozottságot várunk a kormánytól. Azt,
hogy az MDF ígérete szerint közelíti
álláspontját a miénkhez. Akik egyébként ellenzi k a mi földprogramunkat,
nemigen tudnak egységes érvrendszert felsorakoztatni. Azt hozzák fel
többek között, hogy ha a földet viszszaadnánk az eredeti tulajdonosoknak, akkor adjuk vissza az elvett
házakat, műhelyeket, kisüzemeket is.
Hát adjuk! Mi nem vagyunk ellene!
De a föla a parasztnál, az eredeti
tulajdonosnál van a legjobb helyen.
L.M.L.
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Lothar de Maiziere,
az NDK új miniszterelnöke
Európa keleti felén új és új nevek, arcok tűnnek fel a
politikai közéletben - s néha még az sem biztos, hogy túl
sokáig maradnak-e, érdemes-e "megtanulni" őket.
Közülük sok a régi gyakorlathoz viszonyítva igen fiatal.
Ilyen az NDK új miniszterelnöke, Lothar de Maiziere: 1940.
március 2-án született Nordhausenban. Már 1956-ban belépett
a Kereszténydemokrata Unióba (eD U). Berlinben, egyházi
gimnáziumban. érettségizett, majd beíratkozott a zeneművészeti
"főiskolára. Mélyhegedű szakon végzett, ezt követően számos
zenekarban - színházi és szimfónikus együttesekben - dolgozott.
Egészségi okok miatt a hatvanas évek végén kénytelen volt
felhagyni a művészpályával. 1969 és 1975 között levelező
szakon elvégezte ajogi egyetemet (Berlin, Humboldt egyetem),
rövid ideig tartó ügyvédbojtárkodás után tagja lett a berlini
ügyvédi kamarának, amely 1982-ben vezetőségi tagjai közé
választotta. Ügyvédként elsősorban azzal tűnt ki, ho gy ellátta
a katonai szolgálatot megtagadó, illetve politikailag üldözött
személyek jo gvédelmét.
Lothar de Maiziere, aki régi hugenotta családból származik,
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Lakjon a saját

. szigetén
......-.. _---_._ .. __ ._----_._-_._.. _.. __ ..
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1985 óta tagja az
NDK-beli evangélikus
egyházak szinódusának, 1986 óta pedig
elöljáró-helyettese e
szervezetnek. 1987ben beválasztották a
eDU vezetősége mellett működő egyházügyi munkaközösségbe.
A eDU elnöke tavaly november 10-én
lett, miután elődje,
Gerald Götting lemondott posztjár6l. Az azóta eltelt öt
hónapban sokat tett az egykori "tömbpárt" eDU új profi/jának
meghatározásáért. Az ő keze munkája van amögötl is, hogya
párt december óta következetesen szorgalmazza Németország
állami egységének helyreállítását és a piacgazdaság bevezetését az NDK-ban.
D.L.
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Osakában már taxi ból is lehet

"Gyertek a Dlozikba be!" Telefax itt, ott,

Csábító kilátás: a Szovjetunióban
évente 3,65 milliárd mozijegyet adnak el, és a piac még messze nem
telített. Teljesen nyilvánvaló: ha a
nagy amerikai filmforga~ók megvetik a lábukat, túl nagy reklJnbefektetés nélkül is tódul majd a nép a
régóta áhított filmekhez. A legnagyobbaknak már vannak kelet-európai tapasztalataik: Warner Bros (hála
a Batman-nek) a legsikeresebb, de a
Twentieth Centruy Fox és a Columbia is ott van már közvetlen képviselete révén néhány országban. Ez
utóbbiakban - Magyarországon eresztették fel a próbaléggömböt - elsősor
ban a frissesség volt múlhatatlan hatással az emberekre. Az, hogy nem
kell a korábbiakhoz hasonlóan éveket
várni, amíg egy-egy sikeres nyugati
film a moziba kerül.
Ugyanez a helyzet Jugoszláviában,
ahol a Batman november közepén
került a mozikba, és január közepe
óta más nagy amerikai cégek is megjelennek a piacon legújabb filmjeikkel. Az Indiana Jones-t egyszerre
húsz moziban mutatták be, és csaknem egyidejűleg nézhették meg a
jugoszlávok a legutolsó James Bond
filmet is.
A Warner Bros - európai képviselőjének szavai szerint - most Lengyelországot vette célba. Ami a Szovjetuniót illeti, bátorítólag hatott Gorba. csov január közepén elhangzott bejelentése, miszerint személy szerint támogat egy szovjet-izraeli koprodukciót. Persze, a filmesek nagyon remélik,
hogy a dolog most már sokkal gyorsabban fog menni, mint korábban:
Peter Fleischmann-nak még hat esztendőre volt szüksége az első közös
szovjet-nyugatnémet film elkészítéséhez.
A gyorsabb ügyintézésre az ad
reményt, hogy az egykoron államinak
nevezett filmstúdiók ma már önállóan
tárgyalhatnak külföldi partnerekkel,
és produkcióik bevételét a saját stúdiójuk munkájára fordíthatják. A
glasznoszty, persze, nemcsak ilyen
szempontból hasznos: jó néhány eddig dobozban maradt film hatalmas
siker lett külföldön.

Az amerikaiak most tapasztalható kelet-európai rohama egynémely félelmükön is alapuL A japánok előretöré
sének első ijesztő jele az volt, hogya
Sony megvette a Columbiát, de közeledik 1992, az egységes Európa létrejöttének dátuma is. Az európai film gyártás talán éppen az új önbizalomból táplálkozva bővül: már 1988-ban
is a korábbin ál 60 százalékkal több
film készült a Közös Piac országaiban
(és Svájcban), mint előzőleg . Igaz,
még így is csak 40 százalék az európai filmek aránya a mozikban ...
A kasszasiker szinte kivétel nélkül
mindig amerikai film, s egyedül
Olaszországban és Franciaországban
éri el az európai filmek bevétele a 40,
illetve 36 százalékot, a többi országban jóval az összbevétel egyharmada
alatt van.
Úgy tűnik, a hamburgi székhelyű
Európai Filmiroda, amely az EGK
Média-92 programjának keretében
pénzügyi támogatást nyújt európai
filmek készítéséhez, most szintén nyit
Kelet-Európa felé. Itt is Magyarország lesz a "kísérleti nyúl": talán már
jövőre csatlakozhat az európai film terjesztő hivatalhoz (EFDO). Ez a
központilag irányított iroda összehangolja az együttműködést, és visszafizetendő (több nemzettől származó)
hitelekkel egyengeti az utat olyan
filmek értékesítése előtt, amelyek támogatás nélkül csak nehezen jutnának túl a készítők országának határain. Másfél éves tevékenysége alatt
egyebek között Terence Davies "Distant Voices, Still Lives" (Távoli hangok, nyugodalmas életek) CÍmű remek filmjét segítette a mozikba.Az
európai filmgyártás erősödése talán
még nem lenne olyan nagy bánat az
amerikaiaknak; nagyobb fejfájást
okoz azonban a kvóta-szabályozás,
vagyis az az egyre markánsabb törekvés, hogy az amerikai filmbehozatalt
korlátozzák. Igaz, Hollywood már
megtette a lépéseket ennek kivédésére. Nem véletlenül hozták létre első
európai leányvállalataikat. Tessék aztán eldönteni, hogy az ott elkészült
filmek nem európaiak-e.

Sz.J.

mindenütt ...
Alighanem a telefax világméretű elterjedése az, ami a mű h oldas televíziózás mellett az
elmúlt évtizedben forradalmi változásokat
hozott a távközlésben. A kezdetben csak
időjárási térképek továbbítására használt
szerkezet ma már az üzleti életben nélkülözhetetlen eszközzé vált, használják a reklámügynökségek éppúgy, mint a politikai mozgalmak, sőt az éttermi kiszolgálást is felgyorsította.
Semmiképp sem véletlen, hogy a telefax
leginkább Japánban terjedt el, hiszen ott a
többezer írásjel meglehetősen korlátozza az
írógép és a telex alkalmazását, így a kézírásos
levelezés mindmáig bevett gyakorlat még a
legmagasabb üzleti körökben is.
A szigetország műszaki fejlettsége mellett
legfőképpen ez magyarázza, hogy japán
gyártók (Matsushita, Ricoh, Canon Nec) látják el a világ telefax-igényeinek 95 százalékát. Az idén egyedül a Közös Piac orsz ága iba
várhatóan kétszer annyi készüléket, 1,2 milliót adnak el, mint tavaly. A világon bekötött
készülékek kétötöde is Japánban működik . A
száz főnél több alkalmazottat fog lalkoztató
cégek 97 százaléka már legalább egy telefaxszal fel van szerelve és legalább 35 ezer
nyilvános állomás használható a szállodákban és postahivatalokban, Osakában pedig
már a ta xikból is lehet másolatokat továbbítanI.

A feltaláló azonban mégsem japán. (Ez
egyébként számos más, Japánban világvevő
színvonaIon gyártott termék esetében is gyakran előfordul.) Egy skót, bizonyos Alexander
Bain állítólag már 1842-ben - 34 évvel a
telefon előtt - olyan berendezést készített,
amellyel elektromos úton képet lehetett továbbítani.
Míg a készülékek gyártásában a japánok
mindenki mást leköröztek, a fc\használásban
az amerikaiak a legtalálékonyabbak: a New
York-i Wall street környékén a McDonald's
azért szerelte fel tele fax szal üzleteit, hogy az
elfoglalt üzletemberek ezen rendelhessék
meg tőle a házhoz szállítandó harapnivalót.
Becslések szerint 1993-ban 3)2 millió fax
működik majd az Egyesült Allamokban a
. mostani 1,4 millióval szemben. Bevett gyakorlat, hogy meghívókat, üdvözleteket és
hirdetéseket is faxon küldenek szét. Minthogyamasina ezer dollárnál olcsóbban is
beszerezhető, még a balti köztársaságok és az
örmény ellenzéki mozgalmak is ~ élnek az
általa kínált l ehetőségekkeL De a moszkvai
rádió is új szolgáltatást kínál: legfrissebb
híreit telefaxon is eljuttatja az erre előfizetők 
nek.
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Egy nap a Királyi Palotában
?: ::

Mátyás ismét életre
kelt Visegrádon
Értékzavarokkal küszködő korunkban,
amikor a "Jót s jól, ebben áll a nagy
titok!" Vörösmarty-sorhoz keresünk
rendre kapaszkodókat, egyre gyakrabban nyúlunk történelmünk egy-egy kiemelkedő
személyiségéhez. Allamalapító L Istvánt már felfedezték egy
rock-musical erejéig, most egy másik
nagy uralkodó, Corvin Mátyás került
sorra. A kettő azonossága: a szellem
átültetéséhez a formát kellett kitalálni,
amellyel igazából esély van a legfogékonyabb korosztályok, azaz a fiatalok
megnyerésére. S hogy ez az utóbbi
esetben is sikerült, az elsősorban a Szolnoki Reneszánsz Tábor és Klub nevéhez

lepülésére, ahol Mátyás erdélyi szász és olasz mesterek
által újjáépített palotája e napra megtelt tinédzser udvarhölgyekkel, apród okkal, kato- A visegrádi döntö kezdete: Mátyás király és Beatrix
nákkal és szerzetesekkel. A királyné bevonulása udvartartásával
korabeli ruhában érkezés kömost a legjobbakról, mert nevük közlételező volt, s a meglepően sok ötletes és
sét
mindenképpen megérdemlik egy
szép jelmezt elsősorban anagylányok
viselték látható élvezettel. Talán még- nemzedék tehetséges és szorgalmas képsem halt ki a romantika farmeres, rágó- viselőiként. A középiskolások csapatgumizó fruskáinkból? A lovasok bemu- versenyét a makói József Attila Gimnátatóját követően a külsőségek háttérbe zium nyerte, e kategóriában a szolnoki
szorultak, a belső értékeké lett a fősze Varga Katalin Gimnázium ötödik, a
rep a hat helyszínen zajló reneszánszt szolnoki Egészségügyi Szakiskola hatodik helyezést ért el. A középiskolások
idéző versenyen. Mi az általános iskoláfűződik.
sok csapatvetélkedőjére kukkantottuk egyéni vetélkedőjében a zalaegerszeri
A vetélkedőt még tavaly októberben be. A Makovecz Imre tervezte új sport- Mízik Andrea lett az első, a szolnoki
Urbán Orsolya harmadikként véghirdették meg a Matthias Rex Baráti
zett. Az általános iskolás csapatok
Társasággal együtt Mátyás király haközül a mohácsi Széchenyi téri iskolálának 500. évfordulója alkalmából.
la győzött, a kunhegyesiek az ötödik
Abból indultak ki, hogy az ország
helyre kerültek. Egyéniben Gulyás
történelmének egyik legnagyobb
Viktor révén szolnoki elsőség szüleuralkodója által megtestesített szeltett.
lemiség napjainkban, ismét jelentős
A határai nkon túli fiatalok (ők
időszerűséget nyert. Igy a fejlett Eueltérő színvonalú és tartalmú könyrópához való tartozásra már félezer
vekből készülhettek fel) szelleméve példát adó királyra való emlékei csatáját a jugoszláviai Becse iskozés jó alkalmat kínál az európai
lájának tanulói ·vívták meg legeredreneszánsz kultúra és gondolkodás
ményesebben, másodikok a kassaimegismertetésére. Komplex feladaak, harmadikok ugyancsak Szlovákitok megoldása révén a résztvevők A vetélkedö egy pillanatképe: fejtörés közben
ából a nagykaposiak, végül negyed i"felfedezhetik" az igazi Mátyás ki- a kunhegyesi ál!alános iskola csapata
kek
a técsőiek Kárpátaljáról. Egy
rályt, tetteinek és a kor eseményeinek (Fotó: Korényi Eva)
magyar-olasz vetélkedőre is sor kema is megszívlelendő tanulságait, valamint a reneszánsz és a humanizmus csarnokban tizenöt együttes "vizsgázott" rült, ahol a szolnoki Tiszaparti Gimnázimagyarországi eredményeinek európai a Kubinyi Ferenc történészprofesszor um tanulói mérték össze tudásukat itáliai
mércével mérten is kimagasló alkotásait. vezette zsűri előtt. A kvintettek között a társaikkal, s bár végeredményt nem hirJátszótársaknak 12-16 éves fiatalokat kunhegyesi iskolásokat fedezhettük fel, dettek, úgy gondoljuk: a vesztes sem
hívtak, s érdeklődésben nem is volt akik bemutatkozásukat zeneszóval kí- bánkódott. A díjazottak egyebek között
hiány. A döntőt megelőző két forduló sérték sikeresen. A többiek ötlettára sem olaszországi, jugoszláviai és szlovákiai
feladatait közel négyezren oldották meg, számított szegényesnek, így alaposan jutalomutakon vehetnek részt, emlékérköztük határainkon túli gyerekek a Fel- törhették fejüket a bírálók. Egy dolgot mekkel, értékes könyvekkel gazdagodvidékről, a Kárpátaljáról és a Vajdaság- viszont krónikánkban kicsit szomorúan hattak.
ból.
.
írunk le: bár a határozott fellépés, a jó
Két elismerést külön is illik megemlíA legjobbak juthattak el június 16-án beszédkészség félsiker, a gyerekek több- teni. Az egyiket - mint a veté l kedő
Visegrádra, a Dunakanyar nevezetes te- sége szánalmasan motyogott mondandó- fődíját -, Györfi Sándor karcagi Munja közben, s az értékes gondolatok szinte kácsy-díjas szobrászművész alkotását
elvesztek a közönség számára.
(Mátyás-Beatrix kettős) a gy ulai Erkel
A végső sorrendet meghatározó ver- Ferenc Gimnázium érdemelte ki. A másengés másfél órája után az eredmény- sikat, a Zürichi Magyar Történeti Társuhirdetésre várva a diákok szinte elözön- lat által felajánlott kéthetes svájci utat
lötték a Királyi Palotát, s a korabeli Mízik Ar-drea (Zalaegerszeg) és Vékony
írások szerint "földi paradicsomnak" ne- Judit (Baja) nyerte.
vezett épület falai között minimális képA kc?el egy évig tartó "Mátyás király
zelőerő segítségével feléledt Janus Panemlékezete" CÍmű vetélkedő jelképesen
nonius, Galeottó Marzió és Bonfini mes- reneszánsz bállal ért véget. A Hunyaditer világa. Emelkedett pillanatok 1990. ak koronás büszkesége íme felfedeztejúniusának közepén, amelybe már tett, s reméljük, vitathatatlan értékei
könnyel belefér a nemzeti múlt ilyetén segítenek meglelni azon kapaszkodókat,
tisztelete, az Európába való vágyakozás, amelyeket olyannyira kutatunk.
a fiatalságba vetett örök remény ... S
Lazányi József'
Tinik talpig reneszánsz-kori viscletben

7

'

.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Egy kisember dilemmái 2.

A tőke minket is gazdagít
Bizonytalanok vagyunk. Felgyorsultak köröttünk a politika változásai, s
gyorsulni látszanak a gazdasági folyamatok is. Mit gondoljunk most? Kinek, s
milyen tendenciák érvényesüléséért szurkoljunk, az ország és a magunk
érdekében? Dr. Csáki Csab:5val, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
rektorával a "kisember" eme bizonytalanságairól beszélgettünk nemrég. Arról,
hogy miként látják e változások szükségességét a honi közgazdász-képzés
fellegvárában . Most a beszélgetés második, befejező részét olvashatják.
- Eddig inkább általánosságban beszéltünk a gazdaság jelenségeiről. Evezzünk konkrétabb vizekre! Mi a közgazdász álláspontja a külföldi tőke beáramlásárói?
- A már emlegetett választási kampány e kérdésről szóló, negatív tartalmú
szlogenjeit nem érdemes újból felidézni.
Annyi igaz ezekből, hogya reprivatizáció és a külföldi tőke beáramlása rendezett és ellenőrzött folyamat kell, hogy
legyen. Az viszont tény, hogy a külföldi
tőke itt nyereséget vár, a tőkés gazdagodni akar. Meg akarja találni a számítását. De az ő gazdagodása minket is
gazdagít! Munkalehetőséget teremt,
technológiai kapcsolatokat hoz létre ...
Külön hangsúlyoznám, hogy átalakul
így a vezetési szemlélet is Magyarországon. Kiváltja ezt a piac teljes meghatározó szerepe. Veszélyekről beszélni egyszerűen nem aktuális, hiszen két-három
százalék körül van a külfö'ldi tőke részesedése. A két vílágháború között húszhuszonöt százalék között volt. Még ha
minden nagyon gyorsan menne, akkor is
évekbe telik, amikorra akár tíz százalék
fölé kerül ez az arány.
- Közgazdászok találtak ki erre valami
optimális számot, nagyságrendet?
- A közgazdászok józan része azt
mondja, hogy ez olyan terület, ahol nem
szabad százalékbkat kitűzni. A konkrét
körülményektől és feltételektől függ a
kívánatos arány ... A kormány vagy a
parlament persze kizárhatja li külföldi
tőkét bizonyos stratégiai területekről, de
általános korlátozó határt, mint valami
mágikus szintet, nem szabad megállapítani.
- Mennyire igaz, avagy mennyire sántít az a párhuzam, ami Magyarországot a
külföldi tőke jövőbeni térhódítása kapcsán bizonyos délkelet-ázsiai országokkal hasonlítja össze ... ?
- Nem hiszem, hogy nekünk lehetősé
günk van megismételni azt a pályát, de
tanulnunk kell belőle. Egyrészt, a nagyon keményexportérdekeltség megteremtésében, másrészt abban, hogy nem
szabad félni a külföldi tőkétől.
- Ön vidékről, Túrkevéről származik, s
ott élte életének jelentős első szakaszát.

Innen, de későbbi tapasztalataiból is
tudhatja, hogy a vidék mennyivel elmaradt a főváros fejlettsége mögött, s a
kisebb települések mennyire el a nagyobb városok mögött. Egy újfajta gazdaságkoncepcióban milyen · lehetőségei
lehetnek a vidéknek a felzárkózásra?
- A vidéknek is fontos, hogy végre a
saját lábára álljon. Politikailag és gazdaságilag egyaránt. Fontos, hogy ez az
ország az autonóm és öntevékeny közösségek halmazává alakuljon, és ne maradjon egy felülről irányított rendszer. Saját
gazdasági ügyeiknek az intézésében
önállóságot kell kapniuk. Ennek egyik
fő kulcsa az adórendszer. Az, hogy a
személyi jövedelemadó és a vállalkozói
adó ott maradjon, ahol "keletkezik", a
közösség kezében. Persze, ahol nincs
jövedelmező foglalkoztatás, nincs válla)kozás, ott adó sem nagyon képződik. Es
ebben kell a közösségeknek az eddiginél
sokkal kezdem~nyezőbbekké, aktívabbakká válni uk. Edesgessék magukhoz a
vállalkozókat! Ne restelljék, hirdessék
meg, hogy akik hozzájuk fektetnek be,
miféle kedvezményeket kapnak. Adókedvezményt, ingyen alap-infrastruktúrát, területet. Piaci módszerekkel kell
immár dolgozni! Ha az ember fejlett
országokba utazik, gyakran már a repülőgépen ismertetők sokaságát kapja az
illető országról, hogy ott miféle lehető
§égekkel, miféle vállalkozókat várnak.
Igy kell ezt nálunk is csinálni!
- Lehetségesnek látja, hogya helyhatósági választásokkor már nemcsak,
vagy nem is elsődlegesen politikai megfontolások fognak dönteni a helyi vezetők megválasztásakor, hanem előtérbe
kerülnek az ilyen jellegű menedzsertulajdonságok?
- Bízom abban, hogy ez így lesz!
Olyan vezetők kellenek a vidéki egységek élére, akik nemcsak a politikai
szemléletváltásra, hanem a gazdasági
rehabilitáció menedzselésére is képesek.
- Hogyan illeszkedhet vajon ebbe a
programba a tervezett, Béccsel közös
világkiállítás? Sok szakember borúlátóan ítéli meg ebben a vidék esélyeit. Ön
szerint kell egyáltalán nekünk ez a világkiállítás?

- Amennyiben a pénzügyi feltételek
akkor feltétlenül. Ezen
azt értem, hogy a világkiállítás költségeinek nagyobb része ne az állami költségvetést terhelje. Ha ez megoldható, akkor
feltétlenül előnyös lesz nekünk a világkiállítás. Olyan infrastrukturális változásokat hozhat, amire nem valószínű, hogy
ilyen ütemben egyébként sor kerülne.
Fontos az, hogy az eseményre való
felkészülés több ezer embernek adna
munkát, s az ipar nagy munkanélküliséggel járó szerkezetváltásának idősza
kában ez fontos. Említsük meg aztán
közvetett haszonként, hogy ránk terelőd
ne így az egész világ figyelme, jönnének
a turisták ...
A munkanélküliséget említette.
Mekkora társadalmi gondnak érzi ezt az
ország jövője szempontjából?
- Nagyon komoly gond lesz majd!
Most még nem tekintem súlyos problémának. Elkerülhetetlen velejárója ez az
alapvető változásoknak, a szerkezetváltásnak, s ezért lenne fontos, hogy mielőbb teremtsünk új munkaalkalmakat.
A világkiállítás jó segítség lehet ehhez ...
- A munkanélküliséget azért is fontosnak érzem, mert abban a pillanatban,
amikor a szociális feszültségek közelítenek a kritikus ponthoz, a politikai jelszavak szociális demagógiával kezdenek
párosulni. Akkor pedig hiába minden
magyarázkodás arról, hogy ezek a gondok a változásokkal járnak ...
- Azt hiszem, hogy az új kormányzatnak nagyon hamar ki kell dolgoznia egy
világos szociálpolitikai rendszert, hiszen
már vannak és még lesznek is szép
számmal olyanok, akik átmenetileg vagy
tartósan rosszabbul járnak majd ... Úgy
gondolom azonban, hogy a szociális
feszültség~k nem válnak majd kezelhetetlenné. En például már most látok egy
csomó biztató jelet a magyar gazdaságban, amiket nem kell ugyan túlértékelni,
de kétségtelenül jelen vannak.
- Vígasztaljon kérem egy kicsit minket is, hiszen ránk fér! Mik ezek a jelek?
- A már emlegetett külföldi tőke megindulása, vagy az export és az import
kedvező mérlege, az export nekilendülése. Látszik már, hogy dolgozni kezd a
piac is. Kialakultak a verseny feltételei.
Gondoljon csak a mezőgazdaságra, ahol
már nemcsak felfelé mennek az árak.
Ezeket én pozitív jeleknek tekintem.
- Professzor úr, kívánom magunknak,
az egész országnak, hogy önnek igaza
legyen! Köszönöm a beszélgetést!
L. Murányi László
megteremtődnek,
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Már a második levelet kapom a jászladányi kis öregaszszonytól. Meg nem sérteném, a korát tudakolván, de legalább hatvan van, ha nem több egy-két évvel. Nagy bánatában fogott tollat, s bár látszik, nem íráshoz szokott ember, sír
a levele, minden sorából szép, tiszta emberi érzések érnek
hozzám.
Az édesanyját siratja. Elment pár hónapja oda, ahonnét
már nincs visszatérés. "Két hétig felöltözve álltam éjjel-nappal a betegágya mellett", de nem ebbe fáradt bele, hanem a
bánatba, amikor utolsó útjára kísérte a temetőbe, s amióta
üres egy hely a kis családi házban, s nincs ott a jó öreg, akit
gyámolítani kellett, akit szeret_ - ----:-----:-__
ni lehetett. Úgy tele van a kis
öregasszony a bánattal, hogy
talán egy durva szó, kiáltás
megrázná, fölrázná. Ugyan
már, az az élet rendje, hogya
gyerek temesse el a szülőt! A szülő ezt annyira tudja, hogy
míg él, azért fohászkodik, így legyen, nefordítva.
Azért elgondolkoztató ez a hatvanon felüli asszony szeretet-siratása. Reménykedem is nagyon, mielőbb rátalál rádöbben, maradt a családjában szeretetreméltó, s duplázhatja az eddigi hűséget, aggódást, szeretetet. Mert ebben
igazat adok neki: szeretni kell, szeretet nélkül nem lehet élni,
üres, céltalan, örömtelen a szeretetnélküli élet. S közben
egyre az jár afejemben, vajon húsz, harminc évvel később a
majdani hatvanévesek - ma féltett gyerekeink - állnak-e két
hétig felöltözve a szülő betegágya mellett, selvesztésük elvesztésünk - lesz-e olyan túláradó fájdalommal teli szomorúság, mint ami most jászladányi ismerősöm kezébe tollat is
adott?
Ugyanis roppant rossz előjeleim vannak. Az eltelt utóbbi
négy évtizedről, meg a szeretet fölöslegességéről. Szemünk
előtt oszlott, foszlott a családi, rokoni szeretet, összetartás
hálója. Régen vége annak a családi életnek, ami korábban
főleg a vidéken élőket jellemezte. Szinte minden család
együttélt az öregjével. A régi házak már építésükkor (s ugye,
akkor még hol volt lakástervezés, településfejlesztés, ördög
karikája) teret adtak fiatalok, gyerekek, s öregek életének.
Nem, nem voltak háromszobásak se, mégis elfértünk a
nyeregtetők alatt, békességben, szeretetben, s még ebben a
tiszazugi arzént okkal-joggal emlegető ántivilágban is ritkaságszámba ment az a gyerek, aki erősen várta, kísérjék már
utolsó útjára az öregjél. Míg élt, az idősnek rangja,
tekintélye volt, szavára, tapasztalataira hajlottak. Már régen
nem így van . Vannak falvak - most hozzam példának
Vezseny t, vagy Tiszabőt, vagy Kuncsorbát, vagy hányat
még? -, ahol több, jóval több az öreg, mint a fiatal, s ahol
csak látogatóba jön haza a felnőtt gyerek, s az unokák is
gyümölcséréskor, meg disznóöléskor ölelik át a nagymamát.
Vagy hozzam a városi példát, ahol legfeljebb azért engedik
be a félszobába az e[özvegyült szülőt, mert így hamarébb
móringolnak? Jaj, nincs kedvem ilyen kegyetlen dolgokat
leírni - ám, ha nem írom le, sajnos, akkor is de nagyon igaz.
Teher, nyűg lett az öreg - hát még, ha teljesen ápolásra
szorul, s mondjuk hétvégeken azért kell hazamenni, mert
rendet kell körülte tenni, mert ket-három napra legalább
meg kell neki főzni valamit - ha ugyan nem addig okoskodik,
furmánykodik a jó gyerek, hogya tanács kiküldi a napi
egyszerifőtt ételt szerelIének. Szerettének?
Nehogy azt a vádat kapjam, hogy csak az öregekkel
vannak így sokan. Ugyan már! Nézzenek csak végig egy-egy
délutánon óvodából, iskolából gyerekkel hazafelé bandukoló
embersort! Beszélget-e meghitten, kisgyereke kezét szorítva
az édesanya és a gyereke? Egyáltalán, fogják-e a mai
fiatalasszonyok az utcán, a forgalmas városi forgatagban a

gyerekük kezét? Annyi anyja után kullogó apróságot látok
napjában, hogy kiáltani szeretnék, ne engedd el addig, amíg
hagyja, amíg lehet, fogd a kezét! Lassan ez is "kimegy" a
divatból, mint az esti mese, az a néhány perc, amikor apu
vagy anyu csak a gyerekhez szól , csak vele együtt lélegzik.
Amikor rádió meg tévé mesél, minek - nézett rám a múltkor
egy fiatalasszony, amikor megkérdeztem, mesél-e esténként
két szépséges kislányának? A múltkorában az unokáim
körbecsodálkozták az anyjukat, mert valahogy eszébe jutott,
mivel is altattam őt jó harminc évvel ezelőtt. Sikere volt,
hogy fölidézte, én meg morogtam: lám, a lányom lánya, fia
valamiféle furcsa ósdi világnak tartja az én ifjúságom,
amikor még "Egyszer volt egy
kemencéket" dudorásztunk a
gyerekágyak mellett. Állítom,
se gondunk, se örömünk nem
volt kevesebb, s a mai ötvenesek korosztálya még a nagymosást se hagyhatta szabad szombatra, mert ahogyan
akkortájt még mosógép se volt, de nem volt ám szabad
szombat se!
Egyszerűbb volt, szeretetteljesebb volt az a régi élet? Más
volt, az bizonyos. Mert mi is mások voltunk! Kevésbé önzők,
kevésbé igényesek!
Valamelyik este rámcsöngetett egy lakótárs. Hóna alatt
drága, hirtelen tönkrement cipő volt. Kétezernél is többe
került, az általános iskolás fia ballagására vette. Idejekorán,
mert a gyerek fölhúzta párszor, elment vele a ballagás előtt
jóval az iskolába. Nos, furcsán-csúnyán kilukadt a cipő, s
már a KERMI-t is megjárta, ahonnét két fura szóval közölték
a szakvizsgálat eredményét: szándékos rongálás! Mondanám
meg, én, az újságíró - így a lakótárs -, mármost mit tegyen,
hová forduljon? Legszívesebben azt mondtam volna, adjon
szeretetből egy nagy fülest a kedves fiának, dehát ugye, ezt
mégse lehet, így mellébeszéltem: menjen ki a lengyel piacra,
kap ott (sajnos már csak ott, mégis mindenki,!~k tele van vele
a hócipője .. .) öt-hatszázért egy viselhetőt. Osszeráncolta a
szemöldökét: nem ismerem én a mai gyerekeket, milyen
igényeik vannak! Az ő fiának onnét nem kell a cipő,
legfeljebb egy jó farmerért szétnéz vele, de azt is inkább
butikban kell venni. Miközben kikfsértem, a gyomrom rázkódott, alig tudtam türtőztetni a röhögést. Arra gondoltam, mit
kaptam volna én annakidején, ha például cipővásárláskor
megmondtam volna, nekem milyen kell, milyent szeretnék. S
lámfölnőttem, tán meg is öregszem tisztességgel ... (Most baj
van, mert egy fiatal belenézett az írógépembe, s teljes
komolysággal rám szólt, rajtam fog nevetni, vihogni az
olvasó, ha ezt ki is nyomtatják.) Hol van már az a világ?
Tényleg, hol van az a világ? Amikor gyerek és szülő,fiatal
és öreg békés szeretetben, egymásféltésben élte az életét?
Amikor a család szent volt, s a házasságok nem a bíróságokon, hanem a halálos ágyon végződtek? Amikor az öregnek
szava volt, mert tapasztalatait is szerették, becsülték. Amikor
nem az volt a család féltett terve, hogy autó legyen, vagy
ismét megnyíljon a lehetőség egy-egy külföldi kirándulásra,
vagy megérkezzék az a méregdrága garnitura, amit hónapokkal előbb kinéztek, vagy hogyan lehetne egy többnapos
ünnepekre otthonról, az öregektől, faluról hozni az ételnek
valót - vagy megszabadulni az együttélőtől -, ott a kórház,
istápolják ...
Es akkor jön még egy levél: ne sirassa az öregeket, a
fiatalok sorsa legalább annyira szomorú, mint az övék. Az
ember lassan nem szeret már élni se.
No ez az! Élni se szeret, s szeretetet se vár, de nem is ad.
Ül esténként a tévé-krimi előtt, s még vígasztalja is magát:
ölik egymást az emberek szerte a világon!
(SJ)
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Hegyek-völgyek között zakatolt
a vonat... ~!~~;A~m~a;i~g~y~e;r~e;k~e;;k;n;;::;e~~;:~:~; : : ;~; ~;t; ó; r~};~~n;;:~;};;:e;m~:::~,J
:
Ajándék volt az a májusi pénteki nap táborba. A szülők és a helyi gazdasági guknak a mozgalmat, vagy a felnőttek a
a kőtelki gyerekeknek, amikor iskolájuk egységek nagyon aktívan segítették, gyerekeknek. Talán, ha egy-egy gyerekcsoport érdeklődési körét megkeresnék,
honismereti szakköre megnyitotta a he- meg a honvédség is.
- A vándortáborral bejártuk az egész játékosan lekötnék őket, később jöhetnélyi klubkönyvtárban úttörőtörténeti kiállítását. Ajándék volt ez az esemény a országot. Egyik évben a Nagykunság, a nek komolyabb dolgok - mert ha a régi
másikban Szatmár-Bereg, majd Bács- forma már nem megy, akkor valami újat
szülőknek, sőt azoknak a pedagógusoknak is, akik hajdan - amikor még He- Kiskun, Tolna-Baranya, <l?tán az Őrség, kellene kezdeni. Van itt egy cserkészgyek-völgyek között zakatolt a vonat, és Sopron és környéke, az Eszaki hegyvi- csoport is, sokakat a kíváncsiság vitt
. oda. Azoknak viszont, akik nem léptek
Rákosi pajtás volt a legjobb pajtás! - itt dék, Csongrád, Békés ...
Útjaikon Széchenyi sírjától Kossuth be a másik ifjúsági szervezetbe, tervekötötték fel az első kék nyakkendőt,
vagy éppen úttörővezetőként tették a szülőházáig, a szigetvári hősök emlék- zünk a nyárra valami keretprogramot,
míívéig nemcsak az irodalmi, történel- hogy ők se kallódjanak el, és majd
dolgukat, tele ötletekkel, lelkesedéssel.
Egy maréknyi történelem éledt fel mi, hanem, a néprajzi emlékhelyeket is ősszel beindítjuk az újszerű munkát. A
szemünk láttára a teremben, melynek bejárták. Eletre szóló információözönt Szabadidős Társaság és a tantestület
között én vagyok az összekötő. A pedafalán fényképes tablók és zászlók erdeje jelentettek ezek a vándorutak ...
A látogatók fölé belógó vörös vándor- gógusok egymagukban nem tudnák
idézte a múltat. A középen kifeszített
sátorban békésen megfért egymás mel- zászlót a KISZ KB adományozta a megoldani. Az se mindegy, milyen éllett az 1959-et idéző szalmazsák,. meg a 2805. sz. Damjanich János Úttörőcsa ményekkel hagyják el a végzősök a
mostani gumimatrac. A tárlókban meg patnak, s hogy az is itt lehetett az falut, és ha elmennek, szívesen visszaaz '50-es ballagási emléklap mellett az ereklyék között, bizonyítja, hogy három- jönnek-e dolgozni, vagy istenhozzádot
mondanak!
Úttörők az árvízkárosult iskolákért dísz- szor, vagyis végérvényesen elnyerték.
Közben megérkezett Szabó János, a
Beszélgetésünk megszakadt, hogy
oklevél, s a Hősi múltunk mozgalomé
Czinege Lajos honvédelmi miniszter Vona Matilddal folytatódjék, aki '67- tanácselnök is.
ben végzett, búcsúzott az úttörőélettől.
aláírásával.
- Kispajtásom volt ő is - jegyezte meg
az igazgató úr. Aztán a névadóról, az
A mezítlábas, kiváló focicsapat 1951- Most a szülői munkaközösség elnöke.
- Itt a gyerekem is, neki történelem, iskola Damjanich-kultuszáról esett szó.
es fotója nagy derültséget váltott ki a
gyerekek körében, hogy cipő ugyan nem ami nekem a szép emlékeket idézi. Hiszen minden évben az Mádi vértanúk
volt, de egyik-másik focista még a lab- Nagyon jól éreztük magunkat a csapat- napján egy-egy szál virággal jönnek a
dakergetés közben is viselte az úttörő ban, akkor vol t közösségi élet. gyerekek az iskolába, névadójuk szobrányakkendőt. Az emlékezetes első tábor
Ezeknek a mai gyerekeknek a tanulás hoz; március IS-én meg is koszorúzzák,
Széphalmon, 1959-ben volt. A mai igaz- miatt kevesebb a szabadidejük, hiszen s még a szeptember 29-ei fegyveres erők
gató, Boros Imre, akkor még mint ifjú én csak a középiskolában tanultam ma- napján is ünneplik a szolnoki csata dicső
tanító hozta létre.
tekból azt, amit most az ötödikes gye- kapitányát. Legutóbb már a cserkészek- Esett az eső és mi meztéláb men- rekem. Talán ez, talán a felnőttek kö- kel együtt, hiszen kölcsönösen meghívtünk, kezünkben vittük az egyetlen pár zömbössége hat vissza a gyerekekre, ják egymást a rendezvényeikre.
Vendéggyerekek is érkeztek, Szolnokcipőnket, s a falu szélén kértünk egy
azért jutott válságba az egész úttörő
lavórt, hogy lábat moshassunk, úgy mozgalom. Pedig, ha mozgatják őket, ról és vonzáskörzetéből.
- Azokból az iskolákból, ahol az igazmentünk a Kazinczy-mauzóleumhoz - nagyon szép és jó dolgokat tudnak végmesélte a tárlatvezetés közben. Minden hezvinni. Azt hiszem, nem tudják eldön- gató két-két gyereket felmentett a mai
évben 40-80 gyerekkel mentek a csapat- teni, hogy a gyerekek csinálják-e ma- tanítási órákról. Összesen harminchatan
jöttek különbusszal, három pedagógus
kíséretében - ezt már a kísérők egyikétől, Révészné Drávai Máriától tudtam
meg, aki itt tanított először, most viszont
a Münnich Ferenc Köruti Általános Iskola csapatvezetője Szolnokon. - Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. A
gyerekek most ismerkednek egymással.
Sokat jelent számukra, hogy bepillanthatnak egy kisközösség múltjába. Engem meg nosztalgiázni hozott vissza a
szívem ...
Búcsúzáskor még azt is megtudom:
sokév után ez az első, hogya gyermeknapon elmaradt az úttö!őavatás.
Mire esküdjenek?! Oszre sok minden
letisztul, és szeptemberben, a fegyveres
erők napján talán már felhangozhatnak a
fogadalomtétel szavai. Addigra befejezik a tornaterem építését, rendbe teszik
az iskolaudvart..
- RónaiFotó: Korényi Éva
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Mikor húzzák le
a redőnyt?
Egyre szegényebb az eklézsia. A nadrágszíj -húzogatás már évek óta tart. A
maradékelv szerinti osztogatásnál a sor
végén állt mindig az egészségügy meg a
kultúra. A művel ődési házak vezetőinek
idén is főhet a feje, hogy mire lesz elég a
pénz, mikor kell lehúzni a redőnyt. Mert
bizony ez is előfordulhat. Jászberényben a
Déryné Művelődési Központ a nagyobb
intézmények közé · tartozik:. Már csak azért
is, mert a világhírű Jászsági Népi Együttes
otthona is itt vari.. Sas István, a művelődési
központ igazgatóhelyettese a vállalkozói
szellem térhódításáról számol be.
- A tanács olyan összeget biztosít idén,
mint tavaly. Csakhogy közben harminc százalékos reálérték-csökkenéssel kell számolni az árváltozások miatt. így minden lehetőséget
meg keH ragadnunk, ami bevételt
hoz. A tartalmi tevékenységünk
sokszÚJ.ű, nem szeretnénk szűkíteni.
De olyan dolgokat szervezünk, vállalunk fel, ami az igények kielégítésén túl hasznot is hoz. Kevesebb
a nagy rendezvény - nótaest, szórakoztató műsor -, ezek mindig ráfizetésesek voltak. Szükségtelenné
váltak a "nemzeti" ünnepekhez kötel ezően elvárt műsorok. Van egy
autóbuszunk. Ezzelolcsóbban tudunk utazni. A kiscsoportok újabban szerény díjat is fizetnek, ha
igénybe veszik. De bérbe is adjuk
iskolai kirándulásokhoz, ami bevételt jelent. Olyan kiállítást szerveztünk nemrég - Terrárium '90 -, ami
igen költséges volt. Ehhez szponzorokat kerestünk és találtunk. így
nyereséggel zárult számunkra a dolog. A szponzorok pedig adójukból
leírhatták a támogatás összegét, tehát ők is jól jártak. No, meg a
többezer látogató is, aki megnézte a
kiállítást.
Tavaly készítettünk egy nagyon
szÚJ.vonalas kiadványt a népi együttesrő l , ehhez is kerestünk támogatókat. A szép fotók felhasználásával pedig egy falinaptár is készült,
amit pénzért árusítottunk. A termeink kiadása nem új dolog. Az előteret a
földszinten rendszeresen bérlik különböző
árusok. Volt már farmervásártól kezdve
ágyneműig, cipőig sokféle. A népi együttes
ruháinak kölcsönbe adása is bevételt jelent.
Nemrég új tevékenységi formába kezdtünk: az életmód rendezvénysorozatba. Ehhez pályázat révén is szereztünk pénzt, így
az anyagi hátteret biztosítottuk. Életmódtábort szerveztünk, ami viszont ismételten
bevételt jelent. Gondolkodunk azon, hogy

az egészséges életmód, a táplálkozás széles
elterjesztéséhez üzletet lehetne kialakítani a ház földszintjén, ahol kiadványok,
könyvek, élelmiszerek árusítás át lehetne
megoldani. Mint művelődési intézménynek, változatlanul az a célunk, hogy biztosítsuk a kis közösségek működését. Ugyanakkor a változó kulturális igényekhez alkalmazkodjunk, s tudjunk olyat kfu.álni,
amit meg tud fizetni az egyre szegényedő
állampolgár. Nehéz dolog, de mindig adódik valamilyen új lehetőség, amit igyekszünk kihasználni.
Jászberényben sem könnyű népművelő
nek lenni. Még nehezebb egy kis faluban.
körű

Jásztelken a művelődési ház most azért lett
kedvelt, mert a mozit bezárták, illetve újra
megnyitották.
- A Moziüzemi Vállalat megszüntette a
keskenyfilmes mozikat - kezdi a történetet
Molnár Anna, a művelődési ház vezetője.
Eddig is nálunk volt a vetítés, de terembérleti díjat nem fizettek, a fűtésért nem
fizettek. Ráadásul régi filmeket hoztak,
amire tényleg nem jöttek be a nézők. Most
a jászberényi Lehel mozi val egyeztem
meg. Vándor moziként vetítenek nálunk.

Azokat a filmeket hozzák, ami Berényben
is megy. így érdemesebb nálunk megnézni,
mint busszal vagy kocsival beutazni Berénybe. Mi is jól járunk, a Lehel mozinak is
megéri. Az egyre szűkösebb anyagiak miatt nálunk is sok mindent másképp kell
csinálni. Nagy rendezvényeket nem szervec
zünk. Inkább elutazunk színházba, kiállításra, cirkuszba vagy kirándulni. A Tolbuchin téesz szerény összegért odaadja a
buszát (nyugdíjasoknak ingye!)), mi pedig
megszervezzük a programot. Az igények is
sokat változnak, az emberek pénztárcája is
laposabb. Tehát olyat kell kfu.álnunk, amit
meg tudnak fizetni.
Jászalsószentgyörgy gazdag falu
hírében áll. Ám a kultúrára nem sok
pénz jutott az elmúlt években sem.
A művelődési ház igen szegényes
külsőre. S a belső tartalom is egyre
szűkül, szürkül.
- A takarékoskodás idén abban
nyilvánult meg, hogy művelődési
közösségeket szüntettünk meg mondja a ház vezetője, Vágó Erzsébét. Pénzt nem hoztak, csak
vittek, így megszűnt a fúvós zenekar, a bélyeggyűjtő szakkör s a
könyvbarát klub. Pedig épp a kisközösségekért lennp.nek. · A kolleganőm munkakörét is megszüntették,
így kevesebbe van a tanácsnak a
ház működtetése. Kevesebb a rendezvényünk. Több szolgáltatás jellegű dolgot vállalunk. Vásárokat
rendezünk, s bérleti díjat kérünk a
teremért. A pártok itt gyűléseznek,
ezért fizetniük kell. Tartfolyamokból tavaly 150 ezer forint volt a
bevételünk. A büfé - ami a bejáratnál van - szintén fizet, évi 25 ezret.
Nálunk másak a lehetőségek.
Szponzorokat itt nem lehet találni.
Az is nagy segítség, hogy a téesz
odaadja a buszt, ha kirándulást szervezünk, vagy a fénymásolási lehetőséget biztosítja. Alsószentgyörgyön nincs könyvesbolt. Újságot a
postán meg az ABC-ben lehet venni. Arra is gondoltam, hogy nálunk
lehetne árulni. De annyi akadályba
ütkQiik, hogy nem tudtam megoldani. A
lehetős/ílg annyira kevés: a tanács idén meg
a. ~plapot is kihúzta az előfizetési listáról.
így csak a Szabad Föld meg a Magyar
Nemzet jár a házba. A mozit meg szüntették nálunk is. Most azon töröm a fejem,
hogyan lehetne megoldani a vetítést. Régen
itt is voli vetítés. A gépház megvan, csak
vetítőgép kellene, meg új vászon. S ha
sikerülne, eL új szín lenne a ház működésében.
K.E.
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Tisztelt Vállalkozó!
A Szolnoki Városi Tanács megbízása alapján a Szolnoki

Ingatlankezelő

Vállalat

pályázat útján hasznosításra felajánlja
a Szolnok, Beloiannisz út 1. sz. alatti irodaház (volt Megyei Pártház)
III-IV. emeleti irodahelyiségeit és a földSzinten lévő egyéb kiszolgálóhelyiségeit.
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IV. emelet 331 m 2

III. emelet 332 m 2
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- 200 adagos
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- központi garázs szervizműfielyekkel
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- porta mögötti helyiségek (egyéb szolgáltatásra)
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A helyiségek jelenlegi rendeltetésüktől eltérően bármilyen más, elsősorban oktatási, közművelődési,
szolgáltatói, illetve kereskedelmi célra hasznosíthatók. A pályázat elbírálásánál az oktatási és közműve·
lődési, valamint szolgáltatói célra igénybe vevők azonos feltételek esetén előnyt élveznek.

A pályázat nyilvános, azon mindenki részt vehet.
A hasznosítás határozatlan

időtartam ra

szól.

Apályázóknak 100000,- Ft foglalót kell a pályázat benyújtásakor a Szolnoki
OTP Szolnok Megyei Igazgatóság 820-021106 számú számlájára befizetni.

Ingatlankezelő

Vállalat

A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölni a helyiségek bérleti díját, továbbá üzemeltetési költségét,
amely nem lehet kevesebb 5600,- Ftlm 2/év bérleti díjnál és 3100,- Ftlm 2/év előirányzati üzemeltetési
költség nél.

A pályázatnak 1990. július 16-án 16.00 óráig kell
a Szolnoki Ingatlankezelő Vállalathoz (Szolnok, Mária u. 10.) beérkezni.
A pályázatok felbontása 1990. július 17-én 10.00 órakor

a Szolnoki Ingatlankezelő Vállalatnál (Szolnok, Mária u. 10.) történik. A pályázatrói a döntést írásban, határozattal a Szolnok Városi Tanács hozza.
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A ferencesek temploma
Az Érparti lakótelep "szenes" házai
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A Csemege Vállalat áruházában mindig nagy
a forgalom
Az első világháborús emlékmü • mögötte a római
katolikus főtemplom

A "Bundáskút" egy évszázada a város egyik jelképe
A tö·bb mint harmincezer lakosú város megyénk második legnagyobb települése, történelmi múltja és dinamikus jelene azonban ennél sokkal jelentIJsebb. Az egykori
szabad királyi Jász-Kun Kerület székhelye mára kiegyensúlyozottan fejllJdő ipari központtá, a környékbeli települések munkahelyi, oktatási és bevásárló kö"zpontjává vált.
A város képe különöse n az utóbbi két évtizedben változott
sokat, mégis megőrizte azt a hangulatát, amely az ott
születetteknek, hajdan iskolába járóknak és dolgozóknak
egyaránt azt a Jászberény t jelenti, amelyet megismerte k,
amelyhez kötlJdnek, még ha időközben közülük sokakat
az élet más helyre szólított is onnan.
Nagy Zsolt fotóriporter képösszeállítása a város régi és
formálódó új képébe nyújt röpke bepillantást.

Tovább épül a Gács László lakótelep

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

A TiszaDlenti Regionális
VízDlűvek

Szolnoki ÜzeDligazgatósága
THÖKÖLY ÚTI TELEPÉN VÁLLALKOZIK:

- személy- és tehergépkocsik, valamint
- Robur autóbuszok,
- Latvija, Nysa mikrobuszok javítására.

Eladók

kedvező

áron:

- építőipari kis- és egyéb gépek, alkatrészek,
- építkezéshez szükséges építési és technológiai
anyagok.
ÜGYINTÉZŐ: TOLNAI FRIGYES

Levélcím: 5000 Szolnok, Thököly út 83. Telefon: 56/35-200
Telefax: 56/35-051 Telex: 23-750
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A Szolnoki Rádió
müsorterve

Ha mindenki egyetért
=

Lesz-e új

szellemű

iskola?

A rendszerváltozást ki-ki másként éli meg. Van új parlament, új
kormány s régi közigazgatás. Upten-nyomon halljuk, tapasztaljuk,
az igazi változást az önkormányzati választások után érzi majd az
állampolgár. De hát az élet addig sem állhat meg. Furcsa dolgokat
kell megélnünk. Például azt, hogy egy leendő iskolaigazgatónak
szépnek-jónak-okosnak kell lennie mind a pedagógus kollektíva,
mind a helyi pártok, mind a jelenlegi tanácsi vezetés szemében. S ez
bizony nem kis feladat.
Jászboldogházán Zrupkó Ferencnének azonban sikerült e nem
mindennapi elvárásnak megfelelni. Pedig nem volt sima az ügy.
Történt ugyanis, hogy még tavaly év vége táján az MDF helyi
szervezete alaposan magára haragította a pedagógusokat. A Leninképek eltávolítását kérték az iskolából. S amikor ezt első szóra nem
tették meg, tacepaókat ragasztottak ki a faluban, most már nyilvánosság elé tárva az ügyet. A pedagógusok felháborodtak, az iskola
lejáratásának tekintették az MDF-esek eljárását. Azt hangoztatták,
hogy politikamentes iskolát akarnak, s nem tűrnek el egy újabb fajta
"diktálást". Ehhez jött még, hogy az MDF ezek után az iskolaszék
létrehozását kezdte szorgalmazni, sikerttylenül. A párt s a pedagógusok között jéghideg lett a viszony. Igy teltek hetek, Mnapok,
mígnem új iskolaigazgató kin~zéséről kellett döntenie a tanácsnak.
- Nagyon tartottam a helyi pártOi&al - MDF és Kisgazdapárt való beszélgetéstől - meséli Zrupkó Ferencné a történteket. Mára
már teljesen megnyugodtam. Sikerült tisztázni a nézeteltérést. A
többszöri eszmecsere az MDF-esekkel végül oda vezetett, hogy
kiderült: egyet akarunk. Olyan iskolát, ahol a gyerekek teljesítményképes tudást szereznek, mely alkalmazkodik a tanulók képességeihez, fejleszti azt. A pedagógus kollektíva támogatását nem volt
nehéz megszerezni. Mindnyájan tudjuk, mi a jelenlegi oktatásügy
hibája, mit kellene másként csinálni. A pályázatomba ezeket
belevettem. S ha az anyagi támogatást is megkapja az iskola, akkor
ez megvalósítható.
- Melyek azok a legfontosabb dolgok, amik változtatásra szorulnak?
- A központi tantervek helyett az itteni gyerekek képességeihez
szabott tantervet szeretnénk készíteni. Ehhez persze szükséges a
nemzeti standard - amit most határoznak meg - ismerete. Ez az alap,
amit minden tanulónak el kell sajátítania. A képességekhez való
igazodást a merev osztálykeretek felbontásával, speciális tan terv ű
kiscsoportok létrehozásával képzelern el megvalósítani. Nálunk is
vannak kiemelKedően jó képességű gyerekek, s akadnak nagyon
elmaradók. Velük másként kell foglalkozni. Ez bizony sok munkát
jelent, de vállalj uk. Az iskolában a hitoktatást is szeretnénk
biztosítani, kizárólag önkéntes alapon. A nyelvoktatást bővíteni
szeretnénk, ehhez nyelvszakos pedagógusokat keresünk, segítjük az
átképzésüket. Másként ez nem fog sikerülni. Kis iskola vagyunk,
230 tanulónk nyolc osztályba jár. Például kémiából kevés az
óraszám, így ezt jelenleg nem szakos tanár tanítja. Szeretnénk, ha
megszerezné a képesítést. Tanulni kell tehát nemcsak a gyerekeknek, a tanároknak is. Ehhez persze pénz is szükséges, olyan
bérrendszer, mely segíti, hogy a szorító anyagi gondoktól megszabaduljon a pedagógus.
- Mostani helyuftünkben ez nem tűnik álomnak?
- Kicsit igen. Am én nem pár hónapban gondolkoztam, amikor
pályáztam. Minden változás- hosszabb folyamat. Nem lesz azonnal
az sem, hogy tanulóink társadalmi beilleszkedése javul, hogy az
értelmes fegyelmet betartják, hogy kialakul bennük az önnevelés
igénye, hogy toleránsak lesznek társaikkal, hogy a tudást, a jó
eredményt értékelik. Pedig ezt szeretnénk. S azt is, hogy a
pedagógusokmik legyen ideje, lehetősége személyiséggé, követhető
példává válni. Most új helyzet van a társadalomban. Ugy érzem, új
lehetőséget kap az iskola is. Ehhez itt a mi falunkban a bizalmat én,
s rajtam keresztül a tantestület megkapta. Ezzel élni szeretnénk,
hogy ami gyerekeink is megállják majd helyüket az új társadalmi
környezetben.
Kiss Erika-

1990. július 4-től IS-ig
Július 4. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Varga Ferenc
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter. Tel.:
41 -133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 5. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Tamási László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. A tegnap slágerei. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 6. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás . Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Szigethi Emma
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Szőke György. Tel.:
41-133 (A tartalom ból: Hírek - Zenés percek. Pop-rock ritmusban.
17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30:
Szóváltás Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 7. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. TeL: 41-133
Szerkesztő: Varga Ferenc (A tartalom ból: Hírek - Piac - Lapszemle Program ajánlat - Horgászok ötperce - Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás . Kívánságmúsor. TeL : 44-618 Szerkesztő: Zentai Zoltán

Július 8. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Szerkesztő: peák
László. Tel.: 41-133 CA tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél - Aradj
zene! - Az éjszaka munkásai - Tánczenei újdonságok)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás . Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő : Varga Ferenc

Július 9. hétfö
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Molnár H . Lajos
,
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Agoston. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. Régi kedves dallamok.
17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30:
Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 10. kedd
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. TeL: 44-618
Szerkesztő: Gyuricza Péter
.
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási László. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. Slágerantikvárium.
17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósÍlások, riportok. 18.00-18.30:
Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: .Zeneturmix)

Július 11. 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 (A tartalombóE Hírek - Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 12. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. TeL: 44-618
Szerkesztő: Tamási László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Szőke György. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. A tegnap slágerei. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 13. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
Szerkesztő: Varga Ferenc
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter. TeL:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Zenés percek. Pop-rock ritmusban.
17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30:
Szóváltás - Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Július 14. szombat

.

8.00-10.00: Szombattól szombatig. Zenés riportmúsor. TeL: 41-133
Szerkesztő: Gyuricza Péter (A tartalomból: Hírek - Piac - Lapszemle Programajánlat - Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságmúsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő : Zentai Zoltán

Július 15. vasárnap

8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Szerkesztő: Varga
Ferenc, teL: 41 -133 (A tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél- A slolgok
közepébe - július idusán. Többbszem!.cözt a középszerúségről - Atlagosak-e a középsők? - Hiánycikk a normális)
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Egy édes szakma újjászületése
Az unoka a nagyapa mesterségét választotta
"Csak úgy roskadoz tak a tartórudak a rámás, meg a
kelme is volt
tehetsége. Sok
pénzen fajintos hímzésekkel, kevesebbért simát, de ameleget
azoknál is a báránybélés tartotta. A nézelődő sem unatkozott, .
sötétedésig legeltethette a szemét a mézespuszedlikkel, színes
füzérekkel, habgalambokkal és tükrös mézeskalács szívekkel
megrakott sátrak előtt."
Nem nehéz kitalálni, hogy régmúlt idők: vásárainak hangulatára emlékeztetnek a "kínáló" sorok. Az édes ajándékokkal
megrakott sátrak azonban nemcsak a vásárokon, de minden
búcsún ott voltak. A sátrakban az akkoriban oly divatos és
romantikus szakma mesterei kínál ták portékáikat. A tükrös
mézeskalács szívet, amit a vallomásra készülő legények
vették, és a vallomást váró, píronkodó lányok kapták. A tükrös
. szívek aztán ott ékeskedtek a kredenc (később vitrin) üvegajtaja mögött, és ki se vették onnan a következő vásárig, vagy
búcsúig.
Jászberényben valamikor Baranyi József volt egyik legelismertebb mézeskalácsos. Annaidején segédlevéllel a zsebében
vándorútra kelt. Dolgozott - és értékes tapasztalatokat szerzett
- Egerben, Békéscsabán, Szegeden, Nagyszalontán és Monoron. Aztán letelepedett Jászberényben - 1926-ot írtak akkor és ott dolgozott 83 éves koráig. Mindez múlt időben, mert
1976-ban elhunyt. Elment, és mert nyolc gyermeke közül
egyik se választotta apja mesterségét, úgy tűnt, hogy magával
vit~e azt a sok ismeretet, amely az érdekes szakmához kötötte.
Ugy tűnt az elmúlt év elejéig. Akkor egyik unokája, ..Kovács
Ernő cukrász elhatározta, hogy szakmát változtat. Attért a
szeretett nagyapa mesterségére, mézeskalácsos lett. Kiváltotta
az iparengedély t, berendezte a műhelyt, elhatározását emellett
kitartó munka, szorgalmas tanulás előzte meg. Sajnálatára a
szakma fogásait nem a tatájától tanulta meg, hiszen akkoriban
még kisgyermek volt. Megtanulta másoktól, tapasztalt mézeskalácsosoktól. A most 23 éves fiatalember hasznosítja ezenkívül mindazt, amit a cukrász szakmához tanult.
A nagyon szép édes szakmát cserélte fel egy ugyancsak
nagyon szép - és reneszánszát élő - édes szakmára. Melyik a
szebb és melyik a régebbi, az érdekesebb hagyományokkal
rendelkező mesterség? Ki tudja. A cukrász - ha szereti
szakmáját - a magáét dicséri, a mézeskalácsos ugyanezt teszi.
keménykérgű csizmáktól. Fehémépnek való
bőven, bekecseket is vehetett, akinek volt rá

Vajon mit mond az, aki mind a két mesterséget magáénak
vallja? A mézeskalácsosok legrégibb ősei a báböntő szerzetesek voltak. A test különböző részeit (láb, kar, orr, fül) ábrázoló
fém vagy fa sablonokba viaszt öntöttek. A viaszfigurákat
vitték a búcsúkba, és az emberek azokat a bábukat vették meg
- a gyógyulás reményében -, amelyik testrészük éppen fájt.
Más céllal ugyan, de a gyertyaöntés is a tevékenységükhöz
tartozott.
Később az Offerek (szerzetesek) báböntő munkáját a mézeskalácsosok vették át. Viasz helyett tésztát gyúrtak a sablonokba. A gyertyaöntés azonban még jó darabig a régi módszerekkel folyt és a mézeskalácsosok dolga volt. A hiedelem, hogya
fjguráknak gyógyító hatása van, még jóideig tartotta magát.
Erdekes néprajzi feljegyzés például, hogy a perec alakú
"frázkarika", amelynek lisztjét kilenc napon át kilenc helyről
szedték össze és a gyúrásnál szentelt vizet használLak, sokféle
nyavajára hatásos.
- Igen, sok érdekes és babonás hiedelem tarkította valamikor
a mézeskalácsosok munkáját. A valóság azonban más és
szürkébb. - Alig több, mint egy éve csinálom ezt a munkát~
változatlanul az a véleményem, hogy szép, de nem könnyu
mesterség. En is megkóstoltam, hogy nagy kitartással kell
forgatni a brehelő (dagasztó) alá a mézespuszedli sZÍVós,
nehezen gyúrható tésztáját. Ezért siettem beszerezni a dagasztógépet és igyekszem gépesíteni, új ötletekkel korszeruSÍtcni a
korábban még nehéz fizikai megterhelést jelentő, többi munkafolyamatoL
- Terveim? Vannak, lehet, hogy merészek, de hát még fiatal
vagyok, most az ideje a próbálkozásnak. Szeretném megteremteni azt az összhangot, amely valahol már megvan, hiszen
rokonszakmákról van szó. Jó lenne közelebb hozni egymáshoz
a cukrász, a mézeskalácsos és a kenyérsütő (azt is kitanultam)
szakmát. A tá'v'olság nem is olyan nagy, hiszen az alap
mindháromnál a liszt. Természetesen nem elméleti okoskodásra, hanem a mindennapi munkámra gondolok. Jelenleg az
áfész-boltoknak szállítom a mézespuszedlit, emellett meg
szeretnék ismerkedrii a vásárok, a búcsúk és az újabban
divatos népművészeti kirakodó vásárok varázslatos hangulatával. A hagyományos régi . termékek mellett Új ízekkel és
formákkal szeretném bizonyítani, hogy méltó vagyok szeretett
• illés·
nagyapám mesterségére.
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Egy életen át a természetben
Szabadidőmben magam is szívesen kirándulok, szívesen barangolok kis társasággal az erdők ösvényein," turistautakon. -Különösen a mostani időszakban lenne hasznos mindannyiunknak, hogy a suhogó lombú fák között, hallgatva a madarak dalát,
kiszellőztessük a fejünket. Ismerve ezt a
gyengémet, barátaim hívták fel a figyelmemet Fütö Tiborra, aki szinte egész életét a
természetben, szelíd és vadon élő állatok
között töltötte. Vadász ő, kutyás vadász, s
ez a jelző számára különösen fontos, hiszen
maga is foglalkozik magyar vizslák tenyésztésével és betanításával.
Felkerestem hát és megkértem, meséljen
életérő l , hivatásáról, hobbijáról. Talán kiderült, hogyan sikerült ezt a három másoknál általában egymástól elkülönülő fogalmat fedő tevékenységet ötvöznie.
Megérkezve a kapott tiszaszentimrei
címre, szépen gondozott kert fogadott, s a
kenel ekből ugató 10-12 vizsla jelezte, hogy
jó helyen járok. Az igazi meglepetés viszont a lakásban ért, amikor Tibi bácsi
bevezetett a "Vadász-szobába". Körben a
[alakon különböző trófeák, oklevelek, emléklapok kiállításokról - jelezve, ho"y az
udvaron látott kutyák értő kezekben vannak -, és természetesen rengeteg növény. Itt
ültünk Ic beszélgetni, itt hallgattam Tibi
bácsi történeteit:
'
- A családban nyolcan vagyunk testvérek, egy lány és hét fiú, de rajtam kívül
egyiküknek sem jutott eszébe, hogy vadászattai foglalkozzon, vagy ezt a hobbit
válassza. Az anyai nagyapánk volt nagy
vadász. Neki, mint az abádszalóki főbíró
nak, illett is annak lenni, de ő szenvedélyesen csinálta ezt. Érdekes, hogy édesanyámék is voltak tizenhárman testvérek és
közülük sem lett senki vadász. Engem
nagyapám már három-négy éves koromban
kihordott magával. Nagyon szerettünk télen lovasszánnal jámi vadászni, jámi a
tájat, a Tisza-partot. S eközben szépen
beoltott engem a vadászat szeretetével
úgy, hogy máig sem felejtettem el. A
magam módján én is természetjáró lettem,
magamban is clkóboroltam a Tisza partján,

Trófcák a "Vadász-szobában"

amiből volt is nézeteltérésem a szüleimmel.
1950-ben lettem önálló, mint agronómus
gyakornok a tiszaszentimrei állami gazdaságban. Bevonultam katonának, de amint
leszereltern, jelentkeztem a helyi vadásztársaságba. 1955. december elseje óta vagyok
vadász, s a puskával egyidőben vettem
meg az első kutyámat, egy vizslakölyköt.
Ez nagyon fontos egy vadász életében,
legalább olyan fontos, mint a fegyver
kiválasztása. Akkor, mint üzemegységvezető agronómus, 1.200 forintot kerestem, s
a száz forint, amibe a kutya került, a teljes
havi kosztpénzem volt. Én tehát az első
perctől kezdve kutyás vadász voltam. Az
udvaron most is sok vizsla van, mert az
utóbbi 25-30 év alatt a tenyésztésükkel,
idomításukkal is foglalkozom. Csak magyar vizslával, a simaszórűvel és drótszőrű 
vel is, de magamnak vadászni csak az
utóbbit szeretem. Kicsit ridegebb, sokkal
jobban alkalmazkodik az időjáráshoz, mint
a simaszőrű. Rengeteg vizslát adtam el
honi vadászoknak, kevesebbet külföldieknek, és kb. harmincat vittem ki Erdélybe
ottani vadászbarátoknak. De van tizenhat
kutyám Ausztriában is. Fontosak a külföldi
kiállítások, hiszen a kutya származási lapjára felkerül az elért eredmény, s eladni is
akkor lehet jól, ha megismeri őket a szakmabeli közönség. Sajnos van egy magyar
tenyésztői sajátosság, hogy a színe-javát
eladjuk külföldre, s utána csodálkozunk, ha
a hazai kiállításokon nem a magyar tulajdonban lévő magyar vizslák nyernek. De
azt hiszem, így van ez más kutyafajtákkal,
s az egész magyar gazdasággal.
- Mennyi idlJbe kerül egy kutya betanítása?
- Körülbelül egy éve skoráig, de nem
szoktuk azonnal elkezdeni. A választásnál
csak az "orrjóságot" vizsgáljuk, mert amelyik kis vizsla már ilyen korában is jól
szerepel, az nagy korában általában kiváló
képességű lesz. Hogy melyik kutya kerül
versenyre s melyik nem, azt három-négy
hónapos korában döntjük el.
A kutya htJ.sége gazdájához közismert.
mtl.vészek,
Írók,
szenvedélyes kutyások négy lábú ikat már-már emberi tulajdonságokkal, értelemmel ruházzák fel,
s mégis ez a jellemvonás örökre
a kutyáké marad,
s ebben az értelemben az embert
hasonlítják hozzájuk. Nem okoz az
törést a kutya életében, ha új gazdához kerül?
- Mindig azt
szoktam mondani

Vadászrnester,
saját nevelésii
vizslákkal

FütőTibor

a vadászoknak - nem is adok el másoknak,
szobakutyának -, hogy én jó gazdája voltam, neked sokkal jobb gazdának kell
lenned és akkor elfogad a kutya. Naponta
foglalkozzon vele, vigyen neki egy-két
finom falatot, sétáltassa, dolgoztassa. S van
egy nagyon fontos dolog. Aki kutyatartásra
adja fejét, vegye a fáradtságot és tanuljon
meg kutyául.
- Néhány éve újra divat a kutya tartás.
Mi a véleménye errlJl Tibi bácsinak?
- Talán túlságosan is sokan foglalkoznak
vele. Amikor bevezették az ebadót, volt
olyan, hogy egy nap 30-40 kutyát is össze
lehetett szedni Pest környékén, köztük nagyon sok törzskönyvezettet is. Nem minden ember kuryás, akinek kutyája van!
- Hallottam, hogy a tenyésztés mellett
bíráskodással is foglalkozik.
- Igen. Mivel régen vizslázom, automatikusan megtanultam a szabályokat, hiszen
mint versenyzőnek ugyanúgy kell azokat
ismernem. Az első versenyen rögtön úgy
alakult, hogy én lettem a vezetőbíró, rögtön
a mélyvízbe kerültem. így ma már az év
nagyobb részében, mint bíró veszek részt a
versenyeken, nem mint induló. Abból már
lassan ki is öregszem, közel hatvan éves
vagyok és egy versenyen sokat kell ám
talpalni. De csak munkabíró vagyok, a
küllemi bíráskodás más, a kiállítások műfa
ja. Ehhez a feleségem ért, aki kiváló
érzékkel tudja értékelni a kutyákat. Neki
különösen sokat köszönhetek, hiszen rengeteg szeretettel, türelemmel viselte szenvedélyemet, sőt maga is kivette belőle a
részét. Ma sincs verseny, ahová ne kísérne
el. Nélküle nem tudtam volna végigcsinálni
ezt egy életen át.
Nekem azért gyanús, hogy az égiek is
rajta tartják szemüket a Fütő családon,
hiszen az unokák révén úgymond családtagok lettek. A kis Diána és Nimród is nagy '
érdeklődést tanúsít az állatok, a vadászat
iránt. Szüleik, Tibi bácsi lánya és veje
vizslás vadászok, saját tenyészetük van
Budapesten. A katona fiú pedig édesapjától
veszi át leszerelése után a Tiszaszentimrei
nevet viselő keneit.
V.I.I.
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BISIEY ANDRÁS:

Alidérccsirke
o
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..

Mire a három lakattal lezárt sublótfiókban összegyűlt a kastély
ára szépen csengő aranyakban, Jász Vendel leesett a lábáról.
Egyre gyengült, s legkisebb erőfeszítés után is kiverte a verejték,
le kellett ülnie, ha nem akarta, hogy végigvágódjon a földön.
A felesége eleinte elvégezte egyedül a ház körüli munkákat, de
lassanként kifogott rajta a sok dolog, meg a kedve is elment tőle.
Csak nem fogok moslékot keverni, szalmát hordani, ganézni,
amikor tele a fiók arannyal - gondolta. Először ezt hagyta el,
azután azt, a baromfiak világgá mentek, a disznók éhségükben
szétrág ták a karárn lécét, és megszöktek, a tehenek éhesen,
soványan, piszkosan oogtek a trágyakupacok között az istállóban,
a gazdasszony csak néha vitt nekik egy-egy vödör vizet, vetett
eléjük a jászolba egy kis szénát vagy kukoricaszárat, és néha még
a fejésükről is megfeledkezett. Utóbb már a házat is elhanyagolta,
mosatlan edény tornyosult az asztalon, nem volt tiszta ruha, de
még ennivaló sem került mindig.
Jász Vendel eleinte még szólt ezért-azért, de beleunt hamarosan, meg az asszony le is torkolta kegyetlenü!.
- A kastélyban szolgák serege lesi majd a szavamat, a pohár
vizet is a helyembe hozzák, csak nem töröm magam mosogatással,
dagasztással, mosással?!
- Meghalok, ha a lidérccsirke tovább szívja a véremet! - mondta
J ász Vendel.
- Dehogyis hal meg kend, hiszen majd kicsattan az egészségtől
- felelte az asszony, pedig az ura már olyan sápadt volt, mint a
sírból fölkelt Lázár, egyre csak a kemencesutban feküdt egy nagy
subán, és vacogott akkor is, ha be volt fűtve a kemence.
- Meddig akarod még tartani? Hiszen együtt van a kastály ára.
- Együtt ám, de a kastély magában semmi! Abba szolgák
kellenek, azt rendben kell tartani, ha nem akarjuk, hogy a fejünkre
dőljön . Föld kell, hogy legyen pénzünk mindenre!
- Én megsiabadulok a lidérccsirkétől! - durálta neki magát
egyszer Jász Vendel. - Nem akarok meghalni miatta!
- Dehogyis szabadul meg! - felete az asszony. - Amíg aranyat
hord nekünk, addig eszébe ne jusson ilyesmi!
- Megteszem, mert meghalok különben!
- De én nem engedem!
Az asszony úgy állt meg Jász Vendel mellett, hogy az láthatta,
szép szóval nem tudja meggyőzni.
- Megteszem mégis!
- Dehogyis teszi kend! Hiszen már fölkelni sem bír!
- Ha olyasmit kérek tőle, amit nem tud teljesíteni, akkor
elpusztul.
Megijedt az asszony, kérlelni kezdte:
- Jaj, édes uram, ne döntsön nyomorba mindkettőnket, ne
juttasson koldusbotra! Hiszen erős még, tán valami rosszat evett,
attól érzi magát gyengébbnek. De cseppet sem féljen, főzök én
olyan pörköltet, hogy menten meggyógyul tőJe!
Főzött is egyszer, azután maradt minden a régiben, ették az
avas szalonnát száraz kenyérrel, az asszony meg a lakatra zárt
házban csak az aranyait szárnolgatta.
- Már húsz köblös föld ára megvan! - újságoita egyszer
örömmel. - Már huszonöté, a kastélyon kívül! - mondta egy kis
idővel később. - Nézze meg kend a saját szemével! - Odavitte az
arannyal teli szakajtót az urának a kemencesutba. - Nézze, milyen
fényesen csillognak, milyen hűvös és kemény a tapintásuk!
Gondoljon a kastályra, a földre, a szolgákra, akik lesik majd
minden szemvillanását! Hallgassa meg, hogy cseng ez a drága
kincs, az angyalok sem énekelhetnek szebben a menyországban!
Jász Vendel beletúrt a szakajtónyi aranypénzbe, megfürdette
benne a kezét.
Hát hiszen igaz - gondolta. - Kár lenne még elpusztítani a

lidérccsirkét, talán bírom még magam egy darabig, ~s bőséges
kárpótlást nyerek a szenvedésemért.
Attól kezdve már nem törődött semmivel, egyre csak a kastély,
a föld meg a szolgahad járt az ő eszében is. A felesége kínálgalla!
- Egyék kend, mert igazából elfogy a vére! Egy kis krumplit
főztem hajában, azt nagyon szerette régebben ..
De Jász Vendel.már nem figyelt rá, azt sem mondta, hogy
világéletében utáIta a hajában főtt krumplit, nem érdekelte az étel,
egyre csak az aranyak jártak az eszében. Eleinte még felmordul t,
ha a felesége nagyon megrázta, vagy túl hangosan kiabált a fülébe,
utóbb már azt sem bánta. A kastély kongó termeiben járl,
aranysujtásos ruhában, és kétoldalt szolgák sorfala hajlongoll
mellette.
Egy napon, amikor kinyitotta a szemét, nagy, fekete madarat
pillantott meg az egyik szék hátán. Sohasem látott azelőtt ilyen
jószágot, leginkább hollóra hasonlított, de nem az volt. Csendben
gubbasztott, többnyire a szemét is csukva tartotta, csak néha
sandított félrefordított fejjel Jász Vendel felé. Időnként meglebbentette a szárnyát, olyankor szél támadt a szobában, de nem
hozott enyhülést, mert nem hűvö s szél volt, hanem forró, mintha
égő kemence szájából jött volna.
- Hogy került ez ide?
Jász Vendel azt hitte, hogy felült hirtelen, és dörgő hangon
kiáltott, pedig éppen csak a fejét emelte meg egy kicsit, és olyan
halk suttogás szállt el az ajkáról, hogy a felesége először nem is
értette meg.
- Mit mond kend? Nyissa már ki a száját egy kicsit nagyobbra'
- Hogy került ez ide?
- Micsoda?
- A madár.
- Ugyan, milyen madár?
- Hát az ott!
Jász Vendel a kezével mutatott volna a fekete madárra, dc
lehanyatlott a karja.
- Nincs itt semmiféle madár! Részeg kend, vagy megbolondult,
hogy madarakat lát?
- Hol a lidérccsirke?
- Minek az? - kérdezett vissza felelet helyett az asszony .
- Elküldöm homokért az Óperenciás tenger fenekére, vagy
szénért a pokolba!
- Ne hamarkodja el kend! - mondta az asszony. - Négyszázkilencvenkilenc köblös földet vehetünk a kastély mellé. Még
egys~er táplálja a vérével a csirkét, hogy meglegyen az ötszáz!
- Erzem, hogy meghalok!
- Eddig sose halt meg kend, miért éppen most...
A lidérccsirke ott pittyegett már a kemence padkáján, azután
belevágta a csőrét Jász Vendel csonttá aszott karjába, és mohón
szívni kezdte a vérét, mintha sose akarná abbahagyni.
Jász Vendel érezte, hogy sötét hidegség árad valahonnan, s
elborítja egészen, ha nem tudja nyitva tartani a szemét.
Végül aztán a csirke megelégelte a lakmározást, és megkérdezte:
- Mit hozzak?
- Aranyat! - kiáltotta az asszony.
- Homokot az Óperenciás ...
Eddig jutott Jász Vendel, amikor hirtelen becsukódott a szeme,
és elborította a hideg sötétség.
- Aranyat! - kiáltotta újra az asszony. - Aranyat kérjen kend!
Most az egyszer még, utoljára! Hallja! Mondja már, hogy aranyat
kér!
Megrázta Jász Vendeit, de a csonttá soványodott test magatehetetlenül rázkódott a kezei között.
(Vége)
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PILLANTÁS HATÁRAINKON TÚLRA

Aki áttelepült Erdélybe
Hargita megye képviselője: Borbély Emő
- Az Ön élete rendkívül zaklatott volt.
Megjárta a Ceausescu-rendszer börtönét. Kényszer hatására Magyarországra
települt. most mégis Csíkszeredán beszélhetünk. Kérem. foglalja össze élete
utóbbi éveinekföbb állomásait!
- 1982 őszén tartóztattak le két társammal együtt államellenes összeesküvés vádjával. A tulajdonképpeni bűncse
lekményünk az volt, hogy megpróbáltunk egy erdélyi magyar szervezetet
létrehozni - ennek elsősorban a romániai
magyarság jog,üért kellett volna kiállnia,
és általában az emberi jogokért Romániában. Sajnos, az elképzelésünk meghiúsult. De hát más próbálkozások is voltak
itt az országban szervezetek létrehozására, ám úgy néz ki, a diktatúra annyira
erős volt, illetve annak mindenkit sarokban tartó szervezete - a Securitate -,
hogy Romániában egyáltalán nem születhetett meg kiforrott ellenzéki mozgalom. Ezzel magyarázható elsősorban az,
hogy mi is lebuktunk.
Elítéltek, hét év börtönbüntetést kaptam. Ezt harmadol ta egy 1984-es amnesztia-rendelet, de négy év nyolc hónapot letöltöttem . 1987 nyarán szabadultam. Akkor megpróbáltam visszaillesz-.
kedni az itteni romániai társadalom ba,
de ezt a Securitate megpróbálta minden
úton megakadályozni. Kezdetben nem
nagyon értettem, hogy annyi év után
még mit akarnak tőlem, hiszen mindhárman politikailag holtvágányon voltunk.
Azt{m később kiderült, hogy az az óhajuk, hogy hagyjuk el az országot. Mindenféle módszerrel próbálkoztak. Megakadályoztak abban, hogya szakképzettségemnek megfelelő munkát kapjak így voltam szakképzetlen munkás egy
bútorgyárban, később egy egészségügyi
klinikán nyilvántartó - ez afféle kedvesnővérség, ugye - és zaklattak, behívattak, fenyegettek.
Később a Securitate főnöke megmondta, hogy szeretnék és ajánlják,

hogy hagyjam el az országot. De talán a
legkeservesebb és a legfájdalmasabb az
volt, hogy amikor a módszereik nem
hoztak eredményt, megpróbálták a barátaim és ismerőseim körét tönkretenni,
szétzilálni. Kegyetlen érzés volt látni,
hogy önhibámon kívül mások élete miattam - csupán azért, mert kapcsolatot
tartanak velem - tönkremegy. Talán ez
volt a legdöntőbb érv abban, hogy elhagytam az országot. Ez 1989-ben történt. Budapesten települtem le.
- Ott mivelfoglalkozott?
- Úgy néz ki, hogy mindaz, ami a
'80-as évek elejétől történt velem, továbbra is meghatározza életutamat. Itt is
a romániai magyarság érdekében próbáltam valamit tenni - hasonlóan például
Szőcs Géza és Ara Kovács Attila képviseleti tevékenységéhez. Nyugati utazásokon is részt vettem, azokban az országokban tanulmányoztam a kisebbségek
helyzetét, és persze az érdeklődő politikai köröknek feltártuk az itteni magyarság helyzetét.
- Hol volt a decemberi események
alatt?
- Budapesten tartózkodtam. Nagyon
ellentmondásos érzelmekkel éltem. Végig úgy éreztem, és nemcsak én, hanem
sokan erdélyiek, hogy ilt lenne a helyünk, meg fölöslegesnek is éreztük magunkat. Úgy láttuk, ilyen helyzetekben
nagyon előtérbe kerül a hovatartozás
érzése. Már akkor felvetődött a hazatérés gondolata. Később mégis várakozó
álláspontra helyezkedtem, mert nem
akartam önjelölt politikus lenni idehaza.
De az történt, hogy nemcsak magánszemélyek kerestek fel és próbáltak rávenni
a hazatérésre, hanem szervezetek is.
Elsősorban tették ezt az ifjúsági szervezetek, akik a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségébe tömörültek, később az
RMDSZ vezetői is megkerestek, és a
kisgazdapárt vezetősége. S akkor úgy
éreztem, hogy társadalmi igény van a
hazatérésem mögött. Április 7-én aztán
végleg hazatértem.

- Ezek után talán nem meglepő. ha
megkérdezem: miként ítéli meg az innen
áttelepülőket?

- Ez egy nagyon szomorú folyamat,
mert azt tapasztaljuk, hogya kitelepülés,
a kivándorlás, a fogyatkozás unk mértéke
a 'diktatúra megbukása után nem csökkent, hanem nőtt. Hetente 6-7 ezer ember hagyja el az országot. Siralmas
dolog ez, mert tudjuk, hogy többségük
magyar.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem
anyagi okokból települnek ki elsősor
ban, hanem ennek lelki okai vannak. S
ezek: a bizonytalanság, a kilátástalanság, a reménytelenség, s talán a még
mindig megalázott voltunk, hiszen még
mindig másodrendű állampolgárokként
kezelnek bennünket ebben az országban.
Számomra ami érthetetlen ebben a
folyamatban, az
türelmetlenség. Ha
ennek a népnek volt türelme kivárni ezt
a 45 év kommunizmust és a több évtizedes Ceausescu-diktatúrát, akkor most,
amikor négy-öt hónap alatt már mégis
vannak eredményeink: mondjam a sajtószabadság; az utazás szabadsága; nagyjából a magyar iskoláinkat visszaállítottuk; reálisan vallásszabadság van, a hittanoktatást sok iskola bevezette - ezek
mind olyan eredmények, amelyek reményre adnak okot. És nem értem, hogy
nincsen most már pár hónap, vagy egykét év türelmük, hiszen ezt a monstrumot lebontani, ami ez a rendszer volt,
nem meher egyik napról a másikra! De
mégiscsak remény van. És talán azt
szeretném, vagy arra kérném az eltávozni szándékozókat, hogy gondoljanak ebbe bele! Én azt hiszem, most már kíváncsiságból is megémé várni egy keveset,
hogy mi is lesz itt. És utána, ha úgy
lá~ják, hogy nem lehet itt élni emberi
módon, akkor igenis jogos a döntés. De
később - nem most!

a
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Szisztematizálás
Csíkban
r

A Csfkszeredára látogató azt látja, mintha
ketté lenne hasítva a város. A központban
grandiózus betontömbben a szocialista
építőművészet gyöngyszemei: a pártszékház,
vele szemben a kultúrház, mellette
beton-szálloda, közben blokk-házak, s a város
.szélén a szép, régi épületek sorra lebontva,
vagy bontásra ítélve.
Egy csíkszeredai újságíró mesélte, hogy a város főterén annakidején 48 fenyőfa állt, de azokat egy éjszakán kivágták. Másnap reggel
számolta meg a csutakokat, s út is egy verset. Milyen élményei
vannak erről két idevalósi fiatalnak?
Szöcs András a csíkszeredai bútorgyár bútorasztalosa:
- Fájdalmas, hogy a Rózsa-ligetet, ahol ez a 48 fenyő állt,
teljesen elpusztították. Pedig ez volt a városnak az egyik legszebb
része. Ha ide kijött az ember délutánonként, egészen jól érezhette
magát. S most... Teljesen sivár, mint egy sivatag. Csak beton van
itt.
Füleki Zoltán a megyei talajfeljavító vállalat számítógép-programozója:
- Arra emlékszem, hogy aznap reggel is itt haladt végig az utam
az iskolába m enet, s amikor eljöttem erre és megláttam a
fenyőfa-csonkokat - nagy gépekkel húzták el a kivágott fákat -,
majdnem sírtam.
A város kettőbe van hasítva. A mostani Temesvári utat (a volt Lenin
utat), ami a Virág utca mellett a legszebb út volt, egy beton-térrel
kettévágták - s most a várost körbe kell kerülni ahhoz, hogy az egyik
feléből a másikba átmehessünk -, mivel ezen a beton-téren nem szabad
áthajtani autóval.
Csíkszereda nagyon kedves város volt. Gyönyörű muzeális
értékű házakkal, szép omamentumokkal, alul üzlethelyiségekkel,
melyek valamikor még magánkézben voltak. A városi tanács most
elhatározta, hogy a Petőfi utcát, mely szintén lebontásra volt ítélve
- renoválják.
A városközpontot még ma is építik. Itt vannak a daruk, építik a
házakat. Miért és kiknek?
Szőcs András: - Ezt pontosan nem lehet ma megmondani. A
korábbi években a várost teljesen el akarták románosítani, teljesen ki
akarták cserélni a lakosságot. Meg akarták tömi a magyarságot, hiszen
Hargita megyében itt volt a legmagasabb az arányunk:. Pedig tíz évvel
ezelő;t románt itt nagyon keveset lehetett kapni.
-Es most?
- Azt lehet mondani, hogya 100 százalékból kb. 30 százalék a
román.
- Csíkszereda megyeközpont. TeháJ a vezetés - a román vezetés is
ide orientálódott. Gondolom, így lehetett idecsábítani az embereket...
Füleki Zoltán:
- A magas párt-, szakszervezeti és vállalati
funkciókat nem bízták magyar emberekre. Román kádereket hoztak
ide az ország több részéből.
- A forradalom hozott-e ezen a téren változást?
- Igen. A vállalatok, üzemi egységek, intézmények titkos
szavazással választották meg az új vezetőséget. Volt, ahol a
koráhbi vezetést teljesen lecserélték:. Most persze azt mondják
ránk, hogyelűztük a románokat. Pedig ez nem így volt! De hát
persze, hogy el kellett menniük, ha egyszer megszűnt a posztjuk, a
munkahelyük. Ugyanez történt a tanárokkal. AVatra Romaneasca
is azt állítja, hogy Hargita megyéből elűztük a román tanárokat.

De ez nem így volt! A matematika-fizika líceumot említem
példaként. Ott összesen három magyar osztály volt az egész
líceumban. De most megfordult a helyzet - a diákoknak joguk volt
magyar osztályokba átíratkozni - s így három román osztály lett az
iskolában. Nos, a román anyanyelven tanító tanároknak megszŰI1t
a posztjuk, hiszen ha magyar nyelvű az osztály, akkor magyarul
kell leadni az anyagot. S mivel nem voltak erre képesek,
rákényszerültek, hogy elmenjenek. Nem küldte el ó1cet innen
senki!
A tanügyi káderkihelyezésben volt más is - eddig a diák, ha
elvégezte az egyetemet, a munkahelyét is ott jelölték ki. A végzősnek
ebbe semmi beleszólása nem volt. A magyar tanárokat Moldvába,
Jasiba, s a román-Iakta vidékekre küldték. Ide pedig román anyanyelvű
tanárokat hoztak. Pedig ők se jöttek ide örömmel - úgy gondolom. S
talán ezek az emberek is szívesen mentek vissza.
- Mi a véleményetek a Magyarországra áttelepüllJkrlJl, illetve
azokról, akik magyar felslJoktatási intézetekben próbálnak szerencsét?
Szőcs András: - Én ezt meggondolatlanságnak tartom Ha jól
megnézzük, Magyarország is átalakulásban van, s ott is sok a
nehézség. S ha az ember dolgozni akar, in is kap munkahelyet.
Füleki Zoltán: - Jó, hogy magyar anyanyelven akarja valaki
elvégezni az egyetemet, a főiskolát. De kérem szépen, nem az a .
megoldás, hogy elmegyek Budapestre vagy Gödöllőre, hanem az,
hogy itthon harcoljon azért, hogy megkapja a magyar nyelvű
főiskolát, ahol nemcsak ő, hanem majd esetleg a gyermeke is
tanulhat!
Én nem tudom, hogy mi mit keresünk külföldön! A jobbat, a
többet?! Ezért is itthon kell harcolni! Kibírtuk ezt az időt
Ceausescu alatt, akkor a következő nehézségeket is ki b írj uk ! Hát
valaki itthon is kell maradjon! Mert én nem tudom, de külföldről
senki nem fogja megtanítani a csíkszeredai gyermeknek a népdalokat, a népszokásokat, a magyar anyanyelvet! Nem szeretném,
hogy oda jussunk, hogy esetleg néhány évtized múlva azt
mondják, hogy Erdélyben éltek magyarok!
- Nektek meg sefordult afejetekb:!n, Iwgy menni kéne?
SZŐCS András: - Volt ilyen szándékom a forradalom után, amikor
láttélm, hogy mindenki adja be az útlevélkérelmét. .. Aztán rájöttem,
hogy nem hagyom el a szüleimet. Én ebben a városban nőttem fel! Azt
mondtam, mikor hívtak, hogy ha két dolgot kivisztek Magyarországra,
akkor megyek: az egyik édesanyám, a másik a Hargita.
Füleki Zoltán: - Nem Soha nem fordult meg a fejemben, hogy
elmenjek. Mindig is úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem. Talán
furcsán hangzik, de mindig azt mondtam: ha az öreg meghal, akkor a
temetésére gyalog is elmegyek. De ahhoz, hogy gyalog is elmehessek,
ahhoz itt kell lennem!

Gyuricza Péter
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Hogyan ápoljuk körmünket?

Barkács-tanács

A bőrgyógyász-kozmetológus
válaszol

Készítsünk napernyőt!

A körömlemezeken látható
legtöbb elváltozás valamilyen
általános betegség (pl. vérkeringési zavar, vérszegénység,
vitaminhiány) vagy bőrbeteg
ség tünete. Megváltozhat a
körmök színe, alakja, állománya.
Színelváltozást általában kívülről a körömre kerülő festékek (pl. hajfesték, nikotin, rezorcin) okoznak. Rózsaszín
vagy vörös körömlakk lemosása után sárgás színű marad a
köröm. Ezt az elszíneződés t a
köröm lakk ban lévő formalin
okozza. Időseknél a lassan növő köröm a nyirokkeringés
elégtelensége miatt szintén
sárgás színű. Gombás fertőzés
fehér, sárga vagy barna szÍneItérést okoz.
A köröm alatti festékes
anyajegy fekete csík formájában jelentkezhet, mely esetleg
bevérzéssel téveszthető össze.
Ez utóbbi fokozatosan elhalványodik, illetve a körömlemezzel együtt lenő. Nagyobb bevérzést sérülés okozhat.
A köröm alatt rosszindulatú
daganat is keletkezhet, ezért az
itt megjelcnő barna vagy fekete színű elváltozásokkal - melyek előzetes sérülés nélkül
alakulnak ki - minél előbb
orvoshoz kell fordulni.
Megjelenhetnek a körömlemezeken hosszanti vagy harántirányú barázdák, apró gödröcskék is. Okuk általában körömágygyulladás,
ekcéma,
pikkelysömör, de okozhatja lázas betegség, stresszhatás is.
A köröm alakjának rendellenességei közül a fokozottan
domború, ún. "óraüveg-köröm", valamint a homorú körmök általában vérszegénységben, vérellátási zavarokban,
tüdőbetegségben

előforduló

tünetek.
A köröm állományának
megváltozása is külső és belső
okokra vezethető vissza. Vékony, törékeny köröm legygyakrabban vashiányban, Avitamin-hiányban, helyi vérkeringési zavarokban fordul elő.
A körömlemez felrostozó-

dásának, vékony lemezekre
való szétválásának oka legtöbbször lúgos vízben való
munka, a körmök "kiázása" .
Az öröklötten gyengébb,
rosszabb minőségű ' köröm
könnyen törik, rostozódik, a
károsító hatásokkal szemben
kevésbé ellenálló. Ilyen esetben fokozott gondot kell fordÍtani a megfelelő kézápolásra.
A körmök tisztítását puha
szőrG, szappanos körömkefével végezzük. A bőr szárazra
törlése után hajlított köröm vágó ollóval nyírjuk le a körömlemezeket. A kézkörmöket
jobb reszelővel rövidíteni, formázni. Fémből készült körömreszelőt is használhatunk, de
finomabbak a kvarcszemcsékből készülő dörzslapocskák. A
kézkörmöket oválisra formázzuk, a lábkörmöket szélesre
nyírjuk. A lábkörmök sarkait
nem szabad mélyen kivágni,
mert az éles szél a körömsáncba nyomulhat, benőtt köröm
keletkezhet. Bőrpuhító krémmel, kézápoló emulzióval kenjük be a köröm körüli bőrt,
majd megfelelő, tompa eszközzel toljuk vissza a körömlemezre növő keskeny bőrsá
vot. Ha ez sérült, repedezett,
fellazítás után bőmyíró ollóval
óvatosan le lehet vágni. Túl
mély kivágása vagy megsértése körömágygyulladást okozhat, mert gennykeltő baktériumok vagy gombák kerülhetnek a bőr és a körömlemez
közé. A köröm sarkainál a
körömráncon fájdalmas repedések, apró bőrkeményedések
vagy vékony bórfoszlányok
keletkezhetnek. Alapos felpuhítás után ezeket is le lehet
nyITnI. Kialakulásuk rendszeres bőrápolással, a kezek
kímélésével (szükség esetén
gumikesztyG) megelőzhető.
Sokféle belső oka lehet a
harántirányú fehér csíkok vagy
pontok megjelenésének, de lehet öröklődő alkati tulajdonság
is. E részeken lágyabb a körömIemez, ezért könnyen letörik.

Dr.J.É.

Tavasztól őszig praktikus felszerelési eszköz a napernyő, aminek hasznát
vehetjük a kertben, a strandon vagy a kemping ben. Barkácsolni szeretők
maguk is elkészíthetik, mert az egész szerkezet összeállítható falécekből, s
hozzá a huzat színes vászonbóL
A napernyő függőleges tartópszlopának két részét (a. ábra) lehetőleg
keményfából alakítsuk ki, mindkét része kb. 90 cm hosszú és 15 mm
átmérőjű. Ezeket a hengeres oszlopokat szétszedhető fémcsővel (3) kötjük
össze. Erre a célra a jellegzetes horgászkötések is alkalmasak. A felső (I)
oszlopon mozgatható a hüvely (4), amelyhez a tárnasztólécet (5) rögzítjük.
Az ernyő kinyitása után a hüvely t úgy rögzítjük, hogy az oszlopban
található lyukba dugjuk a kerékpárküllóból meghajlított reteszt (6).
A hüvely felcsúszását gyűrű (7) akadályozza meg. A gyűrűt úgy
készítjük, hogy bőrcsíkkal kétszer körülcsavarjuk az oszlopot. A bőrt
felragasztjuk és szöggel rögzítjük. A gyűrű alkalmas helyét próbálgatással
véglegesítjük.
Az 5-ös léc felső része a 8-as léccel van összekötve, ennek módját a d.
ábra tünteti fel. Az erős, de pulia bőrcsíkot (9) hozzáragasztjuk a két léchez,
és a csatlakoztatást vékony zsinórral is megerősítjük . A két tartóléc
keresztmetszete 6x13 mm. A felső léc hossza kb. 78 cm, az alsóé kb. 36 cm.
Nyolc pár ilyen összekötött lécet készítünk elő. Ezek összekötés; módját a függőleges keresztmetszeten tünteti fel b. ábránk.
A 8a lécvégek a puha bőrből kivágott csillaghoz (9) vannak ragaszlva. Az
előbbihez hasonló módon, a ragasztás után zsinórral is megerősítjük a
kötést. A csillag alakját felülnézetben a c. ábra mutatja. Az összes léc
felerősítése után a csillagot az oszlop homlokfelületéhez erősítjük. A csillag
két oldalán hozzáragasztott kör alakú alátétekkel (10 és 11) rendelkezik,
amelyeket farostlemezből vagy furnérból vágunk ki. Mielőtt a csavart (12)
becsavarnánk, az oszlopban (1) egy vékony lyukat fúrunk, hogy megakadályozzuk a léc megrepedését (b. ábra).
A persely (4) készítési módját a rajzok mutatják. Ha nincs fémcsövünk,
akkor a 4a perselyt (e. ábra) konzervdoboz-lemezből hajlítjuk, és a szélén
leforrasztjuk. A perselyt körülragasztjuk a bemutatott módon kivágott bőrrel
(13). A bőr egymásra helyezett széleit erős cérnával összevarrjuk. A felső
nyelvecskéket (13a) sugarasan oldalra hajtogatjuk az f. ábrán láthatóan.
Minden nyelvecskéhez hozzáragasztjuk és kötözzük az 5a lécek alsó végeit.
Az összes alkatrész megerősítése után a persely t ismét bevonj uk puha
bőrből készült dupla (14) gyűrűvel - g. ábra -, amely az ernyő kinyitása után
támaszték a lécek részére.
Az ernyő huzata a középső részen egyáltalán nincs hozzáerősÍlve a
léckonstrukcióhoz. Alul a huzathoz - a b. ábrán láthatóan - műbőrből
kivágott lapos kis zsebeket (15) varrunk, és a tartólécek (8) végeit az ernyő
becsukása után betoljuk a zsebekbe.
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Kit, kivel és hogyan?
... és az alpári stílus áthaladt a zebrán ...
Azt már rég megszoktam, hogy mi, itt a "népek történelmi Inkább azzal a Bugacról szabadult kaukázusi nénikéjükkel
országútjának" kellős közepén élők olykor bátrabbak és sz6rakoznának... !" .
Erre a "sokatmondó" szóhalmazra már többen fölkaptuk
siorgosabbak vagyunk hirtelen felindultságunk szülte szavakban, mint a csöndes, ám annál fontosabb mindennapi a fejünket . Miről is van itt szó tulajdonképpen? Arról, hogy
szabályosan átment előttünk egy szovjet rendszámú kocsi?
tettekben.
A váratlan otrombaság azonban még mindig elkeserít, sőt Vagy valaki akadályozta a bisztróból a sörözőbe igyeÁ;vő
leterít, mert többnyire oldalról vagy hótulról ér, S így párt a "munkájában"? Vagy valóban történt volna valami
védtelenül tehetetlen vagyok vele szemben. (Attól tartok: atrocitás, amely elkerülte a figyelmünket? (MerI hogy
szókincsem sincs oly "színes", mint egynémely polgártársa- minket e sötét lárma zavaró hatásán kívül semmi más
mé!)
kifo gásolandó nem ért, az biztos!)
Néhány pillanat múlva azonban "megnyugodtam". Az
Történt vala a következő. Békésen ballagnék át nemrég,
egy csöndes szombat déltuán a szolnoki Kossuth téri zebrán , történt ugyanis, hogy - átérve a zebrán - a szóbanforgó pár
illendően megvárva, amíg a "zöld" végét kihasználó utolsó
női tagja közölte rém szimpatikus partnerével: nincs több
pillanatban még átsurran előttünk egy Volga - senkit sem pénze, így fölösleges az amúgy sem olcsó söröldébe behatolveszélyeztetve, senkit sem zavarva. Ám ekkor fölharsant ni. Errefölzendült az előbb már idézettjelzőhalmaz, de most
mögöttem egy unikummal kevert sürben áztatott "meghitt" már afeleségszerűre zúdulva ...
hang: "Hogy azt a cigány-zsidó-ruszki anyádat ... " (Tovább
Annak örültem, hogy ezt már rajtam kivül nem hallotta
nem merem idézni, mert a pap írnak is van lelke, sőt más. Mert rossz belegondolni, hogy érzékeny világunkban
szégyenérzete is!)
ne adj' ég, mindennek egy magyarul jól tudó külföldi vagy az
Eme elmés jelzőhalmaz hatására majd' megbotlottam, de érintett etnikumok valamely tagja is fültanúja s megbántómozognom kellett, mert a muslicaillatú hang tulajdonosa dásában vagy megbotránkozásában ránk magyarokra, szolengem s amellettem állót hátulról meg lökvén érzékeltette nokiakra általánosítva vonja le következtetéseit. Mert a "szó
velünk ellentmondást nem tűrő átvonulási szándékát - veszélyes fegyver" , mégha sör g őzösen setét elme szájából
oldalán hasonszőrű partnernőjével -, miközben fennhangon hangzik el, akkor is!
",hozzátette: "Ezek miatt nincs nekünk most munkánk.:.
L.Gy. ~

Vinko Percic kiállitása
a Szolnoki
Galériában
Ante Soric, a zágrábi Múzeumi Képtári Központ igazgatója nyitotta meg azt
a szenzációs anyag ú tárlatot, amely
dr.Vinko Percic zágrábi magángyüjtő, a
neves belgyógyász főorvos több mint fél
évszázados "szenvedélyéről" nyújt áttekintést.

F.J.L.Goya: Bikaviadal

Igazából az ötvenes-hatvanas években
magángyüjteménye,
amely a hetvenes évek elejére már képtárnyivá növekedett.
A nálunk most bemutatott közel 300
képzőművészeti alkotás négy csoportra
osztható. Az első a jugoszláv müvészet
száz esztendejét Íveli át. A második
csoportba az igen jelentős magyar anyag
fejlődött jelentőssé

Iványi Grünwald Béla: Faluvége

tartozik. A. harmadik rész az európai
müvészet egyetemes rangú csúcsait idézi Dürertől Vasarelyig.
A negyeuik csoportba pedig a Percic
portrék tartoznak, melyek végigkisérték
életét a kezdetektől a legutólsó évekig.
Az impozáns tárlatot augusztus 12-éig
tekinthetik meg az érdeklődők .
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Hah aforizmák
- Takarékossági okokból a vonósnégyes ezentúl csak három fából áll.

$
- A tilalomfák erdejében fát vágni tilos. Tennészetvédelmi terület!

$
- Az idő nem nekünk dolgozik, hanem a temetkezési vállalatoknak.

$
- Szörnyű álmom volt. A nyugati bankok forintban követelték tőlünk a
dollárkölcsönök törlesztését.
- A legokosabb embemek is vannak
butaság hézagmentes.

időnként

kihagyásai. Csak a

- Energiatakarékosság miatt a pokol üstjeiben most csak langyos víz
van.
- A hosszú élet titka: túlélni a történelmi napok{lt.

$
- A tehetségtelenség olyan előny, ami behozhatatlan.

$

-

- Nálunk nagyon jó a munkahelyi légkör, ezért soha nem nyitjuk ki az
ablakot, nehogy kimenjen.
- Nincs egészséges ember, csak felületes orvosi vizsgálat.

$
- A legrosszabb fónökök is követnek el hibát. ilyenkor születnek az
eredmények.
-kópiás-

juhaszkutya
Angol
nyalintáseserén vesz részt a jótékonycélú
kutyakiállításon Londonban. Partnere egy
vállalkozó kedvü yorksire-i terrier. (Telefotó MTI Külföldi Képszerkesztöség)

,
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Keresztrejtvény
Goethe (1749-1832) a niSrnetek és
az emberiség legnagyobb költője a
lírában, a drámában. Mindvégig foglalkozott a közügyekkel, a haladást
fékező jelenségekkeL
Egyik bölcs gondolatát idézzük
"Melyik konnány a legjobb?". Folytatását a vízszintes 14., valamint a
függőleges 21. és 60. számú sorokban találják meg az érdeklódők.
Vízszintes: 1. Az egyik égtáj.
6. Jóváhagyása. 14. Az idézet
kezdete (zárt bettik: I,E,N). 16.
Folyadék. 17. Tesz. 18. SUika
István múzsája. 19. Egyforma
mássalhangzók. 20. A meglepetés szava. 22. Tehergépkocsi, röviden. 24. Vörös. 26. Anód egynemű betűi. 27. Verskellék. 28.
A molibdén vegyjele. 29. Déldunántúli kisváros . 31. Idea. 32.
Ritkítás. 34. Utazási intézményünk névbetűi. 36. Rágószerv .
37 . Kifolyik belőle a víz. 38 .
Becézett női név. 40. Nemzeti
Bajnokság. 41. Házikó . 42. Út
Kelenföldön. 44. Kettózve: édesség. 46. Viharkabátok. 48. Harcias nó. 51.,Híres gyomai nyomda.
52. B.N.O. 54. Csak félig abál.
55 . Az ismeretlen névbetűi. 56 .
A kiütés betűjele az ökölvívásban. 57. Félig libben. 59. Jég ... ,
fordítva. 61. Friss, fordítva. 62.
Erdővágások. 65. Figyelmeztetik. 67 . A mécses fele. 68 . Attak.
70. Összekevert kert. 72. Egyik
európai országba való. 74. Szélhámos. 76 . Helyrag.
Függőleges: 1. Tejjel készült

cukorka. 2. Kiejtett mássalhangzó. 3. Talált. 4. A tűz martalékai
lettek. 5. Kettős betű. 6. Szándékozás. 7. Meghatározott helységben él. 8. Cipészszerszám. 9. Női
név . 10. Találka. ll ....bota. 12.
Súlyarány. 13 . Szürkés, fontos
ötvözőfém. 15. Tollal bánik. 21.
Az idézet folytatása (zárt betök: N,U). 23. Tintatartó. 25.
The •.. , angol napilap. 27.
R.Z.F. 30. Kitalált történetek.
33. Alaszka folyója. 35. Dal. 38.
Vályószerö . háztartási eszköz.
39. Méretre vág. 43. Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 45. Aroma. 47. Kapcsolat, viszony. 49.
Vége a sakkjátszmának. 50. A
hét vezér egyike. 53. Mcsealak. 56. Igekötö. 58. Egy almafajta jeIIemzö aromája. 60. Az
idézet befejezése (zárt bettik:
G,K). 61. Mezőgazdasági eszköz. 63. Megtörtént. 64. Mint a
vízsz. 56. szám. 66. Ceruza. 69.
Hacuka egynemű betűi. 71.
Trombitahang . 73. Névelő. 75.
Igásállat, tájnyelven.
Beküldési határidő: július 15.
A junius 6-ai lapszámunkban közölt rejtvény helyes megfejtése: "Legyen házad,ahüllakol; földed,melyet
művelsz; borod ,melyet iszol"
Vásárláai utalványt nyertek: Bogdán Kálmán Kenderes, Czeglédi Lajos Szolnok, Bana Sándor Kiújszállás, Keő István Szolnok.
Az utalványok at postán küldjük
el.
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