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"Székelyek, ott a bércek szikla-mellén..." 
(Dsida Jenő) 

Október 23-án délután megnyílt a Helytörténeti Múze-
um. Az Anonym énekkar és a Kodály Zoltán Zeneiskola 
tanári fúvósötösének szép műsora után Sülye Károlyné, 
a Városi Művelődési Központ igazgatója méltatta Kada 
István törökszentmiklósi naiv festó életútját, és az egybe-
gyűltek figyelmébe ajánlotta a régi paraszti életet ábrázo-
lo húsz festményt (a harmincnégyből), amit 
szülővárosára hagyott, t z j követően Mészáros János 
alpolgármester bemutatta Ábrahám Jakab brassói grafi-
kusművészt, aki önálló kiállításra hozta el gazdag mun-
kásságának legszebb darabjait. 

- "Erről nem beszélni kell, hanem 
meg kell nézni!" - hangsúlyozta az al-
polgármester. Különösen egy képet 
emelt ki, amelyiken az arc teljesen el 
van takarva, csak a szem látszik. El-
gondolkodhatunk: Vajon mit akart vele 
ábrázolni alkotója? 

Bár művészvendégünk rögtön az 
érdeklődés középpontjába került,még-
is futotta idejéből és türelméből egy 
rövid beszélgetésre, melyben tájékoz-
tatást kaptunk eddigi életútjáról. 1952-
ben született Lázárfalván, Hargita 
megyében. 1976-ban fejezte be a ko-
lozsvári Képzőművészeti Főiskola gra-
fika szakát. Az Országos 
Képzőművészeti Szövetség brassói fi-
ókjának tagja. Jelenlegi foglalkozása: 
Formatervező Brassóban, a NORVEA 
RT-nál. 14 egyéni kiállítása volt hazájá-
ban, a legelső Kolozsváron, 1976-ban. 
Csoportos kiállításon tizennyolc alka-
lommal vett részt, külföldön hatszor 
mutatkozott be. Magyarországon ez a 
második szereplése. 

Bár tagja az RMDSZ-nek, nem politizál. Művészem-
ber, aki veleményét műveiben mondja el. Az erdélyi nép, 
a Székelyföld mindennapi életét ábrázolja. Középpont-
ban mindenütt az ember áll. 

-Melyik képről beszélne legszívesebben? 

- A "KÖTÉSÉK" sorozat egyikéről, a "MENEKÜLES"-
ről. Sajnos, korunkra jellemzoez az új népvándorlás. Egy 
emberpár - de főleg a nő - kétségbeesett futása a témája. 

Hosszabban idéztünk a megnyitón is említett "DÉLI-
BAB I." és "DÉLIBÁB II." című alkotások előtt. 

-Milyen gondolatokat fejeznek ki ezek a képek? 
-Mindegyik közvetlenül a romániai forradalom előtt 

készült. Csak a szem látható rajtuk. Mondanivalójuk: 
Semmit nem hallhatunk! Semmit nem beszélhetünk! Jó, 
hogy még a szemünket is be nem kötötték! 

- Milyennek látja kint a magyar értel-
miség helyzetét? Mennyire foglalkoz-
tatja őket a "menni vagy maradni" kér-
dése? 

-Nagyon sok nehézséggel küzdünk. 
Lehetőségeink igen korlátozottak de 
feltétlenül maradni kell - és dolgozni! 
Ezzel használunk legtöbbet. 

- A Maayar Televízió műsort készí-
tett nemrég a Hargitán rendezett Erdé-
lyi Diáktalálkozóról, CAMPUS '92 
címmel. Ott hangzott el a szervezővel 
folytatott beszélgetésben, hogy az itt-
honiak túl sokat foglalkoznak velük. 
Osztja-e ezt a véleményt? Mit várnak 
tőlünk? 

- Jólesik a törődés! Egyáltalán nem 
érzem túlzásnak. Nagy szükségünk 
van az anyaország egyúttérző támoga-
tására, az őszinte barátság erejére... 

Őt hallgatva Dsida Jenő további so-
raijutottak eszembe: 

"...Magyarok ott a Tisza partján, 
magyarok ott a Duna partján 

...üljetek mellém." 
Köszönöm az olvasók nevében! 

Hajnal József né 
A kiállítás november 25-ig megtekinthető. 

Közéletünk 
felparcellázva? 

Sohasem volt még ilyen nehéz megszólalnom az újság 
hasábjain, mint éppen most az Erdélyi Napok lezajjása 
után. Emberek jönnek velem szemben. még napok múltán 
is egyet gondolunk - felemelő volt Ugy szeretnék szólni 
hogy ne tőrjön meg a varázs, és mégis szót ejthessek 
néhány visszásságról. 

Vajon meddig hat ópiumként lelkünkre ez az érzés? 
Tudunk-e máskor is pártok és felekezeti különbségek nélkül 
egy célért dolgozni mint ahogy ott egy asztalnál ültünk 
mindannyian. Azon az estén elfelejtettünk kommunistázni 
zsidózni rasisztázni, kirekesztősdi sem volt Csak jó szó és 
biztatás. Senki sem hitte, hogy csak mükönnyek hullnak, és 
a maguk igazolására éneklik hangosabban a himnuszt, 
mint máskor. 

Pedig most is volt annyi bajunk, mint máskor. Éppen 
aznap nem engedték szóhozJutni a köztársasági elnököt 
a Duna elrekesztésére is- dübörögtek már a megrakott 
gépek, és Romániában éppen akkor jelentették be az 
Erdély megnevezés használatának a betiltását. 

Mi mosolyogtunk, és nem viszolyogtunk közéletünk bot-

lodozásoln. Nem volt szemrehányás a szervezés amatőrsé-ge miatt, pedig nem éppen tetszetős plakátok készültek a munka sebtében, és néha az utolsó pillanatban adtuk a vendégek kezébe a meghívót. 

Azt is mindenki elfeledte, pedig nagyon furcsállta ko-
rábban, hogy a kiadott városi program nem tartalmazta 
a nap kétségkívül legkiemelkedőbb rendezvényét mert 
azt éppen nem a "hivatalos" ünneprendezők találták ki. 
Senkísem csodálkozott, hogy néhánv lelkes amatőr párt-
tag ugyanúgy dolgozott a múzeum átadása előtt, mint a 
fizetésért tüsfénkeaők. 

A lakosok nem rendezőszervek szerint ítélték meg az 
eseményeket. 
^ Mi hát ennek a nagy népi ősszetalákozásnak az üzene-

Hogy a határainkon túl élő magyarokat nem szabad 
kirekesztenünkI 

Hogy össznépi kesergésünk oka relatívi 
Hogy meg lehet és meg is kell találni az apró kis csa-

tornáita segítésnek! 
És van néhány sajátosan városi tapasztalat 
Hogy a városi közélet javítható! 
Hogy nem lehet pusztán a párttagság létszáma alap-

ján megítélni az erőviszonyokat! 
Hogy üres fecsegés helyett tettek kellenek! 

Kovács Györgyné 
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Hangtalan ünnep 
Kedves olvasóink talán észre sem vették, hogy lapunk 

már a harmadik évfolyamot éri meg, ami nagyon szép 
életkor egy helyi újság részéről. 

Milyenek vagyunk? 
Ezt - természetesen - Önnek kell eldönteni, Kedves 

Olvasó. 
/Igaz, szinte naponta találkozunk az Önök kritikájá-

val, néha kifejezetten szélsőséges formában, esetleg kife-
jezetten útszéli hangnemben, de - talán - még ez nem 
olyan nagy baj - ma./ 

"Amatőrök" vagyunk, ám ne felejtsék, hogy az újság-
íróképzés nem létező felsőoktatási forma, csak az újság-
író szervezetek sajátja, sőt az igazán amatőr munkákat a 
"legprofibb" lapok munkatársai követik el. 

"Szidják a sajtót, hogy ellenzéki, hogy kormánypárti, 
hogy stb." 

Van filozófiánk". 
Filozófiánk, hogv aki anyanyelvét ismeri, tudja - "bir-

ja" alapvetőnek tekinti a tényékét, s szereti az igazságot 
/még ha az egyes "igazságOK el is térnek/, már nem 
"amatőr". * 

Lehet, sokan meglepődnek azon, hogy egymásnak 
ellentmondó véleményen, állásponton vagyunK nem egy 
kérdésben. 

Szerintünk minden véleménynek helye van, ha az 
"emberi", ha nem szélsőségesen elfogult - elvakult, s ha 

tiszteletben tartja a jogot más vélemény formálására. 
Ha nem szeretjük a botrányokat, a nagyokat pukkanó 

szenzációkat, talán rossz tapasztalatainknak köszönhető; 
a "nagy leleplezések" az egyoldalú kritikák már olvasókat 
vadítottak el tőlünk, olykor a város meghatározó alakjai, 
személyiségei zárkóztak el az együttműködéstől. Sok-
szor más - nem kevésbé meghatarozó alakok próbálták 
"függetleniteni" a lapot. 

Küzdelmek, keserűségek és sikerek kisérték működé-
sünket. 

Tudjuk, sok helyi lap - másutt - csak szeretné elérni a 
mi színvonalunkat, noha ez sem az igazi. 

Tanítunk és tanulunk. 
Igazi polgári lapot akarunk - nem lesz könnyű, hiszen 

a civil társadalom tényleges elemei, alapvető körei, koc-
kái még hiányoznak, vagy csak a csírái léteznek váro-
sunkban. 

Önök, olvasók elfogadták lapunkat - veszik, olvassák. 
Lassanként akadnak ui munkatársaink, akik elfogadják, 
alakítják "filozófiánkatvannak olvasóink, akik leveleik-
ben nem "elküldenek" minket, hanem nekünk küldenek 
véleményt. 

Rajtunk - Önökön egyaránt múlik további sorsunk. 
A szerkesztőbizottság nevében 

Kakuk Imre 

A fehér sport 
szerelmese 

Győzni akarni kell 
A sport test és szellem harmóni-

kus működése.Kitartást, szorgal-
mat, önmagunk legyőzését kívanja 
nap, mint nap. Erre a hétköznapi 
"csodára" vállalkozott LESTAR 
ALIZ, a szelíd, szőke 12 éves, aki-
nek másfél éve a tenisz tölti ki az 
életét... 

Ismerkedése későbbi szenve-
délyével 1990 nyarán kezdődött 
egy tanfolyamon. Szülei úgy érez-
tek, hogy nem tudja levezetni feles-
leges energiáit igv a tenisz felé 
irányították. Polyik Istvánhoz került, 
és azóta is ő oktatja. 

Két hét után kiderült, hogy van 
érzéke a játékhoz. Az alapok elsa-
játítása után első megmérettetése 
egy megyei verseny volt 1991 tava-
szan. "Nagyon izgultam, főleg attól 
a pillanattol kezdve, hogy a han-
gosbemondó pályára szolitott." 

1992 nyarán szinte minden nap 
edzéssel, a hétvégék pedig ver-
senyzésselteltek. Nagy eredmény-
nek tartja, hogy a soproni országos 
korosztályos Vidék Bajnokságon a 
16 közé jutott. Sok megyei, orszá-
gos versenyen indult, s majdnem 
mindig a harmadik helyet szerezte 

meg. /Pl.; Tavaly a nemzetközi Ti-
sza Kupán is./ Órök harmadiknak 
tartja magát, de szeptember végén 
Törökszentmiklóson megrendezett 
országos versenyen, a Radar Ku-
pán korosztályában/serdülő lány/ a 
legjobbnak bizonyult. 

Ahogy elnéztem ezt a hetedikes 
kislányt, szemében a győzni akarás 
fényével - belém bújik a gondolat: 
akar nagy sportoló lesz, akár "csak" 
egy sportot űző és szerető ember -
szép és hasznos éveket szerez. Ki-
tartást, önfegyelmet tanul, s tovább 
adja majd azt a tudást, azt a fényt 
a szemében... 

Busai Barbara 

Tisztelt Szerkesztőség! 

A lap szeptemberi számában megjelent az "Orvo-
sok az egészségügy gondjairól" cimü cikkel kapcsolat-
ban szeretnék Kiegeszítest tenni, mivel Intezetünk 
orvosaival történt interjúk térben és időben egymástól 
függetlenül készültek, így nem volt lehetőségem vala-
mennyi felvetett problémara reagálni. 

Mint ismeretes az EGYMI tulajdonosa és fenntar-
tója a Városi Önkormányzat, a működtetés finanszíro-
zója a Társadalombiztos itás. 

Műszerfejlesztésre önkormányzati és központi cél-
támogatásból valamint a működtetési költségek meg-
takarításából kisösszegű vásárlásokra van lehetőség, 
amely az inflációs hatások miatt egyre jobban szűkül. 

A városi Önkormányzat megalakulása és m űködé-
se óta az eltelt két évben az alábbi támogatást adta 
költségvetéséből az intézetnek a beszerzési érték 60 % 
-nak vállalásával: 

1 ./TOSHIBA tip. ultrahang készülék4,4 mill. értékben 
2./ Számítógépes EKG készülék 1,3 mill. értékben 
3./6 db számítógép háziorvosok részére840e. Ft 
4./Az Intézet körül út járda felújításának teljes összegű 
támogatására 790e. Ft 

A háziorvosi rendelők eszköz és műszerellátottsá-
ga további fejlesztésre szorul, amelyet 1993. év végéig 
szeretnénk megoldani, lay a hordozható EKG -val való 
felszerelést is a szakmaitelkészültsóg alapján ütemez-
ve kívánjuk megoldani. Jelenleg az ügyeletes gépkocsi-
ban rendelkezesre áll hordoznató tKG, valamint az 
alapellátási szinten bármikor végezhető EKG vizsgálat. 

Az Intézetben összesen 9 db sürgősségi táska van, 
amelynek jelenlegi ára 40 e. Ft. Eboől Ő db táskát a 
felnőtt és gyermeK háziorvosok részére adtunk ki, ter-
mészetesen az ügyeleti gépkocsiban állandóan rendel-
kezésre áll. Jól lehet, hogy valamennyi háziorvosi 
körzetben nincs sürgősségi taska, de annak alkalmazá-
sára szakmai szempontbol viszonylag ritka esetekben 
van szükség, így a taska kihasználtsága igen alacsony. 

A cikkben felvetett számos gond és probléma elle-
nére intézetünk valamennyi dolgozója alakosság gyó-
gyításáért, egészségének megóvásáért a nenéz 
Körülmények között esküjükhöz híven teljesíti hivatását. 

Tisztelettel: 

Szántai Imre igazgató főorvos 
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Emlékeztünk-
ünnepeltünk 

A kettős évforduló alkalmából tartott nagygyűlést Hámo-
ri Annamária szavalata és a Kodály Zoltán Zeneiskola ka-
marazenekarának műsora vezette be. Szegő János 
pogármester köszöntötte Dr. Vadai Sándort és Tákos Lajost, 
akik a Forradalmi Bizottság tagjai voltak 1956 -ban, és 
üdvözölte Dr. Szabó Lajos országgyűlési képviselőnket. 

"Ünnepelni, emlékezni jöttünk!" - kezdte beszédét a pol-
gármester. "Emlékezni 1956. október 23 -ról. Arról a napról, 
ami méltó volt népünk forradalmi hagyományhoz. Az össz-
népi magvar megmozdulásra felfigyelt a világ. Időben távo-
lodunk tőle - egyre kevesebb embernek van közvetlen emléke 
róla. Ez természetes. De az már nem, hogy 33 évig tilos volt 
az emlékezés! Előfordult a magyar történelemben hasonló, 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és 1848 után is. Akülönb-
ség csak az, hogy akkor idegen uralom alatt éltünk, 1956 
után viszont "független" -nek nevezett kormány volt." 

Ezután röviden végigtekintette történelmünket, a II. vi-
lágháború befejezésétől Kezdve. A béke hírére mindenki fel-
lélegzett. Megindult az újjáépítés, jött a választás, koalíciós 
kormány Tilay Zoltánnal, földosztás... 1946 -ban még műkö-
dött a többpárti demokrácia, de már megindult a szétverése. 
Elkezdődött Rákosi Mátyás egypárti uralma, idegen erőkre 
támaszkodva. Megindult az erőszakos iparosítás, a kollekti-
vizálás. Ez már a rettegés korszaka, a demokrácia teljes 
eltiprása vplt. Borzalmas élmény sokaknak az éjszakai csen-
gőszó; áz AVH olyankor vitte el az ellenségnek kikiáltott 
embereket. Sztálin halála után kissé enyhült a helyzet. 
Rövid időre színre lépett Nagy Imre miniszterelnök, de fél-
reállították.^ Az elkeseredés egyre nőtt. Rajk László újrate-
metése, az írószövetség koszorúzása a Bem-szobornál - és 
elérkezett október 23 -a. Az egyetemisták felvonnlútak, 16 
követelésüket az utcára vitték. Petőfi-szobor, Bem-szobor, 
Parlament a békés felvonulás színhelyei. A Rádiónál már 
kitört a fegyveres harc. 25 -én a tömeg békésen, fegyvertele-
nül ismét a Kossuth térre vonult. Nagy Imrével szerettek 
volna találkozni, de tüzet nyitottak rájuk. Napokig tartottak 
a véres események. A forradalmárok Nagy Imre vezetését és 
a szovjet csapatok kivonulását követelték. Maiéter Pál hon-
védelmi miniszter társaival Tökölre ment tárgyalni a csapat-
kivonásokról, közben letartóztatták őket. November 4 -én 
hajnalban a szovjet páncélosok elözönlötték Budapestet. El-
keseredett küzdelem folyt a túlerő ellen. Következménye 
ezrek halála lett, sokezren pedig kimenekültek az országból. 

Az a Kádár János stabilizálta a helyzetet szovjet segítség-
gel, aki tagja volt a Nagy Imre-kormánynak. A megtorlások 
története már ismerős. Tisztelet Nagy Imrének, aki saját 
élete árán sem volt hajlandó az árulásra! 

Az elhallgatás, a hazugság évei következtek. Aki otthon 
nem kapott' történelmi leckét", az csak azt tanulhatta, hogy 
fasiszta ellenforradalom volt. Bibó István szerint "egységes 
volt a felkelt nép, csupán a leigázó hatalom ellen fordult..." 
Nyilatkozatát sehol nem tanították. 

- "Szomorúak, de büszkék is vagyunk ma. Becsüljük meg 
áldozatokkal kivívott függetlenségünket, és bizonytísuk be, 
hogy képesek vagyunk élni vele! Erre kötelez bennünket a 
mártírok emléke, de gyermekeink jövője is!" - fejezte be 
szavait Szegő János polgármester. 

A nagygyűlés a Kodály Zoltán Zeneiskola műsorával, 
Faludi György: "Nagy Imre" című költeményével és a halot-
takért mondott közös imával ért véget. 

H q j n a l Józse fhé 

Mindenszentekre 

így Mindenszentek tájékán meglassúdik a 
lélek. Megállunk kis időre. Kiszállunk a minden-
napok egyformaságából - s gyertyát gyújtunk. 
Meghalt szeretteinkért imádkozunk, s talan egy 
kicsit magunkért is. A falubeliek késő őszi vira-

fjok illatában lépkednek a temető felé, s a sok pici 
obogó lángba révedve gondolnak; 

Nagyszülőkre, szülőkre, gyermekekre, ba-
rátra, kedvesre. 

Nagyapám emlékére 
Üldögél a konyhában a tűzhely mellett. Las-

san szív a cigarettáján, és alig hallhatóan beszél. 
Magában, magának. Szép délután van. Az ablak 
előtti hársfa tenyérnyi levelei közt bújik be a 
fény. 
Terjed az árnyék. 

Az öreg csoszog, tesz-vesz, megsimítja a kü-
szöbön gubbasztó vén macskát. Rak a tűzre, 
kotorgatja a parazsat. Egy még izzó szén ki-
pottyan a lába elé. Legörnyed a hűlni kezdő 
darabhoz, nézi, felveszi, forgatja. A tenyere 
olyan kérges a rárakódott évektől, hogy kezfo-

fasodat is a szemedből érzi. A parázs kihunyó-
an - a hamuba hajítja. A múltban él; a tegnapok 

háta felé réved. Mar, vagy még nem értjük vilá-
át. 
saládban élő családtalan lett. 

Gyújtás kéne - riad fel. Kilépeget, matat a 
balta után, aztán hátraballag a káráló tyúkok 
között aprítani. Egy hatalmas öreg diófa alatt 
dolgozik. Lehet a fa tán 70-80 éves is. Talán 
éppen annyi, mint ő. "Ez is korhad már" - mo-
tyogja. 
Hallgatom, ahogy két suhintás között egyre nő 
a csend... 

* * * 

K.T .J -nek 
az estében kazlak boltozódnak 
egyre üresebben 
baktatunk 
kapkodva egymás keze után 
és sarkunkban vinnyognak 
a fájdalom kutyái 

és elindultam 
kitárt karokkal 
a hajnal felfakadó 
fényei irányában 
arcod meleg lenyomatára 
tenyeremben. 

Isten 
vizes lábanyomában 
csodálja meg magát 
a tükörtiszta 
ég 

/Ármai./ 
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ÜNNEPELTEK ES ÜNNEPELTETTEK AZ ÖREGEK 
"A gondokat elkergetve, 
A lelkünket felemelve, 
Mindent, mindent elfeledve..." 

...élték meg városunk sok vihart látott, idős emberei az 
öregek napját október 20 -án, a Szociális Gondozási Központ-
ban. Sok kedves vendéget üdvözölhettek: Szegő János polgár-
mestert, Dr. Süle Mihály területi képviselőt, Dr. Tóth Timeát, 
a Közigazgatási és Népjóléti Iroda osztályvezetőjét, Kiss Ka-
talint, a Kulturális, Szervező és Szolgáltató Iroda munkatársát, 
a Szociális Otthon képviselőjét és a Ruházati KTSZ küldöttét. 

Délben a polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Pohár-
köszöntőjeDen meleg szavakkal emlékezett meg arról, hogy ez 
a korosztály építette újjá és fejlesztette Törökszentmiklóst a 
háború után, és dolgozott érte erejét nem kímélve, amíg csak 
ki nem hullott kezéből a munka. 

Ezután kedves percek következtek. Az óvodások dalos, 
verses, játékos műsora hálás közönségre talált a nagyszülők és 
dédikék körében. Ajándékot is hoztak a két klub részére, majd 
pedig az Otthon vezetőségének nevében szereztek örömet a 
tagoknak egy-egy szál szegfűvel. Ezen kívül almát/a TISZA-
TAJ TSZ -tői/ és egyéb ajándékokat is kaptak a meghatódott 
idős emberek. 

Az ünnepi ebéd finom és bőséges volt. Utána mindkét klub 
tagjai megköszönték városunk elöljáróinak, hogy ilyen otthon-
ra találtak, csupaszív gondozóiknak és vezetőiknek pedig a 
feléjük sugárzó nagy szeretetet és törődést. A 77 esztendős 
Kada Gyuri bácsi saját költeményével tolmácsolta vala-
mennyiük őszinte érzelmeit. /Ebből való a bevezető idézet is./ 

A komoly perceket felváltotta a vidámság, amikor rázendí-
tett a citerazenekar. Korukat meghazudtoló frissességgel for-
gatták egymást az "örökifjak". Zengett a nóta - legalább most 
nem búsult senki. 

Az öregek napjának sikeres megrendezéséhez hozzájárult 
anyagilag a patronáló, szomszédos sütőüzem, valamint Kolo-
zsi József képviselő, a kedvezményesen szállított süteménnyel. 

A Szociális Gondozási Központ nemrég 400.000.- Ft támo-
gatást kapott a Népjóléti Minisztériumtól, benyújtott pályáza-
tuk alapján. A pénzt az új, II. számú Idősek Klubja további 
felszerelésére, kényelmének fokozására és a parkosításra fog-
ják fordítani. Ez is bizonyítja, hogy milyen megfelelő emberek 
állnak az intézmény élén. 

Szebbet nem kívánhatunk, mint azt, hogy a következő 
"öregek napjá" -t is ugyanilyen szeretetben és békességben 
érjék meg mindnyájan; gondozottak és gondozóik, egyaránt! 

Hajnal Józsefné 

Köszönet a lépcsőért 
Apróság - de érdemes a 

szóra. Nemcsak az alkotást kell 
dicsérni, hanem az Alkotókat 
is! 

Arról a lépcsőről van szó, 
ami összeköti a Kossuth utat a 
Vásárhelyi Pál utcával, a Mű-
velődési Központ udvarán ke-
resztül. 

Azok értékelik ezt legin-
kább, akik arrafelé gyorsan 
akarnak messzire jutni. De örül-
nek a szülők is, akiknek cseme-
téi most már nem 
nekifutva-gurulva, maszato-
son fognak hazaérni, ha bejön 
a sáros idő. 

Köszönjük! 
/Hajnal Józsefné/ 

Oszi ünnepek 
/Naplórészlet / 

...Házi ünnepséget tartottak az is-
kolában. A közösség két történelmi 
októberre emlékezven gyűlt össze, s 
hallgatott meg egy rövid, ám igen 
szép irodalmi összeállítást. Hideg 
volt, fújt a szél el-elkapdosva a sze-
replők szavát. A gyerekek mégis fi-
gyeltek. Figyelték verselő társukat, s 
talán megerintette őket is kicsit az 
ünnepi hangulat. 

* * * 

Másnap reggel kézhez vettem 
szokásos napilapomnak az alkalom-
hoz illő számát. A hangulat továbbra 
is ünnepi. Rádió és TV műsorok -
emelkeaettek. Ráadásul 1956 őszén 
születtem. /"Nekem az már történe-
lem"/ Hallgattunk, hallottunk, s ta-
nultunk felőle emígy - és persze 
"másként"... 

Mintha nem jól hallanék! A be-
mondó valami olyasmit közöl, hogy 
a Magyar Köztársaság elnökét nem 
hagytak szóhoz jutni, hovatovább 
kifütyülték. Mintna nem jól látnék! 
Pedig észlelem a képernyőn látszó 
tétován álló embert, arcán a tanács-
talanság, s a döbbenet. "Ecce homo!" 
vágnak végig rajtam az írás szavai. 
Kopasz koponyákat látok, dühödt, 
oraítástól eltorzult arcokat, s náci 
egyensapkás suhancokat... Uramis-
ten!! Ezt lehet?!? 

* * * 

Ismerős bácsika kérdezi: Látta a 
TV -t, hallgatta a rádiót?? Igen - rez-
zentek fele egy bólintást - és régi 
rossz beidegződéssel - körülnézek. S 
felötlik bennem a csütörtöki műsort 
tisztelettel hallgató gyerekek arca. 
Meg a saját csemetémé. Akiket fel 
kell nevelnünk. Békésen - és béké-
ben! 

¡Ármai Sarolta/ 
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Szüreti mulatság az óvodáSan 
\Bár már 1975 -tői rendeznek, szüreti 

mulatságot a iHámán üfató úti óvodában, 
egésznapos programmá csak. három íve 
vált. Izgalmas készülődés előzi meg ezt a 
Jontos eseményt!. Sajátkezű festményeki 
kerülnek. a falatéra, szürettel kapcsolatos 
képeket gyüjteneki közösen diszítit^ÍQs bi-
rodalmúidat az óvónénikkel 

A várakozás hangulata az utolsó na-

pofban eléri tetőfokát. 
(Diót verneig törneki kóstolnaki hoz-

zák.agyümö(csöt, süteményt. 

A nagy nap reggelén mesefilmet nézne 
videóról - ilyenkor együtt van az összes 

gyermeki Tiz óra után csőszjáték. kereté-
ben vigyáznak. a díszítésre, majd minden 
csoport előad egy kis verses, dalos műsort a 
szüretről. !Az idén különösen nagy élmény-
Ben volt részük; vendégeket isfogadtak.a 
%í>ssuth út 21. szám alatti óvodáiból. 

A legmaradandóbb emléket a Miklós 
Táncegyüttes bekapcsolódása jelenti már 
három év óta. Vidám műsorukba bevonják. 

az apróságokat 
és a közben meg-
érkező szülőket 
is. Csafi velük, 
együtt igazi az 
élmény! Tavaly 
fazekasműhelyt 
rendeztek^ be a 
felnőttekkel 
együtt formáz-
taki égettek- Az 
idén papírt haj-
togattakba Váro-
si Művelődési 
Xpzpont Origá-
mi szakkörének, 
vezetőisegitségé-
vel. Kßzüüi nyo-

mán remek.állatfiguráki tárgyak.keletkez-
tek* Mások, számítógépes játékkal szóra-
koztak- *Ez évente egy olyan délután, 
amikor mindenki ott foglalkozik ahol ked-
ve torija. !Az összes gyermekjói érzi magát 

ebben a nyüzsgő forgatagban. 
A siker titka a szülők, maximális hoz -

záílása. Minden áldozatra készek^az óvo-
dáért. Szolgálja epár sor is az elismerést és 
a köszönetet, de nemcsakjtekikí hanem az 
óvoda összes dolgozójának a Miklós 9$p -
táncegyüttesnek, és a Városi Művelődési 
'Központnak egyaránt, az önzetlen segít-
ségért és támogatásárt! 

Hajnal Józsefné 

Felhívás alapítva 
Az alapítvány neve: "Egészség - játékosság" ala-

pítvány. Célja: a kisgyermekek - főleg a 3-o éves 
korosztály - játékos testedzése, a gyermekek inger-gazdaa környezetének kialakítása, a gyermek ek-

en rejlő született képességek továbbfejlesztése. 
Elképzeléseink a megvalósítás módjait, lehetősé-

geit illetően: -Szükségszerűvé vált óvodánk tárgyi 
feltételeinek javítása, sporteszközök, játékszerek, a 
nevelés-oktafctás egyéb segédeszközeinek bővíté-
se, illetve az elhasznalódottak pótlása. Bővíthetnénk 
a már meglévő szolgáltatásaink körét, /német nyelv, 
zeneóvoaa, óvodástorna, úszásoktatás/. Több kirán-
dulás természetjárás, kulturális rendezvények látoga-
tásának szervezésevei, a környezetvedelem, a 
testi-lelki egészség, gyermekeinknek, harmonikus 
személyiségükké fejlesztése érdekében. Ha megfe-
lelő számú, esetleg rendszeres támogatókra is talál-
nánk, úgy szolgáltatásaink, programjaink 
költségkihatásai alol mentesithetnenk a szülőket, 
/buszköltség, belépők, különórák díja stb./ ezzal in-
gyenessé, minden kisgyermek számára hozzáférhe-
tővé, élvezhetővé válnának. 

A későbbiekben az alapítvány céjjaként szerepel 
bevételszerző, vállalkozói tevékenyseg folytatása is. 
Nevelőközösségünk hétvégi gyermekmegőrzés vál-
lalásával, illetve az ezáltal befolyt pénzösszeggel tá-
mogatná az alapítványt, vagyonát gyarapítaná. 
Ugy gondoljuk, ezzel a szolgáltatással, egyben segí-

ny létrehozására 
tenénk a városban szombaton is munkát vállalók 
rétegének /kereskedők, vállalkozók, mezőgazdasá-
gi tevékenységet folytatók ...stb./ 

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. 
Kérjük, amennyiben alapítványunk célkitűzéseit 

elfogadjak, közhasznúnakéstámogatásra méltónak 
itélik, csatlakozzanak hozzánk! A csatlakozás történ-
het alapitótagként, feltüntetve az alapítvány céljára 
rendelt vagyon mértékét, adományozókénf, /anya-
gi és tárgyi adományok/, illetve az alapitvany, az 
alapítvány kuratóriumának döntése alapján, tagjá-
vá nyilváníthatja a később hozzácsatlakozni kivanó, 
az alapítvány céljára adományt elrendelő szerveket 
és természetes személyeket. Az alapítvány céljára 
rendelt vagyonból, minden olyan feladat, tevékeny-
ség támogatást kaphat, mely összhangban áll az 
alapítvány céljával. 

Kérjük, akár ötleteikkel, tanácsaikkal, vélemé-
nyükkel, vagy konkrét segítségnyújtási, adományo-
zási szándékukkal kerecsenek meg bennünket. 

Érdeklődésüket köszönettel fogadjuk és várjuk. 
Az Almásy úti óvoda kollektívája nevében: 

Mészáros József né 
tag. óv. vez. 
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Egészségünk 
érdekében... 

Az emberek bezárkóznak, 
a családok egyre nehezedő 
megélhetési gondokkal küz-
denek. A túlhajszolt és kime-
rült embereknek saját 
egészségükkel sincs idejük és 
lehetősegük törődni. Ilyen kö-
rülmények között lényegesen 
nehezebb megértetni és elfo-
gadtatni, hojgy a szűrésekre 
nem csak akkor kell elmenni, 
ha már valami panasz van, ha-
nem éppen akkor, amikor még 
semmilyen jel nem mutat a 
bajra. 

Ezt a munkát vállalta fel a 
törökszentmiklósi Művelődé-
si Központ. Előadást szervez-
tek Dr. Jánosi Gábor 
jászberényi főorvos közremű-
ködésével a végbél- és vastag-
bélrákokról és az 
aranyérbetegségről, ezek ki-
alakulásának legfontosabb 
okairól, a megelőzés lehetősé-
géről, a táplálkozás és az élet-
mód szerepéről a 
végbélrákkal kapcsolatban. 

Elmondásra került az ara-
nyérbetegség és az, hogyan le-
het mütet nélkül, viszonylag 
egyszerű eszközökkel, gyor-
san és lényegében fájdalom-
mentesen úgy gyógyítani, 
hogy a beteg a kezeles után 
hazamehet. 

Az előadás után néhány 
napra szervezett szűrésen kö-
zel negyvenen vettek részt. 
Ott a vegbélrák kiszűrése volt 
a legfontosabb, de ilyen beteg-
séget nem találtak a megjelen-
tek között. Egy polzp lett 
kivéve /jó? - rosszindulatú?/, 
és egy végbélközeli szilványi 
elváltozást találtak, amelyek 
még további vizsgálatokat tet-
tek szükségessé. 

A megjelentek több, mint 
felének volt kezelésre szoruló 
aranyérbetegsége, és többük-
nek műtétet is ajánlottak. 

Hajnal Józsefné 

SZÜRETI MULA TSAG 
... volt Tiszapüspökiben, pedig lógott az eső lába. Sőt, később szemer-

kélt, aztán igazán esett is.Megis megvolt - és jó volt. 

Régi - új hagyománya lett e rendezvény falunknak, s őszönte várjuk már. 
Készülődtek a mulatság szervezői is. Szaladgáltak, rendezkedtek, relyté-
lyes ládákat cipeltek, tárgyaltak és izgultak. Pénzt kértek és költöttek, 
összeadtak és kivontak, tenát nagy gondban leiedzettek. Na meg a felkéré-
sek. Ki légyen a bíró, s ki a bíróné. (A FIDESZ csinálja? - Akkor nem vállalóm-
felelte valaki. Mintha nem tudná, hogy ez nem az illető szervezetnek lesz, 
hanem a falunak.) 

Végül elérkezett a nagy nap s megjöttek a menétrendszerű esőfelhők is. 
Nem baj. Tiszapüspöki apraja-nagyja kint tolongott az utcán, vidám felvonu-
lást látni. Régi rigmusokat pergetett a kisbíró, abrakoltak a lovak, zörögtek 
a szekerek, gyerekek szaladtak a feldíszített hintók után, s énekeltek az 
emberek. -Nézd! Az ott Feri! Ott a lovon! Az meg a Mariska! Látod!? -
kiáltották az ismerősőket megpillantva. 

Na és a tánc. A tánc, ami bizonyára egyidős az emberrel. Rítus. Rítus 
volt most is, felszabadítván táncolóból, nézőből az ősi gyönyörűséget. 
Dobbant a láb, csattant a tenyér, repült a szoknya, és szállt a dal. 

Közben esett. Nem baj. Mert este folytatódott a vigalom. Finom vacso-
rával, Közös énekléssel, réges-régi játékokkal. Na meg persze "esemény-
nyel". Igy hívják a faluban a oálban "szokásos" verekedést. (Miért esik meg 
szinte minden alkalommal ? (Biztosan érdekesség az is, amikor a csukott 
szárnyasajtón nyolcan esnek kí.) Bár őszintén remélem, nem ez lett a 
vendégsereg maradandó élménye. Talán jövőre megint lesz. Nem vereke-
dés - hanem ilyen jóízű mulatság, mint amilyen egyéTbként ez volt. 

(Ármai Sarolta) 

"Apróságok" 
Sötétben 

Kivilágítatlan utcaszakasz. Áramkimara-
dás? Üzemzavar? Mindegy. Előforul. Kerék-
páros az úton. A körvonalak legalábbis ezt 
sejtetik. A járdán férfialak - így szól a kereke-
zőhöz: 

- Mit keresel kint ebben a sötétben Jó-
zsi??Meghatározhatatlan hörrenés a felelet. 
Mire az előbbi férfihang: 

- Na látod! Nem is a Józsi vagy! 
* * * 

Tüske 
Kis magánüzlet a faluban. Szerettünk 

odajárni. Közel van, és valóban sokáig ol-
csóbbak voltak az áraik, mint másutt a tele-
pülésen. Késő délután kinyargalva 
munkahelyemről esem be a boltba. Még tele 
a fejem az aznapi eseményekkel, közben 
már háziasszonyi minőségemben a vacso-
rán töprengek. S elhangzik egy átlagos, hét-
köznapi kérdés: 

- Tessék mondani, friss a virsli? 
A válasz azonban hanghordozásával, 

vehemenciájával, hangerejével, gesztusaival 
igen meglepő, megdöbbentő. 

- Mondjaaa! Milyeeen megfigyelőképes-
sééége, emlékezőtehetsééégeee van magá-
nak??? Mindeeen nap itt vaaan! Hááát 
lááátta tegnap kint a pultooon?? Levegőt 
markoló, hadonászó kéz; magas cé. 

Az első pillanatban feltolul bennem (a 
kellemesebb élmények mellé) egy sereg, ed-
dig meg nem említett sérelmem. Pénztárgép-
be be nem ütött árakról, lejárt szavatosságú 
felvágottakról, meghatározhatatlan illetősé-
gű és korú árucikkekről. 

Végül ezeket mégsem vágom oda. 
Fel elek azonban mást. Hogy én vagyok a 
vásárló, hogy kikérem magamnak - meg 
ilyesmiket. Aztán fizetek. 

Két nap elteltével ismét az üzletben va-
gyok. Talán kényelemből, talán dacból. A 
fogadtatás kedves, a kenyerem friss. 

Akkor meg mire volt jó szúrni? Még ha 
egy, sok tekintetben privilegizált helyzetben 
lévő üzletről van is szó. Hogy eszünkbe jus-
son újfent a beígért más világ? Ez az? 

Mert a tüske megmaradt. 

Közbiztonság 
A községben - ahol egyébként messze 

jobb a közbiztonság,mint városon - ismét el-
szaporodtak a lopások. Egy kamrából fél 
disznó "sétál ki" virradóra. Máshonnan rúd 
szalámiknak kelt lábuk hirtelen. Megint más-
honnan az udvarban álló autó "akkuja" tűnt el 
szőrén-szárán. Nálunk ilyen a közbiztonság -
egyelőre. 

(Ármai Sarolta) 
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ELMEBETEGSEGROL, 
ALKOHOLIZMUSRÓL, 
G YÓG YINTÉZETEKRŐL 

- Ha az átlagemberek meghallják a szót; 
elmegyógyászat, elmeintézet, zömükben 
minden bizonnyal azonnal é$ csakis egy fur-
csaságokkal, netán elborzasztó dolgokkal 
körüllengett "bolondokházára", tébolydára 
asszociálnak. Az elmegyógyásszal kapcsola-
tosan pedig valószínűleg az jut eszükbe, 
hogy lehet egy ilyen intézményben élni, dol-
gozni, milyen csudabogár lehet az, aki ennek 
szenteli életét. 

ELMEBETEGEK ORSZÁGOS OLIMPIÁJÁN A TEKÉZŐK 

- Hétköznapi ember, mint a többiek, 
ugyanúgy végzi munkáját, mint bárki más. 
Mellesleg nagyon szereti a munkáját. Szere-
tem a betegeimet, mert az elmebetegeket a 
legszerencsétlenebb embereknek tartom, 
mivel 90%-uk nem tehet bajáról. Vagy vele-
született betegségek az övéik, vagy életük 
során kerültek olyan helyzetbe, érte őket 
olyan trauma, amely tudatukba került. Rá-
adásul súlyos stigmát hordoznak, mert a tár-
sadalom , s benne sajnos még az orvosok egy 
része is megbélyegzi őket azzal, hogy bolon-
dok. Egy egész éJeten át viselniük kell ezt a 
terhet, holott - még egyszer hangsúlyozom -
döntő többségükben nem tehetnek róla. Sok-
kal kevésbé, mint mondjuk egy epekőbeteg-
ségről, ami ellen megfelelő diétával lehetne 
védekezni, mégis sokan beleesnek. S lehet, 
hogy furcsa, amit mondok, de az elmebete-

gek sokszor tudatában vannak ennek a ki-
vetettségnek, érzik stigmájukat,^ éppen 
ezért nagyon éhesek a szeretetre. Ók maguk 
nagyon tudnak ragaszkodni, s végtelenül há-
lásak a törődésért. Mindezekért szeretem 
őket, és szeretem a hivatásomat. 

- Talán nem ártana tisztázni az intézmény 
státuszát, mert meggyőződésem, hogy a 
helybeliek legtöbbje egyszerű szociális ott-
honként ismeri, amelyben néhány"habókos" 

is akad, holott egyálta-
lán nem erről van szó. 

-Az intézet neve 
Elmebetegek Szociá-
lis Otthona, speciális, 
szakosított intézmény, 
mint ilyen egyetlen a 
megyében. Ide kizáró-
lag elmebetegek ke-
rülhetnek, beutalási 
rendünket külön tör-
vényszabályozza. En-
nek értelmében 
kizárólag akkor vehe-
tünk fel ide bárkit is, ha 
legalább nyolc napot 
töltött elmegyógyá-
szati osztályon, s a 
szakvizsgálatokon, a 
végső diagnózis során 

elmebetegnek nyilvá-
nították. Csakezindo1 

kolhatja itteni elhelye-
zését, a beutaláshoz 
még igazságügyi el-
meszakértői véle-
mény is szükséges. 

- A teljesen laiku-
sokra gondolva sze-
rencsés volna azt is 
tisztázni, miféle beteg-
ségekkel kerülnek ide 
emberek, mi az intéz-
mény funkciója. A nem 
teljesen avatatlanok 
számára pedig azt, mi 
a különbség az elme-
gyógyintézet, a pszi-

chiátriai osztály, az ideggyógyintézet és egy 
elmeszociális otthon között 

- Elég nehéz ezt röviden megfogalmazni. 
A pszichiátriára kerülnek először a heveny 
elmezavaros állapotú betegek. Olyan is, aki-
ről kiderül, hogy gyógyítható, olyan is aki 
gyógyíthatatlannak minősül. Itt mégállapítják 
a diagnózist, beállítják a terápiát, s innen 
kerülnek bajuktól, kezelhetőségüktől függő-
en elme vagy ideggyógyintézetbe, ill. hoz-
zánk. Az eímeszociális intézetbe a már 
megnyugodott állapotban lévő, idült, króni-
kus, gyógyíthatatlan elmebetegek kerülnek. 
Állandó orvosi felügyeletre, megfelelő szaká-
polói segítségre, gyógyszeres kezelésre szo-
rulnak, önálló életvitelre alkalmatlanok. 
Hangsúlyozom, nyugodt betegekről van szó, 
tehát félni nem kell tőlük. Heveny állapotú, 
veszélyessé válható ápolt ide nem kerülhet, 
ilyenekre nem is vagyunk berendezkedve. 
Nekünk a szinten tartás - nehogy félreértés 
legyen, helyesbítek -, a rosszabb állapotba 
fordulás megakadályozása a célunk. Termé-
szetesen a leggondosabb ápolás ellenére is 
előfordulhat, hogy ez mégis bekövetkezik, de 
ilyenkor a beteg rögtön visszakerül a pszichi-
átriára, az elmegyógyintézetbe. De ez na-
gyon ritkán fordul elő. 

- Az eddig elmondottak az "eímeszociá-
lis" elnevezésből csak az első részre deríte-

KÉSZÜLNEK A SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK., 
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Dr. Hodosi Miklós 
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Elmebetegek Szociá-
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nek fényt. Gondolom, nem véletlenül van ott 
a második is. 

- Van még egy specifikumunk, ezt is jelzi 
a nevünk. Alapvetően olyan elmebetegek ke-
rülnek ide, akiknek az otthona, a szociális 
környezete olyan, hogy nem tudja befogadni, 
tolerálni őket, vagy nem tud róluk kellően 
gondoskodni. Es itt jön a tudatlanság vagy 
alságosság miatti sommás "diliház" kérdése. 

...S A VÉGEREDMENY IGAZI MESTÉRMŰ 

Nagyon kevesen tudják, hogy az elmebeteg-
ség nem "fertőző", és csak ritkán közveszé-
lyes. Az elmebetegek többségét a család, a 
környezet - ha olyan a társadalom minden 
további nélkül be tudná fogadni, tudná kezel-
ni, irányítani. S ez is volna a szép cél, csök-
kenteni az elmeszociális ágyak számát, s 
elérni azt, hogy a beteg csak akkor és addig 
legyen bezárva, amíg az feltétlenül szüksé-
ges. Aztán kinyitni a kapukat, kerüljön vissza 
az eredeti környezetébe, mert a szere-
tetteljes család lenne számára a legfonto-
sabb gyógymód. Sajnos ez még csak álom. 

- Ebből az következik, hogy az elmebe-
tegségek, a betegek nagy resze megfelelő 
ellenőrzés, gyógyszeres kezelés mellett, kel-
lő törődéssel viszonylag simán kezelhető len-
ne, s nem kellene a társadalom 
számkivetettjeinek lenniük. 

- Igen., ez így van. Éppen ezért volna 
nagyon fontos a rehabilitációs folyamatok 
szeles körű beindítása, azok elfogadtatása, 
mert a betegek 70-80%-a igenis rehabilitál-
ható, sőt bizonyos szinten naayon sokféle 
munkaterületen foglalkoztatható is. Nyugod-
tan ki merem mondani, hogy vannak olyan 
ápoltjaink, akik egy-egy területen messze túl 
tudják - tudnák - teljesíteni egészséges em-
bertársaikat, s néhány rövid időszakok kivé-
ve, állandó figyelemmel kiséreltetve a 
hétköznapi életben is megállnák helyüket. 

- Magam is ismerek látásból néhány inté-
zeti lakót, akikkel gyakran találkozok a város 
különböző részein. Legutóbb zsűritagként 
kettőjükkel a nyugdíjas KI MIT TUD megyei 
elődöntőjén találkoztam. Nem is magam mi-
att kérdezem meg, hogy a lakosság szem-
pontiától mennyire biztonságos az ő 
kijárásuk. 

- Teljesen biztonságos, abszolút nem je-
lentenek veszélyt senkire. Nem ön- és közve-
szélyesek, általában jól lehet velük 

kommunikálni, szívesen együttműködnek 
bárkivel, aki úgy közeledik hozójuk. Nyilván, 
ha nem így lenne, ki sem engednénk őket. 
Nem is tudok róla, hogy bármilyen problémát 
okoztak volna kijárásaik során. Szerintem a 
járókelők nem is figyelnek fel rájuk, nem is 
tudják, ki mellett mennek el. 

- Oszlassuk tovább a tébolyáéval kap-
csolatoselképzeléseket azzal, hogy betekin-

tést nyújt az intézet 
életébe. Benedek Ist-
ván Aranyketrec c. 
műve elég részletes 
betekintést nyújt az 
ilyen jellegű intéz-
ményéletébe. Abban, 
amelyiket 6 vezetett, 
számtalan lehetőség 
volt a betegek foglal-
koztatására, a közös-
ségi életbe, munkába 
való bevonásukra. Az 
élet gyakorlatilag a 
kinti világ törvénysze-
rűségei, rend-
szeresség'! elvei 
szerint zajlott. 

-Körülbelül így van 
ez itt is, annyi különbséggel, hogy mégiscsak 
betegségekről van 
szó. van napirendünk, 
vannak menetrend 
szerű mozzanatok 
étkezés, tisztálkodás 
gyógyszerosztás, cso 
portos foglalkozások 
de n^m vagyunk bör 
tön. Ugy lehetne mon 
dani, hogy irányított 
szabadság van. A be 
tegek sportolhatnak 
játszhatnak, van tévé 
videó, vannak egyéni 
és csoportos foglalko-
zások. Nagy szerepe 
van a munkaterápiá-
nak,lehetőség van 
szőnyegszövésre, 
csomagoló eszközök 
készítésére stb., de lakóink beszállhatnak a 
hétköznapi munkákba is: mosás, takarítás, 
szennyesváltás, egymás segítése, tavasztól 
őszig kertgondozás, büfébeni kiszolgálás, és 
lehetne sorolni. Terveink között szerepel egy 
nagyobb földterület bérlése vagy megvásár-
lása, ahol egyéb mezőgazdasági munkák 
mellett állattartással is foglalkozhatnánk, 
mert ez sok betegnek hiányzik. A csoportte-
rápiás foglalkozásokon megfelelő technikák-
kal az egymással való kapcsolatteremtő-
képességeket bontakoztathatjuk ki, s figye-
lemmel követhetjük betegeink állapotát. A 
gondozottak rajzolnak, festenek, zenét hall-
gatnak, s ennek során felszínre kerülnek 
olyan tudatalatti dolgok, amelyekből sokmin-
denre következtetni lehet. 

Évente 2-3 rendezvényt tartunk - farsang, 
karácsony, húsvét-, ezekre akinek kedve 
van, maga készíti jelmezeit, készül szerep-
lésre, stb. Megpróbálunk tehát minél vál-
tó zatosabb programot nyújtani, hogy 

lehetőleg mindenki megtalálja a szintjének, 
érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot 
érezze saját fontosságát, azt, hogy ember-
számba veszik. 

- Lehet, hogy nagyon rossz a hasonlat, 
de nekem az elmondottak egy óvoda képeit 
idézik fel. Hol vannak ebben a képben a 
gumiszobák, rácsos ágyak, drabális ápolók, 
verések, stb.? 

- Nem mondom, hogy sehol és soha 
nincsenek, de hál istennek egyre ritkáb-
bak. Ma már szerte a világon, így Magyar-
országon is* egyre kevesebb az igazi 
tébolyda, s egyre általánosabb az, hogy 
az elmebetegeket emberként kezelik. Et>-
ben Szolnok megye Dr. Fügi Sarolta, a 
Hetényi Kórház Pszichiátriai Osztályának 
főorvosnője, a Pszichiátriai Társaság alel-
nöke révén az élen jár. Az ő szemlélete 
megyei, sőt országos szinten is egyre job-
ban érvényesül. Az a szemlélet, hogy a 
beteget, nem gyógyszeres kábulatban 
kell tartani - mert úgy nincs velük gond -
nem ütni, büntetni kell, hanem foglalkozni 
vele, keresni a lélek azon pontjait, ame-
lyek megérinthetők, s amelyek embersé-
ges ér in tésével - ha egyál ta lán 
lehetséges - talán meg is lehet gyógyítani. 
Ez nem zárja ki, hogy ha nem is gumiszo-

A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK KÜLÖNÖSEN KEDVELTEK 

bánk, de hálós ágyunk legyen. Anélkül nem 
lehet létezni, hiszen adódhatnak a betegség-
nek olyan periódusai - végül is csak elmebe-
tegekről van szó -, amikor arra szükség van. 
Ez kivédhetetlen, de csak a legritkább eset-
ben alkalmazzuk - kell alkalmaznunk -, mert 
megfelelő gyógyszeres, és pszichiátriai keze-
léssel a rohamok, visszaesések legtöbbször 
megelőzhetők. Csak ezt el kell hinni, a begye-
pesedett szemléletnek kell megváltoznia. 

Amíg az nem változik meg, addig saj-
nos lesznek még az országban olyan el-
megyógyintézetek, pszichiátr ia i 
osztályok, ahol tényleg ütik, hideg zu-
hannyal "kezelik", elektrosokkoltatják a 
beteget büntetésül, ahelyett, hogy a lel-
kükkel foglalkoznának, s ahogy kell, 
ahogy az elmebeteg szóban benne van, 
valóban betegként foglalkoznának velük. 

Folytatjuk 

Pásztor Gábor 
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Ha péntek van, jönnek a kamionok 
A német partner elégedett a GEJA kandallóival 

Sportkifejezéssel élve fél évvel ezelőtt még úgy tűnt, 
véglegesen padlóra került a GEJA. A nagymúltú szövetke-
zetben szinte teljesen leállt a termelés, mindenfelől hitele-
zők szorongattak, s miközben készült a csődbejelentésre, az 
APEH felszámolási eljárást kezdeményezett ellene. Az új 
vezetés lázasan kereste a kiutat, de még a legvérmesebb 
szurkolók sem bíztak igazán a feltámadásban. Aztán még-
is megtörtént a csoda. A megroggyant megrázta a fejet, 
nagy nehezen, de talpra állt, s újra felvette a küzdelmet. 
Mostanában, ha a telepre téved a kíváncsiskodó, feszített 
tempójú munka közepébe csöppen, megállás szinte egy 
pillanatra sincs. Nem csoda, hiszen jó iaeje minden pénte-
ken menetrendszerűen érkeznek az üres német kamionok, 
amelyeket estig meg kell pakolni, mert az árunak - a 
kandallóknak - másnap már a megrendelőnél kell lennie. 
Az egymillió márkás szerződés ugyanis kötelez. 

Papp Mihály elnök öt hónapja sem volt végtelen 
pesszimista, most sem lejt örömtancot. Tárgyilagosságá-
ból, józanságából semmit sem vesztett, pedig nyugodtan 
büszkélkedhetne is. 

- Nem büszkélkedem, nem repesek a nagy örömtol. 
Még nem, mert egyáltalán nem vagyunk tul a dolgok 
nehezén, még csak ott tartunk, hogy az igazi talpraáflás 
feltételeit sikerült megteremtenünk. Ahhoz, hogy előre is 
tudjunk lépni, még nagyon sok mindent kell tennünk, 
megfeszített akarattal kell dolgoznunk. 

- JVIit sikerült elérni az öt hónap alatt, s mi az, ami 
a GEJA előtt áll? 

- A legfontosabb annak elérése volt, hogy valamilyen 
módon lélegzethez juthassunk. Sikerült megállapodnunk 
a hitelezőink túlnyomó többségével adósságaink átüteme-
zésének kérdésében. Miután velük meg tudtunk állapod-
ni, az APEH elállt a felszámolásunk végrehajtásától. A 
német szabványnak megfelelően minősített kandallóink-
ra egymilliós szerződést Kötöt tünk egy német kereskedel-
mi ceggel, s ez az üzlet megfelelő garancia volt bankunk 
számára, amely az átmeneti nehézségek leküzdésére rö-
vid lejáratú hitelekkel segítségünkre sietett. Pillanatnyi-
lag úgy állunk, hogy finanszírozni tudjuk a 

termelésünket, fizetni tudjuk adósságainkat, s gyakorla-
tilag az a legfőbb gondunk, hogy ki tudjuk elégíteni a 
német partner mennyiségi idényeit. Hetenként jön a ka-
mion, de a vevő azt szeretne, ha kéthetente három szál-
lítmány menne ki. 

- A csőd elkerülésének eg^rfk feltétele az volt, 
hogy a szövetkezet értékesíteni tudja maid 40 milli-
ós eladatlan kész és félkésztermékeit, raktári kész-
letét. Sikerült-e ezen a téren eredményt elérni? 

- Folyamatosan történik az értékesítés, a felhasználás. 
A saját termelésű készletünk szinte a nullára csökkent, 
most már inkább az a baj - persze sokkal kisebb, mint a 
korábbi -, hogy bizonyos termékekből nem tudjuk vevőin-
ket kielégíteni. Elsősorban a betonkeverőkre gondolok, 

amelyekre ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés, mert a 
kétkulcsos APA rémétol fenyegetett építők, építtetők még 
az idén mindent meg akarnak venni, amit csak lehet. 
Ebből még be tudunk indítani egy kisebb sorozatterme-
lést, de mezőgazdasági kisgépre - amelyek szintén elfogy-
tak, s irántuk is 
lenne kereslet - már 
nincs kapacitásunk. 
Pontosabban lenne, 
de a piac nagyon ki-
számtíhatatlan, s 
annyira még nem 
stabil pénzügyi 
helyzetünk, hogy 
akár csak két hétre 
is raktárra termel-
jünk. Ha biztos ve-
vőnk lenne konkrét 
időponttal, akkor 
vállalkoznánk a kis-

Jól tucjja. Elsődleges feladatunk az - de csak az elsőd-
leges hogy a pillanatnyi poziciónkat át tu^uk menteni 
a jövő évre. A Kandal ló piaci szezorga karácsonyig t a r t , 
januárig az lecseng. Addigra teljesítenünk kell a kétezer 
darabos megrendelést . A németekkel kötött szerződés öt 
évre szól, de a következő kétezres sorozatot ismét júliustól 
februárig kell leszállítanunk. Ez azt jelenti, hogy gyakor-
latilag m a j d fél évig - februártól-júliusig - nincs megren-
delésünk, nincs munkánk. Tehát erre ^z időszakra új 
termékkel kell megjelennünk a piacon. Úgy néz ki, hogy 
jó kilátásaink vannak erre is, m e r t nyugati partnereink 
ittjártukkor felfigyeltek szabadtér i grillsütőinkre, s na-
gyon megtetszet t nekik. Ilyen kivitelezésű és ilyen anyag-
ból készült szabadtéri sütőket még nem láttak a nemet 

f)iacon, s feltételezésük szerint lesz irántuk odaldnt keres-
et. Vittek is magukkal mintát, a visszajelzések jók, s 

bízunk benne, hogy üzletkötésre is sor kerül. Mire a lap 
megjelenik, talán már meg is születik a döntés. Ha ez 
pozitív lesz, lehet, hogy az eddigi egymilliós szerződés 
mellé köthetünk egy másik milliósat is. Az már helyrebil-
lentene bennünket. 

- Milyen fázisban van jelen pillanatban a bille-
nés? Csatát nyert-e már a GEJA? 

- Csatát, sőt csatákat igen, de háborút még nem. Van-
nak pénzügyi gondjaink, de az mindenképpen kedvező, 
hogy most gyorsan tudjuk forgatni a pénzünket. Terme-
lünk, eladunk, a vevő gyorsan fizet. Élvezzük partnereink 
bizalmát, már mutatkoznak előttünk távlatok. Gazdálko-
dásunkpénzügyi egyensúlya megteremtődött, kiadásaink 
kisebbet, mint beveteleink. A végső mérleg megvonására 
viszont még várni kell. Ha öt hónappal ezelőtt azt írta, 
hogy partközeibe értünk, mi, fuldoklók, akkor most azt 
lehetne mondani, hogy ha talpra még nem is álltunk, de 
a partot sikerült elérnünk, sot a kimászáshoz is maradt 
erőnk. 

Lehet, hogv újabb fél év múlva már vizes sem lesz 
a partra juto7 Jo száradást kívánok. 

Pásztor 
Fotó: Márton "Bevagonírozás " előtt a kandallók 
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Szerkesztőségünk levelet ka-
: pott. Illetékességből eljuttattuk a 
j polgármesteri hivatalba. A válasz 
: megérkezett. • 
• 

Tisztelt 
Ismeretlen! 

• 
* 
• 
• 
• 

j Olvasom névtelen levelét telefon 
; ügyben, bár jobban szeretem, ha közü-
; gyekben szót emelő felfedi kilétét, de ez 
j lehet hogy az én hibám... 

! Megállapításait több ponton is he-
• lyesbítenem kell: 

| 1./ Az önkormányzatnak határozott 
; célja, hogy a város tarthatatlan telefonhely-
I zetét megoldja. Különösen nagy terhet vál-
| lalt ezzel, mert 45 óv elmaradt fejlesztéseit 
; kell néhány év alatt megvalósítania. 

| 2./ A város polgárai és közületei az 
! ismertetett feltételekkel, 15.000.- és 
| 30.000.- forint befizetésével tömegesen 
; igényeltek telefont a térségünkre kiterjedő 
; 25 önkormányzat által létrehozott KÖRÖS-
| COM RT. elnevezésű társaságtól. 

I 3./ A pénzt nem "bezsebeltük", hanem 
| a Törökszentmiklós Város Település-fej-
; lesztési Alapítvány" számláján őrizzük 
: mind addig, amíg a jogi feltételek nem tisz-

tázódnak, és azt a megjelölt célra felhasz-
nálhatjuk. Ha valamilyen okból a fejlesztés 
elmaradna, a befizetett összeg a folyó-
számlakamatokkal növelve kerül visszafi-
zetésre. Erről azonban most nincs szó, a 
megvalósítás esélyei nem csökkentek. 

4./ A befizető nem a városnak "invesz-
tált", hanem saját magának. Egy telefonvo-
nal létesítési költsége 150 ezer forint, 
ennek 10 % -a a lakossági, 20 % -a a 
közületi hozzájárulás. A város azt vállalta, 
hogy a vonalanként hiányzó 135, illetve 
120 ezer forintot és a megépítésre kerülő, 
de még igénnyel alá nem támasztott vona- ! 
lak esetén 150 ezer forintot saját forrásból, j 
vagy befektetői tőkeként előteremti. Csak j 
a nagyságrend kedvéért: ez az összeg ; 
több mint 600 millió forint. j 

5./ Az első Ígéretek határidejének a ! 
kitolódása a fennálló jogi helyzet tisztázat- j 
lansága miatt mintegy fél-, illetve egy évvel j 
várható. Az új távközlési törvény őszi ha- ! 
tálybalépése esetén ez a határidő 1994. j 
júniusa, illetve decembere. j 

6./ A társaság lehetőséget biztosi t j 
újabb igénylők jelentkezésére, termé- • 
szetesen az eredetinél magasabb összeg ! 
befizetése ellenében. Az összeg nagysá- j 
gáról és az igénybejelentés új feltételeiről a j 
sajtóban értesítjük a lakosságot. j 

Tóth Lajos i 
• 

polgármesteri hivatali munkatárs I 
i 

"NÁLUNK A VÁLTOZÁS MINDIG 
FOLYAMATBAN VAN" 

Bizonyára megszokták már, hogy minden hónapban a munkajog valamely témá-
járól írunk. Ettől eltérően, most a Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltségének 
munkájáról beszélgettem Hevesi Tóth Ferenc klrendeltségvezetővel. 

-Tulajdonképpen ez egy fiatal szervezet amely már a rendszerváltás után 
jött létre, s igazából napjainkban növekszik a létszama. Mennyire másabb ez, 
mint a tőboi államigazgatási szerv? 

-A kialakulása a tanácsi rendszerhez kötődik. A dolgozók egy része legalábbis 
onnan származik. Ezpersze nem feltétlen meghatározó dolog. Sok uj munkatársunk van, 
akik a gazdaság széles területéről jöttek. Másrészt különbséget eredményez az, hogy 
nekünk szolgáltatást kell nyújtanunk. Ez olyan szolgáltatási ahol nem az államigazgatás 
az első -bár a jogi szabályokat be kell tartani-, hanem az ügyfél. A munkavallaíók ós 
munkáltatók problémákkal fordulnak hozzánk, amelyekre tőlünk várnak megoldást. 
Azért vagyunk, hogy ezeket valahol koordinálni tudjuk. 

-Nem könnyű ilyen nagy létszámú munkanélküli mellett maradéktalanul 
helytállni. Mennyire adott a munkához a személyi és tárgyi feltétel? 

-Jelenleg már nem abban látom a problémát, hogy nő az ügyfefelek száma, 
hiszen olyan mértékben már nem növekszik, mint pl. tavaly. Napjainkban arról van szó, 
hogy olyan feladataink vannak illetve kell, hogy legyenek, amelyekhez komoly létszám-
bővítés ós anyagi háttér szükséges. Sajnos a személyi állományunk felvétele a munka-
nélküliek számától függ. Amikor megkapunk egy új létszámot, elővesszük a 
feladatoknak azt a részét, amit eddig nem sikerült megoldani, rátaksáljuk az új embe-
rekre, s abban a pillanatban kiderül, hogy már megint túlterheltek vagyunk, a felada-
taink pedig részben megoldatlanok maradnak. Nemcsak létszámban, minőségben is 
javítani szeretnénk a feltételeinket. Ezt egyrészt az új munkatársak felvételónólegyre 
magasabb követelmények állításával, másrészt belső átképzésekkel próbáljuk megva-
lósítani. A létszámunk növekedésével egyre nagyobb helyigénye is van az Irodának. 
Nehéz igazi elhelyezési lehetőséget találni. Ezért van az, hogy igen gyakran költözködek 
a kirendeltségek. Nagyon nyomasztóak a hiányaink, mindig a szükséglet után kullo-
gunk. 

-Mennyire lehet önálló a Munkaügyi Központon belül egy kirendeltség? 
-Néha úgy érzem nagyon, néha úgy, hogy kevéssé. Itt mindig csak a helyzetből 

adódó megítélésnél van különbség. A Jogszabályok alkalmazása kulcskérdés, ós egy-
séges kell, nogy legyen. Ebben függőségi viszonyban vagyunk. Egyéb kérdésekben 
elég nagy szabadsági fokot adnak meg az irodáknak. Nem alakultak még ki az 
egységes módszerek. Jelenleg az útkeresés időszakában vagyunk ós itt nekünk is 
szerepünk van abban, hogy az általunk folytatott gyakorlat eljuthasson magasabb 
szintekre. Hagyják, hogy a kirendeltségek legyenek gazdái a rájuk bízott területeknek. 
Elsősorban abból a megfontolásból, hogy ne a direkt vezetéses rendszer alakuljon ki. 
Másodsorban az itt dolgozók ismerik a helyi problémákat, lehetőségeket. En ezt az 
elvet helyesnek is tartom. 

-Az Iroda rendeltetéséből kiindulva, szükség van a munkavállalókra és 
munkáltatókra. Milyen kapcsolatban vannak ok a kirendeltséggel? 

-A munkanélkülieknek van egy része, aki mindenképpen szeretné megoldani a 
helyzetét. Ok átképzéssel illetve munkahelykereresóssel kapcsolatban rendszeresen, a 
havi kötelező jelentkezésen túl Is, felkeresnek bennünket. Számukat kb. 10-20%-ra 
becsülöm. Egy másik része az ügyfeleknek talán nem ismeri ezeket a lehetőségeket, 
nem tudja magát jól menedzselni, viszont szívesen venné, ha lehetőségei javulnának. 
Feléjük kell intenzívebb tájékoztatást ós segítséget adnunk. A munkáltatónak kötele-
zettsége a létszámleépítések ós a munkaerő-igények bejelentése. Ezzel kapcsolatosan 
nyilván megkeresnek bennünket. A többi, amiigazán fontos lenne, már nem feltétlenül 
valósul meg. Gondolok az átképzésekre, az állások felkutatásának teljesebb körű 
megvalósítására. Működik a Munkáltatók Klubja is, melynek célja a kontaktusteremtés 
a munkáltatókkal. Szeretnénk, hogy megfelelő információhoz jussunk kölcsönösen és 
megoldást találjunk problémáikra. Nagyon sok munkáltatónak semmi lehetősége nincs 
a vállalat bővítésére. így azután a stagnáló vagy csökkenő termelési volument anélkül 
is meg tudja valósítani, hogy különösebb kapcsolatban lenne velünk. Egy élénkülő 
gazdaságban biztos vagyok benne, hogy nagy mértékben ki fognak teljesednie zek 
a kapcsolatok Is. 

-Említetted az útkeresés Időszakát. Neked milyen terveid vannak a Jövőre 
nézve? 

-Nálunk a változás mindig folyamatban van. Mióta az iroda működik, talán nem 
volt egyetlen olyan hónap sem, hogy valami nem változott volna meg. Jelenleg 
eljutottunk odáig a létszámot ós egyéb feltóteleket tekintve, hogy meg lehet valósítani 
az un. három szintes irodai működést. Ez azt jelenti, hogy egyik szint a munkanélküli 
ellátásokkal, a másik szint a foglalkoztatás elősegítóssóveLa harmadik pedig a támo-
gatások, tanácsadások, egyéb képzési formáknak a bevezetésével foglalkozna. Leg-
fontosabbnak a harmadik szintet tartom. Nagyon sok munkanélkülit átképeztünk már, 
de nehéz lenne megmondani, hogy a jövőben mire is lesz leginkább szükség. Elen-
gedhetetlen a vállalkozási tanácsadás kifejlesztése. Ezt próbáljuk a Jövőben szorgal-
mazni. Ehhez azonban szükségünk lenne az önkormányzatok segítségére is. Tervezünk 
pszichológiai tréninget, tanácsadást is, amelyek segítenék a munkavállalónak azt a 
képességét fejleszteni, amely alkalmassá teszi arra, hogy sikeresebbé tegye önmagát 
a munkaerőpiacon ós a gazdasági szférában Is. Novembertől beindul a jogi tanács-
adás, amely minden hónap első csütörtök délutánján fog működni. És nem utolsó 
sorban a közeljövőben szeretnénk megoldani a kirendeltség új elhelyezését Is. 

Kívánom, hogy sikerüljön! 
Koller Szilvia 
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Te figyelj. ! Itt a MÓQS ŐRS 
Füstön kis szoba... Régi szeneskályha, koncertek 

plakátjai, gitárok, erősítők, hangfalak, félig égett csik-
kek - ez az a hely, ahol a MÓ§S ŐRS nevű zenekar 
próbál. Alternatív elemekkel átszőtt rockzenét játsza-
nak, a megye több pontján léptek már fel olyan együt-
tesekkel, mint a Kispál és a Borz, Deák Bili, Pál utcai 
Fiuk. 1992. március óta léteznek ebben a felállásban. 
Tagjai: Stelli Péter -szólógitár, ének, Csöke István 
-ének, gitár, Horniczky Kristóf - basszusgitár, Pacsai 
Róbert dob 

- Az önkifejezésnek miért 
ezt a módját választottátok? 

- Cs.I: Voltak hangszere-
ink, szerettük a ló zenét, ba-
rá tok vo l tunk . Ez az 
összekötő kapocs köztünk. 

H.K: A zenélés önmegva-
lósítás. Nem tudunk elég jól 
beszélni, így a zene által fejez-
zük ki mondanivalónkat. 

S.P: Törekszünk arra , 
hogy kialakítsunk egyfajta 
stííüst. Megpróbáljuk meg-
csinálni magunkat. Ismeijék 
fel, ha megszólal a zenénk! 

- Mi volt az első kapcsola-
totok a zenével? 

- Cs.I: Mind a hárman autodidakta módon tanultunk 
gitározni. Én 14 éves koromban kezdtem. Jártam embe-
rekhez, akik foglalkoztak velem, de aztán magamtól ta-
nultam. 

S.P: Hét évesen fogtam le az első hangot. A gimnázi-
umban több zenekarnak is tagja voltam /Croesus, Bri-
kett, Quartett, Alkalmi kapcsolat I-II, No Parking/. 
Katonaság alatt váltam ki a No Parkingből,_ ezután a 
Zsömlye nevü fantomzenekar, majd a MóQS ORS követ-
kezett. 

H.K: A szakmunkásképzőben zenekart alapítottunk. 
Egymás között felosztottuk, hogy ki milyen hangszeren 
fog játszani -nekem a gitár jutott. Ez volt a Dinasztia nevü 
fantomzenekar. Kb. 10 ember fordult meg nálunk. Több 
nevünk is volt /pl. 24 -es villásqlcs/. Ebool a bandából 
nőtt ki ez a zenekar, de az alapítótagokból mára egyedül 
maradtam. A MóQS ŐRS nevet én találtam ki. Figyelem-
felkeltő, tetszik, habár egy időre felvettük a R.M. street 
162 nevet. /Oka: lakásunk régi cime ez volt./ 

- Hogyan fogadták azt a stílust, amit ti képviseltek? 
- Cs.I: A koncerteken egyre többen vannak. Igény van 

ránk. Sokan kérnek tőlünk felvételeket, de nincs annyi 
pénzünk, hogy egy Demo kazettát csinálhassunk. Szpon-
zorokat keresünk. 

-S.P: Ördögi körben vagyunk: a szponzoroknak kazet-
tát kellene vinnünk, hogy megmutathassuk magunkat, a 
zenénket, épp azért megyünk hozzájuk, hogy pénz adja-
nak egy Demo-ra. 

- Otthon érzitek magatokat 
Törökszentmiklóson? Elfo-
gadnak benneteket? 

- S.P: Régen két mozi és 
két művelődési ház volt. Mára 
mind a kettőből egy van, és ez 
nem ad lehetőséget arra, 
hogy elégszer megmutathas-
suk magunkat. 

- Cs.I: Több koncert kell! 
És itt zárt ajtókra találunk. 

- H.K: Minden más kultu-
rális rendezvényre van pénz, 
csak az olyanra nincs, ami a 
mi korosztályunkat érdekel-
né. 

- S.P: A lehetőségeket öne-
rőből te remt jük meg ma-

gunknak: vendégzenekarokat hívunk, koncerteket szer-
vezünk. A városon kivül Papp Béla, Juhász Gábor, Janó 
Lajos segítenek a szervezésben. 

- Indultatők-e versenyeken? 
- S.P: Igen, kategória I. helyezéseket értünk el és 

különdíjakat is kaptunk. 
- A város másik zenekara a No Parking. Velük milyen 

a kapcsolatotok? 
- S.P: Egészséges versenyzés folyik. 
- Meddig folytatjátok? 
- H.K: Én addig, amíg fel birom emelni a gitárt... 
Remélem, értő fülekre talál a zenekar kérése és akad-

nak szponzorok, akik segíteni tudnak nekik. 
Busai Barbara 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a zenekarhói 
kivált Pocsai Róbert és helyére Vitányi Rudolf lépett. 

Minden összeforrt 

títfaszf mutatvány, 
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aáéssógo^ 
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Szabó Sándor 199t 
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Szabó Sándor 
Törökszentmiklós 1992 
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Szabó Sándori 1991 
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Most már itt van a Kánaán? 
Kamatcsökkentés ürügyén az OTP üzletpolitikájáról 

Október L-jétől a többi pénzintézethez 
hasonlóan az OTP is csökkentette kamata-
it. Mivel az eredeti kamatrendszer logiká-
ját nemigen lehetett megérteni, a bejelentés 
hallatán arra lehetett »ámítani - különö-
sen a köztudatban máig is törvénytelennek 
tartott lakáshitelek kamatnövelésére gon-
dolva-, hogy a változás a világszerte elfoga-
dott kamatszint megközelítését célozza 
meg, s talán a lakosság igazságérzetének is 
eleget tesz majd egy kicsit Nos, nem egé-
szen így történt, értetlenkedésre tovább is 
van elég ok. A megokosodás remé-
nyében kerestük fel Kóródi Bélánét, 
az OTP helyi fiókjának igazgatóját, 
aki ugyan - önhibáján kívül - minden 
kételyt nem oszlatott el, de néhány 
kérdésre magyarázattal szolgált, sőt 
néhány megfontolandó tanácsot is 
adott. 

nem javult. Eddig is nagyra nyitott volt az 
olló, hiszen 8-10 % mutatkozott a hitelkamat 
"javára", s most, mig a lakossági betéti kama-
tok 4-5 % -kai csökkentek, a folyószámla és 
személyi vásárlási hitel csak 2-3 % -kai. 

- Valóban még mindig túlságosan magasak 
a hitelkamatok, bár a papírforma könnyen be-
csaphat A hitelező ugyanis nem a felvett teljes 
összeg kamatát fizeti havonta a kölcsön leteltéig, 
hanem a folyamatosan csökkenő hitel kamatait 
Pl. egy 12 hónapra felvett 10.000.- Ft -os szemé-
lyi kölcsön esetében, nem a 10.000.- Ft 28 % -át 
havonta, hanem a folyamatosan törlesztett csök-

- A választ sejteni lehet ugyan, még-
is azt kérdezném először, miért került 
sor a kamatok csökkentésére? 

- Az intézkedésre két összefüggő do-
log miatt került sor. Az egyik az, nogy az 
intézmény lakossági betétei 8 hónap alatt 
24 milliárd forinttal nőttek, az időarányos 
kamatokkal együtt pedig 61 milliárddal. 
Ugyanakkor a megfelelő fedezet hiánya, a 
visszafizetés bizonytalansága miatt a biz-
tonságos kihelyezésre - kölcsönnyújtás -
egyre kevesebb lehetőségünk van. Mivel a 
pénzt nem tudjuk kellőképpen forgatni, a 
megnövekedett betéti állomány nagyon 
magas kamatainak kifizetése a cégnek ko-
moly veszteségeket okoz. Ugyanakkor 
egyéb forrásaink is jelentősen csökkentek. 
Bankunk - éppen a biztonságos kihelye-
zést szem előtt tartva - komoly összegű 
állampapírt és jegybanki értékpapírt vásá-
rolt. Az állam es jegybank drasztikusan 
csökkentette kamatait, s ezzel nőttek ne-
hézségeink. A pénzügyi egyensúly helyre-
billentése érdekében kellett a 
kamatcsökkentést végrehajtanunk. A 
csökkentett betéti kamat kevésbé terhel 
bennünket, a kisebb hitelkamat pedig talán 
nagyobb lehetőséget biztosít számunkra a 
kihelyezésre. 

- Szerintem a fenti helyzet bekövet-
kezése törvényszerű volt. A laikus is ki-
találhatta, hogy ilyen magas 
hitelkamatok mellett csak az kölcsönöz, 
akiiek feltét lenül muszáj, a magas beté-
ti kamat miatt pedig aki" csak teheti, 
bankba rakja a pénzét. Ha jól tudom, a 
pénzügyi szakemberek is hangot adtak 
kételyeiknek, mégis megszülettek a ma-
gas kamatok. Milyen elképzelés alap-
ján? 

- Amennyire én tudom az alapján, hogy a 
magas betéti kamatok majd a vállalkozók kedvét 
serkentik, s a gazdaság élénkítését segítik elő. 
Időközben kiderült, hogy nem ez történik. 

- De miért csak most derült ki? Egy ter-
melő vállalkozás általában még 15 % hasznot 
sem tud kitermelni. Ki gondolta, hogy akad 
majd őrült, aki kisebb haszonért vállalkozás-
ban kockáztatja a pénzét, amikor az bankba 
téve magától 25, sőt 28 % -ot fiadzott? 

- Erre mit válaszojak? Ez a döntés nem a mi 
szintünkön született, inkább magyarázatra sem 
vállalkozom. 

- A betéti és hitelkamatok egyrészt csök-
kentek, de a kettő közötti arány egyáltalán 

Kamatcsökkenések 
Betéti kamatok: 

Takarékbetétkönyv: 
Lekötés nélküli: nettól2»10% 
Lekötött: bruttó 25 » 20 % nettó 20 » 46 % 
Folyószámla: 
Lekötés nélkül;nettól5 »10 % 
Egy hónap lekötés: bruttó 22,5 » 18,75% 

nettó 15% 
Három hó lekötés: 23,75 » 19,375 % 

nettó 15,5% 
Hat hó lekötés:25»20 % nettó 16 % 
Eves lekötés:26,25 % » 21,25 % 

nettó 17% 
Letéti jegy: 
bruttó25 » 20 % nettó 20 » 16 % 
Takaréklevél betét: 
Nem lekötött: nettó 12 » 10 % 
Egy év lekötés: bruttó 26,25 » 21,25 % 

nettó 21»17% 
Két év lekötés; 26,875 »21,875 % 

nettó 21,5» 17,5% 
Három év: 22,25 % nettó 18 % 

0,5 % kamatot fizetünk. Erre a szigorításra saját 
biztonságunk érdekében került sor, mert eíég 
gyakori volt a szerződésszegés. Most ezt igyek-
szik mindenki elkerülni, inkább a minimálisan 
kevesebb, rövidebb lejáratot választják, mint a 
bizonytalant Itt szeretném megjegyezni, hogy 
sokan viszontaztlemi, kézenfekv ¿lehetőséggel 
sem élnek, a folyószámlán levő pénzüket sem 
kötik le, s az kamatozik nettó 10 % -ot, holott 
csak 1 hónapos lekötés esetén is már 15 % -ot 
fizetünk. Ez azért nem mindegy, s csak annyi 
fáradságba kerül, hogy minden hónap 26 -ig ki 
kell tölteni egy lekötési nyilatkozatot 

- Utoljára hagytam azt a kamattételt, 
amit személy szerint is a legsérelmesebb-
nek tartok, s aminek jelentős csökkenté-
sében - az igazságosság elvéből 
kiindulva nagyon sokan bíztak. A régi 
lakáshitelekről van szó, a máig is vitatott 
választási kényszerről, amikor nagyon 
sokan vállalták a 32% -os kamatot. Re-
méltük, hogy nem 4 % -os 132-281 lesz a 
csökkenés! Fizetjük a nagy részleteket, a 
kölcsön pedig alig csökken. 

- Erre megint nagyon nehéz válaszolni. 
A lakáshitel drasztikus kamatnövelését 
nem az OTP találta ki, törvényességét so-
kan vitatták, de az Alkotmánybíróság jogi-

Hitelkamatok: 
Folyószámla hitel: 31 » 28 % 
Személyi, vásárlási: 31 » 29 % 
Lakáshitelek: 
Támogatott: 32»28 % 
Üzleti: 34 »29% 
Régi lakáshitel: 32 » 28 % . 

kenő tartozás kamatát Ha már csak 5.000.- Ft 
van hátra, annak a 28 % -át, ami tízezerre vetítve 
már csak 14 %. A fenti példa esetében összessé-
gében 1.990.- Ft kamatot fizet az illető, ami 19,9 
% -nak felel meg. Tény, hogy még ez is sok. 

- Annak mi a magyarázata, hogy a koráb-
biaktól eltérően - a takaréklevél kivételével 
megszűntek a 2-3 évre szóló lekötési lehetősé-
gek, s egy év lett a maximum? 

- Erre könnyű válaszolni. Nincs rá igény. Az 
ügyfelek a mai bizonytalan gazdasági helyzet-
ben, növekvő elszegényedés következtében nem 
nagyon tudnak előre tervezni. Az egy és két -
három év között olyan csekély volt a kamatnö-
vekedés /0,5 -1 %/, hogy nem éri meg a rizikót 
A lekötési idő előtti kivétel esetén ugyanis csak 

választotta, 
nyilván azért tette, mert ennek fejében a fele 
kölcsönét elengedték. Ezen mi a legjobb 
szándékkal sem tudtunk segíteni. Öletve 
egy tanáccsal mégis. Akinek módja van rá, 
fizessen akár egy kicsivel is többet a köte-
lezően megállapított havi részletnél. Meg-
döbbentően kellemes meglepetés éri, mert 
15-20 évvel hamarább letudhatja a tartozá-
sait, ugyanis a plussz befizetés a tőkét csök-
kenti. A bonyolult kiszámítási eljárás 
mellőzésével - önnek természetesen 
mut atom - nézzünk érzékeltetésül egy 
konkrét példát. XY -nak volt 1991. decem-
ber 31 -én 139.313.- Ft lakáshitele. 3.420.-
Ft -ot fizet havonta, ez egy év alatt 41.040.-
Ft. Mivel ennek jó része kamatra megy, 
1992. december3 l-re csak 135.337.-Ft-ra 
csökken a tartozása. Ebben a formában 
2018 -ra telik le a kölcsön. Ha ugyanez az 
illető a 3.420.- Ft helyett 4.950 -et fizet 
havonta, 1996.09. hóra letudta a tartozását. 
Tessék ellenőrizni, itt van fehéren és feke-
tén. Ennyit jelent a + 1.500.- Ft 

- Ez a számítás csak az én kedvemért 
készült, vagy bárki ügyfél bejöhet egy 
hasonló kalkuláció kiszámítását kérni?. 

- Bárki megteheti, szívesen állunk ügy-
feleink rendelkezésére. 

- Lesz erre idő és alkalom? Elég bo-
nyolult lehet minden ügyfél lapját kike-
resni, ezeket a számításokat elvégezni, s 

sokszor bizony nagy itt a forgalom. 
- Az utóbbi hónapokban óriásit léptünk 

el őre. Számítógépre került* a teljes betétkönyv 
és értékpapír számfejtésünk, amivel jelentősen 
felgyorsult a munkamenet, gyorsabb és ponto-
sabb a kiszolgálás. Jövőre pedig - most már 
szinte biztos - megszűnik a zsúfultsáe is, mert a 
Mentőállomás mellett 1993. harmadik negyedé-
vére felépül uj fióképületünk. Erre megvan már 
az önkormányzat engedélye, a kivitelezésre a 
pályázó, s a pénz is. S hátha addigra a lakáshitel 
kamatai is tovább csökkennek. 

Sokan mit nem adnának érte. 
Köszönöm a beszélgetést. 

Pásztor Gábor 
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Egy bajnok, aki kicsit más 
Farkas Péterrel 

önmagáról és a sportról 
Ha az olimpia előtt megkérdezik, ki ő, a sportot csak 

messziről figyelők közül valószínűleg kevesen tudtak volna 
válaszolni. Aztán egy egész ország izgulta végig küzdelmeit, 
s szurkolt neki a végső győzelemért, s kicsit később ismét 
egy egész ország derült azon a - maga sem tudja, megille-
tődöttséget palástoló, feszültséget levezető - csibészes moz-
dulatán, amikor megkóstolta a nyakába akasztott 
aranyérmet. Ma már mindenki ismeri, és még jobban meg 
akarja ismerni. Számtalan riportot készítenek vele, tévében 
szerepel, élménybeszámolóra hív-
ják szerte az országban. Ha valaki 
még nem találta volna ki, Farkas 
Péterről , olimpiai bajnok birkó-
zónkról van szó. 

-Mit gondolsz, miért éppen 
irántad támcult ekkora érdeklő-
dés? Repka, Hajtás Berci, Kovács 
Anti szintén elsők lettek az olim-
pián, szintén küzdősportban, ró-
luk mégis kevés szo esik, mig 
téged szétkapkodnak. 

- Részben lehet magyarázat, 
hogy Attila miskolci Kovács Anti 
paksi, őket nehezebb megtalálni, de 
inkább arról van szó, hogy kicsit 
más vaayok. Lazább a stüusom, 
talán érdekesebbnek találnak, mint 
a többieket Általában közvetlen va-
gyok, nem nagyzolok, tőlem bármit 
kérdezhetnek. Meg úgy néz ki, hoay 
most kézről kézre adnak. Pl. ki tuaja 
miért, a tévések meghívtak a "Fő-
zőcskébe", s másnap már jött a tele-
fon, hogu miután én szeretek főzni 
szakácskodni, meghívnak egy sajt-
konferenciára. Pedig azon kívül, 
hogy szeretem a sajtot, semmi kö-
zöm hozzá, mint anogy főzni sem 
szoktam. Legközelebb lehet,hogy 
sajtevőként sörfesztiválra invitál-
nak. 

- Meddig terjedhet a mássá-
god? Meddig és hogyan fogadják él ezt szakvezetőid és 
társaid, mennyit engedhetsz meg magadnak? Arra 
gondolok, hogy a közelmúltban nem indulhattál egy 
csapatbajnoki fordulón, mert 10 dekával túllépted a 
súlyhatárt. Vehetjük úgy is, hogy cserbenhagytad a 
csapatot. 

- Ez nem egészen így van. Egyrészt egy ilyen nagy 
versenyre való felkészülés, az olimpiai győzelem után érthe-
tő, hogy elemi igénye az embernek, lazítson egy kicsit. Pláne, 
ha tétét menő verseny nincs is. Az említett csb. fordulón a 
csapatnak semmi erelye nem volt. a Dózsa kötöttfogású 
csapat, s most összetett bajnokság van. Szabadfogásból -
miután csak egy komoly szabados emberünk van - eleve 
40:0 hátrányból indulunk. Ha az összes kötöttfogású 
meccset megnyernénk, akkor is csak döntetlenig jutnánk, de 
ez képtelenség. Ha lett volna esély, természetesen mindet 
megteszek, de így minek törjem magam?Ezt természetesnek 
is vette mindenki 

- Jó, ez elfogadható. De mennyire elfogadható szá-
modra az, hogy a következő versenyen egy alig jegyzett 
birkózó, Kismóni János megvert. Az a Kismóni, aki 
előzőleg 74kg-ban szerepelt, te pedig most 95kg-os 
vagy. Ezt a békát hogyan nyeled le? Nem nagy blama 
ez, nem zríkálnak az irigyeid? 

- Azon a versenyen, abban a pillanatban ő volt a jobb. Ő 
nagyon akart, én pedig nem voltam eléggé felkészült Min-
denfogásomat megkontrázott, mindig rajtam maradt Pró-

báltam megverni nem si-
került. Megérdemelte a 
győzelmet és passz. Az iri-
gyek meg nem érdekelnek, 
soha nem is érdekeltek. 
Dumáljanak, amit akar-
nak, én Jól elvagyok ma-
gammal. Amit vártak 
tőlem, megtettemf amit 
sportban el lehet érni, elér-
tem. Ha ezek után csak le-
győznek, ha az utolsó 
kutyaütő is elver, az sem 
érdekel. Mondom azt ne-
kik. Mert téthelyzetben, ha 
tudomjvogy ezt az embert 
meg kell vernem, akkor 
maid meg is verem Mert 
akkor úgy készülök. Most 

megengedhettem 
magamnak, hogy 
kikapjak. 

- Azt is meg-
engedhetted 
magadnak, 
hogy visszauta-
sítsd egy német 
klub szerződési 
ajánlatát? Ha 
jol tudom, a 
Bundesligában 
kb. hússzorosát 
ajánlották an-
nak, amit itt-
hon keresel 
htwonta. Ennyi-
re el vagy 
eresztve anya-
gilag, vagy 
ennyire nem er-
dekei a pénz? 

- Persze, hogy 
érdekel. Nem 
semmi összeget, 

^ 25.000 márkát 
ajánlottak fel, 
ami már elég csá-
bító summa. De 
volt egy kiköté-
sük, ami már 
sokkal kevésbé 
volt csábító. Mi-

vel 90kg-ban van jó ver-
senyzőjük, nekem az olim-
piai súlycsoportomban 
kellett volna versenyezni 
s ehhez állandóan fo-
gyasztanom is kellett vol-
na. Erre pedig nem voltam 
kapható. Annyit nekem 
nem tudnak fizetni hogy 
hajlandó legyek sanyar-
gatni magamat. Nagyon 
szeretem a birkózást, de 
az életemet nem akarom 
teljesen annak alárendel-
ni amiatt magamtól min-
den apró örömöt - még az 
evést is - megvonni. És 
semmit nem akarok miatta 
elmulasztani az életből, 
ami visszahozhatatlan. 
Nagy, komoly versenyekre 
hajlandó vagyok fogyasz-
tani de állandóan még sók 
pénzért sem 

• A birkózés nagy fe-
gyelmet követelő sport, 
ahol az erő sem mellé-
kes. Vannak szinte őse-

reju, megállíthatatlan-
nak tűnő versenyzők is, 
akikre ránéz az ember, 
és azt gondolja, úristen 
ezt meg sem lehet moz-
dítani. Az ilyenek ellen 
segít-e a csibészség, az 
azzal járó intuíció? 

- Ez az erő dcloa egy 
kicsit téveszme. A birkózés 
szerintem elsősorban ész-
játék, magában az erő ke-
vés. A nagyon erős 
ellenfelet éppen hogy ész-
szel lehet megverni. Ha tu-
dom, hogy a nagyobb 
izomzat hamarabb elfá-
rad, akkor én jó erőbeosz-
tással, taktikával addig 
kihúzom, amíg az ellenfel 
el nem fárad. Ha baj van 
elő a vagánysággaí, egy 
kicsit lábat használok, egu 
kicsit lábrafogok, bedóbok 
néhány apró szabályta-
lanságot, megpróbálok 
olyat csinálni, amire ő nem 
számít. Ezek nagyon is 
észkérdések. Nagyon fon-
tos a pszichikai alkat is. 
Van olyan versenyző, aki 
edzésen teljesít 120%-ot, 
versenuen mea ötvenet, 
mert valami blokkolja, gör-
csössé válik, esetleg meg-
ijed a téttől. A másik lehet, 
hogy fele annyit edz, de 
lazabban veszi a dolgokat, 
felszabadultan bizkózik, 
esetleg pimaszul ellenfele 
képéve nevet, és győz. Én 
ebbe az utóbbi tipusba tar-
tozom 

- Könnuen beszélsz, 
mert végül is bajnok let-
tél. De mi történt volna, 
ha nem nyersz az olim-
pián? 

- Nagyon csalódott len-
nék. Össze lelkileg nem 
törnék, de biztos nyomot 
hagyott volna. Ezt Komá-
romi Tibin lehet legjobban 
lemérni, aki Szöulban 
"csak'' második lett, s aki 
ezt soha nem tudja tálán 
kiheverni Mindent megtett 
és mégsem sikerült, s ben-
ne egy világ dőlt össze. Én 
talán nem vettem volna 
olyan tragikusan, de belül 
biztosan nagyon bántana, 
talán nem is folytatnám 
így viszont négy évig, At-
lantáin én vagyok az olim-
piai bajnok. Oda még 
elmegyek, s oda sem úgy, 
hogy vesztesként akarok 
visszajönni S akkor négy 
év múlva lehet, hogy Tö-
rökszentmiklóson megint 
találkozunk. 

Úgy legyen. A viszont-
látásra. 

Pásztor 
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Nem történt semmi 
Hallottam: Az igazság napja közel, hisz lesz itt még válasz-

tás, s a köpenynek csak két "színe" van. 
A maga módján minden példabeszéd igaz. Ez is. /Az 

"elmélet próbaköve" s a "puding próbája" is, na persze./ 
Valószínűleg most kell sorolnom a magyarság nagy 

problémáit - a televízió alapján, hogy Béres Erika már 
tudja, de a nép még választhat a másik 52 féle közül. 
Nemzetünk közérze te fogalmazódik meg az egyik 
fogk rém-reklámban, amikor a "specialista" felelősségre 
vonja az egyébként lelkiismeretes anyát, mert az bármi-
lyen más fogkrémet használ, s nem az övét. Persze a 
lelkiismeretes anya nem hivatkozhat a lelkiismeretes apá-
ra, aki egy egészen más fogkrémet ajánl, s a brékelő nyu-
sziról még nem is beszéltünk. Az igazság kizárólagos 
letéteményesei reklámban még persze elmennek, bár néha 
túlzásként hat - számomra - az egyik reklám poénja: "le-
het-e élni nélküle?" Számomra nem kérdés: nem lehet, 
hanem muszáj. Szomorú játék ez. /Bár lehet, hogy a reklá-
mok alkotói s a kormány szóvivői, a sajtóiroda "névtelen" 
szerzői azonosak, vagy egy iskolában végeztek - esetleg 
egy alapszervezet tagjai voltak. Elismerem: rosszmájúság, 
a korszellem - talán - pártokon felüli./ 

Nem, sehogy sem tudom kiverni a fejeimből Csehov 
egyik novellájának rendőrfőnökét, aki köpenyét úgy veszi 
és "fordítja", ahogy a "vádlott kutya" gazdáját más-más 
fokára vélik a társadalmi ranglétrán. A köpenynek nem-
csak két "színe" van, s a kaméleonnak természetes, ha 
színeit a környezetéhez igazítja. /Mindig./ 

Ma már nincsenek ügyek... 
Rendőrileg teljesen normális, ha valakik horogkeresz-

teket rajzolnak, fasiszta jelképeket használnak, sőt röpla-
pok tuca t ja inak bir toklása még nem jelent i annak 
terjesztési szándékát. /Nem kell fantázia, ki lehet találni, 
hogy a Kossuth téri produkció "viszonzás" volt Antall 
József B.S.-beli kifütyüléséért, s az Andrásfalvy kontra 
egyetemi ifjúság esetért. Az nem probléma, hogy ezt szer-
vezni kellett, s hogy ez - ma még- rendkívül érzékeny 
nemzeti ünnepünkön történt./ 

Nem ügy... de nem hiszem azt, hogy csak nekem jut 
eszembe: Kétegyháza, most a Kossuth tér, mintha kifeje-
zetten azok malmára hajtanák a vizet, akik a rendőri hata-
lom k i te r jesz tésé t akarnák /mintegy a demokrácia 
ellenében/, holott a rend hiánya nem a rendszerjellegéből, 
hanem a rend-őreinek.magatartásából adódik. /Mintha ele-
ve késztetnék a polgárságot a rend "erős" óhajtására, hisz 
nagyon kevesen vannak közöttünk a Rambó és Schwarze-
negger lelkületűek és fizikai adottságúak. S amit nem 
egyszer sugallnak, a "védd magad", mert más - azaz a 
rendőrség - nem tud megvédeni, a rendszer hibájának sej-
teti a parancsnoki határozatlanságot. Persze, ez lehet pusz-
tán a dolgok logikája, s nem "összeesküvés". 

Elkeserít, hogy ma már nincsenek "ügyek", ma mintha 
csak személyes ambíciók lennének. A kiüresedett értékek 
helyét ugyanazon módszerekkel próbálják kitölteni, 
ugyanazon frazeológiával, ugyanazon paradigmák alap-
ján. /Holott "nekünk" nem a "neve" volt a baja, hanem az, 
ahogy működött./ 

Tudom persze, hogy a kataklizmatikus változásoktól 
eltekintve az új uralkodó elitnek ki kell egyeznie a régivel 
/főként a gazdaságot birtoklókkal/, de arra azért nem gon-
doltam, hogy ez ilyen "simán" és gyorsan kiüresíti a még 
megmaradt hiteket. S pusztán a személyes nagyravágyás 

eszközévé teszi a politikát. Az az érzésem, hogy az értelmiség 
javának a változásokat igenlő egykori magatartása s jelenlegi 
passzivitása egyformán tudakolt volt, illetve az. 

Bár a humán értelmiség - ha úgy tetszik: megnyerte ezt 
a forradalmat, törvényhozói munkássága mégis inkább a 
hatalmat, s nem az értelmet, főképpen nem magát az értel-
miséget szolgálta. A törvényhozás olyan, mint a mai mo-
dern művészet: önmaga apropója. Törvények tucatjai 
ébresztik rá az embereket más törvények "ezreinek" hiá-
nyára: minden törvény egy régi-másikból - ered, ezt ma-
gyarázza, s önnön magyarázatát is igényli - így újabb 
törvényt igényel. Minél több a törvény, annál inkább lát-
szódik a jog "tekintélytelensége" /hisz maguk a honatyák 
kérdőjelezik meg az Alkotmányt, s igyekeznek tételeit 
kikerülni/. Az igazság és a törvény teljesen elszakadt egy-
mástól, s a jogállam helyett a "jogok államában" élünk. 

Ma már nincsenek nemzeti ügyek, csak hivatali ügyek. 
/Néhány naiv azt hitte, hogy a közalkalmazotti törvény 
érette van, pedig csak a miniszteriális urakat védik, akik 
elsáncolták magukat hivatalaikban, s eleve költségvetési 
csődöt jelentene hatalomváltás esetén a hivatalnokok cse-
réje. Minden működik úgy, mint azelőtt, a bürokrácia fel-
zabálta a forradalmat, pecsét kérdésévé tesz hitet, etikát, 
igazságot, s kizárólagos döntőbíróvá mindenkit, akinek 
pecsétje van. 

Mi pedig egy nagy-nagy hivatal "ügy-felei" vagyunk, s 
ha létünket nem tudjuk "illetékbélyeggel" - azaz adóval -
igazolni már nem is létezünk, s "ügyünk egyre fogyottabb" 
adónk arányában. 

Hiszem, hogy a köpenynek csak két színe van, de nem 
tudok szabadulni a gondolattól, hogy kiknek "nem fogyott 
az ügy", azaz "ügyesek", azoknak több /sőt több tucat/ 
köpenyre is futja / s mindegyiken lehet még fordítani!/. 

Kakuk Imre 

V9 ff889S889E889&889ff889E889B889E889&889ff889S889ff889&S89&88& 
» » 

Megjegyezzük 
a ss 
» » 
• BE 

l Egyre több a kutyabarát Törökszentmiklóson is. « 
S Ez dicséretes és helyes, de ne feledkezzünk meg « 
; emberbaráti kötelezettségünkről sem! ; 
BE BE 

« Nemcsak gyerekek, de felnőttek is komolyan » 
S panaszkodnak az utcára engedett, gazdátlanul kint s 
5 sétáló nagy - és még nagyobb kutyák miatt. Félel- l 
5 rnet keltenek a járókelőKben, amin nem is lehet " 
l csodálkozni. Szeretnénk a "gazdik" figyelmébe » 
£ ajánlani az ide vonatkozó rendelkezést: « 
£ A 17/1968. /IV. 14./ Korm. számú rendeletben £ 
1 megállapított szabálysértések "VESZELYEZTE- £ 
2 TES KUTYAVAL" c. fejezet 13. szerint: s » » 
1 "Aki kutyáját kóborolni hagyja, vagy a város bel- " 
2 területén felügyelet nélkül bocsátja utcára, vagy » 
S nem pórázon vezeti... 3000.- Ft -ig terjedő pénzbír- s 
« sággal sújtható. : 
l A szabálysértést nemcsak az eb tulajdonosa, £ 
S henem más is elkövetheti. Igy pl. ... aki másnak a s 
- kutyáját szívességből vagy szórakozásból a város £ 
« belterületén póráz nélkül vezeti..." stb. « 
K * f t * * S f t 9 * S f t * * * f t V * f t K * C S f t * * M f t * f f * f t V * S R « * f t f t « * 8 f t V « f t * * V f t f t « * S f t a « K 
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N o v e m b e r 1 3 - i g 
A P i n c e g a l é r i á b a n 

MLADONYICZKY BÉLA^ 
szobrászművész kiállítása 
N y i t v a : n a p o n t a 13-18 ó r á i g 

7. szombat 14.30 óra 
R Xöld Gyógyítás Alapítvány és 
a magyarországi Bőid Párt bemutatója 
-természetgyógyász előadás -tanácsadás 
-Böld Klub megalakítása 
-Sóid Párt irányelveinek ismertetése 

8. vasárnap 18.00 óra 
Vasárnap i k a b a r é 
Közreműködik: éles István; 
Horváth Szilveszter; Ihos József 
Jegyek 180, 160, 140, Ft-os árban 
a 23-as szobában válthatók 

13. péntek 16.00 óra 
Színház busz indul a 
MADÁCH KAMARA SZÍNHÁZ-ba 
A férfi akit szeretek című 
nosztalgikus komédiára. 
Jegyek igényelhetők a 23-as szobában. 

13. p é n t e k l9«oo óra 

G Ö R Ö G T Á N C H Á Z 
B e l é p S : $ o F t . 

I S . v a s á r n a p 7 . 0 0 é ra 
B a r a n g o l á s s z é p t á j a i n k o n : 

Gyönayfis, Pásztó, Hollóko -
kirándulás autóbusszal. 

Ríwvít i l i k S 11«fi 9 : 250 Ft. 
Jalmtkaiéi a 30-at izakíkin. 

19. csütörtök 10.00 és 14.00 óra 
A kecskeméti Ciróka Bábszínház 

vendégjátéka SKATULYÁCSKA 
HERCEGKISASSZONY címmel 

Jetfyek a 22-es szobában válthatók 50 Ft-os árban. 

21 . s z o m b a t 1 9 . 0 0 óra 
Jótékonysági bál a 

M i n d e n k i k a r á c s o n y a j a v á r a 
Zene: Molnár József és zenekara 

23. ké+fó 16.30 óra 
Lakosság i fóeum a 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 
újság szerkesztőivel 

26. csfltdrtOk 17.00 óra 
Bérleti hangverseny 

VIHflRZENÉK 
K f t z r c m f i k O d I k : 

a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
és Résonyl Lella hegedűművész 

A Pincetanya ajánlata: 
November 2-től nyitva: hétfőtől - péntekig 

naponta: 1 4 - 2 0 óráig 

Várunk minden fiatalt, aki alkohol nélkül, nyugodt, kellemes 
környezetben kívánja eltölteni^szabadidejét 

Induló klubok: 
4. 16 óra 
4. 17 óra 

ROCK KLUB 
KÉZMŰVES KÖR 

Vásárok 
6. 9-17 óráig Használtruha vásár 

Olcsó csizma és cipővásár 
11. 9-16 óráig Szabadidőruha vásár 
13. 9-17 óráig Rendkívüli cipő és függönyvásár 

A Helytörténeti Gyűjtemény és M ú z e u m ajánlata: 
Ábrahám Jakab brassói grafikus művész önálló kiállítása 
Kada István törökszentmiklósi naiv festő kiállítása 

Csoportokat előzetes bejelentés alapján fogadnak. 

H o l t a r t a n y o m o z á s a | 

G R A F F I T Y D I S C O | 

ü g y é b e n ? j 

Mint ismeretes, két hónappal ezelőtt f 
garázda elemek összetörték a Graffity f 
Disco ablakait és berendezésének egy | 
részét. A Rendőrkapitányság Bűnügyi f 
Osztályvezetőiétől KertünK tájékoztatást 
a nyomozás állásáról. 

Az elkövetők nagy részének kilétét 
felderítették, velük szemben a bizonyítási 
eljárás folyamatban van. Egy részük fia-
talkorú, de vannak köztük felnőttek is. 
Egyesek elismerik a garázdaság tényé-, 
neK elkövetését, mások viszont - élve a 
törvény adta lehetőséggel - megtagadták 
a vallomástételt. Az ügybe a Budapesti 
Ügyészségi Nyomozó Hivatalt is bevon-
ják. 

A következő héten nagyobb rendőri 
erő biztosította a Graffity Disco környéké-
nek nyugalmát, ennek ellenére két külön-
böző garázdaságot követtek el. Egy 
sorállományú katona szándékosan be-
törte a nagyméretű kirakatüveget, egy 
másik, négy fős társaság pedig gépkocsi-
ból csuzlival kilőve, rongálta meg azt. A 
sorkatona és a négy fős társaság kilétét 
felderítették. Ellenük a nyomozás folya-
matban van. 

A Rendőrkapitányság a jövőben a 
rendezvények tartásakor nagyobb erővel 
próbálja a rendet biztosítani. 

(H. J,-né) 

Gyógyszertárak novemberi ügyelete: 

nov. 7-8.: 15/66 Almásiút2. 
nov. 14-15.: 15/66 Almásiút2. 
nov.21-22.: 15/67 Kapisztrán út 
nov.28-29.: 15/68 Kossuth út 83. 

HALOTTAINK 

Szeles András /69/ Dögei Imre /55/ Juhász Sándorné 
Sántha Erzsébet /81/ Bottlik Illés 1611 B. Kiss Jusztina 
/65/ Búzás Károly /83/ Lőrinczi Károly /83/ Molnár 
Sándor/66/ Suki Ferenc /53/ Szűcs Sándorné Tóth Eszter 
/68/ Hoppál Imre /31/ Sándor Jánosné Polgár Apollónia 
/85/ Dóra Boldizsár /65/ Bata József /40/ Tóth István /66/ 
Csajbók Józsefné Újlakán Julianna /92/ Bangó Jánosné 
Kiss Margit >74/ Litkei Lajosné Lados Ilona /72/ Bakti 
Gábor /63/ Líbor Imre /42/ Tóth Pál /68/ Ajtai Dávid 
Richárd /9 hónapos/ 

FARAGÓ IMRE 
/ 1 9 0 3 - 1 9 9 2 / 

Október 9-én temetésre kondult a harang. Faragó Imre 
nyugdíjas pedagógustól búcsúztak szerettei, barátai, egy-
kori kollégái és tanítványai. 

Hosszú ideig volt a Hunyadi úti iskola igazgatóhelyette-
se. Nagy szakmai tudás, pontosság, udvariasság és tiszte-
lettudás jellemezte. Iskolája fejlesztésének erdekében 
bármilyen munkára készen állt. Nyugdíjasként több iskolá-
ban teljesített napközis szolgálatot. 

Nagyszerű emberként maradt meg emlékezetünkben. 
Rengeteget dolgozott családjáért. Harminc évvel ezelőtt 
hirtelen veszítette el feleségét. Ettől kezdve egyedül nevelte 
négy lányát. Állandó derű, önzetlen segítőkészség jelle-
mezte. Nem törte meg a második tragédia sem, ami legidő-
sebb lánya halálával érte. Tisztelettel és csodálattal 
bámultuk óriási lelkierejét, hogy talpon tudott maradni a 
csapások súlya alatt. 

Fáradhatatlanul segített unokái felnevelésében is. Gaz-
dag életútját a gyöngyösi kórházban fejezte be október 
3-án, 89 éves korában. 

Nyugodjék békében! 

/H. J-né/ 

Törökszentmiklós i s Vidéke Független Közéleti Lap 
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Telefon: 13. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Hajnal Józsefné; Kakuk Imre; Kovács Győrgyné; Pásztor Gábor 

Tipográfia: Takácsné Papp Éva; Nagy János 
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Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0866-1839 
GATE MGFK NYOMDA Mezőtúr 
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Brassói szemmel a romániai választásokról 
Beszélgetés Markó Gáborral és Szente Lászlóval, az RMDSZ 

Brassó megyei küldötteivel 
Az Erdélyi Napok keretében váro-

sunkban vendégeskedő brassói cso-
portot elkisórte Szente László, Brassó 
városának tanácsnoka ós Markó Géza, 
az RMDSZ brassói szervezetének alel-
nöke is. Természetes, hogy megismer-
kedésünk után nagyon gyorsan a 
közelmúltban lezajlott - az erdélyi ma-

yarság sorsának alakulásában döntő 
[elentőséggel bírható - romániai vá-
asztásokra terelődött a szó. Mivel a 

teljességre való törekvés megkísérlé-
sét is lehetetlennek tartottuk, igyekez-
tünk a beszélgetéstől az ismert 
végeredmény hátterére, a magyarság 
ós a demokratikus ellenzék esélyeinek 
latolgatására vonatkozó részeket ki-
emelni. 

- A RMDSZ soha olyan eredménye-
sen nem szerepelt, mint a mostani, szep-
temberi választásokon, pedig innen úgy 
tűnik, mintha az egység falán repedések 
mutatkoznának Platformok kialakulásá-
ról, Domokos Géza ellleni támadásokról 
lehet olvasni, s eltérőek a választások 
után kialakítandó taktikára vonatkozó el-
képzelések is. Mennyire súlyosak ezek a 
jelenségek? 

-Az RMDSZ egy sokszínű, az egész 
erdélyi magyarságot összefogó szerve-
zet. Megtalálhatók benne a keresz-
ténydemokraták, a kisgazdák, van 
ifjúsági szervezete, de magába foglalja 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sületet, az Erdélyi Magyar Tudományos 
Egyesületet, és lehetne még sorolni, 
hány tagszervezetet. Nyilvánvaló, hogy 
egy ilyen gyűjtőpártban nem lehet min-
denki egy elven,s vannak ideológiai elté-
rések is. Az is tény, hogy a tagok 
vérmérséklete, politikai, taktikai elképze-
lése sem egyforma. Kialakult egy radiká-
lisabb szárny, és vannak fontolva 
haladók. Hogy kiknek lesz igaza, azt eb-
ben a pillanatoan nem lehet tudni, hiszen 
a választások után még nagyon sok kér-
dés nyitott. Egy viszontbiztos: ha vannak 
is vitáink,azok belső viták, s a döntő fon-
tosságú kérdéseket nem érintik. Az alap-
kérdésekben - anyanyelv használata, 
iskolákhoz, kulturához való jog, önrendel-
kezés - mindenki egyetért, ezeknek min-
den vitát alárendelünk, s kifelé abszolút 
egységesek vagyunk. 

- Míg az RMDSZ a vártnál is jobban 
szerepelt, ugyanez az ellenzékről általá-
ban nem mondható el. Elsősorban a De-
mokratikus Konvencióra gondolok 

- A Konvenció elkövetett egy komoly 
taktikai hibát azzal,hogy a választások 
előkészítése során szinte teljesen mel-
lőzte e falut, amit Iliescu nagyon is fontos-
nak tartott. Ő tudta, hogy a románokba 
beleivódott a paternalista típusú hatalom 
elfogadása, s sikerrel szuggerálta a pa-
rasztságba a burzsoá-földesúri restaurá-
ció rémképeit. A Konvenció nem fogta fel, 
hogy ahol egyébként is elfogadott, ott 
fölösleges kampányoznia, hanem oda 
kell az erőt koncentrálni, ahol az ellenfél 

az erősebb. Azokban a megyékben, ahol 
az RMDSZ kampányozott, mindenütt el-
mondta a mieinknek, hogy menjenek át a 
román szomszédhoz, győzzék meg, 
hogy a változás, a demokrácia mellé kell 
állnia, s szavazzon a Konvencióra, Cons-
tantinescura. Meg is lett az eredménye, 
mert a magyarság lakta megyékben szin-
te mindenütt az ellenzék győzött, mert 
minden magyarnak legalább egy román 
komája van. Ugyanezt a Konvenció a ro-
mánok lakta megyékben elmulasztotta, s 
ezek lettek Iliescu fő bázisai. 

- A parlamanti csatát nem nyerte meg 

az ellenzék, de az elnökválasztás máso-
dik fordulója előtt úgy tűnt, hogy abból 
Constantinescu kerül ki győztesen, hi-
szen az NMF, az RB, a DK és az RMDSZ 
vezetői is mellette álltak ki. Mégis veresé-
getszenvedett. 

- Ennek az a magyarázata, hogy a 
pártok vezetői rosszul mérték fel éráikét, 
nem ismerték tagságuk véleményét. Hiá-
ba ígérnek, ha nem rendelkeznek olyan 
tagsággal, amely kiáll mellettük. Őket 
magukat az első fordulódban termé-
szetesen jelölte a tagságuk, de azt már 
nem tudhatták, hogy ha már csak Cons-
tantinescu és Iliescu között választhat-
nak, kire fognak voksolni. A polgár pedig 
határozatlan, politikában járatlan. Kire fog 
szavazni? Nyilván arra, akit ismer, aki két 
éve atévébol mosolyog rá magabiztosan, 
s aki megígéri, hogy megvédi őt a tőkés 
kizsákmányolástól. 

Ráadásul előkerültek számításba 
sem vett pártok. Az ortodox kommunis-
tákból álló Szocialista Munkapárt, a fa-
siszta jellegű Nagy Románia Párt 
felbukkantak a semmiből, s rögtön parla-
mentbe is jutottak. Ók is Iliescut támogat-
ták. 

Lesz-e valami változás Romániá-

ié, mert eddig 7%-kal egyedül állt, mint 
ellenzéki párt, most pedig egy 43%-kal 
rendelkező laza kapcsolatrendszerű el-
lenzéki csoportosulás tagja. 

- A változással kapcsolatosan csak 
annyit, hogy Iliescu bejelentette már, 
hogy nem enged a reformokat sürgető 

nyugati nyomásnak, s folytatja a 89 óta 
követett külpolitikát is. Azt, hogy merre 
lép, nem lehet tudni. A szavazás minde-
nesetre legitimálta eddigi politikáját, s na-
gyobb lehetősége lesz befolyása 
növelésére. Az pedig, hogy pillanatnyilag 
kisebbségi kormány alakítására kény-
szerül, ne tévesszen meg senkit. Az el-
lenzéki pártok közül igazán csak a 
Konvencióra lehet szám ítani, a többiek az 
erőviszonyok alakulását figyelik. Hogy 
hova állnak, csak ezután dál el. Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy nálunk más a 
helyzet, mint Magyarországon. Ott az ön-

kormányzatoknak van anya-
gi keretük, van mivel gazdál-
kodniuk. Nálunk nincs mivel. 
Ha odakerül a sor, a Konven-
ció - s általában az ellenzék -
polgármestereit le sem kell 
hatalmi erővel váltani, gaz-
daságilag lehetetlenné lehet 
tenni őket. Ha nem kapnak 
pénzt, nem lesz tej, kenyér, 
nem épül út, kit fog a lakos-
ság szidni? Nyilván a polgár-
mestert. S melyik 
polgármester nem kap 
pénzt? 

- Iliescu azt is bejelentet-
te, hogy törvényjavaslatot 

nyújt be a parlamentnek, amely hat hó-
napra rendívüli intézkedéseket tenne 
számára lehetővé a "bűnözők elleni harc-
ban", a "rend és törvényesség légköré-
nek megteremtése érdekében. Hihető - a 
kérdés költői-, hogy valóban erről van 
szó? 

- Erről csak annyit, hogy megválasz-
tása után első dolga volt, hogy kiengedte 
a börtönből a bűnözőket. Hogy valójában 
mit takar a bejelentett igény, csak később 
derül ki. Takarhatja a "reno" megteremté-
se az ellenzékkel való leszámolást is. 

- És ha nem fogadja el a parlament? 
Az alkotmány szerint nincs túl nagy hata-
lom az államelnök kezében. 

- A régi alkotmány szerint nem volt. 
Ne felejtsük azonban el, hogy 89-ben 
nem normális körülmények között lett el-
nök. De most igen. Most törvényesen vá-
lasztották meg, s ez sokkal nagyobb 
hatalmat biztosít neki. Nem vagyunk 
meggyőződve, hogy azt úgy használja fel 
maid, hogy nekünk is jó legyen. Szerin-
tünk hamar ki fog derülni, csak figyeld a 
sajtót! 

Csak remélni merem(7), hogy egy 
egész világgal szembefordulni még-
sem akar. Annyira elvakult talán 6 sem 
lehet 

Pásztor 
fotó: 

A fehér asztalnál is politikáról folyik a szó. 
Balról jobbra Szente László, Markó Gábor, a 
cikk írója ós Dr. Szabó Lajos országgyűlési 
képviselő 
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Szívünkhöz szólt a 

Búzavirág Népi Együttes dala 

Erdélyi Napok 1992. okt. 22-28-ig 
A történet másféléve kezdődött az rErdélyiek.klu6ja első 6aráti 

találkozóján, 2L vendégeksorában volt fyiff(Pista 6ácsi, az együttes 
vezetője is, aki ipVm rokpnlátogatáson tartózkodott a város6an. 

9{yugdíjas tanár Brassóban, de ma is aktívan tavékenykedik^a 
néphagyományok.ápolásá6an. 

!A segíteniakarás szándéka már akkor megfogalmazódott. !A 
szavakat tetteké kpvettékz és így októ6er 22 és 25-e közön 52 fős 
küldöttség érkezett a város6a. 

!Az Áprily Lajos 'Elméleti Líceum 42 fős Búzavirág Együttese, 
az iskola igazgatója, aligazgatója, tanárai és a szintén meghívott 
(KM(DSZ "Brassó megyei küldöttsége. 

felejthetetlen előadást 23-án este tartották. Szem nem maradt 
szárazon azon az estén. JA művészi élmény, a tisztelet és a fájdalom 
elnémított mindenkit. A műsor utolsó percé6en felállva hajtottaké 
fejet a magyarságukért otthon is 6átran kiálló, kulturális missziót 
teljesítő kis csapatnak-

jykukpn oly tisztán szólt az 'Erdélyország az én hazám' - hogy 
hitüktől, kitartásuktól példát vehetnének kellemesed 6 szegletén a 
magyar földnek^ 

*Kpvács Qyörgyné 

A barcasági guzsalyos kedves leánytánca 

Közös vacsora a vendégekkel 

A líceum tanárnője átadja az Iskola évkönyvét Mellette az 
RMDSZ küldöttség tagjalés az MDF elnöke 
A vacsorán Pista bácsi lányai körében 

Fürge lábak ropják a táncot 

Xpszönjük. 
A Magyar (Demokrata Toröf^zentmi^ósi Szervezete l&szönetét 

fejezi k} a város polgárainak hogy szeretettef fogadták a Brassói vendégedet. 
íKpszöttjűk adományaif&t. 

Xpszönjüka váttaíatof&af^ az intézményefqiekjíz anyagi és emberi segítséget. 


