..

"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
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Göncz Arpád
Köztársaság elnöke
Az elnök alkotmányos jogköre az Alkotmány 30.
paragrafusa alapján

A köztársasági 'elnök
- külön törvényben meghatározott személy vagy szervek
- képviseli a magyar államot;
javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank
- a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződése- elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbizza és
ket köt, ha a szerződés tárgya a törvényhozás hatáskörébe felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a
tartozik, megkötéséhez az Országgyülés előzetes hozzájáru- tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudo lása szükséges;
mányos Akadémia elnökét;
- megbáza ésfogadja a nagyköveteket és követeket;
- adományozza a törvényben meghatározott címeket,
- kitűzi az országgyülési és tanácsi választásokat;
érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket;
- gyakórolja az egyéni kegyelmezés jogát;
- részt vehet és feLSzólalhat az Országgyülés és a
parlamenti bizottságok ülésein;
- dönt az állampolgársági ügyekben;
- javaslatot tehet az Országgyülésnek intézkedés megté- dönt mindazon ügyekben, amelyeket külön törvény a
telére ;
hatáskörébe utal.
- népszavazást kezdeményezhet;
A köztársasági elnök intézkedéséhez, rendelkezéséhez - kinevezi és felmenti - külön törvényben meghatározott néhány kivételtől eltekintve - a miniszterelnök vagy az
szabályok szerint - az államtitkárokat;
illetékes miniszter ellenjegyzése szükséges.

Az
összeroncsolt
társadalom
A

Nemzetközi környezetvédelmi fotókiállítás Szolnokon. Képes beszámolónk
a 12-13. oldalon. Felvételünkön Noorits,
Tonu /Észtország/ Búcsú a szocializmustól L c. alkotása látható.

" népbetegségekkel"
foglalkozó
Írássorozatunk
2. része
a 10. oldalon
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Augusztus 20-a
Szent István ünnepe
HARANGSZENTELÉSBUDAPESTEN
A 952 évvel ezelőtt 68 éves korában elhunyt első és
országalapító királyunk személyisége és életműve
egyre időszerűbb napjainkban, amikor egy új hon alapítás előtt áll a nemzet. Korához és nemes alakjához
úgy térünk vissza, mint a kifogyhatatlan és frissvizű
forráshoz, ezer év távlatából is helyes irányba igazít el
bennünket. Ó egyszerre alapozta meg a keresztény
egyházat és a honfoglaló magyarság első államrendszerét. Az újonnan meg született egyház szoros és
mély kötődéssel szolgálta a kialakulóban lévő társadalmi berendezkedést és a kultúrát is.
Ha modem világunk felől vizsgáljuk Szent István
munkásságát, akkor is megkap ennek előremutató és
haladó volta. István király intézkedéseiben, uralkodói
és egyéni magatartásában egyaránt túllépett az addig
ismert kormányzati formákon és magatartásokon; erkölcsi tartása, rátermettsége és bölcsessége is szentesítette az uralkodásra nyert jogot. Ami nehéz időkben
elengedhetetlen: önálló, szilárd vezetői jellem volt:
keménykezű, de nem despota. Tudatában volt annak,
hogy minden cselekedetéről számot kell adnia: egyfelől Istennek, másfelől "saját törvényei szerint kormányzott" népének.
Szent István belső meggyőződéssel valósította meg
a Szent Ágoston által megfogalmazott igazságos,

kegyes és békeszerető uralkodó eszméjét. Európaszerte· ismert volt jóságáról és igazságérzéséről, - s ami
döntő jelentőségű mai szemmel nézve is: töretlenül,
lelkéből fakadóan hirdette meg az
emberek közötti testvériességet és
békevágyat.
Ünnepnapján, augusztus 20-án
délután öt órakor a budapesti Szent
István Bazilikában egyházi és világi
vezetők jelenlétében áldja meg Paksai László bíboros prímás, esztergomi érsek a Passauban öntött új 8 és
fél tonnás harangot, amelyet a Budapest német megszállása alatt
1944-ben leszerelt Szent Imre harang pótlására alkottak németországi adakozásból. Ezt követően főpapi
szentmiseáldozatot, majd országos
Szent Jobb körmenetet tartanak.
U gyanekkor indul meg a bazilika
északi tornyában felszerelt, a müncheni érsekség által adományozott,
Wemer cég gyártotta frankfurti
atom-időmérő impulzusáról mmű
ködtetett új óra is.
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Bemutatjuk országgyiilési képviselöinket 7.
Az új Országgyűlés első
törvénykezési ciklusának
harmadik hónapjában vagyunk.
Hogyan vélekednek ezekről a
hetekről honatyáink? Mit
végeznek a különböző
parlamenti bizottságokban?
Hogyan látják helyzetüket,
lehetőségeiket, teendőiket?
Ezekrőlfaggattuk

az MDF
Szolnoki Szervezetének egyik
rendezvényén Halász Istvánt, a
J ász-Nagy kun-Szolnok megyei
3. számú választókerület
országgyűlési képviselőjét.

kíván tenni a parlamenti törvénykezési
munkában?
- Nagyjából ezt vártam, de a törvénykezési folyamatot én is és a képviselők
többsége is gyorsabbnak gondoltuk.
Egy-egy törvényjavaslat többszöri tárgyalása készületlenül ért bennünket - ~e
meggyőződésem, hogy az ellenzéket IS.
Meg kell szoknunk ezt az ütemet és még
jobban fel kell készülnünk a döntések
előkészítésére és meghozatalára. Külö- ~
nösen fontos ez a jelenlegi szakaszban, ...
amikor alap- és sarkalatos törvények
sorát hozzuk, amelyek hosszú távra
meghatározzák az ország életét és mű
ködését. Ennek és az ország kormányoz-

r

Beszélgetés Halász
István képviselővel

A demokráciát meg kell tanulni!
- Churchill mondotta j6 fél évszázad- hatóságának érdekében kötöttünk meg- nére, hogy építész a szakképzettségem.
állapodást az SZDSZ-szel is - amelyet dal ezelőtt: "Rossz a demokrácia, de mindegy, hogy ki mint ítéli meg - én A bizottságban szinte én voltam az
egyetlen nem jogász (mára hárman vanincs helyette jobb"! Hogyan vélekedik
történelmi
tettnek
tartok.
gyunk) mégis elfogadnak, s megalapoÖn az új demokráciáról? Nem érzi
- Mostanában több bfrálat érte a zott véleményemmel itt tudok leginkább
lassúnak a folyamatokat, a döntéshozakormánypártok ..részéről a sajt6t. Ho- tenni azért, hogy valamennyiünk érdetali munkát?
keit szolgáló, jó törvények szülessenek.
- A demokratizálódási folyamat és a gyan vélekedik On erról?
- Én mindig elmondtam a vélemé- Tapasztaltam, hogy sok esetben igen
döntéshozatal a jelenlegi helyzetből és a
nyem mindynről és mindenkiről, így a pezsdítő a bizottsági vitában, ha egy
dolgok természetéből adódóan lassú. sajtóról is. Es ha a sajtó túl érzékeny, az nem jogász képviselő is kifejti a véleGyorsabban lehetne dönteni, törvényményét, mert ő az állampolgár szemével
kezni és látszólag látványosabban vál- az ő dolga, mert ez végül is mag~nügy. nézi a hozandó törvény jogi hatásait.
Tisztességes emberek kellenek mmde~
toztatni, ha rerideletekkel kormányozLegfőképpen azt tehetem, azt is szenánk, mert ott nincs vita, nincs konszen- hová, minden szakmába. Olyanok, akik
hitelesek és a IJ1Unkájukat jól, korrekt retném tenni mindvégig, hogy a törzus. Úgy vélem: ilyen történelmi múlt módon végzik. És ha egy újságíró nem
vények megfogalmazásába megprób~
után senki sem gondoln á ezt komolyan, áll szakmai helyzete magaslatán, és ezt lom a rációt belevinni, hogy ne pusztan
s nem merné megkockáztatni azt az igen
veszélyes ábrándot, hogy "milyen jó is azzal akarja palástolni, hogy szakszefÚt- csak a jogászi praktikum érvényesüljön
lenül ír, pusztán a szenzáció-hajhászásra a szövegben, hanem a lélek és a követlenne egy kis diktatúra"l Pedig ez sokáll rá, akkor alkalmatlan a pályára, alkal- kezményekkel való számolás is. Azt m~
kal könnyebb lenne. De egy születő
matlan arra, hogy az adott közösség nagyon nehéz lenne megfogalmaZni,
demokráciának meg kell küzdenie azzal, vagy ügy nyilvánosságát megvalósítsa.
hogy egy év múlva az orszáK hol fog
hogy mindenki elmondhassa a magáét,
Az újságírás ugyanolyan felelős köz- állni, milyen helyzetben lesz. Ugy gongondolatait, érveit, gondjait, mert erre
szolgálat, mint mondjuk a parlamenti dolom, a helyhatóságiválasztások után
szabadon évtizedeken át nem volt mód- képviselet. Mindenben hiteles és objekmeg fog mozdulni a vidék és a g~qaság
ja. A demokráciát - ahogyan ez mm: ~ tív tájékoztatás kell, mert különben ár- is. Amíg kettős hatalom van, addig ne~
ókorban is történt - meg kell szolau es
meg kell tanulni, különben nem, vagy tunk S nem használunk a rendszerváltás áramlik ide igazán "lelkesen" a nyugatl
egyébként sem egys~efÚ és si~a foly~ tőke. A jövőt tekintve optimista vagyok.
csak akadozva működik l
matának, az önkormanyzatok kialakul a- Meggyőződésem, hogy az új költségveVallom: attól, hogy megtörtént a
tési évvel induló kormányprogram a
sának.
rendszerváltás első lépése és új kormány
Ha
egy
év
múlva
ismét
leülün~
stabilizációt
jelentő új helyhatóságokkal
van hatalmon, még nem kell, s nem is
beszélgetni:
miről szeretne számot adm,
dinamikus
és
gyöke~s válto~ásokat hoz
szabad kapkodni. Ennek ellenére az
addig mit k{ván tenni, mire lát módot?
már rövid távon is. Es optimista vagyok
MDF nem hivatkozik lépten-nyomon
- Hál'istennek, sok mindent módom- atekintetben is, hogy a Nyugat megmozarra a káoszra, amit örökölt, ugyanígy
. ban áll tenni, többek között az Ország- dul és segít, ha stabilizálódik a helyzet,
soha nem ígértük azt, hogy ha átvettük a gyűlés alkotmányügyi bizottságában, talán egy Marshall-terv formájában is,
kormányzást, itt lesz a Kánaán. Inkább amelynek tagja vagyok. Mindig vonzód- vagy a tőke igen jelentős átcsoportosítáaz ellenkezőjét állítottuk a realitásokból
tam a joghoz, mert korábban sok jogta- - sával. Egy év múlva tehát arról szeretkiindulva, hogy rövidtávon még kemény
lanság ért, s ezeket úgy ~dta":l orvo~ol~ nék beszámolni, hogy a változásokban
megszorítások várhatók, mert különben ni, ha magam néztem utána mmden Jogi az én tevékenységemnek is része volt, s
az ország és a gazdaság nem vezethető
vonzatnak és lehetőségnek. Igazság- része lesz.
ki a szakadékból.
érzetem is arra késztetett, hogya jogal- Köszönjük a beszélgetést, s kívánjuk:
- Amikor átvette képviselői megb[z6Ie- kotás és jogalkalmazás kérdéseivel fog- [gy legyen!
velét, ezt várta-e, illetve mit tud, mit
lalkozzam képviselőként is - annak elleLászló Gyula
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Konferencia
a tehetséggondozásról
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A társadalom önszervez6: ereje a legkülönfélébb módon
jelentkezik. A fizika tanárok például egy nemzetközi konferenci át "hoztak" össze. Szándékaikat, hogy találkozzanak, tapasztal.!.aikat vitassák meg, cseréljék ki, siker koronázta. A
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium szervezte a konferenciát,
s az Eötvös Lóránd Fizikai Társaság is támogatását adta. E
szervezet elnöke, Marx György akadémikus pedig olyan
híresség, hogy hívószavára a világ miriden részéből érkeztek a
konferenciára.
A házigazda gimnázium tanárainak, de főleg Boros Dezsőnek és családjának aztán akadt feladat bőven. A konferencia
angol nyelven folyt, így az angol szakosokra bőven hárult
feladat. A rés?tvevők Lengyelországból, Csehszlovákiából,
Ciprusról, USA-ból, Belgiumból, Thaiföldről, Dél-Koreából,
Svédországból, Olaszországból, Izraelből és a Szovjetunióból
érkeztek. A hazai középiskolai tanárokat tizenhárman képviselték.
Légrádi Imre Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban tanít fizikát. Míg a délutáni műhelymunkához készíti elő
az eszközöket, elmeséli tapasztalatait.
- Nagyszerű itt a hangulat. Családias a légkör. A világ más
részében élő, dolgozó kollegákkal találkozni izgalmas dolog.
Minden nemzetnek van egy sajátos gondja: hogyan lehet a
tehetségeket segíteni, saját országa számára megőrizni. Ez
nekünk magyaroknak is probléma. A tehetséggondozás óriási
feladat, s másoknak is hasonló nehézségei vannak e téren. Az
őszinte véleménycsere, egy-egy jó ötlet segítség mindenkinek.
Minden fizikatanár szeretné úgy tanítani a gyerekeke t, hogy
az szeresse, értse azt. A diák-tanár viszony alakítása is
művészet. Erről izraeli kollegánk beszélt most sokat. S tényleg
hasznosítható, amit itt hallunk.
Marx György professzor, az ELTE atomfizikai tanszékének
vezetője rábukkant egy hasznos dologra. A belgiumi kollégának nagyszerű videofilmje van. Demonstrációs kísérletek
vannak rajta. Igaz, flamandul szól a szövet, de a bemutatott
kísérletek önmagukért beszélnek, így a nyelv nem lehet
akadálya a megértésnek. Boros Dezső tanár úr már intézi is a

másolást. Marx György pedig a tehetséggondozásról kifejti
gondolatait:
- A tehetséggel is gazdálkodni kell. Engedni kell érvényesülni, el kell ismerni. Sok esetben pedig meg kell tűrni. A
másságot nehezen viseli ez a társadalom. Pedig sokszor már
az is segítség lenne, ha eltűrné a szokatlan gyereket. Csak
néhány nevet mondok, Rubik, Bartók, Morvai. A furcsaságot
a társadalom nem akarja elviselni. Ezen változtatni kell, mert
a magyar ennek ellenére rendkívül tehetséges nemzet. S ha
nem akadályoznánk a tehetségeket, vajon hol tarthatnánk?
- Professzor úr, ez a konferencia miért épp Jászberénybe
került?
- Itt kiváló barátaim vannak. A Lehel Vezér Gimnázium az
ország egyik legjobb iskolája. Felismerték ennek a konferenciának a jelentőségét. Sajnos csak ők, mert a Művelődési
Minisztérium nem képviseltette itt magát, ez szomorú dolog.
De a város vezetői közül is csak a polgármester-jelölt volt itt.
No, nem panaszkodni akarok. A konferencia ettől még nagyon
sikeres. Azt hiszem, a résztvevők nevében mondhatom, hogy
a rendezők csillagos ötösre vizsgáztak.
- Hogyan látja a tehetséggondozás jövIJjét?
- Kérem, mi már eredményeket tettünk asztalra. A diákolimpiákon sorozatosak a magyar diákok sikerei. 18 éves korig
a természettudományos nevelésben a világelsők közt vagy unk. Utána hová lesznek a tehetségek? Ez itt súlyos kérdés.
Ezt nem a fizikatanárok, a fizikaoktatás fogja megoldani.
Biztató, hogya hőn áhított Európában azért ott vagyunk. Az
Európa Tanács mellett működik az Európa Akadémia. Ennek
egyik munkabizottsága szeptemberben Budapesten ülésezik.
A '90-es évek nevelési elveinek kigondolása a feladat. Az
oktatásügy ilyen integrációja lehet, segítséget jelent a tehetséggondozásban is.
A komoly viták után az új kísérletek bemutatása mellett
jutott idő kikapcsolódásra, szórakozásra. A Jászság, Kecskemét megismerése mellett hangverseny, esti beszélgetések és
discozás tette emlékezetessé a konferenciát.
Kiss Erika
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Epöl Európa legmagasabb
irodaháza Frankfurtban

A Kereskedelmi Torony, amelyre 1990. március 12-én emelték
rá az üvegböl készült háromszögletü csúcsot. Európa legmagasabb
irodaháza így elérte a teljes, 256,5 méteres magasságot.
(Telefotó - MTI Külföldi Képszerkesztöség)

Szolnoki
kulturális programok
AUGUSZTUS IS-ÉN 20.30 ÓRAKOR Szandi - Fenyő
Miki koncert a Szabadtéri Színpadon.
AUGUSZTUS 17-SZEPTEMBER IS-IG Gilbert Lupfer
francia festőművész kiállítása. Megnyitó: augusztus 17-én
17.00 órakor a megyei művelődési és ifjúsági központban.

AUGUSZTUS 19-ÉN 16.00 ÓRÁTÓL augusztus 20
ünnepén politikai pártok rendezvényei, kulturális programok;
21.00 órától tűzijáték a Tisza Szálló előtti partszakaszon.
AUGUSZTUS 20-ÁN 20.00 ÓRAKOR Kovács Endre
orgonahangversenye il belvárosi nagytemplomban. Közremű
ködik: Ardó Mária (ének).
AUGUSZTUS 31-ÉN 19.00 ÓRAKOR nyárbúcsúztató.
Zenés, táncos vacsoraest az MN Helyőrségi Művelődési
Klubjában . Közreműködik: Szabi és a Cadillac.
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Atadták
"Az év lakóháza
1989" pályázat
megyei díjait
Lassan már szinte természetes, hogy a
hatvanas-hetvenes évek házgyári "szörnyű
ségei" után egyre több, építészeti-esztétikai
csodának is minősíthető, kényelmes és
szép családi otthonnal gyarapodik szűkebb
pátriánk is. Ezt elismerendő ketiilt sor
július végén a Megyei Tanács Tervező-Be
ruházó Vállalatának székházában "Az év
lakóháza 1989" címmel meghirdetett építészeti pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére. Az eseményen dr. Bugán Mihály,
a megyei tanács elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket, s adta át a díjakat. Kiss
Sándor, a bírálóbizottság titkára pedig a
pályázati célokat és a szakmai zsűri döntésének indoklását ismertette a jelenlévőkkel.
Többek közölt megemlítette, hogy hetedik alkalommal hirdettek ilyen pályázatot.
Erre most tizenhét pályamű érkezett.
A szervezőket alapvetőcn hármas cél
vezette: a lakásépítés - ezen belül is a
hagyományos családiház-építés mai színvonalának bemutatása; az életmódváltozásokat legjobban követő, esztétikai és minő
ségi értékeket hordozó lakások kiválasztása; végül pedig a kiemelkedő alkotások
propagálása és elismerése.
A pályaművek közül tizennégy hagyo-

~

Az I. díjas Szolnok, Dobó u. 25. alatti
társasház és egyik lakásának szoba belsöje

építészetileg jól megfogalmazott, kedvező megj elenésú épület, megfelelően illeszkedik
környezetébe,
annak hangsúlyos elemét
képezi. Alaprajzi kialakításuk és szerkezeti megoldásuk egyszeru, áttekinthető.
A kivitelezés igényes,
szakszeru. A lakások gazdaságosak és jól hasznosíthatók. Korszeruek, a mai
követelményeknek megfelelően épültek.
A bírálóbizottság a tizenhét pályaműből hatot
részesített díjazásban, illetve helyezésben. Az első
díjat harmincezer forint
pénzjutalommal és "Az év
lakóháza" plakettel a Szolnok, Dobó István út 25.
szám alatti kilenclakásos
társasház kapta. Ez az épület kedvezően kihasználja a
saroktelek adottságát. A
homlokzatok formai megoldása ötletes, a sarok-to-

-',

mányos családi ház, kettő
társaslalcás és egy pedig saját
értékesítésű vállalkozói lakóház. A családi házak
mindegyike tetőtérbeépíté
ses, illetve egy- vagy kétszintes, egy pedig szinteltolódással részben kétszintes.
A lakások beépített bruttó
tetiilete a családi házaknál
megközelíti vagy meghaladja a száz négyzetmétert.
A bírálóbizottság véleménye szerint apályaművekben
szereplő lakások többsége

CSODAK

rony hangsúlyos és városképi szempontból
is meghatározó. A félszint-eltolódásos lakásmegoldás kedvező. Jó az alkalmazott
színek és burkolatok összhangja. Ugyanakkor a tetőfelépítmény zsúfolt, amellékutcai
homlokzat kissé túldimenzionált. A hivatalos véleményt ki-ki a maga ízlése szerint
módosíthatja. Ennek az épületnek tervező
je: Mészáros János, a kivitelező pedig
ezene Béla és Mészáros István.
A második díjat húszezer forint pénzjutalommal a Törökszentmiklós, Szegfü út
17. szám alatti lakóház érdemelte ki. A
földszint plusz tetőteres, 108 négyzetméter
bruttó alapterületű épület három szobát,
egy félszobát és egy üzletet tartalmaz.
Lakóelőtere és galériája hangulatos. Építtetője: Szakál István és felesége; tervezője:
Nagy István; kivitelezője Pásztor István.
A harmadik díjat - tízezer forintos pénzjutalommal - a Szolnok, Szántó körút
41-61. szám alatti épületegy~ttes kapta.
Építtetője: a Szolnok Megyei Allami Epítöipari Vállalat; tervezője: a Keletma-
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A II. díjas Törökszentmiklós, Szegfű u. 17. alatti lakóház

eo

A szokatlan formagazdagságáért
és igényes kiviteléért
különdíjban
részesült Szolnok,
Csend u. 5. alatti
épület és abeisI>
társalgó.
(Fotó:
Nagy László)
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A III. díjas Szolnok, Szántó krt.
41 -61. alatti ötszintes társasház

~

gyarországi Tervező Vállalat, kivitelezője: az ÁÉV. Az épületegyüttes újszerű homlokzati részleteivel, formai megoldásaival kedvező
utcaképet eredményez. A kivitelezés szakszerű, igényes.
Ötezer forintos pénzjutalomban
és dícséretben részesült a Karcag,
Kazinczy u . .3. szám alatti, valamint a Mezőtúr , Tamkó Sirató
Károly út 5. szám alatti lakóház.
Különdíjat és szintén ötezer forint
jutalmat érdemelt ki a Szolnok,
Csend u. 5. szám alatti épület.
Az első helyezett pályamú részt
vesz "Az év lakóháza" országos
pályázaton is.
L.Gy.
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Közös nyilatkozat
A Fiatal Demokraták Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Koordinációs Tanácsának 1990. július 2-án kelt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács elnökéhez intézett nyílt levele
kapcsán tartott közös(erdekegyeztető tárgyalás eredményéről, s a két szervezet a megye ifjúságának
érdekében tervezett kÖzös távlati együttműködési elképzeléseiről:
Érdekegyeztető tárgyalásunkkor tisztázódott annak a látszólagos ellentmondásnak az oka, amely
szerint a Szolnok Város Tanácsa által létrehozott Szolnok Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
jelenleg miért nem az egész megye területén élő gyermekek és fiatalok érdekében hozatott létre.
Az ok elsódlegesen egy kétlépcsős megoldás praktikumát szolgálta; ugyanis a rövid kötelezően
betartandó határidő miatt célszerűbb volt a gyorsabban létrehozható helyi gyermek- és ifjúsági
alapítvány életre hívása, - s így a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség kezelésében, használatában lévő ingatlanok adományozás útján történő végleges megszerzése és önálló hasznosítása távlatosan pedig a több munkát és időt igénylő majdani regionális alapítvány(ok) életrehívásán való
közös munkálkodás.
A két szervezet a nyílt levélben foglalt felkérésnek megfelelően közösen vállalja, hogy
tárgyalássorozatot kezdeményez a me gye területén lévő tanácsokkal (önkormányzatokkal) arról a
kérdésről, hogy együttesen hogyan lehetne egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gyermek- és Ifjúsági
Alapítványt létrehozni, avagy a már létrejött helyi alapítványokhoz' csatlakozva hogyan lehetne
azokat távlatosan megyei jellegűvé fejleszteni. Ezen regionális-megyei alapítvány(ok) a megyében
élő gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítésére, életkorukból és élethelyzetükből
adódó hátrányaik .csökentése, valamint a társadalmi folyamatokban való aktív részvételük
támogatása érdekében alapíttatna(k).

J ~sz-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács VB
MllvellJdési, Ifjúsági
és Sportosztálya

Fiatal Demokraták Szövetsége
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Koordinációs Tanácsa

Fidesz-tábor a Tiszaligetben

Hagyományt szeretnénk teremteni!
Augusztus közepén rendezi első megyei táborát a Fiatal Demokraták Szövetsége.
Azt hihetné az ember, hogy egy ilyen
tábor a tagok üdülésére, kikapcsolódására, a kampány fáradalmainak kipihenésére szolgál. Nem, nem err61 van szó.
A Fidesz nemcsak annak a tízezer
fiatalnak a szövetsége, akik tagjai közé
tartoznak. Azért jött létre, hogy a mindennapok közéletébe és kultúrájába belopja a fiatalos lendületet, a szabadság
fokozott igényét, hogy teret adjon a

különféle gondolatok ütközésének. Az
augusztusi táborral is ez a célunk. A
programok között szerepelnek koncertek
(Ápolók, Sex-Action, Minimális Program), politikusok fellépései (Orbán Viktor, Varga Mihály, Szájer József),láthatnak Fellini, Pasolini, Bódy Gábor filmeket. A táborozók találkozhatnak a Magyar Narancs alkotói val, s reményeink
szerint színházi est is lesz.
Nem maradhat ki persze a sport sem.
Lesz vízi túra - kajakkal - a Tiszán, futás
a városban, s persze sok foci, tenisz, s

amit a táborozók akarnak. Az esték
rendszerint vidám bulikkal zárulnak,
amelyek egészen végkimerülésig tartanak.
S IDE BÁRKI ELJÖHET. Barátok és
barátnók, Fidesz-tagok és érdeklódók
egyaránt.
Felvilágosítást kérni és jelentkezni a
Fidesz Irodán lehet: (Kossuth tér 1. III.
em. 9-10.) személyesen (de. lO-tól este
6-ig), vagy a 43-792-es telefonon éjjelnappal, levélben (5002 Pf. 62),
Szeretettel várunk mindenkit!
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Jászberényben szerényen húzódik meg egy árnyas kert
mélyén a református templom. A Thököly út utcafrontján áll a
parókia. Az udvarban, kertben, házban hangos gyerekzsivaly.
Tariska Zoltán lelkipásztor családja igencsak megszaporodott
egy hétre; hiszen gyermektábor színhelye most a lakás, a kert,
a lelkészi hivatal. Mielőtt a táborról beszélgettünk volna, nem
állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem, mi a véleménye a
most dúló hitoktatási vitáról.
- Eltúlzottnak tartom már. Inkább a feltételek megteremtéséért kellene tenni valamit a sok beszéd helyett Mi már tavaly
is bent voltunk az iskolákban, idén közel száz általános iskolás
jelentkezett a református hittanórákra. Az elmúlt tanévben a
Lehel Vezér Gimnáziumban és Tanítóképző Főiskolán műkö
dött egy-egy csoportunk, ősztől minden berényi általános
iskolában és Jásztelken is tartunk hittant a feleségemmel
közösen, hisz ő szintén lelkipásztor.
- Mekkora ajászberényi hitközösség?
- Mindig is kisebbségben voltunk a katolikusokkal szemben. Pontos adataink nincsenek. Legutoljára az 1941-es
népszámláláskor volt adat a felekezeti hovatartozásról. Ez, s a
halálozási számok alapján úgy kétezerre tehető a reformátusok
száma. A hitoktatásra jelentkező gyerekek létszáma azt mutatja, hogy ennél is több lehet. Az anyakönyv szerint ugyanis
csupán 31 iskoláskorú van református hitre keresztelve. Persze
mi nem kötöttük a jelentkezést a megkeresztelkedéshez.
- Lehet-e kötelez/} ahittan?
- Soha! Ami kötelező, az kényszer. Meg kell nyerni a
gyereket. Ha ez sikerül, ha jön velem, akkor az csoda. S nem
kényszerből, szabad elhatározásból fog hittanra járni. A
hittanoktatásból a pedagógusok is profitálnak. Amikor lerombolták Isten tekintélyét, akkor elbukott a szülő, a pedagógus
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tekintélye is. Aki tiszteli Istent, az tiszteli embertársait. A hit a
helyes önértékelést is segíti. Ha mindezt sikerül a hittanoktatás révén is visszaszerezni, az egész társadalom erkölcsi
nív~ajavulni fog.
"Ime az ajtó előtt állok és zörgetek"
A gyülekezeti házban olvasható ez a felirat. A gyermekhét
résztvevői - közel harminc kisiskolás - Bárdy Sára szavára
hallgatnak éppen. Eszter történetével ismerkydnek az Ószövetségből. Imádkoznak, énekelnek, aranyigék hangzanak el.
Aztán lehet menni focizni, memóriajátékot játszani. Zoli
"bácsi" - még innen a negyvenen - ping-pongozik néhány
fiúval.
Egy cserfes kislány meséli, hogy tegnap a Mátrában voltak
kirándulni, s nagyon elfáradtak. Kaszab Andrea "már" 13
éves.
- Hallottam, hogy tavaly jó volt ez a tábor, ezért jöttem el meséli. Itt nyugodt minden. Lehet sokat játszani. Én jártam
hittanra, ide a parókiára, s konfirmáltam pűnkösdkor. Szerintem aki hisz Istenben, az nyugodtabb, az nem veszekszik, nem
durva. Itt békesség van.
Sipos Márta azzal dicsekszik, hogy neki tíz testvére van.
Közülük most hárman vannak itt. Újhelyi Tamás viszont
szűkszavú. Magasszárú, előrelógó nyelvű cipőjét lesi, míg
elmondja, itt kedvesek, figyelmesek vele, s a program is jó.
Tariska Zoltánnak persze segítői is vannak. A felesége,.
Mária asszony s a gyülekezetből három asszony az ebédet
készítik. Vannak, akik a finom sűteményekkel "segítik" a
táborozást. Bárdy Sára óvónő pedig azért jött Budapestről,
hogy a foglalkozásokat vezesse.
- Nekem ajándék Istentől, hogy gyermekekkel foglalkozhatok. Az a hivatásom, hogy továbbadj am azt, amit az Úr
J ézustól kaptam. A gyerekekkel hamar tudok kontaktust teremteni. Felszabadulok köztük. Számomra ez a szolgálat jutalom,
mert láthatom a gyerekek
fejlődését. Ez soha nem
hiábavaló munka. Pesten
is vezetek gyermekcsoportot. Az egész nyaram be
van tábláz va.
Nem különben a Tariska házaspárnak, hisz a
gimnazistákkal a Zemplén
megyei Szemerére készülnek táborozni. Az udvaron, a kertben pedig a gyerekek játszanak. Egy srác
bicikli vel köröz, kerülgetve a virágágyásokat, úgy
beszélget velem. "Tavaly
miért nem tetszett eljönni?" - Mert nem tudtam,
hogy van ez a' tábor válaszolom. "Jövőre is
lesz!" - mondja. - Rendben, akkor újra eljövök.

Kiss Erika

•
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Késleltetett önpusztítás
Az alkoholizmusról is nehéz közhely- szére vonatkozó IWzel öt százalékos arány
igazságok vagy megdöbbentő J?éldák mögött - életkor, nem, foglalkozási helyzet
felemlegetése nélkül írni. Mert ha. arra szerint is - lényeges különbségek húzódflilk
utalunk, hogy a mai magyar társada- meg. Újra csak a megyei adatokból kiinlomban minden hatodik-hetedik férfi alko- dulva: alkoholos erederu májzsugorban
holi'stává válik élete folyamán, vagy arra, 1981-ben 26 férfi és 10 nő, 1984-ben 54
hogy több mint száz évvel ezelőtt is az egy férfi és 10 nő, 1988-ban pedig már 59 férfi
és 21 nő halt meg. Az életkort tekintve a
főre jutó fogyasztás 18,6 liter bor, 3,4 liter
sör és 16,4 liter égetett szeszes ital volt, a legveszélyeztetettebbek a 40-59 év közötti
férfiak, illetve a hátrányos helyzeru rétetényszerű adatok sem lepnek meg bennünket igazán. Túlságosan is az alkohol köze- gekből kikerülők. Aligha véletlenül. Hiszen
lében élünk, s magát az alkoholizmust a hátrányos társadalmi helyzet többnyire a
devianciák (öngyilkosság , alkoholizmus,
vagy megszüntethetetlen végzetként, vagy
Mnözés stb.) kiváltó okaként jelenik meg.
népbetegségként fogjuk fel . Valójában Azzal a különbséggel, hogy az alkoholfoképtelenek vagyunk beleilleszkedni azok- gyasztás sajátos élvezet- és örömforrás is
nak a helyzetébe, akik nap mint nap az egyben. Nemcsak azok számára, akik kiöntudatlanságig részegednek le. Mert na- fosztott létükben csupán a biológiai szükgyobbrészt annak alapján ítéljük meg őket, ségletek kielégítése jelent örömet, hanem
hogyan éreznénk magunkat a helyükben a azoknak is, akik valóságos érdekeikkel és
saját ép tudatunkkal, életszemléletünkkel, alkatukkal gyakran összeegyeztethetetlen
értékrendünkkel; iszonyatosnak: és elvisel- értékrendszert fogadnak el mércének.
hetetlennek érezve, amit ők nem érezhetNem rögeszme, hanem nyomasztó valónek annak. Éppen az önpusztítás "kelle- ság az, amire az alkoholba menekülő egyén
messége" következtében. Ami - szemben ráérez. Voltaképpen korunk társadalmának
az öngyilkossággal - mégiscsak hosszabb szüntelenül versengésbe hajszoló teljesítideig tartó folyamat.
ményközpontúságából fakadóan, aminek
De még az alkoholisták számának pon- következménye az is, hogy emberi kapcsotos megállapítása is majdnem lehetetlen latainkban csak szemlesütve lehet szólni a
feladat. És ez nemcsak azzal függ össze, szolidaritásról, a szeretetről, aminek hiánya
hogy az alkoholizmusnak különböző defi- fokozatosan, de törvényszerűen vezet el a
nÍciói vannak, hanem azzal is, hogy szo- magányhoz mint a személyiség agóniájáciológiai adatfelvétel keretében igen nehéz hoz. Illetve a megsemmisüléstől való félaz ivás okozta problémák után érdeklődni. elemh~z, ami a magányos ember alapélméHa például abból a közkeletű meghatáro- nye. Es ez az érzés lehet olyan erlJs és
zásból indulunk ki, mely szerint alkoholis- elviselhetetlen, hogy paradox módon végül
ta az a személy, aki rendszeres, nagyobb is beletorkollj'on a késleltetett önpusztításba. Az akut feszültséghelyzetekben - memennyiségf1. alkoholfogyasztás miatt akár
lyek munkahelyeken éppúgy termődnek,
testileg, akár pszichésen e folyamat során
mint a mindennapi kapcsolatokban - az
beteggé válik, csak a IWvetkezményt rög- egyén ugyan személyes élményként éli át
zíthetjük. Jóllehet, az így kapott adat is létbeli helyzetének mindennapi megha tároelgondolkodtató. Míg a megyében 1980- zottságait, mégsem látja tisztán, nem tudja
ban ötszáznyo1cvankettő alkoholista beteget tartottak nyilván, addig 1989-ben már
egyezerhétszázharrnincöt főt. Nyilván ez a , , - - - - - - - - - - - - - - -......
jelentős emelkedés elsősorban a szakorvoAz egy főre jutó
si rendelések számának szaporodásából, szeszesital-fogyasztás (liter)
illetve a pontosabb nyilvántartásból származik. Mint ahogyan az alkoholos májév
bor
sör
égetett
zsugorodáson alapuló becslés is csak kö32,1
1934
3,1
3,3
zelítő értékű. Hiszen e betegség kialakulá34,6
1951
1,6
10,5
sához több évi súlyos alkoholizálás szük1984
30,7
87,1
10,2
séges.
12,4
29,6
1988
98,2
szerű

A fogyasztás mértéke
Ha feltételezzük, hogy az alkoholizmus
napi átlagban 6 fél deci pálinka vagy 1,3
liter bor, vagy 4,3 liter sör (azaz 15
centiliter abszolut alkohol) elfogyasztásánál kezdődik, akkor ebből hozzávetőlege
sen félmilliónál is töb,bre becsülhetjük az
alkoholisták számát. Am a népesség egé-

megmagyarázni életének - élményeinek társadalmi-személyi okait így bizonytalanná válik döntéseiben és esetlenné saját
életének megszervezésében.

A kifosztott élet

Bármennyire a "legkellemesebb" formája is az önpusztításnak az alkohol, elóbbutóbb éppúgy az életről való lemondáshoz
vezet, mint az öngyilkosság. S ugyan!Így
szoros összefüggésben áll azzal a szűkre
szabott szerepkörrel, mint az egyének túlnyomó többsége a társadalomban termelő
ként betölt, illetve az e szereplWr tudatot
szt1.kítÓ és személyiséget elszegényítlJ hatásával. Az emberek kifosztott létükben
minduntalan pótlékok után sóvárognak,
mint ahogyan szorongásaikat is igyekeznek
minél hamarabb feloldani. A feszültség
oldás át szolgáló rendszeres alkoholfogyasztás azonban. elóbb-utóbb kialakítja a
függlJséget , melynek következtében viszont
újabb feszültségforrások lépnek fel. S ezzel
létrejön az áttörhetetlen kör. Más szavakkal azt is mondhatnánk, hogya zsákutcába
jutásnak nem elsősorban az egyénben rejlenek az okai, hanem azokban a szociális,
kulturális, morális stb. viszonyokban, amelyek között élnek.
Kezdve azokkal a szocializációs zavarokkal, melyek gyermekkorban lépnek fel.
Szociológiai vizsgálatokból tudjuk ugyanis, hogy az alkoholisták háromnegyed része
gyermekkorában olyan családi környezetben nőtt feI, ahol a fiatalok ivását elfogadták,.. s azt is, hogy az alkoholisták szülei
között jóval több volt a mértéktelenül ivó.
Ám ezek a tényezők - akárcsak az iszákosságnak a magyar kultúrában rejlő gyökerei,
vagy az alkoholhoz való kontroll nélküli
hozzájutás - sem leplezhetik el azt a körülményt, hogy az alkoholizmus újratermel/Jdése mindaddig elkerülhetetlen, am(g össztársadalmi okai nem szt1.nnek meg. Amíg a
társadalomra a mérhetetlen atomizáltság
és összeroncsoltság jellemzIJ. Németh
László megfogalmazására gondolva úgy is
mondhatjuk: amíg a "szabad vegyérték
nélküli", szilárd kötődésre alkalmatlan viszonyok megállíthatatlanul szaporodnak,
addig az alkoholizmus is - a maga mindig
visszacsatolódó bt1.vös IWreivel - társadalmi
tény marad. Csak épp felvillantott kiváltó
okai igen mélyre nyúlnak: az ember társa1989-ben gondozott alkoholista
dalmi létviszonyai által meghatározott kapbetegek
csolatformák és a hozzájuk társuló attitüdök feloldhatatlan ellentmondásaiba. Ezért
Összesen is látszik reménytelennek minden olyan
Város
Férfi
Nő
próbálkozás, mely eddig az alkoholizmus
Szolnok
537
196
733
visszaszorítására
irányult.
444
Jászberény 392
52
Kerékgyártó T. István

nem miattuk van
itt; az előzenekar,
az Izraelből érkezett Lod Youth
Band 12-18 éves
tagjainak biztonságát vigyázzák.)
Elérkezett a 19
óra. A kertheJyiség
zsúfolásig megteit,
vannak, akik a belső

még egyszer megnedvesednek a márkás
söröktől, boroktól.
Puritán, fekete szerelésben lépnek a
világhírű zenészek a színpadra. J ól ismert számaik szólalnak meg állandó, de
mégis, az előző évinél újabb, másabb
improvizációkkal tarkítva. A szünetekben a "tanár úr" (Benkó Sándor) viccei

termekből

kénytelenek asztalt
hozatni. De kialakul a rend, a kisestélyik utolsót zizzennek, a parfümök illata · kicsit
émelyítően
keveredik, a torkok

A zene nem ismer
Nyáresti élmény
Benkóékkal
határokat
aratnak osztatlan sikert. Néhány velős
megjegyzését tapsoljuk meg, melyek
többek közt az "új protokollt", az "alkoholos jókedvet", a néhány év előtti
"szovjetunióbeli turnét" veszi az irónia
és önirónia céltábláj aként.
A zene csodálatos, az első ütemek
után a keverés is tökéletesen működik.
A sugárzó életöröm mindenkit magával
ragad. A muzsikusok látható fáradtsága
épp egy picit csorbítja a féktelen jókedvet, de vannak, akiknek ez fel sem
tűnik. Profik!
A közönség szűnni nem akaró tapssal
jutalmazta a zenészeket, akik két ráadással búcsúztak Szolnoktól ezen az estén,
a jövő évi viszontlátás reményében.
Szöveg: B.Cs.
Fotó: LCs.

Nyári délután, a kánikula múltával,
hat óra körül kezd benépesülni a Tiszapart. Andalgó családok veszik birtokukba a sétány t. A fiatalok egyre szélesebb
részt foglalnak el a fagyizó előtti korlátból. Barátokra várnak, ismeretséget keresnek, üldögélve nyalják a hűsítő négygombócost. A szokásos kép Szolnok
egyetlen korzóján.
Néhányan azonban céltudatosan keltek útra e kora estén. A Tisza Szálló
kerthelyiségébe igyekeznek, ah zol a
Benkó Dixiland Band évek óta hagyományos és eseményszámba menő nyári
szolnoki koncertjét adja a dixi-kedvelő
közönségnek. (Az a néhány civilruhás
biztonsági ember, akik nem nagy sikerrel próbálnak elvegyülni a tömegben,

-

-

- -
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Az. emberek viszonya környezetükhöz, a már károsult környezet, valamint a környezetünk gyógyitására hozott intézkedések ábrázolása
volt a témája az immár hatodszor megrendezett nemzetközi fotó pály ázatnak. Hogy ez a téma nemzetközi viszonylatban is valóban aktuális
az a tény is mutatja, hogy négy kontinens 33 országának fotográfusai
küldték el fotóikat, diáikat.
Az. öt tagú nemzetközi zsűri elé 916 fekete-fehér, 254 szines fotó, valamint 462 db dia került elbirálásra. A rendezők kiemelkedő előkészitő
munkájának köszönhetően nekünk zsűritagoknak elegendő időnk volt,
hogy minden képpel és diával elmélyülten foglalkozhassunk és igy
részben hosszú viták után optimális döntést hozhassunk.
Sajnos néhány fotót és diát ki kellett zárnia a zsűrinek, mivel nem feleltek meg a megadott témának vagy nem érték el a minimális méretet.
Végülis a kiállitásra ki,,'álasztott 91 fekete-fehér, 21 szines fotó, valamint 53 dia a jelenlegi környezeti-fotográfia reprezentativ keresztmetszetét adja. Az. utóbbi évek sok fotósának a művészi fényképezéshez
való viszonya ennél a szalon nál is megmutatkozott. Bár a téma, a környezet egy kimondottan életkép -téma, sok szerző mégis előnyben részesitette azt a módszert, hogy fotóit a sötétkamrában hozza létre, ahelyett, hogya "történés" helyére menne és ott dolgozna.
Marad a remény, hogy a fotósok a következő 1992-es szalon ig még
komolyabban elmélyednek a környezet témájában, hogy majd a rendezők a zsűri elé sok teljesen új, aktuális indítékból keletkezett környezetkárositást mutató életképeket, valamint az ezévi szalonon hiányzó
környezetvédelmet ábrázoló fotókat tehessenek.
Azt kívánom a szolnoki fotószalonnak, hogy választott témájával a
kiállítás közeli és távoli látogatóit környezetükről való elgondolkodásra
indítsa, esetleg magatartásukat és cselekedeteiket pozitívan befolyásolja.

'",

PEKKONEN, Kalevi (Finnország): Csodálatos

Környezetünk

Umlaut Arnold
MFIAP, PSA 5 Star
Hon. FeOS, Hon. M. KTFIS

PEERS,
John
(Belgium): Számítógép bolond

gyógyításáért

VI. Nemzetközi környezetvédelmi fotókiállítás Szolnokon

HELSEN, Willy (Belgium): Két barát
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ADIT, Agarwala (India):
Az utolsó fogoly
PREDOV, Dinamir (Bulgária):
Városfejlesztés
DOBOSY
László (Magyarország):
Az utolsó lépés
SUPRUN,
Alexandr
(Szovjetunió): Tojások

•

NOORITS,
Tonu (Észtország): Búcsú aszocia·
Iizmustól 2.
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A Karcagi Népi Iparművészeti
Szövetkezet vezetősége

PÁLYÁZATOT
hirdet:

ELNÖKI MUNKAKÖR
·r

betöltésére.

Az elnököt a tagság 5 évre választja meg.
A munkakör 1990. október

l-jétől töltendő

be.

Bérezés megegyezés szerint.
A szövetkezet fő tevékenységi köre:
- béby, gyermek, nőifelső konfekció
- kunsági hímzés
- vertcsipke
- tőkés bérmunka

..

Termékeinket belföldre, tőkés és szovjet
piacra értékesítjük.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú

végzeUség (közgazdasági vagy szakirányúfelsőfokú
végzeUség előnytjelent)
Legalább 5 éves megfelelő szintli vezető gyakorlat
Német nyelv tudás előnytjelent.
Felső korhatár: 45 év
A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal és a jövedelemigény
megjelölésével 1990. szeptember IO-ig kérjük elküldeni a szövetkezet
címére (5300 Karcag, József A. u. 6.)
Bővebb felvilágosítást személyesen a helyszínen vagy telefonon
Sebők Gáborné főkönyvelő ad. Telefon: Karcag 552.

A beérkező pályázatokat bizalmasa n kezeljük,
az elbírálás várható ideje: 1990. szeptember 30-ig.
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A címben feltett kérdésre az Nemzetközi tallózó
E gyes üIt Á llamo k ban ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;
feltétlenül igennel kell
•
~
válaszolni, már csak azért
is, mert az idén ősszel ismét

A merlkaban igennel
válaszolnak erre

kongresszusiválasZ!ások
lesznek, s a honatyaknak
helyi és országoi:szinten POLITIKAI KÉRDÉS-E AZ ABORTUSZ?
egyaránt szembe kell
politikusok, akik úgy érzik, hogy mind nagyobb teret kap. Például George
nézniük ezzel a ideges
bármiféle szavazás csak a közvéleményt Bush amerikai elnök késő ősszel a kongproblémával. Pedig nem bőszítené fel, megpróbálják úgy alakítani, resszus több törvénytervezetét is olyan kihogy ezekre a javaslatokra a lehető legké- tételekre hivatkozva vét6zta meg, hogy
biztos, hogy igazán akarnak. sőbb kerüljön sor. Nem véletlenül az idén azok kapcsolatosak az abortusszal. ilyen
A törvényhozók dilemmáját az egyik
alabamai szenátor fogalmazta meg pontosan: az abortusszal kapcsolatos döntésnél a
képviselők és szenátorok - mindegy, hogy
hogyan szavazva - választóik nagy részét
haragítják magukra, s it dühös választó el is
megy szavazni, hogy ellenük voksoljon.
Az abortusz, amely az Egyesült Államokban legálissá csak a legfelsőbb bíróság
egyik 1973-as döntése nyomán vált, ma
már szó szerint tömegeket mozgat meg.
Nap-nap után érkeznek hírek abortusz-klinikák előtti tüntetésekről, nagyobb méretű
tömegdemonstrációkról pro és kontra. Tavaly tavasszal például Washingtonban több
százezren gyűltek össze az amerikai országos nő szervezet , a NOW rendezésében, s a
megmozdulás egyik legfőbb témája az
abortusz volt. Az ősszel több szövetségi
államban rendeztek kormányzóválasztásokat, s számos helyen az abortusz kérdésében elfoglalt álláspont is szerepet kapott a
szavazók döntéseinél.
Tavaly nyáron lavinát indított el a legfelsőbb
bír6ság. Egyik állásfoglalásával
ugyanis lehetővé tette, hogy a helyi törvényhozások szabályozzák az abortuszt.
Azóta több száz abortusszal kapcsolatos
törvényjavaslatot nyújtottak be országszerte a helyi törvényalkotó szervekhez. Kissé

r

még egyetlen ilyen tervezetból sem lett
törvény szövetségi állami szinten.
Ugyanakkor az egyes államokban folyó
"csata" fontos részét képezi az abortusz
felett folyó országos kötélhúzásnak. Az
abortusz ellenzői például úgy vélik, hogya
helyi vitákban olyan új fegyvereket dolgozhatnak ki, amelyekkel később a legfelsőbb
bíróságot 1973-as döntésének megváltoztatására kényszeríthetik. Ugyanakkor aggasztja őket az, :1Ogy tavaly nyár óta a vita
igazából arról folyik: ki döntsön egy nőnek
az abortusszal kapcsolatos jogáról, s nem
magáról az abortuszról, hogy hányat lehessen végrehajtani, vagy hogy milyen esetekben szabad csak ilyen műtétet végezni.
A helyi törvényhozásokhoz beterjesztett
javaslatokat, amelyek túlnyomó többségükben megszorító jellegűek, az abortuszellenes aktivisták mérsékeltnek jellemzik, s
szeretnének velük a legfelsőbb bíróság
többsége mellett az "átlag" amerikaira is
hatni. Az abortusz támogatói viszont ezeket
a próbálkozásokat úgy tekintik, hogy azok
végső Icélja az abortusz legalitásának megszüntetése.
A törvényhozók pedig valahol középen
csapdában érzik magukat, s a tervezetek
lassú előrehaladása jelzi, mennyire szeretnének azzal egyáltalán nem is foglalkozni.
Pedig ez a kérdés országos szinten is

volt például a külföldi támogatási törvény
is (benne Magyarországnak és Lengyelországnak szánt összegekkel). A törvényhozók aztán gyorsan kihagy ták a kérdéses
kitételt, s a törvény zöld utat kaphatott.
Az abortuszt érintő állásfoglalást nem
kerülhette el a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO sem.
Nemrégiben alakítottak egy bizottságot,
amelynek feladata álláspontjuk kidolgozása, ami várakozások szerint támogató lesz.
Ennek értelmében a szövetség aktivistái
helyi szinten szabadon lobbyzhatnak majd
a különböző szigorító javaslatok ellen. (Az
AFL-CIO döntését talán jobban megvilágítja az az adat, hogy tavaly a szövetség
női létszáma 160 ezerrel bővült, míg férfi
létszáma 200 ezerrel csökkent.)
A Republikánus Párt, amely hagyományosan abortuszellenes, egy-két országos
választói körzetben olyan jelöltet indít, aki
az eddigiekhez képest "liberálisabb" álláspontot tud magáénak. Az igazi nagy csata
valószínűleg csak az előválasztásokkal és a
valódi választási kampányokkal erősödik
fel igazán. Ám az abortusz-vita végére nem
a választás, hanem csak a legfelsőbb bíróság közbelépése tehet pontot, már amenynyiben ez a bírók szándékában áll.
M.Gy.
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Ha a NAGYhal...
Vibrált a leveglJ Abádszalókon a tanácsháza dfsztermében a
minden eddigi rekordot megdöntlJ falugyűlésen. A nagy
"randevú" este 6-kor kezdlJdött és még lO-kor is javában
mondták a magukét a jelenlévlJk, pro és kontra. TetlJfokára
hágott a külslJ Mmérséklet és a belslJ feszültség, amikor
(lehettek félezren, s aki nem fért be, kfvül toporgott, de nem
tág(tott) a tömeg megvétózta a május 13-ai "nyat" döntését.
Miért?
Törvénysértés nem történt, a minősltett többség megvolt, aki
rábólintott a vébé (tanácselnök? ) döntésére . "Csak" a lakosság érdekein esett sérelem, hiszen ellJzetes tájékoztatásuk, a
véleményük meghallgatása nélkül született határozat sorsdöntlJ - mindannyiuk jövőjére kiható kérdésben.: A Tisza-tó
kincset érlJ szal6ki öblét elhappolták ellJlük. Suba alatt
született meg a háromtagú kft., amelyben a tanácsot az elnök,
Sáfár Lajos képviseli. Méghozzá olyan időkben történt mindez,
amikor biztos már, hogya közelglJ ősz jelentős változásokat
hoz a helyhatósági vonalon, a falu életében egyaránt. A
hátralévlJ kis idlJt igyekezett kihasználni a kfnálkoz6 lehetősé
geket j61 átlálÓ ügyvezetlJ.
Sz6 se róla, ráférne a fejlesztés a vendégvár6 abádszal6ki
partra, csak nem mindegy, hogy milyen áron. A magát szinte
jótékonysági intézményként feltüntetlJ Vakáció Kft. úgymond
vállalta a kockázatot. TörzstlJkéjében mindössze egymilli6nyi
készpénzzel belevágott a most 60 milli6s értéket képviselIJ
beruházásba. Vettfel ugyan hiteleket, de mikor tudja visszafizetni? Döngeti a mellét, hogy (J helyben ad6zik (nem úgy, mint
a parti fecske módjára befészkelt kiskereskedők, akik között
egyetlen helyi lakos nincs, tehát a területhasználati dijon kívül
egyebet itt nem lát tőlük a tanács). Csakhogy ...
Három évig ráfordít csupán, és majd azután reméli, hogya
visszatérülés rövid távon megval6sul. Addig viszont, amfg csak
kiadása van, addig ő sem ad6zik - a tanács kasszája éppen
olyan üres marad, mint volt. (Igaz, hamarosan üze~e
helyezik az új vizesblokko! , s az elkerftett parton megkezdzk a
belépődfjak szedését.)
Izgalmas a kérdés; miért lépte meg a sz6ban forg6 tanács
testületi ülés (május 13!) ellJtt azt a nem fair lépését, ami
szerint az állami tulajdonban lévlJ partszakasz egy részének
használati jogár61 lemondott a még be sem jegyzett Vakáci~
Kft. javára, s a kezelői jogot gyakorló Köti-Kövizig-gel két úJ
szerződést fratott alá. Május lO-én az egyiket a Vakáci6val,
2005-ig tart6 használatra. Úgyszólván a teljes közműves((ett
területre a jelenlegi szabadstrandon, illetve a tanáccsal,
·meghatározatlan idlJre a szabadtéri szfnpadtól kifelé eső
részre.
FeltehetlJ , hogy jóhiszeműen írt alá a Köti-Kövizig, abban a
tudatban, hogy az egész Abádszalókon - a faluközösségen segft, boldogulásukat, ellJrelépésüket könnyíti vele. Ezzel
szemben a hoppon marad6 falubeliek úgy látják, néhány
pénzéhes vállalkozó vágja zsebre az aranyat érlJ partot. (Ez a
j6hiszeműség vezethette a KlB-et is, amikor tlJkéstársként,
harmadik személyként 14 százalék erejéig beszállt abuliba.
Egyébként is feladata a terület la terü.let!l összefogása,
koordinálása, támogatása erkölcsi és anyagi vonatkozásban
is, ha van miMl, nem kell ahhoz kft-tagság.)
A sok rendezetlen ügy között a bérleti dfjak tisztázása
val6ban sürgetlJ igényként jelentkezett - de nem (gy! A tanács
elnöke szerint tavaly 1,4 milli6forint vesztesége származott a
közösnek abból; nem tudták az emberek, hová kell fizetniük.
(?) No, ne ... Ebben ugyan ki a hibás? FeltehetIJ, hogy nem volt
megfelelő a tájékoztatás. Emelni is lehetett, slJt kellett volna
korábban , már tavaly is a négyzetméterenkénti terület haszná-

lati dfjat, akkor nem keletkezett volna közel 1,5 milliós
veszteség. És ha a tanácsapparátus dolgozói a helyzet magaslatára tudtak volna emelkedni, nem vesznek el a bürokrácia
labirintusaiban, és még a szemellenzlJt is le tudják vetk/Jzni
(nem vitatom el tlJlük aj6 szándékot, csupán az alkalmasságot
kérdlJjelezem), akkor nem mondanak le a lehetlJségrlJl, hogy
az idei emelt összegli bérleti dfjak a tanácsi pénztárba
folyjanak be, nem játsszák át a kft. kezére.·
Nincs tanácsi pénz a szabadstrand fenntartására, működte
tésére. Úgysz6lván balkáni állapotokból kellene európait
teremteni. Megkérdezték a falu népét, hogy részt vállalna-e
ebből? Vásárolna-e ki-ki erejéhez mérten kötvényeket, részvényeket, ha olyat kibocsátanának? A válasz talán igen lett
volna. Hiszenfelbecsülhetetlen értéka összefogással rendezték
a partot annakidején, tömérdek fizikai munkával tették olyanná, amilyen lett a Tisza-t6 legkedvezőbb adottságú szakasza .
Eszmei értéke több tfzmillióban mérhetI) - és ahelyett betársultak a Fehér Delfin mellé, az új kft-be félmilli6 éItéka
apporttal, beérik a 43 százalékos tulajdonosi aránnyal: Es mit
hagynak örökül a mostani, az ősszel szület/) új helyhatóságra?
Adósságot. Nem is csak annyit, ami tavaly keletkezett a nem
körültekint/) intézkedésekMl, annál sokkal többet, mint a
Vakáci6 Kft tagja.
.
Május 6ta hallatszik Abádszalókon a morajlás, amelyből
aztán a gyűlés estéjén kitört a vihar. Tekintetek szórták a
villámot, dörgött - a taps - a keményen hangz6l;írálatok után.
Felébredt Csipker6zsika-álmából afalu népe. Elni akar végre
isten-adta jogával, a demokráciával. Ezt a falugyűlést, amit
most 859 aláirás követelésére h{vtak össze, meg kellett volna
már május elején tartani - a döntéshozatal eMtt tájékoztatni az
állampolgárokat a tervekről, elképzelésekről, kikérni a véleményüket.
Egyáltalán nem az volt a fő téma - mint egyesek beállítotl~k
-, hogy fizessenek-e vagy sem 20 forintos beléplJt saját
szabadstrandjukon a helybeliek. A helyzet sokkal élesebb volt :
A megblzott tanácselnök fejét követelték, aki 1989. decemb.er
ll-én vállalta el megbízatását az új testület megválasztásázg.
Talán nem mérte fel kelllJképpen, hogy mire vállalkozik.
(Egyébként beszélik, hogy más senki nem vállalta ezt a
megblzatást.) Most jöhet a mea culpa!
Afalugyűlés résztvevői bizottságot hívtak létre, hogy törvényességi óvást nyújtson. be a tanácsi döntés ellen: amely
súlyosan megsértette a demokráciát. Felhatalmazást zs kapott
a bizottság, hogya cégbír6ságnál járjon el a kft. bejegyzésénekfelfüggesztése érdekében addig, amfg e homályos, tisztátalannak tanő ügy részleteit tüzetesen felülvizsgálják.
Tény , hogy azzal, ha a tanács kilépne a triumvirát~ból, a
kf~. még fennmaradna, kedvére birtokolná a kezére Játszott
öblöt. Am akOvetkező falugya/és - ha már tisztábban lát a
dolgok mélyére - hozhat olyan kompromisszumot (többen. is
hajlanak efelé): legyen itt is ezüst- meg aranypart, mmt
Si6fokon. Maradjon szabadstrand, legyen a kft-nek körülkerített,fizetl) paradicsoma a gátra felvezető út jobb oldalán, ha a
baloldalon érvényesülni hagyja a helybelieket és azokat, akik
a tó felfedezése óta ellátják, kiszolgálják az öböl vendégeit. Ha
a nagyhal nem eszi meg a kicsiket, ha engedi konkurálni 6ket.
Ha hagyja önkéntes elhatározásból csatlakozni a helJbeliekhez, akikkel közös erlJfeszftéssel- nem 60 milli6ból, lélenj6val
kevesebMl is - virágzó, kulturált és olcs6 nyaralóhely teTemJhetlJ ebben a csodálatos környezetben. Ehhez máris számosan
felkfnálták munkájukat térftés nélkül.
A szivárvány vihar után sokszínűen pompázik a horizonton.
.
R.E.
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Móricz eredeti kézírású levele

tam azokat egy, az író
leányától, Móricz Lilitől,
az egykor Szolnokon is ·
játszott sZÍnművésznőtől
ajándékba kapott Magvető-köteten szereplő Móricz-aláírással. Ez a dedikáció és a dokumentumokon szereplő aláírások
teljes azonosságot mutatnak. A levelek keltezése
és az egész irodalmi múltunkat a Halotti Beszédtől Illyés GyuIáig egyegy szemelvény erejéig
valóban a magvető paraszt szemszögéből felölelő antológia 1942. évi
második kiadása között alig
másfél év telt el. (Az első
kiadást még 1940-ben "hordta össze" Móricz Zsigmond.)
Ki volt Vonszoló András,
a levél címzettje, eddig nem
sikerült felkutatnom. Nevét
nem őrizte meg az Irodalmi
Lexikon, s személyéről még
a Békés Megyei Könyvtár
helyismereti részlegében sem
található adat. Csak feltételez;1Í tudom, hogy nyilván a
korabeli helyi írogatók egyi.ke volt, aki írásainak
megítélését - mint oly
sokan - Móricz Zsigmondra bízta. Hogy aztán ez az ítélet milyen

~

Beszédes múlt

·
tIen
K e~ t ISDlere

Móricz-dokUD1.entUD1.~~~.
Régi iratok között kutatva került a kezembe egykori öreg barátom, Zilahi
Gyula ajándéka, az a két
Móricz-levél,
amelynek
fényképmásolatát itt láthat- '.
ja a kedves olvasó.
Éppen ötven esztendeje
annak, hogy Móricz Zsigmond az itt közölt sorokat
papírra vetette. Nyilvánosság elé tárására azonban
nemcsak a kerek évforduló
ösztönzött, hanem az a k'étségbevonhatatlan
tény,
hogy minden sor, amely a
magyar
írófejedelemtől
származik, az egész magyar közösség kincse. Feltárása tehát nemcsak lehetőség
számomra, hanem kötelesség
is.
A Kelet Népe folyóirat fej lécével ellátott levélpapíron,
illetve levelezőlapon Móricz
Zsigmondnak Vonszoló And-

MÓRICZ ZSIGMOND

MACVETÖ
A'MAC,(AR:I~ODAlOM'KÖNYVE

~

nUDAPl:ST 1942

rás endrődi lakoshoz írt sorai
olvashatók. Az 1940. augusztus IS-én Leányfalun kelt ceruzával írt levélen, de a Vonszoló András verseinek megérkezését jelző lapon is jól
kivehető az író aláírása.
Az aláírások hitelességét
bizonyítandó összehasonlítot-

szintúgy nem tu-

Ennél azonban fontosabbnak tartom azt, amit
egyébként e sorok is bizonyítanak, hogy a Kelet Népe
szerkesztését alig féléve átvett
Móricz
Zsigmond
mennyire törődött minden
igazi vagy "vélhető" értékkel,
amelyet ez a nép kitermelt
magából. Csak csodálni lehet
azt a figyelmet, emberi és írói
energiát, amelyet az író a
folyóirat-szerkesztés idegőrlő
munkája, az éppen a magyar
népi írók publikációs lehető
séget biztosító Kelet Népe
átvétele nyomán felgyülemlett adósságtömeg szorítása, a
napi gondok enyhítését is
szolgáló állandó íráskényszer, s nem utolsó sorban
sűrűsödő
magánéletének
gondjai közepette az irodalomszervezésre fordított. Modem Kazinczyként minden
hozzáfordulót segített, tanáccsal látott el, biztatott, s

az igazi tehetség szikráját felvillantónak helyet is adott
lapjában. Emellett járta az
országot, előadóestek egész
során törekedett értő befogadókat nevelni az élő magyar
irodalom számára, s fellelni
ugyanakkor mindazt, amit értéknek, hasznosnak, előremu
tatónak talált ebben az országban.
Nehéz lenne felsorolni,
hány városunkban, településünkön fordult meg csupán
az 1942-ben bekövetkezett
korai halálát megelőző néhány esztendő folyamán is.
Csak a helyi érdekesség
~zempontjából említem, hogy
az író által felkeresett városok közül nem hiányzik Mezőtúr és Szolnok neve sem.
Móricz mintegy saját példájával erősítette a Kelet Népe
1940. évi évfolyamát beköszöntő vezércikkének címében megfogalmazott jelszót:
"Hagyd a politikát, építkezz!"
Gyakorlatilag a mindennapi országépítő aprómunka elsődlegességét hirdette meg
akkor is, amikor a fenti jelszót bővebben kifejtve ezt
írta: "Ne politizálj, ne vesztegesd az idődet pártgyűlések kel, ne rontsd magad politikai
kocsmák gőzével: fogj hozzá
azonnal a munkához. "
Lám, e rövid cikk keretében bemutatott Móricz-dokumentumok arra is alkalmat
adtak, hogy az író sok más,
ma is időszerű mondandója
között a fenti idézetnek főleg
az utolsó gondolatát ne csak
megszívleljük, hanem magunkévá is tegyük.
Szurmay Ernö
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Kié lesz
a Tengeri vihar?
Gazdag környéken, teheemberek lakásai körül forgolódnak szívesen a régiségkeresked6k. Ilyen helyen
könnyebben
túladhatnak
árujukon és arra is nagyobb
az esélyük, hogy valami igazán tetszetős és értékes portékára akadjanak. Érthető tehát, ha látogatásukkal nem a
nyolcadik kerületet szerencséltetik, hanem inkább az
első kerületben vadásznak
vevőre és eladóra.
A Vár körüli utcákban járt jó
üzlet után Rigó György és az
Ecseri úti piacon boltot mű
ködtető kollégája, Kozák József is. Az a festmény azonban, amelyet kiszemeltek
maguknak, most nem egy
műgyűjtő vagy egyszeroon
lakásdíszre vágyó kuncsaft
szobáját ékesíti, hanem az
első kerületi rendőrkapitány
ságon támasztja a falat. Ezt
az üzletet ugyanis !lem
tős

éppen a tulajdonos megelégedésére kötötte meg a két
kereskedő.

Rigó és Kozák az utcán
szólította le B. Máriát. Az idős
asszony egykettőre elárulta,
hogy őriz otthon egy régi Singer varrógépet, amelyen szívesen túladna. A lakásban a
két kereskedő fürge szeme
felfedezte, hogy akad ott a
varrógépnél
értékesebb
holmi is: egy díszesen faragott, aranyozott keretű festmény. A Tengeri vihart Markó
Károly művének másolataként festette a múlt században egy Novotny névre hallgató művész, s a kép értékét
jócskán megnöveli, hogy eredetije időközben elveszett.
Ezt szemelte ki a két férfi, és
bár az asszony elvált férje,
akivel telefonon tárgyaltak,
világosan megmondta, hogy
a festmény nem eladó, Rigóék letettek az asztalra tíz-

ezer forintot, a varrógépet
otthagyták, ám másnap elvitték a képet.
Megtudván a Tengeri vihar
.eltűnését, a férj azonnal a
rendőrséghez fordult. A kép
hamar el6 is került egy újabb
. régiségkereskedátől, aki saját bevallása szerint kilencvenezer forintot fizetett érte
két kollégájának. Ez bizonyára afféle baráti ár lehetett,
mert tulajdonosa szerint az
alkotás kétszázezer forintot
ér, egy belvárosi régiségboltos viszont azt a szakvéleményt adta, hogy háromszázezerért minden további
nélkül eladható. A tízezer forint tehát semmiképp nem
nevezhető méltányos árnak.
Akár festményen a háborgó hullámok, úgy csapkodnak a kép körül az indulatok. Kié lesz a Tengeri vihar?
B. Mária azt mondja, Ő a tízezer forintot a - különben el
nem vitt - varrógépért kapta,
s a képet a kereskec;:iők azzal
akasztották le a falról, hogy
filmforgatásra veszik kölcsön, díszletnek. Az asszony
édesanyja viszont úgy emlékszik, a két férfi feIbecsültetni vitte el a festményt. Ám
a régiségkereskedők ragaszkodnak ahhoz az állításuk-
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hoz, hogy megalkudtak, s az
idős hölgy tízezerért volt hajlandó megválni a képtől. Ók
örültek a jó üzletnek, elvégre
egy kereskedő akkor gazdagodik, ha olcsón vesz és drágán ad el. S hogya megállapodásnak nincsen írásos
nyoma, arról szintén az aszszony tehet: nem kért semmiféle papírt. Nem is kétséges
- vélik -,' az alkotás az övék,
megvették.
Nem ez az első eset, hOQY
rámenős régiségkereskedok
erőszakos üzletkötése végül
a bíróság előtt végződik. Különösen idős emberek kénytelenek tehetetlenül nézni,
amint jól megtermett férfiak
potom pénzért megszabadítják őket értékes emléktárgyaiktól, régóta őrizgetett antik óráiktól. A lopást vagy csalást azonban - akárcsak a
Markó-másolat esetében igen nehéz, vagy egyenesen
lehetetlen bizonyítani. Vádemelés hiányában pedig
csak polgári peres úton kísérelhetik meg a tulajdonosok
visszaszerezni egykori értékeiket. A nap egyelőre a Tengeri vihar ügyében is csupán
a képen süt fel.
-kl-

Mindenük megvolt, mégis loptak
A húszéves Magyar László nagyon szerette a Skodáját. Nem csoda, hogy fájt a szíve, öregszik a
jármű. Ráférne a felújítás, gondolta,
s nem teketóriázott sokat.
Bár édesapja mellett dolgozott, aki
víz- és gázszerelő kisiparos , a büntetlen előéletű fiú fejében meg sem
fordult, hogy valamelyik autósboltban szerezze be a szükséges alkatrészeket. Autókázás közben nézelő
dött, hol talál megfelelő donort gyengélkedő gépkocsijához.
Május elején úgy érezte, rámosolygott a szerencse. Dunakeszin
egy takaros, DM-es rendszám ú 120as Skodát pillantott meg , s elhatározta, az lesz az igazi.
Felkereste lopásért már egyszer
elítélt tizenkilenc éves ismerősét,
Semsei Tamást. Tízezer forintot
ígért neki, ha elköti a kiszemelt autót
és a Hungaroring melletti erdőbe fuvarozza. Megegyeztek.
Semsei munkához látott. Május
harmadikán éjjel csavarhúzóval felszereikezve kinyitotta, majd elindította a Skodát. Magyar követte a

sajatjával, s az akciót követően elő
zékenyen hazavitte a "kollégát" .
Ezután nekilátott szétszedni a lopott
kocsit. Később segítségül hívta a
szintén büntetlen előéletű Kiss Sándort. Kiss nem kérette magát, ő is
imádta az autókat, adott-vett, ahogy
jött. Fogta a szerszámokat, indulhattak. A nagy munkában nem vették
észre, hogy egy teherautó pilótájának feltűnt a két szorgos fiatal. Véletlenül éppen nála volt a fényképező
gépe, lekattintotta a kibelezett autót.
(Mellesleg a törvénytisztelő állampolgár, aki a rendőrséget is értesítette, maga is tilosban járt. Szemetet vitt
teherautószám az erdőbe. Most
azonban nem róla szól a történet.) A
fiúk kiegészültek Sánta György, aut ószerelő-tanonccal, hogy a szakma
is képvise!tesse magát. A fiatalok
szerelték és vitték haza az alkatrészeket fáradhatatlanul.
Május negyedikén este a rendőrök
megszervezték a figyelést. S nem
hiába fáradtak. Este fél hét tájban
Magyar megjelent a lecsupaszított
Skoda-karosszériánál. Egy üveg

benzinnel gondosan megöntözte,
majd felgyújtotta. Ekkorelőállították.
A házkutatás során Magyarék,
Sántáék pincéjében meglett minden
alkatrész, Kisséknél a nyomozókat
még egy kis meglepetés is várta. Az
udvaron egy 1200-as Zsiguli állt, de
az éles szemű rendóröknek feltűnt,
hogya rendszámtábla G-je valaha C
volt. Az ilyen betűcsere a szolfézsban is megengedhetetlen, hát még
egy rendszámtábla esetében. Ráadásul a csomagtartóból előkerült
egy másik, egy TM-es tábla.
Kiss szerint Magyar szólt neki még
márciusban, látott a XV. kerületben
egy elhagyott Z~ i gulit. Kiderült később ,
hogy az I. kerü:etból lopták el, egyelőre nem tudni , kik. Elkötötték a gépI<ocsit, s így kerü lt Kissék udvarába.
Magyar Lász!ó hiába erőlteti az
agyát, ő bizony nem emlékszik erre
az esetre.
A fiúknak van még idejük gondo!kodni, hiszen ügyük vizsgálati szakaszban van, s a tárgyalásig talán
tisztázódnak a félreértések.
RITA
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KOZELET ES NYELV 3.

Legutóbb az állandó szószerkezetek egyik fajtájáról, a
szólásokról volt szó. Közeli rokonságban vannak velük a
közmondások. Ilyen például: Addig jár a korsó a kútra, míg el
nem törik. Vagy: Addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér.
A közmondások is, éppúgy, mint a szólások, képszerűen
fejezik ki a gondolatot. Ezeknek is kettős jelentésük van: egy
eredeti, szó szerinti és egy átvitt jelentésük. A közmondások
használatakor nem a szó eredeti jelentésére, hanem az átvitt
jelentésére gondolunk. Pl. ha azt a közmondást hallom, hogy
Szegényember vfzzel fóz, akkor nem a vízzel való főzésre
gondolok, hanem arra, hogy a szegény ember igényeit
szerényebben elégíti ki. Csakhogy amíg a közmondás ezt
színte költői képpel fejezi ki: a mindenki által ismert és
elképzelhető vÍZzel főzés képét állítja elénk, addig a körülírás
sutább, szegényebb, színtelenebb.
A közmondások többsége is régen keletkezett. Legtöbbjük
a nép tapasztalatait, megfigyeléseit sűríti egy mondatba, s
olyan általános érvényű életelvet, igazságot fejez ki, amely
már nem egy-egy konkrét esetre vonatkozik csak, hanem
annál általánosabb érvényű.
Sok közmondás őrzi a régi idők szokásait, sok utal régi
mesterségekre. Pl. a Nyomtató lónak nem kötik be a száját
közmondás a paraszti életre utal. Régen a gabonát lovakkal
tapostatták, nyomtatták, így csépelték ki.
Sok közmondás erkölcsi tanulságot, intelmet tartalmaz. Pl.
Legjobb az egyenes út; Lassan járj, tovább érsz! Addig
hajlítsd a fát, míg fiatal! Aki nem dolgozik , ne is egyék! Amit
Jancsi nem tanult meg, azt János sem tudja stb.
A közmondások egy másik csoportja az időjárással kapcsolatos. Pl. Ha Katalin kopog, karácsony lotyog. Fekete karácsony,fehér húsvét.

Lujzák
és Jenők
anagy
váltás
után
- Na, ember megint megjátszottad az eszedet, jóslásra adtad akobakodat,
aztán
befürödtél.
Azt
mondtad: hogy a rendszerváltás után jön a választás, aztán új kormánya
lesz az országnak.
- Balgaság asszonya neved. Csak beszélsz és nem
látsz a szemedtől. Hát olvasd el a neveket és meglá-

Egyes közmondások utalnak azokra a társadalmi viszonyokra is, amelyekben keletkeztek. Így vannak olyanok,
amelyek a gazdagok, s vannak olyanok, amelyek a szegények
szemléletét, gondolkodásmódját tükrözik. A szegényember
szemléletét tükrözik például a következők: Nem jó nagy
urakkal egy tálból cseresznyét enni; Úrtól, bolondtól mindent
fel kell venni; Nagy úr mellett, nagy vfz mellett nem jó lakni.
A szegényeknek szóló közmmondások például az alábbiak:
Ki ma szegény, holnap gazdag lehet; Igyekezeten áll a
gazdagság; Szorgalom gazdagság, henyélés szegénység.
Az ilyen közmondások azt akarják elhitetni a szegényekkel,
hogy csupán rajtuk áll boldogságuk. Ha szorgalmasan és sokat
dolgoznak, ők is gazdagok lehetnek.
A közmondásokat nemcsak erkölcsi, tapasztalati tartalmuk,
de stílusértékük miatt is szívesen használjuk. Aki a megfelelő
helyen és időben használja az odaillő közmondást, az színesebben és hatásosabban fejezi ki gondolatait. Használjuk hát
bátran őket, mert ezek is nyelvünk virágai közé sorolhatók!
Vannak olyan közmondások, amelyeknek eredetét már
sokan nem ismerik, ezért helytelenül használják. Pl. a Közös
lónak túros a háta közmondásban a túros szót hosszú ó-val
ejtik, túrósnak mondják, pedig itt arról van szó, hogy a
közösen használt lovat sokat dolgoztatják, s a szerszám feltöri,
feltúrja a hátát.
Akadnak olyan emberek, akik jópofaságból elferdítve használják a közmondásokat, így: Aki másnak vermet ás, az
sfrásó; Ki korán kel, az álmos. A közmondások ilyen
megváltoztatása nem dícséri a ferdítőt. Az ilyen embert
közmondással szégyeníthetjük meg: Ha nem szóltál volna,
okos maradtái volna.
Dr. Páldi János

tod, hogy nekem volt iga- nyugdíjakat, meg a fiatalok
zam, hogy valóban új kor- keresetét is emeli, és minmány igazgatja a hazát.
denkiét, aki · több pénzt
- Ködösítel apjuk, ködö- hagyott a boltokban, vagy
sítel, melt mitől új az a a benzinkútnál.
kormány, amely ugyanúgy
- Sírba zavarsz asszol)y a
pótolja a költségvetési hityúkeszeddel. Hogyan tudányt, mint a régi. A durvábbnál is durvább áreme- na változtatni az új gárda,
lésekkel az amúgy is szű ha. mindenben majmolná a
régit? Különben is kisorkölködő nép nyakába zúdítja azt a bajt, amit a kor- .szág vagyunk, ahhoz kell
mány védőszárnya alatt jól igazodnunk, amit a szükség
élő nagyokosok okoztak.
diktál.
- Eszmélj asszony és
- Látom, megint el táj opróbálj gondolkodni. A
lódtál
ember. Így nem igaz,
költségvetési hiányt a régihogy kisország vagyunk,
től örökölte az új és ilyen
örökséggel a pótlási mód- mert ha nem is mondanak
szer is velejár.
bennünket
nagyoknak,
- Akkor semmi hiba ap- mégis többen vagyunk mint
juk, megnő a konyhapén- voltunk.
zünk, hiszen a régi biztosan
- Észnél légy asszony és
azt is ráhagyta az újra, ne beszélj zöldeket. Kevehogy ha az árakat, akkor a sebb gyerek születik, több

felnőtt hal meg, akkor hogyan lehetünk többen?
- A statisztika bűvöleté
ben élsz ember és nem látsz
a számok mögé. Annak
idején azt mondták, hogy 3
millió koldús országa vagyunk, most meg nem tagadják, hogy több, mint 4
millió ember él a létminimum alatt, vagyis koldúsbottal jár. Akkor csak többen vagyunk.
- Reménytelen eset is
vagy, nemcsak vén, te aszszony. A különbség az csak
százalékos arány, de semmi
esetre se jelenti, hogy többen vagyunk. Na de minek
erőlködöm, az egész úgy is
magas neked. Okosabban
tesszük, ha befejezzük a
vitát, és nekilátsz megfőzni
a paprikáskrumplit.

- illés -
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Hogy mik vannak?
Én lassan már semmin sem csodálkozom! Vagy
mégis? Hiszen nap mint nap érik az embert olyan
meglepetések, amelyeknek bekövetkeztére még álmában sem gondolt. Például az egyik autóbusz még
akkor sem vesz fel a megálló ban, ha az ajtócsukás
után még percekig ott áll a lámpánál; a másik (ritka)
pedig még várni is képes, ha futni lát! De mi van az
idősekkel, mozgásséIÜltekkel stb., akik esetleg önhibájukon kívül nem képesek tíz másodperc alatt
megdönteni a tOO-as csúcsot!?
Vagy pl. az az "édes" eset, amikor az újságokban
meghirdetett "libamáj-akció" másnapján meglátogattam - mert a napi tejem és zsömlém többnyire ott
szoktam beszerezni - a szolnoki egyik Ady Endre úti
ABC-t. Az üres polcokat ostromló bukaresti vagy
moszkvai tömeg amatőr gyülekezetnek tűnt a Szövetségben egymást tipró úriember- és háziasszony külsejű vásárlókhoz képest. Láttukon a 850 helyett 250-ért
kínált csemege beszerzésétől rögvest elment a kedvem, mert arra gondoltam: ne adja az Isten, hogy
jövőre a kenyérért és a levesbe való, ma még olcsó
csontocskáért is ezt kelljen majd tennünk!
Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy szeretettszidott városunkban mily kifinomult, vásárlómegtévesztő raffinériával cserélgetik egyes vállalatok üzle-

teik helyét. Ha pl. valakit, aki ritkán jár vásárolni
(mert nincs pénze, kedve, lelkiereje) rá visz a
szükség, hogy felkeresse a Sztár Áruházat, nagyot
koppan, mert a helyén most csábos sportszereket
kínálnak. A volt sport- és írószerbolt épületében
viszont olcsónak éppen nem mondható cipők és
ruhák garmadájába "ölheti magát" .
De, ha ne adj' ég a piaccal szembeni volt Gazdászboltot keresné az óvatlan vásárló, akkor sem jár
nagyobb sikerrel, mert az is elköltözött suttyomban
már jó régen - csak a benfentesek tudják, hová. Sebaj
- mondja erre optimista vásárlónk -, amíg kinyom 0zom a boltok új helyét, bekapok valamit a volt
pártházzal szembeni volt falatozóban! De csak bekapna, mert már az sem falatozó, hanem Delicates
Karamella - tetemes átalakítási költséggel. ("Takarékosság" jeligére aKiadóba!)
Marad tehát a Centrum vagy a Skála, mert ezek nagyságuknál fogva - egyhamar nem költöztethetők.
S az utóbbiban még sör és jó falat is akad, ha vásárlás
közben - az árakból, az udvariasságból vagy a
tömegből eredő gutaütés ellen - harapni, kortyolni
támad kedvünk. Hogy mik vannak! Hát nem csodálatos?
L.Gy.
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3. csípés

Szolgáltatók
szolgálói! ?
Tehát Önök (és sd:ntn én is), Kedves Olvasóim!
Akkor fordul elő e megaiázó állapot, amikoris a
szolgáltatóipar szolgalmait kívánjuk egyes élethelyzeteinkben egy-egy meghibásodáskor többnyire kiszolgáltatottként, s nem kiszolgáltként igénybe venni. Házunktáján, háztartásunkban naponta előforduló
problémáink elhárítása kapcsán, szaporodó-bonyolódó eszközeink, készülékeink, berendezéseink, felszereléseink elrongálódása, ellenőrzése, javíttatása okán
fordulunk sűrűn a szolgáltatókhoz, szolgáltatásaik
által remélve igényeink szolgálatát. Hiszen a szolgáltatás értelmünk (s az Értelmező Kéziszótár) tanúsága
szerint nem más, mint: "A lakosság szükségleteit
kielégítő, de új terméket létre nem hozó gazdasági
tevékenység." Hogyan is néz ki ez ügy a gyakorlatban; ha netán meghibásodna otthonunkban, no, mi
is? Mondjuk a nálunk felettébb gyakori kompjuteres
légkondícionáló és kutyabogarászó szuper automatic
kézikészülék. Másnap izgatott munkahelyi telefon a
részünkről (és természetesen 2 forint kár az államéból). ... Halló! KOMPSZOLG? (Ugye, be tudnák
mással is helyettesíteni?)
Kérem, mikor tudnának kijönni - kishibás készülékem mielébb megjavítani? Mikor teccenek honnlenni napközben? Hogy mondja, hogy este, vagy
hétvégén? Mi akkor nem szolgálhatunk, mert csak
munkaidőben szolgáltatunk! ... llyenkor válunk mi
aztán szolgáltatóink szolgálóivá, azonnal latolgatni
kezdve, hogy a javítás időtartamára szabadságon
legyünk, eIkéretőzzünk netán a fónöktól, avagy csak
simán ellógjunk majd munkahelyünkról. (Hátha elmnve, fcl sem mnve majd alapon.)
Közben így újra elő a szótár, s az értelem!
Szolgaság-szolgasor: "A kizsákmányolt(ak), elnyomott(ak) helyzete." Érdekes, pedig hát mondják,
rendszerváltás vagyon; mikoris fog ezen a rossz
rendszerén a szolgáltatóipar is váltani: az eddigi
kiszolgáltatottakat inkább ő szolgálva majd? Lehet,
tán csak akkor, ha a rendszert váltott - munkaidőala
pot is védő - munkáltatók nem fogják majd a
munkaerőt rendre hazaengedni a szolgáltatók kénye
szerinti szolgasorba?
Ajvé, máris kihúny, kattog, recseg-ropog - szabim
pedig már elfogyott. Nincs más hátra, becipelem.
...Halló, mikoris tehetem? Természetesen uram végre már nem "e.társaként" - csak munkaidőben!' ..
(William)
. ló·

Megyei köz~leti lap

Keresztrejtvény
Le Bon francia szociológus
(1841-1931) alapjaiban ismerte
kora társadalmi problémáit. A
tömegek lélektanával foglalkozott, s ebben maradandót alkotott.
Egy gondolatát a vízszintes
13., valamint a függőleges 14.
és 33. számú sorok tartalmazzák.
Vízszintes: l. Rablók, útonállók.
10. Állókép. 13. Az idézet kezdete
(zárt bet/!: Á). 16. Feltétlenül meg
kell tennie? 17. Olasz folyó. 18.
Taszilóban van! 19. A terbium vegyjele. 20. Folyadék. 21. Hadvezérünk
és költőnk volt. 24. Fél Mári! 25.
Tamási Áron hőse. 27. Igekötő. 28.
Á1IÓvíz. 29. Növényi rész. 31. Csehszlovák városka, lakóit a német fasiszták kiirtották. 33. Jelen. 34. Az
övezet. 35. Denevérben van! 36. Egy
bizonyos szín árnyalata. 3~. ÉtelizesítŐ. 39. Építőanyag. 40. Arl!szt. 42.
Részlet a narkózisból. 43. UnnepéIyes fogadalom. 45. Mezőgazdasági
eszköz. 47. Nem engedi mozdulni.
49. Nem velem. 51. Lecsap. 53.
Egyiptomi tetemek. 55. Tagadószó,
keverve. 57. Igekötő. 58. Alulra. 59.
Mutató névmás ragos alakja. 61. Római pénz volt. 62. Talál. 64. A
barátság vége! 66. A tetejére. 67.
LT.G. 70. Pír, de keverve. 72. Daloló
szócska. 73. Dél-afrikai Köztársaság,
autókon. 75. E helyen. 77 .. Égetett
cukorka. 81. Egyik érzékszerYÜnk.
83 . Termetes személy, névelővel.
Függőleges: l. Titokban összejátszik. 2. Ennyi vezérünk volt. 3. Olasz
városka Nápoly közelében. 4. Loká-

tor. 5. Vajon juttat·e? 6. Valamilyen
építőanyag-e? 7. Belül kíséri! 8. Hamis. 9. Lengyel városka Wroclaw
közelében. 10. A dúr skála első hangja. ll. A kezével jelez. 12. Kozák
katonai parancsnokok. 14. Az idézet
folyta"tása. 15. "Rob ... " (Scott). 22.
Ritka női név. 23. Csak félig iszkol.
26. Férfinév. 27. Igekötő. 30. NDK
kisváros Berlin közelében. 32. Amerikai váltópénz. 33. Az idézet befeje·
zése (zárt bet/!k: K,T). 34. Mint a
vízsz. 61. szám. 37. Állami intézmény. 39. Gólyaféle. 41. Férfinév.
43. Tova. 44. Nincs benne semmi.
46. Egészségügyi, röviden. 48. A
ruténium vegyjele. 50. Mint a vízsz.
45. szám. 52. Járkál, futk,ározik egy
bizonyos ügyben. 54. Osszekevert
hír. 56. Gabonatároló. 60. Aroma,
fordítva. 63. Ebben az irányban. 65.
Az arc része. 68. Mindkét Morsehang. 69. A Volga mellékfolyója. 71.
Fohász. 74. Mint a YÍzsz. 58. szám.
76. T.S.A. 78. Az amil vegyjele. 79.
Fél Elek! 80. Görög légiforgalmi
társaság, fordítva. 82. Földet forgat.
Beküldési határidő: augusztus
29.

A július 18-ai lapunkban közölt rejtvény helyes megfejtése:
"Ha nem lehetsz fényes csillag az
égen, légy világító mécses a szobában!" (Arab közmondás)
A helyes megfejtők közül vásárlási utalványt nyert: Borók
Imréné Kisújszállás; Takács
(!ábor Hatvan; Balogh Regina
Ujszász.
A nyereményeket postán
küldjük el.

Alapító: Jász·Nagykun·Szolnok Megye és Szolnok Város Tanácsa. - Megjelenik kéthetente szerdán.
F6szerlceszt6: Dr. László Gyula - Terveroszerlceszt6: Majnár József - Munkatársak: Kiss Erika és
L. MurányI Uszló- Kiadja: az Axel Springer - Budapest Kiadói Kft Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája.
Fele16skiadó az irodavezet6.
Szerlceszt6ség és kiadó: 5001, Szolnok, Pf. 105. Kossuth téri Irodaház. Telefon: 42-21 \
Készül: Szolnok, TECHNOCOOP KFT nyomdaüzemében. Felelős vezető: Gál IsWánné
Terjeszti a Magyar Posta
E16fizethetó bánnelyik hírlapkézbesító postahivatalnál, a Posta hírlapü71eteiben, a kézbesítóknél, a kiadó
irodánál és a Hírlapelófizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. XIII. ker. Lehel u. 10/a. 1900
E16fizetési díj egy évre 240 Ft, fél évre 120 Ft, negyedévre 60 Ft, egy hónapra 20 Ft - ISSN: 0865-395X

