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Uj arcokkal,
új helyzetben
Még néhány nap, s "lent", a társadalom
alapszintjén is megtörténik a rendszerváltás,
új arcokkal demokratik.us kijzakaratból létrejönnek a helyi önkormányzati testületek. Ha
visszatekintünk az egy esztendővel ezellJtti
szeptemberre, amikor konstruktiv megállapodás aláírásával befejezlJdtek a nemzeti kerek- '
asztal tárgyalások, szinte beleszédülünk, may
gyökeres változások tó'rténtek országunkban
azóta. És ez így is van rendjén, ha valóban az
egész korábbi rendszer teljes átalakítását
akarja az itt éllJk tó'bbsége, s nem a régi váz
látványos, ám annál mulandóbb újrafestését. ' '.
Az új épület alapjai tehát már látszódnak.
A demókráciák azonban tartósan nem létezhetnek anélkül, hogya társadalom ne jusson
el a -béke állapotába. Abba a helyzetbe, amikor a küló'nbó"zlJ érdekli csoportok és azok
képvisellJi már nem a múlton rágódnak, nem
személyeskednek, nem ·a blinbakot keresik, s
flJként nem a rendszer alapkérdéseit vitatják,
hanem - ha más nézlJpontból is - a megújuláshoz szükséges legcélravezetlJbb megoldásokat
keresik együttes erővel.
Ha gazdaságunkra tekintünk, túlzás nélkül
állíthatjuk: a 24. órában vagyunk. Küló'nösen
akkor, ha a választáso k lázának elmultával
sem arra koncentrálnak a pártok és az önkormányzatok, hogy miellJbb kilábaljunk a gödó'rbIJI, hanem változatlanul "elszámoltatási
• tervek" gyártogatásával riogatják egymást és
a már oly rég békét és jólétet áhító közvéleményt.
Abban bízom, hogya helyi hatalomváltás
megtörténtével valóban lezárhatjuk a multat,
s józan ésszel, elszánt akarattal fordulhatunk
a jövő felé, helyzetünk és sorsunk oly kivánatos jóbbítása érdekében. Mert azt látnia kell
minden felelIJs közéleti személyiségnek, hogy
ezzel tovább már nem szabad - slJt életveszél'yes - késlekedni!
László Gyula
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Ferihegyen
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A biztonságos
légiközlekedést
garantáló
különleges
csoportról készült
riportunk
a 20-21. oldalon
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KOALÍCIÓ
Kis János, az SZDSZ
I
elnöke Szolnokon és
K unszentmártonban járván
fejtette ki pártja
álláspontját. Írásunk
'-a 2. oldalon
-
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Ha a koalíció

felbomHk ..
Kis János a Szabad Demokraták
Szövetségének elnöke szeptember
l2-én a kunszentmártoni művelődési
házban tartott fórumot. Rövid bevezetőj ében először pártja antiinflációs
politikájának lényegét vázolta, majd
a munkanélküliséggel foglalkozott.
Kifogásolta, hogy a
kormány pénzügyileg
nem készült fel a
probléma kezelésére.
Részletesebben elemezte az agrárhelyzetet. Szólt a kényszerrel
létrehozott szövetkezetek átalakítás áról,
feloszlásáról. Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a föld szabad forgalma. Mint
mondotta, elkezdődött
egy elvtelen huzavona
a földtörvényről. Egymás után új és újabb
koncepciók születtek,
melyeket az MDF sem tudott elfogadni. Mindez hihetetlen bizonytalanságot teremtett falun. Ma még
nem tudni, ki fog aratni. Ha a felelős
kormány nem nyújt be földtörvénytervezetet a Parlamentbe, akkor ezt
megteszi helyette az SZDSZ.
Utalva arra, hogy immár a második minisztert szólították fel lemondásra, feltették a kérdést: vajon tudatosan alakították-e ki korábban azt a
helyzetet, hogy a kormány megdönthetetlen és a képviselőket nem lehet
visszahívni? Az első kérdésre válaszolva Kis János elmondta, hogy ez a
többségi kormány csak akkor buktatható meg, ha a koalíció felbomlik. A
visszahívási jogról pedig megjegyezte, hogy ez az intézmény a demokratikus országok egyikében sem él.
Azért sem lenne ésszerű bevezetni,
mert a labilis politikai helyzetben
egyrészt könnyű aláírásokat gyűjteni,
másrészt ezek a megmozdulások
destabilizáló hatásúak.

Felvetődtek hitoktatási témák is.
Az SZDSZ a valiástanítás szabadsága mellett foglal állást. Kis János
ki emelt néhány lényeges feltételt,
melyeket véleménye szerint nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek
a következők: a hitoktató ne legyen a

tantestület tagja; a bizonyítványban
ne szerepeljenek érdemjegyek; tanítási időn kívül tartsák meg az órákat;
az oktatással kapcsolatos költségeket
függetlenítsék az iskolák pénzügyeitől.

Sokakat érdekelt a szabad demokrata elnök véleménye az MDF Justitia tervéről. Alapvető baja - mondta
Kis János -, hogy jogilag nem értelmezhető.

Megállapítását kiegészítette azokkal a követelményekkel, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy
ilyen terv végrehajtása ne Ci>dpjon át
boszorkányüldözésbe. Ennek megfelelően meg kell határozni azoknak a
személyeknek a körét, akikre a vizsgálat kiterjed. Ugyanilyen lényeges a
múltbeli cselekmények azon körének
meghatározása, melyek miatt ma
nem vállalhat köztisztséget az állampolgár. Garanciális feltétel továbbá,
hogy csak az ügyészség és a bíróság
foglalkozhat ezzel a témával. Végül

SZDSZ fórum
Kunszentmártonban
meg kell állapítani, mettől meddig
tart a vizsgált időtartam. Az SZDSZ
elnöke elmondta, hogy ezeknek a
követelményeknek csak az Ő törvényjavaslatuk felel meg. 1600 úgynevezett szigorúan titkos belügyi
tisztről tett említést. Névsoruk a Belügyminisztérium birtokába került. Válaszát
egy tágabb listáról szólva folytatta, melyeken
hálózati személyek szerepelnek. E listák létezése igen komoly politikai gond. Példaképpen
az NDK-t említette,
ahol nem tettek a listáRkai semmit. Ennek az
lett a következménye,
hogy sokan elvesztették
vezetőikbe vetett bizalmukat.
Szimpatikusabbnak ítélte meg a
csehszlovák megoldást,
ahol értesítették a pártokat, hogy hívják vissza jelöltjeik
közül azokat, akik a belügyi listán
szerepelnek.
Kiss János kitért a személyét érintő vádaskodásokra, melyek a ·Magyar Fórumban láttak napvilágot. Az
újság ellen keresetet nyújtottak be a
bíróságnál.
Mint mondotta azért perelnek,
hogy a bíróság megállapíthassa: az
újság és a cikk szerzői hazudnak. Az
SZDSZ elnöke kijelentette: sohasem
volt párttitkár, sem Aczél-fullajtár,
és nem túlzott baloldalisága miatt hanem épp ellenkező okok következtében - bocsátották el korábbi
munkahelyéről.

A találkozó végén megerősítette,
hogy hosszabb távon csak a Fideszszel kívánnak együttműködni, de
taktikai partnerük lehet bármelyik
párt,
melyekkel
vannak közös
céljaik.
Sz.Z.

3

JASZ-NA(;YKUN-SZOLNOK

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 1990

A városi egyéni választókerületekben
induló jelöltek névsora
Jászberény
1. számú választókerület: dr. Boros DeMDF, Faragó József SZDSZ-FIDESZ,
Józsa András KDNP, Pecha Bertalan független, Sas István független, Timár Gábor független, Tóth Tihamér Agrárszövetség
2. számú választókerület: Füzesi Győző
MSZMP, Konkoly József független, Pap
Kálmánné FKgP, Petri András független,
Pócz János DEMISZ, Szakali Jánosné független, Szalma László Polgári Kaszinó Egyesület, Tábi István KDNP, Török Pál MDF
3. számú választókerület: dr. Bérczes
Anna FKgP, Bujdosó József független, Czigány István SZDSZ-FIDESZ, Kohári István
MSZMP, Lánczi József MSZP, dr. Sisa
Katalin MDF-KDNP
4. számú választókerület: Járady György
FKgP, Kárpáti József Agrárszövetség, Kovács Miklós MSZP, Simon György független, dr. Válenti Béla független, Válik Gáspár
független, Virág László DEMISZ
5. számú választókerület: Besenyi Sándor FKgP, Galesik Tibor független, Gedei
György Polgári Kaszinó Egyesület, Kovács
György SZDSZ-FIDESZ, Kökény Gusztáv
Magyar Cigányok Igazság Pártja, Maráczi
János MSZMP, Muhari Jánosné Magyar
Paraszt Szövetség, Pénzes István MDF, Pintér Tibor Vállalkozók Pártja, Pócz Péter
Agrárszövetség, Szádvári Gábor KDNP, dr.
Wirth Lajos MSZP
6. számú választókerület: dr. Csabai
Tibor független, Hlavacska András MSZP,
Kiss Is.tván független, Laki László SZDSZFIDESZ, Pernyész László MSZMP, Szikra
IstvánMDF
7. számú választókerület: Belovai József
független, Cserta István SZDSZ-FIDESZ,
Csirke András független, Erki Zoltán Agrárszövetség, dr. Kabács Gábor FKgP, Koncz
András független, Nagy András független,
Sisa József független, Taczman András
KDNP, Varga Sándor MSZP
8. számú választókerület: Csomor Tamás SZDSZ-FIDESZ, Kasza Lajos független, Mészáros Zsolt Agrárszövetség, Molnár
József Vállalkozók Pártja, Muhari István
DEMISZ, N agy László MSZMP, Sas László
független, Szatmári Antal KDNP, Szigeti
István FKgP, Szúcs Kálmán Magyar Paraszt
Szövetség
9. számú választókerület: Baráth Miklós
független, Beluzsár András Polgári Kaszinó
Egyesület, Madarasi Gábor Agrárszövetség,
Nagy Lajos MSZMP, dr. Novotni Jánosné
független, Rácz Lajos FKgP, Szabó Gyula
SZDSZ-FIDESZ
10. számú választókerület: Galsi György
SZDSZ-FIDESZ, Kerékgyártó Mónika Magyarországi Zöld Párt, Kovács Gáborné független, Pesti Kálmán független, Sándor László MDF, Szabó László független, Szappanos
Ferenc MSZP
11. számú választókerület: dr. Balog
János MDF, Berke István független . Besenyi
zső

Vendel Agrárszövetség, Bóta Ferenc Kálmán
Vállalkozók P ártja, Hudra István független,
Kövér Miklós MSZP, Németh István FKgP,
Salamon József KDNP, Szegedi Szilveszter
Magyar Paraszt Szövetség, Vidra Jánosné
független
12. számú választókerület: Csomor József MDF, Kalla Miklós független, Pásztor
Attila Polgári Kaszinó Egyesület, Potemkin
Ede FKgP, Szabó József SZDSZ-FIDESZ,
Vas István Agrárszövetség
13. számú választókerülét-Csik Pál független, Farkas Tibor DEMISZ,dr. Fenyvesi
Máté FKgP, Hájas Edit Magyar Paraszt
Szövetség, Huszár László Polgári Kaszinó
Egyesület, Kriegel József MSZP, Molnár
Zoltán MSZMP, Pápai Róbert SZDSZ-FIDESZ
14. szám ú választókerület: Balla R. Ferenc független, Kerekes László független,
Lantós Kálmán FKgP, Nagy György MSZP,
Sárközy György SZDSZ-FIDESZ, Telek BélaMDF

Karcag
1. számú választókerület: Biró Lajos
FKgP, Csokai János független, dr. Horváth
József MDF, dr. Mándoki István FIDESZ,
Nagy András MSZMP, Sexty Attila független, Szatmári László független
2. számú választókerület: Ferenczi Elekné MDF, Kiss István független, Mogyorósi
Sándor független, Németh Imréné MSZMP,
Palkovits Tamás FIDESZ, dr. Perge Judit
független, H. Tóth János független, Török
László független
3. számú választókerület: Csétiné Federics Katalin FKgP, Domokos Sándorné Magyar Cigányok Igazság Pártj a, Kocsis Nándor FIDESZ, dr. Kovács Tibor MDF, Molnár
János MSZP
4. szám ú választókerület: Fejes László
MSZP, dr. Görög Tibor FIDESZ, Kóródi
Lajos MSZMP, Körmendi Lajos MDF, dr.
Magyar György FKgP, Pintér László független
5. számú választókerület: Csák Ferenc
SZDSZ, ifj. Kurucz István MSZP. iri. Nagy
Kálmán MDF, Perge Tibor FIDESZ, Tapasztó Lajos független, Vadai István Zoltán
független
6. szám ú választókerület: Bihari György
független, dr. Bótáné Kocsis Júlia független,
Cselényi Barnabásné FIDESZ, Horváth Sándor MSZMP, Sarkadi Imréné független,
Szekrényesi László független, Szemerányi
István független, Zsurk a Imre MDF
7. számú választókerület: Bosnyák Imre
MSZP, Csányi Sándor FIDESZ, Cselényi
Barnabás FKgP, Erdei László MSZMP, Erős
András MDF, dr. Fazekas Mihály független,
Koncz Sándor független, Lázók Ádám Magyar Cigányok Igazság Pártja, Lázók József
Magyar Cigányok Igazság Pártja
8. S7..á{l1Ú választóhrület: Baráth János
MSZP, Gál Béla független, Gyökeres Julianna SZDSZ, Havasi Károlyné FIDESZ, dr.

K.Tóth Ferenc MDF, ifj. Nagy Kálmán
független, Oroszi Imre FKgP, Szabó Miklós
független
9. számú választókerület: Bokor László
FKgP, dr. Fazekas Sándor FIDESZ, Hubai
Imre független, Kaszás Gyula MDF, Kormos
Ambrus SZDSZ, dr. Kovács László MSZP
lD. számú választókerület: Fagyal Zsolt
FIDESZ, dr. Hajdú Lajos MDF

Kisújszállás
1. számú választókerület: Domján László MSZP, Fekete Imre független, Kácsor
Károly SZDSZ, Majtényi György MDF,
Nagy Zoltán FIDESZ
2. számú választókerület: dr. Borók Imre Magyar Néppárt-Nemzeti Parasztpárt,
Csányi Károly MSZMP, Csízi Pál MSZP,
Dávid István FKgP, Farkas Kálmán MDF,
Modla Gézáné Pedagógusok Szakszervezete,
Oláh Kálmán Agrárszövetség, Rácz Károly
"Kisújszállási Ipartestület", Szabolcsi Károly
független, Szüle Sándor független
3. számú választókerület: Csurgó László
"Kisújszállási Ipartestület", dr. Ducza Lajos
független, ifj. Gönczi Károly FIDESZ, Kása
István Magyar Néppárt-Nemzeti Parasztpárt,
Laskovics János független, M.Tóth Sándor
MDF, Monoki Tamás FKgP, Nánási Gyula
MDF, Vona László független
4. számú választókerület: B.Kovács
László független, dr. Bozó Erzsébet független, Kolics Károly független, Ponyokai Bálint független, Sándor Ferenc "Kisújszállási
Iparte§tület", Szombat Andrásné független,
Tóth Arpád SZDSZ
5. szám ú választókerület: Bézi László
MDF, Gulyás István Agrárszövetség, Hadnagy József KDNP, Iván János MDF, Kabai
Elekné független, Nánási Mihály független,
Sóki Antalné FKgP, Szombat Lajos MSZP,
dr. Tölgyvári Béla független
6. számú választókerület: Brankovics
László független, Kovács Lukács független,
Oláh Lajos független, Pálinkás István független, Rab Gyuláné Agrárszövetség, Ressinka János MDF, dr. Varga Zoltán független
7. számú választókerület: Garaguly
Zsigmond független, dr. Gyányi Margit független, N.:;;y István MDF, ifj . Oláh Balázs
Agrárszövetség, ifj . Szénási László Pedagógusok Szakszervezete, Szúcs István független
8. számú választókerület: Andrekovics
Tamásné Pedagógusok Szakszervezete, Ducza András FKgP, Kiss Gyula MDF, Kovács ·
Pál MDF, Mészáros Endre független
9. számú választókerület: Balogh Lajos
független, Fekete János Agrárszövetség,
Kiss Géza Pedagógusok Szakszervezete,
Kovács Ká-Imán SZDSZ, Máté Endre Magyar Néppárt-Nemzeti Parasztpárt, Nagy István Zoltán MDF, dr. Szabó Mihály független, dr. Szohoszlai Árpádné független

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
( Folytatás a 3 . oldalról)
10. számú választókerület: Hegedűs Imre MDF, Jakab Sándor független, Madarász
József FKgP, Nagy Gyuláné dr. független,
Oros Sándor Agrárszövetség

Kunszentmárton
1. szám ú választókerület: Dénes Zsolt
FIDESZ, Hevesi Ferenc független, Kissné
Dávid Katalin MSZP, Mihályi Ferenc
MSZMP, dr. Pálfy Tibor KDNP, Rácz István
MSZDP, Tóth János független, Ungi Gyula
MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja, dr. Veres
Gábor SZDSZ
2. ·számú választókerület: Andrási Ferenc független, Doba Márton független, Szabó Tibor SZDSZ, Takács Sándor független,
Tóth Pál FIDESZ, Tóthné Barna Mária
MDF-FKgP-Vállalkozók Pártj a
3. számú választókerület: Fazekas János
FIDESZ, Furka János KDNP, Gyóllai Andrásné független, Kasza József f),iggetlen
4. szám ú választókerület: Balajti Istvánné független, dr. Farkas Elek független,
Halasi Balázs független, Harangozó János
MSZP, Németh József SZDSZ, Romhányi
Dezső MSZMP, Szántó Ferenc független,
Szira Józsefné Séra Erzsébet KDNP
S. számú választókerület: Fazekas Károly MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja, Kardos
Balázs MSZP, Kiss József, Agrárszövetség,
ifj. Pásztor János független, Tóth István
független, Trombitás István KDNP
6. szám ú választókerület: Berta László
MSZMP, dr. Czuczi Mihály független, Csécsei László független, Józsa László KDNP,
Mészáros János független, Olasz József
MSZP, dr. Tálas Sándor független, dr. Török
Ferenc SZDSZ
7. számú választókerület: Benke Tibor
KDNP, Irácska Ferenc MSZDP, Kardos
György MSZMP, Kovács István SZDSZ, dr.
Szabó János MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja,
V áczi Zoltán MSZP, Veres István független
8. számú választókerület: Hámori Pál
SZDSZ, Kanyó Tibor MSZMP, Komár Lászlóné Agrátszövetség, Sojnóczky Sándorné
független, Szabó Mihály független, dr. Tornyi Sándor független
9. számú választókerület: Borsós József
MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja, Katona István független, dr. Kiss János Agrárszövetség, Polecsák Mihály SZDSZ
10. számú választókerület: dr. Balázsné
dr. Barkó Ilona Agrátszövetség, Enyedi Ferenc MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja, Tatár
Sándor független

Mezőtúr
1. szám ú választókerület: Besze Sándor
független, dr. Horváth Antal MDF-FKgP,
Kalóczkai Sándor Vállalkozók Pártj a, dr.
Károssy Csaba SZDSZ-FIDESZ, Kudlacsek
István független, Szabó András Kertbarát
Kör
2. szám ú választókerület: Búsi Lajos
FIDESZ, dr. Fodor Sándor független, Kovács József Vállalkozók Pártja, Mérai István
SZDSZ, Musulin Kornélia FKgP-MDF, Rózsa Endre MSZP
3. szám ú választókerület: dr. Ambrózy
Péter SZDSZ-FIDESZ, Herbály Gergely Agrárszövetség, Kliment Mihály független,
Molnár Emő független, Szabó András MDF,
Ugr ai László független
4. szám ú választókerület: Csabai Kamilló független, Csoma Mihály MDF-FKgP,
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Fodor István SZDSZ, Király István függet- Sportegyesület- Vegyiművek Sportegyesület,
len, Sólyom Gáborné független, Tóth József- Szentiványi Zoltán MSZP
8. számú választókerület: Kalocsai Fené MSZP, Ugrai Ferenc Vállalkozók Pártj a
5. szám ú választókerület: Abonyi Ferenc renc Vállalkozók Pártja, Libor Dezső függetfüggetlen. dr. Begazy Zsolt SZDSZ, Bordács len, Nagy Imre MSZP, Pozderka Jánosné
Lajos Agrárszövetség, Galáth Ferenc V állaI- MSZMP, Rozsos Lajosné FKgP,. Szabó Zolkozók Pártj a, Iván Sándor független, Lázár tán SZDSZ-FIDESZ
9. számú választókerület: Deák István
Mihály független, Szabolcs Mihály MDFFKgP, László János MSZMP, Szabó RudolfFKgP
6. számú választókerület: Burka Pál né dr. SZDSZ-FIDESZ, Szikszai Ferenc
MSZP, Fejes Irén független, Hanzel Mihály . MSZP
10. számú választókerület: Balogh IstMDF, K.Nagy Lajos SZDSZ, Köteles Lajos
MSZMP, Kun Imre FKgP, Török László ván KDNP, Buday György SZDSZ-FIDESZ,
Farkas Flórián cigány független, Hajdú LászVállalkozók Pártja
7. szám ú választókerület: Árvai Gyula ló MSZP, Horváth Józsefné MSZMP, MolSZDSZ-Vállalkozók P\Ú'tja-FIDESZ, id. Bi- dován István Vállalkozók Pártja, Oros János
hari Gábor FKgP, Erdős János független, MSZDP, dr. Török István MDF
11. számú választókerület: dr. Erdei
Király Imre Kertbarát Kör, Kováts János
MDF, Mlcoch Ferenc független, Takács Imre Gyula MDF, Fazekas Katalin MSZP, LaMSZP, Vékony Ferenc Agrárszövetség, Zup- bóczki Enid FIDESZ-SZDSZ, Major István
KDNP, Mozsár István MSZMP, Pálinkás
pán Zoltán MSZMP
8. szám ú választókerület: Herbály Kál- István Vállalkozók Pártja, Tóth László
mán SZDSZ-Vállalkozók Pártja, Köteles Já- MSZDP
12. szám ú választókerület: Bagyula
nos FKgP, Nemes István MDF, Simon István
MSZP, Sipos János FIDESZ, Takács István Györgyné dr. független, Bede Mihályné
KDNP, Békési Anikó MSZP, Bogdán Béla
független
9. számú választókerület: Berényi János független, Csala Lajos független, dr. Detre
független, Hock Emő független, Jassó János István SZDSZ-FIDESZ, Juhász István MDF,
Vállalkozók Páttja, Nagy József MDF- Seller István MSZMP
FKgP, Tóth Lajos SZDSZ-FIDESZ
13. szám ú választókerület: dr. Budai
10. számú választókerület: Ágoston Gá- Béla FIDESZ-SZDSZ, id. Hasznos István
bor Agrátszövetség, Domokos Lajosné V ál- Kilián FSE-Szolnoki MÁV MTE-Szolnoki
lalkozók Pártja, dr. Kabdebó Ottó MDF- Olajbányász SE-Szolnoki Vízügy SE-TiszaFKgP, 'Rideg István MSZMP, Szonda Imre liget Sportegyesület-Vegyiművek Sportegyesület, Kálmán Béla MSZMP, dr. Kristóf
SZDSZ-FIDESZ, Takács István független
Miklós MSZP, Rózsa Ferenc független: dr.
Szabó Irma független, dr. Verebélyi József
MDF
1. számú választóker~i1et: Balogh János
14. számú választókerület: Deme József
Kilián FSE-Szolnoki MA. V MTE-Szolnoki Kilián FSE-Szolnoki MÁV MTE-Szolnoki
Olajbányász SE-Szolnoki Vízügy SE-Tisza- Olajbányász SE-Szolnoki Vízügy SE-Tiszaliget Sportegyesület-Vegyiművek Sport- liget Sportegyesület- Vegyiművek Sportegyesület, dr. Botka Jánosné MSZP, Juhzász egyesület, dr. Jernei Bálint MSZP, dr. LenJózsef MSZMP, Kiss József MSZDP-Vállal- gyel Györgyi SZDSZ-FIDESZ, Nagy Béla
kozók Pártja, Kovács Lajos SZDSZ, Viszlay Vállalkozók Pártja-MSZDP, Perényiné PolóFerenc FKgP
nyi Erzsébet FKgP, dr. Póta Sándor MDF,
2. szám ú választókerület: Ágost Zoltán Szilágyi Sándor MSZMP
MDF, Balla György FIDESZ-SZDSZ, Boros
15. számú választókerület: dr. Füle IstJános MSZDP, Ferenez Attila Kilián FSEMSZP, dr. Gelléri Dezső MDF, Lakatos
ván
Szolnoki MÁV MTE-Szolnoki Olajbányász
SE-Szolnoki Vízügy SE-Tiszaliget Sport- Lajos MSZMP, Polónyi János SZDSZ-FIDESZ, Rusa Attila Vállalkozók · Pártjaegyesület- Vegyiművek Sportegyesület, Ke- MSZDP
.
rekes Ferenc MSZMP, Szegedi Tibor függet16. számú választókerület: Faragó Sánlen, Zakár Zoltán MSZP
dor független, Fekete Sándor Vállalkozók
3. számú választókerület: Bánvölgyi OtPártja-MSZDP, Halász Sándorné Kilián FSEtó független, Kovács Márta SZDSZ, Szabó
Szolnoki MÁV MTE-Szolnoki Olajbányász
András MSZP, dr. Szereday Ildikó MSZDP,
SE-Szolnoki Vízügy SE-Tiszaliget SportVaik László MSZMP
egyesület- Vegyiművek Sportegyesület, Ko4. számú választókerület: Borsányi Istvács Libor MSZP, Lőrincz István MDF, dr.
ván független, Kanyó Dezső SZDSZ-FIRékási Róbert FIDESZ-SZDSZ
DESZ, dr. Kollát József MSZDP, Kómát
17. szám ú választókerület: dr. Csabai
József MSZMP, Nádudvari Antal MSZP, dr.
Somodi László MDF, Szamosvárijános füg - Csaba Kilián FSE-Szolnoki MÁ V MTESzolnoki Olajbányász SE-Szolnoki Vízügy
getlen
SE-Tiszaliget
Sportegyesület- Vegyiművek
S. számú választókerület: Csépány SánSportegyesület,
Csépe
Lajos MDF, Lakos
dor MSZP, Horváth Péter FIDESZ-SZDSZ,
Péter Ferenc független, Serfőző Emő függet- István MSZDP, Mozsár István MSZMP, Serfőző Ferenc KDNP, Szalai Sára SZDSZ, ifj.
len, Sütő Dezső MDF, Szilas Péter független,
V örös László MSZP
Vasetz József MSZMP
6. szamu választókerület: Hofgárt
Györgyné SZDSZ-FIDESZ, Holló Ferenc
MSZMP, Pósta Zsolt FKgP, dr. Tóta Áron
1. szám ú választókerület: Cseuz László
MDF
MDF, dr. Király Ferenc Tiszaföldvári Polgá7. számú választókerület: Bohácsi Fe- rok Társulata, Mráz István SZDSZ, Sági
renc független, Kanyó Péter Vállalkozók . Endre FKgP, Szalay Zsigmond független
Pártj a, Nagy Szabolcs FIDESZ-SZDSZ, dr.
2. számú választókerület: Demecs KataSoós István MSZMP, Szautner János Kilián lin Ifjúsági Körök Szövetsége-DIO, dr. Jakab
FSE-Szolnoki MÁV MTE-Szolnoki Olajbányász SE-Szolnoki Vízügy SE-Tiszaliget
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gyesi Imre független, Oláh János SZDSZ,
Rente Ferenc Polgári Szövetség, Végh LuLászló MDF, Kocsisné Danku Zsuzsanna kács független
MSZP, Muzsnyai László SZDSZ-FIDESZ,
8. számú választókerület: Deák György
Néposz Gyula FKgp
független, Jobbágy Sándor MSZP, Kis Pál
3. számú választókerület: Czető István Polgári Szövetség, dr. Kriston Mihály FKgP,
független, Nagy Zoltánné MDF, Paulovics Varga József független
Tamás SZDSZ, Tamási József Tiszaföldvári
9. számú választókerület: Berta Kálmán
Polgárok Társulata, Veress András MSZP
MSZP, Domokos László Polgári Szövetség,
4. számú választókerület: Beliczai Lász- Katona József független, Kolozsvári Imréné
ló független, Bénik János SZDSZ, Borza ' MDF, Luterán György FKgP, Simon Mihály
Attila Ifjúsági Körök Szövetsége-DIO, Mu- független
zsai János MSZP, Nagy Zoltán MDF
10. számú választókerület: Kalóz Imre
S. számú választókerület: Hartyányi Fe- független, Kiss Endre MDF, Mag József
renc SZDSZ-FIDESZ, Józsa Sámuel FKgP, Kálmán FKgP, Molnár István független,
Kovács Géza MDF, Tóth László független, Molnár Lászlóné független, Nagy Benedek
dr. Vona László Tiszaföldvári Polgárok Tár- Polgári Szövetség, Nagy Tóth László MSZP,
sulata
Tóth Imre FIDESZ
6. számú választókerület: dr. Császár
Szilveszter MSZP, Jobbágy Zsigmondé
SZDSZ-FIDESZ, Pápai József MDF, Schadt
Miklós FKgP
l. számú választókerület: Balogh István
7. számú választókerület: dr. Balogh Törökszentmiklósi Horgás·z;- .-Egyesület, dr.
István SZDSZ-FIDESZ, dr. Fekécs Mátyás Barta János MSZMP, Furák z\ntalné MDF,
MSZP, Kiss Imre Tiszaföldvári Polgárok Juhász Imre FKgP, Korom Imre FIDESZ,
Társulata, Lendvai Mihály független, Sárai Kovács Sándor MSZP, dr. Pataky Csaba
Gábor független
Tibor független
8. számú választókerület: dr. Baráth B ar2. szám ú választókerület: Deim János
náné MDF, Ferenczi György Tiszaföldvári Miklós Törökszentmiklósi Horgász EgyesüPolgárok Társulata, Marosfalvi Ernő let, Dobler András független, Erdei János
SZDSZ-FIDESZ, Szabados János független, Vállalkozók Pártja, Fehér László független,
Szabolcska Sándor FKgP, Tóth Kocsmáros Kov'ács Béla Agrárszövetség, Révfy Imréné
B álint független
SZDSZ, Szécsi Márton József FKgP, Szé9. szám ú választókerület: Balogh Tamás kely György MSZMP
SZDSZ, Kósa Béla FKgP, Petraskó Tamás
3. szám ú választókerület: Hajdu Ferenc
Tiszaföldvári Polgárok Társulata, Szicsek független, Hricza Mihály MSZDP, Kopárdi
János MSZP, Szöllősi Jánosné MDF
László KDNP, Pozderka Ferenc Vállalkozók
10. számú választókerület: Kiss Adorján Pártja, Szőke András MSZP, Török Bertalan
MDF, Kósa András FKgP, Molnár János FKgP, Urvay Dezső Törökszentmiklósi HorSZDSZ-FIDESZ, Timár János független, dr. gász Egyesület
Végh Endre Tiszaföldvári Polgárok Társu4. szám ú választókerület: B~ogh József
lata
MDF, Deme Elemér független, Evinger Mária Magdolna MSZP, Kis Mihály Agrárszövetseg, Mezei Imréné MSZDP, Turi Sándor
FKgP
1. számú választókerület: Balla SándorS. szám ú választókerület: Bernáth Imre
né FKgP, -Bíró Mihály FIDESZ, Hajdú Ist- KDNP, Édes István Előd MSZP, Göblyös
ván MDF, Hegyi Ottó Polgári Szövetség, dr. Sándorné független, Kolozsi József fü,.ggetMolná! Miklós független, Pádár Lászlóné len, Németh Ferencné FKgP, Szekere:; Arpád
MSZP, Veress Sándor független
Józsefné MDF, Tokaji Károlyné Agrárszö2. számú választókerület: dr. Balogh vetség, Vass Istvánné MSZDP
József független, dr. Beranek László MDF,
6. számú választókerület: Antal Sándor
Gyuris Ferenc FIDESZ, KiSs István Polgári István MSZP, Bajusz Katalin MDF, BalpataSzövetség, Puczik László MSZP, Pusker ki Antal KDNP, Berecz Bálint független,
Ferenc független
Fehér István Agrárszövetség, Hornyák And;'3. számú választókerület: Dányi József rásné független, Ladányi Sándor független,
MSZP, Dobozi János Magyar Cigányok Szabó Ferenc FKgP, Túri András VállalkoIgazság Pártja, dr. Hámori József független, zók Pártja, Vi~nyei József MSZMP
dr. Kandra Károly FIDESZ, Kovács Mátyás
7. szám ú választókerület: Bussay László
FKgP, Mizsei Attila Vasas Szövetkezeti független, Cselleng László MSZP, Fejszés
Sportegyesület, Pappné Szabó Janka MDF, Ferenc MSZMP, Kóródi Antalné független,
Tapasztó István független, Vincze Imre füg- Mészáros János ' MDF, Sánta Albert István
getlen
SZDSZ, Sáringer János FKgP
4. számú választókerület: Deák József
8. számú választókerület: Balog SándorFIDESZ, Kelemen Sándor Polgári Szövet- né MSZDP, dr. Barna László független,
ség, Kiss Endre MSZP, Rofa Gábor Vasas Buzás Sándor MSZP, dr. Gyergyói János
Szövetkezeti Sportegyesület, Takáts Béla FKgP, Herceg István MSZMP, Tóth Lajos
MDF
független, Turcsányi János FIDESZ
S. számú választókerület: Kovács István
9. számú választókerület: Dögei Imre
FIDESZ, Lipcsey Imre FKgP, Nagy Imre FKgP, Emődi Sándor Agrárszövetség, KoMSZP, Simon István független, Szabó Péter vács Györgyné MDF, Kovács László Váll~l
'MDF, Teróczki László Polgári Szövetség, kozók Pártj a, Modla Ferenc független, Oz
Veres Vilmosné SZDSZ
József FIDESZ, Ponyokai Mihály MSZP
6. számú választókerület: Batári Béla
10. számú választókerület:
Dikó
független, dr. Doktor Zoltán független, Fe- Sándor FKgP, Juhász József Törökszentmikrenczi Sándor Polgári Szövetség, Mester lósi Horgász Egyesület, Madarassy István
SándornéMDF
András MDF, Molnár Sándor Agrárszövet7. számú választókerület: dr. Bujdosó ség, Pintér Zoltán független, Vass István
István MSZP, Czeglédi József FIDESZ, Né- MSZDP
(Folytatása4. oldalról)
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11. számú választókerület: Baktai Imre
MDF, Ramos Gyula FKgP, Rácz Béla független, Sarkadi Ferenc SZDSZ, dr. Süle
Mihály MSZP, Török András MSZDP
12. számú választókerület: Angyal István független, Balogh Sándor MSZMP, Boda Pál független, Csemány Béla Ferenc
MSZP, Márkus Mihály Agrárszövetség, Pálhidy GáborSZDSZ-FIDESZ-Vállalkozók
Pártja, Vass Imre FKgP
13. számú választókerület: Annus Mihály MSZMP, Mihály Márton FKgP, Nagy
István független, Turcsányi István Vállalkozók Pártja, Vass Imre Agrárszövetség
14. számú választókerület: Csajági István SZDSZ, Fejes Ferenc FKgP-Vállalkozók Pártja, Katona Ferenc József MSZDP,
Sülye Károlyné független, Tóth Antal Agrárszövetség, dr. Tóth Lajosné MDF, Varga
Ferenc Törökszentmiklósi Horgász Egyesület

Túrkeve
1. számú választókerület: Csajbók Ferenené MSZMP, Lakat9s Róbert Túrkevei
Vállalkozói Fórum, dr. Samu István FKgP,
dr. Szabó Zoltán MSZP
2. számú választókerület: Katona Gyula
független, Sáfár Miklósné Túrkevei Vállalkozói Fórum, Szabó Lajosné FIDESZ, Turi
Imre FKgP, Vad Károly független
3. számú választókerület: Bogár Ottó
MSZDP, Hajós István független, Hollósi
Imre Túrkevei Vállalkozói Fórum, Homokiné Lengyel Erzsébet FIDESZ, Kádas Antal
független, Németh István független, Török
RóbertMDF
4. számú választókerület: Finta Miklósné FIDESZ, Kristóf Zoltán MSZP, KUTtz
József MSZDP, dr. Lovassy Ferenc független, Nagy Sándor független, Ozsváth Sándor
Túrkevei Vállalkozói Fórum, Sallai László
MSZMP, dr. Szöllősi Kálmán FKgP
S. számú választókerület: Fekete Sándor
MSZDP, dr. Nász Ildikó független,
Pápai Károly független,
id. R.Kiss
István SZDSZ, Szentmihályi Endre Túrkevei Vállalkozói Fórum, Tóth Ferenc FIDESZ, Túri Lajosné Túrkevei Vállalkozói
Fórum
6. szániú választókerület: Herczegh István független, Horváth Gyula független,
Karancsi János SZDSZ, Nagy Tiborné
MSZDP, Nagyné Sallai Erzsébet független,
Ozsváth László MSZP, Tolnai László Túrkevei Vállalkozói Fórum, Tóth Andrásné FIDEsz, dr. Tóth Ferenc független, Vida
Zoltán MSZMP
7. szám ú választókerület: Ágoston Lajos
független,
F.Tóth · István FKgP, Nagy
Zoltánné független, Németh Károlyné
Máté Zsuzsanna független, Szurcsik István
MSZMP, dr. Thodory Zsolt MSZP,
8. szám ú választókerület: ifj. Arvai Imre
MSZMP, Benics Kálmánné független, Iklódi
Béla független, Négyesi Lajos független,
Ozsváth Andrásné független, Szabó Kálmánné Túrkevei Vállalkozói Fórum
9. számú választóker.ület: F.Tóth Lajos
független, Földesi Imre független, Kántos
Lajos MSZP, Lévai Károly MSZMP, Mátis
Barnabás MDF, Szabóné dr. Földes Teréz
független
10. szám ú választókerület: Fias Lajos
MDF, Kawna István független, Mucza Ferenc Túrkevei Vállalkozói Fórum, Sipos
Sándor MSZMP, Szabó Sándor független,
Szöllősi Kálmán MSZP
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Jánoshidai
népszokások
J ánoshida, vagy ahogyan az itt lakók nevezik, Jánoshídja, keletkezésének idejét pontosan nem ismerjük.
Nevét valószínűleg a 12. században
nyerte, hiszen 1186 körül már műkö
dött a premontrei apátság, melyet a
királyi udvarhoz tartozó János alapított.
A falu nagy része mezőgazdaság
gal foglalkozott. Csak 1945 után nőtt
meg az iparban dolgozók aránya.
Az itt lakók sokféle hitre, babonára
emlékeznek. Magukról azt tartják,
hogy nem babonás fajták.
Pünkösdkor, Pünkösdi királyné ünnepén a kántálók bekopogtak a házakhoz, énekeltek, végül ajándékokkal
megrakodva tértek haza.
"Máma van, máma van piros Pünkösd napja,
Honap lesz, honap lesz a második
napja.
Haj ki, kisze, haj ki,
Jöjj be s6dar, jöjj be."
Szent György nap éjszakáján itt is
kimentek a bűbájos asszonyok harmatot szedni a mezőre. Hazatérve, megitatták a tehénnel azzal a céllal, hogy
sok tejet adjon.
Az egész Jászságban elterjedt ciberehányás vagy ciberehordás szokása a
húsvéti böjthöz kötődött. Mikor letelt
háromnapokja (a három napi böjt), a
fiúk elmentek ahho,z a lányhoz, akire
haragudtak. A cibeí-ét (a cserépedényt
tele szeméttel, korommal, cserépdarabokkal) földhöz vágták, vagy csak a
tartaimát öntötték az udvarra. Ellenben ha a fiú udvarolt egy lánynak,
komolyabb dolgokat tett bele: narancshajat, cukrot, csokit. Volt, aki
nem az udvarba dobta, hanem a ház
előtt lévő gádorba.
A húsvéti böjtben a gyerekeket így
biztatgatták (hogy ne egyen kolbászt
és szalonnát, melyet a padláson rejtettek el): UA kispadlás kulcsát elvitte a
harangoz6, csak Húsvétra hozza
meg,"
A betlehemezés itt is gyakori szokás volt. Voltak, akik csak pásztoroknak öltözve jártak házról házra. Más-

kor a pásztorok mellett két angyal, az
öreg, a citera, a maheszusz és a
karidon játszották el az eseményeket.
"Kifordították a kabátot, sapkát, nem
kellett különösebb maskara." Először
csak az angyal lépett be a házba
magával hozva a betlehemet. A háziakkal együtt elénekelték a "MennybIJl
az angyalt" . Ezután az angyal {gy
sz6lt: "Gyere be, öreg!" Mit hoztál
Istenségének?" Miután az öreg bejött,
elmondta, hogy hozott egy galambot.
De mivel nem jól kötötte meg a
szárnyát, a madárka elrepült. Azzal az
öreg lefeküdt a betlehem mellé. Az
angyal ezek után behívta aciterást,
aki tejet és vajat akart hozni, de
valahol elveszítette ezeket A maheszusz egy kerek sajtocskát hozott.
Mivel nem vigyázott rá, elgurult. A
karidon belépése után hasra vágódott
a betlehem mellett. Ó báránykát ho-

Jánoshida nagyközség régi pecsétje

zott. De nem jól kötötte meg a lábát,
így az elszaladt. Kérlelték karidont,
hogy álljon fel :
"Kelj Jel, öreg karidon,
Nagyot ütökJaridon ."
De bizony az meg se mozdult. A
többiek táncoltak körülötte és ezt énekelték:
"6,6,6 , 6lbalakik a diszn6,
Hurka, kolbász, szalonna,
Pásztoroknakj6 volna,
H a a gazdaasszony adna."
majd az ének az ismert módon
folytatódott.
Rendkívül nagyra becsülték a karácsonyi morzsát. Ez almacsutkából és
fokhagymából állt, melyet a kemencevállon megszárítottak. Ha a tehénnek tőgygyulladása volt, a tehén tő
gyét megfüstölték vele. Ezenkívül a
csirkéknek is jutott belőle azzal a
szándékkal, hogy jobban tojjanak.
Karácsonykor a kútba egy egészséges egész almát raktak. Egy hétig
erről itatták az állatokat, hogy ők is
egészségesek legyenek.
Januárban, Vízkeresztkor és azt követő héten volt ideje a Kána (kánai)
menyegzőnek. Régebben még házról
házra jártak a szereplők. Később . egy
szegény asszonynál gyűltek össze,
akinek nagy méretű szobája volt. A
szereplők maguk gondoskodtak a teáról, illetve a borról, a rostélyos kalácsról és a pattogatott kukoricáról. A
bort teával felhígították, a rostélyost
(kulcsos kalácsot) 'és a kukoricát szétosztogatták. Először elmondták a menyegző olvasóját. Majd aBibliából
ismert kánai menyegző történetét játszották el. Végül Máriát dicsérő dalokat énekeltek.
Népi időjóslási eljárás volt a Luca
napi ún. hagymanaptár. E napon 12
darab hagymát készítettek elő úgy,
hogy bele lehessen tenni egy kis sót.
A hagymákra ráírták a 12 hónap
nevét, majd a két ablak közé tették
ezeket. Amelyik hagymában megolvadt a só, abban a hónapban több eső
fog esni: így tartja a nép.
Dr. Pethő Mária
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Értesítem, hogy személyi alapbérét 1990. szeptember hó l-jétől, munkakörének változatlan hagyása mellett a (szakszervezeti bizottsággal

56OO

egyetértésben) havi
forintban állapítom meg,
az idevonatkozó kormányrendelet szerint. Kelt 1990. szeptember 11én, olvashatatlan aláírás
A létra utolsó előtti fokán áll. Ahogy megtaláltam, csodálkoztam. Ennyire visszeres lábakat tán még sose láttam . Igaz,
nagy, nehéz a teste is, az is terhelheti a lábakat. És hozzá kell
számítani ezt a kimondani roppant egyszerű, hogy úgy
mondjam "nőies" munkakört. A takarítónő aztán igazán nem a
fejét használja munkanapjain. Izmait, karjait, lábait, derekát
koptatja a munka, amely ugye most például fönn, az ablakok
mosásában fejeződik ki . Emlékszem, jobb időkben az ablakmosás nem is a takarÍtónők feladata volt, jött Pestről vagy
Debrecenból a tisztítóbrigád, s tavasszal, ősszel - azért
leginkább évente egyszer - lemosták a nagy csarnokok
átláthatatlan a'blaktábláit. Most, pár éve, már nem áldoz rá a
vállalat, rosszul megy neki, így, amit a létrákról elérnek,
lemossák a takarítónők, amit nem, marad úgy. Egyébként is,
hol van már az ántivilág, amikor a közönséges ·gyári ember
onnét tudta, miniszteriális vendéget várnak, - hogy mindent
ragyogó tisztára suvickoltak a gyártelepen. (Azért, máig elfog
a röhögés, ha az a bizonyos látogatás jut eszembe, 1965-ben
vagy ,66-ban, amikor Tyereskova érkezését jelezték! Drága jó
istenem, mi volt ott! Még a koratavaszi fúszálakat is rendre
nyírták a gyárudvaron, s napokig locsolták, mosták az utakaL..)
Azt mondták - kiabálom föl neki, mert látom, két ablaktáblát félbe nem hagy -, hogy maga is megkapta a papírt az
emelésről. Mit szól?
A keze szaporán jár, s körülbelül abban a ritmusban löki a
szavakat is. - Már mil szóljak, tán ugorjak a vezér nyakába
örömömben? A kisunökám kiszámolta, épp húsz százalékos
fizetésemelés az nekem! Csakhogy le van írva, eddig 26
százalékot romlott az idén a forint. Hát akkor mit szóljak?
Végzelt a magasban. Nehéz, ázott kezeivel markolja a
lélIát, vigyázva lépked lefelé. Aztán, hogy leér, szétnéz, s
látja, kis ilyen-olyan nyomok jelzik a fönti munkát. Fogja hát
a vödröt, kicsavarja a rongyot, s nehéz sóhajjal féltérdre
ereszkedik, két törléssel eltünteti a koszt. Akkor áll föl,
derekát tapogatva, s csak annyit mond, hogy az idén múlt
ötven, már harmincöt éve dolgozik, s nem érdekli a világon
semmi, még ez, a mostani kényszerű fizetésemelés se. - Éljen
maga ennyiből - a hang szigorú, a szeme nevet. - Nohát, nem
bántom magát, csak azt szeretném, ha azok is tudnák, mi
ennyiből élni, akik most nagykegyesen kimondták, Magyarországon ez a legkisebb bér! Hát ez a lényeg, s nem az, hogy
marakodnak fönn az urak a képviselőházban, úgy mondják, a
nép érdekében. A nép érdekében tehetnének még többet,
sokkal többet, s nehogyelfelejtsem, nem a nép tehet arról,
hogy így áll ez az ország. Én mindenféle rendszerben
súroltam, sikáltam, nem lazsáltam, nekem mondják, hogy
nehéz, egyre nehezebb az élet?
A fiatalasszony a korá délutáni autóbuszon a szemét
résnyire nyitva, félálomban mormolja: - Csuda örültünk a
barátnőmmel, amikor tavaly fölszabadultunk, s minket nem
küldtek el, megtartott a gyár. Még azt se bántuk, hogy a

bórszalagra kerültünk. Hát igen, a valódi ooröltözet nagyon
szép, meg nagyon drága is -, de tudja-e, akinek pénze van rá,
mekkora munka a bőrkabátot, bőrszoknyát varrni? Nohát én
már több mint egy éve tudom. S még, mondom, örömmel is,
mert csak a legszorgalmasabb tanulókat tartották meg. Így
aztán több mint egy éve hajnali négykor szól a vekker, a busz
öt óra előtt öt perccel indul, fél hat, mire beérek a városba,
akkor újabb busz, s hattól kettő 30-ig műszak. Mostanában
nincs szombat se, örüljünk, hogy van munka, szombaton is
jövünk, majd év végén lecsússzuk. - Igényes, nehéz munka mondom -, biztosan jól megfizetik. - Ahogy vesszük, mondja
halkan, mintha kimondani is szégyellné. - A múlt hónapban
48oo-at kaptam. Most mondják, papír ugyan még nincs róla,
hogy kötelezően meg kellett emelni, talán 5600 lesz már ez a
hónap. És akkor mi van? Lassan szégyellem, hogy három évig
tanul tam, s most ha hazaviszem a fizetést, hol nevet rajtalJl a
férjem, hol meg vígasztal. Persze, hogy mielőbb szülni fogok,
bár nincs lakásunk, a szüleim házának kis szobájában húzódunk meg, de ha így megy tovább, nem is lesz soha sajátunk!
Tudom, fiatal vagyok a családalapításra, de ha addig várunk,
amig minden meglesz - már talán nem tudunk egy gyereket se
összehozni. És ugye a család gyerek nélkül?
- Tetszik látni, ez a koradélelőtti busz nekem áldás.
Nyitásra beérek az áruházba, s ha korán fölkelek, a nyugdíjas
férjemnek az ebédet is fökészítem, annyi vele a dolga, hogy
félrehúzza a platnin, s délben van főtt étele. Őrá is ráfér,
táskázott egy életen át. Most ő már év eleje óta nyugdíjas,
betöltötte a hatvanat, de azt nagyon várja, hogy én is jöjjek.
Hát novemberben eljön az ideje. Csak arról beszélgetünk
sokszor, hogy hiába telik ki a munkásélet, valamihez fognunk
kell. A férjem nyugdíja 6600 lett, most számoljon nekem, én
mit várhatok 35 évi munka után? A múlt hónapban a forgalom
százalékával 5200 forintot kerestem. Igaz, ebben a hónapban
már 5600 kellene, hogy legyen, de erről még csak hír .se jön,
azt mondják, a kereskedelem forgalma olyan, amilyen, kinek
van manapság pénze vásárolni, ebbe tönkre lehet menni.
Mondtam is a férjemnek, ha nem nézünk semmi pénzkereset
után, nézhetjük a tévét, hallgathatjuk a rádiót, mit mondanak a
kisnyugdíjasoknak, várhatjuk, hogy mi is sorrakerüljünk? Hát
nem szomorú öregség az ilyen? Engem nem érdekel, hogy
igazságot akarnak a népnek adni, hogy elveszik azoktól,
akiknek egész életük gondtalan volt, akiknek máig annyi a
pénzük, s nemcsak a saját, agyerekeik fejealja is jól meg van
már ágyazva. Mondja, amit elvesznek, odaadják a legszerencsétlenebbeknek? Hánynak, mennyit? No, látja, felelni se
lehet, hát ezért mondom a férjemnek, nem is baj, ha elromlik a
tévé, legalább nem butítanak bennünket tovább. Mást se
hallani, mint ígérgetést. Ezt tudták amazok is -, igaz, akkoriban még buszon se mertem volna így beszélni, dehát nem
mindegy, vígasztal engem, hogy már legalább beszélhetek
róla? Ötezer-hatszáz! Élni annyiból is alig lehet!
(SJ)
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Az összeroncsolt társadalom- 5.

Az anyaméhbe tolt Taigetosz
A népességfogyás megállíthatatlannak
tetsző folyamatát aligha lehet elfogulat-

lanul szemlélni. A lassú pusztulás árnyéka még azokra is lidércnyomásként nehezedik, akik nem akarják tudomásul
venni, hogy 1982 óta évente több mint
tizenötezer fővel csöken a lakosság létszáma. S ez a csökkenés az elkövetkezendőkben még inkább felgyorsul. Mert
az önpusztítás különféle formái mellett a
szív és érrendszeri, illetve a másfajta
daganatos betegségek is szembetűnően
növelik az elhalálozási arányt. Más országok népességére jellemző átlagos értékekhez viszonyítva jóval kedvezőtle
nebb módon. Így valóban a nemzeti
sorskérdések egyikeként jelenik meg az
elhalálozási gyakoriság okainak vizsgálata. Akárcsak annak elemzése, miért
születik egyre kevesebb gyerek, s miért
szaporodtak a terhességmegszakítások?
Mert ha csak arra utalunk, hogy a múlt
évben nyolcvanhétezernél több nő esett
át abortuszon, már a puszta adat is
töprengésre késztet.
Nem jutottak volna hozzá fogamzásgátló tablettákhoz? Vagy talán későn
tudatosodott bennük annak "veszélye",
mit jelent a nem kívánt terhesség? Bármilyen szempontból vizsgáljuk is, semmiképp sem feledkezhetünk meg arról,
hogy a szülési kedv csökkenésének, illetve a ferhesség megszakításának nem
csupán a' személyiségben rejlő okai vannak. Valójában válaszként foghatjuk fel
azokra a kihívásokra, melyek a társadalmi viszonyokból származnak. A gyermekvállalás ugyanis a szó szoros értelmében áldozathozatalt jelent. Mindenekelőtt materiális-egzisztenciális szemPontból, hiszen a gyermekek felnevelésére fordított költségek legfeljebb hoszszabb távon térülnek meg. Vagy akkor
sem. Legalábbis így gondolkodnak azok,
'akik vagy a puszta megélhetés kényszere
miatt nem akarnak gyereket, vagy - a
túlhajtott fogyasztói mentalitásból eredően - az állandó tengerparti nyaralást
választják helyette. S bármilyen meglepó is, a társadalmi réteg tagoz ódás különbségei ugyanúgy kifejeződnek a terhességmegszakításokban, mint az iskolai
végzettségé. '
Míg 1988-ban a munkássághoz tartozó nők közül 51.256-an vállalták az
abortuszt, addig az értelmiségiek közül
csupán 748-an. S akik nyolc osztályt
végeztek, azoknak a száma jóval a negyvennégyezer fölött van. Vagyis a szocio-

kulturális viszonyok hatását ezúttal sem
hagyhatjuk figyelmen kívül. Így mindenképp illuzórikus volna azt feltételezni, hogy a megfelelő nevelő-felvilágosí
tó munkával eleve elejét lehet venni a
terhességmegszakításoknak. Mert ezek
ugyanúgy a társadalmi ellentmondások
következményeként jelennek meg, mint
a különféle devianciák (öngyilkosság,
alkoholizmus, bűnözés, neurózis) formájában testet öltő szorongás és feszültség.
Ha az életet terhelő, a személyiséget
próbára tevő konfliktusoK:.,és nehézségek
megállíthatatlanul
szaporodnak,
az
egyén újra és újra megkísérel védekezni.
Egyes embereken, kivételes esetekben,
alkalmas terápiás , módszerekkel, igaz,
segíteni lehet, az így elkönyvelhető siker
azonban csekély a probléma nagyságrendjéhez képest. S ettől még a társadalmi méretekben ható ellentmondások
nem szűnnek meg.
Sem a megélhetést befolyásolók, sem
azok az ellentmondások, melyek arra
kényszerítik az egyént, hogy a közvetítytt fogyasztói ideáloknak megfeleljen.
Es erre könnyű lehetőségként kínálkozik, ha épp a meg nem szult gyermeken
spórolnak. Akár tudatosan elzárkózva a
szüléstől, akár a terhességmegszakítás
leg<lrasztikusabb formáját választva. Miként a statisztikai adatok bizonyítják,
mérsékelten ugyan, de Jász-NagykunSzolnok megyében is emelkedik az
abortuszok száma. Míg 1981-ben 3.325
esetet regisztráltak, addig 1988-ban már
3.495-öt. Holott az egészségügyi indokokkal kiadott engedélyek alig haladják
meg a terhességmegszakítások tizenöt
százalékát. Már csak azért is figyelmeztető ez a tény, mert a művi beavatkozás
nem szomatikus okokból ered, hanem
sokkal inkább az egzisztenciális helyzet
megoldatlanságaiból, a konfliktusokkal
terhelt interperszonálisviszonyokból, illetve a nem kívánt terhesség következményeitől való félelemből. Ha ugyanis a
terhességmegszakításokat a nők korcsoportja szerint elemezzük, kitűnik például, hogy az elmúlt tíz esztendőben a
tizenöt és a tizenkilenc év közöttiek
körében átIagosan csaknem tízezerre tehető az abortuszok száma. Mígnem harmincnégy éves korra eléri a húszezret.
Kétségkívül beszédes adatokról van
szó, melyek egyszersmind arra utalnak,
hogyaszülőképes nők körében a "védekezésnek" ez a módja elfogadott. Morálisan és konkrét értelemben egyaránt.
Mivel a szexualitás mérhetetlenül felértékelődött, egyre többen csupán az
örömszerzést látják benne. A modern

életmóddal elkerülhetetlennek tartva
akár a promíszkuitást, a partnerek válogatás nélküli cseréjét. Ám bármennyire
a modernizálódás velejárója is az, hogy
a legtöbb szexuális tabu megszűnt, s
támadások érik a fennmaradt néhányat
is (például egyes országokban bizonyos
csoportok nyíltan hirdetik "jogukat" arra, hogy gyermekekkel lépjenek szexuális érintkezésbe), a különböző emberi
,kötelékek mégsem maradhatnának fenn
családi kapcsolatok nélkül. Csak a rideg
önzés és félelem szabályozná létezésünket nélkülük.
S ha az eddigiekben - Fekete Gyula
szóhasználatával élve - "az állami rangra emelt emberölés" volt is elsősorban
kiváltója a népességfogyásnak (a gyermekellenesség az adózási rendszerben
épp úgy kifejeződött, mint a három vagy
annál több gyermeket nevelő családok
előnytelen szociális helyzetében), a tái-sadalmi viszonyok ellentmondásainak és
torzulásainak felszámolásával minden
bizonnyal lehetőség nyílik az emberi
élet értékeinek újrafogalmazására is.
Mert az egyes ember élete végső soron
mindig azon múlik, milyen cselekvési
gyakorlat kínálkozik számára. Ha cselekvési alternatívái korlátozottak, ha
minduntalan védekezésre kényszerül a
szó valódi és átvitt értelmében, óhatatlanul a kiábrándultság, a bizalmatlanság, a
pótcselekvések és az önpusztító szenvedélyek lesznek rajta úrrá. A távlattalanság élményei pedig - amint az elmúlt
évtizedek bizonyítják - vagy az önpusztításnak, vagy - a címnél is maradva - az
anyaméhbe tolt Taigetosz funkcionálásának kedveznek.
A terhességmegszakítások száma a
dél-alföldi megyékben (1988)
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok

4555
3372
3666
3324

A 100 élveszületésre jutó terhességmegszakítások száma
Jászberény
Mezótúr
Szolnok

1985
1986 1987
1988
59,5 %. 61,5 % 65,7 % 66,5 %
64,4 % 59,6 % 48,7 % 60,9 %
91,9 % 86.3 % 96,3 % 93.7 %

A terhességmegszakítások száma a
nök iskobi végzettsége szerint
Nincs Iskolai végzettsége
1-3 osztály
4-5 osztály
6-7 osztály
8 osztály
Középiskola
Főiskola, egyetem

520
659
1637
2824
44141
28362
8790

Kerékgyártó T. István
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Onkormányzat és pedagógia
Az ú.üászervezödö viszonyok kedveznek az iskolai önállóságnak
- Néhány héttel vagyunk az önkormányzati
választások, azaz a "helyi hatalomváltás"
előtt. Hogy éli meg ezt az időszakot egy
olyan megyei intézmény, mint aJász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet?
- Úgy, hogy próbál a jövőre gondolni és
készülni. Azt hiszem, ez lehet a kézenfekvő
választ. . Tulajdonképpen örülnünk kell annak, hogy a kialakuló társadalmi viszonyok
kedveznek az iskolai önállóságnak, az alternativitásnak, a nyitottságnak. A pedagógiai
intézet ugyanis a szakmailag szuverén óvodának, iskolának lehet igazán partnere, segítőtársa. Mértékadó körökben ezt ma már nem
kell különösebben bizonygatni. Elég, ha
olyan közelmúltbeli tanácskozásokra hivatkozom, mint a pannonhalmi, a szekszárdi
vagy a székesfehérvári országos konferenciák, ahol a kísérletező, az innováció útját járó
' iskolák foglaltak állást amellett, hogy az
önállóság, az alternativitás nélkülözhetetlenné teszi a színvonalas szakmai szolgáltató
hátteret.
Azokban aZ országokban, amelyekre sokszor példaként hivatkozunk, s amelyekben az
altemativitás, a különböző iskolai programok
együtt létezése valóságos gyakorlat, mindenütt fejlett pedagógiai-szolgáltató rendszerek
múködnek. Ismereteim szerint a hazai közoktatási kormányzat is eszerint gondolkodik.
- Ez bizonyára nagyonfontos. De vajon az
iskola, a helyi önkormányzat is így látja?
- Vannak, akik igen, mások még nem. Mai
megítéltetésünk múltbéli tapasztalatokon
nyugszik. A mostanáig érvényes centrális
irányítási mechanizmus viszonyai között,
amikor az iskolai önállóság csak nagyon
korlátozottan érvényesülhetett, az intézet is
féloldalasan, buktatókat kerülgetve próbálta
petölteni a nagyobbrészt helyesen körvonalazott feladatkörét. S noha irányítói szerepben
sosem akart fellépni, a látszat néha az ellenkezőjét erősítette. Nem véletlen, hiszen a
szaktanácsadás például a szakfelügyeletból
nőtt ki, a továbbképzés pedig - bár tartalmában, formájában levetkezte a kényszeredettség, a kötelezőség jegyeit - jelenleg
is csak továbbképzés. Tevékenységünknek
azon elemei viszont, amelyek az innovációhoz kapcsolódó szellemi és anyagi szolgáltatások körét jelentik, éppen az iskolai megújulás igényének lassú éledezése miatt nem
tudtak elég markánsan megmutatkozni. De
hogy bontakoznak ezek az igények, arra jó
példa a megyei és az országos közoktatásfejlesztési alapra az utóbbi három évben benyújtott sok-sok pályázat, melyek jelentős
részét elfogadták a bírálók, s folyamatos
szakmai és anyagi támogatásban részesülnek.
- Nos, mit tervez, mit kínál a pedagógiai
intézet?
- Ha elfogadjuk kiindulópontnak, hogy az
alternativitás és a minőségi elv együtt fogja
meghatározni közoktatásunk további útját,
akkor teljesen világos, hogy intézeti tevékenységünk centrumába is ezt kell helyezni.
Vegyünk egy példát! Egy iskola - a nevelő
testület belső igényeitől indíttatva, vagy a
szülők nyomására, vagy a helyi társadalmat

képviselő

önkormányzat kezdeményezésére
(esetleg e tényezo'1c együttes hatására) arra a
következtetésre jut, hogy eddigi gyakorlatán
túl kell lépnie. Mit tehet? Kezdhet önálló
fejlesztő munkába. Szép, igényes vállalkozás, igen nagy és speciális szakértelmet
kíván. Csatlakozhat működő programhoz
(ilyen még kevés van). Szintúgy szakmai
ismeret a legfőbb feltétele. Lehet, hogy a
nagyobb léptékű változtatásnak az adott helyen nem kedveznek a körülmények, az
igényes szaktárgyi törekvésnek vagy a vezetés korszeTÚsítésének azonban megvan a létjogosultsága. Itt is lépni kell.
Nos, az első lépések megválasztásában és
a belőlük következő további lépéseknél is
megvan - meglesz - a pedagógiai intézet
szerepe:
Ismerjük, milyen programok, alternatívák
alkotják a kínálatot, melyik mit akar, mit
nyújt, mik a működésének feltételei, hol és
hogyan válik megismerhetővé, hozzáférhető
vé. Tehát informálunk, ajánlunk, közvetítünk. Kezdeményezünk, felkínáljuk, megszervezzük a szükséges képzést, továbbképzést.
Szakmai kontrollt adunk a munkához: ma
ez egyre inkább a kipróbált mérési technika
alkalmazásával jár. Remélem, nem tűnik
utópiának mindez, annál is inkább, mert
elemei már ma is megvannak. Azt szeretnénk, ha akár a nagyobb léptékű változtatás
gondolatával foglalkozó igazgató, akár pedig
a maga aprónak túnő szakmai problémájával
birkózó nevelő egyaránt megtalálná hozzánk
az utat - mindenfajta kényszeredett hivataloskodás nélkül. SŐt, mivel pedagógiai kérdéseknek nemcsak az iskolák falain belül van
helye, szélesebb értelemben is nyitottnak kell
lennünk. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatok mint iskolafenntartók szakmai
tanácsért, véleményért bízvást fordulhatnak
hozzánk.
Intézetünk - az iskolák életstílusához igazodva - tanévben gondolkodik. Ezért aktuális
kínálatunkat nagyrészt már közreadtuk. Tudjuk, hogy melyik iskola, óvoda mikor milyen
segítséget vár to"1ünk, s azt szaktanácsadóink,
szakértőink közreműködésével teljesíteni
fogjuk.
Rövidesen indítjuk az iskolák előzetes
igényei alapján tervezett továbbképzéseket.
Meghirdetés előtt állnak a tanulmányi versenyek, mivel azonban az anyagi háttér bizonytalan, olyan alap létrehozását kezdeményezzük, amely tartósan garantálhatja a tehetséggondozás eme nélkülözhetetlen elemének
működését. Részt veszünk a vizsgarendszer
kidolgozásában. Feltérképeztük és nyomon
követjük a megyében az Országos Közoktatásfejlesztési Alap pályázó inak munkáját.
Pszichológiai laboratóriumunk fogadja a páIyaválasztásban bizonytalan vagy egészségi
okokból tanácsra szoruló gyermekeket.
Könyvtárunk mint információs bázis, várja a
szakmai munkában elmélyülő kollégákat.
Hírlevelünk útján havonta rendszeresen
közreadjuk valamennyi oktatási intézménynek az aktuális információkat. Folyóiratunk,

a Pedagógiai Tükör, illetve egyedi kiadványaink a publikáció lehetőségét biztosítják.
fzelítőnek talán ennyi elég.
- Gondolom, az intézmény ilyenfajta mIlködése nem csekély pénzbe kerül. Ki fizet a
szolgáltatásokért? Kötve hiszem, hogy az
iskola vagy az egyes pedagógus!
- Ez jelenleg a legsúlyosabb kérdés számunkra. Klasszikusan persze úgy szeretnénk
múködni, hogy az értékek - szellemi értékek
is - az önkormányzatok, az iskolák, óvodák
"piacán" találnának gazdára. Természetesen
azok, amelyekre van kereslet. Ez lenne t~vé
kenységünk igazi mércéje. Egyelőre azonban
még feltételes módban kell beszélnem, mert
a jelenlegi kereslet korántsem fizeto'1cépes
kereslet. Közismert dolog, hisz eleget panaszkodunk rá, hogy az oktatási intézmények
filléres anyagi gondokkal küszködnek, s
nyilván az új önkormányzatoknnak is főhet a
fejük, miből fedezik az iskolák "létminimumát".,
Még ma is gyakori, hogy egy igazgató
azzal keres meg bennünket, fizessük egy-egy
nevelőjük
továbbképzésének költségeit,
mondván: mi foglalkozunk a továbbképzésseI. Igaz, arra is tudok példát mondani, hogy
kurrens témában indított tanfolyamunk önköltségét a résztvevők befizetése fedezte.
Ahhoz azonban, hogy az ilyesmi általánossá
váljék, sokkal jobb kondíciókra van szükség.
S éppen a jelenlegi helyzet ellentmondásossága az, ami bizonyos aggodalomrnal tölt el.
Tanévben élünk, költségvetésünk a naptári
év végéig érvényes ...
- Mégis, mire számít a pedagógiai intézet?
- Nagyon bízom abban, hogy az új önkormányzat a szakmai szempontokból fog kündulni. Mérlegeli kínálatunkat, fejlesztési elképzeléseinket és terinészetesen saját igényeit is. Ez esetben nem'-hiszem, hogy csupán
pénzügyi körülmények határozhatnák meg
vagy korlátoznák a -jelenleginél szúkebbre
létezésünket, múködésünket.
.'
Az önkormányzati törvény alapján a megyei önkormányzatot gondolom leendő gazdánknak. A mi tevékenységünk tipikusan
olyan, hogyamegye egész területére kiterjed, s közszolgáltatás jellege van. Vannak
továbbá olyan megyei ügyek, amelyekről
nem szabad megfeledkezni. ilyen például a
Nevelési-Oktatási Tudományos Alap (a
szakmai berkekben NOTÁ-nak becézett) évi
egymillió forint, amely nem csekély ösztönzést adott eddig is az innovációra fogékony
iskoláknak, csoportoknak, személyeknek. De
ilyen a tehetséggondozás is, amelynek mindig is lehetnek az iskoláil túlmutató elemei,
beleértve a kiválasztódást, megmérettetést
biztosító versenyrendszert. Vagy ilyen a pedagógiai, oktatásügyi információk gyújtése
és mindenki számára hozzáférhető kezelése
is.
Egyébiránt pedig szívem szerint arra számítok, hogy egyre több iskolának sikerüljön
közreműködésünkkel felzárkózni, túllépni
tegnapi önmagán. Mi szívesen maradunk szerepünk szerint - továbbra is a háttérben.
Jakatics Árpád
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Besenyszögi öregek

Új házban új élet
Ül a tágas társalgó kényelmes, kétsze- ötszáz forint volt negyedszázaddal ezemélyes új foteljában Jerkovics Mihály, lőtt!
kedves feleségével, Homonnai MargitIgazából még fel se avatták, de már
tal, s mondja: Isten segedelmével nem- tegnap megtartották a nyitóünnepséget a
csak a névnapját ülik szeptember végén, besenyszögi öregek gyönyörű, vadonade október 2 -án a születésnapját, a ki- túj házában. Csapó Pálné, Klárika, a
lencvenediket is! Ami ugye azért csak gondozási központ vezetője repeső szívnagy dolog egy falusi embemek, aki vel kalauzolt végig ezen a gyönyörű új
egyáltalán nem könnyű munkával töltöt- otthonon. Mert igaz, hívják idősek szálte életét, mert a földből, a földön boldo- lást is biztosító klubjának, öregek napgult, amíg dolgozott. És hát bizony közijének, akár minek, a tény a fontos:
dolgozott, keményen, míg fölnevelte tizenegy magányos, magatehetetlen fapárjával a két fiát, szakmát taníttatott lusi, tanyasi ember otthont talált itt, s
nekik. Nem, nem volt földesúr azért huszonketten meg reggeltől délutánig
soha, csak újgazda,
. ~
merthogy a háború
után, a földosztáskor
>;f''"'-'-'
neki is jutott öt hold
ebből a nem is igazán
jó földből. Mindegy,
megélt belőle, meg el
is fogadták tőle a Kossuth Tsz-ben, amikor a
többi után - ki emlékszik már arra, Jtogy is
volt - bevitte. Es öregségére is ott maradt,
mit is csinált, mindent,
hát persze, amit kellett.
Takaros kis öregaszszony szól rá a szomszéd
"páholyból",
hogy fogatos volt, bizony a bakon ült, amíg
a lovak húzták a terhet,
meg az ekét, a boron át.
Hát ugye, erről már 'I=• • •~U~~t":1~~';
csak beszélgetni lehet li
így, egymás között. A A ház, mint belülről, kívülről is gyönyörö (Fotó: Korényi Éva)
korról is, amit megért,
s ami,miatt most sincs sok panasza.
törődést, meleg ételt, jó időtöltést. A
- En jól vagyok, nincs sok bajom, története - mármint a szép új, tágas
legfeljebb hangosan szóljon rám, hogy háznaI.c, gyönyörű udvarnak hosszú lenértsem - hunyorít - s mutat a feleségére. ne. Az idén, most a nyáron készült el, s
- Az asszony, no ő pedig csak 84 éves, ha valahol rábólitottam a régi, rosszÍZű
de vele van sok baj! Az éjjel se hagyott teho értelmére, itt megtettem. Négy évig
aludni se engem, se a kedves gondozó- - míg volt - erre adta a falu népe a kis
nőt. Fél kettőig hagyta magát rábeszélni, pénzét. S ehhez a megyei tanács se volt
hogy holnap is nap lesz, nyugodjék már. fukar - akár utolsó alkotásának is tartAz orvos is megnézi, hogyne, hisz jön hatja sok helyét már kereső régi tanácsi
minden héten, dehát agyérelmeszesedés vezető - 5,8 millió forintot kaptak a
ellen nem nagyon tudnak már orvossá- megyétől. Nem akármi ez még egy
got adni.
olyan községben sem, ahol a 3620 la- Nekem? Legyen meg a pakli do- kosból pontosan hatszázhúsz hatvan
hány, reggel az a kis kevert és adja isten éven felüli, s mert errefelé is úgy folyt a
egészségünkre ezt az életet. Hogy ennyi magyar világ történése, ahogy máshot,
ideje - mikor is, tán 1965-ben mentem szóval itt is egyre több a magányos öreg,
nyugdíjba - na szóval, hogy ilyen régen aki, ha eljön a betegség korszaka, csak
hozza a postás a pénzt, csak megnőtt az gyámolításra vár. Mihály bátyám és
összeg, amit kívánok minden kedves felesége segítésére már mindkét gyerenyugdíjastársamnak. Most 8900 forint kük elfogyasztotta az éves szabadságát,
az havonta az asszonytartással - kereken már egyre nehezebbnek látszott az ápo-

..

!

lásuk, s ím, végre nyugodtan dolgozhatnak a közeli városban, apjuk, anyjuk jó
helyen van, vigyáz rájuk ,a falu féltő
közössége.
Mint ahogyanyolcvanon felüli, fél
lábát kórházban hagyó Fekete nénire is,
akinek a világon senkije nincs pár távoli
rokonon kívül. Aki mégis hazavágyott,
ide Besenyszögre az újszászi szociális
otthonból, ami igaz, jó, jó, de itthon?
Hát nem lehet már az öreg fát olyan
'
messzire átültetni...
Klárika, a gondozó!, főnöke mondja a
szép ház történetét. Epítette a szolnoki
Kupola Gmk ilyen
szépre. A berendezéséhez
segített
még a minisztérium
is, de még hogy!
Pályázatot
küldtünk a Szociális
és ",.Egészségügyi
Minisztériumba, aztáq döntött a pályázatban, s küldött
kétmilliót a Népjóléti Minisztérium.
Ugye, jó, hogy az
átmenet ilyen békés
volt...
Szépek a bentlakók szobái, kényelmes nagy a fürdő
szoba, megfelelő a
tálalókonyha, a teakonyha, , gyönyörű
új bútorok vannak
(a Domus lakberendezője
szívesen,
nagy §zeretettel és hozzáértéssel segített). Es persze, hogy színes tévén nézték az Országgyűlés legutóbbi nagy vitáját - igaz, fŐleg az öregurak, az asszonyok inkább beszélgettek, kézimunkáztak.
Dehát Besenyszögön a II bentl*óval, a 22 bejáróval korántsem oldódott
meg a magányos öregek sorsa. A gondozási központ négy főállású, hét tiszteletdíjas gondozót foglalkoztat. A falu, meg
Fokorupuszta, Szórópuszta, Doba öregjeihez, kereken ötven házigondozotthoz
ők visznek ebédet, gyógyszert, kenyeret,
ők segítenek a mosásban, a takarításban.
Ezt, a hírek szerint tegnap fölavatott
szép házat a falu közepén, a Szabadság
téren erős födémmel építették. Igaz,
szegény most a világunk, de hátha egyszer még találkozik a szükség és a
lehetőség: rá lehet húzni egyemeletet...
-sj-
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Történelmi
sorsfordulónk -
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Mohács

Sorsforduló volt 1526. augusztus 29., amely évszázadokra meghatározta
létünket. Az ország szétrombolását, az 500 ' éves lüggetlen magyar állam
bukását jelentette a széthúzó belső viszálykodásunk. Evszázadokra kirekesztettük magunkat az európai fejlődésből, amely nemzeti tragédiánk lett. S talán
most, 464 évvel a szomorú csatavesztés után éled a relIlény egy új független
európai állam megteremtésére.
Másfél évtizede kezdődött a mohácsi csatatéren a történelmi emlékhely építése,
amely ma már monumentális kegyhelye az akkori hősöknek, s az országunk
sorsában tragikus fordulatot hozó eseménynek.
(Fotó: Tarpai Zoltán)
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A Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat
vállalati tanácsa pályázatot hirdet
r

igazgatói
.1

mu,n kakör betöltésére
A kinevezés 5 évre szól, me ly eredményes munka
esetén megújítható.
A munkakör a pályázat elbírálását és a VT által történő
kinevezést követően betölthető.
AZ IGAZGATÓ FŐ FELADATAI:
- a vállalat pénzügyi, gazdasági egyensúlyának folyamatos fenntartása
• a vállalat versenyképességének biztosítása
- a vállalat szervezetének a piaci igényekhez igazodó átalakítása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- felsőfokú állami iskolai végzettség
• 10 éves szakmai, ezen belül 5 éves vezetői gyakorlat
- bü ntetlen előélet

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA A JELENTKEZŐ:
- iskolai végzettség ét, szakképzettségét, szakmai, vezetői gyakorlatát,
- vezetői munkájára vonatkozó terveit, elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának
határideje: 1990. október 10.
Az elbírálás határideje: 1990. októb~r 31.
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A PÁLYÁZATOKAT BIZALMASAN
KEZELJÜK.
A pályázatokat a vállalati tanács
elnökéhez kell benyújtani. Cím: 5000
Szolnok, Ady E. út 37.
*35160/1*
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Szolnoki Agroker Vállalat
gépkereskedelnti osztálya
az alábbi szálastakarmány~betakarító gépeket ajánlja
tisztelt vásárlóinak, azonnali szállítással:

K-420 bálázógép .................... 325.000.- Ft
K-430 bálázógép .................... 340.000.- Ft
K-454 Bbálázógép ................. 412.000.- Ft
ZTR-165 rotációs fűkasza ...... 81 . 000.- Ft
A fenti árak a 25 O/o áfát is

magukba foglalják.
Érdeklődni lehet a vállalat

géposztályán, Szolnok, Kombájn út 1.
Telefon: (56)41-811

IBM PC XT/AT lp,ő- számítógépet használókfigyelmébe ajánljuk az
-amerikai DSC Comm. Corp. cég által kifejlesztett 100 %-os Novell Netware
kompatibilis N E X O S hálózati operációs rendszereit, amelyek hatszor
gyorsabbak, mint a Netware.

A 286-8 felhasználós rendszer ára: .................................. 82.000.- Ft + áfa
A 286-24 felhasználós rendszer ára: ............................... 159.000.- Ft + áfa
A 386-8 felhasználós rendszer ára: ................................. 249.000.- Ft + áfa
A 386-255 felhasználós rendszer ára: ............................. 499.000.- Ft + áfa

További rendszerekről kérje tájékoztatónkat!
Hálózatot ismerő dealerek jelentkezését is várjuk.
MIKROPO Kisszövetkezet a DSC NEXOS hivatalos
magyarországi disztributora.
MIKROPO KISSZÖVETKEZET 1393 Budapest, Pf. 313. VI. ker. Nagymező
u. 51. sz. Tel.: 1329-975, 1325-768, telefax~ 1124-431, telex: 227842
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Mit olvastam a sorok között?
Elsősorban olvasónak érzem magam. A "fogyasztásom" igen változatos. Sz{vesen forgatom a "régi" és
UJ
klasszikusok egy-egy művét, akár többször is, de igen gyakran - mostanában egy kicsit tudatosabban - megpróbálom
áttekinteni az utcai árusok úgynevezett "sikerkínálatait" ,főként azokat a "műveket", melyek leggyakrabban láthatók a tini
olvasók kezében.
Furcsa érzés kerített hatalmába. Eltöprengtem azon, hogyaszemélyiségminta keresése közben milyen példákat találhat
magának egy ifjú hölgy, vagy úr. Mit találtam?
A fiú, ha valamelyest meg akar felelni olvasmányai hősének, sportoljon. Mindenképp a távolkeleti harcművészet
valamelyik ágának legyen mestere, vagy ismerje az emberiség történetének kezdete óta felhalmozódott fegyverféleségek
használatát, tudjon kezelni mesterfokon minden közlekedési, távközlési, számítástechnikai eszközt. Legyen mérhetetlenül
gazdag, amit örökölhet, de a tevékenysége során is "szerezhet", a lényeg, hogy ne legyenekfilléres gondjai.
A továbbiakban az igaziférfi literszámra fogyaszt töményszeszt , dohányzik,folyamatosan szeretkezik a h(Jsnőn kívül még
néhány háremre való hölggyel. Akaratának minden körülmények között érvényt szerez, igaz szóban elftéli- az erőszakO l,
viszont ez az egyetlen eszköz problémái megoldására. Lelkiismeretfurdalás nélkül öl te~,tének bármely pontjával, vagy
bármely eszközzel. Törvénye az "ököljog". Mindezt társadalmon kívül, teljesen egyedül csinálja.
Milyen szerepet kapnak ezen írásokban a lányok? Íme, egy a pozitívabbak közül: Legyen, extra alakja - ezt mindegy,
hogy hogyan éri el - hosszú hullámos haj koronázza lencsibaba arcát, tudjon főzni, szeresse és ismerje az összes
italféleségeket, dohányozzon. Gondolkodás nélkül szeretkezzen afőhőssel bármikor, szeretkezési szokásaira jellemző, hogy
szájába csak a főhős nemiszervét veszi önként. Készüljön fel arra, hogy 10-20 szexuálisan aberrált egyén elrabolja, és
mindent kipróbál rajta. (Mind férfiak , mind nők) Ezt a mű végén mindig szégyelli, bár többnyire bevallja, hogy nem is volt
mind oly kellemetlen.
Ezek után csak remélni merem, hogy fiataljaink nem veszik komolyan ezen írásokat, csak attól félek, ha túl sokszor ez a
minta köszönt rájuk, előbb-utóbb elhiszik, hogy ez az ideális, ez az elfogadott, és lányainkból örök áldozat lesz, s akik ázzá
tették IJket ... azokból sli"ntén ...

Sári Béla
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Sakkjátszma az utcán
Londonban

',';5

George Hassapis hatéves angol fiúcska vezérével lép az 57 éves amerikai FIDE-mes:
ter, Ürest Popovych elleni mérközésen 1990. augusztus 16-án. A két éve sakkozó
George 10 perc alatt, 19 lépésben legyőzte tapasztaltabb ellenfelét, így ö lett a világ
legfiatalabb játékosa, aki jobbnak bizonyult egy mesternél. (TELEFüTü: Reuter)
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A Szolnoki Rádió müsorterve

Közélet és nyelv

1990. szeptember 27-től
Szeptember 27. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Te!.: 44-618 Szerkesztő :
Varga Ferenc
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Deák László. Tel.: 44-618 (A
tartalomböl: Hírek. 17.15: Zenés percek.
A tegnap slágerei. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.0018.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd 7
közben: Zeneturmix)

Szeptember 28. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Deák László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Varga Ferenc. Tel.: 41-133 (A
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Pop-rock ritmusban. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18-0018.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd közben: Zeneturmix)

Szeptember 29. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig.
Zenés riportműsor. Tel.: 41-133 Szerkesztő: Benkő Imre (A tartalom ból: Hírek - Piac - Lapszemle - Sport - Programjaánlat - Válasszunk 1990! - Horrgászok ötperce - Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságműsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Zentai Zoltán

Szeptember 30. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés
magazin; Tel.: 41-133 (A tartalo,mból:
Hírek - Vasárnapi levél - Az Allami
Hangversenyzenekar felvételeiből - Tallózó. Válogatás az elmúlt hónap felvételeiből - Az élet sűrűjében)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. zene, hír, reklám. 11.00: SZUB 200 Telefon: 44-618
18.00-18.30: Hangos újság. Sport és
. muzsika. Tel.: 41-133 Szerkesztő : Szőke
György

Október 1. hétfli
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Gyuricza Péter
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Varga Ferenc. Tel.: 41-133 (A
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Régi kedves dallamok. 17.30: Alföldii
krónika. Hírek, tudósítások, riportok.
18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Október 2. kedd
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:

- --

-

-
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Pálréti Ágoston 17 .00-18.30~ Alföldi
magazin. Szerkesztő: Korim Eva. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek. 17.15:
Zenés percek. Slágerantikvárium. 17.30:
Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Tini-tanoda)

Október 3. szerda
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Tamási László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Deák László. Tel.: 41-133 (A
tartalomból: Hírek. 17-15: Zenés percek.
Muzsikáló tájak. 17.30:, Alföldi krónika.
Hírek, tudósítások, rilJö~tok. 18.0018.30: Szóváltás - aktuális párbeszéd.
Közben: Zeneturmix)

Október 4. csütörtök
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Deák László
Í7.oo-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Gyuricza Péter, Tel.: 41-133 (A
tartalom ból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
A tegnap slágerei. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.0018.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd.
Közben: Zeneturmix)

Október 5. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás. Zene; hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Korim Éva
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Szőke György. Tel.: 41-133 (A
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek.
Pop-rock ritmusbann. 17.30: Alföldi
krónika. Hírek, tudósítások, riportok.
18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd. Közben: Zeneturmix)

Október 6. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig.
Zenés riportműsor. Tel.: 41-133 Szerkesztő: Pá1réti Ágoston (A tartalom ból:
Hírek - Piac - Lapszemle - Sport Programajánlat - Zenés heti visszapillantó)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Kívánságműsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő:
Bálint Erika

Október 7. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés
magazin. Szerk.: Tamási László. Tel.:
41-133 (A tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél - Áradj zene - Sport-körkép Őszi slágerek) 10.00-12.00: Kereskedelmi adás. Zene, hír, reklám. Szerk.: Deák
László. Tel.: 44-618
18.00-18.30: Hangos újság. Telefon:
41-133, szerk.: Tamási László
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Baj van az
igekötőkkel?
Inkább azok nyelvérzékével, akik
rosszul használják őket. Az igekötők
nagyon fontos elemei a magyar nyelvnek. Ezekkel a néhány betűből álló kis
szócskákkal nagyon sok mindent ki tudunk fejezni. A legfőbb szerepük az,
hogy módosítják az ige jelentését. Nézzük pl. ezt a szósort: beír, leír, kiír,
összeír, aláír, felír. Az írás mint tevékenység mindegyik szóban fontos, de
mennyire mást jelent az, ha valaki leír
valamit, vagy az, ha aláír egy fontos
okmányt. Mennyire más beírni egy tanulót az anyakönyvbe, vagy kiírni, amikor
eltávozik az iskolából.
Ezt az aprólékos magyarázatot csak
azért írtam le, hogy felébresszem az
igekötőket helytelenül használók felelős
ségét. Ugyanis az igekötők használatában nagy a zűrzavar. Figyeljük meg
ezeket a televízióban és a rádióban elhangzott példákat: "Spiró lenyilatkoz·
ta,... ", "Kiss bácsit lenyugdijazták.", "A
kormány megörökölte a nehézségeket."
Az egyik neves színésznő "lenyilatkozta", mivel nem ért egyet. "Az is egy
kiállamosított ügyvéd" - hallottuk a rádióban. "Sokan leszüneteltetik az ipart" mondták a televízióban.
Ezekben a példákban csupán az a
hiba, hogy feleslegesek az igekötők.
Egyik ige sem lett jelentésében gazdagabb vagy más azzal, hogy elébiggyesztették a {e, meg, ki igekötőket. Ezekben a
példákban az igék önmagukban is kifejezik a közölni szándékolt gondolatot.
Tehát: "Spiró azt nyilatkozta, ... ". " Kiss
bácsit nyugdíjazták." "A kormány örökölte a nehézségeket." Stb.
Vannak olyan honfitársaink, akik nem
elégszenek meg azzal, hogy a magyar
igék elé tesznek feleslegesen igekötóket,
tudálékosan odateszik egyes idegen ~za
vak elé is, pl. kiexportál, kidisszidál,
eldeformálódik, ledegradál, leredukál,
áttranszpOrtál, kiexhumál stb. Ezekhez
az idegen szavakhoz nem szükséges
odaírni a magyar ki, el, le, át igekötőket,
mert az idegen szók már önmagukban is
kifejezik azt a jelentést, amit sokan csak
igekötősen éreznek kifejezhetőnek.
Nem az igekötőkkel van tehát baj,
hanem a nyelvérzékükben megzavarodott emberekkel.
Páldi János
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Most nekem illik zavarba
jönnöm.
Bocsásson meg, csak
eszembe jutott valami ...
- Éspedig?
- Nem szeretném megbántani ...
- Mondja nyugodtan!
- Hányasa volt tornáb61?
Elkerekedik a szeme, de azután
szívből jót nevet a dolgon.
- Ha ez ma nem is látszik rajtam, de
sose voltam ügyetlen a tornateremben.
Ne gondolja, hogy nekünk csupa Rambo
kell! Ezt a szolgálatot mindenekelőtt

melyikük főnöke oda nem küld egy
morcos pillantást.
Ebbe a várakozó csendbe, mint valami sziréna, sivít bele egy csecsemő
sírása. Nem lehet nem odanézni. És
akkor meglátom a várócsarnokban sorakozó temérdek bőröndöt, a körülötte
kuporgó, cigarettázó utasokat. A szomorú szemmel, csendben nézelődő nagyobbacska gyerekeket.
- Talán fél órája érkezett a moszkvai
gép. Izraelbe tartanak az utasok. Kivándorlók ...
Önkéntelenül is arra visznek a lábaim.
Megrázó, megdöbbentő a kép. Az Ae-

"Kommandósok "
Ferihegyen

Hogyan
sz6lfthatom? - nyújtok kezet dr. Kántor
Géza ezredes nek, a Belügyminisztérium
helyettes csoportfőnökének. Amikor a
feri hegy i vámparancsnok szobájában
beszélgetünk, még nem sokan tudják,
hogy már a zsebében lapul a kinevezési
okmány: április közepétől ő a Repülőtéri
Biztonsági Főigazgatóság vezetője.
Hogy mégsem egészen alaptalan a tanácstalanságom, azt mindjárt ő maga is
megerősíti:

- Hát, magam sem tudom ... az ügyek
sajnos lassabban bonyolódnak, mint kellene, várhatóan csak július elsejével áll
fel a csapat, pedig már szerettük volna
májustól megkezdeni a "próbaüzemet".
- Az ok?
- Még kérdi? Ez a tavaszi "interregnum" sem siettetett semmilyen döntést,
a mi esetünkben pedig nem pusztán
döntésre volt szükség. Egy új szervezet
felállítása nagyon sok pénzbe kerül,
ráadásul mi a már meglévő szakembergárdára épül ünk, s amíg önmagunkat
szervezzük, tökéletesen biztonságos
munkát kell végeznie a régi apparátusnak. A tavaszi fenyegetések kétszeres
óvatosságot követelnek mindenkitől.
Amíg az új fóigazgató fejtegetéseit
hallgatom, óhatatlanul elkalandoznak a
gondolataim. Azt hinné az olvasó, a
biztonsági szolgálat vezetője amolyan
"belevaló" snájdig katona, aki tud repülőt vezetni, bombát hatástalanítani, kaszkadőröket megszégyeníteni. Ezzel siemben egy joviális külsejű, 48 esztendős
jogásszal beszélgetek, aki talán tornából
is fel volt mentve. Már a gondolattól
akaratlanul elmosolyodok, s ez kizökkenti az ezredest is a mondandójából.
- Nem világos az érvelésem? - kérdi.

Azért, hogy biztonságban
utazhassunk!
meg kell szervezni, működtetni a külön- roflot-szagú csarnokban egy-egy családféle egységeket, összehangolnni ezernyi hoz talán két-három koffer tartozik. Az
tevékenységet, és ami legalább ilyen egyik szatyorból szőkefejű alvóbaba pisfontos: kidolgozni néhány kötetnyi jog- log elő, mások pokrócot, kispámát köszabályt. Sajnos tudomásul kell venni, töttek a táskára, ha hidegre fordulna,
hogy ama hatályos jogszabályok nem vagy ha nem indulna a gép. A sarokban
mindenben felelnek meg az Alkotmány ébenszemú kismama szoptat, szemérkövetelményeinek, s amíg itt nem te- metlen büszkeséggel kínálja oda duzzaremtünk rendet, addig csak korlátozot- dó hattyúfehér melIét a picinek. Egy
tan tudjuk ellátni a feladatainkat.
hattagú család éppen tízóraihoz készül,
- A főigazgat6ság az Országos Ren- komótosan kerül elő a patyolatkendőból
dőrkapitányság szervezeti modelljébe
a még otthon csomagolt szendvics.
tartozik majd. Ebből adódóan elsősor Meg-megnézik, . megszagolgatják; miban rendőrifeladatai lesznek?
előtt utolsót harapnak a hazaiból.
Korombeli férfi támasztja az egyik
- Egyáltalán nem! Szándékom szerint
rendkívül sokoldalú szervezetet hívunk csomagkulit.
életre, amelyben helyet kap egy köz- Mondja, nem zavarja önt a sok
rendvédelmi részleg, egy utasbiztonsági fegyveres? - fordítom oroszra a szót.
csoport, önálló tűzszerész, bűnügyi szol- Látom, örül a kérdésnek.
gálat és persze a Komondor-alakulat is.
- Ha ez a biztonságunk ára? Jó érzés
Lesznek, akik hagyományosan rendőri tudni, hogy önöknél vigyáznak az utamunkát végeznek, mások feladatai in- sokra. Hallottam a fenyegetésekről, bekább a vámtisztekéhez vagy a határőrö vallom, tartottam az utazástól. De most
már minden rendben van.
kéhez állnak majd közelebb.
- Mi lesz bennük a közös vonás?
- Megkérdezhetem a nevét?
- A profi szakmai tudás.
Gyanakvás villan a szemében.
Ilyenkor délelőtt csendes a repülőtér.
- Dávidnak hívnak. Dávid IszakovicsA reggeli járatok már elindultak, a dél- nak. Érje be ennyivel.
utániak még nem érkeznek. Most jut
- Mitől tart?
ideje a földi utaskísérőnek, hogy meg- Fogadok egy üveg sörben, hogy
igya a reggelről kihűlt kávéját, hogy az nem találja ki.
autókölcsönzőben dolgozó elegáns fiaÉs nyújtja a kezét, nem tudni: pusztán
talember odasündörögjön a pénzváltó
kislányhoz és tegye a szépet, amíg vala-
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a játék kedvéért, vagy mert szívesen
inna egy pohárral.
- Rendben. vesztettem - mondom és
már indulunk is a váróterem túloldalára,
a bisztróhoz. Nevetve koccintunk, aztán
mesélni kezd.
- Ufából, Szibériából jöttem. Eredeti
szakmám szerint tanár vagyok, de már
vagy tíz éve az ottani repülőtér biztonsági szolgálatánál dolgoz tam.
- Jogos a sör! - mondom. - Ezt
tényleg nem találtam volna ki.
- Te meg éppen erről írsz - fordítja
tegezőre és a poharam hoz koccintja a
magáét.
- Rám van frva?
- Figyeltelek. Mondtam, ez a szakJTlám.
- Megfigyelted a "kollégáidat" is?
- Persze. És nagyon tetszik, ahogyan
dolgoznak. Vannak, akik nyíltan vigyáznak, vannak, akik szinte csak árnyékként vannak jelen. Tetszik a terroristaelhárítók felszerelése is.
- Nem zavarja az utasokat a fokozott
vizsgálat. a kfváncsi szemek?
- Éppen ellenkezőleg! Az utasnak
.
mindez megnyugtató.
A határőrség tisztje kísér egyik kapun
be, a másikon ki. Az ellenőrző ponton
mindenütt bizalmatlanul méregetnek, de
mert a jegyzetfüzeten kívül semmi sincs
nálam, zavartalanul tovább engednek.
- És ha utas volnék? - kérdem a
csomagátadó pultnál sürgölődő vámtisztet.
- A vizsgálat szigorú, de udvarias.
Azelőtt kicsit más elbírálás alá estek a
piros vagy barna útlevéllel utazó szolgálati kiküldöttek, ·ma gyakorlatilag megszűnt minden megkülönböztetés. Nem is
volna értelme különbséget tenni turista
és üzletkötő között.
- Azért ma is vannak. akik val6ban
"üzletkötni" utaznak külföldre. Többen
akadnak ma fenn a rostán. mint korábban?
- Azelőtt főleg az engedély nélküli
valuta okozott gondot, ma már ez sem
gyakori, hiszen mindenki legálisan vihet
ki pénzt, ha ad valamennyit a törvények
betartására. Persze azért · még mindig
vannak, akik fennakadnak a szűrőn.
- Mondana néhány esetet?
- Erről jobb ha a parancsnokot kérdi.
Kísérőm már a tranzit felé indul, hogy
mutassa: mit, hogyan változtattak - változtatnak - az ellenőrzés rendszerén. A
"kapuk" szokásosak, a csomagátvilágító
készülékek is a régiek.
- Ma még! - magyarázza kísérőm. Rövidesen megkezdődik a technikai "reform", s ha minden elképzelés megvalósul, világszínvonalra lép Ferihegy.
A tranzit váró csendes, néhányan pi-
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hennek, olvasnak, nézelődnek a vámmentes üzletben.
- Nyáron más lesz a helyzet - legyint
kísérőm. - Reméljük, egy tút sem lehet
majd leejteni ...
A csipogón jelzik, hogy vár a vámparancsnok, indulni kell vissza az irodákhoz. Laczó László őrnagy, a ferihegyi
vámparancsnok, nem egyedül fogad: ott
van Kántor Géza is.
- Na, meséljen! Észrevenni a változásokat? - faggat a biztonsági főigazgató, s
amikor elmesélem mit láttam, kikkel
beszélgettem, jót mosolyog az újságíró
szerencséjén.
- A Nemzetközi Polgári Repülésügyi
Szervezet biztonsági követelményei nagyon szigorúak, számos ajánlatot dolgoztak ki, amelyeknek meg kell felelni mondja dr. Kántor ezredes . .- A korábbi
szerVezet gyakorlatilag három kézben
volt: a közlekedési, a belügyi és a
pénzügyi tárca együttes rendeletekkel
próbálta koordinálni, összehangoini a
repülésbiztonság feladatait. Szerencsére
nem kerültünk soha olyan helyzetbe,
hogy krízisintézkedéseket kellett volna
életbe léptetni.
- E,8Yáltalán. voltak már veszélyben
MALEV-gépek?
- Legutóbb, amikor a cseh fiatalemberek eltérítették a müncheni gépet;
azelőtt v3.lamikor az ötvenes években,
amikor egy-egy belföldi járatot külföldre kényszerítettek.
- ,Megpr6báltam visszakeresni az első
tört{nelmi gépe/térítést, de nem jutottam
messzire. Önnek vannak adatai?
- Pontos helyszínt, időpontot én sem
tudnék mondani. Az szinte biztosra vehető, hogy a negyvenes évek végén
történtek az első repülőgép-eltérítések, a
földi terrortámadások a hatvanas években jöttek divatba.
- Van-e reális esélye az elhárításnak,
hogy elejét vegye a terrorakci6knak?
- Természetesen van. Noha mindenki
tudja, hogy ez egy olyan rablópandúr
játék, amelynek soha nincs vége. Általában a támadóknak van 'helyzeti előnyük,
mert mindig újabb és újabb fogásokat,
eszközöket módolnak ki, amelyekkel az
el hárítás nak lépéshátrányból keli felvennie a versenyt.
- Mekkora eséllyel?
- Fele-fele a sanszunk.
- De az előbb lépéshátrányr61 beszélt.
- Más téren viszont előnyünk van.
Gondolok az elhárításra, a rendőrségi
információkra, a nemzetközi terroristaellenes együttműködésre.
- És ami a technikát illeti?
- A főigazgatóság elkészítette a maga
fejlesztési tervét, beruházás-igényét. Ha
megkapjuk a pénzt, megveszünk minden

"Kommandósok"

Ferihegyen
olyan modem berendezést, ami kapható
a piacon.
- Mondjon egy számot.
- Négy millió. Dollárban.
Laczó Lászlót kérdezem:
- Eddig a munka java önökre hárult.
Mi a véleménye, mi vár az új főigazgat6ra?
- Nem lesz könnyű élete - kacsint az
ezredesre. - Igencsak agyafúrt fickókkal
kell majd szembenéznie. Legutóbb egy
arab úr bicegett át a kontrollon. A botját
külön is megnéztük. Húsz gramm heroin
volt benne, egy rugóra járó késsel kombinálva. Máskor egy román utasnál találtunk a kézipoggyászban egy játékpisztolyt. Ilyenkor - ahogyan előírja a
szabályzat - elvettük tőle és megígértük,
hogy Bukarestben visszaadjuk. Néhány
perccel a felszállás előtt érdeklődött a
rendőrség: volt-e, van-e ilyen és ilyen
nev ű utasunk. Mondtuk, hogy éppen
készül felszállni . Aztán "műszaki okok
miatt" késett a gépindulás, amíg megérkeztek a nyomozók. A kedves utas
ugyanis az előző nap kirabolt azzal a
játékszerrel egy benzinkutat. Hát sokszor hajszálon múlik minden.
- Mi a helyzet az igazifegyverekkel?
- A repülőtéren ezentúl semmilyen
fegyverviselési engedély nem lesz érvényes, kivéve a főigazgatóság embereiét.
- Mi a helyzet, mondjuk. az INTERPOL szolgálatban lévő nyomoz6ival?
- Rendkívüli esetek mindig voltak és
lesznek is.
Kántor ezredes sel együtt indulunk a
városba . .Ót egy külföldi légitársaság
képviselője várja, hogy előkészítsék egy
szemlebizottság érkezését, engem az iskolánál várnak a gyerekek. Nézem a
ha1.lban még mindig csendesen kuporgó
kivándorlókat, a szomorúszemű srácokat, akiknek még ahhoz sincs kedvük,
hogy egymással kötözködjenek.
Amikor búcsúznánk, az ezredes a
karomra teszi a kezét:
- Emlékszik, az. előbb azt kérdezte,
kikre van szükségünk: Rambókra vagy
Colombókra? Higyje el, mindkettőre. És
én is maradok jogász, mint ahogyan
zsaru is. Huszonhat éve vagyok a testületnél, ebből huszonhármat gyakorlórendőr voltam. Tíz évig Szegeden tolvajokat, gyilkosokat, rablókat hajkurásztam, most fantomokkal fogok hadakozni. És nagyon remélem, hogy csak fantomokkal. Ez volt mindig az életem,
nem is kívánok ennél szebb sorsot.
S.P.
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Időseknek ártnaf> a· spö"~<
Izraelbtm, Haifa egyetemén állatkísé~letekb(!iltPUlatták ' ki,
hogy idősebb egerek a napi emberi kocogáSnakiijegfelellifiiil{af
terhelés hatására olyan izomkároSodást sienvedtek,. ~fuitől iióille{
rejük csökkent, és veséjűk károsodott. Ugyanez a fizikai teriÍeléS
a fiatal egerek izomzatának tömegét és teljesítőképességét
Dr. A.Reznick ezen állatkísérleti adatok isnieref~~enközepKo?
rú katonákon végzett hasonló vizsgálatokat. Húsz,elitégységhéi
tartozó, kiváló . ~tt..kondíció~mt · l~vő.xatonán:ál,egyI:>j:i9ny~s
megterhelésnek kiteve őket, két béfli.táif~kulőriöseri,;ha: afliikaL
edzés száraz és forró környezetben történt " izomkárosodást
észlelt, és ezzel egyidejü\eg nőtt a katonák vérében az izomhedetű fehérje, . a myoglobin mennyisége iS~ . Ez ·aIiná:k jéle~ ' hogf
izomkárosodást szenvedtek. A vér tréning előtti nórrriális'myőglo~
bin-szintje a megerőltető edzés hatására két hét alátt fokÍ)zatosan
emelkedett, . és jelentős vesekárosodást oRozott. .ReZnickdoktor
úgy véli, hOgy középkorú és idősebb ~fuberekereiben JeleIitŐs
fizikai megterhelés hatására olyan savany uvegyhatású állyagcse~
re-termékek keletkeznek, amelyek az izomsejteketes a veséket
károsítják.
. . . . . . . .•. ..
. ....•. '
. A leírt káros hatások fiatal katonákon ismutaikoztak, de
rajtuk kisebb mértékben és pihenés után visszafejI&tek, mígaz
idősebb katonákban tartósan megmaradta}{. Az izraelikatónaot~
voSokvizsgálataik alapján az ·időseob korosZtaljtí){atoriák · szá~
mara tiltják a megerőltető fizikai trénirigekmindenfájtáját:

nofelte>

Őszi

elegancia - férfiaknak

..

Az erdélyi konyha

titkaiból
Télre eltett reszelt alma - cukor nélkül
Kemény húsú, jól megmosott almát meghámozunk, magházát kivágjuk, majd lereszeljük vagy
húsdarálón engedjük át. Ezután kilónként egy
mokkáskanálnyi benzoesavas nátriumot keverünk hozzá, és jól kimosott üvegekben körülbelül
20 percig g(jzöljűk. Ha kihült, kivesszük az
edényböl, lemossuk a jól lezárt üvegeket és hüvös
helyre tesszük. Tölteléknek, almás készítményekhez használjuk fel.

Szilvalekvár lugosi módra
A beérett szil vát megmossuk, kimagozzuk, és
cukor nélkül jól besiirítjük. Amikor a főzést
befejeztük, előre elkészített hámozott féldiót keverünk hozzá, ésjól kimosott köcsögökbe tesszük,
majd lekötjük. Illatos, kiváló Ízű csemege télen,
vagy tésztá k tölteléke, gyerekek uzsonnakenyere
a szilvalekváros kenyér.

Tartós szilva készítése - cukor nélkül
Kemény, de érett szilvát vásár.olunk, lemossuk,
szitán lecsepegtetjük, majd magját eltávolítjuk.
Kiforrázott száraz üvegekbe tesszük, és lekötve
körülbelül 20-25 percig átgllzöljük. Amikor az
üvegek már kihültek, lemossuk, és hüvös helyen
tartjuk.
Jól felhasználható lekváros gombóchoz vagy
más tésztához töltelékként.

Mcgunt fannernadrágból könnyen készithető sort, a nyaraláskor viselt
ruhadarabok egyik fő eleme, és hozzá tartozó "hurkatáska". A rajz
szerint elvágjuk a két szárat, felszegjük és kész a sort. Az egyik szárból
vágjuk ki a táskarészt. Középen hasftunk részt a cippzár számára, két
végén varrjuk össze. A táska fogantyúja a másik nadrágszárból kerül ki.
A maradékot ne hajitsuk el, mert • ki tudja mire . még talán
felhasználható.
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Erezd
önmagad!
Az indiai mitológia a jóga keletkezését a világ teremtése mellé helyezi és a
kettő egykorúságát hirdeti. A jógázók
körében általában 15-20 gyakorlat ismert, ezeknek a különböző változatai
mintegy száz lehetséges elemet tartalmaznak.
Ismerkedjék meg az Olvasó egy olyan
irányzattal, melyet az országhatáron túl
is egyszerűen csak ETKA jógának neveznek.
Az aktualitást az a Szolnokon megtartott húsz órás kurzus adta, amit egy
igazán kortalannak mondható hölgy,
Kártyikné Benke Etka vezetett. Találkozásunkkor alig sikerült lepleznem azt a
csodálatot, amit életerőssége, kiegyensúlyozottsága és egyszerűsége keltett bennem.
- A legtöbb ember nem tudja, mire
képes, gyermekként tud örülni annak, ha
"bemutatom önmagának". Sok szakember különválasztja a relaxációt, a tenyérrátételes gyógyítást, a meditációs tréningeket és még sok egyebet. Én ezt mindmind együtt oktatom az érdeklődőknek,
megismertetem velük, miként tudnak
hatni saját magukra és a környezetükre.
Hazamennek a tanfolyamról és azt veszi
észre a család, hogy a korábbi civakodások elmaraenak, nyugodtság, vidámság
költözik a házba.
- Úgy tudom, szívpanaszai voltak korábban, nyitott hátgerinccel született és
kóros gerincferdülésben is szenvedett.
Felmerül a kérdés: kijógázhat?
- Mindenki, akinek ép az elméje.
Persze, nem egyszerű gyakorlatvégzés-

Belső

Koncentrációs gyakorlat egyensúlyozás közben, amely növeli a biztonságérzetet
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beszélek, hanem magáról az élnitudásról! Mi magunk vagyunk az az erő,
amitől mozdul az anyag. Azt a kis
masszát, amiben élünk, rpi formáljuk az
intelligenciánkkal, a fő cél: ne legyen
bennünk agresszió, félelem és a tehetetlenség érzése.
- Beszélne afoglalkozásokról?
- Mindig azzal kezdem az óráimat,
hogy 'tegyük helyére a fejünket. Nem,
nem átvitt értelemben, fizikálisan! Egy
megfeszült nyaki-gerincnél, behorpad t
mellkasnál az soha nincs a helyén, ilyenkor lecsökken az életműködés nemcsak
az agyban, de a véráramban is, így
minden szerv rosszul működik. Leszűkül
a gondolkodás, és ha még így is érünk el
az életben eredményeket, képzeljük el,
hel ve s tartással mikre lennénk képesek!

torna, hasfalbehúzással és a rekeszizom fölemelésével Fotó: K.Sz.
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A gerincesek közül egyedül az embernél
nem játszanak az izmok az oszlop körül,
mi évezredek alatt elfelejtettük ezt a
laza mozgást. Pedig ott lép ki a rengeteg
idegvégződés. Arra nevelem a gyerekeimet - így hívom a tanítványaimat -,
hogy jó testtartással és légzés sel érezzék
önmagukat.
Ha érdeklődnek valakitől: hogy vagy?
- általában azt feleli: köszönöm jól
érzem magam, pedig ez azt jelenti, hogy
az illető nem érez semmit, ezt nevezi ő
jónak. Mindig azt mondom a gyerekeimnek: most ide jöttetek hazudósként, és
igazmondóként távoztok, megtanuljátok
érezni magatokat! Könnyen el lehet sajátítani azt, hogy örömet okozzon a
gerinc finom, laza mozgása és a jól
irányított légzés.
- Az elmondottakon kívül még négy fő
gyakorlatsort alkalmaz a kurzusain. Mióta próbálja átadni, megtanítani ezeket
az embereknek?
- Tizenharmadik éve megállás nélkül
járom a hazai és külföldi városokat.
Pillanatnyilag a második könyvemen
dolgozom, a már megjelentnek Lélegzünk és létezünk, az újnak Az élet és a
szeretet művészete a címe.
- Udvariatlan leszek. El szokták találni az életkorát a kíváncsiskodók?
- Nem, de sokat nem köntörfalazok,
mint ahogy most sem, bátran bevallom,
hogy hetvenegy éves vagyok. Ha megkérdezik, szeretnék-e húsz lenni, mindig
azt válaszolom: dehogy szeretnék, inkább majd százhúsz, az úgy is közelebb
van!
Somogyi László
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Azért jöttem kérem mert nem kell ide kuplerájt csinálni
a város közepébe kérem mert van az mégha olyan
szegényes is kérem hogy lámpára se fussa lehet disznó az
ember kérem de ami itt történik az már csúcs .kérem a
város közepi be és nincs még demokrácia kérem mert a
becsületes népek félnek kérem és hogy még a magyarok
sem nem rrrernek szólni mert kérem levernek bennünket a
hőzöngók nem törődnek azok kérem még az istennel sem
teccik érteni az én életem csupa háború kérem nem kell
ide csernobil pusztítjuk mi egymást kérem akár a kolera
tegnap este is hogy voltam kérem csak látni teccet volna
meg fülre venni azt a sok disznóságot amit a sarokban
kussadva kérem csináltak a gyerekek is látták kérem
ahogy kiabált az a pupos ember kérem hogy kussadj már
le az anyád istenit az asszony meg csak kérem fojton egy
dologról gajdolt aztán jött egy másik ember is és az
feszegetni kezdte kérem a kérdést és az is fajtalankodott
mire a férjem is jött de ő csak mondta hogy ne feszegessen
mindent kérem és távologgyon a dolgára erre kérem
verekedésre tértem magamhoz és kérem a szomszédból is
beleavatkoztak mert ezek mindenbe beleakaszkodnak kérem ennyi"! még torgyán úr sem akaszkodik kérem pedig ő
tudja szidni a kumonistákat igaziból és ez se vesz kölcsön
a szót na ezekse néma szűzmáriák így lehet meg kérem a
gyilkosság mert nincs rend kérem a város közepiQe sem
rend kérem mi lehet más környéken hogy itt a rendőrség
pedig kérem közel is van mégis a magyarok nem mernek
szólni és fenyegetnek is kérem és én vissza nem ütöttem
neki és azt mondta kérem hogy megfojt ha el nem
pusztulok a portáról kérem hát én azzal vótam hogy még
jobb ha ő pusztul pedig ütni is alig tudok nem nőnek való
ez kérem ezek egyhanguan vannak kérem én nem nézek le
senkit de vagy itt kérem a cigányság az úr és retegjek
remegjek mikor ütnek agyon én kérem magamnak nem
akarok csinálni se börtönt se kórházat ha tudna rajtam
segíteni valaki hogy elmehessek innen már annyira kivagyok hogy egy kórház is kevés már idegileg is és hogy
nagyon baj ez már kérem kibirhatatlan állapot hogy
ennyire tönkre megyek tessék kivizsgáltatni hogy mi van
itt a város közepi be az iskola is szégyeli magát kérem
melete hogy mi van mulatnak sokszor úgy hogy szinte
minden másnap abban sem hazudok és eddig kérem hiába
szóltunk mindenki csak ilyesmin nevetet forog a köpönyeg
kérem de a rendszer csak alig változik kérem az udvarba
de legalább a gyerekeimet nézék kérem ha engem nem is
ezért kérem hogy valamit csináljanak akikre tartozik a
belojanis 40 most már változott és baros út 40 lett kérem
ne várják meg hogy a pokol itt legyen és az erőszak
maragyon mind ég felül kérem a grószkarcsinak kellene
kérem ez a hej élni a nyugdijából mert nekem még tejre is
alig fussa a gyerekeknek és kérem a gyomrom se birja
mán tovább ha nem lesz vége ezért fordultam akire
tartozik

Elmondta:

,

Kéményseprő

Józsiné, Baros utca 40.
Lejegyezte: Lengyel Boldizsár
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Keresztrejtvény
Háromszáz évvel ezelőtt született Mikes Kelemen, a Törökországi levelek szerzője, II. Rákóczi Ferenc kamarása, a fejedelem hűséges kísérője. Rodostóban halt meg, mint az utolsó
magyar emigránsok egyike.
A rejtvényben közölt gondolat is a megpróbáltatások végét
jelzi. Az idézetet a vízszintes
12., 48., valamint a függőleges
13. számú sorok tartalmazzák.
Vfzszintes: 1. Idegen helyeslés.
3. Elektromos töltésű anyagi részecske. 6. Férfi, röviden. 8. Látószerv. 12. Az idézet kezdete (zárt
betlik: R, D, N). 16. L.T.T. 17.
Filmcsillag. 18 . .... torbágy. 19. A
kálium és a vas vegyjeJe. 20. Kettősbetű. 21. Nem téged. 22. A
metil vegyjele. 23. Vajon átjutottak-e az erdőn? 26. Törökországi
hegység. 29. Capek sZÍnműve. 30.
Pénzzé tevés. 32. A ruténium
vegyjele. 33. Vázlat, tanulmánya
zenében. 35. Tollal bánik. 36 .... fecsi. 38. Dani, de keverve. 40.
I.A.R. 41. Össze-vissza kezd. 43.
Kalandregény a spanyoloknál, a
16. sZ.-ban. 46. NSZK nagyváros.
47. Virginia, röviden. 48. Az idézet folytatása (zárt betli: Á). 50.
Jókai feleségének utóneve. 52. A
keserűség szava. 53. Falazó-részlet. 54. Landol, de csak félig. 55.
Gyermeklap, fordítva. 57 . A szerelmi költészet múzsája, fordítva.

59. Daloló szócska 60. Matractöltelék. 62. Hangtalan réce. 63. Lakkok gyártásához használt anyag.
65. Szegedi nótaszerző. 68. Jelen
időszaki. 69. Névelős kalács.
Függőleges: 1. Ének. 2. Az aririJ.
vegyjeJe. 3 .... nacionálé. 4. Áraszt.
5. Kettősbetű. 6. Török fejfedő. 7.
Iskolai figyelmeztető. 8. Eső után
van. 9. Hangtalanul záró. 10. Homo sapiens. ll. Jelenlegi. 13. Az
idézet befejezése (zárt belÜ: Y).
14. Folyó Bulgáriában. 15. A bikaviadalok szereplője. 19. Kifelé vezető irány. 20. Tagadószó. 22. Tömött, súlyos. 23 .... -papír. 24. Saját
magad. 25; Igekötő. 27 ....ponty
(étel). 28. Erték. 31. Katonai felállás. 34. Állókép. 35. Külföldi. 37.
Eszménykép.. 39. Arénában van!
40. Szovjet motorkerékpár-márka.
42. Téglával elkerítő. 44. Söntés.
45. S.Y.H. 46. Egy bizonyos maró
folyadék-e? 49. Kevert Azsia 50.
Alarm. 51. A győzelem istennője,
névelővel. 56. Egyforma űrmérté
kek. 57. Nagyközség Pest megyében. 58. Ritka férfinév . 61. Növény. 62. Van ereje hozzá, fordítva. 64. L.S.I. _66. Gyermekköszönés. 67. Tunézia, autókon.

Beküldési

határidő:

októ-

ber 10.

(Az el6z6 rejtvényünk nyerteseinek névsorát a következ 6
számunkban közöljük.)
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