"A HAZA MINDEN ELŐTTI"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Sajtószabadság,
szabadon
A
szóvivő

minap a
nyilatkozta: a kormánynak nincs a
régi értelemben vett sajtópolitikája. Nem dönti el - s a jövőben
sem kívánja eldönteni - holmi hatalmaskodó agytrösztben,
miről és hogyan csepegtesse az információt és milyen publikus
körítést rendeljen hozzá. Ez nagyon szimpatikus álláspont,
különösen, ha belegondolunk a korábbi "kézivezérlési1" sajtó
szerencsétlen állapotába , amikor "illetékes helyen" előre
eldöntötték, hogy mit gondoljon az újságíró, s hogyan döntsön
a főszerkesztő! Ha lehet hinni a hivatalos nyilatkozatoknak márpedig egyre több jel utal arra, hogy hihetünk - a kormánya
nyílt tájékoztatás, a felelősségteljes sajtó híve, minderiféle
körmönfont ellenőrző - vagy felügyelőbizottságok nélkül.
Pedig a sajtó tulajdonlása,felügyelete, jogi keretei terén ma
épp oly zi1rzavaros a helyzet, mint mondjuk a gazdaságban.
Ebből származik egy jó adag újságírói bizonytalanság, pánik,
örökös tiltakozgatás és követelgetés, az önvédelmi reflex
indokolatlan túlzásai. Világos, hogy egy új korszak szabad
sajtóviszonyaihoz méltó új sajtótörvény kell, ami ősszel, remélhetőleg, meg is születik. Nyilván szükség lesz korszerű információs-informatikai törvényre is. Mihelyt a gazdaság átszervezé- .
sének és talpraállításának égető gondjai időt engednek, lehető
leg még az ősszel sort is kerít rá a kormány.
A szóvivő szerint a kormány szeretne sokszíni1, felelős
ségteljes, szabad sajtót Magyarországon. Olyant, amely legalább hozzávetőleg híven fejezi ki az országban kialakult főbb
vélemény-áramlatokat. A nagy hagyományú polgári sajtóban
ez nem úgy szokott történni, hogy minden lap a vélemények és
szenvedélyek tarkabarka kaleidoszkópja , hanem mindegyik
igyekszik saját arcélt kialakítani. Van következetes politikai
beállítottsága, ennek szellemében szól hozzá a nemzet és a
nagyvilág dolgaihoz, ki-ki stílusa szerint komolyabban vagy
könnyebben, kihfvóan, harcosan vagy mértéktartóan, de általában a nemzet és persze a tulajdonos iránti felelősséggel.
Nálunk, úgy ti1nik, ez még a jövő "zenéje" .

S

zerintünk ez már ma is jogos etikai és szakmai igény, s
lesznek az
vagy egyéb
indíttatásból tollat ragadnak. Mert különben a tájékoztatás
hitele és dokumentumértéke szenved csorbát! És ezt egyetlen
normális újságíró sem akarhatja, a szabadságot és hitelességet
.
viszont annál inkább!
meggyőződésünk, hogy mind többen tisztában
"írástudók felelősségével" azok, akik hivatásból,

L.Gy.

Kegyelet
a hősöknek
A Jászboldogházán avatott második
világháborús emlékmii felszenteléséről készült
képes beszámolónk a 4. oldalon.

AIDS-őrjárat

nemzetközi kitekintéssel
6-7 oldalon.
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Színe~

forgatag
és politikai fórum
Szent István ünnepén
Több ezren a Tisza partján
és a Verseghy Gimnázium előtt
Annyiban volt sokkal és okkal másabb ez a mostani ünnep a korábban
megszokottaknál, hogy mindenütt az államalapító, a "várát sziklára, európai
állandóságra építő" első szent királyunkra emlékeztünk szerte az országban, így
Szolnok megyébcn is.
Szolnokon vasárnap (19-én) délután a
Tisza-parti sétány és a Tisza Szálló
környéke népesült be.
Mit kínáltak a pártsátrak az érdeklő
dőknek? Megállapodásuk szerint politikából keveset, ételből, italból, műsorból
annál többet. A Tisza-híd lábánál az
MSZDP és a Vállalkozók Pártja ütött
tanyát. A sátrakban ládaszámra a sör, de
harapnivaló is volt. A Tisza Szálló felé
menet, közel az épülethez állította fel
asztaikáját a Fidesz, jelvényeket, trikókat árulva. Mellette az SZDSZ már
nagyobb területet "birtokolL". Sátruk
mögött "non stop" politikai fórum folyt
Szolnok jövőjéről. Ottjártunkkor éppen
szociálpolitikai kérdésekről beszélget-

Az est fénypontja, a tí1zijáték

Jeszenszky Géza külügyminiszter

tek. De nemcsak eszmecserét kínáltak,
hanem roston sült virslit és debrecenit is

30, illetve 40 forintért. A Tisza Szálló
túloldalán az MSZP székelt három sátorral és egy Drehe:- sörözővel. A sátrak
előtti asztalon elhelyezett kis szórólapokból pedig megtudhattuk, hogy "Mit
akarnak a szocialisták Szolnokon".
A Verseghy Gimnáziummal szemben
sorakoztak fel a Kisgazdák sátrai. "Tegyünk együtt - a holnapért!" "Mi mindenkiért dolgozunk!" - volt olvasható a
sátrak homlokzatán. A forgalomból ítélve sokak számára a következő felirat
volt a legmegkapóbb: "Vegyes pörkölt
100 forint" .
Az MDF négy sáton is felállított.
Volt videoprogram, játékkészítés, politikai kaszinó, asztfaltrajzverseny; fórumot
tartott Jeszenszky Géza külügyminiszter,
Halász István, Petronyák László országgyűlési képviselő, és persze itt is lehetett
kapni jelvényeket, matricákat, trikókat,
MDF felirattal.
Fél hétkor, a Verseghy Gimnázium
bejárata előtt felállított pódiumon került
sor a nap egyik legfontosabb eseményére, az MDF-fórumra. A vendég Jeszenszky Géza külügyminiszteren kívül
a két szolnoki országgyűlési képviselő
és az MDF megyei, városi vezetői is a
kérdezők rendelkezésére álltak. A fórum
J eszenszky Géza rövid bevezető előadá
sával kezdődött. A külügyminiszter
Szent István törekvéseit felidézve hazánk külpolitikai szándékait foglalta
össze.
Többek között szólt a magyar nemzet
történelmi gyökereiről, a '48-as néphagyományokról, s arról, hogy Szolnok
múltjából eredően egyik fellegvára lehet
az átalakulásnak, előmozdítója az új
nemzeti progressziónak.
Kiemelte, mennyire fontos napjainkban az erkölcsi szilárdság, valamint társadalmi és emberi viszonyainkban a
szeretet és a megbocsátás.

Záporoztak a kérdések a miniszterhez

(tr
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Ha Európa kiterjed a mi vidékünkre is,
egész más lesz a helyzet - fogalmazta
meg J eszenszky Géza. Örülünk a világútlevélnek, de mikor lesz a forint konvertibilis? - érdeklődtek a közönség soraiból. A forint közel áll a konvertibili~
táshoz - hangzott a válasz -, de ez nem
kormánydöntés, hanem a gazdaság
függvénye. A kormány törekvése, hogy
a konvertibilitás minél előbb' reális gazdasági alapokkal megvalósuljon.
A jelentős számú érdeklődőt vonzó
Szent István napi rendezvény az évek
óta hagyományos, igen látványos luzijátékkal zárult.
L.Gy.

A fórum vendégei

Szólt arról is, hogy a Nyugat segítsége
nélkül sem ezer évvel ezelőtt, sem ma
nem tudunk boldogulni! De a munkát
csak mi végezhetjük el, nem várhatunk a
csodákra! Vissza kell kapcsolódnunk
kultúrában és a gazdaságban egyaránt a
fejlett Európához. Ez a magyar külpolitika egyik fő törekvése.
A külügyminiszter - kérdésekre válaszolva - kitért a magyar kisebbségek
helyzetére, amely ma igen súlyos kérdésként jelentkezik a környező országokban.

Majálishangulat a Tisza-parton

Egyes román térképek szerint Románia határa Szolnoknál van. Fenyegeti-e
román támadás az országot? - hangzott
egy másik kérdés. A külügyminiszter ezt
lehetetlennek tartja. Az említett térképeket egyes szélsőséges csoportok készítik.
Várható-e, hogy felülvizsgálják a Trianoni békeszerződést? - kérdezte az egyik
résztvevő szenvedélyes hangon. A válasz szerint a láthatáron nincs olyan
nemzet, amelyik támogatná a békeszerződés felülvizsgálatát. Az igazi megoldás a határok átjárhatóvá tétele lenne.

Az aszfalt raj z-verseny ifjú tehetségei
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KEGYELET
a
HOSOKNEK

Emlékművet avatlak Jászboldogházán

II

••

I
J
.....
Nemrég avatták fel Jászboldogházán a második világháborúban
elesettek emlékművét. A község lakóinak adományaiból, a római katolikus
egyház, a helyi tanács és Aranykalász
Tsz támogatásával sikerült összegyűjteni
a kegyeleti hely és emlékmű létesítéséhez szükséges 150 ezer forintot. Ehhez a
helybeliek mintegy 100 ezer Ft értékű
társadalmi munkával (tereprendezés,
gépkölcsönzés, betonozás stb.) járultak
hozzá.
Az emlékmű - pályázat alapján - a

Budapesten élő Sebők Imre építómúvész
terve alapján készült. Kivitelezője Szabó
Zoltán kőfaragó mester volt. A látványos dombormű Pallag Zsuzsa és Csor-

ba Katalin munkája.Felvételeink a kegyeletteljes egyházi felszentelési ünnepség néhány pillanatát örökítették meg.
(Fotó: Illyés Csaba)
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Népviseletben Imre Lajos iskolájából
A jászdózsaiak sok megható és felemelő pillanatot éltek
már át. Ezek közé sorolják
azokat a perceket is, amikor a
templomba az Erdélyből érkezett gyerekek bevonultak kelyföldre, de a tavasszal Romániában történt események
gyönyörű székely népviseletbennünket.
be öltözve, s felcsendültek a visszatartottak
Így
mi
lettünk
aházigazdák,
tiszta, zengő hangok. A megható pillanatokért "megdol- talán a jövő nyáron már bátgozott" a falu, hiszen vállal- rabbak lehetünk.
- Mibe kerül ez a házigazták 29 erdélyi iskolás és 14
dai szerep?
tanárok egyhetes nyaralásá- Őszinte örömünkre szolnak minden gondját.
gált az, ahogy a falu összefoA történet kicsit régebben gott ezért az ügyért. A vendékezdődik:. Az iskola igazgatógeket családoknál helyeztük
ja Kósa Ferencné meséli az el. Majdnemhogy sértődés
indíttatást.
lett belőle, mert annyian vál- Iskolánk régen szerette laltak volna gyereket, s nem
volna felvenni a kapcsolatot jutott mindenhová. Minden
valamilyen külföldi iskolával. párt, ami
van Dózsán Kerestük a lehetőséget, míg- SZDSZ, Kisgazdák, MSZP és
nem Gulyás János, a honis- Vállalkozók Pártja - pénzadomereti szakkör vezetője nagy mánnyal segített. Gyűjtött az
ötlettel állt elő. Jászdózsa né- egyházközség is, a téesz is
hai és nagyon tisztelt tanára segített. Szóval hihetetlen
volt Imre Lajos. Ő egy távoli összefogást tapasztaltunk.
erdélyi községből, Nyújtódról
- A kedves vendéglátás, a
érkezett hozzánk. Mi lenne, figyelmesség valóban csodáha ezt a falut, s annak iskolá- latos - mondja Bogdán Jánosját keresnénk meg. A szót tett né, Erzsébet asszony, aki a
követte. A tavaszi szünetben nyújtódi óvoda vezetője, s
már itt is járt az ottani iskola most férjét segítendő jött a
igazgatója, Bogdán János és csoporttal. - Nálunk is okofelesége. Megbeszéltük a to- zott némi gondot az utazás
vábbi terveket. Először sze- megszervezése. Ugyanis narettünk volna mi utazni Szé- gyon sok gyerek jelentkezett,

Erdélyi gyerekek
Jászdózsán
mindet nem hozhattuk. A
jobban tanulókat választottuk.
- Milyen falu Nyújtód?
- Tiszta magyar település
Székelyföldön,
Kovászna
megyében, a Kárpátok tövében. Tőlünk néhány kilométerre "húzódik" a Trianon előtti határ. Innen 700 kilométerre van. Körülbelill akkora
település, mint Jászdózsa.
A gyerekek sok élménnyel
gazdagodtak a vakáció során.
Koronka Beáta nyolcadikos
kislány így meséli:
- Jártunk Egerben, a várban. Ez nagyon tetszett mindenkinek. Dózsa is szép falu.
Most strandolni készülünk. Jó
itt lenni, mindenki kedves
hozzánk.
A fiúk viszont az iskolai
számítógépet részesítették előnyben , ezzel játszottak volna éjjel-nappal, hiszen most
láttak ilyet először. A zsebpénzből - ha futotta - volkment vettek, mert ez is menő
dolog. Kósa Ferencné viszont
azt is elmeséli, hogy az erdélyi iskolások szerényebbek a
mieinknél.
Csendesebbek,
tisztelettudóbbak, érzelmileg

kiegyensúlyozottabbak.
S
csodálatos örökség hordozói.
Szeretnek és tudnak is énekelni, szívesen öltenek népvi~
seletet.
Mindegyikőjilknek
van székely népi ruhája, el is
hozták magukkal. Ezt meg is
csodálták a dózsaiak, mert
műsorral is kedveskedtek a
vendéglátóknak.
A zsúfolt program kellemes percei voltak Jászberéyben, amikor kirakatot néztek
- ez is szórakozás - s aprósáotthonmaradgokat vettek
taknak. Sok anyunak lesz
öröm a műanyag alapanyagú
abrosz, testvérnek a matrica,
a karióka. Ez utóbbi azonos a
filctollal. A szép magyar szó
néha idegen hangzással szól,
s azt is elismerik, bizony van,
amit átvettek a románból.
Az egy hét csúcspontja a
búcsúest sem feledhető. Előt
te a Parlamentben jártak Kis
Zoltán országgyűlési képviselő vendégeiként. Este pedig a
dózsai SZDSZ-esek főzték
bográcsban a finomságot. A
székely himnusz hangjai
messzire szálltak a faluban .
Barátságok szövődtek, levelezés kezdődött. Nyújtódon
pedig már a következő vakáció programján törik: a fejüket
a pedagógusok.
Kiss Erika

az

Munkahelyi
sDlink

f

I

Fontos, hogya hölgyek napközben is jól
mutassanak. A nappali sminket, szÍneinek
intenzitását mindig a szolgálat jellege, a
munkahelyi körülmények határozzák meg,
de "döntéSe"n befolyásolja a munka- vagy
egyenruha is. Fontos, hogya hölgyek a
sminkeléshez szükséges eszközöket úgy válogassák össze, hogy az elkenődött, lekopott
festéket napközben is javítani, frissíteni tudja. Ezt azonban ne -a kollégái vagy az ügyfél
előtt tegye, hanem diszkréten vonuljon félre.
I-Jölgyeink, legyetek üdék, csinosak mindíg!
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AZ ÉVSZÁZAD PESTISE
INTERJÚ DR. JONATHAN MANN-NAL, A WHO AIDS ELLENI HARC ""
GLOBÁLIS PROGRAMJÁNAK IGAZGATÓJÁVAL

•
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- Igazgató úr, végül is mit tudunk
arról, honnan jött az AIDS?
- Az AIDS (Acquired Immunodeficience
Syndrom - humán immunhiány) vírusa,
amelyet ma angol nevének kezdőbetűi után
HIV -vírusnak neveznek, a hetvenes évek
közepe táján kezdett terjedni világszerte.
Nem ismeretes, honnan jött, de 1980-ra
legalább öt kontinensre elért. A vírusfertő
zés robbanásszerű elterjedése világszerte
észrevétlenül ment végbe. Ez sokkszerűen
érte a magára oly büszke modem tudományt, és ezt a leckét nem szabad elfelejtenünk. Az AIDS-járvány csendes szakasza
1,981-ben ért véget, amikor az Egyesült
Allamokban először ismerték fel és írták le
az AIDS-betegséget Ezt követően rendkívül erőteljes tudományos tevékenység indult meg. Viszonylag igen rövid idő alatt,
1981 és 1985 között, megállapították a
betegség terjedési módjait (és azokat a
módokat, ahogyan nem terjed) és felfedezték a betegség vírusát. Vizsgálatokat dolgoztak ki, hogyan lehetne megtaláini a
vírus antitestjeit, és ez három fontos felismerésre vezetett. Először is kiderült, sokkal
többen fertőződtek, mint ahányan AIDS-betegséget kaptak. A vizsgálatok szerint a
HIV -vírussal fertőzöttek száma a betegekének 25-szöröse és loo-szorosa között mozgott, töredéke a vírusfertőzöttekének. Továbbá: a fertőződés és az AIDS-betegség
klinikai tüneteinek kialakulása között
hosszú idő telhet el. Megállapították, hogy
a többi retrovírushoz hasonlóan a HIV-vírus is krónikus és valószínűleg egy életre
szóló fertőzést okoz, amelyből akár évek
vagy évtizedek múltán fejlődnek ki az
AIDS-betegség klinikai tünetei. Harmadikként és utoljára fedezték fel a HIV -vírussal
fertőzöttség valódi elterjedtségét, amint elkezdték a világ különböző részeiből származó vérmintákat vizsgá1ni.
Amikor 1985 és 1986 folyamán kiderült,
hogy az AIDS világméretű, az Egészségügyi Világszervezet hozzáfogott a nemzetközi egészségügyi kutatások irányításához és koordinálásához - és általános mozgósításba kezdett az AIDS ellen.
- Ön általános mozgósításról beszél:
milyen erös az ellenség, és tulajdonképpen mit is tudunk az AIDS elterjedéséröl?
- 1989. november l-jéig az Egészségügyi
Világszervezetnek 142 ország hivatalosan
több mint 150.000 AIDS-esetet jelentett.
Afrikának 45 országából, de ezek többsége
tíz közép-, kelet- és dél-afrikai országra
korlátozódott. Amerikából az Egyesült AIlamok jelentette az esetek 87 százalékát, de
mintegy 500-500-at jelentett még Brazília,
Kanada, a Dominikai Köztársaság, Haiti és
Mexikó. Amerikából összesen 42 országból
érkezett jelentés. Európában, ahonnan 28

országból jeleztek AIDS-betegeket, a legtöbbet Franciaországból, a Német Szövetségi Köztársaságból, Nagy-Britanniából, Olaszqrszágból és ~panyolországból, mindegyikból ezernél több. Azsiából és Oceániából összesen 27 qrszág közölt
AIDS-eseteket. A legtöbbet Ausztrália, Japán és Uj-Zéland.
Mind a diagnosztizálás, mind az országos egészségügyi
szervezeteknek való bejelentés területén gondok vannak. A
tényleges megbetegedések száma ugyanis nagyobb, mint
amennyit közöltek.
- A diagnosztizálás - feltehetően a vérvizsgálat - problémáját említette. Mekkora gond ez? A hibás diagnózisokra
gondolok ...
- Van bizonyos hibalehetőség. Igen kis arányban előfordul,
hogy a vizsgált személy fertőzött voltát a vérvizsgálat nem
mutatja ki, de lehet a fordítottja is. Mindent egybevéve,
becsléseink szerint a járvány kezdete óta mintegy 300.000
AIDS-eset fordult elő, ami több mint kétszerese a hivatalosan
bejelentettnek.
Nagyon nehéz megállapítani, egy csoportban vagy országban hányan fertőződtek meg a HIV vírusával. Az AIDS-betegséggel és a vírussal való fertőzöttség megoszlása nem véletlenszerű. A HIV -vírus ugyanis a különböző csoportokra és
részcsoportokra világszerte eltérő arányban és különböző
időpontokban hatott. Ezért az AIDS helyi, nemzetenkénti és
globális eloszlása rendkívül sokféle, és továbbra is változóban
van. Azonban a jelenlegi országos és regionális becslések
szerint úgy véljük, hogy a világon már öt- és tízmillió közötti
a HIV -vírussal fertőzöttek száma.
- Valóban jól értem? A fertözöttek száma elérheti a
tízmilliót? És hogyan kapták meg ezek a milliók az
AIDS-et?
- Igen, tízmillió ember - ez a becslés felső határa. Ami
mármost a fertőzés terjedését illeti, a rendelkezésre álló
adatok szerint nagy általánosságban háromféle terjedési modellt különböztethetünk meg. Persze meg kell mondanunk,
hogy az alapvető átviteli mód minden országban ugyanaz szexuális érintkezés, vérrel érintkezés, az átvitel anyáról
csecsemőjére -, de a különböző területeken jelentkező, eltérő
személyes és társadalmi kockázati tényezők jelentő sen befolyásolták a fertőzés elterjedé~ét e területeken.
Az első terjedési modyll Eszak-Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában, Uj-Zélandon és Latin-Amerika több
városában jellemző. Ezeken a helyeken a HIV-vírust főképp
homoszexuális és biszexuális férfiak adják át. Egyes városokban és környékükön a homoszexuális férfiaknak több mint 50
százaléka fertőzött. Ugyanezeken a helyeken heteroszexuális
átvitel is előfordul, mégpedig növekvő mértékben. A terjedés
a vérrel való érintkezés útján a világ egyes szám ú övezeteiben
főként az olyan kábítószeresek körében gyakori, akik injekciózzák magukat, ugyanis az átömlesztéshez használt vér és a
vértermékek ma már ellenőrzötten biztonságosak. Az anya és
csecsemóje közti fertőzésátadás ritka, mert eddig kevés a
fertőzött nő. A heteroszexuális vírusátvitel növekedésével
azonban ezek száma előreláthatóan növekedni fog.
A második számú terjedési modell zónájába Afrikának a
Szaharától délre eső része és Latin-Amerika egyes részei
tartoznak, elsősorban a Karib-tenger vidéke. A második
zónában a vírusátvitel módja főként a heteroszexuális fertő
zés. Egyes városokban a 20 és 40 év közöttieknek már a 25
százaléka fertőzött, és a női prostituáltak között a számarány
egyes helyeken a 90 százalékot is eléri. Ahol még ma sem
vizsgálják meg rutinszerűen, hogya vérátömlesztésre használt
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vér nem tartalmaz-e HIV -vírust, az ezen az úton való
fertőződés tovább tart Noha az injekciózásos kábítószerezés a
második zónában nem gyakori, a nem steril injekcióstúk és a
bőrt átszÚfó egyéb eszközök hozzájárulnak a fertőzés terjedéséhez. Minthogy a második zónában a nők fertőzöttsége nem
kisebb a férfiakénál, az anyáról csecsemőre való átvitel
komoly probléma. Egyes területeken a terhes anyáknak 5-15
százaléka vagy még több is fertőzött. Az e nők szülte
csecsemők mintegy fele fertőződik meg HIV -vírussal. ,
A harmadik zónába,tartozó t~rületek: Kelet-Európa, EszakAfrika, Közép-Kelet-Azsia és Oceánia legtöbb országa. Ebbe
a zónába a HIV -vírus csak a közelmúltban jutott el, a
nyolcvanas évek elején-közepén. A bejelentett AIDS-eseteknek eddig még csak egy százaléka származik innen. Noha a
fertőzöttség ezekben az országokban még nem érinti a
népesség széles rétegeit, a vírus jelen van és terjed. Egyre több
az olyan fertőzött, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve,
elsősorban a prostituáltak és a kábítószer-élvezők között.
A három zónára osztás természetesen leegyszerűsítés. Noha
a HIV-vírus behatárolt átadási módjai szabnak bizonyos
határokat, a vírusátadás mértéke, eloszlása, időpontja és
terjedelme rendkívül sokféleképpen függ az egyéni viselkedéstől, a társadalmi szokásoktól é~ esetleg bizonyos biológiai,
a fertőzést elősegítő tényezőktől. Es mint ahogyan az egyének
életében is változhatnak a kockázati tényezők az idők folyamán, ugyanúgy a társadalom fejlődésmenete, a társadalmi
nyugtalanságok, a gazdaság sikeres volta vagy a gazdasági
egyensúly felborulása is hat arra a társadalmi kontextusra,
amelyen belül a kockázati tényezők hatása nő avagy csökken.
- A diagnózis nélkülözhetetlen, és amit ön elmondott,
megdöbbentö. Mit tett eddig az orvostudomány, a szervezett egészségügy, az Egészségügyi Világszervezet?
- Annak érzékeltetésére, milyen drámai és rendkívüli méretú
volt az általános mozgósítás az utóbbi két esztendőben,
emlékeztetnem kell arra a zűrzavaros nemzetközi helyzetre,
amely 1986 elején uralkodott. Akkoriban a legvadabb becslések voltak forgalomban a HIV-vírussal való fertőzések és az
AIDS-esetek számáról. A "harmadi1c világ" legtöbb országában hiányoztak azok a segédeszközök, amelyekkel felmérhették volna a HIV -vírussal való fertőzöttség mértékét. Tömérdek
alaptalan spekuláció terjed el az AIDS eredetéről, ami nemzetközi ellenségeskedéseket táplált, és megakadályozta az információk közreadását. Végül pedig sem a "harmadik világ"
országai, sem a nemzetközi segítségnyújtó közösségek nem
tudták, mit tegyenek~
A helyzet súlyossága sürgős cselekvést követelt. Az Egészségügyi Világszervezet gyorsan kidolgozott egy globális stratégiát - megszervezte a mozgósítást -, és a közös akció élére
állt.
A globális AIDS-stratégiának három fő célkitűzése van:
meg kell akadályozni a HIV -átadást, segítséget és gondozást
kell nyújtani azoknak, akik már megfertőződtek a HIV -vírussal, és gondoskodni kell az országos és nemzetközi erőfeszítések összehangolásáról.
'
Az első célkitűzés, a HIV -vírus átadásának megelőzése
pontosan azért lehet sikeres, mert a vírus speciális egyéni
viselkedési formák és az egészségügyi rendszer könnyen
azonosítható eljárásai útján terjed.
A viselkedés befolyásolása szempontjából fontos a felvilágosító és oktatóprogramok beindítása. Azonban a felvilágosítás és oktatás önmagában nem elegendő. Az egészségügyi és
szociális szervezetek közreműködésére is szükség van ahhoz,
hogy a viselkedésmód megváltozzék. Ugyanis hogyan lehetne
megfelelően kioktatni a kábítószer-élvezőket, ha ugyanakkor
nem gondoskodunk a kezelésükről? Hogyan várhatjuk el a
HIV -vírussal fertőzött személyektől, hogy a viselkedésük
tartósan megváltozzék, ha nincs állandó tanácsadás és segítség? Hogyan várhatjuk el az óvszer használatát, ha az
hozzáférhetetlen, nem vonzó, drága vagy gyenge minőségű?
A megelőzés harmadik fontos eleme a segítőkész társadalmi
környezet. A racionális és humánus AIDS-megelőző és -kezelő programokon túl szilárdan támogatni kell a közvéleményt.
A világon mindenütt azt láttuk, hogy amikor az emberek
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tudomást szereznek az AIDS-ről, pánik és alaptalan félelem fogja el őket, mihelyt azonban a
vezetők értelmesen és világosan beszélnek róla,
a közvélemény bizalma és elszántsága megnő, a
probléma túlzottan leegyszerűsített, primitív
megoldását pedig elvetik.
Az országos AIDS-megelőző programokban a
felsorolt hármas követelmény - felvilágosítás és
oktatás, egészségügyi és szociális szolgáltatások
és segítőkész társadalmi környezet - mindegyikének teljesítésére szükség van. Bármely laza
láncszem gyengíti a lánc egészét, és nem nyújt
hatékony megelőzés i lehetőséget.
A világméretű AIDS-stratégia második célkitűzése a fertőzés egyéni és társadalmi kihatásainak csökkentése. A betegeket ápolni kell, a
fertőzötteket tanácsadással és szociális szolgáltatásokkal kell segíteni.
A harmadik célkitűzés, az AIDS elleni országos és nemzetközi erőfeszítések egyesítése, igen
gyorsan valósággá vált. Az Egészségügyi Világszervezet ezt úgy érte el, hogy "Sok országban
mozgósította az embereket és a pénzügyi eszközöket annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a többi országnak saját átfogó AIDS-ellenes
c
programjuknak a megvalósításához. Országos
AIDS-bizottság több mint 150 országban műkö
dik már - egyebek között Magyarországon. A
WHO többszáz szakértőcsoportot küldött, így
segítette felmérni a helyzetet 144 országban;
több mint száz országban rövidtávú AIDS-tervet
dolgoztak ki az elkövetkező 6-18 hónapos idő
szakra; a munka késedelem nélküli indítását
gyors technikai és pénzügyi segély tette lehető
vé. A WHO ezzel egyidejűleg nemzetközi
együttműködést ért el olyan fontos technikai és
politikai kérdésekben, mint az AIDS és a nemzetközi turizmus; szűrési és vizsgálati programok, a HIV-vírussal való fertőzés neuropszichiátriai aspektusai, az AIDS és a börtönviszonyok,
HIV -vírussal való fertőzés intravénás kábítószerélvezők körében; az AIDS megelőzésére és
ellenőrzésére irányuló programok szociális oldalai, végül az AIDS és a munkahelyek kapcsolata.
Az egészségügy történetében példa nélküli,
hogy olyan gyorsan, akkora erővel és olyan
széles fronton indult volna meg a világméretű
mozgósítás, mint az AIDS esetében.
Egy esztendővel ezelőtt - s ez jelzi az elért
eredményeket, valamint az AIDS rendkívüli társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai következményeinek felismerését - az AIDS volt az
első betegség, amelyet valaha is megtárgyalt az
Egyesült Nemzetek Szerv:ezetének Közgyűlése.
Tehát az AIDS-járvány első csendes időszaka
viszonylag rövid volt. Mindössze néhány esztendővel az AIDS felbukkanása után már eleget
tudtunk ahhoz, hogy világszerte valós képet
alkothassunk róla. Es a világméretű mozgósítás
szintén gyors volt.
Vessünk most egy pillantást a jövőre. A
"válság" kínai jele két különálló egységből áll,
az egyiknek "veszély", a másiknak "lehetőség" a
jelentése. Nos, melyek a veszélyek - és miben
rejlik a lehetőség?
Ha elfogadjuk azt a becslést, hogy jelenleg
csak ötmillió ember van a HIV-vírussal megfertőzve, a következő öt esztendőben egymillió új
AIDS-eset és a következő évtizedben 2-3 millió új eset
várható. Rendkívül fontos annak felismerése, hogy ha nem
sikerül olyan gyógyszert felfedezni, amely megakadályozza az
AIDS kifejlődését a HIV -vírussal fertőzöttekben, a közeljövő
ben esedékes új megbetegedések nem kerülhetők el.
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A deviáns jelenségek közül a kábítószer-fogyasztástól tudunk a legkevesebbet. S ez azért sem meglepá, mert évente
legfeljebb háromezer eset válik ismertté.
De a társadalmi tudat is valahogy nehezen szánja rá magát a kábítószerezés
jelenségével való szembenézésre. Ide
értve a tudományt, illetve annak műve
lőit, akik, ha foglalkoznak is vele, hajlamosak csupán patologikus jeleségként
értékelni, s a társadalom közegéből kiszakítva vizsgálni. Olyképpen tahát,
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ti idegrendszerre ható szerrel elő lehet
idézni. A drogfogyasztás azonban azért
veszélyes. mert egyre tartó5abb öntudatvesztést idéz elő. Kilépést a világból s az
állandó "lebegés" fenntartását. Az álom
nélküli alvással szemben az illúziók
végtelen világát nyitja ki, melynek fokozatai egy idő után végképp megszűnnek.
Fokozatai csupán az emberi szervezet
állapotának lehetnek, a visszatérést még
engedélyező redukált élettevékenységeken, a klinikai és biológiai halál állapo-

mény drogok (mint amilyen az LSD, a
heroin) forgalmazását és fogyasztását
tartja bűntettnek. Annak ellenére, hogy nagyobbrészt hézagos és megbízhatatlan
adatok alapján - erősen leegyszerűsített
kép él a kábítószerezésről. De ugyanígy
betegségnek is vélik, melyet vagy az
egyén "gyengeségével", vagy toxikomán affinitásával (érzékenységével) magyaráznak. Akarva-akaratlanul erősítve
azt a felfogást, mely szerint a drog függőségnek egyéni okai vannak. ls - tehetnénk rögtön hozzá. Mert e betegség okát
nem elsősorban a narkós személyében
kell keresnünk (mint ahogyan az öngyilkosság . az alkoholizmus kiváltó tényező 
it sem). hanem rajta kívül. az emberi
környezetben. a társadalomban. Még ha
ez a társadalmat netán kínosan is érinti.

Menekülés
a kábulatba
hogya társadalom lelkiismerete
tiszta maradhasson. elsősorban
az áldo~atokra hár[tva afelelős
séget. Erdekes módon ugyanazt
a logikát érvényesítve, mint
amilyen olyasfajta vélekedésekben jut kifejezésre, hogy a szegények maguk okai a szegénységüknek.
Ha viszont így áll a helyzet, igazából
nem sokat kezdhetünk azzal a ténnyel
sem, hogy 1973 óta ötvenöt narkós
fiatal lelte halálát (kizárólag szipuzás
miatt), vagy azzal az ugyancsak megdöbbentő adattal, hogy a rendszeres fogyasztók áltagéletkora 15-20 év.
De nem elég a minősítés előjelének
felcserélése sem. Mert ha felháborodunk
is a magyarországi kábítószer-fogyasztók 30 és 40 ezer között becsült létszámán, előbb-utóbb ez az arány - a drogokhoz való könnyebb hozzájutással
egyidejűleg - óhatatlanul emelkedni fog.
Míg például a hetvenes évek közepén a
legelterjedtebb a szerves oldószerek, ragasztók gőzének beszívása volt (a felderített esetek 96 százaléka mutatta ezt),
addig napjainkra a gyógyszerekkel való
visszaélés (parkan és Kodein tabletták
szedése), illetve a különféle köhögéscsillapítók és fogyasztágyógyszerek váltak népszerűvé. S ugyanilyen mértékben
növekedtek a lágy drogok is. Nem beszélve az olyan - alkohollal kombinálható - gyógyszerekről, mint a Seduxen
vagy az Elenium, amiből már 1980-ban
nem kevesebb, mint 169 millió tabletta
fogyott el. 1970 és 1984 között pedig
csupán Andaxinból 120 millió tablettát
vásároltak meg a gyógyszertárakból.

A függőség kialakulása
Bódulatot, mámorr, tudatállapot-változást természetesen sok más, a közpon-

tán át, e~észen az utolsó élő sejt pusztulásáig. Am a kezdetben vitathatatlanul
kellemes bódulat, illetve tudatáliapot eléréséhez egyre nagyobb adagokra van
szükség, míg végül a drogfogyasztás
visszafordíthatatlan önpusztításához vezet, melyben a kétségbeesés, a reményvesztés, a megsemmisülés nyomasztó
félelme egyaránt kiváltó ok.
Hasonlóképpen azokhoz a funkciózavarokhoz, melyek ha érzelmi jellegűek,
akkor szorongásként és lehangoltságként, ha vegetatív jellegűek, akkor pedig
többnyire fejfájásként, organikus elváltozás nélküli szívtáji vagy gyomorpanaszokként jönnek elő. Vagy a neurózis
különböző tünete iként. Az alföldi megyék közül például Jász-Nagykun-Szolnok megyében legmagasabb a neurotikusok aránya. A huszonnégy százalékos
országos átlaggal szemben harmincnégy
százalékot ér el. Még ha ebből nem is
következik az, hogyaneurózisban szenvedők
szükségképpen kábítószer-fogyasztók lesznek, a veszély mindenesetre fennáll. Méghozzá az említett gyógyszerfüggőség kialakulása értelmében.
Amely mintha csak azt igazolná, hogya
kábulatba való menekülés (mint egyik
lehetséges "kiút" az elviselhetetlennek
talált léthelyzetekből) olyanok számára
is cselekvési mintaként létezik, akik csakugyan válságos köt:ülmények közé
kerülve - valójában képtelenek lennének
rászánni magukat a drogfogyasztásra.
Bűntett vagy betegség?
A közfelfogás rendszerint csak a ke-

A társadalmi-környezeti okok valójában
olyankor is léteznk, ha a kábítószer-fogyasztó valóban patologikus személyiség, mivel a lelki egyensúly megbomlásának, a személyiség eltorzulásának szociális, kulturális és morális indítékai
vannak.
Létezik tehát magyarázat. Éppencsak
ehhez konkrétan kell feltámi a kábítószerezés mögötti személyiség- és társadalom-lélektani mozgatóeróket. Így például azt a körülményt, hogy a személyes
életvitel súlyosan károsító stresszek
mérhetetlenül megnövekedtek. a távlattalanság. a kiúttalanság tudata erősö
dött. a közösségi viszonyok végképp
szétzilálódtak. Ezért is menekülnek egyre többen az illúziókeltette boldogságélményekhez. Pillanatnyi megfeledkezésként az érdekellentétektól megnyomorított életről, a szembenállásokról, a
konfliktusokról, amelyek feloldhatatlanul ott feszülnek a nemek és a generációk között. A bódulat perceiben a sehová
sem tartozás, a szociális és kulturális
gyökértelenség érzése ugyan ideig-óráig
megszűnik, de olyan áron, melynek következtében az egyén menthetetlenül elveszti önmagát. Jóllehet sokan támogatják a kábítószer-fogyasztók megbüntetését, csak épp arról feledkeznek el, hogy
a narkománia mértéke nem attól függ,
hogy milyen keményen büntetik azt, aki
kábítószerrel él. Mert ezek a személyek
az összeroncsolt társadalom áldozatai is
egyben.
Kerékgyártó T. István
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A kétszázadik évforduló emlékére
Ausztria művészettörténetének bizonyára
legismertebb személyisége Wolfgang Amadeus Mozart. Halálának 200. évfordulója
emlékére, ami az 1991-es évre esik (pontosan XII. 5-re), Ausztria egy egész éves
grandiózus jubileumi programot szentelt ennek a zseniális zeneszerzőnek, aki 30 évnél
rövidebb alkotói időszaka alatt megfoghatatlanul nagy és világszerte közkedvelt munkát
hagyott hátra.
A legfontosabb, hogy Mozart műveinek
zömét hallhatjuk majd, úgy operákat, mint
hangversenyzenét, a világ zenei színpadának
elsőrangú előadói tolmácsolásában.
Magától értetődően az 1991. július 26 . és
augusztus 31. közötti Salzburgi Ünnepi
,Iátékok és az V. lD-től VI. 18-ig tartó Bécsi
Unnepi Hetek Mozart opera-fesztiváljukkal aligha felülmúlható csúcspontokat képeznek. Hiszen itt Mozart újra meg újra
magával ragadó nagy operáit, "A varázsfuvolát", a "Don Giovannit", a "Cosi fan
tuttet", a "Szöktetés a szerájbólt" és a "Figaro házasságát" többször is bemutatják.
Az 1991-es húsvéti ünnepi játékoknál már
csak a "Figaro" esetében vannak esélyeik az
érdeklődóknek.

Mozart "Le Nozze di Figaro"-ja kedvelői
nek gyorsan kell döntenie, mivel csak az
1991-es salzburgi húsvéti ünnepi játékok 2.
előadására, március 27-én van már csak
szabad jegy a bérleteseken kívül. A megrendeléseket a salzburgi húsvéti ünnepi játékok
jegyirodájának (Kartenbüro der Osterfestspiele Salzburg), A-5010 Salzburg, Festspielhaus címre kell küldeni. Telefon: ország hívószáma 662/80 45-361, telefax: 840124.
Mozart zenei életműve bemutatásának kiegészítéseként azonban rengeteg olyan más
rendezvény is van, amely Mozartot, művét és
korát közelebb hozza hozzánk.
Ezek mindenekelőtt a nagy kiállítások
Salzburgban és Bécsben, és egy látványos
keretprogram. Az 1991-es salzburgi tarto-

sítések legjobbjait ingyenesen be f('gja
mutatni a Bécsi Tanácsház elötti nagy
téren 1991 júliusában és augusztusában
egy hatalmas "eidophor-falon" azokon az
estéken, amikor szép idő van, szabad belépéssel.
A Mozart-év azonban legyen meghívás
arra is, hogy Ausztriában utazást t~gyünk
"Mozart nyomában", keressük fel salzburgi
szülőházát, valamint későbbi lakásait Salzburgban és Bécsben, a műemlékeket és a
A Bécsi Müvészházban tárlat nyílik többi helyet, ahol dolgozott.
"Varázslatos hangok - Mozart Bécsben"
Mozart életútja Ausztriában azonban
(Zaubertöne - Mozart in Wien) 1990. XI. nem korlátozódott kizárólag Salzburgra és
29 -től 1991. IX. IS-ig. Itt szigorú kronolóBécsre. Mozart többek között Badenban is
giai rendben Mozart életét és tevékenységé- komponált, Bécstől délre. Utazott a Dunán,
nek társadalmi környezetét dokumentálják. A és a világ legnagyobb utasszállító hajója,
kisebb kiállítások, mindenekelőtt Salzburg- amely folyón közlekedik, a "Mozart" 1991ban, olyan témákkal foglalkoznak, amelyek ben sokkal inkább fog csábítani, mint valaha,
Mozartot övezték, így például "Salzburg hogy lefoglaljunk egy dunai utat Mozart
Mozart korában" (Salzburg zu Mozarts Zeit), nyomában ebben az úszó ötcsillagos szállo"A Mozart-kor táncukultúrája" (Tanzkultur dában. Természetesen az utazások közölt
der Mozartzeit) többek között.
néhány túraprogramban Mozart zenéjével élOlyan ünnepségek is lesznek, mint az őben is találkozhatunk. (Felvilágosíl'"
"Ünnep Amadeus számára" (Ein Fest rur DDSG-nél Bécsben, A-1020 Wien, HandclsAmadeus" és az "Ünnep Hellbrunnban" kai 265, tel.: (222) 21710.)
(Fest in Hellbrunn), a "Salzburgi BábszínMozart Franciaországba, Olaszországba,
ház" (Salzburger Marionettentheater) öt Mo- Angliába, Csehszlovákiába és Németországzart operával sok kimeríthetetlen gazdagságú ba is utazott, és ilyenkor a Salzburgból,
alkalmat nyújt arra, hogy a mester zsenijéhez iII~tve Bécsböl ezekbe az országokba vez!'és elbűvölő művészetéhez közel kerüljünk. tő hajdan szokásos útvonalakon a postaAz ifjúságot felhívják, hogy vegyen részt az kocsit használta, és ezeken (messzemenően
"Ifjúság Mozartért" ("Jugend rur Mozart") megfelelnek a mai közúti összeköttetésekzenei versenyen (rendezője a Salzburger Mu- nek) követhetjük nyomait. Eközben napjaink
sikschulwerk).
Mozart-utazója megismerkedik a modern,
Mozart-gálaestek a schönbrunni kastély- szeretetre méltó vendéglátó országgal,
ban, valamint számos salzburgi kastélykoni, Ausztriával.
cert Mozart-zenével és még sok egyéb teszi
Közelebbi felvilágosítás a Mozart-városok
majd a Mozart-évet 1991. zenei világának fő és helyek jubileumi évének programjával
eseményévé.
kapcsolatban az alábbi címeken adnak: StadHihetetlen számú filmet készítettek Mo- verkehrsbüro Salzburg, A-S020 Salzburg,
zart személyiségéröl és Mozart operáiról, Auerspergstrasse 7, tel.: (662) 7551; Wiener
csupán a "Cosi fan tutte"-ról 40-et. Most Fremdenverkehrsverband, A-1095 Wien,
Bécs az 1991-es Mozart-évben a megfilme- Kinderspitalsgasse 5, tel.: (222) 431608.

mányi kiállítás a klessheimi kastélyban
"Mozart - képek és hangok" (Mozart Bilder und Kliinge) címmel (1991. ill. 23-tól
XI. 3-ig), amely megkísérli bemutatni Mozart útját 1756-ost salzburgi születésétől
kezdve 1791-es bécs haláláig.
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Épülö
toronyház
Frankfurtban
Toronydaruról 16 mm-es halszemoptikával készített felvétel
a frankfurti vásár toronyházáról, amely még "csak" 241 méter magas, de újabb 15 métert
nő a munkák befejeztéig. Egy
türelmetlen bérlő már be is költözött Európa legmagasabb irodahiízának 19. emeletére.

,
"Rekordtermés"
bernáthegyiböl
A hathónapos Emily Nye vidámanjátszik 1990. május 4-én azzal a 17 bemáthegyikölyökkel,
"akik" március 23-án születtek
Emily otthonában. A kislány
anyja mesterségesen megtermékenyíttette kutyáját, Chloe-t,
majd maguk is meglepődtek, milyen sok kiskutya születik. Ezzel
a ' "rekordtermés sel" Ausztrália
bekerült a Guinness-féle rekordok könyvébe.

Autóreklámautó
Iskolások nézik a Nissan autógyár központja előtt kiállított
Nissan NX kupét, amelynek karosszériáját pont úgy hajlították
meg, mint a cég tévébeli rajzos
reklámjában szereplő kocsit.

-:r

II
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Tartós védelem
a takácsatkák ellen
Jól beilleszthető az integ,r ált A TOROUE új típusú
atkaölő szer a következő
védekezési prog,ramba
előnyökkel rendelkezik:

l

Kiterjedt laboratóriumi, üvegházi
és szabadföldi kísérletek
(melyeket kereskedelmi méretü
üzemi alkalmazások igazoltak)
azt mutatták, hogyaTorque
nem borítja fel cl biológiai
egyensúlyt az atkák
és ragadozóik között. Ugyancsak
beigazolódott, hogya hasznos
rovarokra - mint améhek,
a katicabogarak minimális a hatása.
A Torque használata így
kifejezetten ideális a biológiai
védekezést alkalmazó
integrált programokban. Tény,
S. hogy sok termelő épp emiatt
~ tért át használatára.
~~

1. o TOROUE elpusztítja azokat
oz 'a~kákat, melyek
re2!isztensekiké vá,lta'k más
atkaölő szerekkel szemben;

2. o TOROUE kezdeti hatása
nem taglózó, hatása fokoz·atosan
teljesedi'k 'ki, majd hosszabb
ideig tartó ölő hatást biztosít;

3. a TOROUE jól tbeil1leszthetö
az integrált növényvédel'mi
programokba, mivel csupán
minimális natást fejt ki
a predátor atkákra·

4. o TOROUE az

em'lősőkre

ol:acsony toxictású és al'acsony
a toxicitása ·a méhe'kre, nasznos
rovarokra. és ·a madarakra is;

~

a..,

~

~

Alkalmazási javaslat
TORQUE 55 SC: téliálmában tokácsatkák
ellen 0.8-1.5 I/ ha dózisban. 1200-1500 1/
ha permetlében kijuttatva.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 5 nap.
Elelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21
nap.
(MEM eng. sz. 38.415/ 1979)
TORQUE 50 WP: szabadföldi. illetve hajtatott zöldségkultúrákban. dísznövényeken.
növényházi termesztésnél 0.5-0.6 kg/ ha
mennyiségben. 1000-2000 l/ ha permetlé
felhasználásával .
Munkaegészségügyi várakozás idő: 3 nap.
Elelmezés-egészségqgyi várgkozási idő:
uborkában 3 nap, paradicsomban, paprIkában 4 nap.
(MEM eng. sz. 15.50"6/ 1985)

5. a TOROUE keverhető a 'I egtöbb
rovórölő és gombaö l ő szerrel'.

~ A sikeres védekezés titka: ••• a korai ••• az alapos ••• és az
J

Kizá,r ólag
nagyüzemekben
használható

időben

*

végzett permetezés

Shell növényvédő szerek
GYARTJA: Shell International Petroleum Company LImited.
BESZEREZHETÖ: a forgalmazóknól.
Részletes fe lvilágosítással szolgálo Shell cég magyarországi vezérképviselete :
Interag Rt. Budapest XIII., Rajk László u. 11. 1390. Budapest. Pf. 184.
Telefon: 329-560. Telex: 22-4776 I "tag h.
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Végre
Erdélyböl

.IS ,

mint az előző években. A határainkon kívül élő magyarság találkozik most itt. Így tényleg
idén a legnépesebb a tábor. Fizető vendégünk 260 van, s közel 50 meghívottunk.
- A tábort ugyanis nyereséges
vállalkozássá kellett tennünk veszi át a szót Péterbeneze Anikó, a néptánc módszertani központ vezetője. A zenészek szakmai irányítója Halmos Béla, és
társai számára a zenetanításhoz,

A néptáncosok Mekkája
Jászberényben

jöhettek
Ha Jászberénynek lenne kempinge, a
nemzetközi táblát is kitehetnék. Kemping azonban nincs, így már hatodik
nyáron a városi strand zöld gyepét lepik
el a néptánc- és népzenei tábor sátorozó
vendégei . A sátorrengetegben francia,
belga, osztrák, német, angol, svájci, holland, sőt USA-beli vendégek töltik nyaruk egy részét. A hangulat baráti a
társalgás nemzetközi. A sátrak kö~ött
fehémeműt lenget a szél, s hegedűszót,
furulyahangot röpít messze.
A színes kavalkádot már megszokták
a berényiek, sőt hiányozna, ha július
28-augusztus 7-ig nem lennének itt a
táncot, zenét tanulni vágyók. A nemzetk~zi hírű 19 éves Jászsági Népi Együttes
vallalkozása idén kicsit rendhagyó.
- Oszinte örömünkre szolgál - mondja
Papp Imre, az együttes vezetője - a
határok "leomlása". Így idén először
Romániából, Erdélyből, a tiszta forrástól
érkezhettck hozzánk táncosok. A Felvidékről a Vajdaságból is többen érkeztek,

-tanuláshoz, no meg tánctanuláshoz a megfelelő körülményeket és a színvonalas ellátást biztosítani kell. S valóban most az
adja a tábor különlegességét,
hogy Erdélyből olyan igazi paraszt tánco~ok érkezh~ttek, akik őrzik a hagyom,anyokat, akik beleszülettek a népmű
~eszetbe. A Jászsági Népi Együttes 15
eves gyűjtőmunkával jelentős videotárat
alakított ki, ami a legszebb táncokat
őrzi. Mégis más itt 'most látni élőben a
bemutatókat, ellesni, eltanulni tőlük egyegy népi mozdulatot.
A néptáncosok baráti társasággá lettek
az évek során. Sokan visszatérő táboroz.ók. Hanke MülIer 27 éves hamburgi
fiatalember. Már ötödik alkalommal járt
Jászberényben, s jól tud magyarul.
- Egy hamburgi együttesben táncolok.
Ez Németországban is kuriózum mert
kizárólag magyar táncokat mutatu~k be.
Ezért természetes, hogy itt vagyok.
Nagyszerű a szakmai munka, a hanj!;ulat.
Sok barátom van itt a táborban. Osztől
már dolgozok, Franciaországban fogok
németet tanítani. De a jövő nyári tábort
sem szeretném elmulasztani.
.
A táncosok, zenészek napja komyoly

munkával telik. Tanulás délelőtt tanulás
délután. Este pedig örömzenélé~, táncolás, éneklés éjszakába nyúlóan. Ám augusztus negyedikén frissen vettek részt a
karneváli hangulatú felvonuláson. A bemutat~kkal a város fóterén végigvonultak. Kirakodóvásárban tiszta forrás ú vásárfiákkal várták a vevőket. Gyönyörű
hí~ze~t pmszlikok, blúzok, szoknyák,
CSIzmák, papucsok, gyöngy fülönfüggők
cseréltek gazdát.
,A ,Déryné Művelődési Központban
delutan fommot rendeztek ahatárainkon
túl élő magyarság néptánc- és népzene i
kultúráj ának megőrzéséért. A házigazda
Papp Imrén és Péterbeneze Anikón kívül
olyan kiválóságok vettek részt az eszmecserében, mint Kallós Zoltán, neves
folklorista, népdal- és baIladagyűjtő Kolozsvárról, Pávai István népzenekutató a
marosvá,s~helyi rádiótól, Szép Gyula a
k?lozsvan ~peraház művészeti igazgatOJa. A hazruakat Héra Istvánné az Országos Közművelődési Központ osztályvezetője és Felföldi László, az MT A
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Zenetudományi Intézetének osztályvezetője képviselte.
Az eszmecsere két téma köré csoportosult. A gyűjtőmunka etikája volt az
egyik. Sajnos boldog-boldogtalan jár
már népdal t, -zenét és táncokat gyűjteni
Erdélybe. Egyfajta sikk lett. Viszont
nem biztos, hogy az igazi, a tiszta forrást
találják meg, gyakoriak a szakmai melléfogások s a hamisítások is. Ez árt a
mozgalomnak. Ugyanúgy nem használ
az sem, hogy az utazási könnyítés miatt

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Olyanok is, akik nem igazán autentikus
hagyományőrzők, s bizony néha méltatlan körü1ményeket is vállalnak egy-egy
útért. Mondhatni egy-két lencséért táncolnak. Ezek ellen a jelenségek ellen fel
kell lépni.' S bár a centralizáció sosem
volt hasznos, mégis felvetődött valamiféle koordináló szervezet létrehozásának
gondolata.
Este a Déryné Művelődési Központ
zsúfolásig megtelt színháztermében újra
a táncosok on volt a sor. A Jászságiak
.. Barkóca gyermekegyüttese nyitotta a
gálamúsort, majd az erdélyi hagyományőrzők következtek. Mérai, gyimesi és
moldvai csángó, szentbenedeki, cSÍkszentdomokosi táncosokat, énekeseket
láthatott, hallhatott a közönség. Meghatottan hallgatták a klézsei Luca néni
éneklését, az eredeti csángó dalokat. A
tapsvihar szűnni nem akart egy-egy produkció után, hiszen tudtuk, ezekért a
nótázásokért, egy' pünkösdi népszokás
felelevenítéséért ezeket az embereket
zaklatták, lehetetlenné tették a román
hatóságok. Ők mégsem feledték apáik
énekét, táncát, s ezen a forró augusztusi
estén elhozták Jászberénybe. A mező
kölpényi, magyarszováti zenészek muzsikája is meghatotta a közönséget. Az
éjszakába nyúló táncház a Víz utcában
ott folytatódott, ahol a gálamúsor abbaff,aradt. A határai nkon túl élő meg az
itthoni magyarság nagy, közös táncával,
éneklésével, örömzenélésével.
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SZÍNESFÉMHULLADÉKOT
SZERETNE ELADNI
A METALLOGLOBUS

TARNASZENTMIKLÓSITELEPÉN
ÉSHEVESISZAKÜZLETÉBEN
gazdag választékkal várjuk
",

..

~

miianyag építötermékekböl:
PVC lefolyó-, nyomó- és csatornacsövek
Poliészter hullámlemez

PVC ereszcsatorna

PVC redőnyléc és falburkoló
POLIDECK álmennyezeti burkoló elemek

PP padlófútőcső

POLIFOAM hablemez és csőhéj

PVC ajtó és harmonikaajtó

THERWOOLIN szigetelő anyagok
Kád-, mosdó- és mosogatószifonok

Ragasztók, tömftőpaszták
Tapéták

PVC fóliatartócső és kútbéléscső

PVC bordástömlő és gégecső

PVC hullámlemez
PVC padl? és falszegély

fém építötermékekböl:
25-ös, 33-as ill. 40-es típusú alumínium épületbádogos termékek és tartozékaik
(függőeresz, lefolyócső, csőbilincs, stb.).
Tarnaszentmiklósi telepünkön magas áron vásárolunk fel szfnesfémhulladékot is.

Címünk: Tarnaszentmiklósi telep

Hevesi szaküzlet:

Tarnaszentmiklós

Heves, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

Felefon: 06-39-11-800

06-39-11-160

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 6-14-ig

keddtől

péntekig 8-17 -ig
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ELELMISZER - KERESKEDOK
- VÁSÁRLÓK FIGYELMÉBE!
A szolnok megyei
Gabonaforgalnii és Malomiparl Vállalat
./

MAR FORGALMAZZA
-az Országos Mezőgazdasági és Elelmiszeripari
Kiállításon szepbemberben bemutatkozó
ELSŐRENDŰ RIZS-t 1 kg és 0,5 kg-os dobozos
csomagolásban.

Várjuk a megrendelők és vásárlók
igénybejelentéseit szójaliszt, rizsliszt,
borsóliszt, búzacsÍra, búzakorpa
termékeinkre is.

Szolnok megyei GMV
termelési és értékesítési osztály
Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 47-49.
Telefon 14
vagy
56/42-901
Telex: 23345
Gabonaipflr

III

TOrök&zenlmiklós
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Ecsettel
és vésővel
világ
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Képzömüvészeti triennálé a Szolnoki Galériában

szűrt

A szolnoki festészet
1851 óta számontartoU
hagyományai előtti tisztelgés szándékával immár
másfél évtizede alapított előbb
festészeti, majd
1987 óta képzőművészeti
- triennálék sorában a
VI.-hoz érkeztünk.
A szolnoki triennálét
1975 -ben, a város 900.
évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat részeként az 1902-ben alapított Művésztelep fő
profiljához illeszkedőcn
festészeti témában Illrdették meg. Mindez összefüggött azzal, hogy Szolnokhoz azért többnyire a
festészetet lehetett kapcsolni; szobrászok csak
1937 -42 között tűntek fel
először a Művésztelepen.
Egri Mária mővészet
történész szerint: "A sereg szemle célja részben
az ország egyéb területein, más stílusban, elképzelésekkel született jó
művek rendszeres, helyi
bemutatása volt, másrészt
olyan kontroll meg teremtésének a lehetősége, ahol
3 évenként egy viszonylag szélesebb körű és esetenként változó mezőny
ben a Művésztelepen al- Trenk László: Katedrális (A Magyar
kotók munkái elemczhe- Honvédség 20 ezer forintos díja)
tők és viszonyíthatók."
1975 és 1984 között négy Festészeti Triennálé követte egymást. 1987-re
azonban megérlelődött az a szándék, hogya triennálé fogja át a képzőművé
szet teljes teriiletét. így most ez a tricnnálé, mely a VI. a sorban, egyben a
Szolnokon meglllrdetett II. Képzőművészeti Triennálé.
Országos változások idején is változatlan a szándék - immár 1975 óta -,
hogy díjakat a triennálén ember és környezet, ember és család, ember és
munka cÍmú témakörökben adtunk ki. Ez azzal függ össze, hogy ezek a témák
a nagy múltú Szolnoki Művésztelep alkotóinak legjelentősebb szellemi
hagyományaihoz tartottak. A triennálé tehát ily módon szolgálja e hagyományok folytonosságának megőrzését. Ki nem mondott célja volt az Alföld
piktúrájának, szobrászatának erősítése, hogy nemzeti képzőművészetünk többi
-".,~.

Baranyó Sándor: Napfér.yes
20 ezer forintos díja)

L

délelőtt

(Szolnok Városi Tanács

..
Simon Ferenc: Küzdelem (A Damjanich János Múzeum 10 ezer forintos díja)

E. Lakatos Aranka: Szónok ( A Müvészeti Alap 20 ezer
forintos díja)
eredménye mellett megfelelő figyelem jusson a tiszavidéki nép festőinek,
szobrászainak is, de természetesen mindazoknak az alkotóknak is, akik a
megjelölt témákban Szolnokon vállalják az országos megmérettetést. Az
1987 -es Képzőművészeti Triennálé iránt nagy volt az érdeklődés. A mostani
triennáléra 94 művész 277 alkotását küldte el. Ez valamivel csekélyebb
érdeklódést érzékeltet. Bizonyára szerepe van ebben a szoros tematikusságnak, de talán az utóbbi évtizedben a szolnoki Művésztelep iránt csökkent
alkotói szellemi figyelemnek is. Orömmel köszönthettünk azért most is több
visszatérő művészt. Művésztelepi és megyei alkotóink is a szokásosnál
nagyobb arányban jelentkeztek munkáikkal, és ezt örvendetesnek tartom.
Megtisztelte részvételével a VI. Képzőművészeti Triennálénkat a Mezőtúri
Nyári Alkotótelep néhány művésze is.
Az 1990. évi szolnoki triennálén dominál a festészet. A grafikának
különösen kis szelete jelent meg a kiállításon. Talán kevés a kiemelkedő mú,
de néhány igazán értékes alkotás örömet jelenthet a szakmának és a
közönségnek egyaránt. A zsűri örömmel fogadott és adott helyt minden új
elképzelésnek.
Köszönjük a pályázó művészelc triennálénk iránti figyelmét, érdeklődését,
szponzoraink anyagi segítségét. Oröm számunkra, hogy ezúttal támogatóink
közé tartozott a Honvédelrni Minisztérium is.
Hiszem, hogy a VI. Szolnoki Képzőművészeti Triennálé is jó megmérettetési fórum lesz, és jeles állomásként szerepel majd azon az úton, mely az
országos jelentőségűvé növekedés irányába vezet.
A VI. Szolnoki Képzőművészeti Triennálé reprezentatív kiállítását szeptember 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Szolnoki Galériában.

Dr. Vincze Sándor
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Érdekes emberek (1. rész)

Kolozsi Sándor,
a Szolnoki
Fotógaléria
szülöatyja
Ennek a portrésorozatnak az útraindításával részben
olvasóink leveleiMI kisziirhet/j kívánságokat, részben
pedig krónikási kötelezettségünknek teszünk eleget.
Következ/j számain kban szeretnénk bemutatni azokat
az
önzetlenül tevékenyked/j, a dolgukat minden "fölös
lárma"
nélkül végz/j, ám annálfigyelemre méltóbb embereket,
akik itt élnek közvetlen közelünkben, mégis igen
keveset
tudunk róluk: indíttatás ukról, életútjukról,
szándékaikról.
A Megyei

Művelődési

és Ifjúsági Központ 42 éves, karcagi
a nemzetközi hírnevet szerzett Fotógaléria megálmodója és "megrögzött" kiállításszervezője - aki
ősztől egyben az intézmény némét nyelvtanfolyamának tanára
is - meghitt "kuckójában", a fotólabor előterében fogad. A
puritánul praktikus környezet is jelzi: itt minden a munkának
van alárendelve.
Az 1966-ban érettségizett Kolozsi Sándornak hosszú és
küzdelmes utat kellett megtennie, hogy a karcagi kisdiákból,
majd népművelőből az MMIK fotóművészeti előadója, a
rangos galéria megteremtője, múködtetője és felsőfokú német
nyelvvizsgás tanára, valamint 1983-tól a Magyar Amatőr
Fotóklubok és Szakkörök Szövetségének (MAFOSZ) külkapcsolatokért felelős elnöksegi tagja legyen. Annál is inkább,
mert eredetileg nyelvésznek készült, majd könyvtáros lett,
később Debrecenben szerzett népművelés szakos egyetemi
diplomát, s közben autodidakta módon sajátította el a német
nyelvet.
1979-ben került Szolnokra a megyei művelődési központba
dolgozni. Itt adódott számára lehetőség, hogy régi hobbijának,
a fotózásnak és a fotóművészet népszerűsítésének is éljen.
Országos és nemzetközi hírű fotógalériát teremtett Szolnokon,
amelynek rangját jelzi többek között a 11 év alatt rendezett
110 kiállítás, az osztrák, NSZK, francia, sévd, cseh kapcsolatok kiépítése. Mivel kiállításra nem fotózik, így a rendezésben
és zSÚfizésben elfogulatlanul, objektív magatartás sal vehet
részt. Így is tartja etikusnak. Azt azonban - jogosan hozzáteszi, hogy a Szolnoki Fotógaléria nagyobb figyelmet
érdemelne a közönségtől és a sajtótól egyaránt, mert az itt
bemutatott értékek sokkal jelentősebbek annál, mint amilyen
viszhangot kapnak esetenként.
születésű főmunkatársa,

.'

KololSi Sándor kiállításrendezés közben

A galéria országosan egyedülálló, mert páratlan abban,
hogy műfaji és technikai korlátok nélkül évente 10-12
kiállítást tár az érdeklődő közönség elé, s emellett átfogó
kitekintést biztosít az európai fotóművészetre is, elsősorban a
német nyelvterületre. Alkotói igény és bemutatandó érték
volna több kiállításra való is, ám a tapasztalatok szerint sem
az intézmény, sem a potenciális kiállitáslátogatók "nem
bírnak el többet" ! Öncélúan pedig nincs értelme tárlatot
rendezni. Egy azonban így is biztos: Szolnok közönsége és az
idelátogatók időről időre megismerkedhetnek a Szolnoki
Fotógalériában a kortárs hazai és nemzetközi fotóművészet
reprezentánsaival.
Kolozsi Sándor másik szenvedélye a fotós régiségek,
fényképezőgépek, diavetítók, könyvek, fotók stb. gyűjtése,
rendszerezése. Rangos gyűjteménye bátran egyedülállónak
nevezhető. Az MMIK vitrineiben már többször megcsodálhattuk a régi masinákat - melyeket saját maga restaurál; tesz
működőképessé. Gyűjteményének történeti és szakmai leírásából már elkészült egy könyvre való kéziratanyag, de eddig
még nem talált támogató szándékú kiadót, hogy mindezt
közkinccsé tegye.
Saját és a galéria jövőbeni terveiről - szerényen - csak
annyit árult el, hogy 1991-ben legalább 10 kiállítást tervez.
Többek között - a hazaiakon túl - a németalföldi fotóművészet
teljes történeti és kortárs vonulatának bemutatását; az osztrák
és spanyol alkotók munkáinak bemutatását; valamint a japán
kapcsolatok kiépítését. Tervezi Szolnok újabb testvérvárosa,
Reutlingen fotósai munkáinak bemutatását, s a németországi
fotóművészek meghívását is. Legutóbb aZ erdélyi Kézdivásárhely Bálványos Fotóklubjának képviselői, valamint a SZU-beli volgodai fotósok keresték meg kapcsolatfelvétel és kölcsönös kiállítások rendezése céljából.
A fotógalérián minél szélesebb palettát szeretne a közönség
elé támi: bemutatni amegyebéli fotósokat, az országos
értékeket, a kortárs európai fotóművészetet, és mindent,
amiből az alkotók épülhetnek, tanul hatnak, a közönség pedig
gyönyörködhet.
Kívánjuk: így legyen, és érdeklődéssel várjuk az újabb
rango~ kiállításokat!
L.Gy.
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Lejmolástól
a rablótámadásig
Mint az később kiderült, a két
támadó nem hazudott, valóban
vacsorára kellett nekik József
pénze. A rendőrjárőr a pályaudvar egyik büféjében fogta el a támadókat; éppen ették a pizzát
és sört ittak hozzá Az egyikük tizenhét, a másik tizenhat éves
volt, Mátészalkáról jöttek szerencsét próbálni a fővárosba.

Egy banda
- százötven betörés
Pest megyében hosszú ideig
garázdálkodott egy betörőban
da. Mindent elvittek a főváros
környéki víkendházakból és üzletekből , ami csak mozdítható
volt, Televíziót, videót és kazettákat, motorokat, bmx-eket, A
rendőrségi vizsgálat 150 rendbeli betöréses lopást bizonyított
rájuk.
- A bandát tizenöt-húsz fiatal
alkotta; 'többségük még fiatalkorú, de akadt köztük néhány fiatal
felnőtt is - ismerteti a részleteket
Császár Mihály, az ügyükben
nyomozó érdi rendőrkapitány
ság bűnügyi vezetője. Aki mindemellett azt is elmondta, hogya
Mk többsége, ahogy mondani
szokás, .rendes családból származik·. - A házkutatásokon sorra kerültek elő a lopott holmik:
TV-k, videók és a többi.
- A szülőknek fel sem tűnt,
hogy gyermeküknek egyszeriben lett egy videójuk, hogy csak
egy példát ragadj unk meg?
- Dehogynem. Legtöbbjük
kérdőre is vonta a srácát. De
amikor azok azt válaszolták,
hogy .csak kölcsönben van náluk a készülék, az egyik osztálytársuktól· , többé nem törődtek
az idegen holmikkal.

Az óbudai vetköztetök
Vannak szép számmal olyan
gyermekek és kamaszok is, akik
kezdeti próbálkozásaik után rájönnek arra, hogy másoktól szerzett holmikkal jól lehet üzleteini.
Manapság már sajnos újra felbukkantak a •vetkőztető rablók·,

akik szívfájdalom nélkülieszedik
az emberről a jól értékesíthető
ruhadarabokat. Fényes nappal
is akár, a legnagyobb közlekedési csomópontokon.
A tíz esztendős V. Pistikéről a
Flórián Áruházzal átellenben lévő parkban vették le farmer
dzsekijét és vadonatúj Adidas
cipőjét. Aki nem ismeri azt a
környéket, annak tudnia kell,
hogy aránylag kevés ott a fa,
ami van, az is inkább csak csemete. Harminc méterre a támadás helyszínétől van a buszmegálló, ahol napközben mindig nagy a zsúfoltság. És mégsem akadt senki, aki megvédte
volna a fiút. Egy nénike lett figyelmes rá, hogy már majd egy
órája álldogál és sír keservesen.
Ó értesítette a rendőrséget.
Pistike támadói pontosan
tudják mire hajtanak, s a megszerzett zsákmányt órákon belül
értékesítik. Ismerve a gyerekruha árakat, nem nehéz elképzelni, hogya Pisti kéről erőszakkal
leszedett dzseki és cipő estére
talán már egy másik kisfiúra kerül. A vetkőztetc5-rablópalánták
nak legalább olyan profi orgazdahálózatuk van, mint ,a, felnőtt
korú betörőknek. Nem n"éz kitalálni, hogy mire nem viheti
még az a sikeres gyerkőc, aki ruhaszerzéssel kezdi pályafutását.
Különösen, ha le sem bukik.

Rablás az OTP-nél
Levonható lenne a fentiekből,
hogy az ember, főleg ha gyerekről van szó, ne mászkáljon olyan
helyeken, ahol bajba kerülhet.
És általában is legyen mindenki
óvatosabb, Ez utóbbi jótanács
bármennyire is evidensnek tű
nik, nem hiábavaló. Sokan
ugyanis, noha a sajtó másról
sem cikkezik, mint hogy mekkora méreteket ölt Magyarországon a bűnözés, szinte tálcán kínálják a zsákmányt arablóknak.
Vegyük például K Jánosné
esetét, aki 50 éves, és egy éve
rokkantnyugdijazták,
amikor
végleg alkalmatlanná vált a be-

teg gerince miatt a tartós munkavégzésre.
K-né szeptember 28-án elment az OTP-be, hogya régóta
tervezett lakásfelújításhoz pénzt
vegyen ki a betétkönyvükbc51.
150 ezer forintot kért a pénztárnál. Annál persze jóval több volt
a könyvükben, az ügyletet így
aránylag rövid idő alatt lebonY0lították. K-né egy majdhogynem
teljesen áttetsző nejlonszatyorba pakolta és indult hazafelé.
Alig tett meg pár lépést az utcán, egy férfi hátulról meglökte,
kiszakította a nejlontáskát a kezéből és elrohant. Egy szemtanú még azt is látta, hogy a
szomszédos kis utcában várakozó Zsiguliba ugrott be, és társával elhajtottak.
- Van ugyan egy használhatónak tűnő személyleírásunk, de
hacsak nem érik valahol tetten a
támadót, kicsi az esély arra,
hogy rendőrkézre kerüljön - ismerte el az ügy vizsgálója Sajnos egyre több rabló ül lesben a pénzintézetekben. Ki/igyelik, hogy kik vesznek fel nagyobb összeget, s akit könnyű
ellenfélnek tartanak, azt az els6
adandó alkalommal megtámad-

ják.

Az arany nyaklánc
Mondhatná erre valaki, hogy
bizony nem retten meg holmi
tizenéves rablópalántáktól. Ha
megtámadják, -Iezavar nekik két
akkor pofont, hogy még az unokáik is hülyék lesznek töle. Tervnek ez szép, de más a helyzet,
ha a tettekre kerül a sor.
Z. Károly a megmondhatója,
mennyire más. A 17 éves, erős
testalkatú fiút egy nálánál fiatalabb és jóval gyengébb cigány- .
gyerek rabolta ki.
- A szegedi gyorsot vártam a
peronon, amikor odajött hozzám a fiú. Először tüzet kért, aztán elkezdett kérdezgetni, hogy
nem vennék-e olcsón videokazettákat meg ilyesmit. Én mondtam, hogy nem, és hagyjon magamra, de csak nem ment el.
ő

Egyszer csak kiszúrta a nyakláncomat. Vastag aranylánc volt,
kis lóhere medalionnal. Kétszázötven márkáért vettük Törökországban. Érdeklődött, hogy
tényleg arany-e, s amikor igent
mondtam, hirtelen megragadta,
hogy szeretné megnézni a csatját. Nagyon megijedtem. Fogtam a kezét, s közben azon járt
az eszem, hogy el ne szakítsa
nekem azt a láncot. Észre se vet-

tem, mikor nyitotta ki a kapcsát,
egy pillanat műve volt az egész,
s már rohant is.
Tipikus eset. A támadó arra
apellál, hogy .vagy engeded,
hogy megnézzem az értékedet,
vagy tönkreteszem azt". A legtöbben - ki tudja miért, - ilyenkor abban reménykednek, hog~1
az idegen magától elmegy, ha
hagyják, hogy kigyönyörködje
magát. Abban legalábbis senki
sem szívesen asszisztál, hogy
kedvelt nyaklánca, órája, bármilye tönkremenjen.
A sietősebb rablók biztos,
ami biztos alapon többedmagukkal járják zsákmányszerzt~
útjaikat, s legtöbbször k~ssel tudatosítják kiszemelt áldozataikban helyzetüket.

Gyorsan szaporodó
betöröpalánták
Naponta 10 - 20 sikeres rablótámadást hajtanak végre Magyarországon.
Pontosabban
ennyiről értesül a rendőrség.
Mert ebben nincsenek benne a
riportban is megsz61altatott kisfiúk esetei, mint ahogy azok a lejmolások se, ahol a verés megúszása miatt adott valaki pénzt a
.
kéreget6knek.
A kis ügyekben nincsenek fel- .
jelentések, így nyomozás .sem
indul a tettesek kézrekerítésére.
EZt viszont maguk az elkövetők
is tudják, érzik. Felbátorodnak, s
újabb és újabb bűncselekmé
nyeket követnek el. Mind többet
és többet akarnak szakítani, s
ennek érdekében, ha kell, mind
durvább és durvább módszereket alkalmaznak. Az egyszerű
lejmolástól így vezet egyenes út
a rablótámadásokig, az .add nekem az órádat" követelődzéstöl
a betörésekig.
S ne feledjük: ezek a betörö,
illetve rablópalánták még minden szempontból növésben
vannak, s jobb hÍJán e téren fejlesztik majd képességeiket. Idejük van...
F. GY.
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A szolnoki rádió müsorterve
1990. szeptember 3-tól 9-ig
Szolnok 1350 KHZ (222,22 ml
kesztő: Korim Éva 17.00-18.30: Alkábelen OIRT-URH 72,95 Mhz
földi magazin. Szerkesztő: Szőke
György. Tel.: 41-133 (A tartalomSzeptember 3. hétfö
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. ból: Hírek - 17.15: Zenés percek. A
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 szer- tegnap slágerei - 17.30-18.00: Alfölkesztő: Tamási László
dikrónika. Hírek, tudósítások, ripor17.00-18.30: Alföldi magazin. tok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális
párbeszéd - közben: Zeneturmix)
Szerkesztő : Varga Ferenc. Tel.: 41133 (A tartalomból: Hírek - 17.15:
Szeptember 7. péntek
Zenés percek. Régi kedves dallamok
15.00-17.00: Kereskedelmi adás.
- 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tu- Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 szerdósítások, riportok. 18.00-18.30: kesztő: Szőke György
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)
Szerkesztő: Deák László. Tel.: 41 Szeptember 4. kedd .
133 (A tartalomból: Hírek - 17.15:
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zenés percek. Pop-rock ritmusban Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 szer- 17.30-18.00: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00-18.30:
kesztő: Varga Ferenc
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közSzerkesztő: Korim Éva. Tel.:41-133 ben: Zeneturmix)
(A tartalomból: Hírek - 17.15: Zenés
Szeptember 8. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombapercek. Slágerantikvárium - 17.3018.00: Alföldi krónika. Hírek, tudó- tig. Zenés riportmúsor. Tel.: 41-133
sítások, riportok. 18.00-18.30: Szó- szerkesztő: Tamási László (A tartaváltás. Aktuális párbeszéd - közben: lomból: Hírek - Piac - Lapszemle Zeneturmix)
Programajánlat - Zenés heti visszaSzeptember 5. szerda
pillantó)
15.00-17 .00: Kereskedelmi adás.
10.00-12.00: Kereskedelmi adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 szer- Kívánságmúsor. Tel.: 44-618 szerkesztő: Gyuricza Péter
kesztő: Bálint Erika
17.00-18.30: Alföldi magazin.
Szeptember 9. vasárnap
Szerkesztő: Pálréti Ágoston. Tel.:
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Ze41-133 (A tartalomból: Hírek - nés magazin. Tel.: 41-133 (A tarta17.15: Zenés percek. Muzsikáló tá- lomból: Hírek - Vasárnapi levél jak - 17.30-18.00: Alföldi krónika. Áradj zene! - Ősi mesterségek nyoHírek, tudósítások, riportok. 18.00- mában a Tisza mentén - Hazai
18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd popsztárok felvételeiből)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás.
- közben: Zeneturmix)
Szeptember 6. csütörtök
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618
15.00-17.00: Kereskedelmi adás.
19.30-20.00: Hangos újság. Tel.:
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 szer- 41-133 szerkesztő: Gyuricza Péter

Hahaforizmák
A bölcs ember: ritkán szól. A még bölcsebb:
soha.

*

Az okos ember: kevés szóval sokat mond. A
még okosabb: sok szóval semmit!

*

Minden csoda három napig tart. Mi magyarok azonban csak a negyedik napon kezdünk
csodálkozni...

*

A lányok szépsége: sajt az egérfogóban.

*

A menyasszony az esküvőn igent mond a
Attól kezdve mindig csak nemet - a férjének ...
vőlegényének.

*

Megvan a véleményem azokról, akik mindent elhisznek, még azt is, amit én mondok...

*

A szerelem: a két nem egymás elleni mérkő
zésén lőtt öngól.

*

Ha tiltakozik a nő, rá kell hagyni. Tíz év
múlva ő fog jelentkezni.

*

Az áremelésekről mindig azzal terelték el a
figyel!nünket, hogy "történelmi időket élünk".

*

Mindig tekintsél a távoli jövőbe, s akkor
nem veszed észre, hogy már megint zsíroskenyér a vacsora.

*

Hazudni nehéz. Akármilyen valótlanságot
közöl sz, előfordulhat, hogy egy szemernyi
igazságot is tartalmaz.

*

Az abszolút irigy ember még arra is ügyel,
hogy a sivatagban senki ne hűsöljön az ő
árnyékában.

*

Az abszolút fukar ember minden gyógyszert
beszed, ami ingyen van.

*

Megválthatod a világot, de számíts rá, hogy
ezzel nem mindenki fogegyetérteni.(Kopiás)
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Közélet és nyelv
/

AZ IDEGEN SZAVAKROL
Egyetlen 'nyelv seU! kerülheti el, hogy ne vegyen át más képzett és származtatott alakja is, pl. gáz - gázosít, rádió szavakat. Igya magyar nyelvbe is sok szó került rádiós stb. Vannak olyan idegen szavak, amelyeknek van
az évezredek folyamán. A régen átvetteket a nyelv mára már magyar megfelelőjük, de a két szó között jelentésbeli vagy
magába olvasztota, s többségükről nem is gondoljuk, hogy hangulati különbség van, pl. sport - testedzés, náció - nemzet.
idegen szó volt valamikor. Az idegen szavaknak az átvétele A két szó nem cserélhető fel tetszés szerint egymással. Az
ma is rendszeres és természetes folyamat. Az autó, rádió,
televízió, film, motor, vitamin, beton, cement, gáz, alumínium alkalom, a körülmények döntik el, hogy melyiket használjuk.
stb. idegen szó. Ez sokaknak fel sem tűnik, annyira megszok- Vannak olyan idegen szavak is nyelvünkben, amelyeknek
tuk már őket. A nyelvművelők között régen vita folyik arról, magyar megfelelóje ugyanazt jelenti, mint az idegen szó, ezért
hogyan ítéljük meg az idegen szavak használatát. Vannak, a két szót felcserélhetjük egymással, a .legtöbb esetben
akik azt követelik, hogy ne engedjünk be nyelvünkbe egyetlen helyesebb tehát a magyar szó használata. Ilyen szópárok:
idegen szót sem. Ha nincs, akkor gyártsunk minden új bicikli - kerékpár, autó - gépkocsi, dialektus - nyelvjárás,
fogalomnak magyar szót Példának a németeket említik, akik asztronómus - csillagász stb. Elfogadható az idegen szavak
még a már teljesen nemzetközivé vált telev{zió és rádió szó használata a tudományos nyelvben, a köznyelvben azonban
helyett is német szót használnak még akkor is, ha a német szó sokszor felesleges és bántó. Különösen bántó, ha - főleg
hosszú, nehezen ejthető, mint a Femsehapparat és a Rundnagyzoló fiatalok - fatert, mutert mondanak édesapám, édesafunk.
nyám helyett. De nincs szükség a termosz, frizsider, sparherd,
Mások azt vallják, hogy az idegen szavak átvétele segít
spajz, hozentráger szavakra sem. Sokan nagyzolásból, mű
bennünket az egyetemes emberi művelődésbe való bekapcsoveltségük fitogtatása céljából túzdelik beszédüket idegen
lódásban. Ezért az idegen szavak elleni küzdelmet nacionalizszavakkal akkor is, amikor arra semmi szükség nicsen. Igy
musnak tartják. A nyelvművelők többsége azonban azt mondakarják a hallgatókat ámulatba ejteni. Enyhén szólva is ez
ja, hogy az idegen szavakra szükség van, de csak akkor
udvariatlanság. Idegen szavakat legfeljebb szűk szakmai
használjuk őket, ha okvetlenül kell. Nem tehetünk másként
körben használjunk, ahol mindenki érti a használt szakkifejeakkor, ha olyan fogalmakat kell kifejeznünk, olyan dolgokat
zéseket. Mindenkinek kötelessége, hogy védje édes anyanyelkell megneveznünk, amelyekre még nincs magyar szó. Ilyevünket az idegen szavak elszaporodásától. A sok érthetetlen
nek a már említett idegen szavak, de ide tartozik az atom,
szó nehezíti a megértést, akadályozza, hogy a nyelv betöltse
parketta, konzerv, keksz, hormon, radar, magnetofon, centritársadalmi szerepét. A demokratizmus ellen is vét az a
fuga is.
politikus, aki az idegen szavakat nyakra főre használja. A régi
Ezek a szók egyelőre nélkülözhetetlenek, kénytelenek
urak a sok idegen szó használatával is különbözni akartak a
vagyunk használni őket, ezért üldözésük értelmetlen. Ezeket
már szinte minden magyar ember ismeri, s a legtöbbnek van néptől. Ma ilyen módon sem illik a régi urak hibájába esni.
Páldi János
nyelvekből

_t

Nézetek szabad cseréje
Az eddigi találkozók tapasztalatait leszflrve, bizakodóan fogalmazhatunk: a
szolnoki Liberális Klub nem csak próbálkozás. Több annál, mert bebizonyosodott, hogy igenis vannak olyan közös
ügyeink, melyek mind a szakember, mind
a "kívülálló" számára egyaránt fontosak. Legalább annyira, hogy eljöjjön és
elmqndja róluk azt, amit gondol. Többnek kell lenni egy kísérletnél is, mert
szükség van az elvek szabad cseréjére,
egy olyan vidéki szellemi tlJzsdére, ahol
a vélemények árfolyamát nem pártajánlások, munkahelyi utasítások határozzák
meg, hanem az a kereslet, amely az
összegyflltek érdekl/Jdésében nyilvánul
meg; alapértékét pedig a helyi érdek
megjelenítése, közvetítése adja. Attól
függetlenül, hogy ez a klub sikeresen
tovább mIlködik-e vagy sem, az élet
normális menetéhez tartoznak az ilyen
.
vitahelyek.
A korábbiakhoz képest másfajta má-

"ff

don valósul meg a lakosság érdekképviselete. Különböz/J szintjei léteznek a képviseletnek és az irányításnak. Ezért is
van szükség olyan fórumra, ahol az
állampolgár, helyi és országos képvisel/Ji; az államigazgatás és a vállalatok
vezetói szót válthatnak egymással. Természetesen csak akkor, ha egyáltalán
kíváncsiak a másik véleményére. Az elIJbb felsorolt intézmények, személyek
más-más közegben és szinten fejtik ki
hatásukat. Nagyon fontos tehát, hegy
legyen köztü!< találkozási pont. Különösen ma, amikor az államigazgatás meghódítását összetévesztik a tényleges demokratikus változásokkal - mint ahogy
az lenni szokott akkor, ha az állam
"rátelepszik" a társadalomra.
Nincs hiány mindannyiunkat egyformán érintó témában. Munkanélküliség,
ólomakkumulátorok-környezetvédelem,
'fenn" lévlJk és az irányítottak - hogy
csak néhányat említsek az eddig meg tár-

gyalt kérdések közül. A klub - mint
alapító okiratában megfogalmazták. - törekszik a lakosságot bevonni a közéletbe;
fórumokat, rendezvénye ket szervez; segíti a késóbbiekben megalakuló önszervez/Jdéseket. A megszokott értelemben
nincs tagsága, nem születnek határozatok és jegyzókönyvek. Hatása annyi,
hogy a résztvevók számára nem maradnak csupán pusztába kiáltott szavak az itt
elhangzottak, s a képviselIJ , a szakember
füle is nyitott ezekre. A cél az, hogy ha
többszörös áttételeken keresztül is, de
épüljenek be a döntésekbe a különbözó
nézetek. Másképp az eddigi irányítási
stílus nem változik meg. Fóleg magától
nem. Különösen most, a rendszerek közötti átmenet idlJszakában nem lehetnek
érdektelenek az itt elhangzottak egy vezetó számára. Reméljük, hogya Technika házában szervezett beszélgetések népszerliek lesznek. A kapu nyitva áll.
'Szurmay Z.
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Összecsukható TV-asztal
A lakásban sokszor gondot jelent
a
televízió
elhelyezése.
A
rajzainkon bemutatott TY-asztalka
hat részből készül. Az elemek
szétszedhetők,
és
könnyen
használaton kfvül kis helyen
tárolható k, szállfthatók.
Az alap méretei nek megfelelő
megváltoztatásával
elérhetjük,
hogya TY-készülék közvetlenül a
lábakra helyezhető. Az ilyen
megoldás egyszerilbb, :olcsóbb, és
az egész állványnak esztétikusabb a
megjelenése.
(Az
állványra
természetesen . egy asztallap is
ráhelyezhető, s ekkor különböző
funkciókat tölthet be, a felső lap
méreteitől
magasságától
és
függően.)

Az alapot elölnéZetben feltüntető
aJ ábrán két vfzszinteS keresztléc (1.
és 2.) látható. Ezek a lécek 24x6l
mm
keresztmetszeW
fából
- - - - - - - -......... készülnek. A lécek végeiken le
'vannak keskenyftve, és át vannak
vezetve az alap lábaiban (3. és 4.) levő négyszögletes nyilásokon. Az lia
végekben levő kivágásokba verjük a faéket Ilb, ahogy az a körben levő
rajzon látható.
.
A lábak alakját (b. ábra) tapasztalatilag kell meghatározni úgy, hogy
a 3. és 4. alkatrészeket papfrra felrajzoljuk 1:1 léptékben. Az állvány
négy lába azonos alakú, és 18-20 mm vastag furnérból készül. A
vizszintes lécek végeit átvezető nyilások helyét pontosan meg kell jelölni
az egymásra helyezett 3. és 4. részeken.

lábakat fu rn írból
A
vágjuk
ki,
miután
a
papfrsablont a dl ábrán
feltünteteU
módon
a
lemezre
átrajzoltuk.
Kivágás után a lábakat
összerakjuk
és
együtt
megmunkáljuk.
A d ábrán látható négy
darab éket llb kb. 6,5 mm

d

~~~"""bólIle ","!:'::~1
először

~

.~ .-.::,~.
\
.<-::.... "-'_'
maJd . durva
reszel6vel
.,.....
.:';
kiszélesftjük.
Az
Ile
... ;. . . .<" ..
nyilásnak
lehetővé
kell C
•
tennie az állvány egymásra ~
helyezett lábainak erős
U
t
összeékelését.
.
.:
I
.'
Az el ábra az állvány
2:
:.
I
lábainak
különféle
~
•
formalehetőségeit mutatja @{"
I
.
"
be.
I
Mint
emlitettük,
·az
állványra asztallapot is
helyezhetünk. Az asztallapot léckerettel erösftett farostlemezböl
készfthetjük. A keretet a farosUemezre ragasztjuk, majd az asztallapot
a TY.készülék, vagy a bútor szin ével harmonizáló mtlbőrrel (vagy
lemosható, famin!ázatú tapétával) bevonjuk. . A ·.milbört irodai
tOzökapoccsal vagy pici szögekkel erösftjük fel a keretléc alatt.
Az állvány farészét bekenhetjük páccal, majd szfntelen nitrolakkal.

nyflást

fé~fúróval készítjük el

I

I

I
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A szolnoki művelődési otthonok
őszi programjaiból
MegyefMüvelödési és
Ifjúsági Központ
Nyelvtanfolyamok:
Angol, francia, japán, német, olasz,
orosz nyelvből kezdők, haladók és
nyelvvizsgára készü1ők részére. A tanfolyamok szeptemberben indulnak.
Egyéb tanfolyamok:
Szabás-varrás, "Burda" varró, Jóga életmód, lábtorna gyermekeknek, felső
fokú fotómodell- és manökenképző, video-műsorkészítő.

A tanfolyamok szeptember végén és
októberben indulnak.
Az érdeklődők részletes felvilágosítást
a művelődési központ portáján kaphatnak.
Kiállítások
. A GALÉRIÁN 1 7-től szeptember 1519:
GILBERT LUPFER francia feslÓmű
vész kiállítása
Megnyitó: 17-én 17.00 órakor
HEURÉKA-BEMUT ATÓTEREM:
. - Kreatív játékok, táblás játékok, RubIk-sarok, fonotéka, vasúti terepasztal,
v~deolexikon, videoprogram ok, családi
vldeo-album, utazási tájékoztató, panoráma-vetítés, számítógépes tesztprogramok.
- Képek az űrkutatás történetéből; A
Naprendszer; A csillagfény vallatása;
CsIilagképek; A Tiszatáj fajtánk bölcső
je; - Erdő - náda~ madarai Magyarországon; A megye flórája.

Csomóponti
Miivelödési Ház

Irányár: 10.000 Ft
Targoncavezetöi tanfolyam (elektroés robbanómotoros), 150 órás, heti két
alkalommal. (Vizsga után országos érvényű bizonyítványt ad!)
Irányár: mindkét típusra 80()() Ft,
csak az egyikre 6000 Ft
Virágkötö (kezdö és haladó), 60
órás, heti két alkalommal, péntek-szombati napokon (5 hétvége). (Vizsga után
működésre
jogosító
bizonyítványt
nyújt!)
Irányár: (a mindenkori virágáraktól
függően) 50()()-7000 ·Ft
Testkultúra, egészséges életmód:
Művészi torna (két csoportban óvodásoknak, ill. kisiskolásoknak), folyamatosan heti 2x l óra.
Részvételi díj: 50 Ft/óra
Jazz-tánc (balett) tanfolyam két csoportban felsőtagozatosoknak és középiskolásoknak, folyamatosan heti 2x1 óra,
Részvételi díj: 50 Ft/óra
Klasszikus balett 5-10 éves fiúk, lányok részére, heti 2x l óra,
Részvételi díj: 50 Ft/óra
Akupunktúrás, fogyókúra és dohányzásrólleszoktató tanfolyam, 6 hetes, heti egy hétköznapon tűcsere, orvosi
felügyelet,
Irányár: 1500-1800 Ft (tűáraktól függően)

Angol gyermek (általános iskolás korúaknak, kezdő és haladó csoportokban),
heti egy alkalommal 2 óra
Irányár: 1700 Ft
Német felnött (kezdő ·és haladó csoportok), 60 óra, heti egy alkalommal 2-3
óra
Irányár: 1800 Ft
Német gyermek (általános iskolás korúaknak, kezdő és haladó csoportokban),
heti egy alkalommal 2 óra
Irányár: 1700 Ft
Intenzív csoportok
Angol, német és francia RELAXA
(pihenve tanulás) csoportok folyamatosan, öt fő jelentkezése esetén. Három
hét, első héten napi l óra, második,
harmadik héten napi 3 órás fogalalkozásol). (Alapfok, középfok, felsőfok).
Ara: 4000 Ft/kurzus, + 3000 Ft szetcsomag, (tankönyv + 6 db kazetta)
~ísérleti csoportok
Ovodások nyelvoktatása (Jónai Silhouettes módszerrel) angol és német nyel ven. 30 hét, heti egy alkalommal egy
órás foglalkozások sok játékkal, alkalmazkodva az életkori sajátosságokhoz!
Részvételi díj: 80 Ft/óra
Jelentkezés szept. 20-ig, személyesen:
Szolnok, Jubileum tér lia; telefonon:
56/39-604 városi vagy 12-58 vasúti számon. Levélben: 5002 Szolnok, Pf. 104.

MN

Helyőrségi

Klub

Táncsics M. u. 5/9.
Szeptembertöl - kellő számú jelenllcező esetében - az alábbi tanfolyamokat,
szakköröket indítj uk:
- német nyelvtanfolyam kezdőknek,
- a?gol nyelvtanfolyam kezdőknek,
haladoknak
- szabás-varrás tanfolyam
- Fitness
- társastánc-tanfolyam
- ifjúsági színpad
- "Csináld magad" (hasznos tanácsok,
ötletek, javaslatok a ház, házkörüli munkák egyszerűbbé, olcsóbbá tételére)
- ifjúsági klub

Müszeres fény- és illatterápiás arcránctalanító kezelések relaxa módszerrel hölgyeknek! 4x1 egy órás kurzusok,
szombatonként, egy kezelési periódus
irányára: 1000 Ft
Nyelvtanfolyamok
Hagyományos, (audio-vizuális csoportok)
.
Angol-felnött (kezdő és haladó csoportok), 60 óra, heti egy alkalommal 2-3
óra
Irányár: 1800 Ft
INDULÓr-------------------------------------------------

J ubileum tér lia.
SZEPTEMBERBEN
TANFOLYAMOK
Gyakorlati ismereteket nyújtó tanfoMAGÁNYOS
lyamok:
, ~BM ~IXT számítógépkezelői, 30
oras, hetI két alkalommal, vagy intenzív
DÉL-AFRIformában naponta, munkahelyekre kiheIyezve is!
KÁBAN
Irányár: 5000 Ft
Az utolsó táv megtéteSzabó-varró tanfolyam (kezdö, haladó), 42 órás, heti egy alkalommal 3 lére készül David COWórás foglalkozások.
PER brit hajós, aki kétIrányár: 1200 Ft
motoros, 12,8 m hosszú
Kishajó vezetöi vizsgára felkészítö mentőhajójával egyedül
tanfolyam, 24 órás,
utazza körbe a világot.
Irányár: 2000 Ft
Szakmai képesítést nyújtó tanfolya- Az 50 éves COWPER az
utolsó útszakasz megtémok:
tele
,után be~~rü1he~ a Guinness Rekordok Könyvébe, mint az egyetlen olyan
Felvonó karbantartó- és szerelő tanfolyam, 250 órás, heti két alkruommal maga~y?s hajos, ak! ,a Föld körüli utazása során áthajózott az Északi-sarkot és
(vizsga után szakmunkásbizonyítványt Amenkat ~lválasztó Eszaknyugati-átjárón is. A merész férfi négy éve indult el a
nyújt!),
nagy kalandra.
.

BRIT HAJÓS
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Hát igen, odakünn lassan, tétován már búcsúzik a nyár.
Még jön egy-egy hűhullám, még jólesik a strand, afolyó hűs
vize - és hipp-hopp, a naptár is mutatja, itt az első ember
hónap, eltelt 1990 nyara is. Fölöttünk kósza szelek, hűvös
fuvallatok járnak, s a kánikulában áhított eslJ se lesz ritka
vendég tán. Jön a természet idei búcsújának ideje, amikor süt,
süt még ugyan a Nap, de ereje nem hevít már, csak melenget.
És még él a természet, még zöld a lomb, mégegyszer virágot
hoz az egynyári bokor - de már sárgul itt-ott a levél, s a nyári
harsány pirosakat, kékeket, lilákat szelfd barna, ágát veszejteni készülő, fakuló levél váltja. A természet szigorú ·rendjében
mindez természetes. És jó, hogy legalább a természetnek van
szigorú rendje - s talán lesz rövidesen a társadalomnak is - itt
az ideje!
Hát igen, ez nem volt könnyű időszak, ez az idei nyár.
Szenvedett sokat fű, fa, virág, s fölöttébb sokat az embert
éltetIJ, hasznos növény. Trópusinak mondják a mezőgazdaság
értő szakemberei a lassan mögöttünk hagyott évszakot, itt az
Alföld tengersík vidékén örömünnep volt, ha kevés eső
cirógatta, kicsit üdítette a növényeket. Hamar megérett a búza,
s ahol nem locsolták a méregdrága vízzel, szárán száradt a
kukorica, s szerény termést ígér a cukorrépa. Ilyen nyarakon
az ellJrelátó, gondolkodó ember beleborzong: lesz-e jövőre
kenyerünk, tejünk, vajunk, húsunk? Ilyen szárazság után nem
lenne csoda, ha az eget ostromló árak még tovább kúsz nának
a leheietlenségig, - hogy lehetetlenné váljon az ember is.
Hát igen, búcsúzik, így búcsúzik a nyár. Rengeteg kételyt,
szomorúságot hagyva maga mögött. Az átlagember átlagsóhaja: eddig még megvoltunk valahogy, de mi lesz ezután? Igaz,
ebben már nemcsak a természet csapásai indokolják a
félelmet. Valahogy, ezen a nyáron, 1990 nyarán minden
"összejött". Túl a négy évtizede nem volt első szabad
választás után az ember kapkodja a fejét: hát hogyan is lesz
tovább? És az ember közben készül a második szabad
választásra, amikor nem honatyákat és honanyákat választ az
ország első házába, hanem bizalmat ad helybeli, ismerős-is
meretleneknek, hogy vigyék tovább, irányítsák a demokrácia
épülését,falvakban, kisvárosokban és százezres nagy közösségekben. Lesz ez a koraősz olyan eseménydús és méretkezések,
megméretések ideje, mint a tavasz volt - tán még bensősége
sebb, tán kicsit szélsőségesebb is annál. Magunk között
leszünk ezen a nyárvégi időszakban, s magunk közül választunk, magunknak. Itt aztán nem a pártok ideje, szava,
kampánya lesz a legdöntlJbb , hanem az emberek személyes
ismerete, tapasztalata, bizalma.
Hát igen, a bizalom! Megrendült manapság az emberek
bizalma. Aki ezen csodálkozik, érthetetlenkedik, magára vessen, nincs igaza. Olyan jó volt ezt így hallani frissen
megválasztott köztársasági elnökünk, Göncz Árpád rádiónyilatkozatában . I gen, mondta, megérti, hogy az emberek fásultak, elkeseredettek, - hiszen nehezen élnek, s mintha okuk
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lenne még nehezebb jövőtlJl, élettől félni. Már nem fenyegető
rém, már ajtónkon kopog, vagy be is nyitott a munkanélküliség. Már nem tagadhatjuk, kétmillió emberünk él a létbizonytalanság és létminimum szintjén. Szociális védőhálóról fecseg
a felszín , - s mögötte még egy szúnyogháló se leledzik. Honnét,
miből - kérdezi minduntalan a szociális gondoskodással
megbízott, hiszen lassan elfogy az egészévi "keret", - s mire a
tél, a keménykedlJ, az energiát pocsékoló ideér, már nincs
tovább, - ha nincs tovább.
Hát igen, közben odakünn búcsúzik a nyár. Jó lenne
melegét elrakni, mint gondos háziasszony a nyár gyümölcskincseit kamrája polcaira. Jó lenne, ha a közelgő télen nem
fázna senki, s saját asztalánál meleg, jó étellel olthatná éhét a
legkisebb-kisember is. És nem keseregne egy családanya se
kinlJtt gyermekcsizmák, megrövidült kabátkák láttán: miből,
uram, miből újítsak? Lesz föléjük, a szükséget látók fölé
védIJn, oltalmazón boruló, szeretetteljes "Szent Péter-esernyő" - vagy az a bizonyos, alig létező szociális védőháló is
szertefoszlik, elmálik addig az idlJ sodrásában? Jó lenne tudni,
előre csak ennyit is látni. Miként jó lenne tudni, bírjuk-e mi,
kis magyar honpolgárok majd a megnövekedett villany-, gáz-,
fűtésszámlák súlyát? Miből, mikor, mennyit tudunk félretenni,
hogy legalább az esztendő legszebb, utolsó ünnepén családi
öröm, szeretet legyen az otthonokban?
Hát igen, búcsúzik a nyár. Táskájába teszi a napsugarat, a
nehezen megtermelt nyári javakat, az árnyas ligeteket, virágokkal pompázó-virító kiskerteket, s a tövig kiszáradt kukoricaszárakat, a kókadozó krumplibokrokat, a száradó szőlőtőké
ket, a cukrot érlelő satnya répaleveleket, a letarolt, kiszáradt
mezőket. Viszi, s irigyen nem hagy maga mögött sokat, csak
sóhajt, kételyt, félelmet. Hát csoda-e, hogy lehajtott fejű
emberek járják az utakat? Még a természet is sújtja a bajban
lévőt.

Hát igen, búcsúzik a nyár. Elmúlik lassan ez a gyorssodrással haladó esztendő is fölöttünk. Mit hozott, mit vitt - még
korai a számadás, a tartozik-követel flJkönyv lezárása. Még
előttünk sokminden, - ami talán megörvendeztethet, hitet
adhat,fölemelheti csüggedt fejünket, hogy keressük a fény t, az
IJszi napsugarat. Várakozunk hát: helyhatósági választások
előtt, a kormányprogram beteljesülésére, vagy legalábbis
érezhető kezdeti megvalósulására. Sorskérdések ezek, elején
vagyunk a csendes forradalom győzelmes beteljesedésének. És
látnunk kell, nem lesz jobb egyik napról a másikra. Mégha oly
kevés is már a kitartóerőnk, élnünk kell, hinni életben,
természetben és társadalomban, a megújulásban.
Hát igen, elfelejtettem mondani; az igaz, valóság, hogy
búcsúzik a nyár, most, 1990-ben. De a természet örök rendje
szerint, az évszakok járása nem áll meg. Jövőre is lesz nyár, s
nem biztos már, hogy az is "rosszkedvünk nyara" lesz.
Hát igen, amíg él, remél az ember. Reménykedjünk, de nem
ölbetett kezekkel! Tegyünk azért, hogy valóra váljon a sok
okos gondolat, a tiszta nemes szándék! Legalább ebben, a
tiszta, nemes szándékban ne legyen kételyünk már most se,
amikor búcsúzik a nyár, ez az idei, ez a kegyetlen, ez a
sivatagi, trópusi 1990-es!
(SJ)
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