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Véget ért egy korszak
Tájékoztató a megye tanácsa testületeinek ötéves munkájáról
Az 1985. évi általános tanácstagi választásokat követően 1985. július 2-án
tartotta alakuló ülését a megyei tanács.
A megyei tanács 79 tagból állt. Minden települést legalább egy megyei tanácstag képviselt, a városokban kettő,
vagy több megyei tanácstag tevékenykedett. Az alakuló ülésén a megyei
tanács megválasztotta a 15 tagú végrehajtó bizottságot, a tanácselnököt, három tanácselnök-helyettest és kinevezte
a végrehajtó bizottság titkárát. Létrehozott hat tanácsi bizottságot és megválasztotta tanácstag és - általában 40
százalékos arányban - nem tanácstag
tagjait. Az alábbi bizottságok működtek:
ügyrendi és jogi; számvizsgáló; tervgazdasági; termelési és ellátási; településfejlesztési és környezetvédelmi, valamint művelődési-egészségügyi és társadalompolitikai bizottság. A bizottsági
feladatköröket a tanácstörvény, valamint
a tanács által alkotott szervezeti és
működési szabályzat tartalmazta.
1989. novemberében a tanács létrehozta a megyében működő új pártok
delegált ~épviselőinek részvételével a
Politikai Erdekegyeztető Bizottságot. A
Bizottság az önkormányzati választásokig működik. Ez a szervezeti struktúra
alkalmas arra, hogyapártok figyelemmel kísérjék és befolyásolják a testületi
munkát, ezáltal a megyei közigazgatási
tevékenységet. A bizottság munkája segítette a különböző érdekek felszínre
kerülését, a feszültségek kezelését, a
társadalmi -politikai rendszerváltást az
átmenet időszakában.
A megyei tanács és végrehajtó bizottság, a tanácsi bizottságok tervszerűen és
törvényesen működtek. A tervszerűséget
éves munkaterv, a törvényességet . az
ütemes és szakszerű előkészítő tevékenység biztosította. A tanács évente
4-5, a -:égrehajtó bizottság 12-13 ülést
tartott. Ot év során három esetben volt
szükség soron kívüli vb-ülés tartására. A
tanácsi bizottságok évente átlag négy
ülést tartottak. Mind a tanácsülés, mind
a végrehajtó bizottság ülésén a határozatképesség biztosított volt.
A hat tanácsi bizottság összesen 122
ülést tartott, a bizottsági tagok megjelenési aránya 75-80 százalékos volt. Véleményeztek 95 tanácsi napirendet, tettek
118 javaslatot, végeztek 71 ellenőrzést.
Koordináló munkájuk esetenkénti volt.
A tanácsi testületek fokozottan támaszkodtak a gazdasági szervekre, intézményekre és a lakosság aktív közreműkö
désére. Igyekeztek a változó és egyre
nehezebb követelményeknek megfelelni, megújulni és a továbbfejlődés elemeit állandósítani.
A megyei tanács fő feladatának tekin-

tette a megye gazdasági, társadalmi életének fejlesztését. Kiemeit figyelmet
fordított:
- a tanácsokra vonatkozó jogszabályok betartására és betartatására, a törvényesség biztosítására,
- a tervekben, programokban meghatározott feladatok időarányos végrehajtására,
- a lakosság igényeinek lehetséges
kielégítésére.
Az alapvető céloknak megfelelően
készültek az éves testületi munkatervek.
Összeállításuknál széles kj ,ből kértünk
véleményt, javaslatot. Felhasználtuk a
lakosság jelzései t, a tanácstagok javaslatait, a nem tanácsi szervek ajánlásait,
értekezletek, felügyeleti vizsgálatok tapasztalatait és a főhatóságok javaslatait,
előírásai t. 1989. második félévétől kikértük a megyében megalakult pártok
véleményét, javaslatait is.
A döntéselőkészítő munkában a 'határozat céljainak tudatosítására nagy
hangsúlyt helyeztünk, elemeztük a döntés célját, előnyei t, hátrányait, várható
társadalmi hatását. A tanács üléseinek
nyilvánossága biztosított volt. Az érintettek és a közvélemény tájékoztatása
rendszeresen megtörtént.
A jogszabályok és az életviszonyok
megfelelően
felülváltozásának
vizsgálatra kerültek a hatályos tanácsrendeletek. Döntött a tanács a lakosság
széles körét érintő · társadalompolitikai
kérdésekben, hosszú é~ I(özéptávú programokat, terveket, fejlesztési koncepciókat hagyott jóvá. Rendelkezünk a 2000ig szóló egészségmegőrzési, közlekedési
és hírközlési programmal, környezetvédelmi, terület-és településfejlesztési
hosszú távú koncepcióval, az elmaradott
térségek távlati fejlesztési programjával
és il lakásgazdálkodás korszerűsítésének
megyei programjával.
A közigazgatás reformfolyamatához
kapcsolódott az a megyei tanácsi döntés,
amellyel a megye az elsők között vállalkozott a kétszintű igazgatás bevezetésére. Ezzel megváltozott a megyei és a
helyi tanácsok viszonya; csökkent a
döntési szintek száma, gyorsabb lett a
döntéshozatal; egyszerűbbé vait a megyei irányítás és felügyelet, nőtt a helyi
tanácsok önállósága, felelőssége, erő
södtek az önkormányzati vonások. A
megyei szak igazgatási szervek munkájában a törvényességi felügyeletben való
közreműködés egyszerübb, áttekinthetőbb lett. A tapasztalatok igazolják,
hogy a helyi testületi működés törvényességében visszaesés nem történt,
ugyanakkor növekedett a követelmény
és a felelősség a helyi testületi munka
előkészítésében.

A kétszinru igazgatás bevezetése
hátteret és alapot adott annak
a megyei tanácsi döntésnek, amely a
megyei szakigazgatási szervek átszervezéséről intézkedett. Alapelvként érvényesült a· struktúra és a feladat összhangja, a vezetési szintek csökkentése, s
ezzel az önállóság és felelősség növelése. Az új szervezetben ötről háromra
csökkent a megyei tanács tisztségviselő
inek száma és a 14 szakigazgatási szerv
helyett három törzskari szervezet és
nyolc osztály látja el a személyzeti,
szervezési és szakigazgatási feladatokat.
Törzskari szervezetek: elnöki iroda,
személyzeti és oktatási hivatal, megyei
tanács titkársága.
Osztályok: építési, közlekedési és vízügyi; igazgatási; ipari és kereskedelmi;
mezőgazdasági és élelmezésügyi; műve
lődési, ifjúsági és sport; pénzügyi; szociális és egészségügyi; terv- és munkaügyi.
A megyei tanács apparátusának igazgatási létszáma a szervezeti változás
után 317-ről 222 főre csökkent. Az
átlagéletkor 41 év, a tanácsi munkavi szonyban töltött idő átlaga tíz év. Az
apparátus 40 százaléka I97I - től, 61,9
százaléka 1981-től került a megyei szervezetbe. Igen kedvező, hogy 84 százalék felsőfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezik. A fluktuáció aZ elmúlt
öt év átlagában 8-9 százalék volt, az
eltávozások oka döntően magasabb beosztásba kerülés, anyagi okok, illetve
nyugdíjazás volt.
A végrehajtó bizottság tevékenysége
során kiemel t figyelmet fordított az új
irányítási rendszer kialakítására, műkö
désére, az ellenőrzések hatékonyságának javítására, a tanács és a saját döntéseik végrehajtásának ellenőrzésére. A
vb elé ker:ült jelentések, előterjesztések
szakmai színvonala, törvényessége jónak értékelhető. Az előkészítők a megalapozott döntések érdekében igényelték
a tanácsi és nem tanácsi szervek és a
szakemberek véleményét.
A végrehajtó bizottság ülésén rendszeresen foglalkozott a tanács rendeletei
és határozatai végrehajtásának szervezésével, meghatározta a megyei szakigazgatási szervek és a helyi tanácsok ez
irányú tev6:Cenységét. Működésében
döntő volt a társadalompolitikai, gazdaságszervezési, szakigazgatási és intézményirányítási kérdésekkel való foglalkozás. (pl.: lakásprogram végrehajtása,
cigánylakosság helyzete, elöljáróságok
működése, az élelmiszergazdaság, a megye energiaellátása, települések alap- és
középfokú nevelési, oktatási intézmé(Folytatás a 3. oldalon)
megfelelő

(Folytatás a 2. oldalról)

nyei ellátottsági színvonala, a közlekedési felügyelet munkája.)
A végrehajtó bizottság megfelelő figyelmet fordított a tanács üléseinek előkészítésére, megszervezésére, a tanács
elé kerülő egyes napirendek előzetes
megtárgyalására. A megalapozottabb
döntéselőkészítés érdekében a vb-tagok
helyszíni ellenőrzést végeztek és tapasztalataikról a testületet tájékoztatták.
Arányaiban megfelelően érvényesült a
szakigazgatási szerveket irányító, ellenőrző tevékenység is. A ciklus folyamán
minden szakigazgatási szerv beszámolt
munkájáról a végrehajtó bizottságnak. A
testületi értékelés törvényes, szakszerű
szakigazgatási tevékenységet állapított
meg többségében, kiemelve a változó
körülményekhez való gyorsabb igazodás igényét. Ösztönözte szakigazgatási
munka szolgálati, vállalkozásbarát és
menedzselő jellegének szélesítését.
A helyi tanácsi szervek irányítása
mellett az önállóság növelésére a végrehajtó bizottság megkülönböztetett figyelmet fordított. A kétszintű igazgatás
követelményének megfelelően újra szabályozta a felügyeleti ellenőrzés rendjét.
A helyi önállóság tiszteletben tartásával
került sor a vizsgálatok lefolytatására,
elsősorban segítő jelleggel a munka
szakszerűségének javítása céljából. A
testület figyelemmel kísérte az elöljáróságok működését annak érdekében,
hogy érvényesüljenek a jogszabályban
biztosított jogaik, megfelelően gyakorolják hatáskörüket. Az elmúlt években
a társközségekben határozott önállósodási törekvések indultak. Az önálló tanács alakítására irányuló lakossági kezdemérfyezéseket a végrehajtó bizottság
a főhatóságoknál támogatta. Ennek következtében 1989-ben nyolc, 1990-ben
13 önálló tanács kezdte meg munkáját.
Az önállóvá vált tanácsok működéséhez
a legfontosabb személyi, tárgyi és anyagi'feltételeket a megyei szervek biztosították.
A szakmai munka során a megyei
szakigazgatási szervek sokirányú tevékenységgel kapcsolódtak a megyei tanácsi testületekhez, valamint a tisztségviselők munkájához. A ciklus során a
megyei tanács elé 250, a végrehajtó
bizottság elé 570 napirendet készítettek
elő. Ez a tárgyalt napirendek és előter
jesztések 80 százalékát tette ki. A tisztségviselők részére 90 esetben készítettek összefoglaló értékelést a különböző
szakterületekről, időszerű kérdésekről.

Felügyeleti tevékenységükben az osztályok 19 helyi tanácsnál tartottak
komplex felügyeleti alapvizsgálatot és
23 helyi tanácsnál utóvizsgálatot. Saját
éves munkaterveikben tervezetten a helyi tanácsi szakigazgatási szerveknél és
a felügyelt intézményeknél, gazdálkodó
szerveknél összesen 1.280 esetben vé-

munkaigeztek cél- és témavizsgálatot. Ennek 58 lyozták, hogy az
százalékát, 740 vizsgálatot négy osztály dőben és azon túl egyaránt tudják intéz- igazgatási, pénzügyi, művelődésügyi, ni ügyeiket, amelyre azonban az általászociális és egészségügyi - teljesítette.
nos tapasztalat szerint az ügyfelek nem
Jelentős feladatként jelentkezett - az
tartottak igényt.
igazgatási osztály koordinálásával - az
A megye tanácsi szervei hatósági
időközi tanácstagi választások lebonyotevékenységének fontosabb területeit az
lítása, a népszavazás és az országgyűlési alábbiakban lehet összegezni:
választás két fordulójának megszervezé- A lakásügyi igazgatás során a tanáse, adminisztrálása és lebonyolítása.
csok 2.602 tanácsi bérlakással rendelA hatósági tevékenység fontos szere- keztek, amelyek többsége a névjegyzékpet tölt be a tanácsi hatáskörbe tartozó re felvett lakásigények kielégítésére keállamigazgatási feladatokban. Színvona- rült felhasználásra. Kiemeit figyelmet
las ellátása hatással van a lakosság fordítottak a fiatal házasok, a két- és
közérzetére, lényegesen befolyásolja a többgyermekes családok, a rászoruló rétanácsokról alkotott véleményt.
tegek lakásigényének kielégítésére,
A megyei tanács testülete és a végre- amelyet vissza nem térítendő és visszahajtó bizottság - ismerve a hatósági térítendő támogatással is segítettek.
munka lakossági jelenlŐségét - több
- A kisajátítási ügyintézés kellően
alkalommal napirendre tűzte a témát és szolgálta a fejlesztési célok megvalósía feladatokat folyamatosan meghatároztását. Az egyéni és közérdek helyes
ta.
egyeztetése
az ügyek többségérejeIIemA vb-titkár évente értékelte a hatósági
ző volt. iX /szűkülő gazdasági feltételek
munkavégzés tapasztalatait. Megállapítható, hogya tanácsi szakigazgatási szer- miatt az ügyek száma csökkenő. A
veknél - a fokozódó reális igényeket szabálysértési hatóságok eljárása megfekielégítve - az ügyintézés szakszerű, lelően töltötte be társadalompolitikai
gyors és törvényes. Egyre nagyobb ~élját, hozzájárult a törvényes rend, az
súllyal jelel)tkezett - a megelőzés é,s a állampolgári fegyelem fokozásához, az
szolgálat jellege mellett - a kötelezés, a államigazgatási munka eredményesebb
szabályozás, a társadalom, a környezet ellátásához, segítette a tulajdon, a környezet, a köztisztaság, a fogyasztói érés az állampolgár jogainak védelme.
Az elmúlt öt évben több intézkedés dekek védelmét.
módosította a tanácsi hatásköröket,
- Az építésigazgatási feladatok ellátáamelyek közül a legjelentősebb az sában alapvető változások voltak, a te1988-ban bevezetett kétszintű igazgatási vékenység törvényessége tovább erősö
rendszer volt. Ez újszerű követelménye- dött.
ket támasztott a hatósági munkával
- A közlekedésigazgatási hatósági
szemben is. A II. fokú ügyintézés átte- munka színvonala stabilizálódott. Igen
vődött a megyei tanács szakigazgatási
nagy ügyforgalommal jár és többnyire
szerveihez, ugyanakkor a megyei szaki- az állampolgárokat érinti a gépjárműi 
gazgatási szervek nagy gondot fordítot- gazgatási tevékenység, amelyet jól feltak a községekbe került hatáskörök gya- készült szakemberek végeznek.
korlásának segítésére.
- Az egészségügyi ágazat hatósági
A megye tanácsi szerveinél közel tevékenységének mutatóiban a fokozó~
kétrnillióra tehelŐ azon alkalmak száma, dó igények tükröződnek. A felnőttvéde
amikor a tanácsok és az állampolgárok lem területén hozott I. fokú határozatok
közvetlen kapcsolatba kerülnek egymás- száma 50 százalékkal emelkedett 1985
sal (ügyfélfogadás, ügyiratforgalom óta.
stb.).
A nehezedő gazdasági körülményeket
Az ügyek általában gyorsan, a tör- tükrözi a gyámügyi határozatok számávényben előírt határidőn belül kerülnek nak megduplázódása, a yeszélyeztetett
elintézésre, így az egy százalékot sem kiskorúak számának növekedése, a seéri el a határidőn túl intézett ügyek gélykeret összegének megháromszoroaránya. Az ügyintézés törvényességét zódása. A gyámhatóságok ügyiratforgalbizonyítja, hogy évente az I. fokú hatá- ma más ágazatokhoz képest rendkívül
rozatok ellen egy százalék körüli a magas és folyamatos emelkedést mutat.
benyújtott fellebbezések aránya. A jogA tanácsi ciklus 1990. június 8-án
orvoslattai megtámadott határozatoknak lejárt, az új Országgyűlés azonban a
több mint 70 százaléka törvényes és helyhatósági választásokig meghosszabhelytálló volt.
bította a tanácsok mandátumát. FeladaA hatósági munka javítása az állam- tunknak tekintjük mind a testületekkel,
polgárokkai való szorosabb kapcsolat- mind a szakmai és hatósági tevékenységtartás érdekében a ciklus során több gel összefüggő munka folyamatos végintézkedés született (beadvány-egysze- zését, a jogszabályok helyes alkalmazárűsítés, számítógépes nyilvántartások, a
sát, az önkóTqlányzati törvény megismemunkaidőn túli ügyfélfogadás bevezetérését és a végrehajtására történő felkése). A tanácsi szervek munkarendjüket, szülést, valamint a helyhatósági válaszügyfélfogadásukat oly ;;-.6don szabá- tások törvényes lebonyolítását.
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Alakosság
véleménye az
életszínvonaJról
A folyamatban lévő politikai átalakulás külön
aktualitást ad annak a kérdésnek, hogy az ország
vezetését felvállaló politikusoknak, társadalmi vezetőknek milyen közhangulatban, milyen társadalmi háttér mellett kell fel vállalni a kormányzást.
A közhangulatot befolyásoló tényezők legfontosabb eleme az életszínvonalról alkotott vélemény,
a megelégedettség vagy annak hiánya, amit nem
hagyhatnak figyelmen kívül a döntéshozók.
Az elmúlt évtizedben kiéleződött a gazdagságszegénység problémája. Mára politikai kérdéssé
vált a polarizáció nyomán fellépá rársadalmi
feszültségek kezelése, feloldása.
A Központi Statisztikai Hivatal 1990. márciusában reprezentatív megfigyelés keretében lakos-o
o____ sági véleményeket gyűjtött az életszínvonal alakulásáról. Irásunkba:n Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a megfigyelt, a
reális kép kialakításához elegendő több mint 2300 háztartás benne 6500 személy - válaszainak előzetesen összesített
eredményeit adjuk közre.
A lakosság anyagi helyzete, életszínvonala az elmúlt évtizedben erőteljesen differenciálódott. Az átlagos szinten, vagy
annak közelében élők folyamatosan csökkenő tömege mellett
kialakUlt a jómódúak és gazdagok rétege, valamint jelentősen
bővült a szerényen élők, sőt a kifejezetten szegények köre.
Ezen életszínvonal-kategóriák nehezen illeszthetők számszerűsített határok közé,. viszont a lakosságnak van szubjektív
megítélése arról, hogy a saját családját hova sorolja és arról is,
hogy szűkebb és tágabb környezete, a társadalom hogyan
.rétegződik. Ezek a közvélemény megismerése szempontjából
fontosak akkor is, ha a kétféle közelítés számottevően eltér
egymástól.
A megkérdezés során felkeresett háztartások közül egy sem
érezte, hogy gazdag, és a jómódúak aránya sem érte el az egy
százalékot, ugyanakkor közel egytizedük vallotta magát szegénynek.
Megyénként nincs nagy különbség a háztartások életszínv0nalának megítélésében, de említést érdemel, hogy a magukat
szegényeknek, illetve az átlagosnál jobban élőnek ítélők
aránya Bács-Kiskun megyében a legmagasabb.
A lakosság az életszínyonal társadalmi átlag át a valóságosnál jóval magasabbnak vélelmezi, és ehhez mérten a saját
háztartásának életszínvonalát alulértékeli. Erre utal, hogy míg
a "valóságban" az átlag alatt és felett élők nagyságrendje
közel azonos, addig a saját helyük megítélésében 9-szer
annyian vélték magukat átlag alatt élőnek, mint ahányan átlag
felettinek ..
A háztartások a lakosság jelentős hányadát - közel egyötödét - sorolták a gazdagok körébe. A megítélések igen
szélsőségesek, az arányokkal kifejezett vélemények háztartásonként 5 és 60 százalék között szóródtak. A községekben
élők nagyobb gazdagságot vélelmeztek, mint a városiak. A
térség egyes megyéi közül Békésben döntően 10 százalék

alattinak, Bács-Kiskun megyében 20 százalék felettinek gondolták a gazdag háztartások arányát.
A válaszok alapján átlagosan a magyar lakosság kétötöde
szegény. A községekben valamelyest magasabbra tették a
szegények hányadát, mint a városokban. A megyék közül
Békésben vélelmeztek legnagyobb arányú szegénységet.
A jómódúak kevesebb gazdagot látnak a társadalomban átlaghoz közelebbinek érzik magukat -, mint a szegények, de a
szegénység megítélésében is alulértékeinek. A gazdagok
homogénebb, a szegények differenciáltabb társadalmat vélnek.
A gazdagok és a szegények arányáról alkotott vélemények
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Az életszínvonalról alkotott véleménynyilvánításnak részét
képezi, hogy a jelenlegi jövedelemkülönbségeket a megkérdezettek 90 százaléka igazságtalannak tartja.

A fogyasztói árak alakulásának
érzékelése
A lakosság életszínvonalát, jövedelmét és fogyasztását a
'70-es évek végétől kezdve jelentősen eltérő hatások érték. A
jövedelmi viszonyokat alapvetóen meghatározó reálbér néhány év kivételével - az országos adatok szerint 1978 és 1989
között mintegy egyötödével - csökkent. A lakosság a főjöve
delemnél jelentkező hiányt a fómunkaidőn kívüli jövedelemkiegészítő tevékenységgel igyekezett pótolni. Ennek köszönhetően az egy főre számított reáljövedelem 1987-ig
emelkedett és csak az ezt követő években mérséklődött.
Hasonló tendencia
...
mutatkozott a lakos'"
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A vélemények megoszlása a városokban és a községekben
sági fogyasztás alakulásánál is. Az életszínvonal jelentős '
csökkentésére tehát 1988-tól került sor, amelynek legfőbb élők esetében nem tért el lényegesen; anyagi helyzetük
eszköze a kétszámjegyűvé vált infláció volt. Az utóbbi három stagnálását a községi háztartások nagyobb, kismértékű javuláév alatt KSH számítások szerint közel 47 százalékos fogyasz- sát kisebb arányban érzékelték, mint a városiak.
tói árnövekedés következett be; ezen belül az alapvető
Einellett a térség egyes megyéiben megfigyelt háztartások
fogyasztás~ javak árai az á~gosnál ~orsab~n elT!elkedtek,
által adott válaszok összetétele sem különbözött alapvet6en. A
eltérően énntve a különböző Jövedelml helyzetu csaladokat.
A megkérdezettek az utóbbi évben a KSH által számítottal megkérdezettek válaszai a "dél-alföldi" átlagnál szél~ősége
szemben a fogyasztói árszínvonal 85 százalékos emelkedését sebbek Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol valamlvel na' gyobb volt a részaránya az életszínvonal javulását érzékelő
véleményezték.
A háztartások több mint fele az utóbbi három év alatt 60 családoknak, ugyanakkor viszonylag többen tapasztaltak szá, mottevó romlást is.
százaléknál nagyobb mértékű áfemelkedést ~rzékelt. A vároAz elóbbiektől eltérően karakterisztikus különbségek rajzosokban a megkérdezettek közél 58 százaléka, a községekben
lódtak
ki a háztartások jelenlegi életszínvonala szerinti csoporennél kisebb aránya - 46 százalék - válaszolt úgy, hogy ezt a
tokban. A szubjektív megítélések szerint az életszínvonal
mértéket meghaladta az árszínvonal emelkedése. A vélemédifferenciáltsága fokozódott A magukat jómódúaknak, illetve
nyek értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy az átlagosnál kissé jobban élőknek tartó háztartá$oknak ugyanis
1990. januárjában és ezt követően februárban életbelépá csaknem háromtizede vélte úgy, hogy életszÍnvonala az elmúlt
árintézkedések ' további 20-25 százalék feletti árszínvonal- néhány évben javult. Ez az arány az átlagos színvonalon
emelkedést eredményeztek, melyek a márciusban végrehajtott élőlmél már csak nyolc százalékos volt, míg a szegények
felmérés időpontjában még fokozták a lakosság magas árszín- csopocyában ilyen változást egyetlen háztartás sem érzékelt.
vonal érzetét.
Ezzel szemben a jómódúak és az átlagosnál kissé jobban élők
Az a tény, hogy a választ adó az életszínvonal mely háromtizede, az átlagos színvonaIon élők fele, a szegények
fokozatán élőnek tartja magát, az árszínvonal-változásról hároinnegyede nyilatkozott úgy, hogy anyagi-megélhetési
alkotott véleményeket csak kisebb mértékben differenciálta. színvonalát az elmúlt néhány esztendőben megőrizni sem volt
Ezen belül az átlagos és annál jobb színvonalon élők valami- képes.
A megfigyelt háztartások számának megoszlása az el·
vel kevésbé érzékelték az árszínvonal növekedését. A szegények körében nagyobb volt a szélsőségek megítélése és a múli néhány évi anyagi-megélhetési színvonaluk alakulása
szerint
legtöbb volt a tájékozatlanság.
A vélemények megoszlása az árszínvonal utóbbi három
év alatti növekedésének nagyságkategóriái szerint
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A gazdagok és szegények véleménykülönbségének láthatóan ellentmond az a tény.; hogy Békés megyében, ahol a
megkérdezettek körében legnagyobb volt az átlagos és, annál
jobban élők aránya, a legtöbben érzékelték az erősebb árnövekedést. Szolnok megyében a legkisebb "gazdagság" mellé a
legkisebb arányban párosult a nagyobb ütemű áremelkedés
vélelmezése.

Az életszínvonal alakulása az elmúlt

néhány évben
Az életszmvonal társadalmi méreru kedvezőtlen alakulása
és a családok életében bekövetkezett természetes változások
(inunkábaállás, nyugcUjazás, gyermekszületés, tartós betegség
stb.) az egyes háztartasok anyagi körülményeit nagymértékben
befolyásolták, s ezek együttesen mutatkoznak meg az életszÍnvonal alakulásáról alkotott lakossági véleményekben.
A háztartások egyharmada vélekedett úgy, hogy életszínV0nala néhány évre visszatekintve nem változott. Legnagyobb
hányaduk (közel 60 százalékuk) anyagi-megélhetési helyzetének kisebb vagy nagyobb mértékű romlását tapasztalta. ;Kisebb mértékű javulást a háztartásoknak mindössze 6 százaléka
érzékelt, nagyobb mértékű javulásról a megkérdezetteknek
csak egy százaléka számolt be.
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Azok a háztartások, amelyek életszínvonal uk javulásáról
számoltak be, annak fő okaiként - a válaszok gyakoriságának
sorrendjében - az aktív keresők számának (arányának) növekedését, a fő tevékenységükból származó keresetek emelkedését, továbbá a különböző forrásokból (külön munkából, egyéb
helyről) származó jövedelmek belépését, illetve bóvülését
jelölték meg. Azok pedig, ahol az életkörülmények romlását
tapasztalták, ennek okait kétharmad részben abban látták,
hogy a fogyasztói árak, a megélhetési költségek gyorsabban
emelkedtek, mint a háztartások jövedelmei. Emellett az
anyagi-megélhetési viszonyok rosszabbodását leggyakrabban
a keresők számának, a fő tevékenységból származó kereset
összegének és az egyéb forrásokból származó jövedelmek
csökkenésének tulajdonították.
,.
Az életszínvonalban beállott változásokat az érintett háztar,tásoknak mintegy kétharmada érzékelte, és többségük választ
adott arra is, hogy a javulás vagy romlás milyen területen,
illetve mely szükségletek kielégítésénél jelentkezett.
Az életviszonyaik javulás áról nyilatkozó háztartások első
sorban az élelmiszer, majd a ruházkodási, továbbá a szórakozási, üdülési célokra költöttek többet a korábbinál. Ezzel
szemben az anyagi helyzetük romlását a családok legnagyobb
mértékben az élelmezés és a ruházkodás területén érzékelték,
ezt követte jóval kisebb előfordulással, a korábban is kevésbé
igénybe vett szórakozási, egészségügyi és személyi szolgáltatások visszafogása.
(Foly tatjuk)
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l.
2.
3.
4.
5.
'6.

Abádszalók
Alattyán
Besenyszög
Cibakháza

7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Fegyvernek
Jánoshida
Jászalsószent.
Jászapáti
Jászivány
Jászárokszállás
Jászágó
Jászboldogháza
Jászdózsa

Cserkeszőlő

Csépa

16. Jászfelsőszent.
17. Jászfényszaru
18. Pusztamonost.
19.
20.
21.
22.
23.

Jászjákóhalma
Jászkisér .
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kenderes
Kengyel
Kétpó

33.

Kőtelek

Kuncsorba
Kunhegyes
Kunmadaras
Martfű

Mesterszállás
Mezőhék

Vincze Ferenc
független
Kiss Károly
független
Boros Emil
független
dr. Öze Sándor
SZDSZ-KDNP
dr. Harangozó Elek
független
Nagy Ferenc
Vállalkozók
Pártj a
érvénytelen
Molnár Ferenc
független
Halla Zoltán
független
Török Sándor
független
Antal Lajosné
független
Szikra Ferenc
független
Szabó Gyula
független
Matók István
független
Juhász Béláné
FKgP
Jászdózsai Községért
és Természetért Egyesület
Ménkü Miklós
független
Györiné
dr. Czeglédi Márta
FKP-SZDSZ
Csöregi János
független
Fodor István
független
Bánlaki Zoltán
független
dr. Szántó László
FKgP-MDF
Nagy Sándor
független
Kisbakonyi Zoltánné
független
Baranyi Mihály
FKgP
érvénytelen
Gyarmati László
független
Szabó János
független
Murányi Zsigmondné
független
érvénytelen
Kovács Ferenc
FKgP
Kozma Imre
független
Molnár Mihály
független
Halász Vince
független

34.

Nagykörű

~

dr. Veres Nándor

Nagykörű

BarátainakKöre
Molnár Bálint
független
35. Öcsöd
36. Önnényes
Zsolczai Lajos
független
Bodács István
független
37. Rákóczifalva
38. Rákócziújfalu Kiss János
független
-Szabó Zsigmond
39. Szajol
független
ifj. Pethl) Miklós
40. Szászberek
MDF
41 . Tiszabő
Négyesi Zoltán
SZDSZ-FKgP
42. Tiszabura
Szekeres János
független
43. Tiszaderzs
dr. Herédy Dezsö
Vidéki
Magyarországért Párt
Balogh György
független
44. Tiszagyenda
45. Tiszajenő
Horthy Csaba
MDF
46. Tiszakürt
Tóth András
független
47. Nagyrév
Székács István
független
48. Tiszainoka
Rottmayer Gusztáv
független
49. Tiszaörs
Bordás Imre
független
50. Nagyiván
Kovács Gézáné
független
Tóth Nándor
51. Tiszaigar
független
Tótok Sándor
független
52. Tiszapüspöki
53. Tiszaroff
Szász György
független
Laskai István
54. Tiszasas
független
Baksay,.E ndre
55. Tiszasüly
független
független
56. Tiszaszentimre Beleznay Sándor
57. Tiszatenyő
Kovács Jánosné
független
58. Tiszaug
Hegedös Jánosné Vásárhel yi Pál
Környezetvédő

59. Tomajmonost
60. Tószeg
61. Tiszavárkony
62. Újszász
63. Vezseny
64. Zagyvarékas

Egyesület

érvénytelen
Papp István
független
Bognár Ferenc
Magyar Néppárt
- Nemzeti Parasztpárt
Nagyné
dr. Szelmák Erika
független
Hatvani Lajos
Magyar Néppárt
- Nemzeti Parasztpárt
Tar Imre
független
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Fejezetek a katolikus egyház szentjeinek
életéből
( 2. rész)
Lourdes-i Boldogasszony
SOQirous Bernadettnek és társainak 1858. február II és
július 16 között a lourdes-i Massabielle-barlangban 18 alkalommal jelent meg a Szűz Anya. Néhány évVel a Szeplőtelen
Fogantatás hittételének kihirdetése után itt már úgy mutatkozik be Mária: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás ... "
A sorozatos jelenések megtérésre, komoly keresztény életre
szólítják fel a gyennekeket és rajtuk keresztűl az egész
világot.
Mária parancsára kápolna épül itt. Ma gyönyörű, hatalmas
bazilika áll e franciaországi barlang közelében, s ez a
keresztény világ egyik legnagyobb Mária-kegyhelye, ahol
évente sok százezres zarándokcsoport imádkozik, s nagyon
sok beteg keres gyógyulást sokszor gyógyíthatatlan betegségére. Gyakran történnek ma is csodák, rendkívüli jelenségek,
de az igazi nagy csoda az, hogy mindenki hitében megerősöd
ve távozik, az is, aki úgy megy haza, amint érkezett ... ,
betegen.
Ünnepét kilencnapos készűlettel, ún. kilenceddel ünneplik
szerte a világon, így hazánkban is.

Hamvazószerda
A nagyböjt első napja. A hamu, az elmúlás tennészetes
jelképe. Ezen a napon a misén a pap megáldja az előző év
virágvasárnapján megszentelt barkák hamuját, majd az eléje
járuló hívők homlokát megjelöli e szavakkal: "Emlékezzél,
ember, hogy por vagy és porrá leszel!" E napOD szigorú böjt
van, éppe~úgy, mint Nagypénteken.
A nyugati egyházban ma két szigorú böjti nap van hústilalommal összekötve: Hamvazószerda és Nagypéntek. A szigorú böjt a nagykorúakat (betöltött 18. évtől) kötelezi 60.
él~tévük megkezdéséig (háromszori étkezés egyszeri jóllakással). A hústilalom kötelezi azokat is, akik 14. életévüket
betöltötték.
A niceai zsinat 325-ben már általános gyakorlatként beszél
a Húsvét előtti negyvennapos böjtről. A negyvenes szám
Izrael negyvenéves pusztai vándorlására, Mózes negyvennapi
Sinai-hegyi tart6zkodására, de leginkább Jézus negyvennapos
böjtjére emlékeztet. Mivel vasárnap nem böjtöltek, ezért
azokat leszámítva a Szent Negyvennapot Hamvazószerdán
kezdték.
A nagyböjt kettős rendeltetése: a hittanulók felkészítése a
keresztség felvételére és a hívek általános bűnbánati ideje,
mellyel a húsvéti örömre készítik fel lelküket. A középkorban
egyre inkább előtérbe került a fentiek mellett Krisztus
megváltó szenvedése:-e való kegyeletes emlékezés.
A nagyböjt bűnbánati szellemét szolgálja a bűnbocsánat
szentségéhez járulás, a nagyböjti lelkigyakorlat, az önmegtagadások és a szolgáló szeretet cselekedetei.

Szent Cirill és Szent Metód
Görög származású testvérek voltak, akik Rasztiszláv, morva
fejedelem kérésére kerültek hittérítő misszionáriusként Konstantinápolyból a szlávok közé, akiknek apostolai lettek.

Szent Cirill (827-869) művelt filozófus volt a gorog
császári udvarban, majd szerzetesi hivatást választván kapta a
Cirill nevet. Tudását bőven kamatoztatta a hitterjesztés terén
és a nevéről elnevezett cirill ábécé megalkotásában.
Szent Metód (815-885) már egészen fiatalon szerzetesként szolgálta az egyházat, majd a szlávok érseke lett. Élete
végéig igen sokat fáradozott, míg végre Rómában engedélyezték, hogy a szentmisét és az egyházi szertartásokat
szláv nyelven végezhették.
A szlávok apostolai többször megfordultak Pannónia
földjén: Zalaváron és Nyitrán, de hitelt érdemlők azok az
írásos emlékek is, hogy a honfoglaló magyarok vezérével,
Árpáddal is találkoztak. A fejedelem a maga és népe
számára imát kért a két szenttől.
Szent Cirill és Szent Metód a nemzeti megbékélést hirdető
és érte minden áldozatra kész hithű keresztények hősei,
példaképei és dicső szentjei.

Szent Julianna
Fiatal vértanú leány, akit szülei egy előkelő pogány
ifjúhoz akartak feleségül adni, de ő úgy -érezte, hogy h0zzá
a kereszténység, Jézus követése áll közelebb. Ebben az
időben, amikor üldözték a keresztényeket, egy ilyen házasság elutasítása egyet jelentett azzal, hogy keresztény az
illető, s sL-ámíthatott a megtorlásra. S ezzel gyakran még a
pogány szülők is egyetértettek, hiszen az ősi hit elárulását,
az istenek.tiszteletének a meg tagadását látták az új hitben.
Julianna sorsa is a szenvedés, az üldöztetés lett. Hosszú
kínzások következtek, hogy hittagadásra bírják, de Isten
kcgj"dmével eársebbnek bizonyult.
Elnyerve a vértanúság koronáját, 304-ben hunyt el Nikodémiában.

JASZ-NAGYKlJN-SZOLNOK

Beszélgetés
Greskovics
Bélával,
az SZDSZ
világkiállítási
szakértőjével
- MeglehetIJsen Idélezettnek tanik a politikai
szituáció. amelyben a világldálUtásról most dönteni kell. HasonUtható-e
ez a helyzet a BIJs-Nagymarosi döntéshez, különösen ha belegondolunk,
hogy itt is magyar-osztrák közös ügyról van
szó?
- A belpolitikai helyzetet gyökeresen másnak
érzem. Azóta lezajlott
egy rendszerváltás ebben
az országban, kiépülőben
van egy parlamenti demokrácia, és remélhető
leg mihamarabb túlleszünk a helyi demokrácia
intézményeinek kiépülésén is. Ennyiben azt gondolom, hogy erről a nagy
vállalkozásról
sokkal
szerencsésebb belpolitikai légkörben folyik a
vita, mint a Bős-Nagy
marosi. A külpolitikai
vonatkozásai annyiban
kényelmetlenebbek, mint
a belpolitikaiak, hogy a Bós-Nagymarosból való kilépés nagyon kellemetlen
helyzetet teremt és csökkenti a döntési
szabadságot ezzel a vállaucozással kapcsolatban.
- Nemleges válasz esetén halmozottan
romolhat a magyar-osztrák viszony?
- Azt gondolom, hogy az osztrákokkal való viszonyunkat ez hátrányosan
érintené. Én nem vagyok azon a véleményen, hogy ez a hátrány esetleg
gazdasági szankcióhoz, vagy az
egyébként ésszerű kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok leépüléséhez vezetne, ezt a véleményt én túlzottnak
tartom. Kellemetlen politikai következményei nyilvánvalóan lennének,
romlana az ország megítélése is. mégis
azt gondolom, hogy azok a gazdasági
zavarok, amik az esetleges bennmaradás és a menetközbeni későbbi kilépés
- vagy egy olyan csődhelyzet, amely a
belső feszültségek következtében a világkiállítással kapcsolatos beruházá-
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sokból is következhet - veszélyesebb
lenne, mint a mostani politikai következményei.
- Úgy tllnik, ma kétféle ember él
Magyarországon: aid szereti a világkiálUtást, mert esetleg fantáziát is lát benne,
vagy egy álom megvalósulását, és vannak, aldk különböz/) okokból gazdaságiközgazdasági szám{tások alapján ellenzik. On ez utóbbiak közé tartozik. De ha
ett6l elvonatkoztatunk, a világldálUtás,
mely ötszáz milliárd forintba kerül, lehet-e egyetlen prioritás egy ország életében?
- Egy pontosítást engedjen meg. Maga
a világkiállítás ennek csak a tizedébe
kerül. Ötszáz milliárdba a világkiállítás
kapcsán tervezett infrastrukturális fejlesztések kerülhetnének ...
- A világkiálUtás nélkül ennek hány
százaléka valósulna meg normális fejlesztési ütem szerint?
- Azt gondolom, hogy normális fejlesztési ütem szerint legfeljebb az ötöde.
De válaszolva a kérdésére - adott, hogy
miféle prioritásokat kell az adott gazdasági helyzetben követnie az országnak:
végre kell hajtani, mert elengedhetetlen
egy stabilizációs programot, végre kell
hajtania a nyugati gazdasági rendszerbe
való integrálódás külgazdasági és külkereskedelmi programját, az ebből következő konvertibilitási fel tételnek előbb
utóbb eleget kell tenni, ezen kívül pedig
egy rendszerváltási gazdasági programot, centrumában a privatizációval.
Ezek az adott prioritások. Nemcsak nálun,k, hanem Kelet-Európa egészében.
En azt gondolom, hogy Magyarország
egyébként bizonyos fokig érthető módon, hisz versenyfutás van a kelet-európai országok között a nyugat kegyeiért,
ebben a versenyfutásban borzasztó kockázatos attrakciót vállal a világkiállítássalmagára. Azt hiszem, hogy ezt senki
tőlünk el nem várjá. Nagyon kíváncsi
lennék, hogy nemzetközi tekintélyű közgazdák, pénzügyi szakemberek azokon
túl, akik érthetően lelkesek és befektetési érdekeik vannak, hogyan vélekednének egy ilyen helyzetben lévő ország
szerintem megalomániás törekvéséről.
- Vannak olyan leegyszerllsftett törekvések, melyek a Duna vonalánál megállftanák a világldállftással összefügg/) beruházásokr61 gondolkodva a fejlesztéseket. Szolnokon viszont - talán - fejlesztenének a hongkongiak, de gondolom. 13k
is várják a választ: lesz-e világkiálUtás?
- Nem ismerem a hongkongi tárgya ....
lások részleteit. Amit tudok róla - nekem
nagyon szimpatikusnak tűnik. Azt gondolom, hogy segíthetne az országnak

egy hongkongi tőke és szellemi injekció. A hongkongiak nem hiszem, hogya
világkiállítás miatt akarnának Magyarországon megtelepedni. Azért akarnak
itt megtelepedni, mert '97-ben · Hongkongnak, ahogyan eddig létezett, vége
van, s nyilvánvalóan helyet keresnek
maguknak.
Magyarország akkor is elérheti - igaz,
hogy nagy erőfeszítések árán a gazdasági, politikai közvetítői és kulcsszerepet,
ha nem rendez világkiállítást. Ez ettől
lényegében független.
- Ön a világldálUtást gazdasági esztelenségnek min/)sftette, és finansz{rozhatatlannak tartja. Kérem. e;t indokolja
meg!
- A fmanszírozhatatlanság végeredményben két pillérre támaszkodik az
én gondolatmenetemben. Az egyik;
borzasztóan tartok a költségek világosan megfigyelhető dinamikusan növekvő tendenciájától. Egyr~ nagyvonalúbb fejlesztési programot terveznek II világkiállítás kapcsán - a tervezes kétéves folyamata múltán ötszörösét annak, mint amit két évvel ezeleőtt
terveztek. Ha szerényebb fejlesztési programra állnánk be, mint a most
futó programok, akkor is óriási bizonytalansági tényezőt rejt magában
az~ hogy hitelb61 ezeket a fejlesztéseket az adott adósságszinten nem Szabad megvalósítani, költségvetési pénz
erre köztudomásúan nincs, és mindmáig megalapozatlan maradt a külföldi közvetlen múk:ödő tőke béfektetésekből történő megvalósítás. Gazdasági esztelenségnek Pedig azt tartom,
hogy az adott megalapozatlanság mellett belemegyünk egy bizonytalan ~ál
lalkozásba, amiből kiszállni persze
egyre kínosabb, ha a feltételezések
közül nem az optimisták jönnek be,
egy idő után akkor is nagyon nehéz
lesz visszalépni, és akkor mégiscsak
katasztrofális mértékben a költségvetésre és a fizetési mérlegre fog nehezedni a megvalósítás terhe.
- Végül egy történelmietlen játékra
kérem. Ha a parlament úgy dönt, hogy
legyen v!lágkiálUtás. Onnek mi lesz az
első mondata. és mi lesz akkor, ha
ellenkez{j döntést hoznak?
- Ha úgy dönt a parlament, hogy
legyen világkiállítás, akkor az első
mondatom: Szegény Magyarország. Ellenben nagyon örülnék, ha a honatyák
felelősen gondolkodva, átlátva az országnak az igen kockázatos gazdasági
helyzetét, elvetnék az ötletet!
Gyuricza Péter
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A devizális szabályok némi liberalizálódásával lehetőség nyílott arra, hogy az átlag
magyar állampolgár is rendelkezzen - bizonyos feltételek mellett - saját devizaszámlával, ahol legalizálhatja az ilyen-olyan módon
hozzákeriilt valuták tartását Természetesen a
devizaszámlát bevezető 26/1988.Nl28./ PM
rendelet 3. számú melléklete részletesen felsorolja, milyen jogcímeken szerzett valutát
lehet devizaszámlára tenni, s ebből a felsor0lásból értelemszerűen hiányzik az "aluljáróban vásárlás" jogcíme, ám ez a legkevésbé
sem zavaIja a devizaszámlát vezető pénzintézeteket Legalábbis tudomásom szerint különösebben sehol sem firtatják a valuta eredetét,
öIiilnek, ha az állampolgár náluk helyezi el
"kemény" pénzét
A devizaszámlának az az óriási előnye,
hogy a számlán kezelt valutát már - a
pénzintézet által kiadott kiviteli engedéllyel szabadon lehet felhasználni, külföldi áruvásárlásra is.
~ magyarországi hiánygazdálkodás egyik
leg]ellemzo"bb mutatója az autópiac beszű
kültsége. Eddig is hosszú várakozási idő után
lehetett állami vállalattól új gépkocsit vásárolni, de az utóbbi időben bekövetkezett politikai
változások miatt még az eddigi beszerzési
források is elapadnak, illetve ezután a legtöbb
ország csak kemény valutáért lesz hajlandó
gépkocsit szállítani, aminek egyenes következménye az áraknak a csillagos égbe szökése.
Ennek tudható be, hogy újabban külföldről elsősorban gépkocsit hoznak be a
devizaszámla-tulajdonosok. Ez azonban
nem olcsó mulatság. A Német Szövetségi
3500-4000
Köztársaságban
jelenleg
(DEM) is bizony csak használt, esetleg
balesetezett autót lehet vásárolni. S nem
elég külföldön megvá~árolni az autót, azt
még haza is kell hozni, aminek feltétele a
vámkezelési eljárás lefolytatása.
A magánforgalomban behozott autók
vámértékét - általában, fő szabályként - a
vámkiszabás hónapjára érvényes NSZKbeli Schwacke katalógusban feltüntetett, és
az adott ország joga szerint levonható vagy
visszatéríthető adóval csökkentett német
márka (DEM) árnak a Magyar Nemzeti
Bank által hivatalosan megállapított forint
megfelelője adja, a vámjog részletes szabályairól
szóló
többször
módosított
39/1976./X1.10./ PM-KkM együttes rendelet 94. paragrafus (3) bek. alapján. Ezen
rendelet 2. számú mellékletének lia. pontja
szerint a gépjárműre vonatkozó fizetendő
vám összege a gépkocsi vámértékének 50
százaléka.
A rendelet azonban felsorolja azokat az
eseteket is, amikor vámmentesség vehető
igénybe. A rendelet 8l1A. paragrafus (2)
bek. kimondja, hogy vámmentes a mozgáskorlátozottnak minősülő személyek részére
beérkező 2000 köbmétert meg nem haladó
lökettérfogatú benzin-, vagy a 2500 köbmétert meg nem haladó lökettérfogatú dieselüzemű személygépkocsi, vagy a mikrobusz, ha a személygépkocsi ellátásra való
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jogosultságukat a lakóhely szerinti illeték- tókkel szemben a Btk. 276. paragrafusába
es megyei (fővárosi) tanács vb szociális és ütköző rnagánokirat-hamisítás vétsége miatt
egészségügyi feladatokat ellátó szakigaz- is eljárást indítottak.)
Ezen tapasztalatok alapján a vámszergatási szerve igazolja.
A magyar ember hfres a kiskapu megle- vek az utóbbi időben igen kritikusan vizslési képességéről, így azután ezt a lehetősé gálják az ajándékozási okiratokat, tehát a
get is igen sokat próbálják meg kihasznál- fentiekben ismertetett módszer sem biztos
ni. Elterjedt, - a búnüldöző szervek által is tipp.
De térjünk vissza az eredeti témánkhoz.
ismert - gyakorlat szerint megpróbálják
megtakarítani a vámot oly módon, hogy A beérkezett gépkocsik elvámoltatására a
vámmentességre jogosult mozgáskorláto- Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetőségű
zottal állapodnak meg, miszerint a mozgás- személyek vonatkozásában a Kecskeméti
korlátozott nevére hozzák be külföldről a V ámhivatalnak van hatásköre és illetékgépkocsit, ily módon vámmentes. Ismere- essége. Az általános szabályoktól eltérően
teink szerint általában 50.000 forint körüli a gépkocsik vonatkozásában a vámnyilatösszeget fizetnek a mozgáskorlátozott sze- kozatot a Kecskeméti V árnhivatal előtt kell
mélynek azért, hogy nevét adja az ügylet- megtenni. (Egyéb vámáruk esetében ez a
hez. Amennyiben ez sikerül, úgy nagyon nyilatkozat a határállomáson esedékes.)
A vámjog részletes szabályairól szóló előnyös a gépkocsi t behozó személynek,
mert bár a vámmentesen behozott autó már említett - 39/1976./XI.1O./ PM-KkM
három évig nem idegeníthető el, de azt már együttes rendelet 70. paragrafus (2) és (3) bek.
senki nem ellenőrzi, hogy ténylegesen ki szerint: "A vámhivatal megtévesztésével törhasználja az autót. A három év let~lte után ténik a vámkezelés, ha a vámfizetésre kötelepedig egy fiktív ajándékozási, vagy adás- zett a vámárunak a várnszempontbóllényeges
vételi szerződéssel hivatalosan is az "igazi" körülményei tekintetében valótlan árunyilatkozatot ad. A vámárunak vámszempontból
tulajdonos tulajdonába kerülhet a gépkocsi, lényeges körülményei Gellernzői): a vámáruk
amit addig is ő használt. Az átírási illeték jellege, értéke, mennyisége, származása, valaviszont jóval kevesebb, mint a vám össze- mint minden olyan körülmény, amely a
ge.
~ámfizetést vagy mentességet (kedvezményt)
A vámmentesség megszerzése azonban llletőleg a fizetendő vám összegét vagy a
nem is olyan egyszerű, mert csak annak a vámkezeléshez szükséges engedély megadánevére lehet behozni a gépkocsit, aki ren- sát befolyásolja."
delkezik a gépkocsi árának megfelelő valuTehát a vámhivatal megtévesztésének mitával. Ezért előbb a mozgáskorlátozott sze- nősül, ha a mozgáskorlátozottakra vonatkozó
mély részére nyitnak a gyakorlat szerint vámmentesség megszerzése érdekében a
devizaszámlát, amiről később a szükséges mozgáskorlátozott részére hoz be gépkocsit a
valutaösszeget is le lehet hívni. Ezt a vámment~gre egyébként nem jogosult szetranzakciót természetesen tiltja a tervszerű mély. Ez a cselekmény pedig kimeríti a Btk
devizagazdálkodásról szóló többször mó- 312. paragrafus (1) bek. al pontjába ütköző
dosított 1974. évi I. tv. 5. paragrafus (1) c~zetvétségét
A büntető bíróság előtt ennek a stikinek
bek. a./ pontja, mely kirnülloja, hogy devizahatósági engedély nélkül tilos devizaér- súlyos következményei vannak. A csempérékkel (valutával) rendelkezni, sőt e tör- szet vétség ére kiszabandó büntetés mellett
vény 5. paragrafus (1) bek. b./ pontja tiltja mellékbüntetésként a gépkocsi elkobzását
azt is, hogy devizahatósági engedély nélkül is elrendel ik, hiszen a Btk 314. paragrafus
magyar állampolgár valutát vegyen át má- (3) bek. kimondja, hogy csempészet esetén
sik magyar állampolgártól devizahatósági el kell kobozni azt az árut, amelyre a
engedély nélkül. így ezzel a cselekménnyel bÚIlcselekményt elkövetik.
Érdekes szituáció, hogy magát a csemaz elkövetők megvalósítják a büntető törvénykönyv (Btk) 309. paragrafus (2) bek. pészet bóncselekményét az követi el, aki a
c'; pontja szerint minősülő devizagazdál- vámmentességre vonatkozó valótlan nyilatkozatot a vámhivatal előtt meg teszi.
kodás megsértésének bűntettét.
A másik "megoldás" az, hOgy külföldről Gyakorlatban előfordult olyan eset, hogya
hamis tartalmú ajándékozási oklevéllel hoz- férj intézte az "egész üzletet", ő egyezett
zák be a gépkocsit a mozgáskorlátowtt sze- meg a mozgáskorlátozottal, ő hozta be az
mély részére. Ausztriában és az NSZK-ban országba a személygépkocsit, ám a vámhimár közjegyzo'1c specializálódtak ilyen valót- vataiba a feleségét küldte el elintézni a
lan tartalmú - hamis - ajándékoZó levelek formaságokat, s végül a feleség tette a
kiadására némi anyagi ellenswlgáltatás fejé- valótlan nyilatkozatot, így "szinte ártatlaben. (példaként megemlítem, hogy 1986-ban nul" a feleség ellen indult büntető eljárás.
az országba kb. 150 személy howtt be
Bár igen csábító az a lehetőség, hogy
különböző műszaki cikkeket egy Dietmar
vámmentesen hozzunk be ily módon szeThoennes new NSZK állampolgár "ajándé- mélygépkocsit az országba, mégis óvakodkaként" forgalmilag szabáiyos, közjegyzővel junk tőle, elveszíthetjük a "vámon", amit a
hitelesített ajándékozási okiratot felhasználva "réven" nyerhetünk.
Természetesen ezeket az okiratokat - mint
"Bence"
nyilvánvalóan hamis okiratokat - nem fogad(A rövidített változata megjelent az Új Néplap
ták el a vámhivatalokban, hanem az elköve- szeptember 13-i számában)
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TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROKI
,
BARATAINK!
SZAVAZZANAK
SZOLNOKI ÉS HELYI JELÖlTJEINKRE ÉS PÁRTLISTÁNKRA!
SZAVAZZANAK A BÉKÉS ÁTMENETRE,
A JÖVÖ BIZTONSÁGÁRA A HELYHATÓSÁGOKBAN IS!
NE MARADJANAK TÁVOL AZ OKTÓBER 14-EI SZAVAZÁSRÓl, MERT
VOKSUKKAJ,. A RENDSZERVÁLTÁST SEGíTIK, TÁVOLMARADÁSUKKAL
AZ ELLENZEKNEK KEDVEZNEK!

' t-

Mit igért az MDF?
- Rendszerváltást, olyan békés átmenetet, amely nem látványosan de következetesen megy végbe, mert mi és a kormány végre kívánjuk hajtani, amit márciusban ígértünk és azóta kezgeményeztünk. Bízzanak bennünk, mert a tavaszi
választásokon arra tettünk Onökkel együtt hitet, hogy ebben az országban
mindent jobbá teszünk. Nem máról holnapra, hanem megfontoltan,küzdelmekkel, a jövö érdekében!
- A megújulást szolgáló intézkedéseknek most van itt az ideje, még akkor is, ha
ez átmeneti nehézségekkel jár. Mert a ciklus végére - mindannyiunk érdekében
- rendet, biztonságot kell teremtenünk.

Mit igér/het! ezzel szemben az ellenzék?
- Semmi biztatót, csak az alapokat megingató zűrzavart, de ezt igen hangzatos
jelszavakkal, illetve "vonzó"-nak tűnő, lehetőleg teljesíthetetlen követelésekkel.
- Ha a helyi önkormányzatokban többségbe kerül az ellenzék, olyan kettős
hatalom jöhet létre, amely cselekvöképtelenné teszi a kormányzást és a gazdaság átalakulását, s Lengyelország működési "rémképéhez" teszi hasonlóvá a mi
másfajta magyar viszonyainkat!

MI az Itt élő
mindenkiről,

emberek helyzetén szeretnénk javítani, s úgy gondoskodni
a kisnyugdíjasokról, a munkanélküliekről,
a pályakezdő fiatalokról stb., hogy az a köz megelégedésére szolgáljon.
Meggyőződésünk, hogy akik nem kötődnek igazán hazánkhoz, azok nem
gyökerezhetnek.lgazán saját településükbe sem! Gyökér és otthon nélkül
pedig - Tamási Aron szavaival - nem ember az ember!
Arra kérjük Önöket, október 14-én szavazatai kkal segítsék a Magyar
Demokrata Fórum programjának megvalósulását!
Saját érdekükben jöjjenek el szavazni,
é,s adják voksukat a jövőnk biztonságát szolgáló kormánykoalícióra!

•

BÉKÉSEN, DE JOBBAT, BIZTATÓBBATI SZAVAZZON AZ MDF-RE!
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZOLNOKI SZERVEZETE ÉS MEGYEI VÁLASZTMÁNYA
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Jubilál a Jászkun
Fotóklub

főmérnök, a nyugdíjas tűzoltó sági mű
helyfőnök és végül a hivatásos népmű
velő - most már elénktárt nyílt titkai.

Megtisztelő feladat számomra a Szolnoki Jászkun Fotóklub fennállásának
10. évében a tagok kollektív kiállításának megnyitása.
Illő, hogy a képek készítőit köszöntsem először - barátaimat és régi ismerő -

seimet -, akik "műkedvelők és szakférfiak" , mint egykoron Tóth Mike kegyesrendi szerzetes tanár úr 1875-ben "Szatmártt" megjelent könyvének címlapján
az ajánlottak: - A fényképészet titkai.
Mükedve)ök és szakférfiak számára olvasható a megsárgult címlapon.
E kiállítás képei is a fényképészet
titkai.
Névsor szerint: a jogtanácsos és
a gépésztechnikus, az audio-vizuális technológus, az univerzális dokumentátor, a nyugalmazott vegyészmérnök vagy a pedagógus, az ügyvéd
úr és a szakmérnök úr, az energetikus, a kórházi fényképész, a
szolgáltató fényképész, a tervező
vállalati fényképész, a MÁV géplakatos, a járműjavító technikus, az alkalmazott grafikus, a

Napjaink neurozisa és kitermelt elidegenülése nem kedvező az önzetlen közösségi összejövetelek, szakmai együttlétek, kollektív töprengések és úgy általában a művelődés számára.
A fényképészet titkai közé sorolom,
hogy itt mégis létrejött - ha némely
részletében lazábban is - valami közös
öröm, maradandó érték a hazai és talán
az egyetemes fotótörtériet számára.
Tíz év nem nagy idő - ha kívülről
~ézzük -, mert vann~k 50 éves vagy
Idősebb klubok is. (Igy ítélte meg a
hazai amatőrmozgalom szűkebb vezetése is!) Számomra, aki végigkísérhette a
klub első évtizedét, nem tűnik ilyen
szimplának az elvégzett munka, különösen a minősége nem!
Eltekintenék most a Jászkun Fotóklub
történetének akár vázlatos ismertetésétől
is, hisz Hidvégi Péter alapos tanulmánya
rögzítette az eseményeket e ház -egyik
időszaki kiadványában. Személyesebb
jellegű, rövid értékelésemben a hangsúlyt a minőségre helyezném. Nem első
sorban arra gondolok, hogy a klub fotóművészei jelentős országos nagy pályázatok díjait hozták haza Szolnokra, vagy
külföldi versenyekről a FIAP arany,
ezüst érmeit. Számomra - szabadjon
önmagamat hozzáértőnek tekinteni - a
minőség folyamatos ismeretében ez eddig is a dolgok logikus kimenetele volt.
r. . .

.\
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Reméljük a jövőben sem lesz kétségtelen egy pillanatra sem.
Kedves Barátair'l, kedves Szakférfiak! Itt az idő, :.Jgy megköszönjem
mindazokat az ismereteket, amiket tőle
tek tanultam. A lágyrajzú fényképezés megszállott kutató témám - tárgykörében ezernyi manuális praktikumot, vagy
megerősítettétek bennem is Dulovits
ámulatát, különösen oly kort, mikor az
ellenkezője volt a divat.
Ideges évtized ünkben az elmélyülten
míves, iparművészeti remeklésű kópiakészítési technikáját csodálhattam leg-
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jobbjaitoknak ...
és azt az isteni
adományt, amit
tehetségnek hívnak. Milyen jó,
hogy az isteniben
szerényebben részesült művész
fényképez;:; barátaink ilyen klublégkörben narkózisként szívhat.ták magukba ezt
az országosan eiiSillc:rt tudást és
színvonalat. Nem
.véletlen,
hogy
.máig kitartottak nem veszítették
kedvüket, önbizalmukat. Köszö,
net nektek· MŰVESZEK - csupa nagybetűvel -, ugye
tudjátok miért...
Szeretném a klub két szakférfiát név
szerint is megidézni: Tabák Lajos fotóművészt, a Jászkun Fotóklub elnökét.
Szolnok város közönsége büszke lehet
rá, hogy itt él a szociofotó egy világszerte ismert alkotója, a fotótörténet
egyik élő klasszikusa.
Kolozsi Sándor, a Jászkun Fotóklub
titkára nélkül nem jutottunk volna a mai
kiállításig. Az ő szervezőkészsége, évtizede fáradhatatlan, halk, udvarias hajtó-

elkövetkező és nem könynyűnek ígérkező időszakban is a klub

ereje kell az

talpon maradásához. Túl a 110. fotókiállítás megrendezésén, a mai ünnepi alkalomh oz illő összes külsőség, installáció
is az ő szakérteimét dicséri .
Kedves megjelent feleségek, gyermekek, unokák vagy szülők, rokonok,
barátok, barátnők... kérem legyenek
büszkék arra, hogy itt kiállító hozzátartozójuk egy milyen nemes kedvtelés,
hobbi múvelője. Ez jó alkillom, hogy
meggyőződjenek: van értelme az igazolt
családi hiányzásoknak a klubfoglalkozások vagy más fotós alkotó tevékenységek ürügyén .
Befejezve - halk aggódásommal jelzem - sajnálnám, ha a klub történetének
eddigi fonala megszakadna, mert erre
ma egyre több külső késztetés leselkedik.
Szolnok városában már jó néhányszor
nyithattam meg művészi fotókiállítást.
Most valami más érzéssel teszek eleget
a megtisztelő felkérésnek, mint a Jászkun Fotóklub tiszteletbeli tagja, a OOI(f
számú klubigazolvány tulajdonosa - az
első jubileumi kiállítást megnyitom.
Köszönöm a figyelmet.
Dr. Hefelle József
(Dr. Hefelle József megnyitója elhangzott <.; Szolnok Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban 1990. szeptember 7-én.)

•

Sertés tartók
figyelmébe ajánljuk!
A Szolnok Megyei Gabonaforgalrrú
és Malomipari Vá11a1at garcmtált, változatlan
beltwtalom meUett október
1 jétőlolcsóbban értékesíti a ma1acindítóés malacnevelö-tápokat.
régi nagyker.ár

új nagyker.ár

Malacindító-táp

2.035Ftlq

1.928 Ftlq

Malacnevelő-táp

1.486 Ftlq

1.447 Ftlq

A GMV saját takarmánybolljaiban
60 Ftlq kisker. árrést alkalmaz.
TÁJÉKOZTATJUK VÁSÁR,LÓINKAT,
hogy a Szolnok Megyei GMV
receptúrája alapján gyártott
többi "tápot
változatlan beltartalommal,
A RÉGI ÁRON ÉRTÉKESíTJÜK,
tehát a kukoricaár-emelkedést
nem érvényesítjük.

Gabonaipnr

.~.

'TOri;lt$zelltmiklós

Ne feledje:
MALACTÁPJAINK OLCSÓBBAK,
többi tápjaink
VÁLTOZATLAN ÁRÚAK.

15

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

,

,

NEZZ RAJUK SZERETETI'EL!
Nem fényhez, rivaldához szokott arcok és tekintetek. Ritkán
öltenek magukra hófehér blúzt, s a hajukra sincs sokszor heteken
át gondjuk: megmossák, tiszta és kész. És nem szoktak a mély
meghajláshoz se - egyébként is sok a fájós derekú közöttük. Ebben
a korban már nem hajlik a derék, s a gerinccsontok is merevebbek.
Sokszor még a főhajtás se.k:önnyű. Idősek, mégha nőkről nem is
illendő a korukat fitogtatva beszélni. Dehát a tények makacsok, s
egyébként is ők vállalták, amikor bejelentették, az idén is, csakúgy
mint tavaly, meg tavalyelőtt megmutatják magukat - szép régi
nótáikat, táncaikat, verseket se restek tanulni, s ha a kompánia úgy
kívánja, még humoros jeleneteket is betanulnak. Hogy aztán el- ,
ődöntőkre utazzanak és másokat, társakat látva, tapasztalják: milyen is, amikor maguknak, maguk dalolnak, táncolnak. És mit szól
hozzá a közönség, - ugye természetesen megintcsak az ő korosztályukból vannak a legtöbben a nézőtéren. Merthát: igazából a fiatalok nem értik, tán nem is kedvelik az öregek furcsa ihegméretkező
szándékát!_azt, hogy már harmadik éve azt csinálják, ami hajdanán
csak az övék, a fiataloké volt. Hogy is van ez? Nyugdíjasok III.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Ki Mit Tud?-ja.
Hát pedig így van. Valaki 1988 tavaszán fölfigyelt a nyugdíjas
klubokban, idősek klubjaiban, öregek ilyen-olyan társaságában
dalra fakadó, táncra se rest idősekre. Ez a valaki (írjuk nyugodtan
nagybetűvel), szóval ez a Valaki azt mondta: megpróbálja. És a cél
érdekében összefogott jószándékú társaival: művelődési központofkal, szövetségekkel és bizottságokkal. Aztán - próba szerencse
- 1988-ban a Törökszentmiklósi Művelődési Központ, a Szolnok
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, meg az akkor még másodvirágzásában élő népfront megyei bizottsága meghirdette a
riyugdíjasok első Ki Mit Tud?-ját.
' Senki se tudta, hányan érdeklődnek majd, s egyáltalán lesz-e
értelme a sok szervezésnek, hívásnak, hirdetésnek. így természetesen nem is akartak mást: egy egésznapos kulturális szemlétidőseJalek. Nohát, de nagyon sikerült! Több mint száz produkcióval jötték Miklósra Tiszafüredtől Jászladányig, Karcagtól Szolnokig. Már akkor se éltünk könnyen - mégis akadtak derék, segítőkész
emberek: kevesen utaztak vonattal, autóbusszal. A régi munkahelyek, a helyi klubok, ki tudja már, ki mindenki: járművet adott, de
még arra is volt gondja sok megyei vállalatnak, szövetkezetnek,
intézménynek, hogy szerény, de kiosztható és emlékbe adható
díjakat küldjön a miklósi művelődési központba. És készségesnek
bizonyult az áfész iskolakonyha, a szomszédos gimnáziumban,
amikor nemcsak a résztvevők, a közönség is kérte, gondoskodnának már valami kis főtt étel ről délidőben, ha már egész napra
odautaznak.
Nem részletezem tovább: a "fáradt", "megfáradt", "ei gyöngült"
jelzőkkel minősített - ne tagadjuk, legtöbbször így tettünk - öregek

bírták az egésznapos megpróbáltatást. Mit bírták! Viháncoló jókedvvel töltötték a napot, mégha nem is fért be mindenki a nagy
színházterembe reggeltől késő estig. Letanyáztak a folyosókon, a
szakköri helyiségekben, az alagsori kiállítóban - sénekeltek, muzsikáltak - egymás mulatságára. Közben régi barátságok újultak
meg, s új barátságok szövődtek. Volt téma - az élet, a család, a
gy~rekek, az unokák. Sha olykor-olykor a közönség soraiban
föltűnt egy-egy fiatal arc, mindig volt egy nagymama, vagy nagypapa - netán mindkettő -, aki rámutatott: ott van ni, félt, elkísért ide
is ...
Nézz szeretettel Kedves Olvasó az írás fölött látható arcokra! Ez
már a-harmadik Ki Mit Tud? egy résztvevő csoportja. Pontosan a
karcagi elődöntőn, vagy területi bemutatón színpadra lépett vasutas klub tagjai láthatók. Elöl a nők, mögöttük szerényen az
öregurak. Énekeltek - egy réges-régi balladát őrzött meg a kun
emlékezet: Endre báró balladáját. Énekük szépen szólt, mégha
némelyikük kicsit ijedten állt is a nagy fényességben. Ez, a karcagi
elődöntő volt a második, szeptember végén először Cibakházán,
aztán Karcagon, s mire ezek a sorok napvilágot látnak, már Mező
túron és Jászapátiban is kiderült: kik lesznek, akik október 29-én
ismét Törökszentmiklóson, a Városi Művelődési Központban találkoznak. Mert a valóság kényszerítő: az idén százötven produkciót jelentettek be amegye nyugdíjasai a Ki Mit Tud?-ra. Hát
százötven produkció t - amiben ugye van vers, ének, tánc, jelenet,
humor - nem lehet egy nap alatt meghallgatni, végigtapsolni, Ezért
kellett, mint már tavaly is elődöntőket szervezni.
Mire e sorok megjelennek, már csak egy elődöntő van hátra. A
házigazda a Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ'lesz,
a megyei vetélkedő első szervezőj ~ -rendezője, helyszíne. Október
13-án elődöntő, s október 29-én döntő.
Úgy gondolom, az a Valaki nagy fába vágta ugyan a f~jszéj ét
e":7e16tt három évvel, de gyönyörű eredményt hozott sok munkája.
S talán nem is esak a rendezvények sikerét: a szeretetet is megkapta, megkapja. Áradnak hozzá az idősek levelei , számon tartják
névnapját és sokan el nem felejtenének esztendős ünnepeken neki
is küldeni, mint a családnak, rokonságnak, egy-egy jókívánságot.
Sülye Károlyné - ő az a kezdeményező Valaki, a Törökszentmiklósi Művelődési Központ igazgatója - tudja értékelni a szeretetet
is. Szüksége van rá, mint minden embernek.
Nézem sok szeretettel az idős arcokat, a kisimuló ráncokat, a
hófehér gallérokat a képen. Egymásért, magukért, egymásnak,
maguknak száll a régi ballada· ajkukról. Ök az őrzők: a hagyományok ápolói, amíg csak élnek: Nézz hát rájuk szeretettel, Kedves
Olvasó!
Sóskúti Júlia
Fotó: Korényi Éva
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Az összeroncsolt társadalom (6.)

A szexuális szabadság látszata
A látványos politikai változások árnyékában nemcsak azok a tabuk: szűntek
meg, melyek az államhatalomhoz kapcsolódtak, hanem azok is, melyek a
kötelező álszemérem és az erŐszakolt
prüdéria körébe tartoztak. Az ijesztően
hazug puritanizmus után a "szexuális
szabadság" megannyi jellemzőjével találkozhatunk nap mint nap. Afogyasztói
igények és kfvánságok persze legkifejez8bben a pornográfia térhódftásában
ragadhatók meg. Míg azonban a nyugati
társadalmak a hatvanas évek végén élték
át a szexuális forradalmat, addig Magyarországot valójában csak most éri el
a hullám. Így amennyire örvendetes a
szexualitás köré szövődő tabuk: felszámolódása, annyira kárhoztatható is.
Mert eddig csak a szexuális szabadság
látszata teremtődött meg. Különösen a
pornófilmek hitetik el hiszékeny nézőik
kel, hogy a minden társadalmi korlátot
legyőző tiszta természetben gyönyörködnek.
Csakhogy az orgazmus, a gyönyör
utópisztikus paradicsomának hazugságávalleplezik le önmagukat. Amit ugyanis
a videofllmen celebrálnak - a szexuális
fogások és poziturák többnyire monoton
egymásutánjai -, sokkal inkább a társadalmi konvenció, mint a természet eredménye. Csak a minden további nélkül
elfogadottat mutatják be, hol ízléses, hol
kevésbé ízléses formában. A nézőnek a
változatosság utáni kétségbeesett vágyát
pedig azzal elégítik ki, hogy fllmről
filmre változnak a szereplők. Vagy sző
ke, vagy barna, vagy éppen néger. A
pornófilmipar kfndiata arra korlátozódik; hogyafogyasztóval elhitesse: az
már a szabadságot jelenti. hogy választhat. illetve a szerepl/Jk helyzetébe képzelheti magát. Semmi sem bizonyíthatja
ezt jobb~, mint a következő pornófilmajánlat. "18 éves szőke lány, klasszikus
alkat. Fiatal férfi túlméretezett farokkal.
Nyalogatások és smpogatások teljes
odaadással. Lélegzetelállító előjáték.
Beállítások minden helyzetben, elölről,
hátulról; felülről."
Minél szúkszavúbbak azonban a fllmek tartalomjegyzékei, annál nyíltabban
fedik fel korlátozottságokat és primitivitásukat. "Lotte 21 éves, szívesen b... ik,
és szívesen végez önkielégítést. Láthatjuk: mindkettőt, partnere a 22 éves Hein-

rich." Jóllehet elsősorban a vásárlás ösztönzését szolgálják ezek a hirdetések, de
egyszersmind arra is rávilágftanak,
mennyire dehumanizálttá válhatnak a
szexuális viszonyok. 'Mikor a rafináltan
megtervezett aktus bemutatása a cél; a
pornográf képzelet mindenoldalú kielégítése, s a szereplők a gyönyör puszta
tárgyaiként jelennek meg. Vagyis a szex
üzletté válik, melyet;mellesleg hatalmas
fizetőképes kereslet tart·f~nn. Kett/Js
értelemben is. Mert nemcs,* a pornófllm iránt van mérhetetlen igény, hanem
a közvetlen emberi kapcsolatok síkján
is. Melyet közkeletűen prostituciónak.
nevezünk. S nemcsák: az · örömlányok
növekvő számából következtethetünk
erre (hozzávetőlegesen 30 . ezer hölgy
keresi - több-kevesebb rendszerességgel
- ezzel a "munkával" a kenyerét; szóbeli
közlés: Rendek Sándor), hanem abból is,
hogy a válások megduplázódásában
(1988-bancsaknem huszonnégyezer volt
a számuk) a szexuális indftékok fontos
szerepet játszanak.
Mivel álig készültek empirikus felmérések a prostitució alakulásáról, vagy az
egyébl\ént is nehezen követhető házasságon kívüli kapcsolatok gyakoriságáról, a "szexuális szabadság" társadalmi
jellemzőiről csak igen közvetett ismereteink lehetnek. Amiért is megkockáztathatjuk: azt a feltevést, hogya prostitució
terjedésében - akárcsak az ezt kísérő
pornográfia térhódításában - nem csupán
az üzleti szempontok a meghatározóak.
hanem a modernizálódást köve{(J értékválság is. S épp így az a kulturális
átalakulás, amelynek jelentőségét aligha
lehet alábecsülni. E folyamat legfőbb
jellegzetessége az államosított kultúra
látványos összeomlásában épp úgy megragadható, mint az emberi viszonyokat
formáló és szabályozó morális törvények lazulásában. Habár az is igaz, hogy
ez a változás olyan jelenségeket is felszínre hozott, melyek látens módon 'ott
voltak az előző korszak szőnyeg alá
söpört problémái között. Végső fokon
persze az összeroncsolt társadalom következményeiként, legalábbis ami a devianciaformákkal való összefonódásukat
illeti.
Ám ebből korántsem következik az,
hogy a szexuális forradalom irányíthatatlan lenne. S még csak az sem, hogy az
állampárti cenzúra újbóli bevezetésével
megállítható. Hiszen nyilvánvaló, hogy
a cenzurális tiltások mindig megkerülhetők, s egyelőre nyilvános házak híján is

virágzik a "legősibb foglalkozás". Mint
ahogyan arra is számftani kell. hogya
tilalmak elmúltával a prostitució és a
pornográjUl iránti kereslet átmenetileg
növekedni fog. mielőtt beáll a normális
szintre. Olyan szükségletekről van
ugyanis szó, melyeknek az életmóddal
való összefüggését hiábavaló lenne tagadni. Alighanem attól is függetlenül,
hogy az egyének mennyire lesznek képesek értelmessé tenni életüket. Vagy
akár attól is függetlenül, hogy az emberek közötti viszonyok mennyire humanizáló erejűek, illetve a még csak formálódó új értékek miként szabályozzák majd
az egyének életvitelét.
Mert - ahogyan T. W Adorno írja "szexuális szabadság nem szabad társadalomban épp oly kevéssé képzelhető el,
mint bármi más. A szexust szexként,
mintegy a sport variánsaként vezetik le;
ami más benne, az allegorikus pont
marad." Ha ugyanis hiányzik az egybetartozás tudatának egymás szeretetére
visszavezethetá élménye - legyen bár
átélhető önmagában, pusztán a hétköznapok gazdagsága következtében -, ha
az emberi kapcsolatokban csupán a siker
vagy gyönyörszerzés tárgyaiként veszünk részt, újra és újra visszakerülünk
a közös veszélyeztetettség állapotához,s
ezen keresztül egymás kizsákmányolásához. Más szóval: a szexualitás valóságos
szabadsága helyett ennek látszatához.
Végső soron másoknak a szeretetből
való kizárásához. · Ilyenformán a szex
nem valódi élményként jelenik meg,
hanem izgatópótszerként, illetve olyan
sportszerűen űzhető tevékenységként,
mely egy ideig ugyan fokozható, de nem
hagy az egyénben mást, mint ürességet.
A válások számának alakulása
1921-ben
1948-ban
1988-ban

6188
11.058
23868

A válások száma a dél-alföldi
megyékben (1988)
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok

1227
964
1180
983

Válások a házasság felbontását
fél szerint

kérő

1970-ben
1988-ban

10344 férfi és 12491 nő
7410 férfi és 16452 nő
Kerékgyártó T. István
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Közélet és nyelv

Újabban a nők
lesápadnak,
a férfiak
ledöbbennek
Sokan nem tudják, mikor
Legutóbbi írásunkban az
használatával kap- válik el az igekötő az igétől .
csolatos hibákról volt szó. Az Az autóbuszokon sokáig ezt
ott felsorolt példákban az volt olvashattuk: "Jelezzen a mega hiba, hogy az igék elé tett álló előtt, ha leszállni kíván!"
igekötők feleslegesek voltak.
Ez a mondat helyesen így
A címben lévő igekötős igék- írandó: "Jelezzen a megálló
ben pedig az a hiba, hogy a előtt, ha le kíván szállni!"
helyes igekötőt helytelenre
Hibát követnek el azok is cserélik fel: lesápadtam-ot főleg értelmiségiek -, akik
mondanak elsápadtam he- nem meriI\ elválasztani az
lyett, ledöbbentem-et meg- igekötőt az igétől akkor sem,
amikor azt az ige mögé kelledöbbentem helyett.
Sajnos, elég gyakran halla- ne tenni. Ma már gyakran
ni a fentiekhez hasonlókat. A hallani ilyeneket: "Ez nem
televízió egyik műsorvezetője átugorható." - mondta egy
ezt kérdezte: "Lefőzhet6k-e a filmrendező. Egy másik filmkönyvben látható étkek?" rendező így nyilatkozott: "Ez
Egy énekes aITÓl panaszko- nem elválasztható." A televídott a televízióban, hogy "le- zióban hallottuk a következő
rekedt". Egy másik műsorve ket is: "Ez aligha összehasonzető a músorában szereplő
lítható." "A terv csak akkor
artista mutatványát magya- megvalósítható, ha ... " A
rázva ezt mondta: " ... az izmot szervezetben olyan károsodás
befeszíti." A rádió egyik ri- áll be, ami már nem visszaportalanya így nyilatkozott: fordítható." "Nem elérhető a
"Nem kívánok ebben leme- labda."
rülni."
Ezekben az idézett mondaSok munkahelyen lehet tokban az át, el, össze, meg,
ilyen mondatokat hallani: vissza igeköt6k az ige mögé
"Jól kitárgyaltuk az ügyet." kerülnek: Nem ugorható át,
"Tegnap átbeszéltük a tenni- nem választható el stb.
valókat." Helyesen így kelleA"l: igekötő csak akkor nem
ne mondani: megtárgyaltuk, válik el az igétől ezekben az
megbeszéltük.
esetekben, ha az ige az igeköSokan kedvüket lelik ab- tővel együtt a mondatban jelban, hogy a helyes igeköt6ket zői szerepet tölt be. Pl. Ez
helytelenre cserélik fel, való- elérhet/J cél, ez megvalósítható feladat.
színűleg azért, hogy így naSzomorú, hogy éppen olyagyobb nyomatékot adjanak az
igével kifejezett cselekvés- nok terjesztik ezt a hibás
nyelvi formát, akiknek a henek.
Az igekötők bizonyos ese- lyes beszédben is a példaadás
tekben elválnak az igétől: volna a feladatuk.
vagy mögé kerülnek, vagy
Páldi János
jóval elébe.
igekötők
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Lujzák és

Jenők

a kolerajárványról

- Nem tudom ember te hogy vagy vele, de engem az asztalra - hát képes kisántikálni a KGST-piacra, hogy
borzongat a hfr, hogy odaát a szomszédunknál felütötte farkasszemet nézzen akolerával.
- Elmehetnél harangozónak, hogy rángasd a vész haranfejét a kolera. Borzongat, mert most, hogy csapatost61
jönnek a szomszédból újságpapfrba göngyölgetett nyers got, de siratóasszonynak is beválnál, mert ha megszólalsz,
hússal, meg sajttal, azóta az odaát olyan, mintha csak ideát az ég is beborul. Nem tudod elképzelni, hogy egy kormány
lefllle. Borzongat, mert hallottam, hogya kolera az bújkál ha kormányon van, képes elbánni ,néhány száz vagy ezer
és ilyen melegben az újságpapfrba csomagolt nyers hús jó vándorkupeccel. Hogy hogyan? En nem tudom, de az
búvóhely, és mire észbe kapúnk, a szomszéd kolerája már a illetékesek (jk biztosan tudják. Talán árszabályozással
bizonyftják be a te nyugdíjas Julis nénédnek, hogy amit
mi koleránk lehet.
mások tudnak, 'azt mi is tudjuk. Ha (jk olcsón adják a húst,
- Kapcsold ki magadat asszony és csitftsd a borzongáso- hát majd adjuk mi is olcsón, A sajtot is t(jlünk veszi majd a
dat! Nyugodj meg, mások is észrevették, hogy nem veszély- kispénzíJ. háziasszony, ha olyan áron kfnáljuk, mint a román
telen az a csencselés, amely a KGST-piacon folyik. Az piacozók, de a gyermekcip8ért se plattyog ki a KGST-piacilletékesek is észrevették és mozgósftották az illetékeseket és ra a fiatal mama, ha a magyar boltokban nem kerül majd'
rövidesen világossá válik majd, hogy milyen egészségügyi négyszer annyiba, mint amennyiért a lengyelek adják.
--B_oldogok az együgyűek, mert övéké a mennyek orszáállapotok uralkodnak azon a piacon.
ga,
Ez! neked mondom ember, mert aki ennyi mesébe ilWt
- Ébredj te jámbor lélek, mert a kolera bacilusa az már
ébren van. Az nem törődik az illetékesek illetékeseinek a elhisz, annak nem lehet mást mondani. Különben is te
mozgósításával, de számol a nyugdíjas Julis néni "moMsá- boldog lehetsz, mert ha a mennyek országa nem is biztos,
gávaI". Azzal a kispénzű háziasszonnyal, aki azért, hogy de itt a földön kevesebb a gondod, mivelhogy nem te jársz
havonta legalább egyszer egy fél kil6 húsból egy pár vásárolni sem a boltokba, sem a piacra.
- illés fasírozottat, vagy egy kis adag marhapörköltet varázsoljon
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M ennyI-t IS
....?
A negyvenes évek végén így szólt a
sikerszlogen "Legfőbb érték az EMBER"! E hangzatos fonna azóta is
felüti a fejét, a tartalom azonban igen
gyakran és lényegesen változott. Attól
függően, ki, kinek és mikor mondta,
illetve milyen tett követte a szólamot.
Mi is történt? Szelektív volt az
értékrend minden időben. Mikor kit
tekintettek EMBERNEK. Az elmúlt
negyven évben voltak kulákok, kitelepítettek, forradalmárok, ellenforradalmárok, sötétben és világosban búj kálók, lakott a legfőbb érték sárkunyhóban, barakban, rózsadombi villában,
barlangban, tanyán, "mautnerben", lakótelepi betondzsungelben.
Élt a legfőbb érték egyre jobban,
napról napra" egyik napról a másikra,
majd egy csomó dolog belegyűrűzött
a legfőbb értékbe, ettől egyre jobban
differenciálódott élősködőkre és éldegélőkre, köztük változatlan szinten
vegetált "Átlag Lajos" tízmilliomod
magával.
Eddig pénzben az értékét ne~igen
határozta meg senki, nem úgy, mint
máshol, ahol az országot végleg elhagyni kívánó állampolgárnak dollárban kellett kifizetnie önmaga és családja értékét, annyit. amennyire hazája konnányzata értékelte.
Nálunk most van kialakulóban az
emberpiac. Az első jelekből úgy tű
nik, nem is olyan, érték a "legfőbb
érték". Még egy közepes nyugati típusú kocsi árát sem futja. Honnan
veszem ezt? Először a siófoki portás
gyilkosa (gyilkosai) nyomravezetőjé
nek ajánlottak fel félmillió forint fejpénzt, bár az elkövető nem biztos,
hogy befér az EMBER kategóriába.
Ezután viszont ember életéért fizetett
egy "IZÉ" két másiknak 400.000 forintot.
Megmondom őszintén, ha eddig
nem is volt mindig észrevehető, hogy
Ó a legfőbb érték, azért ennyitől
mindig többre taksáltam. Most már
csak abban bízom, hogy nem az ilyen
jellegű hírekből tudom meg barátaim,
ismerőseim és önmagam értékét, hisz
a megméretésnek szerencsére vannak
kevésbé anyagias, de a szívünkbe
tekintve pontosabb értékmérői.
Sári Béla
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A Szolnoki Rádió müsorterve
1990. október 10-töI14-ig
Október 10. szerda
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. Muzsikáló tájak. 17.30: Alföldi
krónika. Hírek, tudósítások, riportok.
18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)
Október ll. csütörtök
15.00-17 .00: Kereskedelmi adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Deák László
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. Tel.: 41-133
(A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés
percek. A tegnap slágerei. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális párbeszéd - közben: Zeneturmix)
Október 12. péntek
15.00-17.00: Kereskedelmi adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Pálréti Ágoston
17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási László. TeL: 41-133 (A

tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek. Pop-rock ritmusban. 17.30: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok. 18.00-18.30: Szóváltás. Aktuális
párbeszéd - közben: Zeneturmix)

Október 13. szombat
8.00-10.00: Szombattól szombatig.
Zenés riportműsor. Tel.: 41-133 Szerkesztő: Varga Ferenc (A tartalomból:
Hírek - Piac - Lapszemle - Sport Programajánlat - Horgás'zok ötperce Zenés heti visszapillantó)
10".00-12.00: Kereskedelmi adás.
Kívánságműsor. Tel.: 44-618 Szerkesztő: Zentai Zoltán
Október 14. vasárnap
8.00-10.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Tel.: 41-133 (A tartalomból: Hírek - Vasárnapi levél - A környezetbarát gazdálkodás - Alternatív
termelési módok - A farmgazdálkodás
- Beszélgetés Mertz Tibor színmű
vésszel - Könnyűzenei felvételek)
10.00-12.00: Kereskedelmi adás.
Zene, hír, reklám. Tel.: 44 -618
18.00-18.30: Hangos újság. Tel.: 41133 Szerkesztő: Korim Éva

Az első angol puritán kivándorlókat 1620-ban Plymnutból Észak-Amerikába szállító
kereskedelmi hajó pontos mása, a Mayllower II. harminc évi szünet után kivitorIázott az Atlanti-óceán nyílt vizeire . A hajó általában a kikötőben lehorgonyozva
fogadja látogatóit. (Telefotó - MTI Külföldi Képszerkesztőség)
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Meszléry J
Györy Emil
Bajcsay Mária
Derzsi János
Mertz Tibor
Egri Márta
Kozák Ágnes
ifj. Ujlaki László
Horváth Lajos
c.lVtt.Oll.AI7' I:IIlIEIIZI Sz e r é m i Z oHá n
Tóth József
Mucsi Zoltán
Árva László
C sászár Gyöngyi
Bellus Attila
Iiás Anikó
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chére bokatörést és csípőficamot szenvedett. Közben a korábban betért nyomozó és az előadó is el szerette volna
fogni Borbély urat, ám a lelkesedés
vége az lett, hogy a levegőben összeütköztek és a szőnyeg re huppantak.
A fogva tartott, a rendőrség balszerencséjére, éppen a munkaidő lejárta
előtt néhány perccel vállalkozott a vakmerő ugrásra. Jól választott, mert a
készülődés és a szökés okozta megrázkódtatás pillanatait kihasználva, Borbély úr, mint a kámfor, úgyelillant, noha
a lábtörést éppenhogy megúszta.
Az ügyelőadója egyébként rögvest
jelentette a bűnüldözés alosztályvezeakik igencsak meghatódtak a 170 cm tőjének, dr. Béres László főhadnagy
magas, vékony, már-már jelentéktelen nak, hogy az őrizetes megszökött.
fazonú fiatalember őszinteségén. A
Ezután riasztották a járőröket, akik
nyomozókat közben meglátogatta a három magán- és egy rendórautóval
szobáb'an egy munkatársuk is, aki szint- üldözőb'e vették Borbély Barnabást. De
úgy meglepődött Borbély úr megtéré- hiába fésülték át a környéket, nem akadsén. A vizsgálat végén, a jegyzőkönyv tak a nyomára. Borbély úr valószínűleg
aláírása előtt a sarokba huzódott a két a Róbert Károly körúti katonai kórház
kihallgató, és kezüket dörzsölve alig területén rejtőzött el.
leplezték örömüket. A rázós ügyet ügyeMiután veszélyes bűnözőről volt szó,
sen, és ami a lsaruknál különösen fbh- . a kerületi kapitányság bejelentette a
tos, rendkívül gyorsan elintézték. Gon- BRFK-nak a rendkívüli esetet és a tetdolatban már a főnökük dicsérő szavától tes vélt tartóz~odási helyét. Ugyanakés kézfogásától olvadtak el. Az álomból kor megerősített csOportokkal éjszapillanatokon belül a valóság torz képe kánként is kutattak utána, eredmény
villant a derék nyomozó k szeme élé. ' nélkül:
Mikor is az őrizetes, aki egy széket
Már jó ideje volt szabadlábon a betötartott maga mögött, váratlanul kiugrott rő, amikor augusztus 6-án a VIII. Kerüaz első emeleti ablakból.
leti Rendőrkapitányság nyomozói elfogAz egyik nyomozó előbb ocsúdott fel ták. Másfél hónapot töltött szabadlábon,
társánál, és a gyanúsított után vetette ám mégsem fogható rá, hogy tétlenkemagát. A párducmozdulatot még Gro- dett. Nem kevesebb, mint 12 újabb betösics Gyula, a magyar válogatott egykori rést vaHbtt be, és büszkén vágta kihalilegendás kapusa is megirigyelte volna. gatói szemébe: "munkanélküliként sokDe nem hiába kapta Grosics a párduc kal jobban éltem, mint az átlag magyar
nevet, mert Ő a labdát is szinte mindig ember".
elkapta. Nem úgy bátor rendőrünk, aki
keresztülbukfencezett a széken és peERDÓS

Az ablakon távozott
asasszemű betörő
Borbély Barnabás, ha továbbra is
ilyen kitartóan űzi vállalt mesterségét, a
betörést, akkor elnyerheti a magyar. B.
B. kit6ntetó monogram használatát.
Mint tudjuk az egykori francia filmcsillag,
Brigitte Bardot nevének rövidítése annak kezdőbetűivel ma már történelem.
Hírességét fantasztikus szépségének
és kiváló játékának köszönhette.
Ebben ugyan nem hasonlít "hősünk"
az eredeti B. B.-re, mert a mi Barnabásunk sem nem szép - erről meggyőződ
hettünk - ,. sem nem okos, mert állandóan rajtaveszt. Ugyanakkor egynémely tettével máris - itt a betöréses
lopásokon kívüli vitézségekre utalunk hírhedtté vált.
Utolsó behatolása után néhány órával
a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság akciócsoportja elfogta Borbély Barnabást,
akiről menet közben az is kiderült, hogy
már Fehérgyarmaton is keresik, szintén
lopás miatt. Itt a helyitéeszt fosztotta
meg néhány vagyontárgyától. A kihallgatás során minden keresztkérdést
megelőzve bevallotta még egy-két stiklijét is. Teljesen. normálisan viselkedett,
mintegy segítve a rendőrök munkáját,
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A téglás csaló

tazni jó. Sokan tanúsíthatják ezt. És még többen
vannak, akik szívesen töltenék idejüket némi világ- vagy
legalább országjárással, ha
módjukban állna. Persze akad
olyan is, aki nem zavartatja magát, ha megfelelő mennyisé- . dik kerületben sikerült, és trükkgű pénz nem áll rendelkezésre
jét, legalább okulásul , ők meséleme szenvedélyének kielégítétékeI.
séhez. Úgy véli, csalni, másoNos, ez az úriember nagy csokat becsapni mindenkor lehet.
magokkal felszerelkezve rendSajnos, még az is előfordulhat,
szeresen járta az országot, méghogy olykor szerencséje van.
hozzá taxival. Pontosabban az
Történetünk szereplőjének nevét
irány minden esetben Beretyóújnem árulhatjuk el, hiszen az amfalu volt, de időnként be-be tért
nesztia után ügyében megszűnt
Mezőtúrra is. Az út elején pénzt
az eljárás. Pedig egy -esetet bemutatott, de megegyezett a veismert, egy másik ügy szenvedő
zetőkkel , hogy a számlát a fuvar
alanya pedig azonosította. Sőt,
befejezte után egységesen renki tudja, még hányan tudták
dezi. Hogy mi dolga volt a két
volna fejére sorolni korábbi csavárosban, nem lehet tudni. A fellásait. Ugyanis három kerüietben
tételezés, hogy esetleg rablásis kiadtak ellene körözést, ez
hoz , betöréshez vette volna
most mindenütt megszűnt. Végigénybe a gépjárműveket , nem
eredményben elfogni a kilence- . valószínű , mert an:lái rövidebb

U

ideig tartózkodott a városokban.

Ó maga a sofőröknek hagyatéki
ügyeket, ennek eligazítását említette általában .
Annyi bizonyos, hogy nagy táskáit, csomagjait visszafelé is hozta, hogy ezekben ugyanaz lett volna az induláskor is, mint az érkezéskor, az már felette kétséges .
Azt ugyanis már nyilván önök is
sejtik, hogy ez az utazgatni vágyó
illető a fuvar végén elfelejtette
kiegyenlíteni a számlát. Általában
az új lakótelepek valamelyik átjárós házához vitette magát útban
hazafelé, mondván, hogy még a
végállomás előtt ide szeretne felugrani egy ismerőséhez. Természetesen a csomagok közben a

gépkocsiban maradtak. Amikor
már hosszabb ideje nem jelentkezett, a taxisok ezeket nézték át,
hátha ad valami támpontot a további kereséshez. Nos, a csomagok minden esetben téglákat tartalmaztak.
. Az anyagi káron kívül, sajnos
az is gyakran előfordult , hogy a
sofőr észrevette, személyi igazolványa is hiányzik. Az elkövető
ugyanis útközben, mikor meg kellett állni tankolni, nem átallotta
ezeket is magához venni, ha
módjában állt. Az amnesztia után
már csak azt állíthatjuk bizonyosan, hogy ez az úr több személyi
igazolvánnyal és téglával rendelkezik
SZABÓ
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6. csípés

Mi
a bajunk?

,

Szolnokot ki kellene kiáltani . No, nem egészen
köztársasággá, de azért valamivé. Valami olyasmivé, ami nem semmi.
Mert akkor köthetne. Például megállapodásokat. Megnemtámadási szerződéseket. Kinyilváníthatná semlegességét. Védekezhetne körkörösen (a füst, a korom és az ostobaság ellen).
Lendülhetne. Akár fölfelé is! Mert hát, ugye, ki
van kiáltva ...
Akkor felelősségünk teljes tudatában megnyugtathatnánk Japánt, hogy vele szemben nincsenek területi követeléseink, s a Tisza Táncegyüttes nem gyarrnatosítási szándékkal látogat
oly gyakran a Felkelő Nap Országába.
Hivatalosan nyilatkozhatnánk, hogy a Bécs és
Budapest által rendezendő világkiállításhoz .szívesen kapcsolódnánk valamilyen módon, de a
leghátsó gondolataink között sem szerepel Bécs
vagy Budapest Szolnokhoz csatolása.
Sajnos, eddig még nem kiáltott ki bennünket
senki. Eszébe se jutottunk senkinek. Megnéztem,
hogy egyáltalán raj~ van -e még Szolnok a
térképen . Még igen. Allítólag a következőn már
nem lesz rajta. Mert nem regionális központ.
Azt tetszenek kérdezni, hogy melyik város lett
Jász-Nagykun-Szolnok megye regionális központja? Nem fogják kitalálni! Pedig nagyon
könnyu kérdés. Kedvenc megyénk regionális
központja természetesen Budapest leLL! (Ezt bárki
elolvashatja a Magyar Közlönyben.)
Na ne tessenek velem vitatkozni! Persze, hogy
az ország főváro~a is Budapest. És Budapest a
Duna gyöngye. Es Budapest, Budapest, tc csodás.. .
{
Hiszen ez benne a jó. M inden egy helyen!
Mint az állami áruházban .
Hát szóval: ez a mi bajunk. Ezért kellene
Szolnokot kikiáltani. Meg a megye minden városát és faluját. Mindegyikre ráférne!
Akkor talán rajta maradnánk a térképen ...
Alexander

l\1t/~I-~~~~
';~7

~ .~.--;---

,
JASZ
. l
NA GYKUN."".".n"
I.,=:.~,~~~._

SZOLNOK
Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
talan idegállapot. 3. Elképzelések. 4.
Arkhimédész (Le. 287-212) göA LUuum vegyjele. 5. Községünk;
rög matematikus és fizikus. Kiirányítószáma: 421 L 6. Tévedés a
emelkedő eredményeket ért el a
kártyában. 7. Menetrend-rövidítés. 8.
geometriában. Több mint 40 meA metil vegyjele. 9. Irat. 10. Cink-o
chanikai gépet talált fel, őt tartják a
l L Nagyon szeret. 12. Dunántúu
csigasor megszerkesztőjének is.
község ünk a "magyar tenger" partRejtvényünkben egy érdekes
ján. 14. Hegység Bulgáriában. 15.
gondolatát idézzük, melyet a vízÖnnön. 20. Az idézet folytatása
szintes 13., valamint a függőleges
(7ÁÍrt betOk : A, Z, N). 2 1. Mezőgaz·
20. és 51. számú sorok tartalmazdasági. 22. Becézell női név. 23.
nak.
Mint a vízsz. 27. szám. 26. Kísérletet
Vízszintes: 1. Gyomorkeserű - nétevő. 30. Kelet - németül. 32. N.ML
metül. 7. Fohász. lD. Van ilyen áram,
33. Törpernén. 36. Bő. 38. Rizollóde fordítva. 13. Az idézet kezdete
ban van! 39. Északi községünk; irá(zárt betti: G). 16. Görögország
autókon. 17. Oklahomai kisváros az nyítószáma: 3032. 40. Surfík fordítva. 42. Csatorna. 45. Francia kisváUSÁ-ban. 18. Tunézia autókon. 19.
ros, Toulon közelében. 46. Egyforma
Helyhatározó. 20. Ötletet ad . 22.
mássalhangzók. 47. A stroncium
Szigorú böjt a mohamedánoknál. 24.
vegyjele. 49 . Kövé rkés. 51. Az idéSzláv férfinév. 25 ... .lap. 27. Átnyújt.
zet befejezése (zárt betOk: Z, Á).
28. Morse-hang. 29 . .. . László; szol53 . A karácsonyt megelőző négy hét.
noki festőművész voll. 31. Cím, mél56. A Szovjetunió egyik hegységé·
tóság . 33. Fouukában van! 34. Egyik
nek lakója. 57. A sósav vegyjele. 59.
minis71ériumunk névbctúi. 35. MateFekete - franciáuL 60. Az erbium
matikai fogalom. 37. Szelídgesztevegyjele. 62. Bordázoll építmény. 66.
nye. 39. Művészeti alkotás. 41. Kain
és .. . 43. Tanonc .. 44. Anyós, régeb- . K.A.E. 68 . Igen öreg. 70. Személyes
névmás. 73. Igaz OllÓ.
ben. 46. Kutyafajta. 47. Terméketlen
Beküldési határidŐ: október 30.
föld. 48. Téli fej fedő. 50. ShakespeaA szeptember 12-ei számunkban
re hőse. 52. L.A.A. 54. Házőrző. 55.
közölt keresztrejtvény helyes megUgyanott, rövidesn. 56. Mocsok. 57.
fejtése : "A szerencse üvegjószág,
Égitest. 58 .... Jenő; a munkásmozgamiközben kápráztat, már el is tölom ismert szereplője. 61. Városunk,
rik." (Publilius Syrus)
Veszprém közelében. 63. PapírmérVásárlási utalványt nyertek, meték. 64. Kevert gól! 65. Férfinév. 67.
lyet postán küldünk el: Kocsis KáÜnnepi musor. 69 . Szabásrninta. 71.
roly Budapest; Dittel Károl yné BuSzilveszteri főszereplő. 72. Rozspádapest; Balogh Imréné Újszász.
linka.
Függőleges: 1. Helyrag. 2. Nyug-

Alapító: Jász-Nagykun-Szolnok Megye és Szolnok Város Tanácsa. - Megjelenik kéthetente szerdán.
Főszerkesztő: Dr. László Gyula - Tervezőszerkesztő: Majnár JÓzsef· Kiadja: az Axel Springer· Budapest
Kiadói Kft Jász-Nagykun-Szolnok Mcgyei Irodája. Felelős kiadó az irodavezető.
Szerkesztőség és kiadó: 5001 Swlnok, Pf. 105. Kossuth téri Irodaház. Telefon: 42-211
Készül: Szolnok, Technocoop Kft nyomdaüzemében. Felelős vezető: Gál Istvánné
Terjeszti a Magyar Posta
Előfizethető bármelyik hírlapkézbcsítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben, a kézbesítőknél, a kiadó
irodánál és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. xm. ker. Lehel u. 10/a. 1900
Előfizetési díj egy évre 240 Ft, fél évre 120 Ft, negyedévre 60 Ft, egy hónapra 20 Ft - ISSN: 0865-395X

