,

..

"A HAZA MINDEN ELÖTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Közös érdek,
kölcsönös bizalom
A címben érzékeltetett szellemben ültek le a napokban a közös
tárgyalóasztalhoz a megye különböző pártállású országgyülési
képviselői és a megyei sajtóorgánumok vezető munkatársai. A
megbeszélés azzal a konstruktív szándékkal jött létre, hogy lezárja
egy korábbi, esetenként félreértésekkel, kétoldalú "durcássággal"
terhelt korszakot, s új alapokra helyezze a képviselők és az
újságírók viszonyát, valamint számba vegye a kölcsönös és a köz
érdekében nélkülözhetetlen együttmüködés újabb lehetőségeit.
A honatyák /dr.Tóth Albert, dr.Szabó Lajos, Halász István,
dr.Kiss Zoltán, Molnár István, Vincze Kálmán/ elmondották, hogy
a korábbi, rövid életű sajtóbojkottot elhibázott módszernek tartják
utólag is, s megitélésében kezdettől nem voltak egységesek.
Objektiv, tényszerü, hiteles tájékoztatást várnak a sajtótól, s azt az
etikai elvet - amelyet a BBC már régóta követ -, hogy mindenben
mindíg halgattassék meg valamennyi érintett fél, ha kell, kommentar nélkül!
Joggal kérdezhetné az olvasó, hogy ez rendjén van, de mi volt
akkor a korábbi gond? Gyakorlatilag semmi. Apró félreértések
történtek, ~elyek tisztázása azonban jobb későn, mint soha! A
képviselők is és a sajtó munkatársai is a közt szolgálják. Nem
riadalmat kell okozni, hanem a korrekt tájékoztatással kell az
embereket olyan helyzetbe hozni, hogy legyen képük az új politikai
folyamatokról, s tudjanak dönteni egyéni, munkahelyi dolgaikban
is a tények ismeretében. Ez a szándék, valamint a kölcsönös
bizalom és időbeni tájékoztatás igénye mindkét fél részéről
erőteljes hangsúlyt kapott.
Bizalmi alapon természetesen lehetnek viták, hangozhatnak el .
kölcsönös kritikák, de végső soron a képviselők és az újságírók
"közös hajóban eveznek", az ország felemelkedéséért, a társadalmi
gondok megoldásáért küzdenek. Ezért a képviselőknek minden
érdemi vagy a térség érdekeit érintő kérdésben hallatni uk kell
hangjukat, az újságíróknak pedig hitelesen kell mindezt az olvasók
elé támiuk.
Az oldott hangulatú megbeszélés eloszlatta a korábbi félreértéseket, közelítette az álláspontokat, bepillantást engedett a képviselők igen zsúfolt elfoglaltságába és a különböző szerkesztőségek
jelenlegi gondjaiba,lehetáségeibe.
A legfőbb haszna azonban mindenképpen a bizalomerősítésre
való törekvés és a kölcsönös tájékoztatás elmélyítésére irányuló
szándékok és módozatok megbeszélése volt.
László Gyula

~~~
#
Fejezetek
a katolikus
egyház
szentjeinek,
mártírjainak
életéből

a 8. oldalon

~~~ ~

''Gyakorlatoznak'' a leendő szakemberek. A
balatonszéplaki
Interpress
Szállodában
készült
képösszeállitásunk a 18. oldalon.
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A pártok tájékoztatója
a helyhatósági választások
előkészületeiről
A tavaszihoz hasonló sikert vár azMDF
A Magyar Demokrata F6rum szolnoki irodájában a választásokr61 adott
tájékoztat6 során Tóth Istvántól,az
MDF megyei elnökétől megtudtuk a
következőket: a választási kampány
most sokkal szerényebb és csendesebb
lesz, mint a márciusi-áprilisi országgyűlési választások időszakában volt.
A párt korrekt, tiszta, az állampolgárok által átláthat6 eszközökkel' igyekszik a helyi hatalmi váltás választási
feltételeit megteremteni. Nem kívánnak plakátháborút folytatni, nem más
pártokkal mérkőznek, hanem a jelöltjeik a választ6polgárok gondjaival
akarnak a helyszínen megismerkedni,
s ezáltal - a személyes kapcsolat révén
- megszerezni voksukat. T6th István
elmondta, hogy a választási rendezvényeiken, illetve a körzetekben nyugodt
hangvétellel, érdemben kívánnak fellépni önmagukr61 sz6lva, s nem másokat "áztatni".
A megyei szervezetnek ebben az
időszakban számos olyan feladata van,
amely korábban nem volt jellemző.
Többek közölt össze kell fognia és
segítenie a kistelepüléseken élő, dolgozó MDF-tagokat, akiknek nincs
öná1l6 szervezetük. A megyei választmány így a kampány koordinálását és
a helyi csoportok vagy egyéni tagok
segítését vállalja elsősorban. Ebben a
helyzetben közvetítő szerepe rendkívül
fontos.
.
Az MDF megyei elnöke elmondta
még, hogy a mostani helyhat6sági jelöltek kiválasztásánál kizár6 oknak tartották a volt MSZMP tagságot. Abból
a megfontolásból tették ezt, hogy az
"átmentéssel" senki ne vádolhassa
őket, s meggyőződésük, hogy a helyi
rendszerváltás csakis a korábban független, pártonkívüli emberektől várhat6 el.

Az esélyeket latolgatva sz6ba került,
hogy az MDF a tavaszi országgyűlési
választásokhoz hasonl6 sikert vár most
is. Azt pedig, hogy ebben a szeptemberi szakaszban kivel és hogyan lépnek koalíci6ra, azt minden településen
a helyi viszonyok döntik el. Szolnokon
például a független Kisgazdapárttal
most egyfajta részleges választási szövetségre léptek. (Ez csak a választások
idejére sz61 és részleges szövetségről
van sz6.)
Az a céljuk, hogy ismert, hiteles, a
településen élő és a lakosok által megbecsült embereket jelöljenek, mert
meggyőződésük, hogy ebben a választási fordul6ban az adott személyiség
sokkal fontosabb, mint a párthovatartozás.
A szolnoki 17 egyéni választ6kerületben a következő jelölteket állítják:

1./ Itt a kis gazdák jelöltjét támogatják

2./ MDF jelölt lesz, a személyét
később

döntik el
3./ Urbán Sándor erdőfelügyelő

4./ dr. Somodi Lászl6 ügyvéd
5./ Az MDF jelölt személye később
dől el
6./ dr. T6ta Áron ügyvéd
7-8-9./ A Kisgazdapárt jelöltjét támogatják e körzetekben
10./ dr. Török István agrármérnök
11./ dr. Erdei Gyula jogász
12./ Juhász István szakmunkás (a
munkástanács vezetője)
13./ dr. Verebélyi J6zsefügyvéd
14./ dr. P6ta Sándor orvos
15./ dr. Gelléri Dezső főorvos
16./ Urincz István ornitol6gus, tájvédelmi felügyelő
17./ Csépe Lajos agrármérnök
A sajt6tájékoztat6n elhangzott még,
hogy az MDF Szolnokon a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központi előtti
téren választási faházat állít fel, amelyben az érdeklődők megtalálhatják a
MDF részletes (103 oldalas) programját, választási elképzeléseiről sz616 tájékoztat6kat, a jelölteket bemutat6 sz6r6lapokat, és vásárolhatnak más apr6ságokat is.

Az MDF önkorlDányzati
progr8.llljának főbb
célkitűzései
"A lakható városért"
Ha turistaként megérkezünk egy városba, vizuális élményeink hatására rögtön
felmerül: j6 volna-e itt élni, lakni vagy sem. Szolnok ebből a nézőpontból
igényes ember számára nem igazán vonz6. Építményei - kevés kivételtől
eltekintve - jellegtelenek. Utcái porosak, piszkosak. A főútvonalon a forgalr'li
dug6k ma már napi jelenségek, a levegő erősen szennyezett; és még sorolhatnánk az inkább taszít6, mint vonz6 jelenségeket. Néhány napi itt tart6zkodás
után az is kiderül: a város egyéb vonatkozásában sem igazán
~
marasztaló.
IRa
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Az ivóvíz nem élvezhető, a szolgáltatások - enyhén
szólva - hiányosak. A boltokból, a vendéglátó helyekről
gyakran megalázottan távozunk, az igényes, kulturált szórakozási lehetőség ritkaság számba megy, a tartalmas szabadidő-eltöltés esetleges, és így tovább.
Mit nyújt az itt lakók számára városunk? A többségünk
számára szűk dobozlakásokat, elviselhetetlen szomszédokkal, ételszaggal és más kellemetlenségekkel. Egyre szűkö
sebb megélhetést, látszólag zsúfolt boltokat, ahol éppen az
nincs, amit keresünk. Késő délután és hétvégén zárt
boltokat, ügyeletes gyógyszertárakat, orvosi rendelőket.
Zsúfolt iskolákat és kórházakat, rosszul felszerelt művelő
dési intézményeket. Néma telefonfülkéket, bürokratikus
hivatalokat.
Persze mást is: a Tiszát, a Holt-Tiszát, ahol evezni
tanultunk, a Tiszaligetet, ahol valaha szárnháborúztunk, az
uszodákat, ahol az első úszóleckéket vettük, a sportpályákat, ahol sportsikereket értünk el és sportélményeket kaptunk, az iskoláinkat, ahol a beruvetéssel és a "szocializmussal" ismerkedhettünk meg, hogy azután beruvető tudományunkkal élve a szocialista rendőrséggel is megismerkedhessünk. A Tisza-parti sétány t, ahol szerelmünkkel az
első csókot váltottuk. Egyszóval, a szülőföld varázsát, ahol
otthon vagyunk egy "komfort nélküli lakásban".
Lehet-e ez a lakás komfortos abb? Az MDF Szolnok
Városi Szervezete szerint igen, olyan önkormányzattal,
melynek célkiruzése:
1./ A téveszmére, hamis ideológiára alapozott oktatási,
nevelőmunka megváltoztatása, az időtálló nemzeti és egyetemes értékekre, hagyományokra alapozása. A tíz éves
alapképzés feltételeinek biq;tosítása.
2./ A város összehangolt művelődési tevékenységének
megszervezése, a szellemi élet felpezsdítése, városi lap
újjáélesztése, illetve alapítása.
3./ A kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi
szolgáltatások színvonalának javítása: további, éjjel-nappal
nyitva tartó üzletek nyitása, működtetése, a közétkeztetés
lehetőségének és az idegenforgalmi szálláshelyek kínálatának bóvítése.
4./ Új vállalkozások, tőkebefektetések, farmergazdaságok
és tulajdonosi alapon szerveződő szövetkezetek támogatása.
5./ Az utak tisztaságának, a szemét folyamatos elszállításának megoldása, az utak folyamatos karbantartása, a
szilárd burkolattal ellátott úthálózat bővítése.
6./ Új, a XXI. századra figyelő városfejlesztési koncepció
kidolgozása, zöldterület-centrikus várospolitika kialakítása.
Az állami lakások értékesítésének folytatása, a lakásfelújítások, korszerusítések támogatása.
7./ A szabad orvosválasztás lehetőségének megteremtése,
az idős korúak, más rászorulók szociális ellátásának biztosítása.
8./ Környezetkímélő, környezetvédő beruházások támogatása. A környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok maradéktalan érvényesítése.
9./ Polgári őrség megszervezése, az engedély nélküli
kereskedelem megszüntetése.
10./ Az önkormányzat és a lakosság közötti rendszeres
kommunikáció és tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
11./ A sportolási lehetőségek kiszélesítése, a sport és
testnevelés céljait szolgáló befektetések támogatása, a
versenysport szervezeti rendszerének átalakítása.
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12./ A rendszerváltozást reprezentáló, az igényeknek és
szükségleteknek megfelelő önkormányzat megszervezése.

Európai város
Az államalapítás időszakában Európa jelentős részén már
fejlett államalakulatok, virágzó városok léteztek. Ennek
ellenére a XIV-XV. századra fontosabb városaink, kiváltképp Buda minden tekintetben vetekedett a legfejlettebb
nyugat-európai városokkal. A későbbi századok viharai
azonban olyan csapásokat jelentettek hazánk fejlődésére,
melyet mindmáig nem sikerült kiheverni.
Az 1867 -es kiegyezés t követő rohamos társadalmi-gazdasági változások ugyan felvillantották a reményt az Európához való felzárkózáshoz, azonban a két világháború és
következményei, köztük nem kis mértékben a kommunista
hatalomátvétel szertefoszlatott minden reményünket.
A XXI. század küszöbén Európában szegény szomszédok
vagyunk, és türelmetlenül kopogtatunk az "Európa-házba".
Mit tegyünk, mit tehetünk, hogy kopogtatásunkra invitáló
(hívó) választ kapjunk.
Az ország kormányzata mellett erre a most megválasztandó önkormányzatnak kell a válaszokat (tett~kkel, intézkedésekkel) megadnia.
Az MDF Szolnok Városi Szervezete a következő válaszokat adná:
1./ Az iskolák tartalmi és szervezeti alternatívájának
bóvítése, az iskolarendszer megváltoztatása, népfóiskola
megszervezése.
2./ A megyei könyvtár és múzeum megfelelő elhelyezése,
történeti állandó kiállítás és képtár megnyitása, a Művészte
lep szellemi életének felélénkftése.
3./ Koncentrált árupiac, kereskedőházak létesítése, színvonalas közétkeztetés, vendéglátás és idegenforgalmi kínálat.
4./ Új iparágak - többek között elektronika, autóipar alapításának elősegítése, ipari, mezőgazdasági vállalkozások hitelfinanszírozásának megszervezése.
5./ A városi közlekedés megkönnyítése, a telefonellátás
jelentős javítása, a szükséges energia biztosítása, az ivóvíz
minőségének javítása, a csatornahálózat bővítése.
6./ Egyéni, az ország más településeitől eltérő, színvonalas városarculat létrehozása. A szociális szempontból rászorulók és pályakezdők lakásellátásának biztosítása, családiházas, kertvárosi (elővárosi) jellegű lakások építéseihez
terület-előkészítés, területbiztosítás.
7./ Szakrendelői, kórházi ellátás rendszerének bővítése, a
hajléktalanság problémájának megoldása.
8./ Átfogó városi környezetvédelmi program kidolgozása
és időarányos végrehajtása.
9./ A segélyhívás, a rendőri szervek közötti távközlés és a
bűnrnegelőzés nemzetközi szintű technikai feltételeinek
biztosítása.
10./ A városi televízió-hálózat bóvítése.
11./ A polgárok önszerveződésén alapuló szabadidő
klubok, egyesületek létrejöttének és működésének támogatása.
12./ Az önkormányzat demokratikus és gazdaságos mű
ködtetése, a város érdekeit szem előtt
tartó nemzetközi kapcsolatok létesítése és ápolása.
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"Isten, haza, család"

Szerény, de célratörő
kaIIlpány akisgazdáknál
A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt szolnoki és megye i vezetése szintén sajtótájékoztatón ismertette választási elképzeléseit. Pósta Zsolt, a párt megyei igazgatója kifejtette, hogy szerények a lehetőségeik, mivel az új képviselő-testü
letek létszáma jelentősen csökkent,
ennek ellenére el kívánják érni, hogy
választott tagjaik ott legyenek valamennyi település képviselő-testületé
ben. Vallják, hogy a küzdelmet ebben a szakaszban is fel kell venni, és
azokban az ismert, nyitott politikai
kérdésekben (földtörvény, életszínvonal, oktatáspolitika stb.) kell utat
tömi, mert ők elsősorban a vidéken
élők közvetlen érdekeit akaIják szolgálni.
A Kisgazdapárt egyik fő célja az,
hogyaföldtörvényre alapulva egy
teljesen új, közigazgatási modell alakuljon ki az országban, vidéken. A
másik fő céljuk, hogy a társadalom
értékes rétegeire építve megvalósuljon a haza és ezen belül a vidék
fellendülése.
Pósta Zsolt hangsúlyozta, hogy a
megyében, de különösen Szolnokon
még mindig jelentős erőt képviselnek
az előző rendszer funkcióban maradt
különböző szintű vezetői. A cseréknél fontosnak tartják a rátennettséget
és a szakmai felkészültséget, de nem
akarnak eltekinteni a korábbi idő
szakban hibákat elkövetők felelős
ségre vonásától.
Igen fontosnak tartják, hogy az új
helyi képviselők, illetve önkonnányzati testületek az adott település felelős gazdái legyenek és az ott élő
polgárok érdekeit szolgálják.
A sokat vitatott tulajdoni kérdésekszólva elmondotta, hogy a Kisgazdapárt a "törvénytelenül elrabolt"
tulajdonokat (föld, ház, üzlet, üzem
ről

stb.) az új önkonnányzatok rehabilitálják, kapják meg mindazok, akik
jogosultak rá és tudják működtetni .
A Kisgazdapárt a szolnoki egyéni
választókerületekben a következő jelölteket állítja:

1./ Viszlay Ferenc az Orvosi
Mőszer Kereskedelmi Vállalat
helyi kirendeltségének vezetője
2-3-4-5./ Nincs önálló jelöltjük,
az MDF jelöltjeit támogatják

6./ Pósta Zsolt építőmérnök
7./ Bohácsi Ferenc virágkereskedő, a Független Ifjúság Megyei Szervezetének elnöke
8./ Rozsos Lajosné kertészmérnök
9./ Deák István szerszámkarbantartó
10-11./ Nincs önálló jelölt, az
MDF j elöltj eit támogatják
12./ Bogdán Béla közlekedési
mérnök, vállalkozó
13./ Rózsa Ferenc független jelölt
14./ Perényiné Polónyi Erzsébet üzemgazdász
15-16-17./ Az MDF j elöltj eit támogatják

A Szabad Demokraták
Szövetségének és a Fiatal
Deinokraták Szövetségének közös
jelöltlistája a szolnoki egyéni
választókerületekben
1./ Kovács Lajos üzletvezető (SZDSZ) - pártonkívüli
2./ Balla György mérnök (Fidesz)
3./ Kovács Márta restaurátor (SZDSZ)
4./ Kanyó Dezső kisiparos (SZDSZ)
5./ Horváth Péter olaj mérnök (Fidesz)
6./ Hofgart Györgyné gyermekgondozó (SZDSZ) - pártonkívüli
7./ Nagy Szabolcs vállalkozó (Fidesz)
8./ Szabó Zoltán üzletkötő (SZDSZ)
9./ Szabó Rudolfné dr. MES ZI-vezető (SZDSZ)
10./ Buday György mérnök (SZDSZ) - pártonkívüli
11./ Labóczki Enid ügyintéző (Fidesz)
12./ Dr. Detre István főorvos (SZDSZ)
l3./ Dr. Budai Béla vállalkozó (Fidesz) - pártonkívüli
14./ Dr. Lengyel Györgyi sportorvos (SZDSZ)
15./ Polónyi János mérnök-közgazdász (SZDSZ) - pártonkívüli
16./ Dr. Rékási Róbert jogász (Fidesz)
17./ Szalai Sára pedagógus (SZDSZ)
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Részletek az SZDSZ
Szolnoki Szervezetének
regionális környezetvédelmi
programjából
szemben, hogy ez
rajtunk, állampolgárokon fog múlni.
Úgy véljük, nem
lehetünk közömbösek vizeink iránt,
melyekben idestova
fürödni is veszélyes,
ivóvizünk
olykor
ihatatlan, gyermekeink vérében ólom
halmozódik fel, városaink szemetesek
és falvaink jellegtelenné váltak.

A
környezetet
szennyezni
tilos!
Senki se tűrje el,
hogy
környezetét
szennyezzék
vagy
A választási elökészüloetekröl König László, az SZDSZ
álpusztítsák.
Éljen
Szolnoki Szervezetének ügyvivöje tájékoztatta az újságírókat
lampolgári jogai val
és forduljon az érdekvédelmi szerveze(Összeállította:
tekhez vagy a bírósághoz. Szükséges
dr.
esetben az SZDSZ vállalja jogi képviseProgramunk humanista alapelvekből letét és védelmét
táplálkozik. Annak felismeréséből, hogy
Az állampolgároknak joguk van isaz ember - bár kivált a természetből - merni környezetük állapotának jellemző
csak vele együtt tud élni és nélküle it, azok egészséges vagy veszélyes volelpusztul. Annak az ismeretében, hogy a tát Ezért a legfontosabb adatok és értétennészet törvényszeTÚségeit felismerve kelések folyamatos nyilvánosságra kerués ahhoz alkalmazkodva tudunk csak lését önkormányzatunlc biztosítja.
harmóniát teremteni a társadalmunkban.
A környezetvéeelmi információk szaAnnak a tudatában, hogy jogunk van az bad áramlásának vagyunk a hívei. Töregészséges környezethez és abban a hi- vényes lehetőséget biztosítunk az adat-

Hamar Józsej)

bankok felállításának és az információszerzésnek. Megteremtjük az információ-áramlás feltételeit
Az SZDSZ az egész társadalom ügyének tekinti a környezetvédelmet, ezért
segíti a pártoktól független környezetés természetvédelmi szervezetek, társadalmi csoportok mega~ulását és mű
ködésük támogatását. Igy pártolj uk a
biokultúra alkalmazását és terjesztését
is. Az egyéni kezdeményezések, a társadalmi csoportok, a szakmai szervezetek
és a hatóságok közötti kapcsolatok elősegítése érdekében kívánatos egy független megyei környezetvédelmi információs iroda felállítása.
Új és átfogó, a környezet védelmét
szolgáló törvény (kódex) megalkotására
és nyilvános vitájára van szükség. Olyan
törvényre, amely egyértelmáen fogalmaz, mentesítések nélküli és a gyakorlatban alkalmazható, törvényes garanciákat nyújt.

Regionális kérdések
A Tisza és vÍzrendszerének víz minő
sége, hullám terének állapota egyre aggasztóbbá válik. IvóvÍz-ellátásunk,
egészségünk és mezőgazdaságunk érdeke, hogy a Tisza vize megfelelő minősé
gű legyen. A Tisza-völgyét egységes
egésznek tekintjük, és ezért részt kívánunk venni a védelmét érintő intézkedésekben. Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek nemzetközi összefogást javasolnak. Készüljön átfogó, az
egész VÍzgyűjtőt érintő környezetvédelmi feltárás és operatív terv a további
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vagy túlterheltek és rossz hatásfokkal működnek. Gyakoriak a
. rt?mIás megállítására és mérrendkívüli szennyezések.
tékének csökkentésére.
A város hozzájárul a Tisza elFolyóink hullámtéri erdei
szennyeződéséhez és ha ezen a
rétjei és holtágai végve~
helyzeten nem változtatunk, nem
szélyben vannak. KelÜljön a
lesz jogi és erkölcsi alapunk ahTisza és más mellékfolyói
hoz, hogy a Tisza vízminőségének
magyarországi szakasza teraz állapotát a város feletti szenymészetvédelmi oltalom alá,
nyezőktól számon kérjük.
hogy megmentsük élOviláJavasoljuk, hogya szennyvizekgát, visszaállítsuk tájképi
ból visszanyerhető anyagok kerüljellegét és kiterjesszük közjenek hasznosításra, az ilyen techjóléti szerepét.
nológia alkalmazására létrejövő
A kiskörei tározó az öntövállalkozásokat preferálni kell.
ző- és ipari víz szolgáltatása,
A város levegőj ének szennyea természetvédelem és az
zettségét elsősorban a közlekedés
energiatermelés mellett fookozza. A levegő ólomtartalma kozottabb mértékben lásson
kü1önösen a 4-es út mellett - olyan
el közjóléti feladatokat (üdümagas, hogy a gyermekekben mért
lés, szabadidő, sport) is. Anólomfelhalmozódás mértéke venak érdekében, hogya tároszélyessé vált. Tovább ronthatná a
zó és környezete ne váljon
helyzetet az akkumulátor-feldolgomohó és elvtelen tényezők
zó üzem idetelepítése. A folyó
színterévé, (a) a tározó terüközelsége, a város aggasztó terlete maradjon egy felelős
heltsége és egy veszélyes üzem
szervezet felügyelete alatt,
veszélyes hulladékának elhelyezé(b) a térség gazdálkodása és
si és feldolgozási gondjai miatt
fejlesztése a nyilvánosság
nem tartjuk elfogadhatónak az
tudtával és az önkormányzaüzem városunkba telepítését.
A ..
,.
tok
aktív közreműködésével
Amíg a gépjármúparkot lecsetörténJ.en
Kes' ül· ...
l
kornyezetvedebm programot dr. Hamar József hidrobioló, . , z Jon o yan gus ismertette (Fotó: I .Cs.)
réljük és az ólommentes benzin
hosszu távu koncepció a táhálózatát kiépítjük, hathatósan kell
rozó sorsáról, amely nyilvános vitára látását. Fel kell mérni a vízvezetékes
segíteni a jelenlegi állapotokon. Így a
b~sájtható. A f~usi és a természetjáró hálózat ~ap?~t" és ~onkrét javaslatot gépkocsikba szerelhető katalizátorok és
tunzmus keretem belül üdülócentrum kell tenm az IVOVIZ mmőségének javítáfélkatalizátorok alkalmazását szorgallegyen, a természetes és természetközeli sa érdekében. Addig is el kell kezdeni a
mazzuk, ösztönözzük a zárt munkaterükörnyezet épségének sérelme nélkül.
palackozott ivóvíz államilag dotált áruletek levegőjének tisztítás ára szolgáló
Az utóbbi évtizedek politikai gyakor_ sítását. Kerüljön rendszeresen nyilvászáltölt~es levegőszűrők bevezetését
lata, a profit hajszolása és a szakmai nosságra a sajtóban az ivóvíz minőségé
Az AllapfehéIje Takarmányokat Elő
passzivitás hatása, hogy Alföldünk ko- re vonatkozó információ.
állító Vállalat technológiája korszerusípár és monoton síksággá változott, hogy
Határozottan tiltakozunk az ellen,
tésre szorul. Ezért olyan zárt technológia
nem becsültük meg természeti értéknek hogya Víz- és Csatornamú Vállalat a
bevezetését tartjuk szükségesnek elóírni
számító erdeinket, amelyeket nemesnya- fizetendő szennyvízbírságát - mint eddig
s~ukr~, amely javíthatja a levegő
ras ültetvénnyé silányítottunk, hogy nem -, központi költségvetési keretból vagy a
usztaságat A beruházás vállalati deviza
kap jelentőségéhez méltó szerepet a fák vízügyi alapból fedezze!
nyereségből valósulhatna meg.
és az erdő szeretete. Azt szeretnénk ha
Hatósági erőfeszítések ellenére sem
A Tiszaliget a város egyetlen naaz erdőink visszakapnák termész~tes sikelÜlt megnyugtatóan kiépíteni a város
gyobb zöldterülete, amely a kikapcsolóvagy természetközeli arcukat, ha közjó- tartalék ivóvízbázisát. Aggasztó szá~t, a felüdülést és sportolás t szolgálná.
léti szerepük növekedne, míg a faültet- munkra az Aksi Holt-Tisza környezetLégszennyezettsége alig különbözik a
vények termesztése mezőgazdasági és védelmi állapota. Ahol fennáll a fertő
város más pontjáétól, nem megoldott a
nem erdészeti feladat lenne.
zésveszély, amelynek tulajdonjogi státugépkocsik
parkolása, sokszor elborítja a
sa nem ismert mindenki előtt, ahol toszemét és a zajszintje magas.
vább
folytatódik
a
környezet
szennyezéSzolnok város
Javasoljuk, hogy a Tiszaliget gépkose, és a holtág nem tudja ellátni tartalék
csiktól
mentes legyen és tiltakozunk
ivóvízbázis funkcióját
környezetvédelme
minden
olyan
beavatkozás ellen, amely
A város kommunális szennyvize a
alapvető funkcióit megzavarja. Ennek
A várost érintő környezetvédelmi csatornázott területekről tisztítás nélkül
adatok és értékelések kelÜljenek nyilvá- illetve mechanikai tisztítás után folyik érdekében önkormányzatunk hosszú tábele a Tiszába. Az ipari üzemeink vú rendezési tervet kíván készíttetni.
nosságra.
~
Felül kell viZsgálni a város ivóvíz-el- szennyvíztisztító berendezései elavultak
(Folytatás az 5. oldalr61)

7

.J..\SZ-NAGYKUN-SZOLNOK

, A pártok tájékoztatója a helyhatósági választások ~
előkészilleteiről

\.

(Folytatás, a 6. oldalr61)
U szodáink közegészségügyi állapota
nem kielégítő. Vizünk sokszor szennyezett, fertózésveszélyes és nem ritka a
dysentéria járvány sem. Az uszodák
egészségtelenül túlzsúfoltak, az úszótanfolyamokat egész év.ben kellene tartani
és nem kampártyszeruen egy olyan medencében, amely melegágya a kórok0zóknak. Önkormányzati rendelet bevezetését javasoljuk, hogy a meleg(gyógy)-vizes medencébe ne engedjenek gyerekeket
Csak részben megoldott a kóbor állatok befogása és humánus elhelyezése,
valamint az elpusztult állatok begyűjté
se. Az önkormányzat az állatvédő egyesülettel karöltve hozzon létre állatmenhelyet, ahol állatorvos is dolgozna.
A csótányok irtását a lakótelepeken
szervezetten, rendszeresen és hatékonyabb technológiával kellene megolda-

ni. A város kommunális hulladékát tároló szeméttelep rövidesen megtelik. Sürgősen biztosítani kell az új telep létesítését. Meg kell kísérelni a háztartási hulladékok szelektív gyűjtését és hasznosítá-

sát.
A város veszélyes hulladékainak elhelyezése és kezelése megoldatlan. Különös gondot okoznak a Vegyiművek technológiai hiányosságai. Bizonytalan az
egészségügyi intézmények környezetszennyező anyagainak megsemmisítése.
A Széchenyi lakótelepnél népjóléti
és csónakázó tavat lehetne létesíteni, és egyúttal megoldani a lakótelepet
részben övező csapadék- és belvízlevezető csatorna rendezését. Ez utóbbi igen
elhanyagolt és veszélyes állapotú.
A lakótelepen környezetvédő klubot
szervezünk, amely vigyázna a tisztaságára is, és megakadályozná a szemetelést.
erdőt

Minden tanácselnök
polgárDlester akar lenni
v áltozatok a változás ra
A lMSkés rendszerváltás nagy ütközetére
készül az ország. Szeptember 30-án megvívnak egymással a jelöltek s a v.álasztópolgárok. A két: vajon' lesz-e változás? Vajon
az új önkonnányzatokba olyan személyek
keIÜlnek-e, akik képesek a települések sorsáról helyesen dönteni. Persze ez csak
később fog kideIÜlni. Ma még csak a
tülekedés látszik a posztokért. A Jászság
településein egy önkormányzati képviselői
helyre három-négy jelölt van. Kivétel ez
alól JászbeFény, ahol a 14 egyéni kerületben lehetséges posztra több mint 90-en
aspirálnak!
A hón óhajtott hatalom egy szeletének
birtoklása nem mentes a pártharcoktól. Sőt
inkább az ádáz pártcsatározások jellemző
ek, kevés a független, az állampolgárok
bizalmát és tiszteletét élvező jelölt. K,ülönböző pártegyezségek születtek az adott települések adottságaitól függoon. Árokszálláson a Vállalkozók Pártja, az Ipartestület s
az SZDSZ közösen mindít jelölteket. Jászberényben az MDF-nek és a Kereszténydemokrata Néppártnak van együttesen
támogatott jelöltje. Az SZDSZ a Fidesszel
társult. Társadalmi szervezetek - Demisz,
Polgári Kaszinó Egyesület, Független
Szakszervezet - is. indítanak jelölteket.
Független jelölt Jászberényben dr. Sisa
Katalin ügyvéd. Miért vállalsz szerepet az
önkormányzati kipviseltJ-testületben? - kérdeztem tőle.

- Természetesen több oka van. De előbb
el kell mondanom, hogy nem voltam pártnak tagja, s ezután is megőrzöm függetlenségemet. Az MDF és KDNP támogatása
meg tisztelő számomra. Különösen vonzó
az MDF-esek részéről az az álláspont,
hogy különböző szakemberek kerüljenek a
testületbe, akik majd felkészültségük révén
valóban képesek egy-egy konkrét dologban érdemi döntést hozni. Mint jogásznak úgy érzem - bőven lesz feladatom, hisz
helyi rendeletek, új szabályok kialakításában gondolom szükség lesz rám. Szeretném, ha például a lakáskérdésben, vagy a
szociálpolitikában olyan korrekt szabályokat tudna az önkormányzat megalkotni,
mely a visszaéléseket megakadályozná.
Mindez szakmailag is inspiráló számomra,
a város ügyeinek intézése tágabb mozgásteret ad.
- Tehát nem a szflken vett választ6körzet
érdekei motiválnak?
- Nem, azt hiszem, ez a munka gyÖkeresen más, mint a régi tanácstagi tevékenység.
- Eddig a közéletben nemigen vettél
részt, Most miirt szántad rá magad?
- Eddig nem láttam értelmét, hogy kapcsolódjak olyasvalakikhez, akik megmondják nekem, miről mi legyen a véleményem.
Most viszont sokan megkerestek, hogy

indulj ak a választáson, nem én jelentkeztem. Elgondolkodtem a dolgon. Talán tudok tenni valamit a városért, de legfőképp
az itt élő emberekért, hiszen minden döntésnél azt is figyelembe kell venni, mi a jó
a polgároknak.
A polgármesterség is új ''vállalkozásnak" számít ez év őszétől. A jelöltek
száma is változatosan alakul. A Jászságban
egy nyugdíjba vonuló s egy lemondott
tanácselnök kivételével a hivatalban lévő
elnökök mindegyike szeretne polgármester
lenni. Az is, aki 17 vagy 22 éve fejti ki
"áldásos" tevékenységét. Hogyan lesz úgy
változás, ha a régiek · futnak be? Ez is
nyitott kérqés. De az is, hogy miért gondolják úgy sokan, mindegy, hogy ki lesz,
csak a régi ne legyen. A falvak jórészében
3-4-5 jelölt van a polgármesteri székre.
Vannak köztük olyanok, akik elszármaztak
szülőhelyükről, s most polgármesterként
akarnak visszatérni. Legtöbbjük azonban
helybéli.
Alattyánban Koczkás Gábor az öt induló
egyike. A tanácsnál dolgozik mint építésügyi előadó, s a helybéli MDF szervezet
alapítója, vezetőségi tagja.
- lehet, hogy mégsem indulok. Még van
öt napon a gondolkodásra. Bizonytalan
vagyok, mert az országgyűlés igen későn
tárgyalta a polgármesterekről szóló törvényt, sok részlet most válik világossá.
Aztán én tisztában 'vagyok saját hiányosságairnmal. A polgármesterséget egy rendkívül jól képzett jegyzővel tudnám csak
vállalni. Van is a faluban ilyen. Korábban
vb-titkár volt, de a pártállami korszakban
leváltották.
- Azon csak elgondolkodott, hogy ha
mégis ön lesz a polgármester, mit szeretne,
vagy mit kellene afaluban tennie?
- Egy biztos, egyik pillanatról a másikra
semmi sem fog változni. Ez hosszabb
folyamat része lesz, Ám jómagam, mint az
MDF egyik itteni alapítója azért dolgozom,
hogy ez a változás bekövetkezzen. Tényle"
gesen legyen beleszólási lehetősége a falu
sorsába az itt élőknek, ne néhány ember
fehérasztal mellett döntsön el dolgokat,
ahogy az eddig történt. Amit most fontosnak tartok, hogyamunkahelyeket meg kell
őrizni, s ha lehet, akkor újakat teremteni a
faluban. A nagyüzemek létszámleépítése a
bejárókat fogja először érinteni. Tehát az
új önkormányzatnak s a polgármesternek
ezzel számolni kell. Az is világos, hogy a
tanácsi apparátust nem lehet szélnek ereszteni. Jó, felkészült szakemberek kellenek a
falvakba is. A megnövekvő önkormányzati
önállóság megköveteli, hogy az állampolgárok ügyeit minden településen hozzáértő
módon intézzék. Ha ezt a lakosok is érzik,
az lesz az igazi változás.
K.E.
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Fejezetek a katolikus egyház szentjeinek,
márűrjainak életéből

(l.réSz)

kellett a római
helytartónak,
Szent Balázs
Quintianusn
Örmény származású püspök, Szebaszte városából. A ke- ak. Fölhasz·
resztényüldözés miatt híveit egy barlangból kormányozta. A nálta a császár
hagyomány szerint ezt a helyet vadállatok őrizték, hogy az őt üldöző rendeletét,
hogy
üldöző katonák el ne fogják.
célját
elérje.
Híveit állhatatosságra, kitartásra buzdította. Nemcsak a
lélek betegségeit gyógyította, ismerte a test bajait is, így lelki Ám Ágota állhatatosságán
és testi betegségeket egyaránt gyógyított.
Rejtekhelyét végül felfedezték, Agricola pogány helytartó hajótörést
hittagadásra próbálta kényszeríteni - sikertelenül, inkább vá- szenvedett
minden meslasztotta a halált.
Kemény ítéletet kapott, vízbe fojtották, majd holttestét terkedése.
Fennmaradtak
megcsonkították, lefejezték. Mindez 316-ban történt.
Keleten a VI. századtól, Nyugaton a IX. századtól mint a öntudatos szatQrokbajok ellen védő szentet tisztelték, a késő középkortól vai: "Szabad
vagyok és elkezdve a segítő szentek közé sorolták.
A Balázs-áldás liturgikus szokása a XIV. században kelet- őkelő nemzetkezett. Két keresztbe tett gyertyát tart a pap a hívek elé, s ségből szárközben Így imádkozik: "Szent Balázs püspök és vértanú mazom. Nincs nagyobb szabadság, mint Krisztusnak szolgálközbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és ni. A ti szabadságtok szomorú rabság, mely nemcsak a
bűnnek, hanem a fáknak és a köveknek is szolgáivá tesz
minden más bajtól."
titeket." Nem tántorították el Krisztustól a rettenetes kínzások
sem. Így imádkozott: "Uram, Istenem, aki teremtettél és kora
Szent Veronika
fiatalságomtól kezdve megoltalmaztál engem, aki nem engedA görög és az orosz nyelvben annyit jelent, mint igaz kép ted a szívembe férkőzni a világ szeretetét, aki tisztán megőriz
(vera ikon). Az övé talán? Nem. Krisztusé.
ted testemet minden szennytől és erőt adtál a hóhérok
A történet nagypénteki. Ment Jézus a keresztjével az úton, kínzásainak elviselésére, add, hogy irgalmasságod színe elé
melyet behintett könnyeivel és szent vérével. Háromszor is jussak. Mert valóban ideje már elhagynom e világot, hogy
elesett közben a kereszt súlya alatt. Az emberek tehetetlenül kegyelmedben részesüljek."
nézték ezt a szenvedést. Csak Veronika nem nyughatott.
A máltai lovagrend egyik patrónáj át tiszteli e szűz vértanúValamit tennie kellene, ébredt fel benne a gondolat. Legalább ban, mivel egy alkalommal az ő segítségével aratott fényes
egy pohár vizet visz neki, azt talán megengedik a durva győzelmet a törökök felett.
katonák és a csőcselék, akik ott nyüzsögtek Jézus körül. De a
Szent Ágota a takácsok, pásztorok védője.
tolongásban kiverték kezéből a vizet.
Ott állt üres kézzel, de teli szívvel. S a készséges szeretet
Emiliáni Szent Jeromos
találékony. Mit adhatna, amivel enyhítené fájdalmait, amivel
A virágzó reneszánsz szülötte, eszményképe a bátor, hősies
kimutatná szerető részvétét? Hamar a kendőt lekapja fejéről és
már nyújtja is neki, hogy megtörölje arcát, azt a véres katona. Részt vesz korának csatározásaiban ez a patrícius ifjú,
sebekkel borított arcot, melyet még a töviskoszorú is fájdít. mígnem egyszer fogságba esik. A császáriak fogsága, a börtön
Csak egy gyöngéd törlés - s szóhoz sem jutnak, akiknek az csendje az első nagy lelkigyakorlat számára, de még mindig a
világi hatalom vonzza. Három évig Castelnuovo elöljárója.
előbb olyan kellemetlenül nagy volt a hangjuk. Egy pillanatnyi, meglepett csend. Majd félrelökik kendőjével együtt, és Innen utazik Velencébe, s elhatározza, hogy pap lesz. 1518ban szentelték pappá. Tíz évvel később kitört hazájában az
megy a menet tovább, vonszolják az elítéltet.
éhínség
és a tífuszjárvány. Fáradhatatlanul ápolta a betegeket,
Az asszony a falhoz húzódik a két méter széles sikátorban.
temette
az
elhunytakat, de maga is megbetegedett. A hosszú
Szívére szorítja kendőjét, melyet úgy kapott vissza, hogy el se
betegség
után
felgyógyul va lemondott minden vagyonáról, s
vették tőle. Lassan, amikor már csak maga marad ott a
teljesen a szegényeknek és az árva gyermekeknek szentelte
kendővel, kibontja azt. Nézi a vérfoltokat és könnyei fátyolán
életét.
át Krisztus arca tekint vissza reá.
Velence mindezt támogatta, s épületet adott a gyermekek
Szent Veronika a varrónők védőszentje.
számára. Egyre több szegényházat, árvaházat alapított, s a
hitre oktatta a falusi embereket.
Szent Ágota
Példája másokra is hatott, s így létrejött 1528-ban a
E vértanú szűz fátyolát Catania lakói a kitört Etna vulkán szomaszkai rend. Amikor az új járvány, a pestis ütötte fel a
lávafolyama elé dobták, mire a hagyomány szerint a tűzár fejét, ismét ápolta az áldozatokat, míg a szörnyű betegség őt is
megállt. A Decius császár keresztényüldözésekor 251-ben utolérte, 1587-ben halt meg pestisben.
vértanúhalált halt szűznek tisztelete ily szemléletesen mutatXIV. Benedek pápa 1747-ben boldoggá, XIII. Kelemen '
kozik a késő utókor előtt. Ki volt ő?
pápa húsz évvel később szentté avatta.
Neve annyit tesz görögül mint "jó". De még szép is volt, és
XI. Pius 1928-ban az egész egyházban az árva gyermekek
a jó nevelés mellett hatalmas vagyont örökölt szüleitől. Ez védőszentjévé emelte.
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Felszentelték
a megye

első

katolikus körét
\..

~

Az egri

érsek

Alattyánban

kus Püspöki Kar elnökévé - szentelte fel
a helyi hívők és amegye településeiről
érkező számos érdeklődő jelenlétében.
Az érsek úr a szentelés előtt tartott rövid
beszédében hangsúlyozta, hogy az Egri
Fáegyházmegye teTÜletén alakult kör
azért példa értékű, mert az itt élő hívők
életvitelét közelebb viszi Istenhez, így
növekedhet a hit, és tökéletesedhet a
szeretet és az erkölcs.
A szentelést és a megáldást követően
a résztvevők ünnepi szentmisén vettek
részt, melyet Som Ferenc helybeli esperessel celebrált az egyházmegye főpász
tora.
L.Gy.

..,

Felvételeink a katolikus kör
ünnepélyes felszenteléséről s az
azt követő hálaadó szentmiséről
készültek.
(Fotó: Mészáros János)
~

Bensőséges ünnepség helyszíne volt
nemrég a 2130 lelkes jászsági település,
Alattyán. A plébániához jelentős társadahni összefogással és közadakozással
épített részben egy olyan katolikus kör
kezdte me.g működését, amely karitatív
tevékenységet, lelki szolgálatot és közművelődési feladatokat lát el. Ezzel
megteremtették annak az 50-60 évvel
ezelőtti egyházi kezdeményezésnek a
mai folytatási lehetőségét, amely akkor
a hívő emberek erkölcsi nevelését, lelki
gondozását és a rászorultak megsegítését szolgálta.
A megyében egyedülálló ez a köravatás, s úgy hírlik, egyelőre az országban
sincs párja
Az új alattyáni katolikus kört dr.
Seregély István egri érsek - akit időköz
ben megválasztottak a Magyar Katoli-
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Paróka és Bajusz
N

em tudom, látták-e már azt a legújabb politikai hirdetést a
tévében, amikor is a sztálinista tanácsi rendszer, egy meglehetősen nevetséges, ha úgy tetszik, egy számmal nagyobb parókában
csomagol. Szépen leveszi a képet a falról, valamint a hóna alá kap két
szocreál szobrot S ekkor feltárul az ajtó és belép rajta a kackiás bajuszos kisgazdapárt és rádörren a sztálini maradványra: "Megjöttünk!"
Itt aztán vége is a reklámnak, amit én személy szerint nagyon
sajnálok, mivel több dolog is tisztázatlan marad. Például az, hogy a
bajuszos zetorral érkezen-e vagya egy Rába-Steiger traktorral, illetve
hogy a fejeserés támadás előtt tárgyalásba bocsátkozik-e a parókással,
vagy előbb ablakot nyit, hogy a bolsevik levegő felhlguljon. Nos, ezek
aktuális. kérdőjelek lennének valóban, ha az ember csak a tévét nézné.
Dehát szűkebb hazánkban, itt a megyében, sőt a megyesze'khelyen
azért nem ennyire rébuszos a helyzet Szolnokon ugyanis a parókás és
a bajuszos összefogott Pontosabban az látszik megvalósulni, hogy
utóbbi támogatja az előbbit. Nyilván azért is alakulhatott így, mert ők
sem tudták az említett politikai hirdetés folytatását, illetve a parókás aki esetünkben nem más, mint a leköszönő városi tanács első embere megígérte, hogy fiiggetlenként indul a helyhatósági választásokon. A
dolog természetesen logikus, hiszen a paróka alan mindenki fiiggetlen lehet. Az érdekek átrendeződése, a kapcsolatok újr~ondolása tehát
egymás mellé rendeli a múlt és a jövő embereit. Igyakisgazdák
szövetségre lépnek azokkal, akiket szavaik szúrós töviseivel illettek
még a tavaszi választási kampányuk során is. De ez a szolnoki példa
mégis csak azt látszik igazolni, hogy nincsen tövis rózsa nélkül...
Persze ön, Kedves Olvasó, most joggal teheti fel a kérdést, hogy
nekem, a zsurnalisztának, van-e annyi vér a p ... ban, hogy most itt
rögvest állást foglalok. Kérem tisztelettel, bátran megmondom, én
mélységesen egyetértek az ilyen értelmű fúzióval. Már csak azért is,
mert ha tetszettek figyelni a tévét, az ottani bajuszosnak kissé kevés
hajat, míg a kellékhajúnak alig sarjadó morzsahintát szavazott meg a
dicső természet. A természet pedig oly nagy úr, hogy - a költő szerint nyelv nem is versenyezhet azzal. Bár in rögtön meg kell jegyeznem,
hogy ebben a nyelvügyben a költő is melléfogbat néha Szóval sziikség
van a parókásra no, hiszen itt azért - mint tudjuk - szó van egy
hongkongi parókáról is. Márpedig, ha jönnek a hongkongi ak, legalább
azt meg kell tudni mutatni egy szakavatottnak, hogy az új helyi
önkormányzat kasszája, azaz a város kincstára hon kong, esetleg hon
• nem kong.
Másrészt azért is nagyon jó, hogy konszenzus van az ilyen
jelöltállítási kérdésekben, mert az több mint szerencsés, ha a diszkriminatív elemeket éppen a kisgazdák iktatják ki a helyhatósági választások
előtti kampányból. S ez utóbbi megjegyzésemmel máris komolyabb
vizekre eveztem. És a komolysághoz az is hozzátartozik, miszerint a
lényeget az jelenti, ha a józan ész igazgat. Mert ha így lesz, akkor
érdemi változások is jönnek. Most azonban még - ahogy egyik
ismerősöm állítja - a megye és Szolnok is egy merő kövület Szerinte
egy óra alatt össze lehetne hívni a volt megyei pártbizottságot És
gondolom érzékelik, hogy ez nemcsak technikai kérdése. Hanem
tartalmi is. Az új Magyarország és az új rendszer - az új helyi
önkormányzatokkal együtt - ugyanis nem kevesebbre kell hogy
vállalkozzon, mint arra, hogy az európai társadalmak példáján
hozzákezdjen az aranymosáshoz. És itt máris hozáteszem: az is lehet
arany, ami eddig nem fénylett, meg az. is, amit eddig annak is
deklaráltunk.
Ez a megállapítás éppen azért sziikséges, mert egy értékzavaros
világ maradványaira csak ez lehet érvényes. Hacsak nem akarjuk azt,
hogy az értékzavaros világ maradványa egy másik értékzavaros világ
legyen. Tehát aranymosás. Ez az, amit egyelőre nem érez az
átlagember. Sőt talán azt sem, hogy a folyamatok trendje ilyen lenne.
És az átlagembeméi kizárt, hogy érzéki csalódás áldozata lenne. Tehát
nem az a baja, hogy még nem váltonak le minden vezetőt Ez ugyanis
a legnagyobb hiba volna De ezt a hibát is túlszárnyalhatja az a másik,
amikor alkalmatlanságukat bizonyított "kádereket" éppen az új Magyarország erősít meg a posztjukon. Amikor egyre több helyen záIják
ki még a leheltőségét is annak, hogy egészséges versenyfutás
alakulhasson ki. Amikor olyan alapvető, a demokráciát csaknem

önmagában igazolni képes szempont is érvényesülhet, vagy nagymértékben szerepet játszhat, mint az emberek bizalma.
Kétségtelen persze, hogy más dolog a politika és más dolog a
gazdaság. Ez utóbbinál nem biztos, hogy bármikor, bármilyen
helyzetben demokráciát lehet játszani. De az azért itt is igaz, mint ami a
vizsgázó nebuló esetében, aki két tételt húzhat a feladott 50-ből, s ez
alapján mondják meg, hogyan tudja az egész anyagot Az emberekben
hosszú idő alatt kialakul egy reális értékítélet, ami egy politikai vagy
gazdasági vezető ötventételes tudását jól jellemzi. S az emberek joggal
érezhetik úgy, hogy a hatalom új gazdái nem is kíváncsiak erre az
értékítéletre. Pedig ez is egy fontos képet adna arról, vajon az illető
vezetőnek milyen a hitelképessége. A helyhatósági választások végérvényesen meg kell szüntessék az ilyen ellentmondásokat
Sose felejtem el, hogy egykoron, amikor magam is megfordultam
muzsikusok között, pontosabban a második pultnál hegedültem a
szekundban, az első kürtöst nagyon összeteremtene a karmesteriink. A
nézetek egyetlen hang megszólaltatása miau csaptak össze. A vita vége
az lett, hogy a kürtös beadta a derekát, ám megjegyezte, hogy a
koncerten úgyis azt leheli a kürtjébe, amit ő goodol helyesnek:. S ennek
- ha például a karmesternek van igaza - az a vége, hogy egy koncert
nem úgy szól, ahogy kellene. Aztán lehet, hogy a második, meg a
harmadik sem. Mi tehát a megoldás? Nyilván jó karmester kell, és
fellépés előtt konszenzusra kell jutni az első kürtössel, sőt szerintem a
másodikkal is, no meg az egész orkeszterrel.
Visszafordítva mindezt a politikára és a rendszerváltozásra, tessenek
megnézni a magyar parlamentet Vajon melyik párt nem akarja a
válságkezelést, a felemelkedést, a közmegegyezést? Melyik nem
vállalja föl a nemzetmentő s~epet? Nyilván - elviekben - mind egy
irányba húzná a szekeret. Am eljő minden héten a kon:ert ideje,
praktikusan a plenáris ülés, amikor - sokszor - igen-igen disswnáns
hangok szólalnak meg. Pedig ezek a "muzsikusok" jól ismerik a kottát
Csakhogy mintha a szólamok nem ugyanabból a partitúrából valók
volnának. Hölgyeim és uraim! Sürgősen egyeztessék kottáikat! És ha
már a Tisztelt Háznál tartok, igazán nem nyugtat meg az a SZÚ1játék
sem, ami az interpellációk körül zajlik. Mintha az a régi gyakorlat
látszana megvalósu1ni, hogy nem az a footos mit moodanak, hanem
hogy azt ki mondja Nos, a dramaturgia rendkívül egyszeru. Az
ellenzék interpellál, a miniszterelnök vagy a miniszter (vagy egyre
többször csak a megbízottjuk) válaszol. A hatáskör átruházása persze
önmagában nem baj, sőt nyilván sokszor diplomáciai események: is
indokolják azt Csakhogy a válaszokban rendszerint nincs köszönmet
(nem állítom persze, hogy a kérdésekben volt, csak hát a kérdéseknek
nem is az a funkciója), így azt az interpelláló nem fogadja el. Sebaj, a
koalíciós többség menetrendszerűen módosít, ő igent mond Még ezzel
se lenne gondom, ha a nagy számok tcrvénye alapján nem vámék
valamivel dialektikusabb, azaz az ügyek és nem a frakciók által tagolt
reakciókat Mert a mostani helyzet milyen? Ha a demokráciát egy
marionette-ba'buboz hasonlítom, akkor annak lábát a korrnánykoalíció
mozgatja, az öklét az ellenzék rázza, s mintha az istenadta nép kezében
csak egyetlen szálacska lenne, amivel mindösszesen egy kétkedő
fintort lehet csalni a bábu arcára

E zektől

~.

l

kétkedő

a
fIntoroktól félek akkor is, ha a helyhatósági
választásokra gondolok. Igaz, a tavaszi parlamenti választásoknak vannak tanulságai, amelyek nyomán okosabbak lehetünk. De
tartok egy olyan kiábrándultságtól is, ami a korábbi emelkedettebb,
reményteljesebb állampolgári magatartást kedvezőtlenül befolyásolja.
És ez még akkor is így van, ha minden józan ember tudja, hogy 100
napokban egyelőre semmit nem szabad mérni.
De az azért vitathatatlan, hogy szeptember 30-ával egy másik óra is
indul. Kezdődik a megye száz napja, ami nyilván nem hoz szűkebb
pátriánkban sem látványos változásokat De láthatóakat igenis hoznia
kell.
És tudják, pontosan ezért foglalkoztat, hogyazidézen reklám
parókás és nagybajuszos embere végül is miben állapodik meg - nem
egymással, hanem - velünk.

Szilas Péter
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Nyílt levél a Szolnokon lIlűködö
á118.11lpolgári szervezetek
képviselöihez
Ezt a levelet azok nevében fogalmaztuk meg, akik egyre
fokozódó aggodalommal figyelik, hogy miként szorulnak ki
az ifjúság egyes rétegei a közmliveWdési intézményekMl, a
még valóban értéket képező kulturális javak"elérhetőségé
ből" . A lassan már közmlivelődésnek alig nevezhető kultúraterjesztés, -elosztás anyagi alapjainak megteremtésére
való fokozott kényszerftettség az intézmények dönt6 többségét olyan irányokba "hajszolja", amelyek egyre nagyobb
szakadékokat mélyítenek - szellemi értelemben is - a
társadalom egyes rétegei között.
E nagyon elkeserítő - bár gazdasági vonatkozásaiban
érthet6 - tendencia különösképpen kihat a fiatalok művelő
dési lehetőségeire. Egyre kevesebben merik felvállaIni
olyan rendezvények szervezését, amelyek jellegüknél fogva
nehezen tarthatók a rentabilitás keretei között, még kevesebb azon intézmények száma, ahol a fiatalok a saját
normáiknak megfeleW környezetben igazi "otthonra" lelhetnének, - olyan mennyiségű és minőségű "szellemi
táplálékot" fogyasztva, amely megfelel életkori sajátosságaiknak, természetes érdeklődésüknek, nem utolsó sorban
pedig végső lehetőséget nyújtanak a perifériára szorulók
egyre szélesedő körének, hogy ne veszítsék el kapcsolatu"
kat teljesen a társadalommal.
Aggodalommal figyeljük , hogy az össznépi osztozkodásból miként felejtődnek ki az olyan ifjúsági kulturális
intézmények megteremtésének lehetőségei - és hogyan
siklanak el ezen intézmények létesítésének szükségszerlisé-

ge fölött -, amelyek túl azon, hogy számos réteg kulturális
igényeit elégíthetik ki, egyfajta mentálhigiénés szolgálat
színtereivé is válhatnak.
E levelünkkel az a célunk, hogy jelezzük: számos fiatal
él Szolnok városában és környékén, akik szívesen tudnának
a magukénak olyan épületet, pincét, bármilyen megfelellJ
helyisége t, ahol elérhet6 közelségbe kerülhetnének (anyagi
és szellemi értelemben is) olyan kulturális értékek, amelyeket a sajátjuknak tekintenek, maguk alkotnak.
Levelünk aktualitását a szovjet csapatok kivonása adhatja meg, hiszen a városban lév6 laktanyáinak területén
számos, a fenti céloknak megfelelő épület található (pl. a
Városmajor úti laktanya rendelkezik egy kimondatlan
mliveWdési ház funkciót betöltő épülettel), amelyek közül
remélhetőleg a város ifjúságának is juthat egy, amelyet a
fiatalok a maguk igényeinek megfelelően alakíthatnak ki,
és amelyben sokan olyanok is otthont találhatnak, akik ma
legtöbb idejüket az utcákon töltik.
Szolnok, 1991. augusztus 30.
Baricz Péter
Ifjúsági Információs Iroda

Pap Béla
KLUB 200,
O .B. ART Egyesület
népművelő,

Sárkány Sándor
festő

Az aláirások eredetije megtalálható a KLUB 200 szervezöinél a
Csomóponti Milvelödési Házban.

Vitatott AIDS-ellenes plakát Chicagóban

•

.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

..

-

12

Páratlan értékek a szolnoki
közönség előtt
a Galériában ',
A Szolnoki Galéria színvonalas kiállí-

közönség a Szolnoki
Galériában. A mahónapokban bemutatásra kerülő képző gángyűjtemény, meművészeti kiállítások. Sok évi tapasz- \ lyet dr. Vinko Percic
talat alapján kimutathatóan magasabb a szabadkai belgyólátogatottság ezekben a hónapokban, gyász főorvos ajánmint az év más időszakaiban. Ennek dékozott a Zágrábi.
okát több tényező együttes jelenléte ma- Képtári Központnak,
gyarázza, melyekhez a kiemelkedő mű felbecsülhetetlen érvészi értéket képviselő kiállítások és a tékű.
Halála előtt, 1989- Zlatko Prica: Maii brod
városba érkező, a városon átutazó, a
kiállítás miatt megálló látogatók száma ben ajánlotta fel a
A szolnoki tárlatot látva méltán csilis hozzátartozik.
kiállító tevékenységéről Európa-szerte lant fel a látogató szeme a válogatott,
A kiállítási programok készítésénél ismert képtárnak. Láthatta még a több, magas művészeti értékű képek láttán.
fontos szempontként jelentkezik az mint száz évet átfogó művészi alkotások Számos olyan műalkotás került a közönolyan egyedi értéket képviselő műalko kiálIítássá rendezését, mely még inkább ség elé, amit kiállításon eddig nem
tások bemutatása, melyeket a főváros növelte a fogadó intézmény hímevét.
mutattak be, s művészettörténészek szánagy képzőművészeti gyűjteménnyel
A Percic gyűjteményt jelentős szám ú mára is az újdonság erejével hat. A jól
rendelkező múzeumai időszaki kiállítámagyar és az európai művészet kima- ismert nevek mellett jól ismert alkotások
saik során bemutattak, és nem zárkóz- gasló korszakát jelentő francia impresz- is jelen voltak. A tájképfestészet nagynakel annak szolnoki bemutatásától szionisták alkotják, természetesen a ju- jai, mint Ligeti Antal, Ferenczy Károly,
sem. Az utóbbi években a Szépművé goszláv festészet kiválóságait is felvo- Iványi Grünwald Béla, Szinnyei Merse
szeti Múzeummal kialakult együttműkö nultatva. Műgyűjtő szenvedélye kiter- Pál, Szőnyi István a kiállításon láthatott
dés tette lehetővé eddig olyan kiállítások jedt a jugoszláv naív festőkre is, s képeikkel a gyűjtő személyiségének kirendezését, mint pl. V.Vasarely kiállítá- számszerűségében ma az egyik legna- váló értékalkotásáról, lelki kiegyensúsa, a XVII. sz. németalföldi festészet, gyobb anyag, amit múzeumban őriznek. lyozottságáról vallanak.
vagy a XIX. és XX. sz. szobrászata és az
Ebből a gazdag gyűjteményből váloA bemutatott művek között portré-reantik művészet bemutatása.
gatta Romvári Ferenc művészettörténész mekeket láthattunk Munkácsy MihályAz idei nyáron igazi ritkaságot, kép- a kiállítás anyagát, melyet Pécs után
zőművészeti kuriózumot, kivételesen
Szolnokon mutattak be.
gazdag magángyűjteményt láthatott a
tásai közül mindig kiemelkednek a nyári

••

Aba-Novák Vilmos: Cirkusz

Szőnyi

István: A Duna Zebegénynél

f
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Ferenczy Károly: Marina a csónakban

tól, Nagy Istvántól és Nagy Balogh
Jánostól.
Szépek a csendéletek, az életképek,
olyan híres alkotások, amit Czóbel Béla,
Domanovszky Endre, Márffy Ödön
vagy Rippl Rónai József festett e század
első felében. Aba-Novák Vilmos 1933ban festette a Cirkusz c. képét, abban az
évben, amikor Chiovini Ferenccel a
jászszentandrási templom oltárképét készítették.

Rippl-Rónai József: Csendélet
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Karlo Mijic: Primorski táj

A magyar anyag páratlan értéke mellett az európai képzőművészet művészei
közül a rézkareok készítáinek legkiválóbbjaitól, Dürertől, Rembrandtól és
Goyátólláthattunk eredeti metszeteket.
A francia impresszionisták - Renoir,
Matisse, Manet, vagy a modemek közül
Picasson, Kokoschán, Salvador Dalin át
Vasarelyig szerepeltek a tárlaton egy
vagy több alkotással, melyeket a magyar
közönség eddig nem vagy csak kevesen
láthattak.
Dr. Vinko Percic
gyűjteményének gyarapításánál első helyre az
esztétikai szempontokat helyezte. A gyűjte
mény összetétele magasfokú szépérzékre,
határozott értékítéletre
vall, s ez különösen lemérhetá a számunkra
kevésbé ismert jugoszláv képzőművészet e
gyűjteménybe válogatott remeke in.
A kiállítást rendező
Romvári Ferenc jó
arányt kialakítva válogatott a jugoszláviai
művészek anyagából, s
ezáltal több, mint száz
évet fog át az a korszak, amelynek képző
m űvészetét Szolnokon
is megismerhettük. Az
eddigi nehézkes nemzetközi
kapcsolatok
nem, vagy csak ritkán
tették lehetávé a szomszéd népek kultúrájá-

nak - képzőművészetének kiállítás formájában való - megismerését.
Az itt bemutatott műtárgyak magas
művészi értékét képviselik a jugoszláv horvát, szerb, szlovén - képzőművészet
nek.
Dr. Vinko Pereic (1911-1989) Szabadkán született, ott élt és dolgozott
haláláig. Szakmai tanulmányait Grazban végezte, majd továbbképzések keretében dolgozott Londonban, New
Yorkban, Washingtonban, több alkalommal Franciaországban.
Műgyűjtő szenvedélye a portrék készíttetése mellett kiterjedt a számára
értékesnek ítélt műalkotások vásárlására, aukciókon való részvételre. Pénzt és
időt nem sajnálva áldozott szenvedélyének, s az 1960-as évekre már széles
körben ismertté vált a Percic Múzeum.
Szerette volna, ha az 1989-be megnyílt zágrábi Múzeumi Képtári Központ ki~llítása után elkísérheti képeit a
magyarországi bemutató körútra. Sajnos ezt 1989-ben bekövetkezett halála
nem tette lehetővé, a képek azonban itt
vannak.
Dr. Vinko Perde belgyógyász főor
vos képzőművészeti ritkaságokat is
tartalmazó magángyűjteménye ma
múzeumi tulajdon. Ebben a döntésében a nemzeti kines gyarapításának
gondolata mellett a művészetek iránti
nagyfokú tisztelet is megnyilvánult a
neves műgyújtő részéről.
Szeretnénk a jövőben is hasonlóan
szép magángyűjteményt bemutató kiállításokat rendezni magyarországi műgyűj
tők közreműködésével.

Turoczy Istvánné dr.
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képzése

SZOLNOKON
Ősztől újabb felsőok
tatási intézmény műkö
dik Szolnokon, s ez a
tény szép elégtétel azoknak a lokálpatriótáknak,
akik vallják:: egy város
szellemi életének alapvető meghatározója az ottani főiskolák: és egyetemek működése, kisugárzása. A Külkereskedelmi
Főiskola kihelyezett tagozatának "honosítása"
egyébként már egy olyan
történet, amely magában
hordozza a napjainkban
bekövetkezett kedvező
változások egyikét, nevezetesen a helyi önállóság
és tenni akarás előtérbe
kerülését. A kezdet még
1989 tavaszára-nyarára
nyúlik vissza - ,anno pártállam -, amikor a volt Esküt tesznek az új elsőéves hallgatók. Fotó: Korényi
MSZ1'lP megy ei bizottsága állami felsőoktatási célokra ajánlot- sek még a budapesti főiskolán felvételizta fel a Tiszaligetben lévő oktatási igaz- tek, s az ország minden részéből érkezgatóságát. A gesztu "mozgatórugójá- tek Szolnokra tanulni. A második tanévról" ma már megoszlanak a vélemények, től már érvényesülnek a kihelyezett talétének további éltetése avagy a jövőbe gozat térségi feladatai, azaz elsősorban
látás vezérelte-e a testületet, mindene- az alföldi megy ék szakemberképzését
setre az épület nem volt lebecsülendő igyekeznek elősegíteni. A hallgatók száajándék. Természetesen több érdeklődő mára kedvező, hogy valamennyien réis akadt, de közülük komolynak csak a szesülhetnek kollégiumi ellátásban, hiKülkereskedelmi Főiskola számított. A szen ez a létszám még nem éri el a teljes
rangos intézmény már ezt megelőzően is befogadóképességet. Az intézmény a
• kereste a megoldást képzésének bővíté nappali tagozat mellett egy' újdonsággal
sére, mert a budapesti tárgyi adottságok is kirukkolt: közel száz tanulni vágyó
határt szabtak az elképzelés megvalósí- számára lehetávé tette a másoddiplomás
tásához. Az ügy a főiskola és a megyei, képzés keretében ugyanezen diploma
illetve városi tanács vezetőinek egyeta- elérését. Az érintettek már rendelkeznek
karása révén hamar sínre került, s a volt egy felsőfokú végzettséggel, és leveleMSZMP-ingatlanok év végi állami hasz- zőként öt szemeszter elvégzésével kapnosításánál vita nélkül zöldutat kapott a hatnak még egyet, gyarapítva ismereteiket, egzisztenciális boldogulásukat. Az
kezdeményezés.
Így a közel egyéves előkészítést lezá- oktatói karnak egyelőre csak a magja
ró, látványos mozzanatként szeptember kötődik Szolnokhoz, a tíz helybeli peda6-án sor kerülhetett a Külkereskedelmi gó~us főleg nyelvtanár, a szakmai tárFőiskola szolnoki tagozatának első ta- . 2::.'":tk tanítását a fővárosi anyaintézet
névnyitójára, amely egyben avatási ün- tanárai vállalták. Az előretekintő tervek
nepségként is szolgált. A tiszaligeti fel- szerint néhány éven belül valamennyi
tantárgy oktatását itteni szakemberekkel
sőfokú oktatási intézményben nyolcvan
oldják
meg.
nappali tagozatos hallgató kezdhette
Egy
új főiskolai tagozat beindításámeg tanulmányait, akik három év után
szerezhetnek majd diplomát külkerreske- hoz, fenntartásához természetesen kellő
delmi áruforgalmi szakon. Az elsőéve- anyagiak szükségeltetnek. Pénzhiányban

küszködő országunkban ennek előte
remtése nem könnyű dolog, ezért is
példaértékű Szolnok város tanácsának
azon alapítványa, amely félmillió forintot máris jelent a főiskolának. Az alapítványhoz megyei és megyén kívüli gazdálkodó szervezetek csatlakozását egyaránt várják:, bízva a korábban tett ígéretekben. Az együttműködés azonban nem
kizárólag forintokkal mérhető, szükség
van más formákra is. Ebben az esetben
egy szerencsés találkozásról is írhatunk,
mert Szolnok és az NSZK-beli Reutlingen a közelmúltban lépett testvérvárosi
kapcsolatra, míg a nyugatnémet város
fóiskolája a Külkereskedelmi Főiskolát
tartja partnerei között számon. A nyugatnémetek máris kinyilvánították készségüket az együttműködésre, miután a
szolnoki tagozatavatón részt vett küldöttségük Baden-Württenberg Tartomány Tudomány- és Művészetügyi Minisztériumát, valamint a Reutlingeni
Műszaki és Gazdasági Főiskolát képviselve. S ha még a segítők közé sorolj uk
amegye főiskoláit is, úgy tűnik, első
lépései megtételekor jószándékú támogatókban nem szenved majd hiányt a
Külkereskedelmi Főiskola kihelyezett
tagozata.

L.J.

IS
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A Fideszesek hagyományt
szeretnének teremteni
Augusztusban a Fidesz első ízben ren- ,
dezte meg egyhetes megyei táborát a
Tiszaligetben. Azért tervezték ezt., hogy
a mindennapok kultúrájába és közéletébe "belopják" a fiatalos lendületet., a "
~
szabadság fokozott igényét, s teret adja- ......-------------------------....;.-~
nak - a játékos bulik mellett _ a érző politikus,
az ország sorsában gondolkodó szervegondolatok ütköztetésének is. A fiatalok aki úgy tud
zet volt, s az is kíván maradni, Nem
_ azon, túl, hogy élvezhették pl. szólni a mai
volt, s nem is lesz az, amit egyesek
az Apolók, a Sex-Action, a
problémákról,
gondolnak s állítanak, hogy az "SZDSZ
Minimális
Program
együttesek hogy azt az a
ifjúsági szervezete"!
A Fidesznek egyébként kezdettől fogzenéjét - találkozhattak Orbán Viktor, korosztály is
Deutsch Taérti,
amely
va az az egyik fő politikai elve, hogya
más politikusmég
nem
mai magyar társadalom minden rétegé'selo-kkel,
"mártózott"
' kell'ertem,'" meg keII értetnünk
ve l szot
képvl
. Baán László
meg a politika
és értenünk egymást", mert különben
önkormányzati
bugyraiban,
nem léphetünk előbbre!
szakértővel és
Kérdéseink
re válaszolva
A tábor igazi hasznát azok a fiatalok
a Magyar Narancs szerkeszelmondotta: a
érzik, akik itt Szolnokon néhány napon
tőjével, Bojár
Fidesz természetes demokratikus ellen- át részt vehettek egy olyan közösségi
Iván Andrászéke (kontrollja) a kormánynak, s az összejövetelen, ahol sokat kaptak, és
sal. Emellett
országgyűlési felszólalásaik nem a meg- még többet adhattak egymásnak - emmegnézhették
buktatását célozzák, hanem a jobbítást, a berségból, politikából, tájékozottságból,
Pasolini, Bódy .
jogalkotás teljesebbé válását szolgálják.
játékból. (Képeinken arcolc a tábor
A Fidesz megalakulásától kezdve résztvevői közül)
önálló, a fiatalok érdekeit felvállaló, és

Tisza lige ti táborukba bárki
eljöhetett

'It
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Mi lesz a Hycomatok után?
Hycomat a Trabantban. A GuidoSimplex olasz konstrukció vagy 15
éve egész Európában beszereltethet6
és ismereteink szerint a Skoda Favoritokat is elláthatják ilyen berendezéssel.
- A mozgáskorlátozottak tehát a
jöv6ben sokkal drágábban juthatnak
jelent6s az energiaigénye, ezért az hozzá a gépkocsihoz. Az átaIakftás
1300 köbcentiméteres motorral szerelt viszont újabb költségeketjelent.
gépkocsik jelentik az alsó határt.
- A jelenleg ismeretes adatok szerint
- Ezek szerint a jövl5ben marad az a a hazai el6állítású kuplung-robotok Ara
lehetl5ség, hogyarászorultak megvá- 15-20 ezer forint között lesz. Ehhez
sárolnak egy autót és azt megpróbál- jön még az áfa - bár azon vagyunk,
ják itthon átalakítani? De erre milyen hogy az ilyen eszközökre ne kelljen
áfát f'lzetni, vagy legalábbis az visszamaszaki megoldások léteznek?
téríthet6
legyen -, és tovább növeli a
- A legegyszerubb megoldás a meköltségeket
maga a beszerelés. Ez 20chanikus, háromfunkciós segédberen25
ezer
forintos
többletkiadást jelent a
dezés beépítése, vagyis ebben az esetgépkocsi
árán
felül.
Már az elmúlt
ben mindhárom pedál működtetését
évben
hivatalosan
javasoltuk
az akkori
kézzel kell végezni. Ez természetesen
Szociális
és
Egészségügyi
Minisztériegyénenként változhat, hiszen vannak,
akiknél például csak két funkciót (fék- umnak, majd idén megismételtük a
Népjóléti Minisztériumnak, hogy meg
gáz) kell kézzel kiváltani.
kell oldani ezeknek az eszközöknek
Aki vezetett már ilyen átalakított
központi keretb61, vagy a társadagépkocsit, az tudja, hogy ez nagy
lombiztosítás terhére történ6 finanszíer6kifejtést igényl6, fáradságos felrozását. Módot kell találni arra, hogy
adat, különösen a tengelykapcsoló keezeket a berendezéseket a használója,
zelése.
ha ez orvosilag szükséges, akkor ne
- És arról is szóljunk, hogy a kor- teljes áron, hanem annak töredékéért
mányt is folyamatosan egy kézzel kell kapja meg. Ha gyógyászati segédtartani.
eszköz lenne, akkor azért csak a téríté- Valóban, a hazai gyakorlat szerint si díjat kellene ftzetni. A jogosultságot
szinte mindig. Külföldön ismeretesek erre ugyanazok kapnák, akiknek most
és elterjedtek olyan megoldások, az orvosszakért6 a Trabant Hycomat
amelynél a gázt a kormánykerék mögé használatát írja e16.
vagy elé szerelt karika húzásával vagy
Dr. Hellner Károly a MERCUR
nyomásával adagolják, és kézzel, kü- vezérigazgatója.
lön karral csak a féket működtetik.
- Most várják az utolsó HycomatTehát vezetés közben a gáz-kezeléssel
szállítmányt Németországból.. .
együtt a kormány is állandóan kézben
- 1990-re 1500 darab Hycomat gépvan, két kézben.
kocsira szerz6dtünk a német gyárral.
Természetesen lehet és kell is ennél
1200 Limusint leszálIították, a 300
bonyolultabb megoldást is alkalmazni,
kombival adósak. Július 30-ig kellett
ezek a gépi működtetésű segédberen- volna szálIítaniuk. Én azzal bíztam
dezések, melyek közül az egyik le- meg munkatársaimat, hogya Hycomat
gegyszeru'öb az automatizált tengelyCombit mindenképpen hajtsák be a
kapcsoló, a Hycomat. Ma már ismere- német partnereken, hiszen erre itthon
tesek olyan műszaki megoldások,
nagyon nagy szükség van.
amelyeket utólag be lehet szerelni a
- Húsz év alatt 25 ezer Hycomatot
négyütemű személygépkocsikba. Ezek
értékesE
tettek hazánkban. Január után
a berendezések ugyanúgy ellátják a
tengelykapcsoló működtetését, mint a
~

Surján László népjóléti miniszter a szolnoki rádiónak
adott nyilatkozatában többek között a következlJt mondta:
"Meg kellene oldan unk a mozgássérUltek
gépkocsi-ellátásának most, a Hycomatok leállásával
katasztrófálissá váló helyzetét. "
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége közlekedési-műszaki szak:titkára Rádai Sándor, akit a Népjóléti Minisztérium
szakért6ként kért fel, dolgozzon ki
programot arra, hogy mi lesz a Hycomatokután.
- Hogy mi lesz a Trabant Hycomatok után, mi is nagyon szeretnénk
tudni. Az biztos, hogy újabb Hycomat
nem lesz. Ez azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozottakat az autóvezetés
egyik fáradságos funkciój ától, a kuplungozástól mentesít6 szerkezettel
együtt kimúlik az olcsó autó is a
magyar piacróL Az olcsó autó megszúnése éppen azt a réteget érinti,
amely a gépkocsit mindennapi életének fontos eszközeként használja. Ez a
réteg, helyzeténél fogva nem tartozik a
legjobban keres6k közé, bár kivételek
szerencsére itt is akadnak, de nem ez a
jellemz6. Számos an vannak olyan
helyzetben, hogy ha nem volna autójuk, nem tudnának munkát vállalni.
- 1971 óta, mióta Hycomatok érkeznek hazánkba, nem merült fel, vagy
nem volt reális esélye annak, hogy a
Trabantot más típussallehessen kiváltani?
- Nem, erre műszakilag nem volt
lehet6ség, ugyanis automata tengelykapcsolós gépkocsit a szocialista országokban nem gyártottak. Az egyetlen vezetést könnyít6 szerkezet a Trabantokba beépített Hycomat nevű automata volt. Lehet6ség lett volna bizonyára automata sebességváltós gépkocsi behozatalára, de csak nyugatról,
ehhez viszont deviza kellett volna,
aminek soha nem voltunk b6vében. A
másik probléma, hogy az automata
váltós gépkocsikat kis hengerúrtartalmú, kis teljesítményű, olcsóbb változatban egyáltalán nem gyártják,
ugyanis az automata sebességváltónak
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nem kapunk többet ebMl a típusb6/. Mi várható?

- Az utóbbi évtizedekben az
ún. szocialista piacon egyedül a
Trabant-gyár gyártott mozgás sérültek számára megfelelőbb
gépkocsi t - hiszen valójában ez
sem a legmegfelelőbb. Mi azt
tervezzük, hogy a mozgássérültek egyesületével együttműköd
ve felkutatjuk azokat a kínálati,
piaci lehetőségeket, ahol alkalmas gépkocsit tudunk beszerezni. Ez azonban már teljesen más
árkategória lesz, mint a mostani .
De mi kereskedelmi vállalat vagyunk, ezen sokat segíteni nem
tudunk. Akinek a körülményei,
anyagi feltételei lehetővé teszik,
azok számára igyekszünk mindent megtenni annak érdekében,
hogy a nélkülözhetetlen és megfelelő gépkocsi t beszerezzük.
- Önökjárják Európát, a világot. Milyen tapasztalataik vannak, mennyire vagyunk hátrányban Magyarországon ezen a téren?
- Tőlünk nyugatra sokkal nagyobb a társadalmi összefogás,
nagyobb a társadalmi aktivitás,
és a gyárak is jobban tudnak
alkalmazkodni az igényekhez.
Jóval nagyobb a választék. De
ez egyelőre a mi pénztárcánkhoz viszonyítva magas, bár elő
fordulhat, hogy vannak, akik ezt
az árat is képesek nálunk megfizetni. Ilyen igényesetén mi akár
alkalomszerűen
is vállaljuk,
hogy fölvesszük a gyárakkal a
kapcsolatot, hogy a megfelelő
gépkocsit beszerezzük.
- A társadalmi szolidaritás
oly magas fokára, amit említett,
itthon még elég sokat kell várni!
- Nálunk igen. S ezt egyrészt
a társadalom érzelmi állapotában kell keresni, de főként az
anyagi lehetőségekben.
- Jellemző-e, hogya Konsumex-et mozgássérültek felkeresik, hogy ill vásároljanak gépkocsit? - kérdezem Gyuricza
Gábortól a Konsumex autószaIon igazgatóhelyettesétől.
- Január óta - mióta életbe
lépett az új , 40. számú áfa-törvény, amely élesen szétválasztja
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a magánimportot a kereskedelmi forgalomban bejövő autók
importjától - nem. Ennek oka,
hogy azokat az alanyi kedvezményeket, amik a mozgássérülteknek járnak, de ide sorolom a
tartós külszolgálatot teljesítőket
és a vegyesvállalatba aportként
behozott autókat is, az említett
rendelet szétválasztotta. Ez azt
jelenti, hogy ha a mozgássérült
külföldön vásárolja meg autóját
és magánimportban saját maga
hozza át a határon, akkor áfa- és
várnkedvezményt érvényesíthet,
míg ha hozzánk fordul, ezt nem
teheti meg, ugyanis a törvény
bennünket belföldi értékesítési
kategóriába sorolt, vagyis függetlenül attól, hogy devizáért
vagy forintért értékesítünk, a
vámot és az áfát ki kell fizetni,
ugyanis a határon a vállalatunk
részére vámolják el az autót s az
áfát ennek megfelelően vetik ki,
és az egyénre szóló kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni.
- Ez azt is jelenti, hogy azok a
mozgássérültek, akiknek van valutájuk és kényelmesebb, esetleg
automata gépkocsihoz szeretnének hozzájutni, kényszerftve vannak, hogy kimozduljanak az országból (még ha ez helyzetükb81
következ8enfáraszt6 is), sőt így a
valutát is kénytelenek kivinni az
országb61.
- Rá vannak kényszerítve,
ugyanis egy kelet-európai tipus
esetében is több tízezer forintot
jelenthet a vám és az áfa, komolyabb kategóriánál pedig több
százezer forintot is.
- H a valaki mégis önökhöz fordul , az alaptfpushoz képest
mennyivel kerül többe az automatika?
- Jelenleg Opel, Fiat és Toyota gépkocsik értékesítésével
foglalkozunk a nyugati tipusok
közül. A Toyotához ilyen berendezések rendelésére nincs lehetőség . Egy Opel elektromos ablakemelő kb. 450 dollár, egy
központi ajtózár 220, az elektromos antenna 90 dollár, az automata sebességváltó 1080 dollárral növeli a gépkocsi alapárát,
ami így elérheti akár az ár 20
százalékos növelését is.
Gyuricza Péter

A Szolnoki Rádió
m.ŰSOrtelVe
1990. SZEPTEMBER 19-TŐL 26-IG
Szeptember 19. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Varga Ferenc
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Szőke
György. Tel.: 41-133 (A tartalomból: Hírek. 17.15:
Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd. Közben Zenetwmix)
Szeptember 20. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Tamási László
17.00-17.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza
Péter. Tel.: 41 -133 (A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés
percek. A tegnap slágerei. 17.30: Alföldi krónika. Hírek,
tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális
párbeszéd, közben zeneturmix)
Szeptember 21. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Szőke György
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti
Ágoston. Tel.: 41 -133 (A tartalomból: Hírek. 17.15:
Zenés percek pop-rock ritmusban. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás,
aktuális párbeszéd, közben zeneturrnix)
Szeptember 22. szombat
8.OD-lO.oo: Szombaltól szombatig. Zenés riportmű
sor. Tel.: 41-133 Szerkesztő: Deák László (A tartalomból: Hírek - Piac - Lapszemle - Sport - Programajánlat Horgászok ötperce - Biztonságunkért! Bűnügyi magazin
- Zenés heti visszapillantó)
lO.oo-12.OD: Kereskedelmi adás. Kívánságműsor.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Bálint Erika
Szeptember 23. vasárnap
8.OD-I0.oo: Vasárnap délelőtt Zenés magazin. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél - Áradj
zene - A madarak elszállnak, az élet újraindul - műsor az
elmúlásról, újrakezdésről az ősz közeledtén.
lO.oo-12.oo: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618
19.30-20.00: Hangos újság. Tel.: 41 -133 A vasárnapi
adás szerkesztője: Varga Ferenc.
Szeptember 24. hétfö
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Pálréti Ágoston
17 .00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási
László. Tel. : 41-133 (A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés
percek - Régi kedves dallamok. 17.30: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd. Közben: Zene turmix)
Szeptember 25. kedd
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Szőke György
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Korim
Éva. Tel.: 41-133 (A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés
percek. Sláger antikvárium. 17.30: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Tini-tanoda)
Szeptember 26. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám.
Tel.: 44-618 Szerkesztő: Korim Éva
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti
Ágoston. Tel.: 41-133 (A tartalomból: Hírek. 17.15:
Zenés percek. Muzsikáló tájak. 17.30: Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás.
Aktuális párbeszéd. Közben Zeneturmix)
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"Gyakorlatoznak"
a leendő
szakemberek
1984 óta töltik nyári szakmai gyakorlatukat a szolnoki Kereksedeimi és Vendéglátóipari Szakközépiskola vendéglátós tanulói a balatonszéplaki Interpress
Szállodában. Itt lehetóségük van megismerkedni a nagyüzemi konyhával és az
igényes vendéglátás fortélyaival , ahol
naponta 700 üdülóvendég részére készÍtik a reggelit, ebédet, vacsorát. Heti
forgásban ugyanennyi embemek terítenek, felszolgálnak, s "megkóstolják" a
szállodai portás munkáját is. A szálló
vezetősége igen elégedett a szolnoki
fiatalok munkájával. Képeink a munka
és a szabadidő egy-egy pillanatát örökÍtették meg 1990 nyarán.
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A Magyar Demokrata Fórum
Gazdaságpolitikai Bizottságának
áll~mi v~l~alatok yállalati tal}~~inak újraválasztásáról
a, II a' s fo g l a l a' s a ( es~zavallalatI
Igazgatok megerösIteseröl
Az MDF Gazdaságpolitikai Bizottsága indokoltnak tartja a vállalati tanácsok
újraválasztásárói és a vállalati vezetők
újbóli megerősítéséről szóló kormányrendeletet.
A választás célja, hogy
- az új vállalati tanácsok t,agjai a
vállalat távlati gazdálkodási céljait várhatóan hasznosan képviselő dolgozók
közül kerüljenek ki;
- az alkalmas igazgatók minden erejüket a vállalat irányítására, fejlesztésére
fordíthassák:, pozíciójuk bizony talan ságától nem korlátozva, és így hozzájárulhassanak a gazdaság talpraállításához;
- az alkalmatlan vállalatvezetőket leváltva a gazdaság egészében megvaló• suljon a rendszerváltás; szabad utat kapjon a piacgazdálkodás és a privatizáció.
Felhívjuk ezért a VT tagokat választó
dolgozókat és a VT tagjait, hogy éljenek
a most kapott újabb lehetőséggel: tevékenyen vegyenek részt vállalatuk és
saját jövőjük alakításában:
- olyan vállalati tanácsot válasszanak,
amely tulajdonosi felelősséggel irányítja
a vállalatot és választja meg az igazgatót;
- erősítsék meg azokat az igazgatókat,
akik eddig is eredményesen vezették a
vállalatot és terveik, stratégiájuk bizalmat ad a siker folytatására;
- ne erősít.'>ék meg beosztás ukban
azokat az igazgatókat, akik csődbe vagy
a csőd szélére vitték a vállalatot, és
akiknek tevékenysége és személye nem
indokolja a bizalmat
Olyan igazgatókat erősítsenek meg
pozíciójukban, akik
- sikeresek voltak és várható, hogy
sikeresek lesznek vezetőként és emberként egyaránt;
- a vállalati nyereség, a vállalati vagyon, a műszaki fejlesztés és a fizetőké
pesség alakulását egységesen szemlélve
fejlesztették vállalatukat;
- akik konkrét elgondolásokat, javaslatokat tesznek és megalapozott tervet
dolgoznak ki legalább az elkövetkező
három év vállalati gazdálkodásához,
- akik a gazdasági cél eléréséhez
szükséges erőforrásokkal ésszerűen gazdálkodtak;
- akiktől várható, hogy a piaci lehető
ségekhez rugalmasan igazodva vezetik a
vállalatot;

- akiknek kész terveik vannak a tulajdonreform és a privatizáció fogadására,
és a vállalati közösség érdekeit is figyelembe veszik;
- akik kellő tapasztalattal rendelkeznek, szakmailag jól felkészültek, iskolájuk nem kizárólag a "marxista egyetem";
- akik eddig is a dolgozók és nem
elsősorban a politikai vezetés bizalmából töltötték be pozíciójukat;
- akik jó és gyors döntéseket hoznak,
ugyanakkor megfontoltak; akik elsősor
ban jó menedzserek;
- akik elősegítették a dolgozók szakmai előrejutását, támogatták az alkotó és
újító szellemet, és nem nyomták el akár szakmai féltékenységből - a tehetségeket,
- akik szakképzett, jó vezetőkészségű
munkatársakkal vették magukat körül,
és a vállalati vezetők kiválasztásában a
szakmai és emberi tulajdonságokat keresték, nem a politikai "érdemeket";
- akik a vállalat gazdasági céljainak
megfelelő anyagi ösztönzési rendszert
dolgoztak ki és vezettek be, és e~által a
szakmai átlaghoz viszonyítva keM bérpozíciót értek el dolgozóik számára;
- akik magatartása mindenkor etikus,
nem tapad hozzájuk a korrupciónak
vagy a protekcionizmusnak a gyanúja
sem; akik nem távolítottak: el munkatársakat politikai nyomásra;
- akik csak olyan mértékben működ
tek együtt a megbukott diktatÚfával, ami
az adott. helyzetben a vállalat túléléséhez, a doigozók kenyerének előteremté
séhez elengedhetetlen volt;
- összefoglalva: akiknek a további
működése a vállalat és az ország gazdasági felemelkedéséhez vezethet, és akiknek helyükön maradása összhangban
van a teljes rendszerváltással.
Felhívjuk a vállalatok dolgozóit és a
vállalati tanácsok tagjait, hogy a VT
választás, illetve az igazgató-megerősí
tés során kerilljék el a politikai vitákat,
hagyják figyelmen kívül a pártok esetleges érdekeit, és kizárólag szakmai és
emberi értékekre összpontosítsanak.
Nem tekinthetjük a vállalati tanácsokat a XIX-XX. századi romantikus "önigazgatási" megoldásnak, ezért nem támogatjuk á hangzatos és látszólag dol-

gozói érdekeket képviselő vállalati
"népszavazásf'. Nem kérünk az olyan
dolgozói önigazgatási modellekból,
amelyek egy szomszédos országban is a
gazdaságot válságba taszították. Az
MDF a polgári értékeknek prioritást
adó, a hatékony gazdálkodást elősegítő
tulajdonreformol- kívánja megvalósítani.
A VT -k jelenlegi helyzetünkben a valódi tulajdonost átmenetileg - a privatizáció végrehajtásáig - helyettesítő, a vállalati dolgozóknak mint "kvázi" tulajdonosoknak valódi döntési lehetőséget
nyújtó szervezetek. A vállalati tanácsok
ésszerűen leell, hogy ötvözzék a dolgozók különböző rétegeit, a vezetői hierarchia szintjei között kellő egyensúlyt
kell, hogy teremtsenek; és végső soron a
vállalati egészének érdekein keresztül a
nemzetgazdaság javát is kell, hogy szolgálják.
Az alapító szerv képviselőjének egy
szavazata nem teszi lehetővé a 20-50 fős
vállalati tanácsokban a "kormány diktatúrát" (a "központi" akaratot - mint az
egyes pártok sugallják), mert a VT-k
által vezetett vállalatoknak közel fele
önkormányzati (ma tanácsi) alapítású,
az önkormányzatok irányítását pedig
nem a mai kormányzó pártok végzik,
hanem a lakosság által megválasztott
testületek. Az alapító képviselője viszont egyfelől ellensúlyozhatja a vállalatok sajátos érdekeit, ha azok távolesnek
vagy ellentétesek az ország érdekeivel;
másfelől hasznos kommunikációs szerepet tölthet be, információt nyújtva a
VT-nek azokról az országos (helyi) gazdasági folyamatokról, amelyek befolyásolhatják a vállalati tanács döntését.

Végül egyértelmfien célszerfinek
látjuk a vállalati tanácsok újraválasz!ásának és az igazgató-megerösítések
legkésőbb szeptember 30-ig történő
végrehajtását, mert a vállalatvezetés
és gazdálkodás bizonytalanságának
fenntartása nem érdeke sem a vállalatok dolgozóinak, sem az ország lakosságának.
Ugyanakkor a késlekedés és bizonytalanság a gazdasági válságot elmélyítheti
és késlelteti az ország talpraállítása érdekében beindítandó folyamatokat. A
rendszerváltást intézményi oldalról végre be kell fejezni, hogy a nemzet nyugodt és alkotó módon doigozhassön saját boldogulás áért.
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KOZULETEK! VISZONTELADOK!
Virágcsarnokunkban nagy választékban kedvező áron
vásárolhat virágos és levéldísznövényeket, valamint
kiegészítő kelléket.
l~--~
I
Helyszínen
növényápolási és
kezelési
szaktanácsot adunk.
CíMÜNK:
VT Közületfenntartó
Intézmény
Virágcsarnok
Szolnok, Vízpart krt.
' - " . . , NYITVA: reggel 5.30-tól délután 13.30-ig.
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nAGY VALASITEKBAn KAPHATOK A
Il()ll\lIlKI í)~1\ - ÉK~IEIl tiVLTI3J\1\I !
SZÁSZ En~RE GRAFIKÁVAL DíSZTÁRGYAK. KÉZZfl FESTETT
TEÁSKESZlfTEK I TÁlAlÓK I VÁlÁK ÉS KÜlönfELE fIGU RÁK ,
VALAminT OLCSÓBB A1ÁnDÉKTÁRGYAK.
.
KERESSE fEL AI ÓRA is EKSZERKERE$KEDELml VÁLLALAT
ÓRA - ÉKSZER BOLT}ÁT : SZOLnOK J KOSSUTH U.25:
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4. csípés

A dugó az
dugó
Egyre több gyerek anyakönyvi adatai között
szerepel születési hely' gyanánt a szolnoki
forgalmi dugó.
Ez a dugó nagyszeru találmány. Azért van,
mert már 30 éve tudják, hogy lesz, s már előre
kuncogtak: a markukba az iIIetékesek, de szántszándékkal nem tettek ellene semmit. Miért is
t~ttek v~lna? Hiszen ez a dugó akár fel is
virágoztathatja Szolnokot ebben a recessziós
,
depressziós világban! (És ők tudták ezt.)
Ugyanis. Amíg áll a kocsisor abelvárosban
végestelen végig, az autókban üldögélő emberek .addi~ is élnek, éldegélnek. (Egyelőre ... ) Ez
azt JelentI, .~o~y megéheznek, megszomjaznak,
meg a satobbl. Ez mind üzlet. Pénz! Lehet
h~gy nem~sak forint, hanem márka, dollár:
mlegymás IS. Erre szolgáltatást, infrastruktúrát,
gazd~sági. ki?ontakozást, fellendülést lehet alapozm! Onásllehetőség, csak vigyázni kell rá!
Tehát. Azonnal Ie kell állítani az új Tisza-híd
építését! Továbbá. Át kell építeni a régit.
Keske~yebbr~! Egy pici Iris igyekezettel, józan
para~ztI kreativitással olyan dugót tudunk csinálm.' hogy Párizstól Csernobilig fog állni a
kocsl~or. A két végponton lévők akár testvérv~roSI ka~solatot is létesíthetnek egymással
hiszen Pánzs szelíd bája és Csernobil robbané~
konyságajól kiegészítenék egymást.
S így válna Szolnok igazi összekötő kapocscsá Nyugat és Kelet között...
~Erre mondták mifelénk annak idején, hogy
mncs olyan kár, amiből ne szánn azna ha•szon". Vagy esetleg még nagyobb kár! De ezt
már csak én teszem hozzá, tehát nem kell
ko~o~yan ~enni. Hiszen köztudott, hogy amióta Jóreszt kipuszÚtották a magyar lóállományt
azóta leginkább a szavaken lovagolunk... )
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Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
Yves Montand népszerű francia színész és énekes számos
filmben nyújtott felejthetetlen
alakítást. A nálunk is népszerű
művész írta a "Csupa napfény a
szívem" c. kötetében.
A gondolatot a vÍZszintes 12.,
valamint a függőleges 13. és 28.
számú sorok tartalmazzák:.
Vízszintes: 2. Az anyagraktár
egyik részlege. 7. Igekötő. 9.
Puha szőnne. 12. A gondolat
első része (zárt betfik: K, B).
16. A házi tűzhely istennője. 17.
Gyenneket altató szó. 18. Időha
tározó. 19. Zenei hang. 20. Région Parisienne. 22. A metil vegyjele. 23. Háziállat. 25. Névelő.
26. "Szeretnék .... hat ökröt hajtani". 29. Bonyodalom. 31. Szerep a "Csongor és Tünde" sZÍnműben. 32. Nem annak. 34. Mar.
35. Csapszék. 36. Mutatószó. 38.
Az erbium vegyjele. 39. Idegen
női név. 40. Hangtalan liba. 41.
"És ... a Föld" (Jókai). 44. Fazékba tették. 46. Idénymunkás.
47. Hangtalan meló. 48. Aligában van! 49. Vezényszó fohászra. 50. Svájci szabadsághős. 52.
Ezerkettó a római aknál. 53. Látószerve. 54. Döntetlen a sakkban. 55. Az egyik égtáj. 57.
Görög betű. 58. A dúr skála első
hangja. 59. Egyfonna magánhangzók. 61. Legnagyobb játék
(illesztésnél). 62. Népi hangszer.

65. Lengyel nőliga betűj ele. 66.
Metró . 69. Tiltakozás. 71. Zúdítják:.
Függőleges: 1. llyen a téli táj.
2. Rét, legelő. 3. LL.T. 4. Névelős zsákmány, préda. 5. Erősítő
szócska. 6. Erdélyi folyó. 7.
Éhes. 8. Fél szelet. 9. Ezerszáz a
rómaiaknál. 10. Kerti szerszám.
11. Egy híres színészdinasztia.
13. A gondolat folytatása. 14.
.. Moshe, Jeruzsálemben. 15.
Esetlen, behemót. 21. Brit hírügynökség. 24. Állati lakhely.
27. Newton-méter. 28. A gondolat befejezése (zárt beíÜk:
H,R). 29. Spanyol kisváros Barcelona közelében. 30. Riga, keverve. 33. Száraz, keleti szél. 35.
... és Petrov. 37. Fa része. 39.
Tisztította. 41. Szovjet vadászrepülőgép-márka. 42. Sorra számba vette. 43. Fél zene. 45. Összekevert zizi. 47. Kimozdította a
helyéről. 49. Aroma. 51. Egy
dunántúli labdarúgó-csapat betű
jele. 52.... csanak. 53. Sajátkezű
leg. 54. Az ÍZeltlábúak egyik
rendje. 56. Becézett női név. 58.
Nádi, de keverve. 60. Indítékot.
62. A tollium vegyjele. 63. E
helyen. 64. Védelmező. 67. Lakótelep. röviden. 68. Fél alak.
70. Egyszerű gép.
Beküldési
tember30.
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