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Államiságunk
történelmi jelké;ee
\.

1990. július 3-áll a Magyar OrszággylUés a szükséges kétharmados
többséggel (258 szavazattal, 28 ellenszavaza.ttal, 35 tartózkodás mellett).
elfogadta a Magyar Köztársaság új címerét, a kormány általjavasolt koronás címert. Így a történelmi országjelkép - 44 év után - ismét Magyarország hivatalos állami címere lett.

A címer egy ország legfontosabb
jelképeinek egyike, történelmének szimbóluma. Magyarország címerének változásai is nemzeti sorsfordulókat tükröznek. HA heraldikai jelvények, a czímerek elhelyezésének váltakozásai, mindezek a látszólag csak külső mozzanatok
a 1egszorosabb összefüggésben állanak a
nagy politikai változásokkal. Nincsen
olyan kis czímerrészlet, a melynek meg-

"Ide riszálom,
oda
lefekszem? /"
Az állami médiák mitködéséről szóló interjúnk a 10 oldalon.

változása beható vizsgálat után ne utalna
arra, a hatalmas háttérre a hol a népek
életének küzdelmei játszódnak le. A
háborúk és békekötések, a belső alkotmányos harczok, forradalmak, trón változások és uralkodó rendszerek bukásai, a
világtörténelem rázkódtatásai és az állami, nemzeti törekvések, mind-mind kifejezésre jutnak a czímerekben, a melyek úgy fogják fel a társadalmi és

Szeptember 30-a,
a rendszerváltás
második fordulója
A helyhatósági választásokról szóló tájékoztatónk a
3-4. oldalon

~~~~

állami élet minden rezgeset, mint az
érzékeny szeizmográf tűje. És a láthatatlan tű mindig pontosan és finoman
megrajzolja az emelkedés vagy sülyedés
(Folytatás a 6. oldalon)

Az

összeroncsolt
társadalODl
címü sorozatunk
. 4. része a 11. oldalon.
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Egy falu "kegyelmet" kért
a köztársasági elnöktől
Mostanság nagyot változott körülöt- szerepkör nélküli községgé nyilvánítottünk a világ, s e változások politikai ták, s ez a titulus azonnal együttjárt az
életünkben is markáns, új elemeke~ hoz- infrastruktúra tudatos visszafejlesztésénak. Ezek közé sorolható Göncz Arpád vel. Jelenleg a kétezres lélekszámú laköztársasági elnök szeptember első hét- kosság több mint felét cigányok alkotfőjén Tiszabőn tett látogatása is, amikor ják, a nem cigány lakosság pedig erősen
bokros teendői közepette egy teljes na- elöregedett. Helyben minimális a munpot szánt erre a Jász-Nflgykun-Szolnok kalehetőség, a lakosság 80 százaléka a
megyei kis településre. Erkezésére várva létminimum alatt él. Az ott lakók napontöbb száz helybéli gyűlt össze a községi ta érzékelik a kritikán aluli egészségügyi
tanácsháza előtt, s az emberek hitték is és kereskedelmi ellátást. A jelenlegi
meg nem is a híreszteléseket. Ezen egyébként
nincs mit csodálkozni,
miután a faluban az elmúlt évtizedekben igen
ritka eseménynek számított még egy-egy megyei
vezető látogatása is. Az
elegáns MercedE;sből kiszálló Göncz Arpádot
a teret betöltő tömeg
hangos tapssal üdvözölte, miközben fogadói Mohácsi Ottó megyei
és Négyesi Zoltán községi tanácselnök - kíséretében a tanácsházára
vonult. Göncz Árpád a
tanácsteremben őszinte,
kendőzetlen tájékoztatót
kért a falu életéről, mert
mint kifejtette, tanulni és
. emberközeli tapasztalatokra szert tenni helyzet ismeretében a változtatási lehejött Tiszabőre. Nyíl tságban , szókimon- tőséget figyelembe véve a község egédásban nem is volt hiány Négyesi Zoltán szére egy átfogó, minden területre kitertanácselnök rövid beszámolójában, s a jedő "tervcsomag" kidolgozására van
tájékoztató arra is választ adott: koráb- szükség, ami garancia lehet arra, hogy a
ban miért kerülték el ezt a Tisza-menti jelenlegi hylyzeten változtatni tudnak.
Göncz Arpád megköszönte a kéréséfalucskát a politikai vezetők viziteléseik
során.
nek megfelelő tájékoztatást,_ s mint kicsit
.Mint a falu történetéből kiderült, ma a szomoruan megjegyezte: - Ugy látszik,a
régió fehér foltjaként emlegetett elmara- rossz sorsra került falvak közül Tiszabő
dott Tiszabő múltja számtalan büszke- asztárfalu! Országjárása során - mondta
ségre okot adó elemet hordoz. Az árvíz- - csak az ismerkedés vezérelte ebbe a kis
mentes szigetre épült település hamar községbe, mert csodákat tenni nem kéfontos révhellyé vált, az 1800-as évek pes még magas rangja ellenére sem.
második felében sörgyár, gyufagyár, Arra viszont igen, hogy tízmillió magyar
ecetgyár is működött virágzó kereske- képviselőjeként odafigyeljen a nyomorúdelmi hálózattal. A két világháború ságos helyzetre mindenféle látványos
pusztításai . noha megviselték a telepü- ígérgetés nélkül. Egy biztos - hangsúlést, még sikerült a talpraállása. Mindez lyozta -, ha nem tudjuk kellőképpen a
csak rövid ideig tartott, mert az elkövet- cigányság gondját-baját orvosolni, akkor
ezt egyországnyi nép fogja hamarosan
kező évtizedek hibás politikai döntései
az 1980-as évek közepére a virágzó bánni.
Göncz Árpád ezt követően részt vett a
faluközösséget szétzilálták és elszegényedett községgé változtatták. Nagyon helyi általános iskola tanévnyitó ünnepsok kárt okozott a faluvezetés iskolázat- ségén, ahol a felkérésnek eleget téve
lansága, szűklátókörű túlbuzgósága, rövid beszédet mondott. Bevezetőjében
emellett a pártharcok, a beszolgáltatá- a gyerekeket köszöntötte, akik minden
sok, a kuláküldözés és az erőszakos felnőtt számára a jövőt testesítik meg.
tsz-szervezés szinte el üldözte Tiszabóről Szónoklatot tőlem senki se várjon a dolgozni, boldogulni akarókat. A vég- folytatta immár a felnőtteknek -, inkább
ső döfést az adta meg, amikor a falut
hangos gondolkodást, s csak azt fogad-

ják el, amit alaposan átgondolva is
igaznak tartanak. TiszaOOn is érzem azt
a rossz kedvű türelmetlenséget, amivel
máshol járva is lépten-nyomon találkazom. Ennek jogosságát nem lehet vitatni, de szerencsére a korábbi beszélgetésból kitűnt, van e türelmetlenségnek egy
vékonyka, jókedvű változata is. Abban a
helyzetben vagyok, hogy megismerhettem az itteni múltat, egy csúfosan megbukott településpolitika következményeit, és talán egy kicsit a
jövőt is. Az elkövetkező
években nyilvánvaló, a
szegénységet és a nincstelenséget nem tudjuk gyorsan megváltoztatni, mert a
mostani gazdasági mélyponton erre egyszerűen
nincs pénz. Egyet viszont
ajánlhatok: ne a falut próbálják először felépíteni,
hanem a demokráciát. A
falunak is megnő majd a
felelőssége, hiszen az eddiginél több pénzt fog
kapni saját gazdálkodására. Így megkülönböztetett
figyelem illeti meg a jövőben a megválasztott önkormányzatot, amely a
közösség bizalmából tevékenykedhet. Békés, nyugalmas választást kérek önöktől e beteg faluban és
a voksolásnál nagyon nézzenek a lelkükbe: a községi vezetőknél ne a pártot,
hanem az embert vegyék figyelembe.
Van ugyanis egy szint, amikor az emberi tisztesség jóval többet jelent az elvi
hovatartozásnál. S Tiszabőn, ebben a
tervszerűen halálra ítélt faluban óriási
szükség van tisztességes vezetőkre, mert
a nehézségek csak most következnek az
újbóli felviFágoztatásért.
Göncz Arpád a tanévnyitó ünnepség
után egy rövid időre a falubeli idős
asszonyok invitálására betért a művelő
dési házban működő nyugdíjas klubba,
ahol egy friss gyümölccsel teli kosarat
adtak át neki ajándéicba. A köztársasági
elnök kis beszélgetés után néhány sort
írt a közösség naplójába. Félórás faluval
ismerkedő sél<\ következett, amelynek
során Göncz Arpád szót váltott jónéhány fiatallal, idősebbel, akik kérték: ne
feledje el Tiszabőt, keresse fel őket
máskor is. A köztársasági elnök programjának befejezéseként a Széchenyi
István Falusegítő Szolgálatot kereste fel,
ahol kötetlen formában szó esett a szervezet munkájáról, jövőbeni feladatairól.
Lazányi József
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Szeptember 30-a, a
rendszerváltás
fordulója
A tanácsok körültekintően felkészültek a helyhatósági
választások lebonyolítására
Az Országgyiilés 1990.
augusztus 3-i ülésénfogadUl el
a helyi önkormányzati
képviseWk és a polgármesterek
választásáról szóló törvényt,
ezzel teremtve meg az 1990.
szeptember 30-i helyhatósági
választások alapjait.
A választási törvény
intézményei és részletszabályai
az önkormányzati gondolat
kibontakozását és
megvalósítását szolgálják.
Megszf1nnek a közös tanácsok
és minden település
alkotmányos joga alapján
választhat képviseW-testületet.

let tagjának és polgármesternek az,
aki nem magyar állampolgár.

vény szerint, de minden községben
legalább egy szavazókör működik.

A tízezer vagy ennél kevesebb
lakosú település - kislistás választási
rendszerben - egy választókerületet
alkot, amelyben a képviselő-tes.tüle
tek tagjainak száma:

Helyi választási bizottság valamennyi településen felelős a választás törvényességéért, így a közös
tanácsok társközségeiben is önállóan
dolgoznak ezek a választási szervek.

300lakosig 3
600lakosig 5
1300 lakosig 7
3000 lakosig 9
5000 lakosig 11
10000 lakosig 13

A helyi választási bizottságok,
szavazatszámláló bizottságok tagjai
a településen állandó lakóhellyel
rendelkező választópolgárok lehetnek. Nem lehet tagja a jelölt, a
polgármester, a jegyző (vb-titkár) és
a választói munkacsoport tagja.

- az állampolgárok önszerveződő
közösségeinek és az egyes választópolgárnak is lehetősége az érdemi
részvétel a választási folyamatban;

A szavazatszámláló bizottság titA tízezernél több lakosú települé- kárát és két tagját, a helyi választási
seken a képviselők felét egyéni vá- bizottság titkárát és négy tagját a
lasztókerü1etben, a másik felét listá- helyi képviselő-testület választja
ról választják. Megyénkben tíz tele- meg. Személyükre a jegyző, jelen
pülés tartozik ebbe a kategóriába . esetben a vb-titkár tesz indítványt,
(Jászberény, Karcag, Kisújszállás, előzetesen a pártok, a társadalmi
Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, szervezetek javaslataira figyelemTiszaföldvár, Tiszafüred, Török- mel. A képviselő-testület póttagokat
szentmiklós, Túrkeve).
is választhat
- 25.000 lakosig 10 egyéni válaszA helyi választási bizottság egytókerület,9 listás mandátum
egy tagját a jelöltet állító párt, társa-

~ igazodik a települések eltérő politikai tagoltságához;

- 50.000 lakosig 14 egyéni választókerület, 13 listás mandátum

Az új törvényi szabályozás lényeges, a korábbi szabályozástól eltérő,
új elemei a következők:

. - nem kényszeríti rá az országos
pártpolitikai viszonyokat a helyi
.
ügyekre;
. - a választópolgár számára egyszeés közérthető eljárási szabályokat
tartalI]1az.
rű

A választói jogosultság a Magyarországon állandó lakhellyel bíró
nagykorú magyar állampolgár mellett kiterjed az ideiglenes lakóhellyel
rendelkezőre, valamint a Magyarországon tartósan letelepedett nem magyar állampolgárra is. Nem választható önkormányzati képviselő-testü-

dalmi szervezet, illetve a független
jelölt bízza meg. A megbízott tago- 60.000 lakosig 15 egyéni válasz- kat a választási szervekbe a jelöléssei egyidejűleg kell bejelenteni. A
tókerület, 14 listás mandátum
szavaZatszámláló bizottságok tagjai- 70.000 lakosig 16 egyéni válas~ nak száma minimum 3 fő, a helyi
tókerület, 15 listás mandátum
választási bizottságok esetében miniMinden további tízezer lakos után mum 5 fő. Tagjaik közül választják
kettővel nő a képviselő-testület - meg
elnökeiket. Tevékenységük
eggyel az egyéni, eggyel a listás - megkezdése előtt eskütételre köteletagjainak száma.
sek, megbízatásuk a következő általános
választások kiruzésének napjáAz egyéni választókerületek kialakítását a helyben működő pártok, ig tart, a megbízottaké pedig a vátársadalmi szervezetek véleménye lasztás végleges eredményének köz~étételével szűnik meg.
alapján a vb-titkárok állapítják meg.
A helyi választási bizottság jogoEgy szavazókörben mintegy 6001000 választópolgár szavazhat a tör-

t
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sult a jelölés elfogadására vagy elutasítására, közzéteszi a jelölteket,
kisorsolja a listák sorszámát. Megállapítja a szavazás eredményét, átadja
a megbízólevelet a megválasztott
képviselőknek és a polgármesternek.
A jelöltállítás joga megilleti azt a
választópolgárt, aki az adott választókeruletben gyakorolhatja a választójogát. A jogosultság csak egy jelölt
állftására terjed ki, több ajánlás esetében az ajánlások érvénytelenek. A
jelölés elfogadása is csak egy egyéni
választókeruletre és egy listás jelölésre történhet. Az ajánlás ajánlóíven, ajánló szelvényen is történhet.
Ennek feltételeit a törvény részletesen szabályozza. Az ajánlást az erre
kijelölt hivatalban lehet megtenni. A
jelölt állftására levélben is lehetőség
van. A nagyobb településeken, város részekben az ajánlások megtételére erre kijelölt intézményben is lehetőség van. Képviselőjelöltséghez a
választókeruletben a választásra jogosultak egy százalékának ajánlása
szükséges. Két vagy több párt, társad~lmi szervezet közös jelöltet is
aJánlh~t, de csak közös ajánlóív alapján.
A két szavazatos választási rendszerben (1O.oo0-nél nagyobb településeken) listát az a párt, társadalmi
szervezet indíthat, amely az egyéni
választókeruletek legalább egynegyedében jelöltet állított.
Közös listát azok a pártok, társadalmi szervezetek indíthatnak, amelyek
önállóan, vagy egyéni választókeruletekben közös ajánlás alapján közösen érték el a listaindítás feltételeit.
A listás választásnál képviselő az a
j~lölt lesz, aki a megválasztható képVIselők száma szerint a legtöbb szavazatotkapta, feltéve, hogya választópolgárok több mint 2/5-e szavazott.
A két szavazatos választási rendszerben az egyéni választókerületben
az a jelölt lesz képviselő, aki a
legtöbb szavazatot kapta, feltéve,
hogy megkapta az érvényes szavazatok több mint egynegyedét és a
szavazáson a választásra jogosultak
több mint 2/5-e szavazott.
A polgármestert a 10.000, vagy
ennél kevesebb lakosú települések
választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester-jelölt az lesz, akit

"
a választásra jogosultak három százaléka jelöltnek aj ánlott:
A helyhatósági választások előké
szítésének feladatai megkezdődtek.
A feladatok végrehajtásához kapcsolódó határidőket, határnapokat a
konkrét teendőkkel meghatároztuk a
helyi tanácsok vb-titkárai számára.
A megyében a választás lebonyolításában társadalmi munkában közreműködő személyek, illetve a tanácsi
szervezet megfelelő módon felkészült a feladatok végrehajtására. Úgy
ítélhető, hogy a helyhatósági választások tárgyi, személyi, technikai feltételei megteremt6dtek, illetve folyamatosan megteremtődnek. A választási előkészületek jogszabályban elő
írt feladatai megfelelő ütemben végrehajthatók.
A Belügyminisztérium rendeletének megfelelően augusztus lO-ig valamennyi településen a választási
szervek mellett múködő munkacsoport tagjait a vb-titkárok kinevezték.
Az érintettek a jogszabályban előírt
esküt letették. Városokban 20-30 ms
munkacsoportok, községekben 5-10
fős munkacsoportok működése biztosított.
Az egyéni választókerületi rendszerben működő településeken a választókerületek sorszámát és teruletét
kialakították, a jogi szabályozás szerint a vb-titkárok kikérték a helyben
múködő pártok és társadalmi szervezetek véleményét ehhez a döntéshez.
A döntés ellen a választókerület-kialakítás aránytalansága miatt lehetett
jogorvoslattal élni. Ez egyetlen esetben fordult elő, melyet apártokkal
egyeztetve megoldottunk.
A szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását kialakították
lényeges jelentős változás nem kö~
vetkezett be a megyében az országgyűlési képviselő választások lebonyolftását is szolgáló szavazókörökhöz képest.
A helyi választási bizottságok választott tagjainak megválasztása a
rendeletben előírt határidőben megtörtént valamennyi településen.
A Belügyminisztérium koordinálásában a választásról a lakosságnak
szóló információkat tartalmazó plakátokat a megyei választási iroda

átvette, s eljuttatta a helyi tanácsokhoz. A hirdetmények kifüggesztéséről a helyi tanácsok gondoskodnak.
Valamennyi helyi tanács választási irodájában megkezdődött a választások nyilvántartás ának előkészítése
illetve azon nagykorú személyek
jegyzékének összeállítása, akik nem
rendelkeznek válastt6joggal. Helyi
döntés, illetve választás szerint a
választók nyilvántartását önállóan
készítik el (~~gyénkben hét településen), a SZUV közreműködéséve!
állapítják meg (megyénkben 33 településen), illetve az Állami Népességnyilvántartó Szolgálat által biztosított program hasznosításával az
egyes országgyűlési választókerületi
székhelyeken kialakított adatbázisokból (megyénkben 25 településen).
Az elmúlt időszak legfontosabb
feladata volt: közszemlére kellett bocsátani a választók nyilvántartását,
au~sztus 27-től szeptember 6-ig
teIJedően. A közszemlére tétellel
egyidejűleg értesíteni kellett a választópolgárokat a nyilvántartásba
való felvételről. Az értesítők kiküldéséről a vb-titkárok gondoskodtak.
Emellett folyamatosan biztosítani
kell a választók nyilvántartásának
pontosítás át.
Az ajánlás, az ajánlóívek megnyitása, illetve aláírása munkanapokon
8.00-16.00 óra között lehetséges, augusztus 27 és szeptember 12 között.
A választási kampány augusztus 27
és szeptember 28 között folytatható.
A törvényi szabályozás szerint
szeptember 17-ig lehet legkésőbb a
választási szervek megbízott tagjait
bejelenteni, és ez a dátum a határideje a jelöltek nyilvántartásba vételére,
a jelölés visszautasítására, ha a törvényes feltételeknek a jelölés nem
felel meg.
A megyei választási iroda, annak
apparátusa, illetve a helyi tanácsok
választási munkaapparátusai az előkészítési feladatokat a törvényi elő
írásoknak megfelelően végrehajtották, és felkészültek arra, hogy a
választás előkészítésének, lebonyolításának tárgyi, technikai feltételeit
(számítástechnikai feltételeket is)
biztosítani tudják.
Dr. Bozsó Péter

5

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Bár tele a kamra

Több nap,
mint
kolbász
Az iskolakonyhákon is
elkezdődött az új tanév
Augusztus huszadikán nagy öröm érte a
Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat Gyermek- és Munkahelyi Etkeztetési Leányvállalatának közösségét. Tíz esztendős munkájukat Alkotói díjjal ismerte el Jász-NagykWl-Szolnok Megye Tanácsa. A 35-40 ezer
gyermek napi vagy félnap i étkeztetéséről
gondoskodó ötszáznyolcvan dolgozó joggal érezheti: a kezdeti nehézségek, társadalmi kételyek és viszolygások után munkájukat elfogadták, mi több: erőfeszítéseiket a
megye rangos díj ával elismerték.
S miközben a kitüntetésnek örültek,
megkezdődött a fölkészülés utolsó fázisa, a
finis. Szeptember harmadikán, az 1990191es tanév első napján az iskolakonyhákon is
elkészült az ebéd, ezzel megkezdődött tíz
kemény hónap munkája. Hogyan készültek
rá? Jobban, mint eddig bármikor! Pusztán
kényönszorgalomból?
Meggondolt
szerűségből. Az élet mai rendje - vagy
rendetlensége volt a kényszerítő erő. Ez év
elején 25 százalékos normaemelést tett
lehetővé a törvény - s azóta mindösszesen
legalább 50 százalékos áremelés tapasztalható minden vásárlásnál az élelmiszeijJiacon. Sipula József igazgató íróasztaláTI:egy vastagra nőtt dosszié fogja össze az
áremelések tételes összegzését. Mit mondjak, látható, az irattartó napról napra vastagodik. És akkor még hol van, ami nem
ilyen "leírt" ...
Mindezek tudatában és előrelátóan a
leányvállalat vezetősége még a múlt tanév
végén több millió forint hitelt vett föl, s
megállapodásokat kötött a megye sok tekintélyes mezőgazdasági termelőszövetke
zetével és állami gazdaságával: vagonszám
(pontosan: öt vagonnyit) rendelt különféle
termékeket, amelyek alkalmasak befőzésre,
különféle tartósításra - magyarul: a kamrák
feltöltésére, hogy ősszel-télen ne kényszerüljön a nyilvánvalóan tovább dráguló
piacon beszerezni a főznivalót. A befőzés
sei, tartósítással egyidőben a saját cukrászüzemében száraztészta-készítő üzemsort
szervezett, ahol az iskolakonyhák szolnoki,
szabadságukat eltöltött munkásai és a tanmúhelyiek mázsaszám dolgozták föl a lisz-

Premier a szolnoki piros iskolában. A fölvétel készült 1990. szeptember
harmadikán, az új tanév első napján, az ebédlőben. - Fotó: Mészáros János

tet, jó tojásos száraztésztákat gyúrtak, aprítottak, szárítottak. Pedig, amikor elkezdték,
biztosan nem számítottak rá, hogy közben
emelkedik a liszt, a cukor s természetesen a
tojás ára is. Úgy, hogy most tényleg sok
van a kamrákban: meggy, cseresznye,- lecsó, paradicsom, uborka, vegyes savanyúság. Némileg vígasztaló a nyári sok munkára, hogy már - az idén alig termett a nagy
szárazságban uborka például - szóval már
az uborka némely fajtája magasat ugrott az
ár-ranglétrán. A korábban 158 forintos, két
kiló 90 dekás csemegeuborka 210 forintért
kapható - gyorsan tegyük hozzá, augusztus
3-i árjelzés szerint...
Mégis gondban vannak az étlapok, étrendek hozzáértő készítői. A hús ára
ugyanis annyi, amennyi, s ráadásul már ·
nem lehet azt mondani, majd pótoljuk a
fehérjét tejjel, sajttal, túróval. Ugyanis a tej
és termékei ára se teszi már lehetővé a
variációt - tudhatja mindenki saját kis
háztartásában, mennyire meg kell gondolni,
mennyi tejet, vajat vásárol naponta. És
sajnos az egészséges táplálkozás korábban
joggal javasolt húspótlója, a sajt elérhetetlen az ára miatt. A leányvállalatnál korábban uzsonnára szívesen adtak a gyerekeknek egy kockasajtot egy péksüteménnyel.
Nos, már nemcsak a sajttal nem számolnak,
egyre ritkábban engedhetik meg a péksüteményt is - épp a közelmúltban, s épp
szeptember egytől jelentette be a Közép-alföldi Sütödék Vállalata, hogy átlagosan 13
százalékkal emeli a kenyér- és péksütemény-árakat. A leányvállalatnál azt is érzik: vannak sehol be nem jelentett, épp
csak beszerzéskor tapasztalható, ún. "surranó" árak is, amelyek például érintik a
fúszerféléket, de az élelmezés sok kis kellékét. Most ne beszéljünk arról, mennyivel
nőtt a mindig pótlásra szoruló edények,
fózőüstök ára, s a hűtőalkalmatosságoké,
de föltétlenül számoljunk az energiával:
ugye a villany, a gáz drasztikus emelése
nyilvánvalóan az iskolakonyhákat se hagyja ki a sorból...
Azt mondja Sipula József igazgató, hogy
az alapos fölkészülés, beszerzés ellenére is

lesz már ebben a tanévben hústalan nap.
Nos, eddig is volt, csakhogy mégse volt az
igazi, ugyanis egy tésztaféle mellé eddig
húsos levest tál al tak, laktatót. Ezután már
erre se telik, tehát megtörténhet, hogy a
tésztás napon a gyerek bablevest kap, vagy
hamisgulyást, vagy kis, tejföllel megbolondított krumplilevest. Mondom én magamban erre: de hiszen a gyerek otthon is
megszokhatta már a tésztás napot, mi több,
nem hetenként egyszer, többször is, hiszen
a tésztákat azért szereti, fogadja örömmel
az iskolában, mert az átlagcsaládokban
(mármint az átlagjövedelmú, vagy lassan
szegényedő családokban) így megy ez már,
mióta fölfelé szökik a hús, a sajt, a vaj, a tej
ára - s mióta egy vagyon kellene, ha az ·
ember szépen, rendben akarna fölkészíteni
egy-két iskolás gyereket az új tanévre ...
Az étkezési normák janllár óta nem
változtak. Most nem is bajlódnék a 14 év
alatti korosztály ellátási gondjával, mert
annál nagyobb a szakmunkástanulók és
középiskolások jóllakatásának problémája.
Egy, szakmunkásképző intézetben tanuló,
kollégiumban lakó gyerek napi nyersanyag
normája 54 forint, amiből három forint a
kenyérre kell. Gyorsan megnézem a szeptember elsejei kenyérárakat, hát: a félbarna
kenyér kilója 16.40 - szóval még húsz deka
kenyér se, reggelihez, ebédhez, vacsorára vagy, S nyilvánvalóan erre kényszerülnek,
több kenyér az étel számlájára. Dehát az az
54 forint kb. az ebédre kellene, magára ...
A tanév első napjaiban ilyen gondolatok
foglalkoztatják azt, aki belát és túli át az
iskolakonyhák ablakain. A leányvállalatnak
van magával - "magával?" is gondja, nem
is kicsi. Ugye, mindenki örült, hogy szeptember elsejétől 5600 forint lesz hazánkban
a legkisebb munkabér. Miből gazdálkodják
ki ezt, meg a többiek bérének arányosítását
a leányvállalatnál? Csak ez havi egymillió
forintos többletbér-kiadást jelent, amit nem
sajnálnak egy dolgozójuktól se, csak éppen
ki kell gazdálkodni, meg kell teremteni ...
Mondom magamban, nemcsak a kamrák
teltek meg, a padlás is tele van...
- sj -
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Allamiságunk
(Folytatás az 1. oldalról)
irányait" - írja a magyar címer történetét
vizsgálva egy korábbi szakíró.
A legtöbb modem állam címerének
elemeit a történeti múlt és a gyakorlat
szentesítette. Egy ország címerének érvényessége nemcsak törvényeken, rendeleteken múlik, hanem azon is, hogy az
állampolgárok ismerik-e szimbólumait,
azonosulni tudnak-e vele. A címer tehát
nemcsak más államoktól különbözteti
meg az országot, hanem egyedi, nemzeti,
a történeti hagyományokban gyökerező,
összetett jelkép.
A címerek nemcsak elvont jelképek,
hanem az élet minden területén felbukkannak, ábrázolják őket kódexek lapján,
kőfaragványon, kályhacsempén, pecséten, ékszeren, zászlón, plakáton, kitüntetésen, étkészleten, huszárcsákón vagy
leggyakrabban, pénzen.
Rövid áttekintésünkben végigkövetjük a magyar címer történeti változásainak legfontosabb állomásait. Választ keresünk arra, hogy az egyes elemek milyen jelentéssel, és miért kerültek a
címerre, tartalmuk hogyan alakult át az
évszázadok folyamán . A címer megjelenését természetes~n nemcsak heraldikai
törvények és politikai gondolatok befolyásolják, hanem az is - mint illusztrációink mutatják -, hogy milyen tárgyon
jelenik meg, és miként formálja meg a
művész .

Történelmi címerünk egyik alapeleme
a kettőskereszt. III. Béla a 12. század
közepének szoros bizánci-magyar kapcsolatai nyomán a császári udvarban
nevelkedik, s mi több, a trón várományosa. Időközben Manuel császárnak fia
születik, így Bélának meg kell elégednie
a magyar koronával. Ekkor hozza magával, mint uralkodói jelvényt, a kettőske
resztet, amely nála jelenik meg először
címerpajzson, pénzre verve.
Történeti címerünk másik alapelemének első ábrázolása III. Béla halála után,
Imre 1202-es aranybulláján bukkan fel
először: a többször vágott pajzsmező - a
vágásos címer. Imre (1196-1204) és II.
András (1205-1235) aranybullája és viaszpecsétje - eltérnek a később általánossá vált formától. Az uralkodó által kiadott királyi okleveleket hitelesítették a
pecsétek, bullák, így ezek címereinek
középkori történetének talán legfonto-

gyet formázó változata. Kialakulását annak a heraldikai törekvésnek köszönheti,
hogy a lebegő, talpazat riélküli címerelemeket aljzattal egészítsék ki. A gótikus
ívelt forma jól illeszkedett a kettőske
reszthez, és a 14. század közepe óta
annak szerves része. A magyar heraldika egyik jellegzetes vonása, a természethűségre való törekvés; ez a kései
gótika korában a hármas lóhereívet egyre plasztikusabbá, hamarosan zöld hármashalommá alakítja. Létrejön a címer
jellegzetes színösszeállítása: vörös mezőben zöld hármashalom, a középső
halmon ezüst, illetve fehér kettőske
reszttel.
A pajzs fölé helyezett korona a 14.
század végén bukkan fel, de ekkor még
egy nyitott, leveles változatban. Később
- valószínűleg a Szent Korona hatására zárttá válik, Mátyás 1464-es pecsétjén
talán már ez szerepel. Figyelemre méltó,
hogy egészen a 19. századig a Szent
Korona ábrázolása nem élethű, nem
egyedi, mivel a címereslevelek festői, az
érmek és pecsétek készítői a koronát a

Imre király (1196-1204) aranybullája. Az
uralkodó 1202-ben kia~ott díszes pecsétjén
jelent meg először az Arpádok vágásos CÍmere

sabb forrásai. Az Árpád-ház kihalása
(1301) után bekövetkező dinasztiaváltás,
az új típus ú hatalmi szervezet kialakulása a címert sem hagyja érintetlenül. A
király címere és az ország címere a 14.
században kezd önálló, egymástól független tartalmat kapni. Korábban a király urasága - középkori formában uruszága, vagyis országa - az uralkodó által
birtokolt terület. Ennek jelképe nem is
lehet más, csak a király személyes vagy
családi címere. III. András (1290-1301)
halála után ez a közvetlen kapcsolat
megszakad, mivel a király már nem az
ország döntő többségének birtokosa.
Az 1380-as években a címer nemcsak
uralkodói jelvény, hanem állami jelképpé válik. Igy kerül az Anjou-kori országaimára a vágásos-liliomos címer, melynek aranyozott gömbjén kettőskereszt
áll. Történeti címerünk két legfontosabb
eleme itt már együtt szerepel, de még
nem egy pajzson. Az elterjedt egyszerű
keresztes formával szemben a kettőske
resztes országalma teljesen egyedülálló
a korszakban, ekkorra a kettőskereszt a
magyar szimbolika részévé válik. Ez is
azt mutatja, hogy a címer nemzeti jellege erősödik.
A címer egy apró, de fontos eleme
ugyanekkor szilárdul meg. A kettőske
reszt eleinte talpazat nélkül, önmagában
áll, a 13. század végétől azonban egyre
gyakrabban hármas lóhereívre helyezik.
Ez még nem a későbbi címerek hármashaima, különösen nem annak plasztikus,
valóságos halmot, vagy még inkább he-
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Mátyás király 14M-es kettős pecsétjének
hátlapja

valóságban aligha láthatták. Legfeljebb
emberöltőnként egyszer, a koronázásokkor vethettek rá távoli pillantást, de
jellegzetességeit nem figyelhették meg.
Így megformálásakor előképekre vagy
saját fantáziájukra hagyatkoznak.

***

1849. április 14-én a Függetlenségi
Nyilatkozat kimondja Magyarország
önállóságát, elszakadását a Habsburgoktól. Az állam, az akkori szóhasználat
szerint az "álladalom" címere a korona
nélküli, úgynevezett Kossuth-CÍmer lett.
Nemcsak azért kötődik ez a jelkép Kossuth személyéhez, mert őt választották
meg a független nemzet kormányzójává,
hanem azért is, mert először az ő ügyvédi oklevelén bukkan fel 1823-ban a
korona nélküli kiscímer. Az új nagycímer az állampecsétekre, a koronátlan
(Folytatás a 7. oldlllon)

...
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Az 1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi nyilatkozat után a címeres a korona helyére kard és babérkoszorú lép
(Folytatás a 6. oldalról)

közép- és kiscímer pedig más hivatalos
iratokra kerül. · Az 1849. július l-jén
kibocsátott 10 forintos bankjegyeken ezt
a középcímert ábrázolják. A korona helyét gyakran babérkoszorú vagy kard
veszi át, ezt láthatjuk a Függetlenségi
Nyilatkozat utáni honvéd csákójelvényen.
1896-ban újabb címerrendelet születik, de nem hoz lényeges változást:
csupán a pajzsforma és az angyalok
ábrázolása lesz más. Ez a díszes, a
millenniumi ünnepségek pompás külső
ségeinek légkörében született címer látható a századfordulós épületek homlokzatain, visszahozva a mába a "boldog
békeidők" hangulatát. A címer körül
azonban nem ül el a vita, bár nem
tartozott a legfontosabb politikai kérdések közé. A Monarchia belső ellentéteit
mutatja: a magyar kormány és az uralkodó nem tud megegyezni abban, hogy
a ~."közös ügyek" intézményeinek címerére mi kerüljön fel. A középcímernek
egy olyan változata is ismert - amelynek
szívpajzsában a királyi család címere
szerepel - ezt csak az uralkodó használja. Különféle tervek születnek, készülnek címerváltozatok, de hol az osztrák
jelleg túl erős, hol a magyar fél kísérli
meg, hogy vélt vagy valós előképekre
épülő, de a valóságtól teljesen elrugaszkodó tervet hagyjon jóvá az uralkodó.
A két világháború közötti időszak
címere ismét a koronás kiscímer. A
Horthy-korszak furcsa államformájához
- a király nélküli királysághoz - a címer
1848-as változatát társítják. A trianoni
békekötéssel Magyarországtól elcsatolt
területek visszaszerzésére törekvő irredenta mozgalmak az 1915-ös középcímert népszerűsítik, jelenítik meg plakátjaikon. Az állami politika követi ezt az
irányt, és 1938-tól a honvédség csapat-

zászló in és a hadilobogókon hivatalosan
is a kőzépcímer szerepel.
A fordulat éve fordulat a magyar
címer történetében is. Szakítva több
évszázados történelmi, nemzeti hagyományainkkal, az 1949. augusztusi alkotmány magyar előzmények nélkül álló
címert emel nemzeti szimbólumaink közé. A Rákosi korszak címerének központi motívumai: a kalapács és a búzakalász. Fölöttük ábrázolják a kék mező
re sugarakat bocsátó vörös csillagot. A
jelvény heraldikai szempontból nem tekinthető címernek, mivel figyelmen kívül hagyja azt az általános törvényszerű
séget, hogy a címer elengedhetetlen eleme a címerpajzs. Szinte megkülönböztethetetlen egyes szocialista országok
címerétől. A II. világháború nyomán

A Kossuth-címer, melyet a közakarat
1956-ban élesztett fel

bekövetkező politikai változások ezen
országok címereit sem hagyják érintetlenül, de legtöbb esetben megőrzik történeti címerük legfontosabb elemeit. Például a lengyel és a cseh állami jelképben továbbra is a középkorig visszavezethető címerállatokat ábrázolják, az
utóbbinál a vörös csillagnak a címerképbe illesztésével hangsúlyozzák az ország
szocialista jellegét. Ilyen megoldást választanak a bolgár és albán nemzeti
szimbólum újraalkotásánál is. Ezzel
szemhin az 1949-es magyar címer
egyedi, nemzeti jellegére mindössze a
körív alján alig észrevehető, redőzött
nemzeti színű szalag utal. Rákosi Mátyás előadói beszédében maga hangsúlyozza, hogy a címer megalkotásánál a
legfontosabb cél az volt, hogy elsősor
ban azt jelképezze: ez a dolgozók országa.

A Kossuth-címer ábrázolása az 1948-ban
alapított Kossuth Érdemrend I. osztálya kitüntetésen

Mindez érthetővé teszi, hogya nemzet nem vallotta magáénak, és 1956
vihara kisöpri hivatalos jelképeink közül. A Kossuth-címert a közakarat éleszti fel: az emberek ruhájukon viselik,
megjelenik a zászlókon. Az események
hatására ez lesz és marad a legfontosabb
szervek, az Országgyűlés, az Elnöki
Tanács hivatalos címere egészen az
1957-es új törvényi szabályozásig.
Az ekkor elfogadott alkotmányban
megkísérlik az 1949-es címer legsúlyosabb hibáit elkerülni. Az aranykeretes,
vörössel, fehérrel és zölddel vágott pajzs
már hangsúlyozza nemzeti színeinket, a
vörös csillag csak sisakdíszként szerepel, és a búzakalászt összefogó nemzetiszínű és vörös szalag fejezi ki a címer
politikai tartaimát. Legfőbb hibája, hogy
nincs a több száz éves magyar címerhagyományokra épülő, önálló heraldikai
tartalma. Csupán nemzeti színeinket ismétli meg, amelyek az egyszínű ábrázolásokon - így például a pénzérméken nem ism erh etők fel.
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Az évszázad pestise 2.
- Hadd szakítsam itt félbe. És az eddigi gyógyszer, az AZT
(azidothymldine), amelyről oly sokat olvashattunk a világsajtóban?
- Az AZT csak lassítja a lefolyást, nem gyógyít A tudósok
jelentős része azt feltételezi, hogy 2000 előtt nem lesz hatékony
gyógyszerünk az AIDS-re. Tehát a becslések készítésekor nem
ringathatjuk magunkat a túlzott optimizmus hamis iIlúziójában.
Azonban a másik végI ettől is óvakodnunk kell.
A közvéleménynek meg keIl értenie, hogy az AIDS-esetek
gyorsan növekvő száma, amely a következő néhány esztendőben
várható, nem azt jelenti, hogy az AIDS megelőzését szolgáló
programok kudarcot vaIlottak. A majdani "új" betegek ugyanis
már ma meg vannak fertőzve a HIV -vírussal. Továbbá már ma
szembe keIl néznünk az AIDS-esetek számának drámai növekedésével a következő néhány esztendőben, s e növekedés társadalmi,
gazdasági, kulturális és politikai következményeivel.
Mi a helyzet magának a HIV -vírusnak terjedési lehetőségével?
Az intravénás kábítószer-élvezők, a homoszexuális férfiak és női
prostituáltak közötti vizsgálatok világosan bebizonyították, hogy
ha a vírus a kérdéses közösségben jelen van és a fertőzés
továbbterjedése szempontjából kedvező viselkedés keIlőcn gyakori és intenzív, a HIV -vírus robbanásszerű járványokat képes
kiváltani. Hadd említsek csupán egyetlen példát. Bangkokban
(Thaiföld) a HIV -vírussal fertőzött intravénás kábítószer-élvezők
százalékaránya az 1985-1986. évi O százalékról 1987-ben egy
százalékra, 1988 közepére 15-25 százalékra nőtt.
Nem ismerjük - de nem is ismerhetjük - a pontos számokat, de
nyugodtan feltehetjük, hogy a világon többszáz millió ember él
úgy, hogy ki van téve a fertőzés veszélyének. Ahol a vírus jelen
van, ott jelenleg a veszély csökkentésére az egyetlen lehetséges
mód a viselkedés megváltoztatása és egy új viselkedésmód
állandósítása.
Tehát annak ellenére, hogy divattá vált kijelenteni: a HIV -vírus
a népesség bizonyos csoportjait sohasem fogja veszélyeztetni,
virológiai, immunológiai, társadalomtudományi és járványtani
ismereteink alapján sötétebb képet
keIl rajzolnunk. Hiszen végső soron
még csak a korai fázisában vagyunk
egy világméretű járványnak, és az
első évtized alapján minden okunk
megvan arra, hogy nyugtalankodjunk
jövőnk miatt.
,
Kemény munka vár ránk. Rá kellett ugyanis jönnünk: ha harcolni akarunk az AIDS ellen, le keIl küzdenünk jelenlegi egészségügyi és szociális rendszerünk hiányosságait is,
Az AIDS megelőzésével sokkal kevesebb dolgunk volna, ha a hatékony
egészségügyi felvilágosítás és oktatás
már léteznék, ha a kábítószerek intravénás használatát sikerült volna megakadályozni vagy kezelni, ha a fejlő
dő országokban már működnék integrált vértranszfúziós szolgálat, ha volnának már hasznos adataink mindenféle társadalom szexuális szokásairól.
Az AIDS azonban ref1ektorfénybe
állítja jelenlegi egészségügyi és szociális rendszere ink minden gyenge
pontját és minden hiányosságát, vala-,
mint a másokra és saját magunkra
vonatkozó ismereteink hézagait.
- Milyen a dolog egészének emberi-jogi vonatkozása? Élesebben:
hol végződik a társadalom joga az
önvédelemre, és hol kezdődik az
emberi jogok megsértése?

-' A közegészségügy érvelése a HIV -vírussal fertőzöttek elleni
diszkrimináció megakadályozásával kapcsolatban nagyon is gyakorlati tapasztalatokon alapszik. Ha a fertőzöttség vagy ennek
gyanúja megbélyegzést és diszkriminációt - például elbocsátást
vagy a családtól való k.ényszerelválasztást - von maga után, akkor
azok, akik megkapták a fertőzést, vagy félnek, hogy megkaphatják, igyekeznek elkerülni a felfedezést, és nem keresik fel az
egészségügyi és szociális intézményeket Azok, akiknek a legnagyobb szükségük volna a felvilágosításra, kioktatásra, tanácsadásra vagy segítségre, messze elkerülnék ezeket a helyeket, és ez
súlyosan akadályozná a fertőzések megelőzését. Megbélyegzés és
diszkrimináció - ezek veszélyeztetik a közegészségügyet. Az
egyik afrikai államban például a hetvenes évek közepén a
kormány indította kampány a föld alá kényszerítette a prostitúciót,
aminek az lett a következménye, hogy az AIDS megelőzéséhez
szükséges felvilágosító anyagot, óvszereket és egyéb segédeszközöket nem lehetett eljuttatni a prostitúcióhoz.
- Jól értem: ön a prostitúció legalizálásának híve?
- Másról van szó; úgy vélem, a realitásokat keIl tudomásul
vennünk, Ezt a tapasztalat igazolja.
Ahol a törvény.előúja a házasság előtti kötelező HIV -vizsgálatot, csökkent a házasságkötések száma. Ott viszont, ahol meg szervezték az anonim HIV-vizsgálatokat, rendkívüli mértékben megnőtt a vizsgálatok iránti igény, különösen azok körében, akik a
viselkedésük miatt veszélyeztetettek voltak, No de térjünk vissza
eredeti kérdésünkhöz: ami az AIDS-et illeti, egyesek szembeáIlítják a "sokak jogát", hogy mentesek maradjanak a fertőzéstől, a
"kevesek jogával", akik már megkapták a fertőzést. Ez hamis
dilemma, mert a fertőzetlen többség védelme elválaszthatatlanul
összekapcsolódik a fertőzöttek emberi jogainak és méltóságának a
védelmével. Az Egészségügyi Világszervezet 166 tagáIlamának
legújabb határozata világosan megfogalmazza: " ... a HIV-vírussal
fertőzöttek emberi jogainak és m';1tóságának tiszteletben tartása ... alapvető feltétele annak, hogy az országos megelőzési programok és a világméretű stratégiák sikeresek legyenek".
Amikor tehát helyi, országos és
nemzetközi szinten megkezdődik az
AIDS elleni küzdelem következő szakasza, tekintsünk előbb vissza az elmúlt néhány esztendő rendkívüli eseményeire. Ezekhez hasonlók a világon még sohasem voltak - és ezek
következményeképpen megváltozott
a világ,
Küzdjünk az AIDS ellen - a leghatározottabban felhasználva mindent,
amire a kölcsönös függőség kötelez, a
kommunikáció és a jog pedig számunkra lehetővé tesz, Ezek segítségével biztosan úrrá tudunk majd lenni
a betegségen, és ne hagyjuk, hogy a
betegség vagy a félelem a betegségtől
rajtunk legyen úrrá. Küzdjünk az
AIDS ellen - együttes erővel győzni
fogunk, mert nem engedjük, hogy
megosszanak bennünket, vagy árnyékot vessenek ránk azok az egyének,
csoportok vagy országok, amelyek
fertőzöttek,

Az AIDS veszélyeit és tragikus
jellegét látva talán bátorságot merítheilink a modern tudomány nemzetköziségéból és az AIDS eIleni világméretű küzdelemből.
Az Egészségügyi Világszervezet úgy véli, a
világméretű erőfeszítés - és csakis ez
- lesz képes megáIlítani az AIDS
terjedését.
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Szolnoki
kulturáHs
prograDlok
Szeptemberben VI. Szolnoki Képző
Triennálé a Szolnoki Galériában
Szeptember 13-án 18.00 órakor CELLADAM program. Kovács Ádám beszél
küzdelmeiről, sikereiről, terveiről - az
MN Repülőtéri Helyőrségi Klubjában
Szeptember 13-20-ig "Értelmet a szabadidőnek". Kiállítás a Járműjavító Üzem
dolgozóinak: munkáiból - a MÁV Jármű
javító Művelődési Központban
Szeptember 14-én Magyar Imre festő
művész kiállításának: megnyitója - az MN
Helyőrségi Klubjában (Táncsics M. út)
Szeptember IS-én és 29-én ötórai tea
fiataloknak: - a Szakszervezetek Ságvári
E. Művelődési Központban
Szeptember IS-én 18.00 órakor Tömeghipnózis a nézőtéren. Vladimir Pasztemak bemutatója - a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban
Szeptember 17-én 16.00 órakor a
"Nagy Lajos Irodalmi Társaság" képző
művész tagjainak: gyűjteményes kiállítása
-a Szak:szervezetek Ságvári E. Művelő
dési Központban
Szeptember 17-én 18.00 órakor Kovács Erzsi titkai. Zenés múltidézés - az
MN Repülőtéri Helyőrségi Klubjában.
Zongorán kísér: Blumm József
Szeptember 18-án 18.00 órakor a
Pinc~színház bemutatója. Dancs István:
SZE-KU-KÁK c. 'darabja - az MN Repülőtéri Helyőrségi Klubjában
Szeptember 19-20-án 18.30 órakor
Transzcendentális meditáció, Mahesh
Yogi előadása - a Megyei Mfivelődési és
Ifjúsági Központban
,Szeptember 19-én 18.ÓO órakor A
gérinc a fontos! Politikai - anatómiai
diskurzus Csurka István iróval, az MN
Repülőtéri Helyőrségi Klubjában
Szeptember 25-én 18.00 órakor Varga Vilmos nagyváradi színművész Adyestje - az MN Repülőtéri Helyőrségi
Klubjában
Szeptember 26-án 10.00 és 14.30 órakor Harlekin Bábszínház. Gál Sándor: A
szürke ló - maszkos játék; a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központban
Szeptember 27-én 15.00 órakor Majd
ha katona leszek... gyermekrajz-pályázat
kiállításának megnyitója az MN Helyőr
ségi Klubjában (Táncsics M. út)
Szeptember 28-án 19.00 órakor Honvéd bál az MN Helyőrségi Klubjában
(Táncsics M. út)
Október 7-én 11.00 órakor Baranyó
Sánndor festőművész gyűjteményes kiállításának: megnyitója a Szolnoki Galériában
művészeti
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Hangulatj elentés
Prágából
A Vencel tér most is tüntetés sz{nhelye, a hallgatag örömé, amely a
köztársasági elnök néhány kifüggesztett fekete-fehér plakáton megjelen6
arcáról is leolvasható. Pillanatnyi megelégedés ez, a diadal csendes mámora.
A Száz tornyú Prága lakói élvezik a kiharcolt szabadságot, a vendéglátó
helyek és üzletek árai és látogatói a polgári jólétról tanúskodnak. Az utazó
szeme azonban találkozhatfurcsaságokkal : a külügyminisztérium homlokzatán (az épület klasszicista stflusú) munkás és kolhozparasz.tok porlepte,
életnagyságú szobrait láthatjuk, ez kissé bizarr. Az egyik legel8keMbb
szálloda viszont a Jalta nevet viseli, reménykedjünk, hogy az áldásos barn{tó
napsugár és a tiszta tengeri leveg6 értelmét rejti a szó, mert "Jalta", a
rendszer összeomlott, végleg, már nem is tudjuk pontosan, mikor.
Kelet-Közép-Európában a szabadság és a demokrácia lehetlJségének
virágkorát éljük. Ez az egyetlen közös vonás, mivel Lengyelország, Magyarország és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között számottev(j
történelmi hagyományokon alapuló kapcsolat nincsen, ez bizonyos. Ezer év
távlaráMI észrevehetjük, hogy ez az igény már többször megfogalmazódott a
nagyok tollából. Az összetartozás az, amire oly égetIJen szükség lenne most,
hogy Németország ismét egységes, s mindez Európa-formáló tényezóvé
válhat.
Az "ajándék" most ke/etrlJl jött, a nagy, havas, lassú KeletrIJI. A szovjet
katonai hegemónia meg törni látszik, a szovjet gyarmatbirodalom eltűnik
végleg, mely kizárólag tankokra és gumibotokra alapozta uralmát negyven
évig.
Az 1956-os forradalom a keleti blokkon belül Magyarország belügye volt,
ekkor Csehszlovákiában Vaclav Have/ volt az egyetlen közéleti személyiség,
aki nyilvános f6rumon felsz6lalt a magyar forradalom mellett, otthon is
változásokat sürgetve, ám helyesiésen és vállveregetésen k{vül semmi nem
történt. 1968, a prágai tavasz, és Lengyelország folyamatos hetvenes és
nyolcvanas évekbeli lázongása, mind-mind igen mély repedéseket jelentettek
a szövetség rendszerén belül, Az európai szellem, amely tárgyalópartnernek
tekinti a tárgyalópartnert, diplomáciával és nem puskával -, az intelligencia
fölényét vallották az értelmetlen hadakozással szemben - akart tárgyalni,
dehát Keleten err81 akkor még hallani sem akartak.
1968-ban a csehszlovák légvédelem képes lett volna arra, hogy három
napig tartsa Prágát, aflJvárost, azonban háború és béke kérdésében dönteni
keveseknek nincs joguk. ErrlJl Havel ezt mondta: "Ha én olyan katonai
vezetó lettem volna, aki kiadhatja a parancsot Prága légterének védelmére,
csakis abban az esetben cselekedtem volna {gy, ha a társadalom döntó
többsége el van szánva rá, hogy viselje azokat a következményeket, amelyeket
,
az én döntésem maga után von."
A kényszerű .beismerés, lemondás, Moszkva tragikus élménye annak a
feltétele, hogy a forradalmár forrófejlJ.sége nélkül, higgadtan hozzá lehessen
fogni ahhoz a bizonyos demokráciához.
Prága büszke lehet, hiszen ottforradalomnak kellett születnie a nyolcvanas
évek végén. Vér, aztán diadal, gyózelem, örömmámor. Az emberek kedvesek,
nyugodtak, volt ellenállás, amit le kellett gyózni. Budapesten nem történtek
ilyen események, kevesebb a sz{n az életben, a politikai szócsatározások
gyakran személyeskedéssé fajulnak.
A Vencel tér nagyon szép, emelkedett hangulatú. A nagy király szobra előtt
egy virágágyásban kegyhely áll. Peremén törzsvastagságú faggyúréteg, az
elégetett gyertyák maradékai. A nemzet halott nagyjainak fényképei, köztük
Jan Palac hé, a filozófia-történelem szakos joghallgatóé, aki 1969. január
l4-én a Vencel téren nyilvánosan megégette magát. hogy fe/rázza hazáját
tespedtségéMI.
Prágában, egy kávéház teraszán, 1990. július 20-án.
Blahó Gabriella
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"Ide riszálom, oda lefekszem?!"
- Fekete Gyula kó, politikus, újságíró,
a MÚOSZ tagja. Hogyan látja sajtónk
helyzetét, az újságírás jelentóségét politikai életünkben?
- Már a parlamenti választások előtt és
közben is óriási szerepe volt a médiáknak. Politikai súlyuk azóta is nő. Nálunk ugyanis a többségi elvet a médiák
vezérlik és manipulálják. Ellenükben
semmiféle demokrácia nem érvényesülhet. Viszont a médiákat mi úgyszólván teljes egészében és érintetlenül
Aczél Györgytől örököltük, ami nagy
tehertétel. Szóról szóra ugyanazok frják
az újságot, szerepelnek a tévében, a rádióban, mint az ő idejében. Kérem szépen, durva dolgot fogok mondani:
ahogy a szeku konvertálta a hatalmat
Romániában, nálunk a sajtó ugyanúgy
konvertáita. Ugyanazok az emberek,
akiket akkor mazsolázott ki Aczél
C.1)'örgy a saját pártjából is nagyon válogatottan, az a vezérkar szerepel ma.
Persze Illyés Gyula még arra sem kaphatott engedélyt és bizalmat, hogy egy
kéthetenként megjelenő lapnak a szerkesztője legyen: a Hitelt hiába kértük
negyvenen, ötvenen frók, Illyéssel az
élen. Az a galeri, amelyik most a sajtószabadságot védi olyan nagy hangon,
azokat Aczél György válogatta ki személy szerint épp a sajtószabadság meg.
gyalázására s természetesen e hatalom
hű szolgálatára. U gyanazok uralják a
tömegkommunikáció vezető posztjait
ma, mint öt éwel ezelőtt. Túlzásnak
tartom, hogy ilyen érintetlenül megmaradtak, és most ez a társaság régi hatalmát érvényesfti.
- Jelenleg Magyarországon a médiák
irányítják a politikát, nem az Antallkormány?
-- Nohát természetesen a médiák nem
szólnak bele mindenbe, de ez a régi-új
vezérkar nagyon jól tudja, nem szabad
most kiéleznie a dolgokat. Most még
szelídek. Az, hogy némelyek piszok módon és aljasul támadják Andrásfalvyt és
hazugul, ez inkább kivételesnek tekinthető. De ennél még sokkal aljasabbul
és hazugabbul támadhatják majd a
kormányt, ha egyszer valahonnan intenek nekik. Hiszen ezt szokták meg évtizedek óta. Három nap alatt megfordfthatják a közvéleményt.
- Újságíró-társadalmunkban csak inteni kell? Nem túlzás ez?
'
- Kérem szépen, ne általánosítsunk,
még a kérdésfeltevésben sem. Nem általában az újságíró-társadalomról beszélek, hiszen nagyon jól ismerek a Rádiónál is olyan embereket, akik alig bfr-

ják elviselni azt a terrort, ami ugyanaz,
mint két éwel ezelőtt volt! Kérem szépen, ugyanolyan sokféle az újságíró-társadalom, mint a társadalom. Az viszont
vitathatatlan, hogy nagy gonddal, finynyásan válogatta ki a párt őket annak
idején, mert pontosan tudta, milyen ha talom a sajtó. Aczél György kiváló manipulátor volt, felfogta azt, hogy az egy
hOlye hatalom, amelyik elsősorban az
eroozakszervezetekre támaszkodik. A
hatalomnak a manipuláció a legfőbb
támasza: a sajtóra, a mindennapos agymosásokra kell támaszkodjék. Tehát e
területen kell a legmegbízhatóbb embereknek lenniök, akik ráadásul nagyon
dönsöltek is, mert esetleg úgy tudnak
kormánypártiak lenni, hogy ellenzékit
játszanak közben. Ide riszálják magu kat~ oda lefekszenek. Ez alapformája
magatartásuknak, nagyon kevés kivétellel. Persze Aczél György legkedvesebb emberei most hivatkozhatnak arra, milyen ellenzéki mozdulatokat tettek erre meg arra, csak azt nem teszik
hozzá, hogy azt engedéllyel tették. fgy
kellett hitelt szerezniük. Ez is a manipuláció része volt.
Egy dologban nálunk rosszabb a helyzet, mint Nyugaton. Ott ugyanis a szerves fejlődés következtében a sajtó eleve
pluralista, egymást szidják, vitatkoznak.
De kialakult a sokféleség. Nálunk nagyon szerencsétlen a helyzet. A monolitikus sajtó utódai szerezték meg a
kulcspoziciókat. Igen ám, de szerves
fejlődéséből a természetes sokféleség
még hiányzik.
- Mit tehet az egyén? Mit tehet az
újságíró?
- Az újságfró, ha tiszta akar maradni,
gyakran egzisztenciális kockázatot is
kell vállalnia. Persze csak akkor, ha a
becsületé t többre tartja, mint a fizetését, az érvényesülését. Látni kell, mikor
akarják a ronda politikai manipuláció
eszközévé tenni. Mert itt nemcsak arról
van szó, hogy Tóth Mari, aki feljött valahonnan szolgálni, lefeküdt valakivel,
és azt megfrjuk. Nem. Itt politikai tényezóvé válik a pletyka: a lejáratás eszközévé. Hogy Tóth Mari milyen nő,
hogy feküdt le, az magánügy, de amint
lefrjuk, politikailag járathatjuk le.
- Végül is mit tehet az újságíró, hogy
megtartsa viszonylagos ftiggetienségét?
- Kérem szépen, sokszor egy nagyobb
tisztességtelen kivédése kisebb tisztességtelenség árán, lemoshatja a kisebb
vétket. Például, ha én azért hazudok,
hogy valakinek mentsem az életét, ak-

k.or ez a hazugság nagyon tisztességes.
Ha egy újságíró a felét mondja csak ki
annak, amit igaznak tud, az egy másik
korból nézve akár tisztességtelennek is
tűnhet, de legalábbis emberi gyengeségnek, holott lehetséges, akkor az volt
a tisztességes, hogy ne ártson egy nagyobb értéknek. Azért mondtam mindezt, mert nem tetszenek nekem a tiszta
gallérúak, akik húsz, harminc év után is
állftják magukról, hogy tiszták.
- Ön hogyan tudta megőrizni az
újságírói ftiggetlenségét és a viszonylagos tisztességét?
- Megfrtam az Egy korty tenger-t, aztán a Száz korty tenger-t és sok száz
tárcát, publicisztikát. Ezeket a jegyzeteket ma is vállalom, ma is aktuálisak.
És még megvannak a kézirataim, az el56 példányok, amelyekben ott láthatók
azok a félmondatok, jeIzdk, amiért
nagy veszekedéseim voltak a szerkesztőkkel. Az én írásaimat mindig kettenhárman olvasták el és gyakran frászban
voltak a szerkesztők tdlem, mert én
mindig begurultam és dühöngtem, ha
változtatni akartak. És káromkodtam
és frászoztam, de aztán mégis kiegyeztem. Nem ott, ahol dk akarták, nem
ott, ahol én, de valahol középen kiegyeztünk. Én megmondtam mindegyiknek: Ide figyelj! Nézd meg jól, jegyezd meg, félreteszem és egyszer ki
fogom adni azt, hogy miket húztatok
ki. Én nem érzem magamat tisztességtelennek, hogy kihúztam azt a két szót,
vagy kihúztam azt a félmondatot.
Egyébként amit a művészet erkölcsnek
tart, az a politikában használhatatlan.
- Az újságírásban is?
- Többé-kevésbé, hiszen az újságírás
politika és a politikában igenis szükség
van fondorlatokra is, hogy félrevezethessem az ellenfelemet. De ha jó ügy
érdekében tette mindezt, az újságíró
felmenthető . Igazolódik az újságíró is.
De eldbb vagy utóbb a politika érdekévé lesz, hogy figyeljen az erkölcsre, és
akkor azok az újságírók, akik meg tudták őrizni tisztességüket, ha nem is gazdagodtak meg, de végre jól érezhetik
magukat szakmájukban.
- És mikor lesz a politika számára
fontos az erkölcs?

- Azt sajnos nem tudom. De remélem,
hogy közeledik és egyre közelebb kerül
egymáshoz az erkölcs fogalma a magánéletben és a politikában.
Udvarhelyi András
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erőszak

rendje

A bűnözés egyike a deviáns jelensé- ségének fokozódását. Jóllehet, az ismertgek legismertebb formáinak, melyről té vált esetek nem mindig érzékeltetik
többnyire csak elítélő módon beszélünk. pontosan a kriminalitás fokát, arra azonMindenekelőtt abból eredően, hogya ban bízvást használhatók, hogy bizonyos
bűncselekmény t - bármilyen módon je- trendvonalakat felrajzoljunk. Akár csulenik is meg - minduntalan amorális
elutasítás és felháborodás kíséri. Nem pán az ismertté vált bűncselekmények
mintha - bizonyos szempontból nézve számát tekintve is. Ha ugyanis abból
legalábbis - nem lenne olyan bűncselek- indulunk ki, hogyamegyében nem
mény, melyet például a korlátlan hata- egészen tfz esztendő alatt kétezernél több
lomra törő vagy azt maguknak meg is bűn cselekményt követtek el (l981-ben
szerző diktátorok "értékesnek" tartanak. 4213. 1989-ben pedig 6431 jő). az emelVagy a forradalmárok, akik - más-más
történelmi körülmények között - a szó kedés önmagáért beszél. S amennyire
szoros értelmében öltek, raboltak, fosz- megdöbbentő ez a változás, annyira eltogattak valamely eszme jegyében. Ám gondolkoztató. Mert olyan egzisztenciáköznapi értelemben mégiscsak olyan lis, szociális és életmódbeli okokra utal,
cselekmények tartoznak a bűnözés köré- melyek aligha vezethetők vissza kizáróbe. mint az emberölés. a rablás. a lag a bűnözők személyiségére. Még akgarázdaság. a személyes szabadsqg
megsértése. a lopás és a sikkasztás. Es kor sem, ha tudjuk. hogya társadalom
még jócskán folytathatnánk a felsorolást peremére szorult munkásság (főként a
a házasság, a család, az ifjúság, az betanított és segédmunkás réteg) köréből
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmé- kerül ki az elkövetők egyharmada. Az
nyekkel. Ráadásul történetileg is válto- elítéltek számának növekedését magyazik a bűnözés módja, jellege és szerke- rázza az is, hogy az utóbbi évtizedben az
zete.
Míg 1936 és 1938 között az elítélt életkörülmények drasztikusan rosszabszemélyek csaknem ötven százalékát bodtak. A létbizonytalanság pedig elsőolyan cselekményekben mondták ki bű- sorban az agressziónak kedvez. Annak a
nösnek, mint a leányszöktetés, a gyer- magatartásnak, mely vagy nem vesz
mekkitétel, a házasság intézménye elleni tudomást a társadalom normáiról és.törizgatás vagy a férjszínlelés, addig napja- vényeiről, vagyegyszerűen átveti magát
inkban mérhetetlenül megszaporodtak a e törvények korlátain.
közúti közlekedést veszélyeztető cselekmények, a garázdaság, az önbíráskodás,
Mint ahogyan abban is a kiváltó okok
a súlyos és könnyű testi sértés, a vagyon egyikét kell látnunk, hogy az atomizálóelleni bűncselekmények. S mivel a bű- dott közösségi viszonyok között az
nözés dinamikája, összetétele és tenden- egyén menthetetlenül magára maradt. És
ciája a mindenkori gazdasági. politikai a bűnözésig még el nem jutó agresszív
és kulturális viszonyoknak megfeleléJen magatartás - önmagában vagy más lélekdiakul. vannak olyan bűncselekmények, tani okok mellett - csakugyan a "hogyan
melyeknek a bűnvági üldözése mára
jelentősen csökkent. Igy a rágalmazásé élni?" kérdésére adott negatív választ
és a becsületsértésé. 1907-ben például jelenti. Főleg, ha figyelembe vesszük,
több mint 180 ezer feljelentés érkezett , - - -- -- - -- - -- -- --,
ebben a körben a bíróságokhoz, s közel
Az ismertté vált blincselekmények száma
40 ezer személyt ítéltek el. Ennek oka a dél-alföldi megyékben
1981
1989
feltehetően
a becsületről, a hűségről, a
8036 11482
.
' Nl
' N I II "l
Bács-Kiskun
usztessegro , a szemeremro va ott Ite etekben, valamint az ezekhez fűződő ér- Békés
4373
'6218
dekekben rejlett. Szemben a mai viszo- Csongrád
4737
7308
nyokkal, melyekben az erőszakosság, a Jász-Nagykun-Szolnok 4213
5431
kegyetlenség nap mint nap érzékelhető
valóságként van jelen. Nem jelentékteA jogerösen elítéltek száma a megyében
len mellékmozzanatként említve a köz- kor és iskolai végzettség szerint
1981 1985
1989
biztonság szemmellátható romlását.
Kor
Felnőtt

Az agresszió okai

Fiatalkorú

2088
225

2046
244

2138
286

Legfőképpen persze statisztikai adatokkal lehetne alátámasztani a bűnözés
növekvő tendenciáját, illetve veszélyes-

, Iskolai végzettség
Altalános iskola 2028
Középiskola
204
Egyetem
48

1902
268
65

1914
429
64

hogy a biológiai és a társadalmi okok
sokszor a felismerhetetlenségig összefonódnak. Végtére is szenvedhet valaki
komoly idegrendszeri károsodást a súlyos családi konfliktusokból adódóan,
amely károsodás azután eleve meghatározza az élet problémáira való hibás
válaszkeresést. S az élet vígasztalan
nyomorúsága elől menekülve könnyen
kínálkozik megoldásként a lopás, a betörés vagy akár a gyilkosság is. Azaz az
önsorsrontás finom vagy kevésbé finom
változatai.

A megelőzés

csapdáj~

Bármi legyen is azonban a bűnözés
kiváltó oka, ha devianciaként fogjuk fel,
kétségtelenül olyan "betegség" is egyúttal, melynek nyilvánvaló szociális és
kulturális indítékai vannak. Vagyis a
,
. 'l' ,
gazdagság és a szegényseg, a JO et es a
nyomor kiáltó ellentétéből származó tényezőket épp úgy ide kell sorolnunk,
mint az önkizsákmányoló életmóddal járó feszültségeket. Az emberi együttélés
nyomasztó ellentmondásaiból eredő faktorokról sem feledkezve meg, melyek
ik
tben alk oho l'Izmus vagy on..
egyese
gyilkossághoz, másik esetben pedig a
bűnözéshez vezetnek. S ha az erőszakos
bűncselekményekért elítéltek abszolut
száma és gyakorisági mutatói a második
világháború előtti évek átlagához képest
kk
k '
bű
l kmé k é
csö ente IS, e ncse e
nye r szaránya az összbűnözésen belül érzékelhetően növekedett. Olyannyira, hogy valamennyi elítélt több mint egyötödét
erőszakos bűncselekményekben mondják ki bűnösnek.
De még ennél is elszomorítóbb, hogy
a szervezett bűnözés formái egyre gyakrabban megjelennek. A gazdasági-társadalmi változásokat híven kifejező módon. Csak éppen a több milliós sikkasztások és csalások résztvevői többnyire
ismeretlenek maradnak. ' Ellentétben
azokkal, akik közvetlen létfenntartásukért kénytelenek lopni vagy egyéb bűncselekményt elkövetni. Nem mintha
ezért _ akár morális, akár jogi szempont,
ból - fel lehetne menteni őket. Am míg a
tisztességes emberi megélhetés feltételei
jelentős társadalmi csoportok számára
hiányoznak, újra és újra számoln unk kell
azzal. hogy a bűnözés okai újratermelődnek. Méghozzá egyre növekvő mértékben. S válságos társadalmi helyzetekben sokkal inkább, mert a dinamikusan
fejlődő viszonyok között.
Kerékgyártó T. István
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Mátyás király és udvara virágból

o/irág/(flmevá{ rJJebrecenben
Amikor az első virágkarneválra készült Debrecen, bizony nem örültem
neki. Nyaram egy részét az iskolában
kellett tölteni, tanulni a karneváli produkciót. A morgolódás persze szertefoszlott, mert nem volt azért kellemetlen
a városon végigvonulni, a közönség
elismerő tapsát hallani, a sikernek apró
részese lenni.
Persze utólag, no meg ennyi év távlatából nézve a dolgot, mindent másként
lát az ember. Az idei, a 21. virágkarnevál pedig már olyan hagyomány része,
mely nemcsak Debrecennek, de az országnak is fontos. A vészharangok persi~ megkondultak, talán mégsem szakad
meg ez a sorozat, talán az új önkormányzatnak lesz lehetősége menedzselni a karnevált.
Hogyan is kezdődött a karneváli sztori? Nos, nem akkor, mikor gimnazistaként magam is részt vehettem a menetben. Igazából 1905. június 14-én rendezték az első virágkarnevált Debrecenben.
Akkor azzal a céllal, hogy a karnevál
bevételéból egy mentőkocsit vehessen a
város. A történelem viharai aztán ezt is

A gerlingeni vendégek díszmenete

levették a napirendről. Az
újrarendezés ötlete pedig
használhatónak bizonyult,
akadt jelentkező, résztvevő bőven. A kíváncsi közönség pedig évről évre
szaporodott.
A látványosság koreográfiája is egyre gazdagodott. A virágkocsikat táncosok követték, a megyei
népi együttesek mellé távolabbiak is jelentkeztek.
Sőt, külföldi csoportok is
jöttek, hogy produkcióikkal kápráztassák el a közönséget. A felvonulást az állomástól anagyerdei
stadion ig - már este, a
tűzijáték előtt megismételték.
A gondok is jelentkeztek persze. A csekély be- Az első díjas virág kocsi Tarzannal és Kölyökkel
vétel - csak a stadionban
egy virágkocsi megkomponálásának, kiülők fizettek - mellett óriási ak lettek a
kiadások. A felvonulást vállaló vállala- állításának költségei több százezerre
tokat lasszóval kellett fogni, mert egy- rúgtak, s a cégek nemigen vállalták már
az utóbbi években. A látványosságnak
gyönyörű, de reklámnak jelenleg csapnivaló rendezvény terheit a város sem
vállalhatja a jelenlegi struktúrában tovább.
A tömeg pedig özönlött az idei kameválra is. A különleges csoportok közül
talán legnagyobb sikert a belga narancsdobálók aratták, akik már törzsvendégek
Debrecenben. Az Aalst Gilles népzenei
együttes tagjai különleges, strucc tollas
fejdíszükkel, a közöség közé dobált naranccsal elmaradhatatlan részesei a menetnek. A majorettek, a stuttgarti Blauweiss menetzenekar, a lengyel, a litván,
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sport- és kulturális rendezvény ad látni,
hallani, szurkolni valót. Számomra élmény volt a református kollégium udvarán rendezett gerundiumos erőpróba is,
amit három éve újítottak fel épp a
karneváIni kínálat bővítése miatt. Az
egykori diákok a gerundium mal ügyeskedtek, nemcsak sport célból, de a várost gyakran pusztító túz megfékezése
miatt is. A gerundium ot - a nagy botot ma is úgy kellett forgatni, mint évszázadokkal korábban.
Az esti felvonulás, a Nagy templomnál rendezett tűzijáték az idén is csodálatos volt. Bizony sokan sajnálnánk, ha
jövőre nem lenne.

az erdélyi táncosok s a 10 virágkompozíció mind-mind tetszett a városba tódult, az utcákon szorongó több százezres
közönségnnek.

Koreai színek a karneválon

Az alkotmánynapi látványosság
persze nemcsak erre az egy dologra
épít.
Különböző

Virágpillangó a-virágokon
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Huszonkét
megalapozott
eset
Megnövekedtek a rendkívüli
környezetszennyezések
Az utóbbi időben megszaporodtak a
rendkívüli környezetszennyezések a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság területén. Erről
nyilatkozott dr. Kató Ernö az igazgatóság környezetvédelmi osztályának veze-

Minek köszönez a drasztikus növekedés?
- A nagy átalakulások időszakát
éljük. Az átmenet
tője.
kezdetén
sajnos
- 1989-ben 25 esetben érkezett beje- azt tapasztaljuk,
lentés rendkívüli környezetszennyező hogy lazult a gazdésről, és ebből a helyszíni szemlék és
dálkodó szervezevizsgálatok alapján 22 esetet minősítet tek és az állampol- A Szolnoki Húsipari Vállalat új derítötornya fontos szürö a Tisza
tünk megalapozottnak. 1990-ben a mai gárok fegyelme. vízminöségének védelmében
napig - július 20. - 24 bejentés érkezett, Egyesek azt hiságok, így igazgatóságunk figyeimét is
amiből 23 volt megalapozott - kaptuk a
szik, hogy a változások miatt a helyi egy-egy beruházás vagy tevékenység
választ.
hatóságok nem figyelnek annyira, és az várható negatív környezeti hatásaira.
- Gyakorlatilag feleannyi idő alatt elkövetők büntetlenül megúszhatják a Munkánkat természetesen a szakmai és
ugyanannyi a "rendkívüli eset".
környezetkárosítást. Mindannyiunk kö- jogi előírások szerint kell végeznünk. A
telessége az átmene- jobbító szándékú észrevételeket köszöti időszakban is biz- nettel várjuk és fogadjuk.
tosítani a környezet
- A szennyezések gyakoriságát a gazvédett
elemeinek dasági helyzet is növeli?
megóvását, és nagy
- Igen. A legtöbb vállalat, és mező
hangsúlyt kell he- gazdasági üzem megromlott gazdasági
lyeznünk mind a helyzete nem teszi lehetővé, hogy önálprevenclOra, mind lóan megoldja környezetvédelmi probléaz okozott károk el- máit. További ok lehet egy-egy elhibáhárítására. Itt meg zott település- és iparfejlesztési koncepkell
említenem, ció. A korábbi döntési mechanizmusokhogy az állampolgá- ban a környezetvédelmi érdekek bizorok, a különböző nyos esetekben csak sokadrangú szempártok és társadalmi pontként szerepelhettek. Az új vállalkoszervezetek környe- zási formák környezetvédelmi feltételzetvédelmi aktivis- rendszere sem kellően szabályozott.
tái is sokat segíte- A külföldi tőke megjelenése sem
nek, segíthetnek a minden esetben szerencsés környezetvéhatósági
munka delmi szempontból. Behozzák az anyaeredményesebbé té- got és a technológiát - olyat is, ami
telében.
esetleg náluk már elavult -, majd elvi- Hallhatnánk pél- szik a profitot és a késztermék egy
dákat?
részét. Gond akkor merül fel, amikor itt
- A pártok közül maradnak a szennyezőanyagok, a hullaaz MDF, az SZDSZ, dékok.
a FIDESZ és az
A tulajdonviszonyok, a kezelői, a
KFgP helyi szerve- használói jogok rendezetlensége okoz
zetei számos 'konkrét esetben hívták
Épül a törökszentmiklósi szennyvíztisztító is
fel az illetékes hatóhető

.
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gondot, példái a holtágak hasznosításánál. Az egyébként a jogos helyi érdekek
egyre inkább dominálnak. A manapság
"komplex"-nek nevezett hasznosítási
mód azonban feltételez egy kompromisszumok árán létrehozott, többcélú
hasznosítási formát úgy, hogy az ökológiai egyensúly felbomlása ne következzék be.
Növeli a szennyezéseket az is, hogy a
(tisztított) szennyvizeknek általánosan
csak az élő vizi befogadó az elfogadott.
Például a tajalban történő elhelyezése,
hasznosítása nem terjedt el, pedig megfelelő előkezelés után, ahol a feltételek
adottak, szabályozott és ellenőrzött körülmények között - más befogadó hiányában - ez lehet az ideális megoldás.
Az utóbbi évek extrém meteorológiai,
A befejezés elött álló karcagi szennyvíztelep
hidrológiai kÖIÜlményei ugyancsak hozzájárulnak a környezetet ért károkhoz.
- A jelenleginél nagyobb és ütőképe- a negyedik pedig igyekszik nyomtalanul
Az alacsony vízszintek, a melegebb víz- sebb szakapparátus is fontos lenne. Ala- e1tüntetni a szennyezést. Az ötödik típus
terek, a gazdag tápanyag-ellátás együtte- . posabban kell ismernünk környezetünk az, aki előkelő idegenként próbál távolsen az eutrofizációs folyamat felgyorsu- állapotát. Két fontos funkció: a szabá- maradni az eseményektől.
.lásához vezetnek.
lyozási - jogszabályok, preferálási lehe- Melyik a gyakoribb?
- Mi szükséges ahhoz, hogya KÖVI- tőség, kiterjedt mérő- és észlelő hálózat,
- Mindegyik előfordul, sajnos a harZIG hatékonyabban lépjen fel a szen y- korszerűbb bírósági rendszer -, és a madik eset egyre több lesz.
nyezések ellen?
- Rendkívüli környezetszennyezés
védelmi funkció - kármegelőzés, kárel- Mindenekelőtt nagyobb és kon cent- hárítás szervezése, irányítása - optimális okozói elnyerik-e méltó büntetésüket?
ráltabb hatáskör, valamint pénzeszközök összhangja is elengedhetetlen.
- Amennyiben időben érkezik a bejekellenek. Ez utóbbiak katalizátorként
- Milyen pozitív tények befolyásolják lentés - és ebben az állampolgárok is
vehetnek részt a környezetvédelmi beru- a kárelhárítás eredményességét?
sokat tudnak segíteni - gyors helyszíni
házásokban. A szervezetnek pedig még
- Az üzemek folyamatosan karban- szemlével és laboratóriumi vizsgálatokeredményesebb munkával, a környezet tartják a környezeti kárelhárítási terve- kal az esetek döntő többségében fényt
ügyéért végzett szolgálattal tekintélyt ket, a szennyeződés tovaterjedésének derítünk a tettesekre. A szankcionálás
kell kivívnia miiködési teIÜletünkön.
meggátolására beavatkozások történnek, mértéke (szabálysértési feljelentés, búnúj szennyvíztisztí- vádi eljárás indíttatása, rendkívüli
tók épülnek, igaz- szennyvízbirság, veszélyes hulladék-bírgatóságunk részé- ság, stb.) pedig az okozott kár nagyságről folyik a vízrendjéből és az elkövetőnek az előzőekgyújtők
rend- ben foglalt hozzáállásától is függ.
szeres vizsgálata.
- A környezet védelmére szerencsére
Átfogó eredményt egyre több figyelmet fordít a sajtó is. A
térségi környezet- lakosság korrekt tájékoztatása mellett
védelmi tervek ké- nagy jelentőséget tulajdonítok a tudósíszítésével lehetne tások bizonyos "elrettentő" szerepének.
elérni, amihez egy Minden esetre a bírságolás intézménye
országos hatáskö- korszerűsítendő - a környezetben okorű szerv menezott kár mértékét egzaktabb módszerekdzser szerepe el- kel célszerű a jövőben meghatározni, és
engedhetetlen.
a bírságtételeket a jelen kor követelmé- Mi jellemző a nyei szerint kell újra megállapítani.
szennyezést ok- Minden rendkívüli szennyezést "házókra?
zon belül" is minősÍtünk. Munkatársa- Talán ötféle immal leszűrjük a tanulságokat, megbetípus van: az első széljük azt is, mit kell és mit lehet a
időben
precízen jövőben hasznosítanunk a szerzett tabejelentést tesz, pasztalatokból. Egyébként nincs két
segít a feltárásban, egyforma eset, és ne feledjük, hogy az
az elhárításban; a élővilág, ezáltal természetesen az embemásodik késlelteti rek is valamilyen mértékben minden
a bejeIentést és a környezeti kár negatív hatását megérzik,
kivizsgálást;
a - fejezte be nyilatkozatát Kató Emő.
harmadik úgy véIvántsó Iván
dekezik, hogy tá(Fotó: Csikos Ferenc)
madja a hatóságot;
Halpusztulás a Holt-Tiszánál
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A lopásnak is van sora
Azt mondják - és a szakmabeliek lopás miatt van előzetes letartóztatásban.
véleménye szerint ez örök igazság -, Bűnlajstromán egyébként a lopás szerehogy a lopásnak is megvan' a maga pel a legtöbbször. A kontárra emlékezteregulája, gondosan kidolgozott törvénye. tő legutóbbi búncselekményét öt hónapA "hivatását" szerető, munkáját lelkiis- pal azután követte el, hogy letelt három
meretesen ellátó tolvaj - ezt is a szakma- éves börtönbüntetése és kiszabadult, és
beliek mondják - az úgy vigyáz, olyan egy hónappal megelőzve azt az eseféltő gonddal óvja a kiszemelt zsákményt, hogy egy újabb lopásért újból
mányt, mintha az máris az övé volna. előzetes letartóztatásba vették.
Óvja és féltve vigyázza, mert tudja:
Góman úgy indult el otthonról az
akkor igazán gazdag és értékes a zsák- elmúlt év november 8-án a délutáni
mánya, ha az eredeti állapotában, sértet- órákban, hogy elmegy kukoricát bönlenül kerül a birtokába.
gészni. Útközben találkozott sógorával,
Góman János, Jászjákóhalma, Jókai út Rostás Józseffel és mostani élettársának
3. szám alatti lakos legutóbbi búncselek- 13 éves fiával. Arra gondolt, hogy
ményével biztosan nem érdemelte volna együtt könnyebb lesz a betakarítás és
ki a szakma elismerését. A lopás szigorú már hármasban folytatták útjukat. Mint
regulája szerint Góman Jánost kontárnak később elmondta, ő nem tehet arról,
neveznék. Pancsemak, akinek halvány hogy nem az elhullajtott kukoricacsöfogalma sincs arról, hogy egy valamire- vek, hanem a helyi Béke Tsz sertéstelevaló tolvajtól mit vár a szakma. Pedig az pe mellett húzódó és vasbilincsekkel
ercsi születésű Góman megtanulhatta összekötött alumíniumcsövek kerültek
volna a "mesterség" minden csínját-bín- először az útjába.
ját. Lett volna rá alkalma bőven, hiszen
A csöveket megpillantva Góman már
hosszú ideje és rendszeresen lop.
tudta: ma nem kukoricát böngésznek, és
Viszonylag fiatal kora ellenére - az szólt Rostásnak, hogy kerítsen egy doidén tölti be a 35. életévét - már sokszor rongot, olyat, amivel össze lehet lapítani
volt büntetve. Az elmúlt tíz esztendejé- a csöveket. Aztán munkához láttak, lapínek a felét a börtönben töltötte, jelenleg tották, majd összehajtogatták a csöveket,
is a szolnoki BV Intézet lakója, ahol hogy zsákokba tudják rakni azokat.

Szorgalmasan dolgoztak, csak addig
szüneteltek, míg megmagyarázták aZ
odakíváncsiskodó három tsz-dolgozónak, hogyacsöveket úgy találták összelapítva. Azt pedig tudják, hogy az összenyomorított alumínium már semmit sem
ér a tsz-nek. Hát ezért viszik magukkal.
A három sertéstelepi elfogadta a
"meggyőző" érveket és visszament a
telepre. Gómanék pedig folytatták a
munkát, több mint egy mázsa csövet
lapítottak össze és raktak zsákokba. Este
nyolc órakor a zsákmány már Farkas
Zoltán helyi fémgyújtő udvarán volt. Az
elhitte, hogy a csöveket egy bolgárkertésztől vették, ő is átvette, ki is fizette a
"hulladék" fémet.
A Jászberényi Városi Bíróság Táborosné dr. Varga Rozália tanácsa hozott
ítéletet Gómanék ügyében. Góman Jánost kiskorú veszélyeztetése és lopás
búntette miatt, mint többszörös visszaesőt 1 év 2 hónap börtönbÜlltetésre ítélte
és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott feltételes szabadságra
nem bocsájtható. Rostás József esetében
a közkegyelem folytán a büntetóeljárást
megszüntette.
Az ítélet nem jogerős.

Emlékmiiavatás
Ocsödön
Második világháborús emlékmavet avattak augusztus 25-én
Öcsödön. Az emlékma
közadakozásból és Robert L. Hastings amerikai pilóta (gépe
Cksödön zuhant le
1945-ben) adományából épült, Novák istván építész tervei
alapján Juhász Gyula
ötvösmavész és Horváth Géza helyi kőma
vesmester kivitelezésében. A bronzbetét 197
áldozat nevét őrzi.
Képeink az emlékma ünnepélyes megáldásáról készültek. (Fotó: Korényi)

.~
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ENGEDMENYES
HÚSTERMÉK AKCIÓ JÁSZBERÉNYBEN,
AZÉKV
JÓKAI
PELYHESPARTI
LENIN ÚTI ABC-IBEN

SZEPTEMBER 5-TŐL OLCSÓBB A
LECSÓKOLBÁSZ 110 - 90
ZÖLDBORSÓs ROlÁD 188 - 160
PAR. NYELVKRÉM 150 - 125

~~- ~----!!!!!!!!!!!!
PÁLYÁZATI FELHívÁs!
A JÁSZBERÉNYI APRÍTÓGÉPGYÁR

pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedő

~

gyártásfejlesztési osztályvezetői, gyártóeszköz-gazdálkodási
osztályvezetői és munkaügyi osztályvezetői
munkakörök betöltésére.

A munkakörök 1990. december l-jétől foglalhatók el.
AZ ALKALMAZÁSOK FELTÉTELEI:
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
legalább 10 éves szakmai gyakorlat, legfeljebb 45 éves életkor.
A jelentkezőktől szakmai önéletrajzot,
erkölcsi bizonyítványt és végzettséget igazoló okiratot kérünk.
A pályázatok 1990. szeptember 30-ig nyújthatók be az alábbi címre:
NAGY JÓZSEF üzemgazdasági osztályvezető, Jászberény, Sportpálya u. 1.,
5101, Pf. 65. Telefon: 57/12355

A PÁLYÁZA TOKAT OKTÓBER l5-IG ELBÍRÁLJUK.
A döntésről a pályázókat a pályázat egyidejü visszaküldésével értesítjük.
*34358/2*

"
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Zenés'randevú
a Tisza-tónál

Kukkolók is szép számmal akadtak a
nézőtéren

férfiak első és második díja Szolnokra került
Mondi András és Sajó Péter jóvoltából,
harmadik a mezőtúri Csípes András lett.
Már a tóátúszó verseny résztvevőinek ille·
tőségéból is kitűnt, hogy az országban milyen sokfelé ismerik már e kellemes üdülő·
hely vonzerejét. A szépségverseny újabb
bizonyítéka volt ennek, Sátoraljaújhelyről,

Mustrán a lányok. 17-es számmal a

"

későbbi győztes,

a Tisza-tó szépségkirálynője

Gyöngyösről, Budapestről, Hevesről, Mező·
túrról, Tiszaderzsről és Jászárokszállásról
egy-egy, Jászberényből két, Szolnokról há·
rom, helyből öt jelölt sétált végig több

alkalommal
a
Amikor még híre-hamva se volt a ma már
színpadon. állta
nagy népszerűségnek örvendő Tisza-tónak a mustrát.
több mint huszonöt évvel ezelőtt -, jónéhány
Ez a látvány
ifjú abádszalóki zenész társult hasonló kedvezemél több ér·
telésű kunhegyesi és tiszafüre4i fiatalokkaL
deklődőt vonzott
Az Androméda és a Főnix együttes előzene
a
szabadtéri
karként nem kisebb híresség ekkel turnézott
színpad nézőte
az országban, miht a Bergendiékkel. Az ifjú
rére, s a közön·
évek tovatűntek, a zenekarok '\Szétszóródtak,
ség körében is
többen külföldre kerülteK, zenei pályán keve·
több
tucatnyi
sen maradtak. E kevesek közül hárman, &kik
szép lányt lát·
ma is. Abádszalókon élnek - Nagy János
hattunk,
akik
dobos, Polyák Csaba szaxofonos és basszus· •
nyugodtan beáll·
gitáros és Kiss András orgonista - a mai
hattak volna a
Androméda Old Boys törzstagjai, Hajdú Feszínpadi sorba,
renc gitáros-énekessel, aki kisóbb csat.lakovetélkedni a ki·
zott hozzájuk, kigondoltak egy nag.y bullt.
rálynői
cúnért.
Találkozóra hívtákrrteg egykori tenésztár;
A népes zsűri saikat, régi és új barátaikat a Tisza-tóhpz,
Komár László
egy hétvégére, ha már ilyen jel'jRWs idegenvetezésével
forgalmi érdekesség lett kis faluJukqóL Ez az
kis·
szolnoki
augusztus eleji három nap SQk érdekességet
lánynak ítélte a
és látványt kínált, anfelyek az f,bádszalóki
Tanácskoznak a zsöritagok (balról Szabó János MDF -képviselő)
szépségkirálynő
nyár kiemelkedő eseményévé tették.
nek járó koroA zenészbarátok kö- nát: Őri Adrienn 19 éves, 174 centi magas,
zül ott vendégeskedett fekete hajú egzotikus szépség . egyébként
a szalóki öbölben az idén érettségizett és közgazdásznak készüL
Ungvári
Dixieland Udvarhölgyei - a második helyezett hevesi
együttes, Rock' and szőkeség, Fehér Andiea és a,harmadik helyeRoll Partyt adott Ko- zett, a helybeli Besenyei Eva . is méltán
már László . Megren- érdemelték ki a vastapsot a rekkenő hőség
dezték a Tisza-tó át- ben. Hiszen nemcsak a kíváncsi szemek
úszó versenyt és meg- kereszttüzét kellett elviselniük, hanem a rá~
választották a Tisza-tó adást is a kánikulában, hiszen a tűző napon
szépét.
biztos, hogy 40 Celsius-foknáI is többet
Az úszóverseny né- mutatott volna a hőmérő.
pes mezónyéból győz
A zenés randevú a koncertekkel, az örömtesként a nők körébő l a zenével, az élő diszkókkal, a látványos vermezőtúri Csípes Zita
senyekkel együtt remek szórakozást nyújtott
került ki győztesen, a Tisza-tónál vikendezóknek. Ennél jobb
második a budapesti ötlettel nem is jöhettek volna elő a nosztalgiCsulik Sára, harmadik ázni vágyó, örökifjú muzsikusok.
pedig a kecskeméti
- rónai N agy Katalin lett. A
De jó nekik! - vélik a legifjabb széségkirálynő-jelöltek
Fotó: Mészáros
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COMPUTER-M

szolgálatában
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C-M IRODANK AJANLATABOL!
- mM PB kompatibilis mikroszámítógépek
és tartozékaik,
- a számítástechnika alkalmazásához szükséges kiegészítő cikkek, segédeszközök,
- szakkönyvek széles választéka,
- szünetmentes áramforrás,
- számítógépes leporellók nagy választéka

ÚJDONSÁGAINK!
- üzenetrögzítős telefonok,
- video-, magnókazetta,
- lézer printer (ST AR),
- telefax,
- jogtiszta LOTUS programtermékek

MINDENT EGY HELYEN MEGVÁSÁROLHAT!
..
,
SZUV C-M Iroda Szolnok, Arkád üzletsor Telefon: 43-330
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Japán
modell
Nem igazán
ajánljuk mindenkinek az itt
japán
látható
modellt - melyet
Budapesten mutattak be - nálunk utcai viseletre, mert talán
kissé
feltűnő
lenne, különösen a fölső része.
IFotó:
Nagy
Zsolti
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Kérdések a rendszerváltozásról
Gyalölettel teli pillantást vet rám Szabolcs. Kérdez,
s én nem tudok válaszolni. A gyomromban, torkomban
gombóc "ül". Szótlanul nézünk egymásra szem üvegünkfelett. Nagyonfélek, ez az egyetlen közös dolog
bennünk, ez a szemüvegfölötti kitekintés.
A banjel bágyadtan fekszik az asztalon. Egy 1990
nyarán kiállított munkakönyv. Mi van most Magyarországon? Népköztársaság vagy köztársaság? Hát tavaly nem a köztársaságot kiáltották ki október 23-án?
A barna könyvecske els6 oldalán mégis a Magyar
Népköztársaság Alkotmányából vett idézet virit.
Most van, volt, vagy csak lesz rendszerváltás kérdezi Szabolcs. Mit papolsz itt nekem err61, vágja a
képembe. S hangosan elkezdi olvasni az idézetet. "A
Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja
a munka. Minden munkaképes polgárnak joga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képességei szerint
dolgozzék." Szabolcsot ma küldték el a hetedik helyr61. A felvételije nem sikerült. Kérvényezte, hogy
vigyék el katonának. Oda sem kellett, leszerelés van.
Neki tetsz6 munkát egy hónap alatt nem talált.
Legtöbb esetben azért nem, mert még nem volt katona.
Neki pedig kötelessége, becsületbeli ügye! Mit csináltok tifeln6ttek, rendszerváltás ürügyén? Mit akar-

tok t6lem? Még a munkanélküli segélyhez való jogot
se adjátok - sorolja. Majd újra felüti a Kádár-cfmeres
könyvecskét. "A dolgozók munkájukkal, munkaversenyben való részvételükkel... a szocialista építés
ügyét szolgálják." Munkaverseny, szocialista épités?
Azt mondtadfelejtsem el, hogy valaha itt szocializmust
akartak valakik. Azt mondtad, itt egy másfajta társadalom lesz. De mikor?
Nem tudok válaszolni. Csak összeszorul a torkom,
mert érzem, még mindig olyanban hiszek, ami csak
vágyálom. Demokrácia - valakiknek, esélyegyenl6ség
- egyenWtlenségekkel. Nem tudom Bibó István miért
gondolta - a demokrácia annyit tesz, hogy nem kell
jélnünk. Én félek. Félek ett61 a sok megmagyarázhatatlan, megválaszolhatatlan kérdést61. Félek a 18
évesen kilátástalanul feln6ttekké váltak dühödt pillantásaitól.
Szabolcs elkapja a könyvecskét az asztalról. Fütyül
a tisztes állampolgári létre. Elmegy Pestre az aluljáróba éjszakai ~'felvigyázónak", hogyakönyvárusok
standjait ne foszthassa ki senki. Havi húszezret igértek, s nem kell vinni a munkakönyvet! Ezt akartuk? Én
nem!
Kiss Erika

\..

Gyökérszoborpark
Ausztriában
kicsit mulatságosak,
kicsit
ijesztIJek a fatönkökbIJl, gyökerekbIJl kifaragott manók a
Graztól nyugatra fekvlJ falucska határában.
Alkotójuk,
a
helybeli benzinkút tulajdonosa, a 49 éves
Jakob Schrotter húsz éve
foglalkozik
hobbiból fafaragássaL
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Bizony,
bizony,
már
a
Parlament
se az a régi jó dagonya - révedezik
Szabad
György,

Or-

Keresztrejtvény
Közlemény
Tájékoztatjuk T_ Olvsóinkat, hogy lapunk szeptemberben
három alkalommal jelenik meg, tehát szeptember 19-én is.
Az eleve is hetilapnak indult újságunk szerkesztllség~ •
kisérleti jelleggel - ezzel a külüns7.ámmal is szeretne hozzájárulni a helyhatósági választáso k sikeres lebonyolítását
szolgáló tisztes tájékoztatáshoz_ Szeptember 19-ei különszámunkat megtalálhatják majd a pártok megyei irodáinál, a
helyi ~anácsoknál és az újságárusoknáL
Ebben részletesen közöljük a jelöltek hivatalos teljes
listáját, a pártprogram ok rövidített változatát és s7.ámos
közérdckil információt, híreket, szines írásokat, tudósításo-

kat.

Zwinkauban legördült a szerelős7.alagról az utólsó két.ütemiJ Trabant.
Ezzel véget ért a sok vitát okozó "NDK-népautó" több mint három év tizedes története_A gyárban ezután csak négyütemiJ, VW-motorral felszerel t
Trabant Limousine-okat és kis szériában VW-Pol6kat gyártanak_
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Megyei közéleti lap

Publilius Syrus ft.e. L sz.!
latin színész és költő volt. Jól
ismerte kora társadalmi problémáit, amit műveiben is publikál. Egy érdekes gondolatát a
vízszintes 13., valamint a függőleges 20. és 53. számú sorok
tartalmazzák.
Vízszintes: 1. Nyereség. 7.
Összekevert góc. 10. Teherautómárka. 13_ Az idézet kezdete (zárt
betö: J)- 16. Izrael, gépjárműve
ken. 17 . Belső szerv. 18. Az egyik
törpe. 19. Női név. 22. Dal. 24.
Német névelő . 25 .... Miklós; az
egyik '56-os mártír. 26. Város az
NSZK-ban. 27. Keletkezik. 28.
Motívum. 29. Európai főváros. 31.
... Jolán; népdalénekes. 33. Az
egyik Morse-hang. 34. Szeszes ital.
36. Kecsesen elsuhanó. 38. Agy,
de keverve. 39. Illyés Gy. művé
ben szereplő kis település. 41. ...
poetica. 42. A két Morse-hang. 44.
Körülbelül. 45. Hármas korona.
48 . ... T. István; akadérrúkus. 50.
Görög betű. 52. Római katolikus
szertartás. 54. Névelős évszakok.
56. Á.N.E. 57. Szovjet sak.kozó.
59. Dunántúli kisközség; irányítószáma:· 8347. 60. Hangtalan ikon.
62. Egy osztrák nagyvárosba való.
64. Olasz folyó. 65. Daloló szócska. 66. A szűkebb kor.mány. q8.
Műsorszórás. 70. Kicsike. 72. Attetsző. 74. Egy dunántúli labdarúgó-csapat név betűi . .
Függőleges: 1. Nem beszélnek

egymással. 2. Római pénz volt 3.
Thaiföld egykori neve. 4. Konyhakerti növény. 5. Francia arany. 6.
Szovjet folyó. 7. Egy Pest környéki
községbe való. 8. Tetőfedő. 9. A
germárúum vegyjele. 10. Csapszék. 11. Rézsutos. 12. Igen idős
ember. 14. Tagadószó. 15. Ü.M.A.
20_ Az idézet folytatása (zárt betök: R,T)_ 21. Egy olasz kisvárosban lakik, Verona közelében. 23.
Rövidített női név. 26. Vidám darabok. 27. Daloló szócska. 30.
Mindannyian. 32. Rábír. 35. Görög
betű. 37. BrazHia, gépjárműveken.
38. Az idom. 40. Rata, de keverve.
43. Írta, régiesen. 46. Posztóféle.
47. Az a,rgon vegyjele. 48. Szomorú. 49. Enekkari tagok. 51. T.Y.K.
53_ Az Jdézet befjezése (7.árt betök: 1,0)_ 54. Oszlopokkal körülvett udvar. 55. Becézett női név.
58. Jász ... 61. Fafúvós hangszer.
62. Bognár-részlet. 63. Szamárhang. 66. Tékozlásban van. 67.
I.P.T. 69. Német névelő. 71. Tetejére. 73. Saint, röviden.
Beküldési határidő: szeptember 28.
Az augusztus l-jei lapunkban
közölt rejt'/ény helyes megfejtése:
"Rágalmazz csak vakmerl5en, majd
megragad bel6le valami!" (Cicero)
A helyes megfejtóJs közül vásárlási utalványt nyert: Esik Béla Budapest; Szentesi Lajosné Kisújszállás; Takács Gábor Hatvan.
A nyereményeket postán küldjük el.
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