"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Visszaadom
visszaveszem? !
Velemszületett naívságom újabb bizonyítékaként ismét
bölcsebb lettem egy szokatlan eset múltba, jellembe és
messzemenő tanulságokba mutató hatása által. Történt
u-gyanis, hogy még anno, ildomos volt egy progresszív, az
"idők szavát kiválóan értő" téesz-elnöknek adni egy komoly
megbecsülésnek számító megyei díjat a termelés, a köz és
az akkori polbiztagok nívós kiszolgálásában kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért. Ezt akkor senki sem vitatta, nem
kifogásolta, sőt végeláthatatlan volt a gratulálók száma.
(És ezzel én sem vitatom Msünk valós érdemeit!)
Aztán közbelépett a "kisördög elvtárs", aki már akkor
sem volt "jó elvtárs", mert sohasem aludt. Vagyis a
szóbanforg6 mezőgazdasági nagyüzemben és a hozzá kapcsolódó, vele közös irányítású gyárban véletlenül valami
problémácska támadt a gazdálkodással, legfőMppen azzal ,
hogy mit, mennyit, mire és hogyan fordítottak. No.jélre ne
értsék: semmi svindli, semmi hűtlen kezelés esete nem
forgott fenn, mert ezt hitelt érdemlően megállapította az
illetékes bíróság, amelynek állásfoglalását megkérdőjelezni
nincs okunk s jogunk!
Szó ami szó: több hónapos huzavona után Msünk teljes
jogi és "erkölcsi" felmentést kapott - a törvény szerint
jogszerűen és hatályosan. Erre az elslJ dolga volt, hogya
fentebb említett díjat - amit kb. egy évvel korábban arra
kapható újságírók tömött sorától körülvéve adott vissza az
adományozó testület képviselőjének - hipp-hopp visszakérte. Ugyanis akkoron merő sértődésből (mivel az adományozók közül senki sem állt ki mellette a "rágalmakra alapuló
perben") adta vissza, most 16 hónap elteltével alaizyijogon
kérte ismét: mivel az adományozó nem vette el tőle
végérvényesen (a bírósági procedura lezárultáig nem vehette volnq), csak átvette megőrzésre az eljárás végeztéig.
Ne szaporítsuk a szót: ebben az egész ügyben egyedül az
adományozó testület került egérfogóba (utólag , s úgy, hogy
a szalonnácskát még csak nem is látta), és legfeljebb csak a
tanulságokat vonhatta le.
Én pedig annak ci gyerekkori játékomnak a zseniális
továbbélésén gondolkodhattam el, hogya "/e játékod az
enyém is, ám ha megsértel, visszaadom, de ha elmúlik a
baj, lehet, hogya tiéd végleg az enyém lesz"!
L.Gy.
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." Történelmi változásokat 'élünk"
A lniniszter is ember -Kellemes hangulatú MDF-est Szolnokon
Bod Péter Ákos ipari és
kereskedelmi minisztert
és nejét az MDF
szolIlOki szervezete hívta
meg július ban arra a
nyilvános közösségi
rendezvényre,> amelyen
családtagjaikkal együtt
részt vettek amegye
MDF -es országgyűlési
képviselői közül Halász
István, Petronyák László
és Molnár István; az
MDF tagjai és
tisztségviselői; a helyi
vezető gazdasági
szakemberek, valamint
számos érdeklődő és az
MDF -fel szimpatizáló
szolIlOki polgár is.

mány terveiről, a
kereskedelem és
az ipar igen bonyolult és nehéz
kilátásairól.
A miniszter aki most elsősor
ban magánemberként és MDF-tag
vendégként
vett
részt feleségével
együtt a rendezvényen - többek közölt kifejtette: történelmi változások
időszakát
éljük,
ezért ez a korszak
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ek fontos fejezete ~/J "". )
lesz.
Rendkívül /
nehéz örökséggei;:v, ~
és súlyos terhekkei bonyolított
idő
szakban kell a
talpraállást megalapoznunk, a cso·
davárás helyett elszántság és opti·
mizmus kell a ne·
A rendezvény attól volt renclhagyóan hézségek felválla·
lásához. A kor·
újszerű. hogy a Tisza Táncegyüttes nyimány
a nemzeti ér- A kellemes hangulatú esten a minisztert is "mcgtáncoltatták"
tó műsora, a kellemes zene és a vacsora
dekek
szellemében
mellett - szinte családiasan és bálszerűen
során szóba került többek között a koroldott hangulatban - folyt kötetlen be- a racionalitást követi, mert a gazdaság
mány privatizációs terve, ipari stratégiákérdéstabilizálása
nem
lehet
érzelmek
szélgetés a jelenlegi helyzetről, a korse. Ugyanakkor korrekt kapcsolatot kell ja, a hatalomváltás folyamata, a vezetők
kialakítani a kor- egy részének indokolt cseréje és a sajtó
mány, a munkálta- megítélése is.
Bod Péter Ákos egyetlen "kényes"
tók és a munkavál; lalók közölt - erre kérdés elől sem tért ki. Őszinte, szóki• figyelmeztet töb- mondó válaszaiból - terjedelmi okok
bek között a bá- miatt most csak - a következőket emelnyászat
mostani jük ki:
- Jogosan nagy az igény arra, hogya
feszültséghalmaza
is.
kormány feltárja részletes programját,
A minisztert - de a privatizáció nem egy teendő a sok
aki napi 10-16 közül, hanem a gazdasági stratégia eleórás elfoglaltságá- me. Erre igazán ősszel lehet majd válalól és magas beszolni, amikor megjelenik egy hároméosztásálól függetlenül
készséges, ves program. Hogy mit lehet privatizálni
vidám, közvetlen és milyen ütemben, az sok mindentől
és jövőbetekintően függ. Például attól, hogy mennyi pénz
f e I e I őssé gtelj es van a magyar vállalkozók zsebében,
ember - az esten vagy hogy mekkof3 a külföldi tőke
";gy kis küzélcti disputa (balról jobbra): R(m;a ~renc szolnoki Jele~,lévő újságírók érdeklődése. A nagyberuházásokhoz és
tanácselniik, l'ctronyák László országgyölési képvisclö, Pintér IS Jol megfaggatLászló az_\tDF városi elnöke
ták. A beszélgetés
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Bod Péter Ákos interjút ad

privatizációkhoz azonban idő kelL A
Suzuki-ügyleten például öt éve dolgozik
a két fél. Tehát olyan típusú programot
• előrejelzésként sem tudok most monda-
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ni, hogy az idén az állami szektor a rendszerváJtásból eredő új stílus részemondjuk 86 százalékkal áll, jövőre ként - nagy szükséglete és haszna van az
meg hetvenhattaL Ilyen terv nincs, oldott légkörű, kötetlen, családias eszrnecseréknek, mert a kölcsönös informáés nem is lehet. A privatizációnál
lódás így hatékonyabban járul hozzá a
külön kell venni például a földet, a gondok feltárásához, a kételyek oszlatákiskereskedelmet, a tőzsdére vihe- sához, az őszinte politizáláshoz.
tő nyereséges vállalatokat, és a
László Gyula
tőzsdére nem vihető, veszteséges.,
nehéz helyzetű vállalatokat.
- A sajtóval kapcsolatban
megemlítette: a kormány nagyobb megértést, türelmet, reális
toleranciát és helyzetelemzést
vár a sajtótól, tekintettel a váltás
óta eltelt rövid időre, a célokra
és a rendszerváltás küzdelmes
folyamatára - anélkül, hogy bele
kívánna szólni vagy direkt eszközökkel akarná a tájékoztatást
orientálni.
- Az indokolt vezetőcserékről
szólva hangsúlyozta: most nem
valamiféle "listázásról" van szó,
hanem az új folyamatok garantált szakmai-irányítási feltételeinek megteremtésérőL Tény,
hogy pL az iparban a vezetők
egy része elöregedett, így indokolt az ésszerű és szükséges csere, de
csakis a rátermettség alapján és a
Halász István, a szolnoki 3. szám ú kerület
teljes nyilvánosság mellett.
MDF-es országgyűlési képviselője képviselői
Az összejövetel tanulságaként az munkájáról adott tájékoztatást
vonható le. hogy napjainkban - éppen

A sikeres családias-politizáló MDF-est rendezői és vendégek egy csoportja. Középen Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi
miniszter és felesége (Fotók: Illyés Csaba)
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- A 45 éve gylhtes nagyhatalom 45 év Csak a nyugati
után mindent veszteni látszik. A tragi- modernizációs út
kus helyzetre mi a magyarázat?
lehetséges Orosz- Induljunk ki abból, hogy egy sokat országban. Annak
vitatott rendszer vagy tábor a szétesés pedig hiányoznak
a társadalmi feltévégső stádiumába került. A rendszernek telei. Sokkal tramásként volt tagja Oroszország és más- gikusabb tehát a
ként Lengyelország, Csehszlovákia vagy zsákutca, mint el_ mindig a társadalom kisebbsége, egyfajMagyarország. Másként és más időben ső pillantásra látszik. Kisebbek az esé- ta elit, amely azonban maga után húzkerültek a táborba. A rendszert vagy lyek, mint Közép-Kelet-Európában. E~- hatja főképpen az orosz társadalmat,
annak alrendszereit alapvetőcn nem nek az egész világra nézve vannak ko- illetve annak nagyobb részét. Termé-ideológiájuk minősíti, hanem az, hogy vetkezményei.
szetesen lépésről lépésre szükséges
_ Az orosz bürokratikus hatalom azoknak a feltételeknek a megteremtése
rossz modernizációs pályára csúsztak,
illetőleg kényszerültek. Közép-Kelet- mennyiben gátja napjainkban a moder- is, amelyek lehetővé teszik a piac létre-Európában átcsúsztatás történt. Szovjet nizációnak?
jöttét.
jelenlét nélkül nem került volna rá
_-----------------,
Birodalmi tekintetben Gorsor. Mégsem kizárólag hatalmi
bacsovék
elve: amennyire gaz-erőszak döntötte el az. említett
Sokoldalú tehetség Szilágyi
országok helyzetét. Közép-Keletdaságilag megtarthatók a befo·Ákos: író, költő, müfordító,
Európa lemaradása ugyanis nem
lyási övezetek, annyira kell
1945-ben kezdődött, hanem évesztéta, politológus. Talán
megtartani őket. A Szovjetszázadokra nyúlik vissza. Viszont
mindezeknél is több. Az orosz
u~lOn belüli köztársaságok
mindig
Európához
tartozott.
helyzete
másként vetődik fel.
társadalom
és
müvészet
Oroszországnak az európaisága is
Elvileg
velük
is ugyanazt szemindig kérdéses volt.
problémáit közel két évtizede
megtartaretnék:
gazdaságilag
A Szovjetunióban 1929-ben kekíséri figyelemmel. Elemzései
rült sor egy olyan modernizációs
ni őket. Maradjon együtt annyi ,
alaposak, mértékadóak.
kísérletre, amely megsemmisítette
amennyi együtt tud maradni,
a civil társadalmat: a polgári, váÉrdemes figyelni arra, amit
egy konföderációs alapon. De!
rosi és a paraszti, falusi közösséVan egy politikai szituáció,
mond.
geket; a független intézményeket
ami
konkrét. Ha a balti köztároktatásban, kultúrában. A legsaságok
kiválnak, elindul egy
rosszabb, hogy megsemmisítette a
folyamat
és szétesik a SzovjetpiaCOL
Paradoxonnal
állunk
- Gátja, de nem önmagában. Mert ha
szemben. Utolérni és túlszárnyalni akarunió.
Vannak
oroszok,
akik nacionalista
a piacot kikapcsolom, a civil társadaták a fejlett országokat. A piaci viszo- lmat, a politikai demokrácia intézmény- alapon ezt szeretnék. Megszabadulni a
nyokat béklyónak érczték a modernizárendszerét is kiirtom, vagy nem enge- piócáktól, akik az oroszok kifogyhatatciós versenyben. A '30-as években a
dem létrejönni, valamilyen módon még- lan nyersanyag-készletén élősködnek.
külvilág is valóban azt hitte, hogy a
is csak működni kell.
Pár éven belül nélkülük gazdaságot és
Szovjetunióban valami új jött létre,
Az állam felvirágzott Szovjet-Orosz- békét tudnának teremteni - mondják. Ez
amely valóban olyan sebességgel műkö
országban, még akkor is, ha a társada- persze nem ilyen egyszerű és a pióca
dik, hogy képes rövid időn belül az élre
lom lepusztult. Hogy fclvirágozhasson,
tömi.
metafóra sem igaz. Egy valami viszont
működhessen, hogy a piaci viszonyokat
A piac kikapcsolása, a civil társadaigaz.
Ezek az országok egységes gazdahelyettesíteni lehessen: erre szolgált a
lom megsemmisítése - mint kiderült bürokrácia, a funkcionárius réteg. Azért, sági-politikai rendszerbe lettek bekebeegy félreértés volt és modernizációs
hogy betölthesse hivatását, termé- lezve. Egy létező "testnek" vérrel, vagy
csódhöz vezetett fellendülés helyett. Deszetesen privilegizáIni kellett. Kialakult vér nélkül részeivé váltak. Részeiként
mokrácia helyett diktatúrához. A modertehát egy új "rend" - hozzávetőlegesen működnek most is. Esetleg nem szíven~záció tehát más alapokon szervező
húszmillió emberrel. Ez a bürokratikus sen veti le az ember a kabátját, de mégis
dött. A fejlett nyugati világban ezzel
kaszt tényleg a legnagyobb kerékkötője
azt könnyen le lehet magunkról válasz·szemben jelentős szerepe volt a civil
a fejlődésnek.
társadalomnak, a politikai demokráciá- Adott tehát egy rendkívül komoly tani. A testrészeiről viszont nem mondnak, a szabad individualitásnak, a vállalválság a szovjet-orosz társadalomban és hat le az ember. Azt csak tépni, vágni,
kozásnak, a szabadon szerveződő társagazdaságban. Milyen alternatívák kí- operálni lehet. Jogilag igaz és tökéletes a
dalmi csoportoknak.
nálkoznak a feszültség feloldására?
litvánok követelése. De ők testbeépülten
A mai Oroszország tragédiája, hogy
- Az igazi alternatívák nem a politikai léteztek negyven évig, ahogyan Magyarott mindezek hiányoznak. Ma már tudjuk, tÍzmilliókban mérhető akiirtott, pártok szintjén jelennek meg. Két lehe- ország, Csehország, Lengyelország nem.
megsemmisített emberek száma. Ezek tőséget látok. Az egyik a Gorbacsov- Az utóbbiak legfeljebb a kabát szerepét
nem csupán mennyiségi adatok, hIszen csoport. Ők legális uralommal - termé- játszották. Azért van szükség tehát
mÍIlős-égi rétegeit semmisítették meg a szetesen nem a nyugati polgári demokhosszabb folyamatra, mert itt egy új
társadalomnak, miközben ezt nem lehe- ráciák intézményrendszerével - "fontoltett scm genetikailag, sem s~ellemi}eg, va haladva" keresik a megoldást, szövet- testet kell létrehozni. Ha előbb szakadsem kulturálisan újratermeInI. Tchat a ségben a kisvállalkozó kkal, parasztság- nak ki a testrészek, akkor az egész élete
mai helyzet: a modernizációs zsákutcá- gal, szakmunkás réteggel, a városi értelnak a végéhez értek, csak a leépülés és miséggoi. (Ez a szovjet társadalom 20felbomlás maradt hátra. Váltani kell! 25 száza1éka!) Ez a politikai blokk még
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az orosz bárka
lehetetlenné válik. Ez káosszal, polgárháborúval és végül katonai diktatúrával
járhat. Várhatóan agresszíven fog megjelenni ez a hatalom a világporondon.
KiszámíthatatlanuL Ezért óvatos Nyugat
a szovjet-orosz változásokkal kapcsolatban. Nem akarnak elveszíteni egy felvilágosult, nyugatias stílusú politikust és
nem akarják kockáztatni a világ létét
vagy nem létét.
A másik lehetőség a bürokratikus
rendnek és a jelenlegi nemzeti hisztériából táplálkozó fasisztoid orosz nacionalizmusnak a szövetsége. Ez a lehetőség
sajnos napról napra realizálódik.
Az orosz fasiszták megbuktak a választásokon. A legtöbb helyen pedig
blokkot alkottak a bürokratikus hatalom
képviselőivel. Egyelőre sehol nem sikerült áttörniük. Ez pozitiv fejlemény, de
nem szabad túlbecsülni. Ma nem arról
van szó Oroszországban, hogy választások útján kerülhet hatalomra az orosz
nacionalista fasizmus. Ellenkezőleg:
puccs - szerűen. Gondoljunk csak az egyre növekvő antiszemitizmusra, arra,
hogy az állam nem tudja megvédeni az
állampolgárait, pogrom okra kerül sor
egyre gyakrabban. Van egy tömegpszichózis is: a rriegvertség hisztériája. A
kisebbrendűségi érzés, amegalázottság
érzése, a mindent elveszíthetünk kínja. A
hiábavalóság tudata, hogy hetven évig
azért gürcöltek, nélkülöztek, hogy roszszabbul éljenek, mint bárki a földön.
Ebből a nagy nemzeti frusztációból táplálkozik az agresszivitás, ami a nacionalista erőket élteti. A bürokratikus hatalom és a "nemzeti szocializmus" összefogásából igenis létrejöhet egy olyan
politikai erő, olyan ideológia, amely félkatonai, vagy nem is katonai jelleggel
egy újabb totalitárius diktatúrát alapozhat meg Oroszországban.
A két pólus között van valahol - nem
középen - a liberális, demokratikus értelmiségi ellenzék. Ők az orosz populistákkal próbálnak szövetséget kötni. A populizmust Jeldnben, a fasiszta irányzatot
Vasziljevben testesíthetnénk meg. Mind- .
két irányzat nagyon sokfelé ágazik és
sok reprezentálója van. A liberális ellenzéki értelmiséget korábban Szaharov, ma
Gavril Popov személyében testesíthetjük
meg. A legrosszabb akkor következik
be, ha a liberálisok nem maradnak meg
Gorbacsov lojális ellenzékének, hanem

szembehelyezkednek vele. Akkor elérhetik, hogy Gorbacsov megbukik és ők
nem fognak hatalomra kerülni. Maradnak a nacionalisták és a bürokratikus
hatalom.
- Milyen lehet a mi viszonyunk ezekhez az eseményekhez? Mi a helyes
politika?
- Érthető az öröm, hogy a szovjet
csapatok kivonulnak Magyarországról.
De azt gondolni, hogya Szovjetunió
Magyarországon csak katonák által volt
jelen, ez végzetes naivitás. Nem a titkos
kapcsolatokra gondolok. Úgy volt jelen,
hogy ez a társadalom a szovjet képére és
hasonlatosságára lett megformál va 1949
után. Gazdaságilag pedig ma is jelentő
sen oda van kötve. Nem tudom hogyan,
mikor, milyen módon lehet oldani a
köldökzsinór szorítását, de elvágni addig, amíg egy másik köldökzsinór nincsen, ballépés lenne. Az érzelmeknek, az
elszabaduló indulatoknak itt nem volna
szabad teret engedni.
- Mi várható Szovjet-Oroszország
külpolitikájában?
- A szovjet külpolitika egyedüli, ami
nem deffenzív. A két szuperhatalom
közti egyensúlyhelyzet felborult. A
Szovjetunió felismerte saját érdekét. Abból indult ki, hogy amit erőben elvesztett, az máshol jelenjen meg az USA
egyensúlyozására. Legyenek tehát erős
központok, amelyek a mérleg nyelvének
kiegyenIítését szolgálják. Ilyen módon
tudom értelmezni az európai helyzetet is.
Végül is azt a szerepet, amit politikai
eszközökkel a Szovjetunió töltött be az
elmúlt negyven évben, mostantól - Franciaországgal és Angliával szemben is Németország fogja betölteni, gazdasági
eszközökkel.
A másik régió Ázsia. Főképpen Kína.
Volt, aki a tavaly májusi események után
a két ország közeledését megj'ósolta.
Kína nagyhatalmi súlya most már nem
zavarja a Szovjetuniót, amiután Ie kellett
mondania aszuperhatalmi státuszáról.
Sőt, abban érdekelt, hogy Kína erős és
stabil legyen.
A tradicionális harmadik világ és az
iszlám világ is inkább Nyugat- és USAellenes. Persze igazán a Szovjetuniót
sem szeretik. A szovjet külpolitikai orientáció ezt is megpróbálja felhasználni.
Mindez azonban a regényes Jltópiák birodalmába tartozik akkor, ha a jelenlegi

racionálisan politizáló, modernizáció t
óhajtó központi kormányzat megbukik.
Mi kerülhet a helyére? Vagy ideiglene:;
káosz, vagy katonai kormányzat, amely
csak a bürokratikus rendre fog támaszkodni és ideológiája nem lehet más, csal~
az orosz nacionalizmus. A káosz azt
jelenti, hogy a polgári társadalom megoszlik és egymás ellen fordul. A környező országok pedig egyszerűen életveszedelembe kerülnek. Két példa. Ha Oroszország belemenne, hogy minden köztársaság leváljon, akkor a megmaradt orosz
területnek azonnal 25 millió menekülnel
kell számolnia a köztársaságokból. Megoldhatatlan szociális problémát jelentene. Az összeomló Szovjetunióból tömegesen menekülnének Nyugatra is. Egy
újabbkori népvándorlás borzasztó károkkal járna. A másik felvetés. Nem tudunk
még példát olyan polgárháborúról,
amelyben nukleáris fegyvereket is bevetettek volna. Mert azokat a bizonyo:;
gombokat bármikor meg lehet nyomni.
Az elszabadult indulatok ki tudja, hova
vezetnek. Azerbajdzsánban már jelentkeztek ilyen problémák. Csernobilhoz
hasonló erőművek tucatszám vannak a
Szovjetunióban. Polgárháború esetén ki
garantálja biztonságukat?
?gy amerikai fizikusnak volt igaza,
mikor azt mondta, hogy az USA-nak é:;
a fejlett Nyugatnak egy olyan Marshalltervet kell kitalálnia, amely Oroszországot kihúzza ebből a helyzetből. Ba nem
teszi, világkatasztrófa is következhet. Ha
Bush elnök nem ismeri fel ezt, akkor egy
idióta, ha pedig felismeri és mégsem ezl
teszi, akkor meg bűnöző. Ezt mondta az
amerikai fizikus. Igaza volt. A XX.
század végén minden mindennel összefügg. Egyetlen városállamban élünk itt a
Földön.
Bízom az orosz nemzeti progresszió
erőiben, mert egyelőre ők határozzák
meg a folyamatokat. Külső támogatással
- a mi segítségünkkel is - erősíteni kell
őket. Az orosz állam viselt dolgait el kell
választani az orosz nemzet "viselt" dolgaitól. Nem szabad teret engedni az
egészségtelen oroszellenességnek, a
russzofóbiának. Ha sikerül elkezdeni a
gazdaság hatásos átállítását, talán lehetséges lesz a modernizáció is. TalpoJJ
maradhat egy progresszív politikai kuro
zus Gorbacsovval vagy Gorbacsov nélkül. A legrosszabbat akkor talán el lehel
kerülni.
Lengyel Boldizsár
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Amerre a kis lile száll
Magyartés a világ végén van. A köves út itt véget
ér. A falu két utcából áll. S aki a közeli Csongrádra
igyekszik biciklivel, a Körös gátján kerekezik eloda.
A gáton túl az ártér itt még érintetlen szépségével
tárul elénk. Kőris, nyár és fűz települt ide, némelyik
biztos több évtizede. Az egyik öreg fűzfa körül
néhány sátor, egy szép csikó, egy pajkos kölyökkutya,
meg húsz fiatal. Július első kéthetében itt ütöttek
tanyát. Innen indulnak naponta feltérképezni a folyó
völgyének flóráj át és faunáját.
A tcrmészct!cutató tábornak már története van.
Tavaly szervezte meg először két kunszentmártoni
fialal, Radics Zoltán és Szabó László. S nemcsak a
fiatalok ügye ez. A Független Ökológiai Központtól
egy USÁ-ból érkezett biológiatanámő is kíváncsi volt
munkájukra.
- Mindketten lelkesen foglalkoztunk a természet
kutatás ával - meséli Radics Zoltán. A gimnáziumban
ehhez segítséget kaptunk . Különböző diák szimpóziumoJon, megyei környezetvédelmi vetélkedőkön, pályázaton vettünk részt. A hortobágyi kutatótáborba is
eljutottunk. Így jött az ötlet, a Körös völgyét is
módszeresen fel kellene térképezni. Erre szerveztük a
tábort, ami három részre tagolódik. Tavaly a Kunszentmárton és Szelcvény közötti területet kutattuk,
most a Csongrád és Szelevény közti szakasz került
sorra, jövőre pedig Öcsöd től Kunszentmártonig vizsgá ljuk meg az élővilágot. Ez lesz az alapja a további
kutatásoknak. Utána még kétszer három éves kutatómunka következik. Ekkor már az alap, a helyzetrögzítéshez képest történő változások fognak "beszélni"
arról, hogyan s miért történnek változások a természetben. Ezen a területen sok a holtág. Ezek gyors
ütcmbcn töltődnek fel, a növényzet változása jól
mutatja ezt.
- Egy ilyen kutatótábor korrwly felkészültséget,
szakértelmet igényel. Azonkívül pénz is jó, ha van
hozzá.
- Scgítőink akadtak persze. A terület vízügyi igazgalóságainak szakemberei Olt voltak tavaly is. Most a
szolnókiaktól, a gyulaiaktól kaptunk segítséget. Az
Ifj úsági Környezetvédelmi Szövetség is támogat minket, pályázat révén a Természetvédelmi Szövetségtől
lÍzezer fo rintot kaptunk. De számunkra az is nagysze-

rű, hogy Dobrosi Dénes (kiváló denevér szakértő - a szerk.)
eljött a táborba, Ő vezette a denevér-megfigyelést. Sokat
jelentett nekünk dr. Tóth Albert tanár úr segítsége, aki megyei
biológiai szakfelügyelő volt. Amakroflóra megfigyeléséhez
erre a nyárra ígérte nekünk, hogy szerez sárkányrepülőt.
Sajnos ez nem jött össze, mert őt megválasztották országgyűlési képviselőnek, s nagyon elfoglalja a parlamenti munka
- mondja Radics Zoltán, aki már a szarvasi főiskola első
évfolyam án is túljutott az idén.
A táborlakók 18-19-20 éves fiúk, lányok, amatőr természetbúvárok. Persze némelyikük profi a botanikában, a madárgyűrűzésben. Röptében ismerik fel a madarakat, növényhatározó nélkül sorolják a városi puhány számára gaznak tűnő
növényzet ritkaságait. Meg kell tapintani az orvosi ziliz
bársonyosan puha levelét, s megízlelni a belőle készült teát. A
libapimpó elbújik szerényen a dús növényzetben, meglátni
tudni kell. A fiúk-Iányok pedig elvitatkoznak azon, hogy a
ritkaságszámba menő óriás útifű hogyan került ide. Ennek
Ócsán van a génbankja, s ha itt leltek most rá, akkor annak.
kalandos útja lehetett.
A kesel yzugi holtág békéje magával ragad. A víz színét
sulyom borítja, de van itt tündérrózsa , nyílfű, virágkáka .
békatutaj is. S külön is felhívják a figyelmemet a védett
rucaörömre, ami a part közelében úszik a vízen. De a rétek i~.
sok érdekességet rejtenek. A módszeres munka része, hogy
egy négyzetméteres területeken feltérképezik a növényeket.
Gondosan felírják, hány faj milyen számban található ott. A
további munkához persze térképet is készítenek, hogy három
év múlva ugyanazon helyen újra elvégezhessék ezt a munkát.
Az ég bitorlói sem kerülik el a megfigyelést. A tavi cankó, a
kis lile mindenkit a távcsövek mögé parancsolt. A denevérek
megfigyelése éjszakai kalandot is hozott. S a táborélet velejárója, a vihar is okozott bonyodalmakat. Egy széttépett sátor, a
szétdőlt i\1emhely, az átázott holmik bánták az égi áldást. A
Budapestről, Kazincbarcikáról, Devecserről, Já szberényből
érkezett fiatalok a kunszentiek barátjával, Kakuk Mártonnal
azonban igen jól jártak. Ő a táborozás szakavatott mestere, a
bevezetőben említett csikó és kutya tulajdonosa. Nekik is kell
a kikapcsolódás alapon hozta el kedvenceit, mindnyájuk
örömére. Este a tűz mellett nagy beszélgetések során talán a
világot is megváltják. S ha vitáznak is, egyben egyetértenek:
jövő nyáron is folytatják a munkát.

K.E.
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Egy fl1rcsa
Nagyot változott a világ.
R ogy mennyire nagyot,
ki-ki saját tapasztalata
szerint állapítja meg. A
jászberényi autószervíz
közel hatvan dolgozója
számára a rendszerváltás
segített, hogy végre elérjék
azt, amit akartak, a
függetlenséget. A történet
még tavaly tavasszal
kezdődött számomra.
Ekkor vettek körbe a
szervíz dolgozói, s dőlt
belőlük a panasz. Mi lesz
a szervízzel, eladják őket,
lesz-e munkájuk ajövő
hónapban, s ki lesz a
főnökük, hisz a régit egyik
napról a másikra
leváltották.
A dolgozók akkori kétségbeesése értvolt. S elkeseredettségüket a több
hónapos huzavona alaposan indokolta is.
A MIC OOP Műszeripari Szövetkezet
részeként működött, s fejlődött az autószervíz az elmúlt évtized során. A szövetkezetiekkel nem volt épp derűs viszonyuk, hisz ők csak veszteséget "termeltek" . Ez is indokolta, hogy leányvállalattá szervezzék át őket. S mit ad isten, a
leányválialati formában - önálló számvitel, könyvelés, anyagbeszerzés stb. - már
az első évben, 1986-ban nyereséggel
zártak!
hető

Az irigység is rossz
tanácsadó
A szépen alakuló sikert a zsebek is
érezték, s apróbb fejlesztések is történtek. Az összességében nem nyereséges
autójavítás mellé kompresszorok szervizelését is vállalták az egész ország terü-

sikersztori

letén. Ez már jelentős nyereséget hozott.
Mígnem 1988 nyarán a szövetkezetiek
között többen úgy gondolták, fizessen
többet eztán az anyának leánya. Vagy ha
nem, hát váljanak el útjaik.
Ez szöget ütött a szerviz esek fejében.
V égül is az anyától a vagyonon kívül
nem sokat kaptak, ám nyereségük egy
részét mégis oda kell adniuk. Legyen hát
tiszta a helyzet, váljanak el. De mint
ahogy az lenni szokottt, egy válóper sem
egyszerű dolog. Arról nem is beszélve,
hogy szövetkezet lévén, ezt csak a közgyűlés hagyhatja jóvá. S ahol nem egy,
hanem többszáz ember hoz döntést, sok
minden megtörténhet.
Meg is történt. Az anya nem engedte
el a leányt. Olyannyira nem, hogy törvénytelenségek is estek. Számtalan szabálytalanság, huzavona ette az érintettek
idegeit. A vagyonon sem tudtak megegyezni, agyafúrt számítgatásokkal mutatták ki a szövetkezetnél, mennyivel
tartoznak amott. Vizsgálatok következtek, fellebbezések. Az is nyilvánvalóvá
vált, itt személyes presztizs okok is
motiválták a szövetkezet vezetőit.

Lefelé a

lejtőn

A szövetkezetnél egyre rosszabbul
alakultak a dolgok. A gazdasági helyzet
romlott, ez őket sem kerülte el. Ám a
vezetők a ki útkeresés helyett hatalmi
pozícióból - még a pártállam i struktúra
megszokott módján - döntöttek. A megoldást úgy képzeltékel, hogy egyszerúen megszüntetik a leányvállalatot. Vezetőjét pedig leváltották. Új üzemvezető
vei, immár a szövetkezet szerves részeként azonban csak nem lett jobb senkinek. A MICOOP egyre nehezebb pénz:
ügy i helyzetbe került. Lassan már munkát se tudtak adni többszáz embernek a
szovjet piac beszúkü1ése miatt. S az sem
segített, hogy megoldásként kft-vé alakították a szervízt.

A válság végül is oda vezetett, hogy'
szövetkezet tagsága leváltotta az elnököt. Több más poszton is személycserére
került sor, a pénzügyi nehézség áthidalására pedig úgy döntöttek, eladják az
autószervízt, s az érte kapott pénzbó
törlesztik az adósságot. Ha ránézek
naptárra, az elszakadás leszavazása, s az
eladás melletti döntés között egy év tel
el!

A privatizáció
gyötrelmei
Miért legyen azonban sima a további
történet. Az eladás is bonyolult történetet indított. Két maszek és egy nyugatnémet-osztrák-magyar közös vállalat jelentkezett a portékáért. Ez utóbbinak a
helybeli vezetője az a Mizsei Tamás ,
akit egy évvel korábban kurtán-furcsán
küldtek el a szerv Íz éléről. Ám az ő
korábbi irigyei - ma már ezt bizton
állíthatom - . most sem nyugodtak. A
kétdiplomás, két nyelven beszélő, a dok·
tori címet is viselő fiatalemberrel szemben a másik vevőnek drukkolnak. Szabó
László autójavító kisiparos azonban 27
milliót nem tud csak hitelből fizetni.
Mégis ő nyer! Ám a döntés ellenére
visszalép a vásárlástól különböző mond··
vacsinált kifogásokkal.
Újabb hosszas procedúra következik.
Ekkor már hét vevő jelentkezik. Ám él
33-35 százalékos kamatra adott hitelek
ból nem lehet privatizálni! Végül él
V ákuumpressz közös vállalat nyeri el a
szervíz tulajdonlását. S Mizsei Tamás,
az egykori főnök visszatér a szerv íz
élére. Bár vannak, akik nem örülnek
ennek, a többség boldogan fogadja. A
keserves hónapok idegőrlő bizonytalan··
ságának végeszakadt. Biztosak lehetnek
abban, hogy munkájuk, talán javuló ke··
resetük is lesz. Ezt a mindig korrekt
főnök személye garantálja.
Kiss Erika
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A csatározások össztüzében
Az utóbbi hónapokban felértékelődtek a városi
" gyunk. Az állampolgárok a tévéműsorért - ellentelevíziók. A nyilvánosság sajátos eszközei nem- A városi
tétben a közhiedelemmel - egy fillért sem fizetnek,
csak pártcsatározások, de gazdasági vállalkozások televíziózásról - ingyen kapnak minket. A kábelhálózat üzemeltetője, az IKV havi 70 forintot kér a kábelhasználafontos alanyaivá lettek. Persze mindez összefügg a
hatalom birtoklásával. A hatalomnak fontos eszkö- "
~ tért. Ebből mi egy fillért se kapunk! Amikor
ze a tömegkommunikáció. Jász-Nagykun-Szolnok ......
elindítottuk a Mozicsatornát - kedvelt filmeket
megyében egyetlen városi televízió működik, a megyeszékadtunk meghatározott időszakonként -, ezért szerettünk
volna bevételt is. Ám ez több helyen, s a lakosságnál is
helyen, Szolnokon. S e csatározások össztüzében is megmaradt annak, ami volt: közszolgálati televíziónak, a város
ellenállásba ütközött. A Mozicsatorna maradt, a bevétel
televíziójának. Pedig a Macro-Vision Kft ajánlata őket sem
viszont nem jött, nem jön, ezen a "csatornán" legalábbis
kerülte cl.
nem. Ez a jelenlegi helyzet, de szerintem lehet a tévézés is
- Komolytalan volt a szerződés - mondja dr. Vajda Jenő, a
gazdaságos. Lehet ennek bizonyos tevékenységeit vállalkozási alapon végezni, s a hasznot a műsorok eltartására
tévéstúdió vezetője. Sok feltételt szabott, s a mi hasznunk
nem látszott belőle. Azonkívül az is furcsa volt számomra,
fordítani.
hogy miért a stúdiókat keresték. Mi nem dönthetünk ilyen
- A megnövekedett műsoridő kitöltésére elég az ot ember?
kérdésben, hisz a városi tanács "része" vagyunk. A kábelhá- Nagyon leterheltek vagyunk. A választási hónapok alatt
lózatot pedig az Ingatlankezelő Vállalat működteti. Különszinte éjjel-nappal dolgoz~unk . S nem maradt idő kiérlelt,
mélyebb, tartalmasabb, szűkebb réteg számára szóló műsoben is a jelenlegi politikai helyzetben azt hiszem , bűn lett
volna bármilyen irányban elkötelezni magunkat.
rok készítésére. A nézők ezt is számonkérik tőlünk.
-Hogyan kezdődött Szolnokon a televíziózás?
- Hányan is nézik Szolnokon a városi tévét?
_ Kalandos körülmények között. Eleinte kameránk se volt.
- Közel 7300 lakásban, úgy 25 ezer ember. Tehát sokféle
elvárásnak kell megfelelnünk. A tavalyi év végén a tanács is
Aztán egy biciklitárolóban s egy fűtetlen irodahelyiségben
dolgoztunk, ahol esténként csótányok hajtották álomra fejübelátta, ha valamit egyszer elkezdett, azt folytatni kell. Ezért
most lehetőséget kaptunk három szerkesztő-riporter alkalket a 900 ezer forintos készulékeinkben. Szolnok város
tanácsa 1986. április elsejei dátummal alapította a városi
mazására. Nagy meglepetés ünkre negyvennégyen jelentkeztek. Most történik a meghallgatásuk. De nyolcan is kevesen
televíziót. Havi egyórás kísérleti adást kellett készíteni. Az
vagyunk ehhez a munkához. Ideális helyzetben 12 ember
kellene. Nem akarok telhetetlen lenni, a három lehetőség is
alapítás mellett előbb négy, majd még egy státust biztosított.
A költségvetéséből évi 1,8-2 milliót szánt ránk. A gondoskolépés előre. Azért sem dohogok, mert a stúdió új "lakást"
dása ezzel be is fejeződött. Szerencsére a megyei tanács is
kap. Nyár végére, ha minden igaz, költözhetünk a korábbi
látta a kábeltelevíziózás fontosságát. A hálózat kiépítésére
Szigligeti bölcsöde épületébe. Itt viszonylag nonnális körülLÍzmilliót szánt '87-ben. Ebből a stúdió kétmilliót kapott
mények között lehet majd dolgozni. Kialakítható egy stúdió,
megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. Ez óriási minőségi
eszközvásárlásra. Így Ictt kameránk, hordozható képmagnónk s vágórendszerünk, ami nélkül nem lehet dolgozni, ez
változás lesz számunkra, bár még mindig nem ideális
a minimuin. Persze, mi enélkül is dolgoztunk, sok segítséget
működési feltételeink lesznek.
kaptunk a keeskemétiektől. Ez volt a hőskor.
- Valaha is lesz ideális működési feltétel a stúdió
- Ahogyelnézem, itt a Molnár Anna úti házgyári lakás
számára?
sem a legideálisabb környezet egy tévéstúdió számára .
- Nem tudom most. De a televíziózás egyre inkább
- Valóban nem, de ha igaz, akkor hamarosan új helyre
fontosabb lesz. Remélem, ezt nemcsak mi, a nézők, de az új
költözünk. Igaz, a városi tanács nem nagyon érezte át
önkormányzat is átérzi. Álmaim közölt ott van, hogy ne csak
helyzetünket, viszont nem is szólt bele a munkába, nem
a kábelrendszeren adhassunk műsort. A kábel végső soron
telepedtek ránk, hagytak dolgozni. Így a havi egyórás
nem jut el minden lakásba. Szolnokot övező falvak lakosaikísérleti adásokból heti
hoz - akik munkájuk rérendszeres 'adás lett. Tavén ide kötődnek - pedig
valy 286 órát adtunk, ebegyáltalán nem. Viszont
ből közel 80 órányi saját
sugárzott műsorral meg
músort. Az eszközeink
tudnánk náluk jelenni.
fejlesztésére pedig megkeEzt a vállalkozó önkorrestük magunk a pénzt. A
mányzat felvállalhatná.
tévében rejlő reklámleheCsekély anyagi befektetőséget egyre jobban felfetéssel megvalósítható. S
dezik a vállalatok. Rekez az önkormányzat szálám- és referenciafilmek
mára is hasznot hozna.
készítéséből, bérmunkából
Hisz a közszolgálati tétavaly már kétmilliós bevéadáson túl a reklávéteIünk volt. Ezt fordítotmokból bevétele lenne.
tuk eszközökre.
Nem a városi tévének,
- A városi tévé akkor
az
önkormányzatnak.
nyereséges vállalkozás?
Remélem, hogy az eb- Nem, nem így van. A
ben rejlő lehetőséget
bevétel csupán a hirdetéssem szalasztják el.
bői, reklámból van. Mi
közszolgálati televízió vaKiss Erika
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A meghívott halál
Az elviselhetetlennek talált élethelyzetekböl és a reménytelennek
megélt állapotból csaknem ötezren menekülnek évente öngyilkosságba. Életkorra, nemre, hivatásra és képzettségre való tekintet nélkül. Járványhoz hasonló iszonyatos pusztulás ez, melyhez mindmáig a kiismerhetetlenség szorongató élményével közeledünk. Mit tudunk és mit tudhatunk e temérdek halálos ítéletröl,
melyet önmaguk felett mondanak
ki és hajtanak végre az emberek?
A cseppet sem metaforikus érteImti meghívott halálról.
' .. A statisz~ikai adatokból ugyan ismerJuk, de mmden valószínűtlenné talányossá, kiismerhetetlenné válik ha
e~yéni életsorsokhoz kötjük. Az ö~ként
kimondott halálos ítélet véletlenszerűsé
g~ ~?gött ugyanis a sorsszerűség, a
kIkerulhetetlenség súlyos valósága tűnik
f~l. S ha az öngyilkosság közvetlen
kiváltó okát tekintve nagy is a változatosság, a cselekményt megelőző folyamatban
annál
nagyobb
a hasonlósáG.
Az
.. .
. ,.
,.
o
egyem saJatossagok ellenére meglévő
közös mozzanat.

A tények nyelvén
Mert szinte minden esetben megfi- az emberi kapcsolatok elszegényedésének lélektani vetületeként - az
érzelmi beszűkülés, a gátolt cselekvési
készség, az irrealitásba csúszó válságállapot. Erre az állapotra jellemző a negatív érzelmek túlsúlya, a feloldhatatlannak látszó indulatok kavargása, a viselkedés szabályozásának csökkenő kontro!lja. (\z;az: az emberi sorsok nagy
re~télyel. I$y újra és újra kérdezhetjük:
ml az, amI az önpusztítást elkerülhetetle~né tes~i; mi az, ami - noha mindig
mas formaban, de - önnön életük kioltása felé sodorja az embereket? Mi az az
erő, ami egy hétköznapinak tűnő pillanatban az élet ragikus lezárás ához vezet?
Megannyi 'kérdés és megannyi válaszlehetőség. Csak az önpusztítás megfelleb-·
bezhetetlensége válik bizonyossá. És a
tények nem leplezhetik el az élők feleIŐsségét.. Az öngyilkossági szándék nyilt
vagy rejtett üzenetére ugyanis mindig
~or k~rü.l, ám ezt a zsaroló, fenyegető
Jellegu fIgyelmeztetést a CÍmzettek éppoly. kevés megértéssel fogadják, mint
amIlyen meg nem értéssel fogadták korábban az érzelmileg eltaszított személy
gyelhető

att. Itt nincsenek határok és nincsenek
ki,búvók: az elveszettség állapotá végérvenyesen egyetemes, általános állapot.
Joggal hiheménk azt is: illúziók ugyan
vannak, de csupán szánalmas önáltatások. Csak hazudunk és becsapjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy mi sohasem
lehetünk áldozatok.
,És folytathamánk a sort, az öngyilkossaggal kapcsolatos további vélemények,
magyarázatok felsorolását. Ismertethetnén~.a feltárt ténybeli összefüggések és
lelkI mdítékok lajstromát, a végső összefüggések azonban - a jelenség sokoldalú
körülírása ellenére - továbbra is rejtve
maradnának. Mert ha ma összehasonlíth~tat,lanul többet is tudunk az öngyilkos~agrol, h~ sokkal árnyaltabb is róla a kép,
Ismeretemk gondolati mélységét tekintve
a helyzet mit sem változott az elmúlt
évtizedek alatt.
Az országos és a megyei adatokat
elemezve is csupán azt állapíthatjuk meg,
hogy az öngyilkosság sokfelé ágazó személyes okai egyértelműen visszavezethec
tők a társadalmi viszonyokra. Ha ugyanis
a társadalmi kapcsolatok lazák, ha az
egyén gyengén integrálódik a társadal~mba, v~gy éppen ellenkezőleg, ha túlsagosan IS erős a környezettel való sze'mélyi azonosulás, az öngyilkosság annál
gyakoribb jelenség. S előzményei között
nemcsak a személyes élettér beszűkülése
játszik szerepet, hanem az adott viszonyokat formáló cselekvésről való lemondás is. Meghátrálás az összeroncsolt társ~~alom előtt, melynek mélyén az a
faJdalmas~n egyszerű igazság rejlik,
hogy az aldozat - a tett hol tudatosuló
hol nem tudatosuló hősi pátoszával - ~
pusztulás kényszerét stilizálja önként vál lalt halállá. (Alljon itt erre bizonyítékul
néhány elrettentő adat!)

életproblémáit. A nyilt vagy rejtett "üzenetváltás" kudarcát azután a tett demonstrációja követi. A megyében példáull988-ban kétszázhuszonkilenc személy lett öngyilkos, mely százezer la~osra vetítve 52,1 ezrelékes megoszlást
Jele~1t. S míg a városokban száznégy,
addIg a községekben százhuszonöt fő .
vetett önkezével véget életének. Jóllehet
a, hetvenes évekhez képest nem jelent
lenyeges emelkedést, a férfi-nő arány
viszont elgondolkodtató. Míg 1980-ban
a községekben élő férfiak közül százöten, 1988-ban nyolcvannyolcan lettek
öngyilkosok, addig a nők között harmineegy főről harminchétre módosult ez
az arány. S bár - a közkeletű hiedelemmel szemben - az öngyilkosság nem
vezethető vissza sem a szegénységre,
sem a gondtalan jólétre, mert a cselekmeny gyakorisága közvetlenül nem az
anyagi helyzettel, hanem az emberi
együttélés sajátosságaival függ össze.
Még inkább szembetűnő az öngyilkosok nemek szerinti megoszlása. 1980hoz képest ugyan a férfiaknál és a
nőknél is emelkedés tapasztalható de
míg a férfiak közül 1988-ban sz~hatvan négyen, addig a nők közül csupán
hatvanöten "választották ezt a halálnemet. Az eltérést sokféleképp leheme
m~&.yarázni. "?kár a női személyiségben
reJlo okokat IS megemlítheménk, vagy
azt a kör~lm~nY,t, hogy az, öngyilkosság
gondolatalg Juto ember altalában nem
tud eleget tenni szerepkövetelményein~~. Súl~os váls~gából szerepei el pusztítasavai ~gyekszik menekülni. S egy _
Az öngyilkosok száma a megyében nemek és a lakórendszennt beszűkült tudatállapottal J'el- hely
jellege szerint
lemezhető - pillanatban új szerepet kreKözségek
ál: a halott emberét. Az a gondolata Nem 1980 Városok
1988
1980
1988 .
támad, hogy mint halott embernek - a Férfi
68
76
105
88
24
28
31
37
halál kulturális effektusa révén - sokkal Nő
Összesen
104
92
136
125
nagyobb hatása lesz környezetére, mint
amilyen volt élő, szerepzavarral küszkö- Az ~ngyilkosok száma a megyében családi állapot
dő személyiségének. Az emberek sajnál- szermt
ni és értékelni fogják, észreveszik eréKÖRÉBEN
nyeit, s általában csodálni fogják mind- FÉRFIAK
Év Nőúen Házas Özvegy Elvált Összesen
azt benne, amit azelőtt semmibe v·ettek.
1980 27
108
24
14
173
1988

A létezés
kilátástalansága
..A felo!d?a!<l~~ magány állapottá kövult valosagabol Igy csak a halál jelent
m~ne~vést; Mennyire ismerős és menynyIre altalanos ez az állapot! S mennyire
mindegy - egy bizonyos ponton túl -,
hogy nagyvárosban vagy· éppen kis faluban tör ránk a minden célt nélkülöző
siralmasan 'kisstílű, néma szenvedés. A
megfogalmazhatatlan és feloldhatatlan
szorongás a létezés kilátástalansága mi-

25

99

NÓKKÖRÉBEN
Év Hajadon Házas

1980
1988

4
8

Jell~gzetes

26
27

18
Özvegy

22
23

22
Elvált
3

7

164
Összesen

55
65

öngyilkossági módok a megyében nemek

szermt
FÉRFIAK KÖRÉBEN
1980
Önakasztás
131
Gyógyszermérgezés
19
N6KKÖRÉBEn
Önakasztás
24
Gyógyszermérgezés
15

1988
119
25

26
23

Kerékgyártó T. István
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Három év alatt
a tizenkettedik
helyről

ahatodikra
léptek elő
a megyében
Jelentős

javulás
a pedagógusok
bérhelyzetében
Az elmúlt években jogos elégedetlenséget váltott ki az oktatási-nevelési
intézményekben dolgozó pedagógusokból a bérhelyzetük alakulása. Bérszfnvonaluk a más ágazatokban dolgozó, hasonló felsőfokú végzettségű .
dolgozókétól mintegy 45-50 százalékkal elmaradt.
De jelentősen elmaradt a más megyékben dolgozókétól is, hiszen az
országos - megyék közötti - rang listán a 12-14. helyet foglalták el. Megyénkben az elmúlt öt évben kiemeltenfoglalkozott a megyei tanács végrehajtó bizottsága a pedagógusok
bérhelyzetével. Határozataival a bérgazdálkodás hatékonyságának javítását, a béralap célirányosabb felhasználását szorgalmazta.
A több mint egy évtizedes kiemelt
figyelemkísérés eredményeként végre
megtört a jég. A Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetősége által
a napokban kiadott tájékoztató szerint pedagógusaink az országos ranglistán a hatodikok 12.759 Ft-os átlagbérükkel, és csupán havi 125 Ft az
elmaradás az országos átlagtól. A
dinamikus előrelépés 1989-ben történt, amikor is a központi bérfejlesztésen túl az intézmények és a helyi
tanácsok 8-19 százalékos bérfejlesztés-kiegészítést
hajtottak
végre,
amelyhez a megyei tanács további
három százalékot biztosftott.
Így alakult ki a jelenlegi helyzet,
amely szerint az óvodai pedagógusok
az országos ranglistán a tizedikek a
10.027 forintjukkal; az általános iskolai pedagógusok hatodikok a
12 .767 forintjukkal, s a középiskolai
pedagógusok nyolcadikok a 15.700
forintjukkal.
A jelenlegi dicséretes adatok mellett is továbbra is fennáll a gazdaság
más ágazataiban dolgozókkal szembeni elmaradás. Mégis az országos
ranglistán való előrelépés a hatékonyság jelentéJs helyi növekedését
tükrözi.
M.I.~
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Rózsa Ferenc szolnoki tanácselnök aláírja a testvérvárosi szerzödést.
(A kép balszélén dr. Manfred Oechsle, ReutIingen föpolgármestere.)
,/

Ujabb
partnervárosi
kapcsolatok,
pillanatok

Az óváros madártávlatból

Favázas óvárosi ház

J
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A patinás Oroszlán patika

1990. június 2 óta újabb testvérvárosa van Szolnoknak, az
NSZK-beli Reutlingen városa. Az ezt megpecsételő oklevél
ünnepélyes aláírására tanácsi és kulturális küldöttség - a Tisza
Táncegyüttes kamara csoportja - utazott a Baden-Württenberg
tartománybeli városba. Reutlingen és Szolnok egyik közös
vonása közel azonos koruk. Reutlingen 1990-ben ünnepli
fennállásának 900. évfordulóját. A testvérvárosi (vagy ahogy
ott mondják, a partnervárosi) szerződés aláírása részét képezte
az évfordulós rendezvény sorozatnak, ennek megfelelő ünnepélyességgel készítették elő és bonyolították le.
Június l -jén estére Európa-estet szerveztek, melyre meghívást kaptak és felléptek ReutIingen város eddigi testvérvárosainak művészeti csoportjai. Így láthatta a közönség a svájci
Aarau, az angliai Ellesmere Port and Neston, a francia Roanne

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

A piactér az egykori kórházzal

és természetesen a házigazda Reutlingen művészeti csoportjait, közlük két táncegyülteSl is. Az est legnagyobb közönségsikerét kétségtelenül a mindössze hat fiatal párral színpadra lépő
Tisza Táncegyüttes aralta. Két blokkban öt táncot adtak elő.
Másnap 15.00 órakor került sor a városháza dísztermében a
szerződés ünnepélyes aláírására. Ezt szabadtéri műsor követte,
melyet eredetileg a piactérre terveztek, de a rossz idő miatt a
városháza árkádjai alá szerveztek át. Ezen a népünnepélyen is
a Tisza kapta a legnagyobb tapsot. Különösen az öt szám
közül utolsóként bemutatott és kétszer megismételt cigány tánc
váltott ki óriási tetszést.
Néhány szót magáról a városról. A Stuttgarttól mintegy 30
kilométerre fekvő Reutlingennek kb. százezer lakosa van.
Modem városközpontja jellegében és méreteiben Szolnokéhoz
hasonlítható. Viszonylagos épségben megmaradt és szépen
restaurált óvárosa viszont merőben eltér attól. Tcngelyét egy
kb. egy kilométer hosszú sétáló és bevásárló utca képezi sok
szép régi építészeti műemlékkel. Ez az utca érinti az ugyancsak patinás piacteret és elvezet a Mária templom előlt. A
Mária templom a város legértékesebb muemléke. Egyik
nevezetessége, hogy román stílusban kezdték el építeni és
gótikus stílusban fejezték be. (Sajnos oly szorosan veszik
körül az óváros épületei, hogy fényképezhetetlen, csak részleteket lehet belőle megörökíteni.)
Nemcsak a város, hanem környéke is kellemes a Schwabisdie Alb nevű középhegység lábánál fekszik .
Kép és szöveg: Kolozsi Sándor

A hetvenes években épült modern városközpont

Reutlingen népszerü sétáló-bevásárló főutcája

A minöség soha nem megy ki a divatból!
Az ország déli térségében

CSAK SZOLNOKON
a város központjában Ságvári krt. 37.

MEGNYÍLT
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ORIGIN AL

S T O R E

Eredeti LEVI'S konfekció
termékek: PÓLÓK,
33 féle NADRÁG,
a hagyományostól a legújabb
501. fazonig.
BERMUDA, DZS E KI K,
és KIEGÉszíTŐK
gazdag választékát kínáljuk,
naponta: 9 - 18 óráig
. ~mbaton: 9 - 12,30 óráig
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szebbik nemet
emcsak négyest adott, de így is
bertársaim között rendkívül sok ügyes
sikerült a felvételim.
"diplomata" létezik. Különösen azokra
- Diplomata leszel?
.gondolok, akiknél nemcsak a külcsínból
- Igazán nem is tudom, ez
jutott gazdagon, hanem a belbecs, no
mit jelent. Nyelveket fogunk
meg a szürkeállomány osztogatásánál se
álltak a sor végén. Azt viszont meg nem
tudnám mondani, hogy az igazi diplomaták közül hányan viselnek szoknyát.
Tudtommal nagyon kevesen. Molnár
Sándor, a Verseghy Ferenc Gimnázium
igazgatója is megjegyezte - amikor egy
kislányra vártam, hogy végre kilépjen a
szabad levegőre az érettségi bizottság
elől-, hogy "általában nem szeretik a női
diplomatákat. Éppen ezért volt kellemes
meglepetés Timi esete... " De haladjunk
tanulni, azzal már lehet valamit kezcsak sorjában!
deni. Orosz nyelven ta}1ulom majd a
Dél körül lép ki Vajon Timea az
németet és az angolt. Ugy hallottam,
ajtón, amelyen negyed 9 tájban ment be.
háromszoros túljelentkezés volt.
O volt e napon a hatodik maturáló.
- Melyik egyetemról van szó?
- Nehéz volt? - tudakolom tőle.
- Még nem tudtam meg, hogy
- Három tárgyból kellett vizsgáznom.
melyik városba kerülök. Július 16-án
A történelem és a német nyelv úgy
kell kimennem Kijevbe, (azóta valóérzem, igazán jól sikerült, talán a maban el is utazott - a szerk. megjegyzégyar kevésbé.
se) hathetes nyelvtanfolyamra és utá- Tudtommal neked már akkor is
na megyünk abba a városba, ahol
biztos a folytatás. ha éppen csak kettemajd tanulunk. Karácsonyig már hasekkel átbillennél...
za se jöhetek.
- Ez igaz, de azért igyekeztem, végig
- Ez egy kicsit rossz érzés lehet.
tanul tam a felkészülési időben, de leheNemfélsz?
tett volna még mindig többet. Nem
- Érdekes, anyukám biztatott, hogy
szeretnék kényelmetlen helyzetbe kerülpróbálkozzam, most mégis nagyon
ni, hogy valamit ne tudjak ...
Kicsit fáradt mozdulatkiborult, hogy magára marad. A szütal igazít a szemüvegén,
leim elváltak, a nővérem
végigsimít a haján, fekete
'"'"
már férjnél és most én is
ballagóruhája fehér virágitt hagyom ... Apa is örül,
díszén. Elmondja, milyen
hogy felvettek, de ő is
jól sikerült középfokú
félt,
hogy mi lesz velem a
orosz nyelvvizsgája nomostani, bizonytalan kinti
vemberben. Aztán az elMit ér ma a Szovjetunióban szerzett diploma? A
őfelvételi időszakában az
helyzetben. Mindenki réKülügyminisztérium titkárságán azért érdeklőd
osztályfőnöke ismertetett
mísztget, de azért nem
tünk, mert elterjedtek olyan hírek, miszerint a
egy tájékoztatót, hogy lefélek. Úgy hallottam,
het a Szovjetunióba jerendszerváltást követően az ott szenett _oklevelet
hogy Moszkvában lelentkezni egyetemre, a
szünk, és remélem, hogy
nem veszik teljes értékű nek.
-nemzetközi kapcsolatok
egy ilyen nagy világvászakára. Egyik osztály tárElmondták, hogy jelenleg mindenkinek tudnak
rosban nem eshet bajom,
sának megtetszett, s amikíváncsi
vagyok és izgukor otthon Timea említetállást ajánlani, aki a Szovjetunióban egyetemen
te
abban maradtak,
lok
most.
Később meg,
nemzetközi kapcsolatok szakát végezte el. Velük a
hogy ő is megpróbálja,
gondolom, honvágyam is
Külügyminisztérium ösztöndíjszerződést kötött - táhiszen attól még eredeti
lesz. Anyuka hiányozni
szerve szerint jelentkezjékoztattak.
fog ...
het tanárképző főiskolára,
A diplomatajelölt kisorosz-történelem szakra.
Az egyetemen okleveles közgazdász képesítést szelányt másnap délután a
A januárvégi felvételire
tanévzáró ünnepségen látreznek. Ezt egyébként nemcsak külügyi pályán
végül is csak ő ment, osztam viszont. Amikor az
tálytársa visszamondta.
lehet hasznosítani. Diplomáikat, nyelvvizsgáikat
érettségi bizonyítvánnyal
- A negyedik félévi
honosítják. A jövő történéseit nem lehet előre látni,
hazaindult, még búcsút
eredmény kellett hozzá,
intett. Egy hónap múlva
annyi bizonyos, hogy ha elhelyezkedési gondok
57 pontot vittem. Bozsó
már kint lesz. Majd az
Jánosné, az osztályfónölennének, akkor a minisztériumnak - mint a másik
édesanyjával megüzeni,
köm tanította az orosz t,
szerződő félnel: - kell munkahelyet biztosítani.
hogyan alakul az élete.
elég szigorú és félévkor
-rónai-

Egy lány,
aki diplomatának
készül

Mit ér a diploDla?

ezt,
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KÖZÉLET ÉS ANYANYELV
Aszólásokról
"Füstbe ment terv". Ki ne ismemé Petőfinek ezt a versét.
Bizonyára azon nem sokat gondolkodunk, hogy mit jelent ez a
cím. Ha töprengenénk is rajta, a vers elolvasása után mindenki
előtt világossá válik, hogy Petőfi az édesanyját szerette volna
kedves szavakkal köszönteni egy hosszú távollét után, de ez a
köszöntés a viszontlátás meghatottságától nem sikerült, azaz: a
terv füstbe ment.
De mi ment itt füstbe? Hogyan került ide a "füst" szó?
Hogyan lehet az, hogya "füstbe ment" szószerkezeten mindenki azt érti, hogy nem sikerült. Hogyan lehet az, hogy a mai
magyarok közül ma már senki nem gondol itt sem a füstre,
sem a tűzre, pedig a füst és a tűz szó nyilván nem véletlenül
került aszószerkezetbe.
Valamikor a "füstbe ment" szószerkezetnek szó szerinti
értelme is volt. Régen gyakori volt a tűzvész, s bizony gyakran
a gabona is, a ház is a tűz martaléka lett, füstbe ment, azaz
megsemmisült. A kifejezés eredeti értelme mára elhomályosult, feledésbe ment, s megmaradt az átvitt jelentése. Az ilyen
állandósult szókapcsolatokat szólásoknak nevezzük. O. Nagy
Gábor szerint a szólások nyelvünk virágai, mert velük tömören, képszerűen tudjuk mondanivalónkat kifejezni.
A legtöbb szólás régi, több száz éves múltra tekinthet
vissza. Szólásaink egyik csoportjának történeti, művelő
déstörténeti jelentősége van. Ha kibogozzuk eredetüket, régi
szokásokra deríthetünk fényt.
Körmére égett a dolog, mondjuk arra a valakire, aki
valamilyen okból nem tudott idejében elkészülni a munkájával. Senki sem .gondol sem a körömre, sem az égésre, pedig
több száz évvel ezelőtt, a kódexek másolása idején ez még
valóság lehetett, ugyanis a könyvnyomtatás feltalálása előtt

kézzel írták és másolták a könyveket a középkori írók és
másoló papok. A munka sokszor az éjbe nyúlt, s ilyenkor a bal
kezük hüvelykujjának körmére ragasztott gyertya mellett
rótták a sorokat. S bizony a gyertya sokszor a körmükig égett,
s munka még mindig volt bőven.
A kitették a szűrét szólás a leánykérésre utal, az egy
gyékényen árulnak kifejezés a régi kereskedők életéből való. A
saját malmára hajtja a vizet a földesúri önkény t örökítette meg
ebben a szólásban. A földesúr megtehette, hogy új medret
vágatott a pataknak, hogy az új meder az ő malmára vezesse a
vizet.
A szólások egy csoportja az egyes mesterségekkel kapcsolatos. Pl. a benne van a csávában és a cserben hagy valakit
szólás a tímármesteerségre utal. A dugába dől és a nagy
feneket kerít neki a kádármesterségnek állít emléket.
Szólások ma is keletkeznek. Ezek a mai élet egy-egy
jelenségét, a mai ember gondolkodását fejezik ki. Pl.: elhúzza
a csíkot, olajra lép, nem az én asztalom, kár a benzinért.
Ezeknek is megvan az eredeti és az átvitt jelentésük. Mivel
ezek a mi életünkben keletkeztek, ismerjük mindkét jelentésüket.
A szólások értékes elemei nyelvünknek. Képszerűségükkcl
erős hangulati és stílushatást keltenek. Aszólással kifejezctt
gondolat színesebb, hatásosabb. Használjuk csak őket, amikor
csak lehet! Vigyázzunk azonban arra, hogyaszólásokat
állandósult formájukban használjuk, ne változtassunk rajtuk, s
főleg ne keverjük őket össze! Ne mondjuk tehát a pálcát tör
valaki felett és a lándzsát tör valaki mellett két szólást
összekeverve azt, hogy pálcát tör valami mellett, vagy a
tücsköt-bogarat összehord és a kígyót-békát kiált rá két szólást
ne keverjük így: kígyót-békát összehord.
Őrizzük meg és használjuk a szólásokat eredeti alakjukban,
mert ezek a magyar ember gondolkodásmódjának és szemléletének hű tükrei.
Dr. Páldi János
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Mégsem lesz iskolai tantárgy!

Heves, indulatoktól
jűtött, helyenként a
szélsőségektől sem
mentes vita zajlott
nemrégiben a
nyilvánoss4g színe előtt
az iskolai hitoktatásróI.
F akultáció legyen-e a
hittan az iskolában vagy
ne? Kapjon-e érte
érdemjegyet a nebuló, s
az bekerüljön-e a
bkonyí~ányábavagy

sem? Váljon-e a hitoktató
a tantestület tagjává,
avagy maradjon inkább
kívül? Megannyi kérdés,
amik szerencsére az
utóbbi hetek társadalmi
polémiája nyomán
közmegegyezésen alapuló
választ nyertek.
Még a vita idején, a hittant fakultatív tantárggyá nyilvánító miniszteri
döntés "életében" készültek azok a
beszélgetések, amelyek során gyakorló lelkipásztorok mondták el álláspontjukat e kérdésben. A kormányzat azóta felülvizsgálta ugyan
álláspontját, s a hitoktatást valóban
egyházi "hatáskörbe" utalta, mégsem
érdektelen, hogy miként vélekedtek
a megkérdezett katolikus papok.
Barotai Imre szolnoki kanonokplébános már május 30-án levéllel
fordult egyes városbéli iskolák szülőihez, amelyben befejezett tényként
írta le a nagy változást: "Kedves
SzüWk! Örömmel értesítjük arról,
hogy (li iskolában 1990. szeptember
l-jével újra lesz hit- és erkölcstan
oktatás, tehát valláserkölcsi alapon
taníthatjuk gyermekét ... " Sok szülő

szakot vagy agressziót azonban én
sem helyeslek ebben a kérdésben.
Kérdés persze, hogy ki mit ért
erőszak, agresszió alatt. Az ateisták
számára már Barotai kanonok úr
fellépése, a hittan fakultatív tantárggyá válása is olyan késztesének

érthetően megijedt: nem lesz-e majd
baj abból, ha nem íratja be a gyereket hittanra?

számíthatott, ami a demokráciában
nehezen elfogadható. Még akkor is,
ha igaz, hogy évtizedeken . át az
- Nagy örömmel üdvözöltem a egyháznak kellett erőszakot elszenkonnány elképzeléseit az iskolai hit- vednie.
oktatás visszaállítására - mondta BaVannak persze papok, akik másrotani kanonok úr kissé meglepve, ként gondolják a valláserkölcs újbóli
miután elmondtam neki, miféle jo- térhódítását, másként a hitoktatás
gos félelmeket szült az egyébként dolgát.
cseppet sem bántó hangvételű levele.
- Nem tartom lényegi kérdésnek,
- Ideje, hogy a keresztény erkölcs hogy fakultációvá váljon ahittan visszanyeIje negyven év alatt elveszszedte csokorba a gondolatait Tamátett szerepét, befolyását az oktatás- si József tiszaföldvári plébános. ban. Fontosnak tartom, hogy a tan- Azt sem, hogy osztályzatot kapjanak
rendbe beépüljön a hittan, mert ez belőle a diákok, s hogy én tantestüleadhat neki igazi súlyt.
ti tag legyek. Kár volt ezt a vitát
- Kanonok úr, de miért éppen a
keresztény erkölcs, és miért éppen a
vallásos világnézet legyen az, amelyik bekerül az iskola falai közé?
Miért éppen ez, miért nem más? AJ
újabb
világnézeti
monopólium
ugyanolyan káros lehet, mint az el/jz/J volt.

ilyen síkra terelni, mert a konnányzati szándék így ellenérzéseket szülhet. Az egyházak nem lehetnek
drasztikusak, kemények, hiszen az
nem fér össze a - kereszténységgel.
Még olyan módon sem, ahogy azt
néhány paptársunk fellépésében tapasztalhattuk.

- Az elmúlt időszak ideológiája
lejáratta magát. Erkölcsi csődbe sodorta az országot. Fel kell váltania
végre valami igazabbnak! És az egyház most nem lehet passzív szemlélője az eseményeknek. Én nem fogadom el a liberalizmust, mert a teljes
emberi szabadság könnyen szabadosságba csap át, így azt mondom:
több kell most, mint a hitoktatás
szabadságának biztosítása. Akik az
elmúÍt negyven év alatt elfordultak
az~gyháztól, azokat most újra vissza
kell vezetni a helyes irányba .. . Erő-

- Ön tudja már, hogy Tiszaföldváron miként, milyen formában fogja
szeptembert/Jl a hittant oktatni?

- Sok gyakorlati jellegű gondom
van, amiknek többségét az új helyzet
hozta magával. Ez a miénk egy több
mint tízezer 'lakosú község, ahol az
iskolai oktatás négy-öt helyszínen,
kilométerekre egymástól folyik. Én
hát most hol, melyik helyen tartsam
az óráimat? A gyerekek járnak majd
össze fakultációra, avagy az oktató
~
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megy mindenhová? Én személy szerint jobbnak tartom a hittantermi
oktatást itt a plébánián. Egyrészt,
mert ide valóban csak azok a gyerekek jönnek el, akik minden különösebb késztetés nélkül vállalják fel a
hitüket, másrészt pedig azért, mert itt
erősebben érezhetik a közösséghez
való tartozás élményét. Úgy gondolom, hogy nem szabad tantárggyá
leértékelni a hitre való nevelést.
Félő, hogy ilyen módon sok olyan
gyerek kerül majd hozzánk, akit félelemből, megalkuvásból, esetleg számításból íratnak be a szülei hittanra.

-

- A korábbi kormányzati elképzelések szerint ön is tagja lett volna a
tantestületnek, aki ugyanúgy osztályoz, akár a leend8 kollégái ...

- Dehogy akarok én tantestükti
tag lenni! Nem mintha bármi kifogásom is lenne a tanári kar tagjai ellen,
csupán arról van szó, hogy ez felszíni, formai dolog. Azt természetesen
látom, hogy az eddigi oktatási rendszer nemigen adott agyerekeknek
alapos erkölcsi nevelést, ezért szeretném, ha minél több gyermek nevelódne vallásos szellemben. A legteljesebb önkéntesség alapján. Helyben
- Kaptak-e egyházuktól instrukci- kell ehhez megkeresni a legmegfeleókat arra nézve, hogy milyen állás- lőbb megoldást!
pontotfoglaljanak el e kérdésben?
- Igen. Annyit, hogy sehol sem
léphetünk fel erőszakosan!
Szarvas András római katolikus
kerületi esperes Cibakházán gyakorolja a lelkipásztori teendőit. Kérdésemre, hogy miként fogadta néhány
paptársának a sajtóban is közzétett,
meglehetősen kemény hangú megnyilvánulását a hitoktatás kérdésében, kritikusan válaszolt.
- Azt kell mondanom, hogy azok
bizony 'buta" papi megnyilvánulások voltak, és sokat ártottak a hit
ügyének Magyarországon. Az egyház dolga az, hogy szolgáljon, s nem
az, hogy rátukmálja magát, a tanait
az emberekre. Én azt szoktam mondani itt a faluban a híveknek, hogy
nem nekem tesznek szívességet, ha
templomban esküsznek, itt keresztelik a gyereküket, és így tovább. Csak
azért, mert _divat lett, és szép a
templomi szertartás, vagy hogy ne
szólják meg őket, nem kell a szolgálatunkat igényelni. Így vagyok a hitoktatással is. Én már tavaly százharminc gyereket tanítottam az iskolában anélkül, hogy azt valamiféle
jogszabály' előírta vagy megengedte
volna. Nincs megfelelő méretú saját
helyiségünk, ezért kértem az iskolaigazgató urat, hogy segítsen. Megegyeztünk: péntek délutánra már
nem tettek semmiféle órát, szakkö rt,
s a gyerekek szabadon jöhettek hittanra. Senki nem emelt szót ez ellen
a faluban .

Végezetül egy újsághír, szintén
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből,
ami szorosan kapcsolódott a fenti
véleménycsokorllOZ. Amegye
pártjaiból alakult Politikai Konzultatív Tanács érdekes dokumentumot fogadott el az iskolai
hitoktatáshoz kapcsolódva. Ebben
elismerték az alá.írók a valláshoz,
a hithez kapcsolódó emberi jogokat, toleranciát, iürelmet és megértést hirdettek hívők és nem
hívők között. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartotta a konzultatív
tanács azt az elképzelést, miszerint
az állami iskolák által kiadott bizonyítványokban
szerepeljen,
hogy részesült-e a tanuló fakultatív hitoktatásban vagy sem. Az ál- .
lásfoglalás elítélt minden olyan
törekvést, amely erőszakos módon,
admi1lisztratív eszközökkel kívánja
a maga álláspontját érvényesíteni.
A hír külön pikantériája, hogy a
dokumentumot a Fidesz, az
SZDSZ, az MSZP és az MSZDP
képviselőin kívül a Politikai Konzultatív Tanács két kormánykoalíciós pártjának, az MDF -nek és a
Kisgazdapártnak a megyei szervezete is aláírta. A minisztériumi véleményrevíziónak is ez lehetett
talán a legfőbb oka: 8. kormánykoalíció pártjai sem álltak ki egységesen az iskolai hitoktatás mellett.
L. Murányi László
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Ezt a tudományt affidológiának hívják

Egy angol Londonból
Hazánkban
alig van
néhány
szakértője

eme ritka
tudományágna
k, amit
affidológiának
neveznek, amelynek a levéltetvek életének
tanulmányozása és a rovarok
rendszerezése afeladata. A
legszínvonalasabb kutatásokat mindig is
Hollandiában, Nagy-Britanniában és
N émetországban végezték.
Kiemelkedik a többiek közül egy londoni intézmény: a
British Múzeum. Itt találhatí a legnagyobb, a legjobban
összegyűjtött és rendszerezett gyűjtemény a világon. Tekintsünk most el a szuperlativuszoktól, mert Viktor Frank
Eastop, a Szolnokon vendégeskedő angol akadémikus úgy se
vállalná magára őket, pedig ami igaz, igaz: a professzor úr e
szakterület nemzetközi hírű nagymestere.
Az Angol Királyi Akadémia és a Magyar Tudományos
Akadémia közös ösztöndíját elnyerve fél évig kutat majd
hazánkban, pontosabban a Növényvédelmi és Talajvédelmi
Szolgálat szolnoki intézetében. Régi ismerőse és kolléganője,
dr. Basty Mária hívta Magyarországra. Most a szívócsap~á
ban összegyűjtött rovaregyedek meghatározásával foglalkozik,
a British Múzeum 65 éves nyugdíjas munkatársa.
Hasonló feladatot kapott évtizedekkel ezelőtt, amikor egy
életre eljegyezte magát az affidológiával.
Miután leszerelt a Royal Airforce-tól (az angollégierőtől),
egy kutatóállomáson asszisztensként helyezkedett el. A levél[etvekkel kapcsolatos kutatásokat részben a mezőgazdaság,
részben a hadsereg finanszírozta. A katonaság nem véletlenül
áldozott c munkákra. Az akkor bevezetett lökhajtásos gépek
szárnyára könnyen rátelepedtek akis áll~tkák ~s esökkentetté,k
a felhajtóerőt. Ezért akarták megismerni a level tetvek moz~a
sának szabályát. Lényegében erről kívántak többet tudm a
mezőgazdasági szakemberek is.
- A levéltetű - mondja magyarul az élősködő nevét - úgy
terjeszti a vírusbetegségeket a növények között, mint a
szúnyog az ember esetében. - Az állatkák mozgása hosszú
távon a vírusok terjedésének megakadályozása miatt fontos,
tehát közvetlen gyakorlati haszna van.
- Ebb81 qrra lehet következtetni. hogy e tudományágba sok
pénzt fektetnek be?
- Szó sincs erről. Az elektrotechnikára vagy - mondjunk egy
közelebbi kutatási területet - az élelmiszer-technológiára a
miénknél jóval több pénzt fordítanak. A biológia ilyen
szempontból nálunk mostohagyereknek számít, nemcsak Angliában, de szerte a világon. Az elóbbiekból kö~etkezik az,
hogya kutatók sincsenek megfizetve.

- Ez a munkájukban is érezhető? Magyarán, tapasztalható-e
valamiféle kontraszelekció?
. ,
"
- Közvetlen módon nem. Az alacsony flzetes maskent okoz
gondot. Volt például három kandidátus-jelöltem. A kereskedelemben hasznosítható számítógépes ismereteiket máshol kamatoztatták. Ketten egyáltalán nem kaptak munkát, a harmadikuknak pedig kevés volt a felajánlott pénz. De mondok egy
másik példát. Az egyik unok~te~tvérem Ox~o~dban, végzet,t,
vegyészetet tanult, és hogy elkeszlthesse k~dldátuSl ertekezesét, felajánlottak neki egy csekély ösztöndíjat. Nem fogadta ~l.
Hátat fordított mindennek és elment bankszakembernek, pedIg
egy oxfordi tanári állásnak azért még van presztizse.
Egyre többet hallunk mi is ~j ?sztöndíJakról. 1\fr: East?pnak már jó néhányat odaítéltek. FIataIkoraban Afrikaban negy
évig élt ebből. (Közben a fizetéséből ott?on gyűlt a h~:a való.
Londonban is csillagászati összegeket kernek egy lakasert.)
- Még nem járt Magyarországon. Amióta itt tartózkodik,
Bugacra, Szarvasra, Boldogkőváraljára látogatott el.
- Kíváncsi vagyok arra, hogy néz ki önöknél egy világatlasz
- jegyzi meg. Tudja, nagyon sok mindent elárul arról, h?gy
miként vélekednek a Föld többi tájáról. Az Egyesült KIrályságban például az atlasz első fele csak .N~gJ-Bri~~ni~val
foglalkozik , aránylag részletes az A,n:er~arol, szolo r~s~,
Európa már csak pár oldalon szerepel, Uj-Zeland es Ausztraha
az utolsó lapon van. A brazil térképeken természetese~ a
dél-amerikai földrésszel foglalkoznak alaposabban, Europa
már csak hátul kapott helyet úgy, hogy Skócia már rá sem, fér.
- Nagyon különbözőek a szokások - kezd egy. ~jabb
történetbe. - Nigériában dolgoztam egy mo~sa:as. vlde~en.
Lóról gyűjtögettem a kutatási anyagot. Ott maske~t IdomJt~t
ták a lovakat. Ha megérintettem a sarkammal az allat oldalat,
az hirtelen megállt - meséli somolyogva -, a lovas pedig
elrepült.
- Szellemileg megerőltető-e ez a munka?
- A kereskedelmi tevékenységnél mondjuk sokkal nyugodtabb. Nincs olyan "nyomás" alatt az ember, bár az a véleményem , hogya frusztrációt mindenki magának csiná~ja. Azt
mondják: a rovarászok sokáig él~ek. A m~zeumban kilencvenes éveit taposó három kollégám IS dolgozik.
.
A Növényvédelmi és Talajvédelmi Szol~á.lat Holt-Tlsz~
parti épületében lévő szoba nem 1~.borato~lUm, d~ ez IS
megteszi. A legfontosabb munkaeszkoz a mikroszkop, ezen
kívül egy-két preparátum, Petri-csésze kell és már kezdődhet
is a munka. A gépek igazában nem is kellenek. Egyre
bonyolultabbá válnak, szinte csak a technikus?k értenek
hozzájuk. Nem ritkán előfordul, hogy csak külföldiek dolgoznak velük, így az oklevél megszerzése után ha hazamennek,
otthon csak tanácstalanul állnak a szerkezetek előtt, mert nem
tanulták meg igazán kezelni őket. Az egyik kaliforniai
kollegámnaJs. olyan mikroszkópja ;,~n, ame~yet, száIl1ít~gép
működtet. O csak a képernyot neZl, s amit lat, rogZltl a
komputer. Egyébként - fűzi, hoz;á, vé~eményét - e~hez a
munkához elég egy zsebszamologep IS, nem beszelve a
türelemről.

Egy azonban holtbiztos: olyan érdekes ember érkezett hozzánk, akinek a tudására, tapasztalataira azért fontos odafigyelnünk, mert nem csupán egy új elmélet hordozója, hane~ .a
gyakorlatban is gazdagí~atja a h~~ szakemberek ~~Iálls
ismereteit ebben az igen ntka tudomanyagban, az affidologIaban.
- szurmay-
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Most következő történetünk
főszereplője becsületesen
végigdolgozta az életét.
A törvénnyel soha nem gyűlt
meg a baja, gyermekeit
tisztességben nevelte fel.
Most mégis gyanúsított lett,
méghozzá nem is egy
ügyben. Szorult
helyzetében ugyanis
- mint ezt sokan megteszik valutát akart vásárolni.
Távolról sem a
nyerészkedés vezette a
javakorabeli férfit.
Mégcsak nem is világ
körüli útra készült.
Külföldi gyógykezelésre
kellett volna a valuta.
Főhősünk fiát baleset érte,
a teljes gyógyuláshoz
pedig csak határainkon
kívül adódott orvosi
segítség.
A férfi először csak a szűkebb környezetében érdeklődött, akadna-e valaki,
aki jutányos áron nagyobb összegű valutát adna el neki. Jelentkezett is egy
ismerőse, bizonyos Béla, akinek szintén
csak ismerőse az, aki hajlandónak mutatkozott 500 OOO forintért - ennyi volt a
gyermeke egészségéért aggódó apa
összes megtakarított pénze - 10 OOO
nyugatnémet márkát adni. E többszörös
áttétel sem riasztotta vissza az Érden
lakó férfit. Örömmel készült a találkozásra, azzal a bizonyos jólelkű ismeretlennel. Béla pedig készségesen közvetített. A randevút a Stadion Szálló ba
beszélték meg. Az apán és a fián kívül
két ismerősük is elment a: hotel ba. A
megbeszélt időben megérkezett a várt
férfi, aki azonban, ki tudja, miért, megrettent a négytagú kompániától, s mielőtt tárgyalásba bocsátkozott volna velük, elinalt.
Béla, az önzetlen, megnyugtatta az
érdi férfiakat, s vállalta, hogy rövid időn
belül ismét összehozza a találkozót. A
közvetítő betartotta szavát, s napokon
belül találkozott vevő s eladó. Az eladó
.felajánlotta: a befőttesgumival összefogott pénzkötegből találomra vegyenek
ki egy 1OOO márkás bankót, s a hotel
pénzváltójánál vizsgáltassák meg. A
Stadion Szállóban nem vállalkoztak erre, a Gellért Szállóba irányították őket,
mondván, ellenőrzésre szolgáló berendezés ott van. A vevők azonban a Gellért Szálló ba nem voltak hajlandók elmenni . Béla ekkor előállt az ötlettel:
menjenek a Tanács körúti Ibusz-irodába. Balszerencséjükre azonban ott sem

vállalták el a valutavizsgálatot. A következő úticéljuk egy közeli OTP-fiók volt,
ahol a pénztáros rövid vizsgálódás után
egytől e9yig valódinak találta a 10 darab
1000 markás bankót. A vevők megnyugodva figyelték, ahogy a vizsgálat után a
fiatalember Béla kezébe leszámolja a
pénzt. Ezután még látták, amint a gumigyűrűvel összefogja a henQerré formált
bankókat, majd a családfonek átadja.
Következett az 500 OOO forint megolvasása, s utána Béla az ismeretlen fiatalemberrel az oldalán elköszönt a családtól.
Az érdieket a közeli Ibusz-irodán érte
a döbbenet. Bevitték ugyanis a pénzt,
hogy a devizaszámlájukra befizessék.
Amikor a gumigyűrűt lehúzták a bankóhengerről, kiderült, alaposan rászedték
őket. Felül egy darab 1000 márkás árválkodott, alatta 9 darab jugoszláv 1000
dináros bankó volt.
A hatást nehéz lenne leírni, nem is
tesszük. A kárvallottak, elkönyvelve a
veszteséget, de nem lemondva Béla
kézrekerítéséről, hazatértek Érdre.
A sors úgy hozta, hogy néhány napon
belül össze is szaladtak Érden a fiatalemberrel, aki nem várta be a rá leselkedő óriási pofonokat, beugrott a Renault Fuegóba, s füstölgő gumikkal elhajtott. Az érdiek azonban feljegyezték
a-rendszámot, s egy ismerősük segítségével kiderítették, kié az autó. A kocsi
budapesti tulajdonosát azonnal . felkeresték, aki elmondotta, hogy röviddel
előbb adta el az autóját, s megnevezte a
vevőt is. A vevő természetesen Béla
keresztnévre hallgatott. A kocsi korábbi

tulajdonosa azt is elmesélte, hogy tudomása szerint a vevőnek lángossütő bódéja van a Balaton partján.
Az érdiek ezen a ponton családi kupaktanácsot tartottak. Számba vettélc a
lehetőségeket, amelyek között ott szerepeit az is, ha feljelentést tesznek az
ismeretlen tettes ellen, maguk is gyanús[tottá válnak, hiszen megsértették a
qevizagazdálkodásról szóló törvényt.
Ugy gondolták, ez egyben azt is jelenti,
hogy búcsút mondhatnak a spórolt
pénzüknek csakúgy, mint az érte remélt
. val után ak. Elhatározták hát, hogy saját
kezükbe veszik az ügyet.
Felkeresték ismét a Fuego tulajdonosát, arra kérték, utazzanak el együtt
Balatonszernesre, s az autó eredeti tulajdonosa csalja ki Bélát a falu határába.
A többi az ő dolguk, mondták. A férfinek
megesett a szíve a kárvallott családon,
s velük tartott Balatonszemesre.
Egész kis karaván indult a Balaton
felé. 15-en voltak. A sértetteken kívül
rokonok, barátok készültek a--bosszúra.
A forgatókönyv szerint történt minden. A
társaság tagjai a falu előtt kocsijaikkal
egy földútra kanyarodtak, s elbújtak.
Segítőjük egyedül folytatta útját. Nem
kellett sokáig várniuk, a Fuego csakhamar bekanyarodott a földútra. Erre elő
bújtak a férfiak, körülállták az autót, s az
alaposan megszeppent Bélát becsületesen eltángálták. A kellő lelki és fizikai
ráhatástól Béla megadóan írta alá azt az
adásvételi szerződést, amelyben elismeri, hogy 500 OOO forintért eladta Renault-ját az érdi családfőnek. Búcsúzóul
az egyikük még szembe fújta a megvert,
megzsarolt férfit, majd egy pokrócot
dobtak a fejére, s az árokba lökték.
Béla úgy ítélte meg a helyzetet, hogy
i~ már csak egy megoldás mutatkozik.
Ugyvédhez fordult, aki megkereste az
érdi férfiakat, s egyezkedni próbált. De
mert megállapodásra nem került sor, az
ügyvéd tqnácsára Béla feljelentette az
érdieket. Igy állt elő az a helyzet, hogy
mindkét fél sértelt és gyanúsított egyszerre. A nagyobb bajban azonban
mégiscsak a lángossütő van, hiszen
bebizonyosodott,
hogy abból az
500 OOO forintból fizette ki a Fuegót,
amelyet az érdiektől kicsalt. Az ügyet a
VI-VII. Kerületi Rendőrkapitányság
vizsgálja.
VERESS

"

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Receptek - szójaliszttel
l'tX:.': •

Szójás májkrém
Hozzávalók: 25 deka csirkemáj, 5 deka szójaliszt, 1 kis fej vöröshagyma, 7 deka vaj, 0,5 deci
tej, 1 kupica konyak, (el is maradhat) só, pástétomfílszer,
A csirkemájról leszedjük a szívet. A hagymát felszeleteljük, egy kevés vajon
megfonnyasztjuk, és a csirkemájakat beletéve, élénK tifzöll megpároljuk. Meghintjük
-szója liszttel, kevergetve tejjel felengedjük, és addig forraljuk, amíg az edény falától el nem
válik. Ezután kihíltjük, kétszer átdaráljuk, és sóval, konyakkal, pástétomfüszerrel Izesitjük.
Habosra keverjük a maradék vajjal és jól behíltjük. Ezzel a májptirével tölthetünk
kemény tojást, paradicsomot, illetve díszfthetünk vele szendvicseket, hidegtálat.

Szójás vagdalt
Hozzávalók: 50 deka darált sertéshús, 10 deka szójaliszt, 1 deci tej, 1 zsemle, 1 tojás, egy fél
deci tejföl, l !ds fej vöröshagyma, só,
őrölt
bors, majoránna, l csokor
petrezselyem,
a
bundázáshoz
zsemlemorzsa, a siJtéshez olaj.
A szójalisztet a teljel simára
keverjük, beleáztatjiik a zsemlét, és egy
fél óráig állni hagyjuk. Egy kevés
olajon megfonnyasztjuk az apróra
vágott vöröshagymát, belekeverjük a
finomra vagdalf petrezselymet, a
lisztet, meg az összemorzsolt zsemlét,
végül összedolgozzuk a darált hússal
meg a fílszerekkel. Vizes kézzel kis
pogácsákat formázunk belőle, és a
morzsában megforgatva, .. forró
olajban hirtelen mindkét oldalukat
mljgpiritjuk.
lílzálló tálra szedjük és a sütőben
körülbelül 30 percig sütjük.

,
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Betegségeink ...
Azt a napot már soha nem felejtem el. Egy eombnyaktörést
nehezen felejt az ember, különösen ha a sajátjáról van szó. A
konténer széle nyomni kezdte a hasamat, ezért visszabillentem
állásba. Mellettem az az ismerős úr kihúzta a fejét a kukából,
és leporolta magát. Körülnézett, aztán lemondóan legyintett,
jelezve, hogy neki már édesmindegy, látta-e valaki ismerős.
Els,zokolt attól, hogy szégyellje magát.
En kérem, jobban szeretem a kukákat, mint a konténereket,
mert azokban kényelmesebben lehet kotorászni, és mindenféle
kék meg zöld foltokkal se lesz telc az ember oldala. Nem
beszélve a combnyaktörésrőI. ..
Nyugdíjfizetés volt, felénk azonban ezeket a napokat sem
lehet kihagyni. Egyrészt, mert könnyen kitúrják az embert a
saját vadászterületéről, másrészt meg, mert ez a nyugdíj
nemigen tűri a lazítást. Amit ma kivehetsz, ne halaszd
holnapra - tartja errefelé a mondás. Már csak azért se mert
holnapra kiveszi magának más.
'
Nem kukáztam ám én mindig! Míg az én drága jó uram élt,
azt sem tudtam kérem, hogy milyen is egy kuka belülről hogy konténerről már ne is beszéljek! Megadott ő nékem
mindent, amit gondoskodó férj az asszonyának egyáltalán
megadhat. Középiskolai tanári fizetéséből sokáig kényelmesen éltünk - latin, magyar, francia szakos volt, az lsten
nyugosztalja -, később szerényen, de még mindig tisztességesen ...
Ez a kukadolog akkor kezdődhetett, amikor jó harminc
évvel ezelőtt nyugdíjazták a drága jó uramat. Vendelem merthogy csak így hívtam őt - fokozatosan vált egyre
gondterheltebbé. Egy hónap után megszerezte valahonnan azt
a szürke télikabátot, amelyet rajtam tetszettek látni, valahányszor a kukáim és konténerjeim felé vitt el az útjuk. Már akkor

Itt a hamisítatlan nyári kánikula. Amíg zord az
kívánjuk-várjuk, de amikor 30-35 fokos hőség
gel ránk tö'r, lihegüllk, fújtatunk, a hilviisbe és a
vízbe menekülünk. Felvételeink a szolnoki tisza ligeti strandon készültek. (Fotó: Illyés Csaba)
idő,

.

'

.

23

is ütött-kopott volt, gyűrött és meghatározhatatlan árnyalatú,
akár csak most. Gombok híján már akkor is ezzel a spárgával
fogta össze magán Vendelem.
Furcsállottam, hogy egy ilyen ízig-vérig úriembernek - mert
az én drága jó uram az_volt ám, az Isten nyugosztalja - minek
e,gy ilyen ruhadarab. O mindig megnyugtatott, hogy Gorkij
EjjeIi menedé!chely-ét próbálják a nyugdíjaskörben, s ahhoz
kell a kabát. En nem értettem, hogy miért próbálják tizenöthúsz éven át ugyanazt a darabot, és vártam, hogy Vendel em
majd meghív a premierre, de hiába. Ennek ellenére bíztam
benne, nem hittem, hogy titkai vannak. Feltűnt emellett az is,
hogyanyugdíjkiegészítést rendszeresen aprópénzben hozta
haza, vagy éppen "természetben" kérte ki a nyugdíjpénztárból.
Semmit sem sejtettem a másik életéből!
Közelgő halálát érezvén, jó tíz évvel ezelőtt, kézenfogolt és
kivitt a "placcra" . Az kérem ott egy nagy, szürke lakótelep,
rengeteg kukávaI és konténerre!... Akkor az én jó uram rám
adta a kabátot, és megmutatta a kukázás mesterfogásait.
Mert... ismerte kérem, minden csínját-bínját ennek a mesterségnek. Hiába, aki annyi időt eltöltött a kukák körül, mint ő ...
Amikor meghalt, eltemettem illendően, mert ezt érdemelte
tőlem az én jó Vendelem. A temetés után felvettem a rám
testált kabátot, és elindultam. Mit mondjak, könnyen beletanultam a dologba. Nem is volt semmi baj tíz esztendőn át...
Azon a napon aztán bekövetkezett. Délelőtt volt, pihentem
kérem egy kicsit a falnak támaszkodva, majd feUendültem
újra a konténer szélére. Túl nagy volt azonban a lendület, vagy
tán het",:~nnégy évesen én nem vagyok már a régi, lényeg,
hogy fejjel előre belezuhan tam a hatalmas szeméttárolóba. A
többit már tudják. Kórházban vagyok.
Itt benn olajzöld konténerekkel álmodom és csukaszürke
kukákkal, amik álmomban mind az enyémek. Lakat van
rajtuk, és a kulcsuk a télikabátom zsebében csörög.
- elemel -
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2. csípés

Mire futja 25 év
munkaviszony után?
Most, a váratlan áremelések kínos évadjának kellős
közepén megdöbbentő statisztikai adatsor jutott a
kezembe . Egy pontos kimutatás arról, hogy május
hónapra mennyi nettó átlag alapbért kapott tíz kifejezetten fizikai munkaigényes szakma 25 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozója. Megdöbbenésemen
túljutva eljátszottam a gondolattal: hány hónapig kell
ezeknek az embGreknek dolgozniuk pl. egy középkategóriájú m-Npkia tévéért (á: 60.900.- Ft); vagy egy
párizsi MALEV oda-vissza útiköltségért (48.600. -);
vagyegyegyszobás, 27 négyzetméteres budapesti
kislakásért, amelyet az OTP most hirdet a XIII.
kerületben 35.400.- Ft/négyzetméter áron (955 ezer
összvételárért).
.~~
Az enyhén lélegzetelállító tényeket az alábbi tábláza t igen szemléletesen és tanulságosan érzékelteti,
hozzátéve azt is, hogy a hónapok természetesen le- és
nem fölkerekítődtek, s az adatokat úgy számoltuk,
hogy közben az illető nem eszik és nem alszik.
Nettó fizetés

Ft

t. Nyírségi gépsori szakmunkás
2. Tsz mezögazdasági munkás
3. Szövónó (2 műszak)
4. Fonó (2 műszak)
5. Mosodai szakmunkás
6. Óvónő
7. Harisnyagyári durvakötónó
. 8. Kórházi ápolónó
9. Börcserzö (2 műszak)
10. Közért pénztáros

4500,5600,5900,6500,7100,7500,8100,8300,8700,9200,-

Hány hónapig dolgozik érte
Dobozba
Szállunk
1 nr lakás
zárt világ rendelkezésere Angyalfökl,
lIT-Nokia Bp.-Párizs...Bp. Béke út

l3

II

8

II

9
8
7
7
6

6
6
5
5
5
4
4
4
4

10
9
8
8
7
7
7
7

6

6
6
5

Azért nem vagyunk mi ily szegények! Álljon itt
példaként erre két hirdetés az EXPRESS c . újságból:
"Röz-sadombi vi ll ámat igényesnek azonnal beköltözhetóen eladom. Jelige: 8 millió". "Kedvezményes szingapuri úthoz társat keresek, intelligens, jólszituált férfiak
előnyben. Jelige: esak 170 ezer."
A kisördög azonban nem hagyott nyugodni, így
gyors számitás t végeztem: meddig is kellene dolgoznom étlen-szomjan, rezsi és OTP-törles z tés (+ gyerekek stb..) nélkül a fenti villáért és a szingapuri útért?
Harnar rádöbbentem: reménytelen illúz iókat kergctek .
mert ha most lennék pályakezdő, a jelenlegi nettó _
Jövedelmemből kiindulva a nyugdíj ig megadatott 3540 év kétszeresét kellene szorgos munkával töltenem,
hogy legyen egy v illám és egy kellemes kéthetem
Szmgapurban! Inkább lemondok róluk! Jó nekem a
negyven éves koromra kiharcolt garzon és a csöndes
t6szegl kirándulás is.
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Keresztrejtvény
Cicero (i.e. 106-43), római
államférfi és kiváló szónok volt,
a latin szónoki próza mestere.
Beszédeiben a köztársaságért és
a közélet tisztaságáért száll t síkra .
Ma is érvényes gondolatát a
vízszintes 13. és a függőleges 4.
szám ú sorok tartalmazzák.
Vfzszintes: I. Egy szovjet félszigetre való. 6. Kétes! 8. Egészséges
ital. 13. Az idézet kezdete (zárt
betOk: A, E). 16. Kellemeilenség,
névelóveL 17. Névelós vaspálya. 18.
Hamvveder, többesben. 19. Kassák
L. folvóirata. 20. Német, belga és
norvég autók jelzése. 22. Mutatószó.
25. Tanyabirtok. 26. Adriai tengeri
kik ötő, egykori nevén, fordítva. 28.
Másképpen, igazi nevén . 30. Hegyi
országút, névclővel. 33. Csuk. 35.
Motorkerékpár-márka. 36. Afrikai
antilop. 37. Színig töltő. 39. Folyé·
kon üzemanyag. 42. Duett, összekeverve. 43. Unalomkcl tés. 44. Egyforma magánhangzók. 46. NSZK nagyváros. 47. Hangtalanul inog. 48. Kevert láz. 50. A ló lábára való. 53.
Görög betű, fordítva. 55. Szétomló,
névelőveL 58. A metil vegyjele. 59.
Becéző szócska. 61. Vége, németül.
63. ígérgetésekkel megszerezte. 66.
Haramia, névclővel. 68. Névelós fű
szer, de fordítva. 69. Albérlő. 71.
Fizetés. 73. Vízlelőhely. 75 . Húz. 76.
Motívum.
Függőleges: I. Forró szeszesital a
szlávoknál. 2. Folyónk . 3. Járom. 4.

Az idézet befejezése (zárt betOk: L,
V, M). 5. Szovjet repülógéptípus
betűjele. 6. Ragadozó madár. 7. Köszönés. 8. Kilociklus. 9. Nagyhatalom, fordítva. 10. Szék része. Il.
Speciális hadihajók. 12. Mosonmagyar. .. 14. Mesterkedó. 15. A cink
vegyjele. 21. Dohánypor. 23. Matematikában van! 24. Szín fordítva. 26.
Mutatószó. 27. A vas vegyjele. 29.
Kabinetben van! 31. Szentesi, de
csak félig. 32. Össze-vissza unt. 34.
A titkot kifecsegók. 38. Egy fővárosi
labdarúgó csapat betűjele . 40. T.T.N.
41. Idea. 45. USA sajtóügynökség.
49 ... .víz. 51. Mint a vízsz. 22. szám.
52. Svájci szabadsághós. 54. Bírósági ügyek . 56. Futballtartozék. 57.
Elhasznált. 60. Névelős mező, sík·
ság. 62. N.A.R. 64. Bibliai férfinév.
65. Állóvízi. 66. Régi űrmérték . 67.
Férfinév, fordítva. 70. A kiütés jele
az ökölvívásban. 72. Személyes névmás. 74. Kettózve: városunk.
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A július 4-i lapunkban közölt
rejtvény
helyes
megfejtése:

Amelyik arra tanít meg bennünket, hogyan Iwrmányozzuk önmagunkat." (Goethe)
A helyes megfejtések beleülközül vásárlási utalványt
nyertek: Kovács Géza Szolnok,
Benedek Károly Tószeg, Szabó
Elemérné Budapest.
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