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"A HAZA MINDEN ELÖTT!"
MEGYEI KÖZÉLETI LAP

Nemzetközi íjászverseny Abádszalókon
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~:~! rok. így foglalható össze Jászberény július-au- iiii
f gusztusi rendezvénynaptára.
i~,i
Rendkívüli lesz a július 15-23-ig tartó konferencia Jászberény életében. Ugyanis a fizikata. nárok nemzetközi találkozójára kerül itt sor. A
TaTÚtóképző Főiskola lesz a színhelye az ese- :m
ménynek, ahová Dél-Koreától az USÁ-ig, az
NSZK -tól Finnországig közel harminc fizikata- !'!i
nár érkezik. S miért épp a Jászság fővárosába? 'i,~
Egyszeru a magyarázat. A magyar középiskolá, ::::
diákok hosszú évek óta jeleskednek a Ne.m zet- :m
közi Fizikai Diákolimpiákon. így hát ;1azánk
kiérdemelte, hogy színhelye legyen , rendezvénynek. A Lehel Vezér Gimnázium diákjai is ,l~
kimagasló sikereket értek már el a tanulmányi ~:ii
versenyeken. Ezért Jászberénnyel is ismerked- :",
hetnek ezen a nyáron a fizikatanárok.
Vidám szórakozást kínál a Déryné Művelő- }
dési Központ július 22-én estére. A Kecskeméti ~m
Katona József Színház művészei előadásában a ~iii
Nyitott ablak cÍIDű kétrészes bohózatot láthatja {
a város közönsége a szabadtéri színpadon. Július ""
22-én délután három órától a reformátusok}
jászberényi
gyülekezete
várja
szere- )
tetvendégségre az özvegyeket, az egyediil él- ,;::
"" őket. Venriégük Vízi István lelkipásztor, aki /
maga is megözvegyült, s segítséget tud adni az ,,:,
:':i egyedüllét elviseléséhez.
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Képes beszámolónk a 17. oldalon

Hogy
van
dig,

t

Ez aprogramot.
vasárnap
.l:..,;.:;:..". kínál

főtemplom
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július
28 kedvelőit,
- augusztusművelőit.
7-ig a táborba
a néptánc,
népzene
A határok
"leom-a
lását" követően minden eddiginél népesebb
:,:. részvétel várható idén. Bemutatót tartanak 'majd
~:~: most először felvidéki, moldvai, gyimesi, kalo::!! taszegi, mezóségi táncosok. Táborozókat várnak
11:: ~~tén első ízben Romániából, Csehszlovákiá:...
,:.i,:.,
.. ..
:'::,'.,

'*
Uj
színház
mintegy
hétIIlillió
dollárért
" . K'pö"",állitá,unk a 12-13. oldalon ,

•
Fodor Ottmár
szolnoki evangélikus lelkészt
bemutató
írásunk
a 6. oldalon
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aEste
katolikus
ban isa \
itt ad hangversenyt
Hungarian Continental Singers.
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A Jászsági Népi Együttes nagy nyári vállalt kozása a nemzetközi néptánc és népzenei tábor ~i~'
~: : megrendezése. Most hetedik alkalommal várják ::::
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A rendezvénysorozat nagy napja lesz augusz- ::::
tkus ,4-e,'k A
l' n' kirakoddó
kkoron?i :!:!
eramia at ~S ehet maj vasaro
so mas ~:~,
!~!! csecsebecse mellett. A hagyományos felvonu- )

~,.r : . "

főte

~á:árblni~n

lás, azdesti ~ncház ne~ mk ar~d eL Ezen aknaPOln :m
egy tu om anyos tanacs ozasra IS sor eru a ,:"
.:.: népművészet, népzene, néptánc tárgyköréből. A f
[.:~. tanácskozásra várják Andrásfalvy Bertalan nép- ':':
,. rajZ1udóst, most már miniszteri minőségében is. t
AuguSZ1us 4-én a főtéri vásári kavalkád ból
;.;. aki elsétál a Munkás és Ifjúsági Házba, egy
: ~: különleges vásárba csöppenhet. A Jászság mé- f
!,.!:,:'.,.!
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" A helyhatósági választásokon
hiteles, rátermett embereket
akarunk indítani!"
Megalakult az MDF Megyei Választmánya - Sajtótájékoztató Szolnokon
Július elején két jelentős MDF-ren- dr. Erdei Gyula - nem titkolták, hogy az kelik az Új Néplap elleni bojkottot?
dezvényt is tartottak a megyeszékhe- MDF - másokhoz hasonlóan - "káderhi- Pintér László válasza szerint "csatát
lyen, amelyről sajtótájékoztatón in for- ánnyal" küzd, mert sok rátermett ember vesztettünk, de a háború nem ért véget".
málták az újságírókat. Pintér László, az kivonta magát az aktív politizálásból. A bojkottot feloldották, de a felhívásban
MDF Szolnoki Szervezetének elnöke a Beszélgetés közben szóba került, hogy megfogalmazóttakat továbbra is aktuálegutóbbi városi gyűlésükről szólva, és a az új kormány árintézkedései esetleg lisnak tartják. A lap az utóbbi időben kérdésekre válaszolva elmondotta, hogy ronthatják az MDF esélyeit a helyható- ahogy elhangzott - bátrabb és mozgékorészletesen tájékoztatták a tagságot az sági választásokon, de a párt számít a nyabb, ugyanakkor lemarad fontos probM DF Országos Gyűlésének döntéseiről, sajtóra az árfelhajtó okok korrekt ismer- lémák feltárásáról.
a helyhatósági választások előkészítésé- tetésében. Ehhez kapcsolódva hangzott
Az újságírók az iskolai hitoktatás könek időszerű kérdéseiről, s a két szol no- el a kérdés: visszatekintve hogyan érté- rül fellángolt viták megítéléséről is érki MDF-es országgyűlési ,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-, deklődtek . A válaszokban
képviselő, Halász István
az a markáns álláspont
körvonalazódott, hogy az
és Petronyák László
adott tájékoztatást parl aMDF igen fontosnakk
menti és bizottsági munkájáról.
A szolnoki szervezet
most a sorai erősítésén
túl a közelgő (szeptember 30.) helyh?tósági választások gondos helyi
előkészítését tekinti leg-

fontosabb

Döntőnek

feladatának.
tartják a közé-

leti szempontból hiteles,
szakmai és emberi adottságaikat 'tekintve rátermett jelöltek kiválasztását, mert csakis ilyen embereket akarnak indítani.
Konkrét polgármester-J' e1öltjük még nincs. Elképzelhetőnek tartják a pártsemleges jelölést is, mert
érzékelhető, hogy sokan
nem kívánnak közfunkciót vállalni á nehéz fel-

adat hálátlan következményei miatt.
A bevezető tájékoztató
után az újságírók a párt
belső ügyei és egyes kér-

désekben kialakított álláspontja felől érdeklődtek. Kérdéseikre válaszolva a szervezet képviselői - Pintér László és

Az MDF SzolnokiSzervezete/ nek felhl/va/ sa

tartja az iskolás fiatalok
erkölcsi és vallásos nevelésének intézményessé téIdeiglenes fakitermelési tilalom meghirdetése
telét; ugyanakkor hely teleníti a kényszer, a
a Szolnok város környéki erdőkben
presszió bárminemű alAz utóbbi hetekben egyre több lakossági észrevétel, panasz fogalmazódott meg a kalmazását az iskolákkal
Szolnok környéki zöldövezetért érzett aggodalom jeleként.
Közismert tény, hogy az épülő új Tisza-híd, az árvédelmi töltés és az árapasztó és a szülőkkel szemben.
csatorna előkésZÍtő munkálatai során a szandai térségben végzett fakitermelés sel a (Érdekes tény, hogy az
város déli zöldövezete jelentősen csökkent. Tudomásunk szerint további erdőrészek, iskolai hitoktatás és a lelerdősávok, facsoportok kitermelés ét tervezik a folytatódó vízügyi munkálatok
részeként, illetve a NEFAG erdőgazdálkodási tervének alapján.
kiismereti szabadság kérTisztában vagyunk azzal, hogy ez az utóbbi tevékenység alapvetően a gazdasági désében az MDF Szolnocéllal telepített fákat érinti, amelyek jelenleg már vágásra érettek. Viszont az eltérő ki Szervezete elnöke által
célzattal végzett fakitermelések időbeli egybeesése Szolnok város levegőjét drasztikusan tovább ronthatja, a lakosság számára elviselhetetlenné teheti. Különösen kifejtett álláspont közeveszélyes ez a jelenség a meleg, száraz, poros nyári időszakban.
lebb állt a Szabad DeA városkörnyéki zöldövezet fennmaradásához, fejlesztéséhez létfontosságú lakos- mokraták országgyűlési
sági-egészségügyi-környezetvédelmi érdekek főzoonek. Ezért minden további erdő- indítványához, mint saját
irtás, fakitermelés megszüntetésétjavasoljuk mindaddig, amíg a térség környezetvédelmére felelős tervezet, egyeztetett koncepció nem készül.
pártja országos elnökséBármilyen környezetgazdálkodási terv elképzelhetetlen a lakosság valóságos gének felfogásához!)
érdekképviselete nélkül. Erre csak a helyhatósági választások, a valós önkormányzatok létrejötte után látunk lehetőséget További szükséges feltétel mindehhez az
A tájékoztató végén a
Erdőfelügyelőség és az Erdőgazdaság minisztériumi szinten történő szétválasztása.
A fentiek alapján tehát javasoljuk (ha kell, követeljük) minden városkörnyéki június 30-án megalakul t
fakitermelés leállítását, illetve átütemezését a helyhatósági választások lezajlásáig, megyei választmány szeaz önkormányzatok létrejöttéig.
repéről,
funkciójáról
Meggyőződéésünk, hogy e moratórium előterjesztése nem a politikai pártok
hangzott
el
rövid
ismertefeladata lenne, hanem a KVM területileg illetékes szakembereinek kellene hivatalból
tés. A választmány nem
cselekedni.
'
Elvárjuk, hogy a pusztító tarvágások leplezése, a rózsasZÍnű nyilatkozatok helyett hierarchikus testület, havégre fel elősen lépjenek ebben az ügyben az illetékes ek.
Felkérjük a Szolnokon múködő, a város lakosságáért felelősséget érző politikai nem koordináló képvisepártokat, társadalmi egyesületeket, hogy csatlakozzanak a rnoratóriumhoz, állás fog- leti szerv. Elnöke dr.
Kecskés Ákos jászberélalásukat a sajtó útján tegyék közzé.
MDF Szolnoki Szervezete nevében
nyi ügyvéd, alelnöke peDr. Pethő Mária dig Petrov István karcagi
Pintér László
elnök
környezetvédelmi megbízott
L..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ gimnáziumi tanár lett.
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Bemutatjuk országgyülési képviselöinket 6.
százalékos állami szektor arányát
harminc-negyven százalékra kell
csökkenteni.
- Ha jól értem: ma a magánszektor el8nyt élvez. Ugyanakkor temérdek a panasz, hogy a jelenlegi paragrafusok nem mindig az egyszera vállalkozóknak kedveznek.
- Sajnos, a mostani törvényekre
minden toldozásuk-foldozásuk, csinosításuk ellenére még ez a jellemző.
Reméljük nem sokáig, mert már készülőben vannak az újak. Éppen ezért
sok vád illet bennünket, hogy kapko-
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Beszélgetés
Vincze Kálmán
kisgazdapárti képviselővel

Eloterben
a magánszektor
Vincze Kálmán 47 éves
szanda:.zőlősi kertész, aki a
Kisgazda-, Földmunkás és
Polgári Párt megyei
országgyűlési képviselője.

Beszélgetésünk témája mi is
lehetne más, mint az új típusú
országgyűlési munka,jobban
mondva a privatizáció.
- Ami a munkát illeti, az az igazság, hogy alig bírjuk utolérni magunkat. Rengeteg a megalkotásra váró új
jogszabály, temérdek az elavult paragrafus, és nem túlzás, amit állítok:
már egy szekrényre való anyagot
kaptunk eddig, amelyeket üléstől ülésig illik átvenni, tanulmányozni, ha
az ember bárnlihez érdemben szeretne hozzászólni. Mivel a parlamenti
elfoglaltság hetente négy napot vesz
igénybe, a felkészülésre a hétvégek
maradnak.
- Az embereket most els8sorban a
privatizáció érdekli.
- A kormányprogram úgy foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy három
év alatt a mostani több mint nyolcvan

teIiileten, településen, környéken mi
az, ami hiánycikk, mi az, amit a piac
keres. Egyszóval, fel kell mérni a
lehetőségeket. Azt is el kell mondanom - hiszen mindezeket saját bórömön is tapasztaltam -, hogy ez a
tevékenység nem napi nyolc óra, még
ha családi alapon végzi az ember sem.
Minden próbálkozás fontos mérföldköve a türelem, és olyan talán nincs
is, amelyik egyik napról a másikra
sikeres. Elvégre, aki így próbál boldogulni, számoljon átmeneti kudarcokkal is.

dó a munkánk, ide is, oda is belekapunk, holott érezzük, szinte alfától az
omegáig minden jogszabályt változtatni, módosítani kell.
- Mikorra várható a kereskedelemben az új privatizációs törvény?
- Erre az évre az a valószínű, hogy
a Tisztelt Ház törvényalkotási menetrendje így néz ki: először a földtörvényt, a földtulajdon új paragrafusait
alkotjuk meg, majd az új társadalombbiztosítási törvényt. Ezt követi
az adótörvény módosítása, amelybe
beletartozik a személyi jövedelemadó
és a vállalkozási nyereségadó is. Ide
sorolok még egy fontos tennivalót:
természetesen mindezek megvalósítása után a kezdődő vállalkozásokhoz
új hitelfeltételeket kell kidolgoznunk.
Olyanokat, amelyek ösztönöznek, és
nem elrettentenek.
- Mit ajánl azoknak, akik most
kezdenek valamilyen vállalkozásba?
- Vágjanak bele, de ne feledke-,
zzenek meg arról sem, hogy mindehhez előzőleg jól árgondolt terv szükséges. A legfontosabb, hogya tulajdonképpeni érdemi munka előtt tájékozódni szükséges arról, hogy azon a

- Még egy észrevétel: a közvélemény mintha egyre jobban orrolna a
képvisel8kre, mondván, alig találkoznak a választóikkal.
- Nézze, van ebben sok igazság,
de azt is tudomásul kell venni, hogy
ez a parlament hagyomány nélküli.
Így most alakítja ki szokásait. Heti
négy nap folyamatos elfoglaltság sok
idő . Tervezem, hogy hétvégeken én
is véleményt cserélek a választóimmal. Ez már megoldott a kisgazdapárti alapszervezetek vezetőivel, hiszen velük hivatalból is találkozom
minden hónapban egyszer. Őket tájékoztatom, akik elviszik a községekbe, a falvakra a legújabb híreket.
- Szerintem ennyi nem elég.
- Szerintem sem, éppen azért az
elképzeléseimben közvetlen találkozások is szerepelnek azon szavazóinkkal, akik csak szimpatizálnak a
programunkkal, de a pártban semmiféle tisztségeket nem viselnek. Hogy
ez miképpen oldható meg, ezen most
töröm a fejem . Az eredményről pedig őszig mindenképpen számot szeretnék adp..! a sajtó hasábjain is.
- Köszönjük az ígéretet, és mi is
visszatérünk rá.
D.Sz.M.
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képviselők

be van osztva
Az Országgyűlés Hivtalának: Megyei
Képviselői lro~ája és az Észak-alföldi
Regionális Gazdasági Kamara nemrég
találkozót szervezett a képviselők pénteki "szabadnapján" abból a célból, a
honatyák találkozzanak amegye gazdaságának vézetö szakembereivel, a megyei sajtó képviselőivel, és tájékozódjanak a helyi lehetőségekről, gondokról és
teendőkről.

Valamennyi résztvevő egyetértett abban: attól függetlenül, hogy a rendkívüli
ülésszak: rendkívüli tanácskozási napjai
miatt a képviselőknek szinte minden
perce hivatalból be van osztva - rendkívül hasznosak: és fontosak az ilyen találkozók, hiszen ezek az alkalmak: is hozzájárulnak a választókerületben történő
közvetlen tájékozódáshoz, a törvényhozói döntések megalapozottságához.
A Regionális Kamara társelnökének,
Lévai Juliannának megnyitója után a
vendéglátó Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat vezérigazgatója,
Szalóki István adott tájékoztatást az évi
70 milliárdos termelési értékű cég helyzetéről, tevékenységéről a tizenháromból jelenlévő nyolc megyei képviselő
nek: Petronyák Lászlónak /MDF/, dr.
lVlizsei Bélának /FKgP/, Halász Istvánnak
/MDF/,
Fodor
Tamásnak

minden perce
Találkozó a megye kereskedelmi
és iparvállalatainak vezetőivel

/SZDSZ/, dr. Tóth Albert- hetőségeiket. Dr. Jernei Bálint, a szolnonek /MDF/,
Hámori
Csabának ki Háziipari Szövetkezet elnöke elmond/MSZP/, Molnár Istvánnak /MDF/ és ta, hogy nem baj, amiért a Szolnok
megyei képviselők nem vettek részt a
dr. Szabó Lajosnak /MDF/.
Ezután Miklóssi Ferenc, a Regionális parlament eddigi "feneketlen viáiban",
Kamara elnöke, a Debreceni KEvIÉP így erkölcsi alapjuk van ahhoz, hogy a
igazgatója tájékoztatta a képviselőket a későbbiekben fontos és megfontolt véletérség gazdálkodó egységeinek helyzeté- ményt alkossanak: az · Országgyűlés plénumán. Utalt Miklósi Ferenc meghökről és a kamara új gazdasági céljairól.
Szóba hozta többek között a tisztességes, kentő megjegyzésére, miszerint az adóproduktív munka szükségességét, s azt, hivatalban a legjobban kereső a nagyhogy a gazdaságot politikamenteserr, a üzemi munkás, "szerény keresetű" empiaci sikerek alapján kell megítélni. bernek számít a butikos és az orvos.
Érintette a vezetőket "fenyegető" leváltá- Jernei Bálint szerint felháborító ez a
si híresztelések romboló hatását is, ami kétarcúság, alighanem ebből tevődik
elbizonytalanító következményekkel van össze Szolnok megye 100 milliós adóaz oly szükséges rövid távú vállalati csalása, aminek legalább olyan nyilvánosságot kellene adni, mint mondjuk az
termelési-stratégiai tervek kialakitására.
Az elhangzottak után jó három órán át ittas vezetőknek. Nem értett egyet azzal,
a képviselők vitték a szót. Mizsei Béla hogy szovjet kapcsolatainkat mindintöbbek között a cukorgyárak tervezett kább felszámoljuk, értékes piacokat veeladása ellen tiltakozott; Petronyák Lász- szítünk el amiatt, hogy az orosz katonai
ló pedig azt hangsúlyozta, hogy az új egységeket minél hamarabb a határainkormány koalíciós programjának: komp- kon kívül kívánjuk látni.
lex megvalósítása januártól kezdődik,
Fodor Tamás erre azt válaszolta, hogy
mert most a hagyatékul kapott kötele- a nyugati tőke érthetően bizalmatlan
zettségeknek kell eleget tenni, az expor- mindaddig, míg Magyarország úgymond
telhelyezés miatt továbbra is szükség szovjet megszállás alatt van. A beszélgevan a szovjet piacra, s a régióhoz tartozó tés a felvetett problémák továbbgondoláegyüttes térségi fellépés elengedhetetlen. sának: és a további hasonló megbeszéléMajd a vállalatvezetók sorolták hosz- seknek az igényével ért véget.
L.Gy.
szasan gondjaikat, terveiket, szűkülő le-

Alapítvány a rászoru1ók javára
A Vöröskereszt Szolnok Városi Bizottsága alapítványt
hozott létre "A segítséget kérő emberekért" elnevezéssel, abból
a célból, hogy az egyre növekvő szárnú elszegényedő polgárok
és az áttelepülők tudjanak hová fordulni, ha szükségük úgy
hozza.
Ennek a humanitárius alapítványnak a számláját a Kereskedelmi és Hitelbank /KHB/ Szolnok Megyei Fiókja kezeli.
Számlaszárn: 450-10462. Erre bármikor, bárki, bármily összegű felajánlást befizethet. A részletekről a Vöröskereszt Városi
Bizottságán /Szolnok, Szigligeti út 1./ Tichy nona titkár ad
felvilágosítást.
A napokban Halász István /MDF/, a szolnoki 3. sz.
választókerület országgyűlési képviselője tett felajánlást az
alapítvány javára. A Szolnok Városi Tanács vb-termében
tartott összejövetelen - dr. Urbán Mária városi főorvos és
Tichy Ilona vk-titkár, valamint a sajtó képviselői jelenlétébenaz országgyűlési bizottsági havi tiszteletdíj át ajánlotta fel a
segítséget kérők javára. Az összeget ezentúl az Országgyűlés
Hivatala átutalja az alapítvány számlájára a képviselő mandáturnának lejártáig.
/Fotó: T.ZJ
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ÚJSÁGHÍR: .. 1989-~EN SZOLNOK MEGYÉBEN EZERKÉTSZÁZÖ1:~N E~yj
GAZDALKODO FIpFiTTE HAVONTA)mNDSZERESEN BIZTOSITASI DIJAT
A TARSADALOMBIZTOSITASI IGAZGATÖSAGNAK.
NIL~G

Láttam akisgazdát
A jászfalu főutcáján takaros családi
ház. Nemrég épült, csupa virágos kiskert
a bejáratánál, nem is gondolná az ember,
bent mennyire más a világ. Az már
mond valamit, hogy a beköszönésre
messziről, az udvar végéből jön a fo. gadjisten. Aztán csutakosan, ahogyan
almozásból-etetésból előjöhet, jön a középkorú asszony. Mondja, igen ő, ő a
kisgazda, s hat hold jussolt földjén, meg
itt, a ház végében a négyszáz négyszögöles portán van a gazdasága. Hogy gazdagsága is? Néz rám, s mondja - inkább
kezet mos, ruhát, cipőt vált, mert a malac
kiskorában is igen büdös dolgokat csinál,
S van, akinek szagolni is muszáj, ezzel
jár.
Aztán kényelmesen ülök vele szemben. A háta mögött óriás hűtóláda, az
istállóban egy kitűnő korban lévő ló, az
aprójószág hangja idehallik. Sorolja,
hány kocától, hány választási malaca
várja a leadást, s hogy a júniusi eső
bizony jót tett a majd három holdnyi
kukoricának, ami kell az állatoknak.
Különben zöldségtermelő szakcsoport
tagja, nagyban paradicsomot termel a
hatvani konzervgyárnak - mint ezen a
vidéken mindenki, akinek kis földje van.
Elégedett? - kérdezem, s az a válasza,
hogy fáradt. Ezt persze, ha nem mondja
is, látom . Kiderül, szigorúbb időbeosz 
tással telnek a napjai, mintha egy üzem
munkása lenne. Es igen hosszúak a
napok, úgy, hogy nem is lehet azt mondani, nappalok. A tévé főműsorai se
várják meg, mire az állatokkal végez. Az
állattartás, meg a hat hold föld alig ad
szabad heteket egy-egy évben. Legfeljebb betakarítás után van egy kis enyhülés, dehát az meg elmegy a téli ünnepekkel, s az előzményeivel, a disznóöléssel,
ezzel-azzal.
Azért nem panaszkodik. Gyerekként
is ezt élte, tanyán nőtt föl, hamar munkába fogták, tudja, hogy mikor mi a dolga.
A paradicsomról is megtanulta rég: ha
Sándor napra nincs kikelve a fólia alatt a
palánta, megette a fene a termést, abból
nem lesz bokros, sok termést hozó tő a
földön. És érteni kell a birkához, a
malacszaporulathoz, mindenhez. Nincs
egy nap kihagyás, lazítás se, ha dologidő
van. Dehát, így van eredménye, ingyen
nem adják. Mennyit is évente? Hát, ha a

rengeteg munkát nem számoljuk, talán
százezer tisztán megvan. Nem sok mondom - S rámhagyja. Sok a művelés
ára, merthát szántani is kell, nemcsak
lókapáini. És ugye közben még gondolkozni, meggondol ni is. A téesz újabban
már négyzetméterére számolja a szántást, - akkor inkább megfogja a maszek
traktoros t, az még nyolcszázért megszántja - holdját.
Különben ő, a kisgazda is barátkozik a
technikával. A jó hat kilométerre fekvő
földjére se lovasfogattal jár, hanem a
Zsigával. Gyorsabb, aztán a lovat nem
lehet passzióra járatni, van azon elég
dolog...
Mire véli a jövőt? Nem gondolkozik
rajta. A férje iparban dolgozik, a fölnőtt,
házasember fia is. Akinek különben bizonyosan a gazdaság hasznából jutott
. saját házra. - Ez van - tárja szét a karját,
s megmondott mindent.
Tisza-parti, gyümölcséről híres község. Ahogy Szolnok felől bekanyarodunk, már látszanak a kertek. Hat-nyolcszáz négyszögöles hosszúra nyúlt földnyelvek, szabályosan teleültetett gyümölcsfákkal. A kertek végénél személyautók, láthatóan csúcsidejéhez érkezett a
szüret. A fák lombja között beszélgetések, a létrák alján egy-egy idősebb aszszony óvja a fönt dolgozókat. Jaj, nehogy baj legyen, tavaly is, azelőtt is,
minden szüretidőn fut ide a mentő. Az
idős házaspár láthatóan a gyerekeit, meg
azok gyerekeit óvja a balesettől. Az
öregúr legyint: kérem, a gyümölcs is
egyre rosszabb üzlet a termelőnekl Itt
ugye éveken át annyira kisemmiztek
bennünket, hogy még az is megfordult
sok gazda fejében: elő a fejszét, csapjunk oda, legyen vége.
Most mintha változna kicsit. Már az
elején rendben ment a fölvásárlás, az ár
is jobb, mint tavaly volt... A felesége
leinti. Jobb, igaz, tavaly negyven volt a
legtöbb, az idén elején adtak 66-ot, 55-öt
- dehát mennyit romlott azóta a forint?
És a permetezés mennyivel drágább, és a
szántás, művelés ára? Az már csak természetes, hogy az adó is több. Most egy
nyolcszáz négyszögöles kertért évi. né_o
gyezret föladnak a p~stán. Aztán a szedés - idős asszony létére úgy beszél az
élőmunkáról és áráról, mintha mindig ez
lett volna a témája.

Igaz, nekik valami kis nyugdíj mellé
jön a kert haszna. Nem mondja, de
értem, a haszon igencsak agyerekeké,
akiken ugye addig segít az ember, a
kisgazda is, amíg tud. Akik viszont azt
mondják, vigyázni kell a városon, a
munkahelyen, azt az évi kis szabadságot
úgy ütemeztetni, elfogadtatni, hogy épp
szüret idején kapja meg az ember, hogy
dolgozzék - otthon, aszülőfaluban.
A kertgazdák között persze vannak
jócskán, akik valamikor vettek maguknak egy-egy "kész" gyümölcsöst, akik
úgy gondoltak a jövőjükre, hogy ne
maradjanak mellékes, meg nyári munka
- és természetesen haszna - nélkül. Hát
ha nem tudták, itt megtanulták, mennyi
munkát jelent ez a fényesen, pirosan
csillogó, híres-nevezetes gyümölcs. Medárd nap óta persze most mást is: az eső,
ami talán még segít a kalászoson, de
leginkább a kapásokon, itt az érett gyümölccsel teli fák között rontott a szüretelők kedvén. Kiserkent, hasadt a feszeshúsú cseresznye, vigyázva kell válogatni, ha a "seb" nem gyógyul meg, akár
egész szállítmány t elrohaszt. Tehát nem
szabad egy hasadtat se ládákban, rekeszekben hagyni. Szigorú az átvevő , de
nem tehet mást, a termelők érdekében
teszi. A külkereskedő, meglehet, még a
Tiszát is elfelejtené, ha rohadt gyümölccsel traktálná a vevőit. Azért fizet,
hogy ne csak szedjék, válogassák is
gondosan.
Hajnaltól sötétedés ig hangosak a kertek. A magasból nem a tájban gyönyörködnek a szedők. Szaporán mozog a
kezük, féltik a termést. Szinte gazda
szeme, keze minden pár, úgyhogy ez se
könnyű munka már rég.
- Mondja - az öregember föltolja fején
a kalapot - van ezen a vidéken egyáltalán könnyű munka, meg nagy haszon?
És a kisgazdának mi jut ki? Már ne
panaszkodjon az ember, mert a kilátása
azért valamivel jobb, tán egyszer még
meg is kalapolják azok is akistermelőt,
akik sokáig legszívesebben dugták volna
ország-világ szeme elől... Csakhát az a
baj, a valamikori, munkához, lemondáshoz, gyarapodáshoz, gyarapításhoz értő
emberekből egyre kevesebb. Késett az
idő, nem nekünk dolgozik már ...
(SJ)
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FodorOttmár ,
evangélikus esperes
személyisége jól ismert a
szolnokiak előtt, sokan
szeretik, tisztelik őt.
Ebben az évben
nyugdíjba ment, ám
munkája nem sokkal
kevesebb ma sem.
Továbbra is ellátja az
egyház körülifeladatokat,
csupán csak az esperességtől
búcsúzott el. A Szigligeti
Színház mögötti parókián
kerestükfel, hogy beszélgessünk
vele hosszú életútjáról, pályára
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Hogy van mindig,

esperes úr?

kerüléséről, életéről.

- Hogyan került a lelkészi pályára.
milyen családi háttér indította el önt
ezen az úton?
- Egyházi, vallásos háttérből jövök.
Apám, nagyapám, dédapámNa lutheránus
egyház munkásai voltak. Oseim között
gályarabot is tudunk, akit a lutheránusok
üldözésekor ítéltek gályarabságra. A nagyapám lutheránus néptanító volt egy
dunántúli kis faluban, édesapám ugyancsak papi ember, Felsőlövőn (ma Ausztriához tartozik) volt egyházi tanár, így
nyilvánvaló volt, hogy én magam is
szívből vágy tam erre a pályára.
Mikor aztán elindultam az úton, sok
tusakodásom volt a pályánmaradás körül, de ezt a válságállapotot mindenki
megéli, s végülis győztesként, vagyis a
papi hivatás mellett döntve kerültem ki
ebből az önmagammal folytatott harcból.
- A régi lelkészképzés meglehetősen
eltért a maitól. ön a teológiai iskolák
melyik változatát végezte?
- A teológ!ai képzés akIsoriban a
tudományegyetemeken folyt. En a Pécsi
Bölcsészettudományi Egyetem hittudományi karára jártam. Itt volt egy kis
különlegesség is az életemben. Mint
pécsi egyetemi hallgató, beíratkoztam a
Pázmány Péter Tu<)obudapesti
mányegyetem orientalista karára. Igy
lettem egyúttal bölcsészhallgató is. Ez
persze akkoriban is tilos volt, az ember
nem járhatott egysz~rre, párhuzamosan
két egyetemre is. En nekem két évig
sikerült ezt csinálni, a legnagyobb nyugalommal, ugyanis nem tudtam, hogy ez
tilos. Egyszer aztán, mivel Sopronban
laktunk, onnan kellett hol Pestre, hol
Pécsre utaznom, megigényeltem a vasúti
igazolványt, s ekkor iKazolást kellett
vinnem az egyetemről. En meg vittem
mindkettőről, így derült ki a turpisság. A
bölcsészindexemet bevonták, és a teológiát jártam végig. Ezután gyönyörű évet
töltöttem Kecskeméten: szinte familiáris
kapcsolatba kerültem a gyülekezeti tagokkal, ám a :elkészi pálya velejárójaként ismét mennem kellett. Püspöki utasításra Zuglóba kerültem. Ez a hely sok

alapot nyújtott nekem a lelkészi szolgálatra. Papi pályára való fölkészülésem
valójában itt fejeződött be. Schalz László lelkésznek köszönhetek sokat ebből
az időből. Még ma is imádságban áldom
a nevét. Nagyon sokat segített nekem
abba!!, hogy igazi pappá váljak.
- Eletében bizonyára. lelkésztársaihoz
hasonlóan. önnek is sok szolgálati helye
volt, Melyik volt a legérdekesebb a
szolgálat szempontjából?
- Voltam Szegeden, Debrecenben,
Hajdúszoboszlón, Szeghalmon. Ez utóbbi több évig tartott. Itt Tildy Zoltán volt
az elődöm, mert akkor még nem volt
külön evangélikus parókia. Azért volt
érdekes, mert a mellette lévő Dévaványára sok budapesti embert deportáltak.
A velük való kapcsolat nagyon izgalmas
volt. Annak ellenére, hogy nem volt
tanácsos abban az időben együtt lenni
velük, nekem mégis valami nagyon jó,
életszerű, kapcsolatom alakult ki ezzel a
körrel. En ezt ma is olyannak látom,
hogy Isten engem felhasznált arra, hogy
készen álljak ezeknek az embereknek a
vígasztalására.
A velük való kapcsolaton túl ez az
időszak azért is meghatározó volt számomra, mert a feleségem ekkor orvosi
egyetmere járt, az ő tanulmányaira is
oda kellett figyelnünk. Egy budapesti
kitérő után, végül is 1962-ben kerültünk
Szolnokra.
- Bejárta az ország szebbnél szebb
helyeit. sok jó hangulatú. patinás magyar várost volt alkalma megismerni.
Milyennek találta ezek után a mi városunkat. Szolnokot?

- Én Szolnbk.,ot
nagyon
nehezen
szoktam meg. Azt
láttam, hogy Szolnok lelkileg nagyon sivár város. Kicsiny volt a gyülekezet is. Amikor idekerültünk, úgy láttuk,
el kell innen menni, nem bírjuk megszokni. De azután, ahogy egyre jobban
láttam ezt a lelkileg szomjas földet, egyre
inkább azt éreztem, hogy éppen itt kell
maradnunk, a hitem megtartott itt. Már
28 éve vagyok Szolnokon, de nem bántam meg. Mondják, hogy politikai szempontból is nagyon kemény hely. Ez alatt
a 28 év alatt úgy tudtam élni, hogy
engemet nem befolyásolt a politikai háttér. A nehéz politikai időkben is Isten
igéjét prédikáltam.
- Milyen most a kapcsolata a gyülekezettel. és nyugdíjazása óta mennyiben
változott meg az élete?
- Ez egy kis gyülekezet, mindössze
160 tagja van, de egy kis egyház is meg
tud élni akkor, ha komoly hívők vannak.
Ezt a szolnoki kis evangélikus gyülekezetet én sokkal többre becsülöm, mint a
fényes külsőségek között élő, de üresebb
gyülekezeteket. Sok szeretetet kaptunk
itt, sokan kitartottak mellettünk a legnehezebb időkben is.
A nyugdíjazásom óta, ami 1990. januárjában volt, az életem semmit nem
változott. Továbbra is ellátom a gyülekezeti szolgálatot, csak most megbízottként
szolgáló nyugdíjas lelkész címen. Egyedül azt a kényelmet engedem meg magamnak, hogy gyakrabban meglátogatom
az
unokámat
Törökszentrniklóson.
Egyébként két gyermekünk van, mindketten tanárok.
- Ilyen aktív élet után azt hiszem.
szabad megkérdezni. mik a tervei a jövőt
illetően?

- Sok tervern van. Most szervezem a
börtön-munkámat. Szerretnénk a rabok
felé is szolgálni, ennek mindössze annyi
akadálya van, hogy most nincs evangélikus rab a börtönben. Erre azt mondhatom, ez az a terv, ami nem baj lenne, ha
elbukna azon, hogy nincsenek rabok,
nincs kinek szolgálni. Ezen kívül ifjúsági
bibliakört is szervezünk, mindig vannak,
akik konfirmálni szeretnének. Egyre többen vannak olyanok is, akik most keresztelkednek meg, ezen kívül szolgálunk a
betegek, haldoklók felé is. Engem, ha
éjszaka felkeltenek, akkor is megyek
vígaszt nyújtani oda, ahol szükség van
rám. Nyelvi tanulmányokkal is foglalko,lOm, nem unatkozom. Szolgálok az emberek felé, amíg csak az egészségem
bírja.
- J6 egészséget kfvánok továbbra is.
Köszönöm a beszélgetést.
Kátai Szilvia

7

'
JASZ-NAGVKUN-SZOLNOK

Az elszegényedés
nem takargatható tovább
.. A, testület ~~ból iridult ki, hogya szociálpohtikanak napjainkban a társadalom jövedelmi
szempontbóIlegkedvezőtlenebb helyzetű és
tár~adalmi szempontból legelesettebb rétegei
fel~ ~ell f?rdulnia. A hátrányos helyzetnek
nytlv<l?va,loan ne~ egyetlen tényezője az
ru;yagJ. s~v<:nal, hiszen a hátrányok különbözo termeszetüek lehetnek, de a szegénységgel
való összefüggésük tagadhatatlan és többségében a szegénység fogalmát takarja. A szociálpol~~~ak tehátfe! kell v~alnia a "szegénypohtik.a szerepkoret. Szegenyek azok, akik az
e~?e~ s~é~letek minimális szintű kielégítesere JS alIg kepcsek, akik a létezéshez csak a
legelemibb feltételekkel rendelkeznek. A szegénység komplex anyagi, társadalmi és politikai jelenség, ami értékítéletet is tartalmaz. A
szegénységben élők nem rendelkeznek kellő
erő~orráss~1 ahhoz, hogy úgy éljenek, mint
ann szokasos, vagy legalábbis az adott társadalomban elfogadott, illetve helyesnek tartott.

I.
Szolnok. megye , lakónépessége jelenleg
426.000, rrnntegy huszezerrel kevesebb mint
1~80-ba;t. A megy~ népességfogyása dÖntően
vandorlasl vesztesegből adódott. Az elköltözött személyeknek mintegy fele munkavégzés
és, tanulás miatt távozott. A megyén belüli
vandorlás az utóbbi években lelassult. A
vándorlási veszteség mellett jelen van a természetes fogyás is: Az élve~zületések aránya
ugyan meghaladja az orszagos átlagot de a
~alálozási arányszám magasabb, 13,3 e;'elék,
Illetve 13,8 ezrelék
Amegye népességcsökkenése mellett vált0z.0~t a korösszet6tel is. A 0-14 évesek aránya
csokkent, a nyugdíjkorhatár felettiek aránya
pedig emelkedett. A 60 éven felüliek aránya
megyei szinten 19 százalék (országosan 18
százalék), amegye 53 telephlésén eléri a 20
százalékot és ezen belül 32 településen a 25
százalékot.
A városi népesség aránya 60 százalékos
lett, ~t ,e1ső~orban újabb települések várossá
n~J!varutás~, illetv~ a megyeszékhelyre történ? l~ossagl, beáramlás eredményezett. A
kü!területen elők aránya megközelíti a négy
s~ékot, csökkenő jellegű. A megyében élő
CIgánynépesség száma kb. 25.000 fő. A városokba történő árarnlásuk ma is számottevő
emellett több községben arányuk jelentős.
'
A megye lakosságának 87 százaléka él ma
családháztartásban. Növekedett az egyszemélyes háztartásban élők száma, nem változott a
gyermektelen házaspárok száma A gyermekes családokon belül emelkedett az egy és két
gyermek:s, ugyanakkor folyamatosan csökke~ a harom, vagy többgyermekes családok
szarna.
Megfigyelhető megyénkben is a családalapítási szándék mérséklődése és a családi
kapcsolat~k
felbontásának
gyakorisága.
Mindez reszletesebb elemzést kívánna, tény
azonban, hogy a házasságkötések száma csök-

- A létminimum alatt élő lakosság s a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében megvalósítandó szociálpolitikai feladatokról;
- a ',negyében élő hátrányos
helyzetüek, a létminimum alatt
élök életkörülményeit átfogóan
bemutatni szándékozó jelentés
elöször került tárgyalásra a megyei tan~cs elé.
ken, a válások évenkénti száma alig változik.
Az utóbbi szerepe aligha vitatható cl veszélyeztetett kiskorúak számarányának növekedésében.
Amegye gazdaságának ágazati és területi
sr:wcun:ája alapvet?en ne~ változott. A gazdálkodás feltetelemek valtozása viszont a
munkaerőpiacot jelentősen befolyásolta A
munkáltatók kevesebb és magasabb szakmai
képzettségű dolgozót alkalmaztak és kerestek.
~ ~~ae:őkereslet és -kínálat között alapveto külonbseg van. 1989-ben a munkát keresők
~öbb ~t 40 százaléka volt szakképzetlen, az
ures allashelyeknek csak 14 százaléka vonatkozott segédmunkásokra, ugyanakkor a munk~~I~ek ,~ .a munk~ keresők lakóhelye
kozottl elteres IS kedvezotlenül alakult.
Az egyes rétegek elhelyezkedése egyre
n~h~zebbé v,ál~ (megváltozott munkaképesse.gu ?olgoz?ke, fiatalkorúaké, alacsony iskolaJ veg~ttség rmatt a cigányoké). Fokozott
gondot Jelent a többszöri munkahelyváltoztatók, a büntetésvégrehajtási intézetekból szabadultak foglalkoztatásának megoldása is. A
pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségei
az utóbbi években jelentkeztek, 1989-ben a
~unkahelykínálat 75 százaléka, 199O-ben pedIg csak 40 százaléka az elhelyezkedni szándékozó fiataloknak
A megváltozott munkaképességűek száma
közel ötezer, általános munkaképesség-csökkenésük nem haladja meg az 50 százalékot.
Közül~ kb. ?OOO fő áll munkaviszonyban,
alapvetoen azert, mert ma még a munkáltatók
megoldják foglalkoztatásukat. Rendszeres
szociális járadékban a munkaképes korúakból
kb. 2.000 fő részesül.
A rokkant nyugdíjasok száma ielenleg több
mint l7.ooo, akik közül kb. 2.000 áll munkaviszonyban.

II.
Reprezentatív adatfelvétel szerint 1987-ig a
lakosság egy főre jutó jövedelmének alakulása
megközelítően lépést tartott a fogyasztói ámövekedéssel; Szélesedett ngyanakkor a legalac~onyabb ~.~ legmagasabb jövedelmu népesseg atlagos Jovedelme közötti különbség.
1987-ben megyénkben a társadalmi minimum (3.400 Ft/fő) alatt élők aránya 21-22

százal~~.~?lt (~ országos átlagot meghaladta). K?zu.l~ rrnntegy ötvenezren a megáll ap ít?tt !e~um (2.800 Ft/fő) alatt éltek. A
letrrummum alatt élők többsége kisnyugdíjas
'
illetve többgyermekes család
A ,rr:unkábó! s~azÓ jöye;ctelmek megszerzesere fordított IdomennyIseg összességében,növeke?ett, elsősorban a "második" gazcta,sagban vegzett munka erőteljes emelkedése
rmatt. ~;cslések szerint egy átlagos napon
1?-1l ?r~a,emelkedett a munkavégzésre fordí!ot~ Ido, es, a munkaképeseknél jelentős a
hetvegeken vegzett munka is. Az ebből következő hajszoltság egeszségkárosító hatása aligha vitatható.
Az
1987 -es
reprezentatív
jövede!emvizsgálat óta eltelt időszakot megyénkben
JS a.z elszegényedés kiterjedése jellemzi. Az
addl.~ működ? "életstratégiák" lehetőségei kimerul~ek (masod~. gazdaság, munkaidőalap
novelese, fOgyasZtOl szerkezet összetételének
változtatása). Az utóbbi két év áremelkedései reálbér csökkenései - következtében szélesedett a társadalmi és létminimum alatt élők
köre, ezen belül a gyermekek és fiatalkorú ak
aránya növekedett
A szociális biztonság része a család számára mepelelő .Iakás is, melynek megszerzése
megyen}c~ IS egyre,nehezebb. A nyilvántartott lakaslgenylők szarna növekedett. A több
~t 4.800 l~~ nélküli igénylő közül több
uunt 700 ketto, Illetve többgyermekes család
A szociális problémák megjelenési formáj~, gyakoris~~a nem választható el a lakóhelytol. A SZOCiáliS helyzet összefüggésben áll a
t~~epülések ~Italános fejlettségével, így a telepul~s nagysaga, az ott élők jövedelmi viszonYaJ':'~, a sZ,oc!ális ellátás fejlettségével. A
szoclalisan hatranyos helyzetű térségek települések behatárolása érdekében vizsgáJtunk
egyes mut~tókat, amelyekkel bemutatható
egy-egy térség szociális helyzete. Ezen vi zsgálatok alapj~, ~egállapítható volt, hogy a
megye telepulesemek fele (37) szociálisan
átlagosnak tekinthető, 9 település helyzete
kedvező, mg 28-é problémás.
.
. A leghátrányosabb helyzetű települések a
TIszazugban, a Közép-Tiszavidéken alkotnak
öss,zefu~ő térséget, és négy ilyen település
talalha~o a, J~zságban. A szociális helyzetet
~fol~asolo tenyezők gyengíthetik, illetve erő
slthetik egymást. Az alacsony jövedele~zínvonal mellett a Tiszazugban az elöregedes, a K?zép-!:,is~vidéken a cigányság
magasabb aranya Ftszik szerepet a szociálisan
hátrányos helyzet kialakulásában.
Megjelent és egyre markárJSabbá válik az
úgynevezett városi új szegénység. Az e körbe
~~.zók, egyébként elfogadható körülmények
kozott einek, de nem tudják a lakbért, az
OTP-tartozást vagy a közüzemi számlát kifizetni.
A tanácsi szociális alapellátási kiadások

--

-

R

JÁSZ-NAG1YKUN-SZOLNOK

AZ ELSZEGÉNYEDÉS NEM

TAKARGATHATÓ TOVÁBB
/Folytatás a 7. oldalról!
összege 1989-ben 515 millió forint volt,
1990-re II százalékkal többet, 571 milliót
terveztek. Az átlagosnál nagyobb mértékben
emelkedett a teriileti szociális gondozási formákra, illetve a rendszeres segélyekre tervezett összeg. A rendkívüli segélykeretek előirányzatai az 19)10. évi költségvetésben csökkentek, azaz érze"kelhető az a tendencia, hogy
a mérlegelési, méltányossági alapon adható
szociális segítség visszaszorul, noha éppen az
ellenkezőjére volna szükség. 1989-ben a felnőttvédelmi szociális gondoskodás keretében
több mint 2.500 főnek folyósítottak rendszeres
szociális segélyt és a rendkívüli segélyezettek
száma meghaladta a húszezer főt. (l986-ban
számuk: még csak 11.500 volt.)
Számítások alapján 1980-1987 között csak
az 1980-ban kb. 1.800 Ft-os ellátások vásárlóértéke maradt változatlan, az ennél magasabb
összegűeké csökkent, 1989-ben a nyugdíjban
és járadékban részesülők több mint 20 százalékának 3.500 Ft alatt volt a havi ellátása. A
legalacsonyabb nyugdíjban, illetve járadékban
részesülők anyagi helyzetén javított, hogy
ezek összege 1990. március I-jétől 4.300 Ft-ra
emelkedett, és a nyugdíjak összegét, valamint
a nyugdíjba vonulás időpontját figyelembe
vevő differenciált nyugdíjemelés történt. Az
időskorúak és a fogyatékosok helyzetén tovább segíthet az ápolási díj bevezetése, valamint a közgyógyellátásra való jogosultság
ki terjesztése.
1989-bcn a tanácsi támogatás keretében a
60 éven felüliek mintegy 13 százaléka részesült a teriileti szociális gondoskodás valamelyik formájában, megjegyezve, hogy az egyes
ellátási formák párhuzamosan is igénybe vehetők. (5,4 százaléka szociális étkeztetésben,
5,6 százaléka házi gondozásban, 2,3 százaléka
idősek klubjában.) Az időskorúak 1,5 százaléka nyert elhelyezést szociális otthonban, de .
még is többszázan várakomak férőhelyre.
A gazdasági válság a cigánylakosságot az
átlagosnál nagyobb fokban érintette. Jelentős
c\6rc\épés volt megyénkben a szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása (a jászteleki cigány telep kivételével).
Egy-két településen ugyanakkor újabb putrisorok jelentek meg. A foglalkoztatás a cigánynépesség körében az alacsony iskolai végzettség miatt kritikus helyzetet mutat A közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottak
többsége is cigány.
Acigánycsaládok 30-40 százalékának napi
megélhetési gondjai vannak. Helyzetükön valamelyest segíteni fog az április hónaptól
bevezetésre keriilt állampolgári jogon járó
családi pótlék. A rendszeres szociális segélyben részesülők 15 százaléka, a rendszeres
nevelési segélyezett gyermekek 25 százaléka,
az állami gondoskodásban részesülő gyermekek 70 százaléka cigányszárrnazású. Amegye
hét településén kifejezett gondot okoz a cigányság helyzete. A problémák komplex jellegűek, a megoldási módok csak a cigányság
képviselőivel együtt tárhatók fel és az önkormányzatok célirányos segítségével hosszabb
távon oldhatók meg. A gondok gyökere fő-

ként az iskoláztatás, valamint a szakmatanulás
hiányosságában keresendő.
A különböző fogyatékosok számáról pontos adatokkal nem rendelkezünk. Az 1990. évi
népszámlálás során erre reprezentatív adatfelvétel történt. Az elmúlt évtizedben önszerveződésseI létrejöttek érdekvédelmi szerveik.
Működésükhöz a megyei tanács szerény anyagi támogatást nyújt. A fogyatékosok egyes
csoportjai rendszeres állami támogatásban részesülnek (vakok és csökkentlátók, 100 százalékosan csökkent munkaképességű 18 éven
felüli fogyatékosok stb.) . . 1989-ben a tanácsoktól közel 1.200 mozgássériilt részesült
üzemanyagtérítési támogatásban, több mint
hétmillió forint értékben. Az érdekvédelmi
szervükkel együttműködve lehetőség volt
közlekedésük segítésére gépkocsi kiutalásával,
illetve a megvásárlásához közülük évente 40
főnek 36.000 Ft/fő támogatást nyújtani.
A szociális szempontokon túlmenően igények kielégítését szolgálja véleményünk szerint a vám- és áfamentesség miatt a nyugatról
behozott gépkocsik növekvő száma. A mozgáskorlátozottak részére kialakult támogatási
rendszert igazságtalannak ítéljük, mivel azon
személyek, akiknek nincs pénzük gépjármű
vásárlásra, rendszeres támogatásban nem részesülnek.
A lakossági csoportokon belül külön helyet
foglalnak el az állami védelemre szoruló
fiatalok, akiknek száma 1990 elején mintegy
7.300 fő volt, közülük közel 70 százalékot
képviselnek a veszélyeztetettek. A gyárnhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma az elmúlt öt évben 22 százalékkal emelkedett.

Az alkoholista életmód a fiatalkorúak veszélyeztetettségi okának: is egyik tényezője, de
a hátrányos helyzetek kialakulásában más
vonatkozásban is jelentős szerepet játszik (bű
nözés, családi konfliktusok, öngyilkosság,
egészségkárosítás stb.).
A gondozott alkoholisták száma a múlt év
végén 1.300 fő volt, de az alkoholfuggőségben
lévők száma feltehetően ennek több mint
tízszerese. A gyógyulás szempontjából előnyös, hogy emelkedett a kezelésre önként
jelentkezettek száma.
A hátrányos helyzet kialakulásában szerepet játszó tényezők legtöbbször halmozottan
jelentkemek egymás hatását erősítve. Jól látható ez a növekvő munkanélkülivé válás
kapcsán is. A munkanélkülivé válás a jövedelemcsökkenés mellett a társadalmi kapcsolatok beszűkülésével, elbizonytalanodásával,
rendszeres tevékenység hiányával is jár.
Mindezek előidézői lehetnek az alkoholista
útra lépésnek, a büntetőjogi normákba ütköző
cselekményeknek, a család működési zavarainak.
.
Napjainkban fokozódó gondot jelent a hajléktalanok csoportja. Többségük szabadságvesztésbol., intézeti nevelésból kikerült,
gyökértelenné vált, a szociális lejtő aljára
keriilt személy. Ez év áprilisában Szolnokon
megnyílt az első átmeneti szállás a Családsegítő Központ működtetésében.

IV.

A megyei tanács tavaly korszerűsítette a
megye szakigazgatási szervezetét, melynek
alapján egy szakigazgatási feladatkÖfbe keriilt
a gyermek-, ifjúságvédelem és a szociálpolitika megyei irányítása. A családvédelem egységes szervezetének megteremtése az egészségügyet irányító szakigazgatás keretében
azért is célszerű volt, mert így a hatósági
munka a családvédelem intézményhálózata és
az egészségügyi intézmények - szolgálatok
együttes munkálkodására jobbak lettek a feltételek.
III.
Az alkoholbetegség, az alkoholbetegek
Az elszegényedés folyamata a gyermek- és problémája azonos mértékben terhelte és terifjúságvédelem területén is nyomon kísérhető. heli az egészségügyet, a szociálpolitikát, a
A kiskorúak veszélyeztetettségének okai az gyámügyet. Hasonló a helyzet a magatartási,
évek alatt átrendeződtek. Leggyakoribb veszé- beilleszkedési gondokkal küzdő lakosságcsolyeztetettségi ok a környezeti (43 százalék), az port ügyeinek intézésénél is.
Az egészségmegőrzés társadalmi programanyagi (42 százalék), majd a magatartási (12
százalék). A környezeti és anyagi veszélyezte- jának megvalósítása is az egészségvédelem és
tettség gyakran összemosódik, és felcserélhető a szociálpolitika együttes szemléletét feltételeok és okozati összefüggésben áll a nem zi, az ágazati felelősségvállalás pedig egészségügyi, szociális és jogi szakismeretet tesz
megfelelő lakásköriilménnyel, valamint az alkoholizmussal.
szükségessé. A,. különböző intézeti gondozás
A veszélyeztetett kiskorú akról való gon- feltételeinek és :,zakmai tartalmán~. irányítádoskodás formái között az anyagi segítség- sa, ellenőrzése egységben történik. Osszekapnyújtás keretében rendszeres nevelési se~ély csoltuk: a helyi tanácsi ügyintézo1c szakmai
ben részesül 1.800 családban élő 3.400 kisko- tájékoztatásának és segítésének a rendszerét is.
Az egységes családvédelem szervezeti kirú. A segélykeret az utóbbi öt évben a
háromszorosára emelkedett (8,6 millió forint- épülése a településeken még fontosabb, melyról 25,6 millió forintra), de a dinamikus nek megteremtését az új önkormányzati töremelkedés sincs arányban a rászorultság 00- vény tovább erősítheti a családvédelern, a
vekedésével. Ez azt jelenti, hogy az egy szociálpolitika hatósági jellegű, és az intézmékiskorura jutó támogatás havi összege alig nyekben zajló szükségletkielégítő, szervmhaladta meg a hatszáz forintot. Jelentős növe- megelőző tevékenység szervesebb össz;ckapkedést mutat a rendkívüli segély összege is csolásával. Intézményi teriileten a hel)f1 szo(l985-ben 6,3 millió, 1989-ben 25,1 'millió ciális infrastruktúra újragondolása is időszerű,
forint), figyelemmel azonban arra, hogy 1989- a fenntartó ~~ormányzatok pénzügyi lehető
ben a segélyezett családok száma 6.800, az ségei, a szervezetalakítási szabadság, a változó
érintett kiskorúak száma pedig majdnem szükségletek, és a társadalmi, egyházi, magán16.000, így a támogatás el aprózódott. Allami vállalkozási tevékenység remélhető erősödése
.
gondoskodásban a megyében 1.400 gyermek alapján.
él, megközelítőleg 60 százalékuk korábban
Dr. Molnár Imre
már védő- és óvóintézkedésben részesült
Dr. Györgyi Lajos
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Ragály-e az önpusztítás? ·
Az indokolatlan félelmek, titkolózások és elhallgatások
után egyre nyíltabban beszélünk a társadalom olyan jelenségeiről, mint az :öngyilkosság, az alkoholizmus, a neurózis és
a bűnözés. Azaz - összefoglalóan - a devianciákról, melyekről - aligha indokolatlanul - az egymásnak ellentmondó
vélekedések soka3ága él a köztudatban. Mert kiindulhatunk
abból is, hogy a magyarság dokumentáltan a legönpusztítóbb
népek egyike, így a hatszázezemél is több alkoholista, az
évenként csaknem ötezer öngyilkos, s a szintén százezrekben leírható neurotikus betegek számát akár "természetes"
következményként is felfoghatjuk. De az önpusztítás okait
kereshetjük a szociális és kulturális viszonyokban, az egyén
életét megnyomorító társadalmi feltételekben . S ugyanígy a
személyiségben rejlő motivumokig is eljuthatunk; a "lelki
restség" és az öntudatlanság menedékébe menekülők magataI1ásának elemzéséig.
Am bárhogyan értelmezzük is a deviáns jelenségek újratermelődését, a tények tények maradnak. Méreteiket tekintve
is egyre aggasztóbbak. Országosan és regionálisan egyaránt.·
Kétségeket támasztó óvatoskodás helyett tehát a kiváltó
okok feltárására van szükség. Elfogulatlan és tárgyilagos
elemzésre. Mert valódi látlelet híján a terápia pusztán tüneti
jellegű lehet. Nemcsak országosan, hanem a megyében is az
utóbbi években az alkoholisták száma több mint ötszörösére
nőtt. Hozzávetőlegesen csaknem tizenegyezer súlyos alkoholista található az egész megye területén. Nyilván ez csak
közelítő érték, hiszen nem minden alkoholista vesz részt
~lvonókúrán, s nem is mindenkinél vehető észre egészségkárosodás. De még nehezebb a mentális betegségben
szenvedők arányát pontosan megállapítani. A titkolózás akárcsak az öngyilkosok esetében - nyilvánvaló. A statisztikai adatok legfeljebb azt bizonyíthatják, hogyamegyén
belüli deviáns jelenségek aránya nagyjából megfelel az
országos átlagnak. Eltérések legfeljebb az egye~ megyék
jellegzetes devianciaformái között mutathatók ki. Igy például az alkoholisták száma kevesebb Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéhez képest, s a "sikeres" öngyilkosságok száma sem
éri el a Budapesten mért, nemzetközileg egyedülálló 48
százezreiéket.

Illúziók nélkül
A tragikus helyzetet árnyaló számadatok azonban más
irányból kínálják magukat továbbgondolkodásra. A legfontosabb mindenképpen annak megválaszolása, hogy miért
menekülnek annyian az alkohol öntudatlanságába, illetve,
hogy mi váltja ki a sok lelki meghasonlást és önpusztítást.
Megengedhetetlenül leegyszerűsítő magyarázat lenne az, ha
csupán a társadalmi beilleszkedési zavarokra, a rossz szokásokra, vagy a hibás konfliktus-megoldás módjaira hivatkoznánk. Még ha igaz is az, hogy a közvélemény egy része
megértő az öngyilkossággal vagy a túlzott alkoholfogyasztással szemben, s irodalmi művekben is gyakran előfordul az
önpusztítás "heroizálása", mint ahogyan költők, írók, színészek személyes példái is sugallják az életszervezési nehézségekkel kapcsolatos rossz megoldást, a deviáns magatartás
okai messzebbre vezetnek. Nem elegendő ugyanis a hamis
értéktudat torzító hatásából kiindulni, vagy abból, hogy az
egyén egzisztenciális válsághelyzetében nem talál közösségi
támaszra, hanem a társadalmi viszonyokig kell eljutnunk.
Vagyis a társadalom összeroncsolódását gyorsító tényező
kig.
S ezek között a kialakult kulturális szokásegyüttes (az
ivási szokásoktól kezdve a társas érintkezés jellemzőiig)
éppúgy szerepet játszik, mint az elmúlt négy évtized elnyomorító politikai és szociális valósága. Mert ha az öngyilkos-

~ág, az alkoholizmus, a neurózis valamiféle problémamegoldási módk:ént, menekülési útként jelenik meg, erről nem
elsősorban az életükkel boldogulni nem tudók tehetnek. A
következményt ugyanis nem lehet előzményként értelmezni.
Azzal, hogya családi élet egysége menthetetlenül meglazuit,
hogya szülői szerepek felemás módon érvényesülnek, a
szocializációs zavarok óhatatlanul gyakoribbá váltak, s
olyan életvezetési mintát erősítenek az egyénben, melynek
következtében újabb konfliktusok hatására, vagy nehéz helyzetekben nem tud érett, egészséges személyiségként viselkedni. S mivel a családok is társadalmilag hátrányos vagy
előnyös helyzetűek, a megszerzett előnyök, illetve.a halmozódó hátrányok az egyén későbbi életútját kiváltképp meghatá"
rozzák. Kinél erőteljesebben, kinél kevésbé.

A kiskorúsított társadalom
A személyiség teherbírását, állóképességét, küzdőszelIe
mét ugyanis azok a személyi függőségi viszonyok (kötődé
sek és kapcsolatok) formálják, amelyekbe az egyén beleszülelik. A szokásokban· és beállítódásokban is kjfejezésre jut
ezekhez a belső feltételekhez való igazodás. Igy a családi
minta az egyén számára adott létezési mód lehetőségeit már
indulásnál befolyásolja. Ha valaki nem tanulja meg, hogyan
kell konfliktusait megoldani, a gyökértelenségből fakadó
egzisztenciális bizonytalanság csak szorongásait növel heti,
melyek előbb-utóbb deviáns magatartáshoz vezetnek. De
nemcsak erről van szó, hanem a túlzott engedelmességre már-már önfeladásra - kényszerítő szociális és politikai
viszonyok hatásáról is. Az állam szocializmus természetéhez
tartozott, hogya társadalom tagjait kiskorúként kezelte,
akikről minduntalan gondoskodni kellett. A kiszolgáltatottság, a kapcsolatszegénység ennélfogva eleve deformálta az
embereket.
S a helyzetet csak súlyosbította, hogy az egyént érintő
megannyi konfliktus megoldásának objektív lehetőségei is
hiányoztak. Jóllehet 8. konOiktusok a társadalmi élet természetes velejárói, s elvileg a fejlődést, a fennálló viszonyok és
állapotok meghaladását szolgálják. Feltéve, ha a konfliktusokat elszenvedő személyek szembenézhetnek a konfliktusok
okaival, és ha módjuk van azokat valamilyen formában
befolyásolni. Ellenkező esetben, ha a nyílt és demokratikus
érdekegyeztetéés lehetősége hiányzik, ha a közösségi megoldáskeresés kimerül a társadalmi struktúra bürokratizálódásában, ha a cselekvéssel járó kockázat és lÖbbletfelelősség
kizárólag az egyén számlájára íródik, előbb-utóbb kilátástalanná válik a mindennapi küzdelem és a helytállás is. Más
módon lesz persze valaki alkoholistává, s megint más módon
bűnözővé. De bármilyen nagy is a kettő közötti különbség,
arról semmiképp sem feledkezhetünk meg, hogy a deviáns
jelenségek nem "beilleszkedési nehézségek", hanem a hátrányqs emberi helyzetek következményei.
Es ezek a hátrányok éppúgy származhatnak a település
jellegéból, mint a munkamegosztásban elfoglalt helyből,
vagy a kulturális megfosztottságból. Akár úgy is fogalmazhatnánk: a devianciák a társadalom diszfunkciójának következményei, a számarányukból következtethetünk a társadalmi fejlődés dinamikájára vagy annak hiányára, jellegükből
pedig a társadalom érték- és normarendszerére. Az önpusztítások számarányáJlak növekedése - mint a jéghegy csúcsa jelzi a válság mélyülését. Ha pedig az alkohol mámorába és
-az öngyilkosságba menekülők életsorsát közömbös nyugalommal vesszük tudomásul, tegyük hozzá azt is: ők fizetik
meg az árat azért, hogy mások ne kerüljenek az önpusztítás
csapdájába.
Kerékgyártó T. István
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A forradalmak után
A történelem és a kultúrtörténet személyiségek, mozgalmak, művek seregét tartja számon, mint a közép-kelet-európai népek közötti hfd alapozóit, lelkes épft6it. Közös Msei
is vannak ezeknek a népeknek. A szlovák népköltészetben
otthonos Mátyás király, Rákóczi, s6t Kossuth neve is, a
délszláv költészetben viszont tisztelettel említik Hunyadi
Jánost, a Zr[nyieket. Az Európa közepén és keleLi felén élő
népek legjobbjai mindig is azt vallották, amit a jugoszláv
Todor Manojlovic Appollinaire és Ady párizsi reggeleír61
frt:
"Baj is az, kinek s milyen nyelven énekelünkHa egy nagy gondolat lelkesít bennünket?"
Ez a nagy gondolat Fábry Zoltán szavaival "népek,
kultúrák közlekedési útja: a híd." Ebben a kapcsolatkeresésben tehát nem azt firtatják, ami a népeket elválasztja
egymástól, hanem ami összeköti őket. Mi tagadás, szívós
türelem kell, hogy vezérelje ama hídépítőket, hiszen e
népek történelmében éppen elégszer sodorta el ezeket a
bizonyos közeledést szolgáló hidakat az ellenségeskedés, a
tajtékzó nacionalizmus és a bizalmatlanság. A világnak
ezen a részén - amelyet egyébként a népek koMjának is
neveznek - a legjobb elmék türelemM l is példát adtak.
Németh László frta 1940-ben: "Körülbelül hét-nyolc éve,
hogya mi nyugatias magyar műveltségünk egyoldalúságát
észrevettem. Ennek az egyoldalúságnak történelmi gyökere
van. Buda visszafoglalása s Magyarország állítólagos
felszabadulása után teljesen megsemmisültek azok a régi
olasz-délszláv-magyar-lengyel, s6t cseh és román kapcsolatok, melyek mint egy keleti Golf-áram melegítették a
kelet-európai kis népek életét." Századunk nagy -magyar
alkotói - legyen elég ezúttal csak Bartók Béla és Németh
László nevét említeni - máig érvényes modellt teremtettek a
tudatos, etikus hfdépítéshez. A Szlovenszkón élő Győry
Dezs6 jóval a második világháború e[(jtt megfogalmazta:
"Mindnek kfvánom, amit egynek,
hiszen közös a nyeremény.
Én minden népet féltek attól,
amitőlféltem az enyém."
Azon töröm a fejem , hogy tettem-e valamit ennek a népek
javát szolgáló programnak a sikeréért? Tettem-e akárcsak
egy féltéglát is ama hfd szerkezetébe? Talán nyugtathatom
magamat észt, tatár, kirgiz, mongol műfordításaimmal, de
jól tudom, ez nagyon kevés. A népek, kultúrák közlekedési
útjának építéséhez persze fölöttébb hasznos a műfordítás,
más népek értékeinek a megismertetése. Igen vonzó számomra egyik nemrég elhunyt műfordftónk, Csuka Zoltán
tevékenysége. Úgy vélem, 6 valóban a jószomszédság
misszionáriusa volt: a közeledés, az együttélés, a jószomszédság hittérít6je. Bizonyítják a könyvei. Az "Adriai
tengernek múzsdja" GÍmű műfordítás-kötetét lapoigatom,
amelyben a dalmát tengerpart költészetét mutatja be.
Csuka Zoltán nem erőszakos, nem agresszív, egyáltalán
nem akarja esetleges ellHtéletekkel élő olvasójának fejébe

verni a saját igazát. Finomabb eszközökkel él: kedvesen
fondorkodik, ravaszkásan udvarol hiúságunknak, s ledorongolás helyett mintha hájjal kenegetné a piciny népek
fiait. Minket is. EmUtettfordításgyűjteményében - csakúgy,
mint a "Csillagpor" GÍmű jugoszláv lírai antológiában,
vagy a "Fényes a tűz lángja" címet vise[(j szlovák gyűjte
ményben. - minden létező kapCsolatot tudatosít egy-egy
költőt bemutató soraiban. Így például Vladislav Mencetic
kard- és tollforgató dubrovniki költ6től a "Szláv harsonát"
közli, "melyet már öregkorában írt meg nagy példaképéről,
az északi csillagról, Zrfnyi Péter horvát bán ról és hadvezérről, a szigetvári hős unokájáról, a mi Zrínyi Miklósunk
testvéréről és művének fordítójár6l. Persze, a hírneves
testvért61, Miklóstól közli az "Adriai tengernek syrenaja"
részletét, s6t ennek horvát nyelvű fordítását Zrínyi Péter
tollából. Ilyen, a két nép történelmének és kultúrájának
összefonódására vonatkozó utalásokat, sorokat találunk
lépten-nyomon. Csuka Zoltán azt is fontosnak érzi közölni,
hogy Andrija Kacic-Miosic a ferencesek budai főiskolájá
ban tanult; hogy Franjo Ciraki dédapja a Balaton mellől
költözött Horvátországba; hogy Jovan Dusic az 1830-as
évek elején évekig követ volt Pesten; hogy Svetislav
Stefanovic fordította legszebben Madách nagy művét, Az
ember tragédiáját; hogy Milan Begovic egyik drámáját
Budapesten is bemutatták; hogy Miroslav Krleza alkotóművészetének számos magyar vonatkozása van; hogy Gustav Krklec "sokat jár Budapestre, ahová, nagyanyja révén,
óbudai emlékek kötik ... "
Több példát is sorolhatnék, de ezekkel sem mondanék
mást Csuka Zoltánról, mint hogy rabul ejti érzelmeinket, a
magyar vonatkozások kiemelésével lekenyerez, s utána a
szó, a vers, a dalmát tengerpart költészetének erejével
lebilincsel és megmelegíti a szfvünket déli szomszédaink ·
irányában. Ha éppen másokat fordít , akkor mások irányában. Ahogyan kell.
A világnak ezen a neuralgikus pontján, Közép-Kelet-Európában most végigsöpörtek aforradalmak, mifelénk békések, tólünk keletre erószakosak. A határok kinyíltak, megyünk, jönnek. Többször találkozunk szomszédainkkal.
Megjelennek, mint békés turisták, mint rokonlátogatók,
mint üzletelő, csencselő tömeg . Most lett igazán jelentősé
ge az emberi kapcsolatoknak, az úgynevezett népi diplomáciának. Egy román író, Ion Slavici írta: "Ha utadbdn
románnal találkozol - mondotta nekem anyám -, köszönj
Buna zinával, de a magyart jónapottal köszöntsd, a
németet pedig Guten Taggal, s bfzd rájuk, melyik hogyan
fogadja. Te tedd a kötelességedet azokkal szemben is, akik
nem teSzik a magukét veled szemben ." Ezt az intelmet
érdemes megfontolnunk, még akkor is, ha manapság és
saját hazájában feledkeztek meg erről az fróról, és főleg
intelmér61.
Körmendi Lajos
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A SZOLNOKTERV megvásárolja legalább
komfortos lakását, ha Jászberény
központjában, a Bérkocsis utca 1. szám
alatti saját értékesítésü lakásaiból vásárol.
182-83 m2, 1 + 3 félszoba + étkezős lakásoki
ár: 27.000 Ft/m2.

Lakásbemutató!
1990. július 19-én
10.00 órakor a helyszínen.
A Jászsági Mész által berendezett
lakás július 25-ig naponta 10.00 16.00 óra kö.z ött lD.egtekinthetö·.
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Épül, szépül
az új színház
A Carmentől a Liliomfiig
Március 25-én a Cannennel zárta be ideiglenesen a
kapuit a "régi" Szolnoki Szigligeti Szfuház, hogy egy
esztendei építő erőfeszítések nyomán jövő április elején a
Liliomfival nyisson a teljesen átépült új színház.
Szükséges volt már a rekonstrukció. A századelőn,
1912-ben épült eredeti ház a hatvanas évek elején kapta
meg az általunk is jól ismert, csúnya, jellegtelen külsejét.
Ebben az épületben, mint valami szűkre szabott zakóban,
csak feszengett már sZÍnész és közönség egyaránt. Cirka
három évtizede szinte hozzá se nyúltak az épülethez, nem
csoda, hogy állapota és a benne lévő technika a végletekig leromlott. Már-már a puszta működés is (élet)veszélybe került.
A jugoszláv Ingra Zagreb new cég nyerte a rekonstrukcióra kiírt nemzetközi versenypályázatot, mégpedig azzal,
hogy a jó munka mellett kedvező szerződési feltételeket is
kínált a megrendelőnek.
.
A rekonstrukció hatmillió-kilencszázötvenezer dollárba
kerül. Az úgynevezett barterszerzódés értelmében azonban egy magyar és egy jugoszláv külkereskedő cég közreműkö
désével - áruval lehet fIzetni a partnernek. Magyar áruval, s
talán az sem lényegtelen, hogy a teljesítés során előnyt
élveznek majd amegyebéli exportképes termékek.
Ez a csaknem hétmillió dollár több mint 450 millió
forintot jelent, amit több forrásból sikerült "előkaparniuk"
a színház vezetőinek. A megyei tanács hatvanmilliót
szavazott meg e célra, a megye vállalatai pedig nyolcvanmillió forintot tettek hozzá. A hiányzó pénzt központi
forrásokból , céltámogatásként sikerült "behozni" a megyébe.
Kívül-belül megújul a Szigligeti Színház ez alatt az
egy esztendő alatt. Szebb lesz, hangulatosabb, és az
eddigieknéllényegesen jobban szolgálja majd a közönséget és a színészeket egyaránt. A külsőségeken túl több
mint egymillió dollár értékű új technika kerül a színházba; némileg csökken a nhőtér nagysága, de lényegesen
kényelmesebbé is válik; átalakul a próbaterem, és a
jövőben kamaraelőadásokat is lehet majd benne tartani.
Képeink a rekonstrukció munkáit örökítették meg, június
végén.
'
(Fotó: Mészáros János)
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Harmóniában
önmagunkkal
Krisztus előtt hatezer évvel kezdő
dött. Tudomány a
föld felvirágoztatására, az emberiség
gyógyítására. Buddha is Mazdaznan
mester volt, Mózes
is. Alapelvünk: testvéries módon élni.
Nem rabolni, ölni,
eltiporni másokat,
lerombolni az értékeket. Célunk, hogy
mindenki
találja
meg önmagát. Ismerje meg önmagát,
s találja meg azokat
a lehetőségeket, melyekkel harmóniában tud élni. Eközben szolgálja a társadalmat is. Az ember és a társadalom
harmonikusan
fejlődjön,
működjön
együtt.
- Mindez hogyan függ össze azzal,
hogy önök vegetáriánusok?
- A hús nem természetes tápláléka az
embernek. Mérgezi a szervezetet. Veseés bélrendszeri betegségeket okoz, női
problémák, daganatok kialakulásához
vezet. A korai öregedés a húsfogyasztás
miatt van. A depresszió, lelki problémák
szintén ide vezethetők vissza. Mi a
tennészetes életmód kialakításán fáradozunk. A helyes életmóddal sok betegség
megelőzhető. Egészségesebb emberek
egészségesebb társadalmat alkotnak. Erre a világon már sokfelé rájöttek. Persze,
időbe telik, míg a vegetáriánusság társadalmi méreteket ölt.
A konyhában sok finomság készül. A
megmaradt müzlit turmixolás után ki
lehet sütni. Jó ízű a vöröslisztból készült
tésztaféle egy jó nagy paradicsommal. A
szója meg szezám mag itt fontos alapanyag. S nem megy veszendőbe a cseresznyemag sem. Megszárítva, megőröl
ve veseproblémákra jó. Valaki ibolyagyökérport ajánl, ez belülről szépíti a
hölgyeket.

"Sok áldás, békesség áradjon bőven ránk. "
Egyszerű dallamsor csendül ezzel a szöveggel,
miközben a résztvevők az első tornagyakorlatokat
végzik. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola
kollégiumának tornatermében negyvenen
lehetünk. FőlegfiataZok. Egy-két idősebb ember,
talán két-három testesebb hölgy akad a
társaságban. Már az első percekben látható, nem
fogyni,fogyókúráznijöttek a résztvevők. Ok az
Életmód-tábor résztvevői. Az első ilyen tábor ez
Jászberényben. Előzménye pedig annyi, hogy '89
őszén a Déryné Művelődési Központban
életreform-klub alakult. A klubtagok, valamint
Vadnai Zsolt és Ferencsik István
természetgyógyászok az eZmúlt hónapok alatt az
együttműködés új lehetőségét látták az egyhetes
táborozás révén. Így ezt itt Jászberényben
rendezték.
A jó félórás testmozgás meditációval
zárul: "Igen, működj jókedvben most,
mert a mosoly már sikert hoz" - hangzik
az újabb dallamsor. Aztán reggeli hez
ülünk. Müzli, kecsketej, körömvirág- és
borsmentateák, gyümölcs, méz, kukoricacsíra-olaj az asztalon. A barnás színű
sütemény szerecsendióból, szegfűszeg
ből, fahéjból víz és méz felhasználásával
készült.
- Az étkezésnél fontos, hogy nyugodt
körülmények között történjék - hangzik
Ferencsik István jótanácsa. Ha nincs
időnk a ny ugodt táplálkozásra, inkább
halasszuk el. Az ételt alaposan meg kell
rágni. Evés előtt fogyasszunk folyadékot, sőt a gyümölcsöt együk meg előbb .
Ez segíti, hogy hamarabb megeméssze
gyomrunk a táplálékot.
Vadnai Zsolt természetgyógyászt - a
Reformkonyha egyik szerzőj ét - valaki
MESTER-nek szólítja. - Nem vagyok
mester! Csak 25 éve tanítom a Mazdaznan élettudományt. .Mester csak negyven
évi tanítás után lehetek.
- Mi ez a Mazdaznan élettudomány?
- Ősi pcrzsa tudomány és vallás is.

Dr. Balatoni Gyöngyi Bag község
körzeti orvosa, ám nem szépüini jött a
táborba. - Nekem pihenés is a tábor.
Aktív kikapcsolódás a sok munka után.
De tanuIni is jöttem. Nem valószínű,
hogy lemondok a húsevésrőL A tornagyakorlatok, a konyhatitkok elsajátításával azonban lehet, hogy éppen betegeimen tudok segíteni. Mint orvos, nyitott
vagyok minden újra, minden olyan dologra, amivel segíthetek pácienseimen.
A helyes táplálkozás a "hivatalos" orvoslásnak is része. Csak hát az emberek
már akkor veszik komolyan az intelmeket, amikor a halál szele meglegyintette
őket! Én mindent kritikával fogadok, de
az ésszerű dolgokat szeretem kipróbálni,
alkalmazni. Ezért vagyok itt.
Mann György budapesti gimnazista
épp egy éve ismerkedett meg Vadnai
Zsolttal. A mindent csak észérvek alapján befogadó tinédzsert rabul ejtette az a
magyarázat, amit tőle hallott. - Kicsit
túlsúlyos is voltam, de a fogyókúrát
önkínzásnak tartottam. A vegetáriánus
életmódra való áttérés után azonban azt
tapasztaltam, hogy strapabíróbb, nyugodtabb lettem, könnyebben lélegeztem,
jól aludtam, fogy tam. Ferencsik István
előadásaira is eljártam. Ebbe a tudományba belepillantottam az ő révén. S
nem a táplálkozás ebben a lényeg. Ez
csak az alap. Megtalál ni önmagunkat!
Rávezetni az embereket arra az útra,
ahol ez sikerül. Ez a fontos.
A táborok egyszer véget érnek, az élet
megy tovább. A természetességre való
törekvés azonban örökre velünk marad.
Úgy éln!, hogy környezetünket ne
szennyezzük sem fizikailag, sem szellemileg. Békésebb, emberibb magatartást tanúsítanÍ embertársainkkal szemben. MegtaláIni a harmóniát önrr.agunkkal 8 környkezetünkkeL Milyen szép is
volna! Akik már ezen az úton járnak,
követőkre találtak Jászberényben is. A
tábor véget ért. Az Életreform-klub mű
ködik.
Kiss Erika
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~ Szalóki nyár ~ Szalóki nyár ~ Szalóki nyár ~

Nemzetközi íjászverseny-Attila nyiJáért
A júniusból júliusba átmenő hétvége volt idén az első, amely
többezres tömeget vonzott a Tisza-tó abádszalóki öblébe. A nagy
attrakció a második Attila nyila Nemzetközi Ijászverseny volt,
amelyet június 27-én, szerdán este nyitottak meg és július l-jén,
vasárnap kora délutan zárult a hivatalos program az ünnepélyes
,
eredményhirdetéssel.
Negyedszázadon át Budapest volt a Magyar Ijász Szövetség által
rendezett nemzetközi versenyek színhelye. Első ízben tavaly augusztusban helyezték ki a szalóki öbölbe, ahol a csodálatos természeti
környezet is hozzájárult fergeteges sikeréhez. Ez a második viszont a szövetség elnöke, Bognár Mihály szavaival élve - a jéghegy csúcsa
volt. Mintha természetfölötti erők tették volna keresztbe a szalmaszálat minden lehetséges alkalommal! A főrendezést vállaló szolnoki
Holiday Tours dolgozói a szövetség új vezetőivel együtt első
alkalommal készítettek elő és bonyolítottak le ilyen nagyszabású
versenyt, ráadásul az ·elődöktől örökölt, meglehetősen rosszul megválasztott időpontban .. Az NSZK-beli versenyzők azért maradtak távol,
Eredménymustra
mert náluk éppen ezidő ben zajlott a nemzeti verseny, az olaszoknál
meg a Mundial'90. A szovjetek utazási probmányozta a céltáblákat. Bálint Imre, magyar
lémák miatt ,az utolsó pillanatban mondtÍilc le
származású festőművész egyenesen Párizsból
részvételüket. A két iraki versenyző távolléérkezett. Gyermekként hagyta el hazáját '56tének oka ismeretlen maradt. A honvédség
ban, egy ideig Ausztriában, majd Hollandiában
nem tudott nagy sátrat adni - még a minisztéélt, tíz esztendeje telepedett le a francia főváros
rium mozgósítása ellenére sem, mert időköz
ban, ahol ma már igen elismert festőművész a
ben szabadságra ment a legfőbb hadtápfőnök .
figuratív kategóriában. Művészete miatt él ott,
Kedden még kétséges volt,hogy a tavalyi
de sZÍvében magyar maradt és rokonszenvezik
helyszínen egyáltalán megrendezhetik-e a
az íjászokkal. Kereste a kapcsolatot velük és a
versenyt (egy nappal korábban ez még termémostani versenyre elkészítette Attila lovon című
sietesnek látszott!), végül is gyors "felső"
festményét, amelyet magával hozott Abádszasegítséggel kellett megszelídíteni a "mumust"
lókra és felajánlotta a legjobb férfiversenyző
- a part fölötti uralmat magához ragadó kft-t,
díjazására.
hogy függessze fel tevékenységét a verseny
Persze, nemcsak íjászatból állt össze az ötnaidejére. Végül már csupán a búcsúesti konpos program. A szabadtéri színpadon esténként
certet - Koncz Gábor, a Madách Színház
változatos műsor kínálkozott. Pénteken a szolművésze, Bródy János zeneszerző-énekes,
noki Videoszféra Kft bemutatót rendezett a
valamint a híres rocksztár, Vikidál Gyula és
megyéről, s a szolnoki nyár egy-egy színfoltját
az Old Commande együttes műsorát - söpörfelvillantó saját filrnjeiből, (pl. az ,Axel Sprinte el a vasárnapi zivatar.
ger-Budapest Kiadói Kft és az Uj Néplap a
Máskülönben, közelről nézve döbbentett
Mundial jegyében rendezett programja; az olasz
meg igazán, hogy milyen kemény munka az
zászlólengető csoport bemutatója és a mazsoíjászat, ami távolról, a kívülállónak c s a k
rettfesztivál; a bolíviai Grupe P'unchay együttes
egy lárv ányos, szép sportot jelent. A három
szabadtéri koncertje a Szolnoki Szabadidős Tárés fél napos versenyprogram szemlélői között
saság rendezésében). A szalóki nyár vendégei, a
voltak olyanok, akik néhány órát időztek a
versenyzők élvezték a látványos videoprograpálya szélén, de nem kevesen olyanok is,
mot, különösen a tavalyi íjászversenyt feleleveakik végigszurkolták a hosszú és rövid távonítő filmnek volt nagy sikere.
kat, a nyolcad- és negyeddöntőket, a középAznap a szokásosnál többen olvasták a parton
döntőt és a díjak sorsát eldöntő legvégső
és a kempingben, a vers!!nypálya szélén és a
küzdelmeket is . Rendíthetetlenül ott figyelte
parti sörözők teraszán az Uj Néplapot, amelyből
az eseményeket a kezdettől a végsőkig egy A férfigyöztcs Stadlcr Zsolt és díja (Fotó: aaz Axel Springer-Budapest Kft több százat
Mészáros
János)
csöndes, szerény, igen barátságos férfi, aki
ajándékozott a szalóki öböl vendégeinek. Mint
távcsövön kísérte a nyilak röptét, tanultudomásomra jutott, egyetlen férfi utasította csak vissza a felkínált
mai újságot a parton, mondván, hogy elege volt a közéletből, a
politikából, akkor se olvas újságot, ha ingyen osztogatják.
További kemény küzdelmekkel vasárnap délre eldőlt a küzdőtéren
a rangsor. Bevallom őszintén, amikor a győztes lányok felálltak a
dobogóra, leginkább azt fájlaltam, hogy Kiss Túnea, (aki egyébként a
legfiatalabb versenyző volt, mindössze 17 éves) még csak dobogóra
se került, pedig szombaton még listavezető volt. De hát olykor a
balszerencse az utolsó pillanatokban húzza át a számításokat. A
komputert pedig nem lehet becsapni (!?) - a női első helyezett Búzáné
B aranyi Andrea lett 300 körrel, második Majarova Magda 299 körrel
(Cseh- és Szlovák Köztársaság), a harmadik pedig Kovács Judit 297
körrel a teljes távon,. a tavalyi bajnok, aki az első abádszalóki
versenyről Attila nyilával térhetett haza. A férfiak közül első Stadler
Zsolt 305 körrel, második Szajlai Antal 296 körrel, harmadik Hamor
Martin 290 körrel (Cseh-és Szlovák Köztársaság) lett. Stadler
Zsoltnak személyesen adta át Attiláról készült festményét a verseny
díszvendége, a párizsi festőművész, Bálint Imre.
Lővésre kész amazonok
• rónai·
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A tiltott tánc: lambada

Tönkreteszi-e az ifjúságot?
A lambada - a távolkeleti doktorok aggodalrnai szerint
A lambada, az eleinte tiltott, majd
világsikert aratott új tánc sikerfilmjét a
hazai közönség júniusban ismerhette
meg. A lambada varázsos táncőrület, és
a tisztes tudósok máris offenzívát indítottak ellene, mondván, hogy tönkreteszi
mindkét nemű ifjúságot. S mégis hogyan? _A távolkeleti doktorok szerint a
tánc túlságosan gyors ritmusa végzetesen felgyorsíthatja a vérkeringést, és
ennek különböző kínos következményei
lehetnek. Sokan meghalhatnak egyszerűen úgy, hogy megá!1 a szívük, vagy
megbénul az agyuk. Allítólag ez a veszély inkább az urakat fenyegeti, a hölgyek ebből a s'~empontból nagyobb biztonságban vannak.
De a következő vádpontban már
mindkét nem elmarasztaltatik. A Iam bada mindenkit elbutít. Állítólag a táncparketten töltött idő ebben az esetben az
agysejtek számára valóságos katasztrófa. Minden lambadával töltött óra egy
évvel veli vissza az intellektuális fejlő
dést - állítják magabiztosan a hajlottkorú
tajvani doktorok. Es mivel igazolják
mindezt? Nos, az érvelés egyenesen
lenyűgöző. A kérdés ugyanis az, hogy
miért nem hagyják abba a táncot azok,
akik egyre butulnak. Hát éppen ez az!
Annyira buták lettek, hogy már észre
sem veszik a szomorú változást és nyugodtan tovább táncolnak. Fittyet hányva
a tudós doktorok intelmeire.
De mi a helyzet a szexuális nyomorúsággal? Ebben az esetben azt állítják a
tajvani orvostudorok, hogy az urak tarLós lambadázása felszítja ugyan a vágyakat, ám az eredményes szerelmi aktusra
egyre kevésbé válnak alkalmassá. Magyarán szólva a lambada állítólag impotenciát okoz bizonyos esetekben. De ha
nem is ennyire végzetes a következmény, akkor is számolni kell azzal óvn ak az orvosok Tajvanon -, hogy az

urak nemzőképtelenné válnak. Ez persze
akár hasznos tanács is lehet a csatorna
túloldalán élő kínaiaknak. Mert nekik
amúgy is csak egyetlenegy gyermekük
lehet. Tehát egy házaspárnak eszerint
első gyerekének megszületése után már
csak lambadáznia kellene, és nem lenne
szüksége óvintézkedésekre a második
gyerek megérkezése ellen.
Mindez színtiszta hülyeség. Ezt már
Brazíliában állítják, a lambada őshazájá
ban. A külföldiek ellopták a táncunkat,
és most összehordanak hetet-havat. Inkább jöjjenek hozzánk, hogy megtanulják, hogyan is kell valójában táncolni a
lambadát. Az európaiak ugyanis - a
brazil vélemény szerint - valamilyen
lehetetlen változatban adják elő ezt a
táncot. Hiányzik belőle az igazi ritmus
és az az izgató szexuális összhang, ami
tulajdonképpen oly vonzóvá teszi, pontosabban tenné a lambadát.
A hidegvérű britek mindenesetre országos bajnokságon tették próbára lambadázó képességüket. A győztes párt
természetesen elárasztották kérdésekkel.
Nem éreznek valamit a lambada kínos
utóhatásaiból? De nem éreztek semmit.
Különben lehet, hogy mindez igaz mondta a táncospár férfi tagja. Dehát
mondják meg őszintén, nem kellemesebb meghalni a kedves ünk karjában
tánc közben, semmint poros papírokat
írogatni arról, hogy mindez mennyire
káros az egészségre? Majd kaján mosollyal a tajvani doktorok legnagyobb
bánatára bájos partnernójével újrakezdte
a Iam badát.
(A szerkesztőség javaslata: agyalgás helyett nézzék meg az üde, látványos, ám annál
limonádébb filmet, mert az legalább ötven
forintért másfélórás kellemes kikapcsolódást
nyújt, s nem fenyegeti egyik nem féltett
potenciáját sem!)
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Óh, drága vidék ...
De mi van akkor, ha csütörtök
délután elfogy a kenyér?
Tanult barátaim már rég megmondták. hogy rám férne
egy kiadós üdül{)beutal6 valamelyik exkluzív elmegyógyintéézetbe. amiért nem szedtem meg magam akkor. amikor ez
még természetes volt. Szerencsére elkerültem a múlandó
dőreség eme ragadós fortélyát (mégcsak hobbitelkem sincs).
így most - jól megérdemelt garzonomból figyelve az objektív
valóság igencsak szubjektív folyását - nem marad más hátra
hétvégeken. mint megtérni szülőfalum csendes derűjébe.
abba a házba. ahol szülémtől édes a szó. a tett és az emberi
példa! Az. amely független volt és marad a politikai
széljárásoktól. a gyakorta termett múlandó "messiások"
ígérethalmazaitól. a proletárdiktatúrától és a rendszerváltástól egyaránt.
Azért. mert számukra egy szent törvény volt: a becsület.
amely egyet jelentett az élettel. azzal. hogy minden nap
korán föl kell kelni. mert a jószágot és a földet nem érdekli
sem az ünnep. sem a politika. Ha nem adnak neki rendben és
időben. ő sem ad vissza semmit az embernek. Akkor pedig itt
a vég ...
No. de ne emelkedjünk ily fennkölt eszmei magaslalOkba.
mert a valóság általában sokkal egyszerűbb és néha mégoly
kellemetlenebb. Történt vala egy június végi csütöríökön.
hogy buszra kapván. hazautaztam a meghitt szülőfalumba
rendbetenni aházkörüli kiskertet. Kenyeret azonban sem
Szolnokon. sem a tranzitállomást jelentő Jászberényben nem

"

vettem. mert meg sem fordult a fejemben. hogy egy mai
magyar falucskában (ahol mellesleg kb . 35DD-an laknak)
félután fél ötkor már nem lesz r4 módom. Nem azért. mert
valaki nem szállított. hanem pusztán azért. mert a főtéren
lévő ABC-áruház dolgozói egyszerre vették ki jogos és
törvényes évi szabadságukat. s így a szóbanforgó üzlet a
maga rendje-módja szerint bezárt erre az időre . (A helyettesítés és az ezzel összefüggő kétszeri leltár ugyanis irtó
bonyodalmas lenne az üzemeltető áfésznek!)
Miután betértem a szomszédos. étteremnek álcázott kocsmába. kiderült: amíg az ABC zárva tart. itt kb. délelőtt ll -ig
lehet kapni tejet és kenyeret. egyébként a település másik
végében léévő egyszemélyes vegyesbolt "elégít ki minden
lakossági igényt". vagy iránya szomszédban lévő Jászberény! (Az autóbuszjárat egyébként is "szemtelenül" sűrű.
naponta legalább 10-12 járat van!)
Szerencsére sokat tapasztalt anyám résen volt. s időben
beszerez te a városból azt a fajta "maszekpék" kenyeret.
amely még a kánikulában is képes legalább 3-4 napig
fogyasztható maradni. Így a röpke bosszankodáson túl más
tragédia nem történt - legfeljebb annyi. hogya vas-műszaki
boltnál is koppantam. ugyanis mire kinyomoz tam az ABC
körüli rejtelmeket. bezárt. Ergo: ll.lD-kor már nem tudtam
ajtópántot (magyarul: zsanért) vásárolni. pedig égetően
kellett volna. (A sors kegye. hogy legalább bort kaptam. mert
azt a közelben három helyen is mértek!)
Miközben az alkony hűsét kihasználva békése n permetezgettem. majd borozgattam - elmélázgattam a koalíciós
pártok mindegyikének választási programj ában szereplő jól
hangzó mondaIOn: "Esélyegyenlőséget a vidéken. a falun
élőknek is!" S erre minteg)' refrénként eszembe jutottak
Berzsenyi patinás szavai: "Oh. drága vidék. cifra nyomorúság .. ."
L.Gy.
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Nincsen élsport diáksport nélkül
A foci VB őrületében hajlamosak
vagyunk minden másról megfeledkezni.
Pedig más sportágakban is születnek
győzelmek, szép eredmények. S az élsporton túl a tömegsport (szabadidősport
- hogy is nevezzem?) azért él, létezik. A
diáksport is produkál eredményeket, ami
megdobogtatja a szíveket. A tanárokét, a
diákokét s aszülőkét.
Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium diákjai nemcsak jó tanulmányi
eredményekkel büszkélkedhetnek. A tanulás mellett a sportolás is fontos. Itt
bebizonyosodott, a jó tanuló lehet jó
sportoló is. A kiváló képességek egymást segítik. Az iskola diák sportegyesületében közel 150 tanuló sportol
aktívan. A lehetőségeket pedig a városi
sportegyesületekkel közösen teremti
meg az iskola.
- A legkiépítettebb a női röplabda
utánpótlás-nevelés - monqia Nagy András igazgató. A Gyetvai Altalános Iskolában már 4. osztály tól minden évfolyamon van egy röplabdacsapat. A pályavá-

lasztáskor összedugjuk a fejünket - tanárok és szülők -, hogy a csapat együttmaradjon. A gyerekek vagy a gimnáziumi
osztályokba, vagy a gyors- és gépíró
iskolába, vagy a kereskedelmi szakmunkásképző kihelyezett osztályába jönnek.
Ez mind itt van nálunk, házon belül. Így
a csapat további fejlődése biztosított. A
gimnázium DSE röplabdásai a Lehel SC
utánpótlását képezik. Néhány tehetséges
lányunk már a felnőtt csapatnak is tagja,
sőt a válogatott keretbe is bekerültek
már tőlünk.
A diáksportot a város üzemei szerényen, de támogatják. A kiemelkedő sikereket viszont azokban a sportágakban
érjük, értük el, melyeknek a Lehel SC
vagy Jászberényi SE szakosztályaival
van jó kapcsolata. Minőségi eredmény
nincs szakosztáiyi háttér nélkül.
Az eredményeket nézzük hát! A női'
röplabda diákolimpiát a IV. korcsoportban idén a Lehel Vezér Gimnázium
csapata nyerte meg. Ez a csapat a
gerincét alkotja - kilenc leány! - a Lehel

SC női röplabdacsapatának, mely idén
szintén szép sikert ért el, feljutott az NB
I-be. A gimnázium diákja, Szeles Márta
iránt pedig a válogatott is érdeklődik.
Az idei diákolimpia a fiúk számára is
szép sikert hozott, Kovács Kornél triatlonban lett bajnok! E meglehetősen ritka
sportágat is kedvelik néhány~n a Lehelben. Tavaly a második helyet szerezte
meg Kovács Kornél, s a Nemzetközi
Diákolimpiáról Ausztriából szintén az
ezüst érmet hozta el.
A Lehel gimi focistái idén a megyei
bajnokság II. helyéig jutottak. Az atléták
a futószámokban a diákolimpia 3.,4., 5.
helyein végeztek. A lányoknak kézilabdacsapatuk is van, mely szintén kötődik
a Lehel SC-hez. A tornászok a Jászberényi SE-t erősítik . A gimnáziumi DSEben természetjáró szakosztály is műkö
dik. A remek felszereléssel sok túrán
vettek részt tanárok és diákok itthon és
külföldön. S bár most dúl a kánikula,
meglehet, akad, aki a téli sítúrára gondol.
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Közélet és anyanyelv

A jóhangzásról
A nyelvnek az a legfontosabb ~elada
ta, hogy a gondolatot közvetítse, de nem
közömbös az sem, ezt hogyan teszi. A
rosszul megfogalmazott szöveget nem
szívesen olvassa az ember, a nyelvi és
kiejtési hibákkal teli beszéd nem a gondolatra, hanem a kiejtési hibákra vonja a
hallgató figyeImét. Fontos tehát, hogya
beszéd a hangzásával is kellemes hatást
keltsen, mert így eredményesebben közvetíti a gondolatot. A nyelv szabályait
betartó, a fülnek is kellemes beszédet
szívesen hallgatja az ember, s jobban
megjegyzi az így közölt gondolatokat is.
Nézzünk most néhány olyan hibát,
amely a beszédet kellemetlenül hangzóvá teszi!
Nyelvünkben gyakran előfordul, hogy
két vagy több magánhangzó kerül egymás mellé, pl. a fiaim, kiabál szóban.
Ilyenkor ne törekedjünk arra, hogy így
ejtsük: fi-a-im, ki-abál, hanem tegyünk a
magánhangzók közé egy, a magánhangzók közötti részt kitöltő hangot, a j-t, s
így ejtsük: fijajim, kijabál.
Sokan azt hiszik, ha így mondják
ezeket a szavakat, akkor műveletlennek
tartják őket. Ugyancsak a műveletlenség
bélyegétól való félelem beszéltet sokakat így: mond-ja, lát-ja. Ezek abba a
hibába esnek, hogy úgy ejtik az ilyen
szavakat, ahogyan írják, nem veszik
figyelembe nyelvünk egy nagyon fontos
kiejtési szabályát, az összeolvadást. A
példaként említett két szót tehát így kell
helyesen mondani: mongya, láttya, azaz

az előbbiben a d és a j, az· utóbbiban a t
és a j hang összeolvad, és gy, illetve tty
hang lesz belőle.
Hasonló hibába esnek azok is, akik a
h végű névszókat betű szerint ejtik: céh,
cseh, düh, juh, méh. Ezeket a szavakat h
nélkül mondjuk: cé, cse, dü, ju, mé. A
h-t csak akkor hangoztatjuk ezekben a
szavakban, ha magánhangzóval kezdődő
rag vagy képző járul hozzájuk. Pl. méhes, dühös stb.
Egy másik hibának a mássalhangzónyúlás nevet adhatjuk. Ez akkor következik be, ha a két magánhangzó közötti
mássalhangzó a kiejtésben megnyúlik,
pl. ellemi, szallag, heggeszt, köppeny
stb.
Ezeket rövid mássalhangzóval kell
írni is, ejteni is, így: elemi, szalag,
hegeszt, köpeny stb. Az előbbiekkel
ellenkező eset az, ha a két magánhangzó
közötti hosszú mássalhangzó a kiejtésben megrövidül. Sokan így beszélnek:
foradalom, álomás, megáló, száloda, pedig az első szóban hosszú a r, a többiben
pedig a l hang, tehát helyesen így
hangzanak: forradalom, állomás, megálló, szállod2.
Végül hadd idézzem Kazinczy Ferencet, aki a következőket írta: "A nyelv az
legyen, aminek lennie illik: hív és kész
és tetsző magyarázója mindannak, amit
a lélek gondol és érez." A most elmondott néhány gondolatban a "tetsző"-re
irányítottuk a figyelmet.

Hirdessen lapunkban!
Vállalati, hivatali és magánjellegü hirdetéseket
kedvező áron közlünk kéthetente megjelenő
lapunkban.
A hirdetések az Új Néplap sz~kházában
(Szolnok, Kossuth tér 1.) a fsz. 6-os szobában
adhatók fel, illetve levélben is megrendelhetők.
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A kereskedelmi
kapcsolatokban sok
még a kihasználatlan

Esztorszagl vallalatok
bemutatkozása Szolnokon

lehetőség

Jász-Nagykun-Szolnok megye és az Észt Köztársaság kapcsolatai nem újkeletűek. Az elmúlt három évtized alatt
azonban csak a politikai és kulturális együttműködés fejlődött.
A gazdasági kapcsolatok az utóbbi egy-két év során kerültek
előtérbe.

Tavaly nyáron Tallinnban egy kiállítás erejéig mutatkozott

relszámolás megvalósulásáig kétséges, hogy élénkülnek-e
ezek a kapcsolatok. Az Észtónia '90 kiállítás azonban azt jelzi,
ez a balti köztársaság tud nívós, versenyképes termékeket
előállítani. Csinos kisbútorokat, kötöttárukat, sportcikkeket,
vegyiárukat hoztak Szolnokra a további üzletkötés ek és
árucsere reményében. A kiállításon - melyet dr. Bugán
Mihály, amegyei ta,~---------------------------, nács
elnökhelyettese
nyitott meg - a Szolnok
megyei kereskedelmi és
vezető
iparvállalatok
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy
képviselői mellett részt
A házigazda Jász-Nagykun-Szolnok most, amikor az ismert szovjet-magyar
vett Kalle Ott úr, az
Megye Tanácsának nevében tisztelettel kedvez15tlen külkereskedelmi egyenleg
köszöntöm önöket, és egyben megköszö- megszüntetése érdekében Magyarorszáészt külügyminisztéri~öm, hogy érdeklMésükkel megtisztelik az
gon a Szovjetuni6ba irányul6 export
um
osztályvezetője;
Eszt Ipari és Kereskedelmmi Kamara ál- drasztikus csökkentésének vagyunk szemVello
Vallaste
úr, az
tal szervezett Észtónia '90 elnevezésfl ke- tanúi, hogyan van ezzel összhangban az
Észt Ipari és Kereskereskedelmi kiállítást.
együttmflködésünk fokozására irányuló
Szeretném tájékoztatni önöket röviden közös elképzelés.
delmi Kamara vállalkoarról, hogy a közös finn-ugor népcsaládMi korábban is úgy gondoltuk és ma is
zási igazgatója és Irina
ból származó észt és magyar nép a hagyo- valljuk: gazdasági stratégiai hiba lenne
Bajnova, a kiállítás renmányosan jó kapcsolatokon belül szflkebb errlJl a kiépített, illetve egyes területeken

be amegye ipara és
kereskedelme. Most
az Észt Köztársaság
tíz vállalata hozta el
termékeit Szolnokra. Az ebből az altartott
kalomból
sajtótájékoztatón
I,gor Pihela, az
Eszt Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke
elmondta,
hogy ők is igazi piacgazdálkodást szehazánkban, ill az Alföld közepén, JászNagykun-Szolnok megye és Észtónia kapretnének. Ebben mi,
csolata kiemelked15enjó, igazán barátinak
magyarok már elnevezhetl5.
őbbre járunk náluk,
(Jszintén el kell azonban mondani azt
ezért tanulni is
is, hogy e korábbi kapcsolatok els15sorban
a politika, jobb esetben a kultúra síkján
akarnak tőlünk. A
mozogtak, és alig volt olyan gazdasági
közvetlen vállalati
kapcsolat a múltban, ami a kölcsönös
kapcsolatok kiépítéell5nyök alapján kihasználta volna azokat
a lehet15ségeket, melyek a személyes ismese, a kölcsönös elretségben rejlenek.
őnyökön
nyugvó
Ebb81 kiindulva - a megyei vállalatokgazdasági együttkal egyetértésben - az elmúlt év nyarán
működés a céljuk.
elindítottunk egy olyan folyamatot, melynek célja az észt és a Szolnok megyei
Szolnok megye válvállalatok közötti közvetlen kontaktus
lalatai számára is
megteremtése volt.
kínálkozik számos
Megyénk ipari és kereskedelmi vállalatai, szövetkezete i az elmúlt évben nagysza_'
kölcsönös lehetőség
bású kiállításon mutatkoztak be Tallinnaz észtekkel történő
ban,felkínálva azokat afogyasztási cikkekereskedésre, töbket, terme18 berendezéseket és gépeket,
amelyek ill készülnek, illetve azokat, amebek között a mező
lyekkel lehet15séget látunk a gazdasági
gazdasági
termékapcsolatokk fejlesztésére. Ennek viszonkek, gépek vagy a
zásaként kerül most sor Szolnokon arra a
faipari termékek pikiáliításra, amely tíz észt vállalat termékeacán. Ám a dollá- \. ibe enged bepillantást.

Dr. Bugán Mihály megnyitója

kiépftés alatt á1l6 piacr61 kivonulni. Megítélésünk szerint a vállalatok közötti közvetlen egyÜltmflködés lehet a garanciája
annak, hogy e kapcsolat mindkét fél közös
gazdasági érdekén alapulva tovább fejIMhet.
Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon, és ezen belül Szolnok megyében
megtermelt fogyasz tási cikkeknek j6 felvevő piaca lehet Észtónia és a Baltikum, s
megvannak azok a lehetőségek, amelyekkel a kompenzáci6 megtörténhet, az
egyÜltmflködés kiteljesedhet.
Ha mindehhez hozzávesszük azokat a
politikai és gazdasági önáll6sodási folyamatokat, amelyek a Baltikumban elkezdMtek, akkor még egyértelmflbb sz-1munkra az, hogy a kapcsolatokat dinamikusan továbbfejleszteni indokolt.
Mi nagyon reméljük, hogya most rendezett kiállítás is hozzájárul ahhoz, hogy
ez bekövetkezhessen. Tisztában vagyunk
azonban azzal is, hogy ez nem máról
holnapra fog megtörténni, de mindenképpen..beláthat6 id15n belül.
Orülünk, hogy észt bar(Jtaink eljöttek
Szolnokra termékeikkel, s a kölcsönös
eltmyök alapján kötend15 üzletek reményében ajánlomfigyelmükbe a kiállftást!

dezője.

A bemutatkozó árubörzén Észtországot a
következő
vállalatok
képviselték:
SALVO
(háztartási gépek, sporteszközök,
ajándékámk); KOOPERATOR
(bútorok); VIISNURK
(könyvszekrények, irodai felszerelések); ESVA (horgászati cikkek);
PUHAJARVE (konyhabútorok); MARAT (fehémemúk, kötöttáruk);
MATEK J.V. (építőipa
ri eszközök); NORMAS
(játékok, autófelszerelési cikkek) és a PLORA
(vegyiáruk, illatszerek).
Felvételeink a kiállított
termékek egy részéről
készültek.
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Erzelmi alapon nem lehet
várost tervezni Jászberény művészei a városért
Néhány alföldi kisvárosnak sikerült
egykori építészeti értékeit. A
modem átépítések építkezések ellenére
őrzik a régi hangulatot. Jászberény nem
tartozik ezek sorába. Bár az itt élő
művészeknek volt kezdeményezése valamiféle egységes arculat kialakítására, s
a hagyomány őrzésének ötvözésére, ez
nem teljesült. Most újra hozzáláttak ahhoz, hogy szakmai kérdésekben ne kerüljék meg őket. Létrehozták a város
művészeti bizottmányát, s hamarosan
konkrét javaslatokat tesznek asztalra. A
bizottmány elnöke Sisa József iparmű
vész beszél terveikről:
- A mai kor diktálja az önszerveződés
lehetőségét. A régi szervezetek - pl. a
Képző- és Iparművészek Szövetsége azonban az erkölcsi támogatáson kívül
mást nemigen tudott adni. A mi terveinkhez azonban pénz is kell. Szeretnénk,
ha a város arculatának formálásába bevonnának minket, s javaslatainkat meg
is fogadnák, meg is valósítanák. Eddig
mindenki épített, toldozott-foldozott
ahogy tudott, s olyat, amire futotta.
Egyedül a színdinamikai elképzelésból ~ régi szándékból - valósult meg valami.
Ugy gondolom, az új önkormányzat támaszkodni fog munkánkra.
- Kik vannak a bizottmányban?
- Jászberény művészeinek sokasága.
Szobrász, építész, zenészek, tanárok, fomegőrizni

tósok, újságíró, festőművész. S támogat
bennünket a Városvédő és Szépítő Egyesület is.
- Mi az, amivel a bizottmány elkezdi a
munkát?
- Első lépésben Jászberény fóterének
és környékének egységes arculatát "álmodjuk" meg. Ebbe az épületeken kívül
rendkívül sok minden beletartozik. A
padok, kerékpártárolók, újságos bódék,
,teraszok, nyilvános illemhely, a boltok
portálja, rácsozata, cégére, egy, az egész
városban egységes információs rendszer
táblái, a burkolatok, kandeláberek, a
szökőkút. A főteret politikamentesnek
képzeljük, a most ott lévő szobrok,
emlékművek elkerülnének onnan.
- Mi kell a megval6sításhoz?
- Legelőbbis az új önkormányzat létrejötte. A mostani tanácshoz írtunk elképzeléseinkről. Felajánlottuk segítségünket, de válasz nem érkezett, talán nem is
fog. Az új önkormányzat reméljük partnerként fog kezelni bennünket. Terveinket a közvélemény elé bocsátja. Utána
pedig dönt a hasznosításról. A főtér
ilyen ki-átalakítása öt év alatt megoldható.
- S mi van akkor, ha az új önkormány- ,
zat is fittyet hány a művészeti bizottmán);ra?
- En ezt nem hiszem. Ha mégis így
lenne, hát tiltakozunk, a nyilvánosság-

hoz fordulunk . Nagyon remélem, hogy
eztán nem érzelmi alapokon fog a város
épülni. Nem lehet társadalmi munkában
"kikunyerálni" valamit azért, hogy valakik aztán büszkélkedhessenek vele. Ennek vége.
- A tervek megva16sftásához azonban
pénz kell!
- Ha a város elfogadja, akkor a pénzt
is biztosítani kell hozzá. Csak így lesz
belőle valami.
- A bizottmány nemes szándéka a
város szépítése. De úgy tudom, egy
alapítvány létrehozását is tervezitek.
- Eddig sajnos egy művésznek, ha
akart valamit, bizony sok helyen kellett
kilincselnie, kunyerálnia. MegaIázó volt
például egy kiállítás megrendezésére
pénzt összeszedni. Ezért szeretnénk
Jászberény Művészeti Álapítványát is
létrehozni. Elsősorban helybeli üzemek,
vállalatok felajánlásait várjuk, de a mű
vészetet pártoló magánemberekre is számítunk. Nekik ez adókedvezmény t jelent, a művészek pedig a "kunyerálás"
helyett a munkájukkal foglalkozhatnak.
Az alapítványból évente egyszer lehetne
pályázat útján pénzt kapni. Például egy
kiállítás rendezéséhez, vagy külföldi
szakmai úthoz, egy kiadvány megjelentetéséhez. Jó volna, ha idén az alaptőke
összejönne, s jövő évben már adhatnánk
belőle támogatást
K.E.

Én Herbert vagyok ...
Rigó József nyári színháza
Szolnokon
A "Híd Színpad", amely aszó nemes értelmében amatőr
társulat, alapító tagját, rendezőjét és mai "mindenesét" , Rigó
J ózsefet jól ismeri a szolnoki kÖzönség. A rendező most amikor a Szigligeti Színház átépítése miatt hiányt szenvedünk
a nyári előadásokban is - jó érzékkel állította színpadra
Robert Anderson Én Herbert vagyok CÍmű 25 perces minidarabját. A szerző zseniálisan ötvözi abszurdba hajló játékában
Tennessi Williams és Edward Albee jellem- és szituációábrázolási technikáját, azt, ami az elidegenült, formálissá vált
életformáról kesefÚ-komolyan elmondható - Goldoni stílusával is kacérkodva.
A két szereplő (a férj: Vidéki Péter, a feleség: Tóth Ildikó
felkavaróan érzékeltetik azt, hogy mi emberek - bármily
régóta éljünk is egymás mellett - igazából nem ismerjük
önmagunkat, egymást, nem tudjuk, kik vagyunk, honnan
jöttünk, mi lesz velünk?! A nagy és örök dilemmát szerencsére
a szerző is és a rendező is feloldja egy könnyed "tengerentúli"
csettintés sel: "Na, és akkor mi van, ha nem így van!"

Az ígéretes, üde nyári csemegének számító produkció t - a
elmondása szerint - ősszel és télen követik újabbak.
Ezek lényege azonban ma még művész titok, így lesz
meglepetés a közönség számára.
Meg kell említeni még, hogya szolnoki HNF-székház
földszintjén működ.ő Irodalmi Kávéház udvara eszményi
díszlet-környezetet nyújt az előadás hangulatának megteremrendező

t~séhez.

Nézzék meg, ha idejük, kedvük engedi! Érdemes.
L.Gy.
(Fotó: Les.)
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A több nyarat megért olvas6k még minden bizonnyal emlékeznek a Néplapban
több mint két évtizeden át élő" Jász-Kun
Kakas" elnevezésil., igen népszerl'i szatirikus melIékletre. Nem szeretnénk elorozni a
~úItbél! dicsős~et az ötletet szülő napilaptol; de ugy véItuk: az olvas6k gondolataira
szamítva érdemes felújítani közéleti lapunkban is a hajdan oly sikeres szatírát
me~. téma ma is akad bőven_ Ehhez kérjük
az Onök segítségét, ötleteit, "csípéseit"
szatirikus írásait_ (A szerk.)
,

l. csípés:

Legyen már végre a Tisza
Szálló a dolgozóké!?
Mondhatnánk persze, hogy miért, hát kié is lenne
az? Hiszen minden hatalom a dolgozó népé - mondot?fl<, s ha mondták, biztos igaz, így tán tulajdonjogunk:
IS az.
.. Mozg~sító cún~, aktuálisabban már díszelgett az
otvenes ,~vek legelcjen egy Néplap-glossza élén és
végén;,bru: ez akkori ó~aj ma már leginkább úgy tűnik,
cs~ sohaJ marad ~ota persze már régen meg történt
az ettermek kollektlVlzálása, mára már a reprivatizálása a sláger, a dolgozói tulajdon ma inkább csak a
vendégvárá-vendéglátó egyre üresebb állapotában leledző... De időzzünk elébb a korábbi tényeknél: mit is
kifogásolt és ostorozott az akkor dívó, álnépképviseleti
stI1usú mú jeles szerzője? Leírja, hogy Szolnok városát
akkoron ellepték az alábbi feliratú ízléses kis plakátok,
melyeken szépen formált · betúk azt hirdették: Az

áflamosított Tisza Szálló a dolgozóké! Szolíd, olcsó

araki ... Olcsó árak!!! Nézzük meg csak, hogyan
érvényesül ez a valóságban - füstölög a szerző: ami
n:ás ,étteremben három, négy forintba kerül, azért a
TIszaban nyolc, nem egy esetben tíz forintot is
elkémek. Jogosan felvetődik hát a kérdés: luxus
szálloda-e a Tisza, avagy tényleg a dolgozóké?..
Hajdani szerzőnk naív zárókérdésére mai válaszu!
szemelgessünk a mostani étekajánlatból: Újházi fácánleves 115 Ft, sertésborda Hunyadi módra 312 Ft,
bélszÍr!Sz~let tükörtojással 444 Ft stb.
Szemelgetést ajánlottam eszegetés helyett - lévén az
tal~ ~telik a régm~tban étket adó három, négy
fonntból. Nagyobb baj az, hogy manapság nemcsak a
luxus · szállodáknál, hanem a többi - így aztán vendéget (alig) látó egységnél is alaposan elszakadtak
az árak az átlag dolgozói családi pénztárcák teherbíróképességétől.
..Ma mi ~ár

így avval is kiegyeznénk - ha jövedelmünk legalabb azt megengedné -, hogy ne a korabeli
?h~m.~ sz,~ti ~Iajdonosként, de legalább vendégként
dozsolhctnenk e helyeken alkalmasint
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Keresztrejtvény
A közmondások azokra a tapasztalatokra épültek, amelyek az
emberi fejlődés nyomán keletkeztek. Rejtvényün.kben egy arab közmondást helyeztünk el a vízszintes
12., 30., valamint a függőleges 13.
és 32. számú sorokban.
Vízszintes: 1. Nem eszik forrón. 5. Női név. 10. A francia
szent rövidítése. 12. Az idézet
kezdete (zárt beWk: N,C). 15.
Csontkötó szalag. 16. Katonai
szállítóoszlop. 17. Névelős uralkodó. 18. Filmcsillag, eredeti írással. 20. Hangtaian égetés! 22
Becézett női név. 23. Egyforma
magánhangzó.J:c. 24. Csillogóvá
teszik-e? 27. Osszekevert sín. 28.
Szamárhang. 29. Tusakodik. 30.
Az idézet második része. 32
Nem ezt 33. Hozzáidomult. 35.
Nyisd ki a szemed! 37. Szalámiféle. 39. Játszma. 40. Egyik megyénk. 41. Cipészszerszám. 42
Apránként veszi fel. 43. A dúr
skála első hangja, fordítva. 44.
Kerüli a munkát 46. Személyes
névmás. 47. Görög betű. 48. A
tollium vegyjele. 49. Növénytannal foglalkozók. 54. Keresztül.
55. Zuhany. 56. Lila virágú
gyomnövény. 58. Poharazók. 61.
Egy jugoszláv folyó menti lakos.
63. Juttat. 64. Ízletesek 66. Igekötő. 68. Észak-Atlanti Szövetség. 69. Pénzzé tesz.
Függőleges: 1. Német filozófus. 2 Dátumrag. 3. Dunántúli

hegység fordítva. 4. Össze-vissza
mar. 5. Gyermeket altató szó. 6.
A rosszallás szava. 7 .... !izmus. 8.
Étkezdében van! 9. Madzag. 10.
Fás, de keverve. 11. .. A puszta .....
(Petőfi). 12. Bízik benne. 13. Az
idé~t harmadik része (zárt beta: E). 14. Lánna, zaj. 19. Egyszerű konyhai eszköz, névelővel.
21. ...-Arábia. 22......koldusdiák..
(Twain). 25. Névelős vaspálya,
fordítva. 26. Gusztusos. 27 .... -tó
(FInnország). 28. Verejtékező. 31.
Megvehető. 3~. Az idézet befejezése (zárt beta Á). 34. Ebben a
pillanatban. 36. Mint a vízsz. 10.
szám. 38. Büfé. 39. Játszma. 45.
Cink. 46. Mint a vízsz. 55. szám
48. Egykori római viselet. 50.
Nyit 51. Pondró. 52. Megelőzi az
okozatot. 53. Dunakanyari város.
57. Kugli. 59. Helyhatározó. 60.
Fordított névelő. 61. Bibliai hajós.
62. O.S.S. 65. Egykori "cs" betűnk. 67. KoITÖvidítés.
.
Beküldési határidő: aug. 1.
A június 20-ai lapunkban közölt
rejtvény helyes megfejtése: "Nem a
hétfejll sárkány az igazi szörnyeteg, hanem a fejetlenség." (Török
László)
A helyes megfejtések beküldői
közül vásárlási utalványt nyertek:
Benedek Antalné Mesterszállás'
Méth Károly Budapest; Bertala~
Sándor Rákóczifalva.
A nyereményeket postán küldjük el.
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