VÁROSI

ünnepi pillanatok
(Fotó: Czakó Friderika)
Beszámolónk a 8—9. oldalon.

A katonák és a PICOLÓ
Számtalan jelzést kapott szerkesztőségünk, hogy a
Picoló sörözőbe nem mehetnek be a sorállományú (kiskatonák. tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak, hogy kultúrált körülmények között egy jót biliárdozzanak, egy-két pohár sört megigyanak, elbeszélgessenek.
Vajon mi lehet az oka? Ennek jártunk utána.
A csongrádi úton található a Picoló nevű söröző a
Laktanyától pár méterre. A tulajdonos, ifj. HAJDÚ
IMRE.
— Mielőtt még elkezdődött az építkezés, semmi kifogása nem volt a polgármesteri hivatalnak, sem a
rendőrségnek, hogy itt sörözőt nyissak. Megvoltak az
engedélyek. Olyan indokkal kezdődött a mostani „cirkusz", hogy itt rúgnak be a katonák. Itt van a laktanyánál a „Kismakkos", abban is van katonai érdekeltség. Sőt még hátul kerítés sincs. Gondolom, nem direkt csinálják. Nem tudom, hogy mennyire van benne
a dologban az Obsitos főnöknő férje, mivel ő is katonatiszt.
— Ahogy informálódtam, — mondja Imre — már
gyakorlóban is kiugranak focizás után — átjönnek a

„világításon" — és bejönnek italozni. A katonatisztek
nagyobb része itt Lakik. Neim biztos, hogy kockáztatja
a hazamenetelét az a katona, aki ilyenkor átszökne a
kerítésen. Úgyis gondolják, hogy bármikor lehet bent
katonatiszt.
— Azt is hallottam, — folytatja — hogy augusztus
elejétől a kantinban is mérik a sört!?
A katonákkal nem volt különösebb gond. Én is voltam katona. Kijöttem, megittam egy sört, probléma
nem volt. Ha n e m érkezik: be időbe, az a katona baja.
Erről én tehetek? Nem.
A laktanya parancsnoka 3/1992. sz. helyőrségi parancsa szerint a sörözőt a szentesi helyőrségben sorállományú és továbbszolgáló, hivatásos állomány még
szabadságon, civil ruhában sem, sem eltávozáson lévő
katona nem látogathatja. Nem tudom — így Hajdú
[mre — ebben a demokráciában hogy engedhetik
meg maguknak? Akármilyen katonatiszt vagy honvéd,
a szabadság ideje alatt azonban oda megy, ahova jólesik. Nem?
— Milyen Indok alapján hirdette ki a parancsot?
— kérdeztem JUIiASZ JÖZSEF ezredes urat.
(folyataás a 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)
— A következőkről van szó: Hosszú éveken keresztül egy bizonyos fokú védőkörlet, védőtávolság volt
minden laktanya körül. Ezen belül vendéglátó egységet létrehozni nem lehetett. Példának okáért a Kis
Zsigmond utcában van egy „Kismakkos." Több ilyen
vendéglátó egység is létezik. Meg akarnak élni. Én
nem is vagyok ellene. A társadalom minden rétegéből
jönnek be katonának a fiatalok. Sajnos a mi katonáinknak sem mindegyike öntudatos. A megnyitás óta
kilenc komoly rendkívüli eseményem volt. Egyértelműen visszavezethető ez a Picoló nevezetű vendéglátóipari egységre.
Igyekszünk minél többször kiengedni a katonáitat.
Szórakozzanak. Az nincs bekalkulálva, hogy hullarészegre igya valaki magát. Kimenő öltözetbe szépen
felöltözve mennek ki. Nem tornacipőben és melegítőben kell kiszökni a kerítésen keresztül. Nincs olyan
kerítés az országban, amin a katona ki ne tudna menni. Igyekszünk azért tenni ellene, hogy ne a „kerítésparanasnokságot" használják a katonáink.
Előfordult, hogy kiment a katona. Leittasodott és
megverte a szolgálatost. Súlyos, rendkívüli esemény.
At van adva a katonai ügyészségnek. Ez tette be a
végleges döntésemet. Valamennyi zászlóalj és századparancsnokom egyértelműen azt javasolta, hogy azonnali hatállyal ezt az egységet meg kell számunkra
szüntetni ideiglenesen. Nem egy végleges dolog. Ameddig ezek a körülmények nem változnak katonáink körében.
Az a baj, vannak olyan emberek, akik nem tudják
elfogadni, nem tudnak beilleszkedni, nem tudnak alkalmazkodni azokhoz a jelenlegi érvényben lévő szabályzatokhoz, amik vannak. Ezért kellett ezt megtenni.
Bűncselekmény lett belőle, súlyos, rendkívüli esemény.
Mutatok olyan jegyzökönyvet, amiben benne van, hogy
I liter rumot itattak meg a katonával. Milyen kocsmáros az ilyen? Utána engedik a városba visszamenni,
és összetöri a telefonfülkét.
Nekem védeni kell a katonáimnak a biztonságát. Azt
a fiatalembert, akit a szülő átadott nekem, úgy akarom hazaengedni, ahogy illik. Soha nem voltam bent
a Pieolóban. Azt mondják, hogy nagyon kultúrált. Ha
a vadász kollégám egyszer majd meghív, akkor szívesen bemegyek. (Közben kiderült, hogy a tulajdonosi
édesapja is vadászik — szerk.—)
— Nem kaptam még jelzést, hogy a „Kismakkosba"
katona járt volna. Nem nagyon szeretik a sorkatonák,
ha ellenőrzést kapnak egy tiszt részéről. Amennyiben
jelzés érkezik valamelyik helyről, vagy hasonló dolog
történik, letiltatom azt is.
— Parancsnok úr, ott is bo tudják az italt adni a
kerítésen?
— Ez nem kizárt dolog.
— Azok a katonák, akik lerészegedtek, biztos, hogy
a Picoló sörözőben italoztak?
— Igen. — mondják az irodába megérkezett zászlóalj-parancsnokok. Az üzletvezető inkább azon gondolkozna el, hogy ne adjon annyi italt a katonának. Példaként említem, hogy minden deci unikumhoz 2 deci
bort ivott. Szerencse, hogy nem gyúlladt meg benne.
Egyetértek az ezredes úrral. Mi javasoltuk neki a rendelkezést. Nekünk annyi problémánk van az üzlettel,
hogy az összes többivel nincsen ennyi. — m o n d j a Bánfi
Attila őrnagy.

— Az én zászlóaljamnál is három olyan eset történt
az utóbbi időben, hogy itt leittasodtak a Pieolóban.
Ügy kellett behozni a katonákat. Jöttek vissza szabadságról, eltávozásról. Én is egyetértettem. — igazolta
Kovács Attila őrnagy is.
— A kisegítő gazdaságot (szolgálati helyet) önkényesen elhagyták, a sörözőbe távoztak, és úgy jöttek
vissza részegen a katonák. Fogdába kellett őket helyezni. — erősíti meg Kajnor Tibor őrnagy.
— A parancs megjelent, a tisztekre és tiszthelyettesekre hogy hatott?
— A hivatásos állomány tudomásul vette. — vágják
rá a választ.
— Nagyon sajnálom. Sorállományra alapozni a kocsma forgalmát, ez egy tragédia. — jegyzi meg a laktanya-parancsnok.
A tulajdonos, ifj. Hajdú Imre a panaszával megkereste az országgyűlési képviselő irodavezetőjét, Kozma
Sándort is, akit én is felkerestem.
— Amikor ez a parancs megtörtént, jöttek hozzám,
hogy hol a képviselő, és akkor most mit csináljunk?
Furcsának találtam nyomban, hogy ezeket az embereket szabadságjogukban korlátozzák. A katonákat kell
fegyelemre szoktatni, nem a kocsmát kell eltiltani tőlük. A katonákat kell olyan szankciókkal fegyelemre
késztetni, sogy ne menjenek be ittasan a laktanyába,
és ne vigyenek be alkoholt .Máshol is berúghat. Akkor
az egész városban be lehetne tiltani minden kocsmát,
minden szórakozóhelyet. Nagyon furcsa. Szabadság
időben és civilben sem? Miért? Ha nem tud kultúráltan viselkedni egy katona, vagy egy katonatiszt, az
nem a kocsmáros hibája, hanem az ő s a j á t egyéni
gondja. A belső rendet a parancsnoknak kell megteremteni, de nem úgy, hogy külső szankciókat hozzon.
Ha eljön a katonának a hozzátartozója, a szerencsétlen gyerek kap két órát. kimehet a laktanyából,
valahova üljön m á r le. A Picoló sörözőben le tud ülni. el tud beszélgetni a családdal. Vagy akkor kiviszik
neki a féldecit? Fiam. idd m á r meg, mert ide nem
jöhetsz be . . . Röhej! Az emberi jogokat ne tapossuk
már sárba!
A Szegedi Katonai Ügyészség február 20-án kelt
leveléből idézem: „A vendéglátóhely üzemeltetőjét a
helyőrség parancsnok nem köti. Tehát a tilalom ellenére a vendéglátóhelyre járó katonákat korlátozás nélkül kiszolgálhatja."?!
— Ha jogszabályba ütközött volna, akkor ki sem a d ták volna az építkezési engedélyt. — Mindezt felháborodva említi a fiatal Hajdú Imre.
— Kártérítést akarsz-e követelni?
— Valónzínű. Eszembe jutott. Hogy kifizeti a honvédség, vagy éppen személyesen aki hozta a parancsot, nem tudom.
A csongrádi úton lévő Picoló söröző tulajdonos álma egy kerthelyiség és egy tekepálya kialakítása.
Gondolom, a környék lakóinak és a katonáknak is
szükségük volna mindezekre. Remélem, hogy az ügy
végére minél előbb pontot tudnak tenni, és ú j r a vendégként üdvözölheti a Picoló söröző a kiskatonákat,
tiszteket, tiszthelyetteseket és a polgári alkalmazottakat. Fontosnak tartom a közös, cselekvő megegyezést
a parancsnokság, a katonák és a tulajdonos között.
DÖMSÖDI MIHÁLY

A VÁROSHÁZÁN KERESSÉK és még

Mit kell tudni a magánközjegyzőségről!
Az ország közvéleménye néhány hónappal ezelőtt
értesülhetett arról, hogy az állami közjegyzőség megszűnik, és helyébe ú j szervezet lép. A sajtóból, a rádióból már hallottunk az ú j szervezet lényegéről, azonban úgy tűnik, sok kérdésben az emberek még tájékozatlanok. Dr. Bujtás Lászlóné Szentesi Közjegyzőtől
szeretnék hallani néhány szót az ú j szervezet lényegéről és néhány olyan helyi kérdésről, amely a szentesi és a Szentes környéki embereket érint.
— 1992. év január hó 1. napjától működik hazánk-

ban a szabadfoglalkozású, ún. latin típusú közjegyzői
szervezet. Ennek létrejöttét hazánk európai integrációja tette indokolttá. Ez a típusú közjegyzőség olyan
garanciális intézmény, amely a nemzetközi együttműködéshez elengedhetetlen. Az ú j intézmény elsődleges
célja a jogviták kialakulásának megelőzése. Ehhez az
szükséges, hogy a közjegyző a hozzá forduló feleknek
mindenre kiterjedő jogi felvilágosítást nyújtson.
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(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalról)
A Közjegyzői törvény meghatározza a közjegyző
feladatait, ennek ellátásához közjogi felhatalmazást
ad, azonban a tevékenység személyi és tárgyi feltételeit a közjegyző a részére az ügyfelek által fizetett
munkadíjból biztosítja. A közjegyző köteles a hatáskörébe utalt ügyekben eljárni, s ezért részére a jogszabályban meghatározott, az ügyértéktől, vagy a tevékenységre fordított időtől függő díjazás jár. A jogszabályban meghatározott díjszabástól a közjegyző
nem térhet el.
— Emelkedett-e a díjszabás a korábbi közjegyzői eljárási illetékhez képest?
— A hagyatéki eljárásnál nem. Azonban az okiratok és tanúsítványok készítése terén emelkedett.
— A közjegyző feladatköre a korábbihoz képest
mennyiben változott?
— A hagyatéki ügyek változatlanul a közjegyző hatáskörébe tartozók, s nem változott a jogorvoslati lehetőség sem. Az ú j törvény tehát a hagyatéki ügyek
intézését változatlanul hagyta. A közjegyző jár el az
okirat megsemmisítési ügyekben is. Nem tartoznak
azonban a közjegyzőhöz a végrehajtási ügyek, és már
1991. év november hó 1. napjától az ún. előzetes bizonyítás elrendelése iránti ügyek sem. Az 1991. december hó 31. napjáig érkezett hagyatéki ügyek irattári
elhelyezése a Szentesi Városi Bíróságon történik, így
ezekben a (már) befejezett ügyekben) a felek a kérelmeikkel a bírósághoz forduljanak. Az 1992. január hó
1. napja után érkezett ügyek a közjegyzőnél maradnak.
Szeretném tájékoztatni arról is a feleket, hogy az
1991. december hú 31. napjáig készült közjegyzői okiratokat, (ezek között az 1898. évtől a magánközjegyzők
által készített, majd az állami közjegyzőség idején
készült okiratokat is) valamint a közjegyzők által kihirdetett magánokiratokat, (ezek végrendeletek és
egyéb végintézkedések) továbbá a közjegyzőnél letétbe helyezett magánokiratba foglalt végintézkedéseket
a területi kamara székhelyén, Szegeden létesített ún.
közjegyzői irattárban helyeztük el. Onnan az okirat,
vagy hiteles kiadmány másolat kiadása az irattár vezetőjén — aki maga is közjegyző — keresztül történik. Ezeket az okiratokat pontos, egyeztetett jegyzékkel, és minden ehhez kapcsolódó segédeszközzel adtuk
át. Az állami közjegyzőség idejéből tehát semmilyen
okiratot irodámban nem őrzök, annak beszerzéséhez
azonban segítséget nyújtok.
— Nehézséggel jár-e az új típusú iroda működtetése?
— A pénzkezeléssel kapcsolatos összes feladat úgy
érzem, aránytalan terhet rótt rám, különösen az első
hetekben, s ez a mai nap is igen sok időt vesz el az
érdemi ügyintézéstől. Ez azonban az iroda fenntartásának velejárója, e r r e számítani kellett. Ezek a nehézségek, valamint az átalakulással kapcsolatos munkák elvégzése az indulást megelőző továbbképzések,
megbeszélések sajnos azt eredményezték, hogy a korábbi ügyintézési határidőt tartani nem tudom. Az
ügyek így felszaporodtak, ami úgy tűnik, az ügyfelek
részéről is szokatlan. Emellett az utóbbi időben a termelőszövetkezetek
vagyonnevesítésével
kapcsolatos
ügyintézéshez az érintett hagyatéki ügyeket előnyben
részesítettem. Az elmi?!t hetekben az örökösi minőség
tanúsításához nagyon sok öröklési bizonyítványt kellett kiállítani. Ezek is mind soron kívül történtek.
— Másik közjegyző is nyithat irodát Szentesen vagy
környékén?
— Az igazságügyminiszter határozta meg a közjegyzői helyeket, tehát az illetékességi területet. Szentesen és a környékbeli községekben a korábbival teljesen azonosan csak egy közjegyző működhet. Feltételezem, hogy nem is lesz szükséges több közjegyzői
hely kialakítására, hiszen mint említettem, korábban
is ugyanezt a területet láttam el. (Azt csak megemlítem, hogy korábban láttam el úgy a közjegyzői feladatot a Szentesi Városi Bíróságon egyedül, hogy Csongrád, Mindszent, Mártély és Székkutas is ide tartozott.)
— Tudomásom van arról, hogy a közjegyző a közeljövőben új irodahelyiségbe költözik.
A jogszabály értelmében a közjegyzők a bíróság
épületében csak március hó végéig maradhatnak. Az
igazságügyminiszter megkereste a polgármestereket, és
segítségüket kérte a közjegyzők elhelyezésében. En is

ígéretet kaptam elhelyezésre, természetesen bérleti díj
és az egyéb költségek viselése mellett.
— Ez az elhelyezés akkor hosszú időre megoldott?
— Ügy tűnik, nem. A polgármester úr annak ellenére, — hogy — a nekem tett ígéretet követően bizonyos közérdekű intézmény elhelyezése miatt — gondjai merültek fel, biztosított részemre a polgármesteri
hivatal épületében helyiségeket. Az azonban az üggyel
kapcsolatban nagyon rosszul érintett, amelyet egy, a
Délvilágban megjelent cikk közölt. A cikk szerint a
testület egyik ügyvéd tagja nem helyeselte a közjegyző elhelyezését, és „megfontolásra ajánlotta" a polgármesternek. Miután anyagi helyzetem így megbeszélte és kiteregette az önkormányzat, megjegyezni kívánom, hogy aki korábban évekig bírósági dolgozó
volt, nem vehet egy—másfél hónapos tevékenység
után többmilliós épületet, még ha ez, mint az újságcik í r j a : „magánvállalkozás manapság". A közjegyzői
hivatásomat és személyemet is sérti az, hogy nekem
kell magyarázkodnom, s különösen egy, a bírósági
berkeket oly jól ismerő ügyvéd felvetésére. Ennél a
kérdésnél csupán azt kell figyelembe venni, hogy a
közjegyzőre a városnak szüksége van, a közjegyző
csak a város központjában nyithat irodát, s biztosítani kell, hogy sokszor 8—10 ember, de minimálisan
!5—6 egyszerre ülhessen, s ú j a b b 5—6 ember várakozhasson. Ez a hagyatéki tárgyalásoknál, ahová az embereket idézem, elkerülhetetlen. A kollégáim túlnyomó többsége is középületben kapott elhelyezést.
— A bíróságon a közjegyző nem kaphat tovább elhelyezést?
— Nem. A közjegyzőségnek nemcsak szervezetileg,
hanem helyileg is külön kell válnia a bíróságtól.
Befejezésül még annyit, hogy a március hó ltf. napjával kezdődő héícn az irodát átköltöztetem a polgármesteri hivatalhoz, s bízom benne, hogy minden probléma nélkül dolgozhatom tovább.
Dömsödi Teréz

Szirbik Imre levelét megírta
Szentes Város önkormányzatának
Szentes
Legutóbbi képviselőtestületi ülésen nem fogadtam
cl az 1992. évi költségvetési.
Ma is úgy látom, hogy akkor, amikor
— több mint 1500 munkanélküli él a városban létbizonytalanságban
— több százan kényszerülnek segélyekre a napi
megélhetés érdekében
— a lakosságtól anyagi áldozatot kérünk a város
fejlesztéséhez
— egyes intézményekben leirat függeszti fel a dolgozók 10 %-os bérfejlesztésének kiosztását
akkor a város minden vezetőjének kellő szerénységgel
és takarékossággal kell a maga területén dolgoznia.
Ebben a helyzetben nem volt erkölcsi alap arra, hogy
— az oktatási és egészségügyi dolgozók bérfejlesztését többszörösen meghaladó bérfejlesztést oszszanak ki egyes városházi alkalmazottak között
— néhány ember kedvtelésére zártkörű klubot alakítsanak ki közpénzekből
Ez a felfogás és cselekedet az én szakmai és erkölcsi alapelveimmel nem fér össze, és nem kívánok közreműködni olyasmi végrehajtásában, amivel mélységesen nem értek egyet.
A pénzügyi bizottság feladata az lenne, hogy szakmai tudásával a város pénzeinek takarékos közcélú
felhasználását elősegítse.
Most a bizottság tagjaként a lelkiismeretemmel ellentétes döntést kellene végrehajtanom, s én a lelkiismeretemmel ellentétesen a mai időkben sem vagyok
hajlandó cselekedni.
így nem maradt más választásom, mint lemondani
a bizottsági tagságomról.
Kérem a képviselőtestületet, döntésemet vegye tudomásul.
Szentes, 1992. március 13.
Szirbik Imre
önkormányzati képviselő
(Utóirat: A testület elfogadta a lemondását.)
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TANKÖTELEZETTSÉG 5 ÉVES KORTÚL?

VASÁRNAPI GYEREKEK?

. . . legkritikusabb az óvodák
helyzete.

Nem veszik komolyan
a mustrákat

Az oktatás ügye az egész társadalomé, mert miint
szülők pedagógusok mindannyian érintettek vagyunk,
— kezdte szavait dr. Jánosi György, a szekszárdi Illyés
Gyula Tanárképző Főiskola tanára, országgyűlési képviselő, az MSZP országos alelnöke a Kisérben megtartott rendezvényen.
A szakma eddig négy törvénytervezettel találkozott,
s a legújabb információk szerint a legutolsó változatát március végén, április elején tárgyalja a kormány,
m a j d kb. június elején hozza a parlament elé. A mára
kialakult intézményrendszerben e törvénytervezet alapján legkritikusabb az óvoda helyzete. Azzal, hogy
a tankötelezettséget 5 éves korra is tervezi kiterjeszteni, s 3—5 éves korig az óvoda fenntartását, költségvetési ellátását az amúgy sem könnyű helyzetben lévő
önkormányzatokra hárítja, fokozatosan az óvoda elsorvasztását indíthatja eL Az óvodás korosztály kettéválasztása az alsóbb életszakasz szociális ellátását ismeri el.
— Nem a különböző fenntartók (magánszemélyek,
egyház, alapítványok) által működtetett óvodáktól tartunk, hanem az eddig megteremtett valódi pedagógiai
értékek elsorvasztásától — erősítette meg a z előadó
szavait egy hozzászóló. Az óvoda funkciójának törvényben tervezett módja mélyen alatta marad annak,
amit ma ez az intézmény nyújtani tud. Iskolára való
3 éves felkészítő m u n k á j á b a n olyan megelőző tevékenységet is kifejtett, mint a dyslexia prevenció, beszédhiba időben történő javítása, gyermekvédelem és
gyógypedagógiai ellátás. Korszerű programjaival kivívta a japán, német és más külföldi szakemberele érdeklődését és elismerését. Az óvoda védelme az iskola
érdeke is.
A törvény tervezete felvázolja a mai iskolarendszer
lebontásának, és egy ú j felépítésének tervét is. A 6
elemire épülő alsóközépfok a korai szelekció mellett
elsősorban a kistelepülések, falvak sokaságában fog
gondot ütközni. A nyolcosztályos iskola beépítésével az
odatelepült pedagógusok egy része a körzetesített intézmények felé indulhat meg, s az agrárértelmiség
után a pedagógus is elhagyhatja a falut, ennek alapján bekövetkezhet a 60-as évek „körzetesítési" akcióinak eredményeihez hasonló helyzet.
Európa nyugati részén, ahol három összkomfortos
tanya már egy falu, azzal az úthálózattal, iskolabusz
szolgáltatással, természetes telefon és egyéb háttérrel
a körzetesített iskola jól szervezett valóság, de a mai
magyar faluszerkezet. településhálózat nem ennek irányába fog fejlődni — jegyezte m e g egy hallgató. A
gyermekek ingáztatása amúgy is arra a korosztályra
r a k j a le a terhet, (13—10 évesek) akik. életkori sajátosságaiknál fogva a legkritikusabb életszakaszban vannak. Az ú j törvénytervezet a pedagógustól a végrehajtó .szerepkör teljesítését várja. Ezt fejeziík lei az igazgató kinevezésében, a szakfelügyelet és ellenőrzés újraszervezéséért tervezettek.
Az érdeklődők kérdéseire dr. Jánosi György a következőket mondotta még el:
— A törvény kétharmadosságát kétszer is kezdeményeztük, de a parlament nem fogadta el. Az iskolákban aláírás gvűjtő akciókat indítottak a pedagógusok
ennek érdekében, s a leadott íveken a nevek, aláírások
hitelességének vizsgálata most folyik. A parlament különböző frakcióiban sok pedagógus dolgozik, hiszem
azt, hogy a törvény tárgyalásakor szakmai szempontok
alapján döntenek.
A NAT (Nemzetközi alaptanterv) várhatóan a beterjesztett törvény mellékleteként kerül a képviselők
elé. melyet, azonban nem tárgyalnak. A NAT egységles
követelményrendszerével kapcsolatosan szólt egy pedagógus, a'ki annak véleményezésére szervezett országos rendezvényen is részt, vett, s hiányolta a főiskolák
érdeklődését
A pedagógus közalkalmazottként történő foglalkoztatására megnyugtatóbb meeoldás e változatban az előzőekhez képest, de a minőségi változás elsősorban a
pedagógus társadalom élet- és munkafeltételeinek
megváltoztatásától, s a z oktatásnak szánt Anyagiak
emelésétől várható el. — zárta szavait az előadó.
— Kissné —

Ebben a tanévben is megtörténtele a mustrák, amelyek során felmérték, milyen eredményű a drámai tagozat. a felsőfokú iskolákba is be kellett küldeni a jelentkezési lapokat, és ennek ürügyén tettem fel a közelmúltban néhány kérdést u Horváth Mihály Gimnázium igazgatónőjének, Lászlé Bélánéoak
— Sok olyan pletykát hallottunk, hogy a drámai tagozatot szándékában ¿11 megszüntetni, ¿a helyette a
nyelvoktatást helyezi fontosabb helyre az iskolában.
Kérem, mondja el, mi az igazság?
— Ez m á r lerágott csont Tavaly is. idén is kijátszották. Iskolánkban a m á r jól kialakult drámai munkaközösség nem azért van, hogy megszüntessék. Azért
nem ártom bele magam a szervezésbe, mert én nem
értek hozzá, azok a kollégáim, akik irányítják, ezen a
téren tájékozottabbak, mint én. A támadások pedig,
ameiyek a tagozat diákjait érték, nem jogtalanok. A
problémák bizonyára azzal magyarázhatók, sogy a gyerokek 80 %-íka „vasárnapi gyerek". Csak
hétvékén
mennek haza, akkor pedig értelemszerűen a kellemetlen dolgok fölött átsiklik a figyelem.
A jó tanulmanyi átlaggal bejutott tanulóknál mái'
majdnem törvényszerű, hogy rontanak, és ennek a tudatában fel kell lépnem azért, hogy javítsanak. Tudom, mennyi plusz feladatot látnák el, de a tanulásnak sem szabadna háttérbe szorulni, mert később bizony komoly dolgok siklanak el most még lényegtelennek tűnő kérdéseken.
Az igazw'atlan hiányzások statisztikájában is a D-sek
tartják a csúcsot. Jó lenne, ha ehhez a művészeti érdeklődéshez kicsit komolyabb felelősségtudat, nagyobb
belső rend társulna, és akkor semmi gond nem lenne
az amúgy tehetséges diákokkal.
— Látta az idei mustrákat? Mi a véleménye??
— EQszomarít hogy mennyire kiábrándultak, menynyire nem vidámak a diákok. A produkciók minősége
csaik a harmadikosoknál közelítette meg azt a mércét,
amit m á r jobbnak minősítenek. Nem veszik komolyan
a mustrákat. Legtöbben egyfajta középszerű csoportosításba kerültek, kevés volt az igazán jól kidolgozott,
„kiválóan megfelelt" fokozatot elért diák. A fíiminapon a produkciók közötti bohóc jelenetek azért némelyest enyhítettek a kialakult nem éppen szívderítő képen.
— Milyen arányú a továbbtanulni szándékozók aránya? Mit gondol, milyen eredmények várhatók?
— Ezzel kapcsolatban is fenntartásaim vannak. Sokan annak ellenére, hogy mostmár felvételi vizsgadíj
van. egyfajta alibinek szánják, ők maguk sem hisznek benne, hogy odavalók. Idén sokkal kevesebb érettségizőnk van, mint tavaly, mert bizony sok diák „hullott ki" az osztályokból. Ez máris; maga után vonta a
színvonal csökkenését, bizonyos visszahúzó erőt jelentett az osztályokban. Ez az idei OKAV eredményekben
is megmutatkozik. A jelentkezési lapon megjelölt iskolák közül a főiskolák, azok közül is a tanárképzők
dominálnak. Meglepő, hogy eddig, népszerű orvosi
egyetemekre tőlünk senki nem jelentkezett. Persze a
paletta nem kevésbé színes, mint tavaly.
Szeretném megérni, hogy pedagógusnak ne az alacsony pontszámokért vagy a könnyű diplomaszerzés
lehetőségéért menjenek, hanem komoly elképzelésekkel erre a pályára.
— Milyen tervei vannak, amelyeket meg szeretne
valósítani a gimiben?
— A nyelvoktatást rendkívül fontosnak tartom. Magyarországon sajnos a mai középkorosztály elenyésző
része beszél nyelveket. Amikor ide jön a külföldi,
mérföldeket kell neki megtenni, hogy találjon valakit,
aki 5 értelmes mondatot elmond neki. Manapság könynyen rámondják arra. aki valamilyen szláv nyelvet
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(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 4. oldalról)
tanul, vagy beszél, hogy <a régi rendszer híve, pedig
Európának keleti része is van, a jószomszédi és persze az üzleti kapcsolatok fenntartása végett. Nem jósolok nagy jövőt a szakközépiskoláknak.
Napjainkban a legtöbb munkanélküli az innen kikerülőkből, illetve ezen szakmákat tanultak közül kerül ki. Azt gondolom, az érettségi is rövidesen megváltozik. Az egyik fokozat az lesz, amelv un. alapműveltséget ad. Egy olyan komplex alaptudást, hogy bármikor hozzá lehet tanulni. A másik, amely a felsőfokú
iskolákba lesz szükséges. Ennek során a fiatal unyanyelvböl, illetve két választott tantárgyból — választás szerint reál vagy humán szakból — vizsgát tesz.
Amúgy a nálunk fejlettebb országokban egy embernek
többször „meg kell újulni", átképzés átképzést követ,
azt gondolom, ez a változás kifejezetten jó lenn?.
Sajnos nz életünk minden területére, így az iskolára is átterjed nz a szétzilált élet. ami mindermapja'nkat jellemzi. Azonban abban bízom, hogy néhány éven
belül könnyebb lesz. és akkor talán az ifjúság is vidámabbnak, színesebbnek fogja látni a világot, mint
mostanában.
— KANFI HORVÁTH ANDREA —
I

Az ördög tojásai
Szerencseálmaink kis téglalapocskái. Kemény,
ázínes papírszeletek vagyontérően kinek javait
növelik, kinek szerény filléreit csábítják ki a
zsebéből. Kapargatunk. Mindegy mennyibe kerül. Tán ez az utolsó remény, hogy ötven forintból száz legyen? Egy pillanatra felvillan:
istenem, mi lenne, h a . . . Azután már nem tudunk mit kezdeni a gondolattal. Feltárul a titok. szétmállik az álom, keserű lesz a játék.
Keserű marad a szánig íze. mert valakik ott
a játék legvégén mindig jót röhögnek. Nekik
kaparunk megint, mi bebolondíthatók. Nincs
csodálkoznivalónk, Íriszen az ördög tojásaiból
születnek ezek a játékok, hogy elhitessék velünk: kezünkben a gazdagság, a jobb és könvnyebb élet lehetősége. Pedig így van az ördög
játékai nélkül is. Egyáltalán mennvit ér az az
áhított, csodálatos élet? Csak anyagiakkal mérhető? Nem hiszem! .Tói élni is biztos ponddal
jár. Inkább tisztességesen kellene és hittel.
Felsorakozunk az esélyekért. Adja isten, hogv
minél több embernek sikerüljön! Elvégre nem
találhat ki mindenki ecv ú j f a j t a szerencsejátékot. Még ez P szerencse!
Dömsödiné

Az utca emberének véleményét gyűjtöttem egy csokorba . Háromcsaládos anyuka (K. L-né): — Az eddigi
szabályozások is kötötték ezt az egészségügyi törvényt.
Az, hogy teljes mértékben megszüntessék, felháborító!
Nem az abortusz megszüntetésével, h a n t m felvilágosító munkával kellene a születésszabályozást megoldani.
Szekandcr Fcrcncné: — Ellenséges a véleményem a
papokéval s z e m b e n . . . Az hordja a revenendát, és foglalkoz/.on az ő dolgával. Ne azzal, hogy m a egy nő, a
XX. század végén, ebben az inflációban, amiben mi
élünk, megszülje e a gyereket vagy sem. Aki a k a r j a ,
úgyis megszüli, és nem foglalkozik azzal, hogy mi az
abortusztörvény. Akinek nincs arra anyagi fedezete,
hogy a gyereket világra hozza, akkor annak ne a papok döntsék el. mit csináljon, hanem próbálja már azt
a család e d ö n t e n i . hogy fel tudja e nevelni azt a gyereket n mai világban, vagy nem. Nekem egy ismerősöm volt abortuszon, és abból is tudok dolgokat, s m i t
ő elmesélt. Szörnvű egy nőnek odamenni, azt eldönteni, hogy nem kell az a gyerek. Végül is szeretnének,
de most az anyagi helyzetük nem engedi meg.
Aki három gyereket akar, nagy családot, mert a
gyerek a mindene, semmi akadálya azt hiszem. De aki
úgv dönt, hogy neki nem kell nagy család, ám végül
mó.íis terhes marad valami oknál fogva, akkor hagyják azt szabadon dönteni. Különben az abortusztörvényt döntsék el a nők, ne a parlament, Hagyják ez'
a jogot a nőknek.
Lőhi Gábor: — Egy modernebb társadalomban nem
szabad eljutni az abortuszig. Az óvodágán el kell kezdeni a nevelést olyan fontossággal, ahogy a matematikát tanítják, meg a helvesírást. Akkor a gyerekek úgy
nőneik fel. hogy a törvényre egyáltalán mim lesz szükség. De ha mégis. akkor a nő döntse el.
Az országgyűlésnek ez év végéig döntenie kell. Dr.

j
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Vélemények az abortuszról
Mostanában mindenfelé sokat beszélnek a terhességmegszakításról, az abortuszról. Az Alkotmánybíróság
határozata óta eltelt néhány hónap, és egyre jobban
izgatja az embereket ez a téma.
Mint megtudtam a szentesi kórházban Dr. Veszclovszki Iván főorvos úrtól, az elmúlt évben némi csökkenés mutatkozott az abortuszok számában. Az adatok az
itteni tényeket tartalmazzák, mivel a műtétet, többen
a városban és környékén lakók közül nem szentesen,
hanem más városban végeztették el.
abortusz
1990. év 632 fő
1991. év 588 fő
1392. év 154 fő

Az idén az cImí két és fél hónapban (márc. 17.-ig) a
terhe ségmegszakítás gyakoriságában emelkedés észlelhető. Sajnálatos módon a fiatalkorúak aránya megnőtt.
— A szülészorvos véleményének messzemenően
egyeznie kell a női lakosság véleményével. — említi
a tanár úr. Nem vitás, a nem kívánt terhesaégmegszakítást ingyenes védekező módszerrel lehetne megelőzni.

spontán vetélések száma
142 fő
103 fő
21 fő

Pa';i> Lehel György országgyűlési képviselő véleménye
szerint:
— Olyan törvényt szeretnék, ami mind a két irányba hat. Az abortuszt mint fogalmat, engedje rre*, de
küzdjön minden lehetőséggel az abortusz ellen.
— Mint orvos, ezek szerint nem-mel szavaz ma.id?
— Ezt nem tudom megmondani. Nekem a z a véleményem. hogy az abortuszt meg kell engedni. G y a k o r latilag a;' anya ne jusson oda, hogy neki abortuszra
kelljen mennie.
— A kormányzópárt azt szeretné, hogy legyen abortusztörvény, ön mint MDF-es képviselő, hogyan nyomja meg a combot?
— Én az abortuszjog mellett szavazok. Hozzátéve
azt, hogy az abortusz ellen mindannyiunknak küzdeni
kell. Szerintem a családnak joga kell legyen ahhoz,
hogy egy m a j d megszülető egészséges — vagy nem
egészséges — baba — gyakorlatilag körül határolhatatlan harmadik személy — a családba érkezzen, azt a
családnak legyen lehetősége eldönteni. Minden felvilágosítást. és minden mást meg kellene adni, hogy az
anya a családját, gyerekét ne veszélyeztesse az abortusszal. Ne jusson odáig az az anya, hogy s a j á t életét
is veszélyeztesse egy terhesség megszakítással.
A véleményekből kicseng, hogy a nemkívánt terhesség megelőzhető lenne egészségügyi és szexuális felvilágosítással. De mindez kinek a feladata lenne?
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Dömsödl Mihály

N a r k ó - tabió
Ha/ónkat elárasztották a kábítószerek, ezzel újabb
..tasfí il" bővült a rettegett népbetegségek köre. Ezzel
n>?m árultam el különösebb nagy titkot, ami azonban a
le .'t ragikusabb és riasztóbb denne az az, hogy a fiatalok (főként a tizenévesek körében „hódít").
Erdtimes áttekinteni, hogy melyek a fiatalok által
használt kábító hatású anyagok és kábítószerek?
1. A szerve3 oldószerek csoportja:
Ezek olyan vegyi anyagok, melyek szobahőmérsékleten könnyen párolognak, átütő erős szaguk van. Gyakorlatilag a háztartásban és az iparban használatos
vegyi anyagok tartoznak ebbe a csoportba: ragasztójver'k, sprayk, hígítók, lakkok stb. IVJa a „kék tubusú"
s/.etrmentes Technokol Rapid helyett a csavarlazításra
használatos sprayt használják legtöbben. Ezeket a z
anyagokat „szipuzós-módszerrel": zacskóba öntve és
belélegezve haszálják, így a tüdőbe kerülő gőzök szinte azonnal bejutnak a központi idegrendszer zisírban
•azdaff sejtjeibe és zsibbadást, bódulatot okoznak. A
hatás a bevett anyag mennyiségétől függően az enyhe
mámoros állapodtól a teljes eszméletlenségig terjedhet, sőt heveny mérgezés is fölléphet. A bódult állapot 1—4 órán át tarthat, a kijózanodás viszont sokkal
hosszabb ideig és kellemetlen utóhatásokkal is jár. Ha
i irtósan használják, jellegzetes testi és lelki tünetek
lépnek fel: étvágytalanság, fogyás, az izomzat elsorvadása, rossz szagú lehelet, állandó fáradtság. Károsodik a központi idegrendszer (leépülés, elbutulás kövi tkezik be) is a látószervek (szemen tartó« kötőhártyn-gyulladús lép fel valamint elsorvad a látóidegfő).
Törvényszerűen károsodik a szív, a máj, a csontvelő
és a vese is.
2. Gyógyszerek nem rendeltetésszerű használata:
Négy fő csoportra oszlik, az elérni kivánt hatások
szerint.
a ) Nyugtatók és szorongás oldók: Tartós használat i k n á l egyre nagyobb adagok szükségesek a kivánt
liatás eléréséhez (napi 10—12 tabletta), a szervezet toleranciája nő. Tünetei: a beszéd elkentté, nehézkessé
válilk. a járás bizonytalan, dülöngélő. Később levertség, aluszékonyság, kábaság. váratlan hangulatváltozások, indulat-kitörések jelentkeznek, emellé társul az
érdeklődi'« beszűkülése, jelkmtorzulás, bűncselekménybe való sodródás.

a.) ópium: Barna színű por vagy folyadék, keserű
ízű. Köhögéscsillapításra és hasmenés ellen használják eredetileg, a szigorúan ellenőrzött kábítószerek
csoportjába tartozik Ennek jele a gyógyszer neve előtt
lévő két üres kereszt, tehát ha nem orvos rendeli, csakis illetéktelenül juthat hozzá a használó. J ó közérzetet. vidámságot, eufóriát vált ki, a testi-lelki függőség azonban igen gyorsan kialakul.
b.) Morfium: Az ópiumból származó tisztított hatóanyag. Ez is a szigorúan ellenőrzött (két üres kereszttel ellátott) kábítéiszerek csoportjába tartozik, csak súlyos beteg számára rendelheti az orvos.
Ha bárki másnak a birtokába kerül, bűncselekménynek minősül, mivel csakis ililegális úton juthatott hozzá. Azonnali fájdalomcsillapító hatása van, jó közérzetet okoz. Már néhány alkalommal való használat
után kialakul a teljes testi-lelki függőségi állapot! Túladagolás esetén (orvosi beavatkozás nélkül) halál következik be a légközpont bénulása miatt.
c.) Kodein — csoport: Nem tartoznak a szigorúan
ellenőrzött kábítószerek csoportjába, de a velük való
visszaélést szintén büntetik. Az ide tartozó gyógyszerek: Codein, Coderit, Coderetta, Codein-stibium. Hydrocodin tabletta, csepp és injekció. A tablettákból egyre nagyobb és nagyobb mennyiséget kell bevenni (napi 10—40 tabletta) a szervezet toleranciája miatt,
ugyanez a helyzet az injekciónál is (napi 10—40 ml-t
kell befecskendezni). Itt is az eufória, m a j d a kábult,
bódult állapot következik be, de ezek rövidebb ideig
tartanak és kevésbé intenzívek, mint az ópiumnál
vagy a morfiumnál.
d.) Szintetikus fájdalomcsillapítók: Dolargan, Dcpridol, Methadon tabletta és injekció, valamint a Dipidolor injekció, képezik ezt a csoportot. Mindegyikük
szigorúan ellenőrzött (két üres kereszttel jelölt) kábítószer, melyek a morfiumhoz ha.ionló hatást váltanak
ki. Gyors hozzászokást és függőséget eredményez használatuk, a kriminológusok az ún. „kemény drogok"
csoportjában tartják számon, használatuk bűncselekménynek minősül.
e.) Illegális ópiumszArmazékok: Az eddigi négy csoport szereit a gyógyszeripar állítja elő. vannak azonban olyan készítmények is, amelyeket házilag vagv
illegális
kábítószer-gyárakban
(laboratóriumokban
vagy üzemeikben) állítanak elő.
Ezek:

b.) Fájdalomcsillapítók, görcsoldók, antihisztaminok:
Ezek kombinált készítmények, barbiturátot,
esetleg
óph;mszármazékot tartalmaznak, így vissr/-élésre alkalmasak. Az antihisztaminok közül a Pipolphen nagvon erő=sen fokozza az alkohol hatását, veszélyessége
e b b t n rejlik.
c.) Antlparkínzonos szerek: Eredetileg az időskori
Parkinzon-kór kezelésére használatos gyógyszerek. A
fiatalok azonban alkohollal kombinálva használják a
Parkon tablettát, amely így halluci nációt okoz. A hallucinációk pár óra múlva jelentkeznek. 12—24 órán
át tartanak. Különösen veszélyes, mert a tér- és idő
érzékelés zavara is fellép az eufórikus, emelkedett
hangulat mellett. Az érzékcsalódások lehetnek pozitívak és negatívak egyaránt, de a fokozott balesetveszély mindenkor fennáll.
d.) Stimunlánsok: Aktedron tabletta v a i y Centedrin tabletta. Hatására eufórikus hangulatba kerül az
cgvén. megszűnik az ítéletalkotási és locikai készség
valamint a fáradtságérzés. Elvonás esetén súlyos lehansoltsási állanot alakul ki. mely fokozott öngyilkossági veszélyt jelent ez esetben, ezért csakis fekvőbeteg gyógyintézetben történhet az elvonás.
3.) Az ópium-származékok csoportja:
Ide azok a gyógyszerek és kábítószerek; tartoznak,
nme!vek alapanyaga az ópium, melyet mákból nyernek ki. A legerősebb hatású fájdalomcsillapító, nyugtató és altató szer, a hangulatot emeli, ezáltal jó közérzetet. vidámságot okoz. Fajtái:

— ópiumoldat: Az alapanyagot a zöld
mákgubó
mejrkarcolásával nyerik, a kifolyó fehér máktejet öszszegyűjtik, ez a levegőn megbarnul és megkeményedik. Szárítják, porítják (égetik), m a j d vízzel keverve
intravénásán a d j á k be maguknak. Az így elkészített
oldat zavaros, sötétbarna színű. Hatása hasonló a morfium injekció vagy a Ilydrocodin oldat intravénás adásához, bár a tünetek mérsékeltebb fokban jelentkeznek. Viszont megnő a fertőzésveszély, mivel nem tisztított hatóanyagról van szó, másrénzt a fecskendők és
egyéb szükséges eszközök tisztasága ill. sterilsége sincs
meg (ilyen eszközök: fecskendő, tű, szorítógumi. vatta,
olló, kanál, speciálisan beszaggatot gyuíásskatulya
belső, ún.: „KindeT-tojásos." műanyagdoboz, filmnegatív doboz stb).
— Máktea:
Napjainkban közvetlen környezetünkben ez a legelterjedtebb kábítószer, amit a fiatalok használnak, mivel
az előállítás viszonylag egyszerű (sima főzetről van
szó) és könnyű hozzájutni is. 1 dl általában a kezdő
adag, a páciens viszont csakhamar azt veszi maeán
észre, hogy a kivánt hatást m á r csak 1 liter máktea
elfogyasztása után éri el, amelynek ópiumkoncentrátum-tartalma többszöröse a halálos dózisnak! A szervezet toleranciája azonban ezt kompenzálja. Hatásai
megegyeznek az ópiumoldatéval, mindkettő házilag
(illegálisan) történő előállítása bűncselekménynek minősül (kábítószerrel való visszaélés bűntette vagy vétsége).
(folytatás a 7. oldalon)
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(folytatás a G. oldalról)
—i Heroin:
Kizárólag illegális úton történik mind az előállítása,
mind pedig az értékesítése, ezért aki azt előállítja, ela d j a . megvásárolja vagy magánál tartja, bűncselekményt követ el. Fehér vagy barna színű, finom por.
Magyarországra kizárólag külföldről (Törökországból,
Dél-Amerikából, vagy Ázsiából), illegális kereskedelem
útján kerülhet be. Á port a használók az orron át beszippantják. így az orr nyálkahártyájáról szívódik fel
a hatótnyag a vérkeringésbe. Ncha dohánnyal keverve cigarettában szívják, ekkor a tüdőn keresztül jut el
a hatóanyag a vérkeringésbe. Néha dohánnyal keverhogy injekcióban intravénásán fecskendezik be, amikoris azonnal hat. Hatása azonos a morfiuméval, csak
jóval intenzívebb. Eufória m a j d ún. „heroinmámor"
lép fel, amikor a külvilág megszűnik az egyén számára, s a helyébe víziók, illúziók lépnek. A hatás kb:
3—4 órán át tart. m a j d a kijózanodás és depressziós
hangulat következik, rendkívül rossz közérzettel. A
legveszélyesebb kábítószerek egyike, a hozzászokás és
a függőség m á r néhány alkalommal történő használat után kialakul.
4. Kokain
Az ősi kábítószerek közé tartozik, a Dél-Amerikában
honos • koJcacserje leveleiből állítják elő, az orvostudomány érzéstelenítésre használja. Az illiegális kábítószer-kereskedelem egyre nagyobb szerepet játszik,
gondoljunk csak a kolumbiai ..kokainbárók" hatalmára. Cigaretta formában az ún. ..crack" a legnépszerűbb, de hagyományosan a kokiint alkoholban oldva
isszák, orron át szippantják vagy injekcióban (bőr alá.
izomba, intravénásán) alkalmazzák. Fehér színű, kristálvos por, íze keserű. A. hatások a bevételtől számított 5—10 percen belül jelentkeznek, negyed óráig tartanak. mail kb. 1 óra alatt megszűnnek. Nagyon erős
lelki függőséget okoz. fizikait azonban nem. Ezért a
megvonái': elsősorban pszihés vonatkozásban okoz súlyos tüneteket (depresszió, szorongás, fenyegető hallueináf»'M<, üldöztetésen téveszme, fokozott öngyilkosságveszély).

Megnyílt a magángyógyszertár

5.) Cannabis-származekok: marihuana, hasis
Az indiai kender szárított leveleiből és virágaiból készülnek, a marihuánát (ismertebb nevén „füvet") dohány hozzáadása nélkül, cigarettának sodorva szívják.
Színe olyan mint az apróra morzsolt száraz zöld fűé,
a füst jellegzetes szaga az égett avar szagára emlékeztet. Hatására kellemes illúziók, hallucinációk lépnek fel. megváltozik a tér- és időérzékelés, csökken a
koncentráló- és logikai készség, néha kényszer jellegű
nevetés lép fel. A pszihés hatás kb: 1,5—2 óráig tart,
de a reagálóképesség és a reflexidő helyreállítására
csak 4—6 óra múlva következik be. Mindkettő súlyos
lelki függőséget okoz. Legfőbb veszélyeik: fokozott
balesetveszély a szer hatása alatt, személyiségtorzulás,
beilleszkedő és alkalmazkodási nehézség, munkaképtelenség, terméketlenség.
ö.) LSD és egyéb hallucinogén hatású kábítószerek:
Ebbe a csoportba többféle anyag tartozik: természetes
növényi származékok és mesterségesen előállított anyagok. Ilyenek: muscimol, pszilocibin. meszkalin. LSD,
Szájon át, injekcióban vagy intravénásán használatosak. a hatás kb. 1 óra múlva jelentkezik. Látási, hallási és tapintási hallucinációk lépnek fel. a tér és az
idő széttöredezik, a személyiségben hasadás következik be, mintha önmagát kívülről látná és figyelné. Ez
az ún. „extázis", amikor a használó ..kilép" önmagából. Ügy érzi, repülni tud. járni a vízen, mindent legvőzőnek érzi magát. De bekövetkezhet, súlyos pánik
állapot is. ezek az ún. „rossz utazások". A pszichés tünetek 6—8 óra alatt lezajlanak, de a testi tünetek még
napotkon ót megmaradnak.
Erős lelki függőség alakulhat ki. az élet egyetlen
céljává az „utazások" válhatnak. Egyetlen LSD-használat is tartós iszemélyisésnszétesést. elmebetegséget
okozhat. A szervezet toleranciája hamar kialakul, súlyos és maradandó idegrendszeri elváltozásokat okoz.
íme, ez hát a „kínálat" csak kábítószerekből, és még
egy szót sem szóltunk az alkoholról, a cigarettáról, az
AlDS-ről és egyéb pusztító mérgekről amelyek „segítségével" az ember sokkal rövidebbé és szenvedésekkel telibbé változtathatja földi életét. Tessék mondani,
megéri?...
Dr. Szin Imre
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Avagy megmutatták,

A régi gyógyszertárak hangulatát adják vissza
Szentesen az első magánpatika tulajdonosai, Dr. Horváth György és Dr. Ragcítli Pál gyógyszerészek.
Március 25-től reggel fél nyolc órától várják azokat,
akik rászorulnak a gyógyszerre. Itt minden gyógyszer, ami az on-zágban kapható, megvásárolható.
A magánpatikát a Sima Ferenc utcában találják
meg, az SZTK szomszédságában. Gyógyteák és gyógytermékek. természetgyógyászati cikkek széles skálájával állnak rendelkezésére a város lakosságának. Az
ide betérőkkel elbeszélgetnek, szaktanácsokat adnak.

FODOR ZSOKA SZÍNMŰVÉSZNŐ
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

irodalmi Est
A Városi Visszhang Szerkesztőség és Szervező Iroda
április 9-én (csütörtök) 19 órai kezdettel a Költészet
napja alkalmából „ASSZONYSORS" a bölcsőtől a sírig címmel FODOR ZSÓKA színművésznő, a szegedi
Nemzeti Színház tagja önálló irodalmi estjére v á r j á k
a szervezők az irodalmat szerető közönséget. Az est
színhelye a kiséri Közösségi ház — Nagyörvény u. 59.
(MSZP-székház)
Jegyek elővételben kaphatók 100,— Ft-os egységáron a Városi Visszhang Szerkesztőségében. Szentes,
Nagyörvény u. 58.

amit tudnak
A gimnazistákról a város évek óta sokat beszél. Általában nem éppen dicsérő szavakkal illetik őket, főleg a drámai tagozat diákjait. Bizonyára van jogos
alapja is az ítélő szavaknak, de március 14-én a Tóth
József Színházban ismét bebizonyíthatták az ellenkezőjét.
Aki olvasta az újságban, és elment megnézni, biztos
vagyok benne, hogy most már néhány dicsérő szót is
mond róluk. A színház — ami sok mindent bizonyít
— reggeltől estig tele volt. A már leérettségizettek,
az idővel országos népszerűségre szert tett „öreg" drámai ok, tanárok, és rengeteg fiatal tapsolta vissza a
figyelemre méltó színvonalú produkciókat, melyek
előadói néha nem is a tagozat tanulói. Az előadás
reggel 10 órakor kezdődött és kisebb szünetekkel este
(i óráig tartott. Eközben Sütő Andrástól Bob Dylanig
mindenfélét láthattunk.
Milyen jó lenne, ha gyűlölködés helyett a színházunk, az Ifjúsági Ház bármikor, és ami a lényeg: olcsón lehetőséget adna arra, hogy megmutassák, mit
tudnak. Mert kedves Olvasóm, tudnak! Énekelni, táncolni, verset mondani, szívvel-lélekkel játszani a színpadon azok, akiket az évek óta a többszörös jelentkezési arányból kiválasztanak, és bejutnak a Horváth
Mihály Gimnázium legvégletesebb hírű tagozatára.
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A szentesi határban elég
föEd áll rendelkezésre
A Padlástéri Esték rendezvényeként Szarvas Pál, a
szentesi Felszabadulás TSZ elnöke, mint meghívott
előadó a Föld- és Szövetkezeti törvény végrehajtásáról tájékoztatta az érdeklődőket.
— Most jövök az önkormányzat üléséről, ahol megalakult az érdekegyeztető tanács, mely a TSZ-ek, kárpótlandó személyek érdekeit képviseli a leiosztandó
földterületek kijelölésénél, — kezdte szavait az előadó.
— Mindannyiunk érdeke, hogy azt, a várhatóan ősszel
lebonyolítandó feladatot a legtöbb érintett megelégedésével hajtsuk végre.
— Azért is fogadtam el ezt a meghívást, mert számunkra is fontos, hogy önök mit gondolnak, milyen
kérdés foglalkoztatja e témában önöket. A tényleges
kárpótlás a beadott igények alapján történik, mellyel
nem csak ott licitálhat az érdekelt, ahol eredetileg a
földje volt. A szentesi határban elég föld áll rendelkezésre, s jó licitálás esetén 500 forintot is elérhet az
aranykorona értéke az 1000 forint helyett. Javaslom
mindenkinek, hogy fontolgassa a következő időszakban, hogy melyik földterületen meddig érdemes elmenni a licitálásban.
A kárpótlási jegyek más területen is felhasználhatók, úgy mint bérlakás vásárlásnál és az élelmiszerfeldolgozó ágazat privatizációjánál. Az átalakuló TSZek a használatukba átadott földet térítés ellenében
művelik majd meg.
S vagyonnevesítéskor kell megkérdeznünk az embereket, hogy mi legyen az úgynevezett háztájik sorsa.
A hallgatóság tagjai elsősorban a saját kárpótlási
ügyükre vártak választ az előadótól, és a beszélgetés
hangvétele megnyugtató volt mindenki számára.
(Kné)
IDŐJÁRÁSI ELŐREJELZÉSÜNK

Csapadékos április
Április 1-től 5-ig hideg, alig -{-10 C fok feletti hőmérséklet várható, ez a nappali középhőmérséklet köszönhető lesz az erős szélnek. A hónap egésze csapadékos lesz, az utolsó tavaszi havazás április 4—7. között előfordulhat. A hónap végén zivatarokkal kell
számolni. 1-től 3-ig, 5., 8., 9., 21., 22., 27—29., 31. kivételével állandóan kell számolni a tavaszi esővel,
gyakori szélerősödéssel. (11., 12., 21., 25., 30.) Reggeli
köd 7-én, 18-án, 20-án, 26-án valószínű.
A napi középhőmérsékleti csúcsok április 10. körül
alig -j-20 C fok, utána egy-két napra visszaesik + 1 5
C fokra. 25. körül eléri a 25 C fokot, és a hónap végén
is megmarad a kellemes, meleg tavaszi idő.
Az utolsó tavaszi talajmenti fagy április 10. és 22.
napjára előrejelzett.
A holdnaptár szerint április 3. újhold, 10. I. negyed,
13. holdközei, 17. telehold, 24. III. negyed, 25. holdtávol.
FANTÁZIA BOLT

FANTÁZIA BOLT

Cjríinfánia
hőit
(Petőfi u. 1.)
— Illatszer, ital, dohány
— Üdítő. kávé. édesség
— Mars csoki 50 Ft, Bounty 53 Ft
A FANÁZlAJA szerinti csomagolás!
FANTÁZIA BOLT

FANTÁZIA BOLT

Korszakos jelentőségű
nap az ezred életében
A Damjanich laktanyában március 14-én megtartott
ünnepség a honvédelmi miniszter által adományozott
csapatzászló átadásával kezdődött, amelyet Kelemen
József vezérőrnagytól Juhász József ezredes vett át.
A lobogóra v/.rosunk polgármestere szalagot kötött.
Ezután került sor a névadóra. Az ezred a Magyar
Honvédség parancsnoka által engedélyezett „Szentes
Műszaki Technikai Ezred'' nevet vette fel.

Kelemen József vezérőrnagy, helyettes közigazgatási
államtitkár ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: Korszakos jelentőségű ez a nap a/, ezred életében, amelyen
nagy nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a
honvédelmi miniszter úr által adományozott csapatzászlót átveszik.
A hazánkban bekövetkezett társadalmi változások a
magyar honvédség nemzeti jellegének megújítását követelik, melynek részét képezi a történelmi, n e m z ő i
hagyományainkban gyökerező katonai jelképeink visz: zaállítása. A csapatzászló a legfontosabb és legnagyobb, a múltra visszanyúló katonai szimbólumok
egyike. Államiságunk jelképeit és nemzeti színeinket
hordozó zászlók alatt harcoltak őseink népünk ezer
éves történelme során a hazáért, a nemzet szabadságáért.. A zászló a katonák szent és dicső jelképe, záloga annak a bizalomnak, amelyet a haza a honvédségbe, csapatainak állományába helyez.
A7. eddig tanúsított helytállás alapján bizonyították;
a Sznntes, Csongrád, Orosháza önálló egységei összevonásával — 1991. júliusában — megalakult Szentes
Műszaki Technikai Ezred személyi állománya méltó
u csapatzászlóra. Ez adjon erőt, ösztönzést a további
munkára.
Dr. Rébcll Szabó József, városunk polgármestere kiemelte annak j ¿lentőségét, hogy az ezred megalakulása után azonnal Szentes város képvi.-elő-testületéhez fordul;, hogy támogassa a „Szentes" név felvételét. Utalt az ezreddel kialakult jó kapcsolatra. A
környék fiataljai jórészt itt teljesítenek szolgálatot,
itt teszik meg a férfivá válás első lépéseit, itt tanulják meg a haza védelmét. A csapatzászló adományozásával az ezr?d hozzájutott ahhoz a szimbólumhoz,
amely nélkül élni és dolgozni nem is lehet. Ebből következik, hogy ennek a zászlónak az őrzése, megbecsültetése katonáinkon múlik.
Az egyházak képviselői áldásukat adták az ezredre,
és a csapatzászlóra, minek utána a katonai eskü történt meg. Hajdú Péter honvéd az esküszöveg elmondását követően — mit a katonák vele ismételtek —
megcsókolta az ú j csapatzászlót.
Juhász József ezredes, záróbeszédében leszögezte:
A csapatzászló átvétele, a névfelvétel, az ünnepélyes
katonai eskü egy katonai egység életében olyan esemény, amely valóban kiérdemli a történelmi jelzőt.
Viharos történelmünk során számos leírás, művészi
alkotás örökíti meg a legendás körülmények között
megmentett csapatzászlók történetét. Mint tették azt
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(folytatás a 9. oldalon)

N e m é r t e m ...

(folytatás a H. oldalról)
az 1848—49-es forradalom és szabadságharc leverése
után a honvédsereg katonái, amikor a csapatzászlókat
szétdarabolták, elrejtették, nehogy az ellenség hadizsákmánya legyen. Majd évtizedekkel később ismét
összevarrva rejtegették tovább.
Az esküt tett katonákhoz szólva: Hassa át tudatukat az az érzelmi töltés, hogy olyan honvédség teljes
jogú tagjai lettek, amely az 1848-as honvédők örökösének tartja magát. Gondoljanak arra, a csapatzászló
színei egy-egy erkölcsi normát fejeznek ki: a vörös az
erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt, ami egy
katonának akár békében, akár háborúban a legalapvetőbb erkölcsi kódexie kell, hogy legyen.
A Szentes Műszaki Technikai Ezred felvett név kifejezi ezredünk hovatartozását, azt is, hogy a város
polgárai elfogadták a honvédség jelenlétét. A katonai
szervezetnek egyben tartást is ad, amely abban nyilvánul meg, hogy kötelességei vannak a város polgáraival szemben. Laktanyánkban 1933. óta folyamatosan állomásozik a katonaság.
A kiképzési feladatok fegyelmezett végrehajtásával
válnak a bevonult fiatalemberek igazi katonákká, akik
mesterien sajátítják el a beosztásukkal kapcsolatos
általános és szakismereteket. Ezzel válnak alkalmassá
egyéni, majd az alegység szintű feladatok végrehajtására. 1
A családokat kérte, biztosítsák a stabil családi hátteret, buzdítsák a katonafiatalokat a fegyelmezett szolgálattieljesítésre, valamint, hogy értelmesen, hasznosan
töltsék el szabadidejüket.

Az ünnepség után Ilajdú Pétertől kérdeztem:
— Mit éreztél, amikor katonatársaid nevében mondtad az eskü szövegét?
— Majdnem el bőgtem magam. Nagyon felemelő érzés volt mondani, de szinte sírtam.
— Hogyan választottak ki erre?
— A hadnagyom azt mondta, hogy felterjesztett az
őrnagynál. Először választottak egy srácot, utána mégis én lettem kijelölve.
— Amúgy, hogy telt a katonaság a bevonulás óta?
— Két hét volt alapjában véve, de ez nagyon keményen, mindenkit próbára tett rendesen. Kemény
volt a felkészülés, ezután is folytatódnak a gyakorlatok. Teljesíteni kell, különben kiesik a sorból az ember.
— Hogyan tovább?
— Nem tudom még. Attól is függ, hogy hova kerülök.
— Megtetszett ez alatt a rövid idő alatt a katonaság?
— A társaság nagyon jó, ahova kerültem, de a kiképzés egy kicsit szokatlan.
— A civil életbon init csináltál?
— A DÉMÁSZ Üzemigazgatóságon a villamoshálózatoknál voltam nagyfeszültségű energia ellenőr Vásárhelyen. Mellette sportolok, vízilabdázom a szentesi
Vasutasban.
tudósítás: Dömsödi Teres
riport: Rörnsödi Mihály
fotó: Czakó Friderika

. . . hogy a sokat emlegetett és valóban létező rossz
közérzetünk ellen miért nem teszünk már gyorsabban
valamit. Például a bűnözés elLen. Alig jelenik meg
újság, hogy ne legyen benne tudósítás, súlyos bűncselekményről. Most is olvasom, hogy egy hajdúsámsoni
fiatalember megölt egy idős asszonyt, ötezer forint
kellett volna, de nem volt. A lakásba úgy jutott be,
hogy felgyújtotta az ajtókeretet, majd betörte az ablakot. Vajon senki sem vett észre semmit a szomszédai közül, vagy nem akarta észrevenni? Sajnos, az
utóbbi a divat. Félnek az emberek, és amíg nincs, aki
hivatalosan arra biztatná őket, ne leljenek, fogjanak
már össze, és ezt az összefogást felülről is segítenék.
Ne nevezzék önbíráskodásnak, csak jogos önvédelemnek.
Még őseink is ügyesebbek voltak, mint mi. Tudtál:
egymást értesíteni tűzzel, füstjellel, vagy feleresztették a kútgémet, ha üzenni akartak, vagy segítséget
kértek. Most otthonukban kuporogva, főleg a magányasok és idősek tehetetlenül ki vannak szolgáltatva
mindenféle bűnözőnek. Nem hiszem, hogy ne lenne
mód olyan eszközök készítésére, (nem drága zárakra
gondolok, azt hiába tennék rá rozoga ajtókra) amelyeit feltűnő hang- vagy fényjelzést adnának veszély
esetén. Amit a szomszédok is észrevennének és segíthetnének, vagy segítséget hívnának.
Még rosszabb helyzetben van a tanyák népe. Távol
a világtól, sáros, havas időben még a rendőr sem tudja felkeresni őket. (Csak lovasrendőr tudná, ha volna.)
Ami a legszomorúbb, az egyetlen védelmet, a kutyát
kötve kell tartani, mert a vadásztörvény értelmében a
tanyától 300 m-en túl minden kutya lelőhető, mert a
kis puli, tacsi, kuvasz vagy korcs 300 m-en túl dúvad,
és dúvad a macska is. A levágott kutya és macska
orrért a vadőr pénzt kap! Igen! Emberséges és állatszerető vadőrnek kell lenni, aki nem él ezzel a lehetőséggel.
Na de úgy kell a parasztnak, miért nem mondja
meg a kutyának, ne szaladgáljon a malac után 300
m-en túl, a macska nehogy az 500 m - r e lévő árokoldalban, vagy lucernában lesse a mezei pockot, egeret.
Nem vagyok én ellene a vadvédelemnek, tudom,
hogy elvétve — és nagyon elvétve! — van olyan kutya, amelyik kárt tesz. Pláne, ha a „gazdi" kirakja
szegényt az út szélére, és a nyomorult valahol élelmet
kell keressen magának. De messze nem tesz a kutya
és a macska akkora kárt — sokkal inkább a vegyszerezés, a nagyüzemi gazdálkodás gépei és az orvvadászok —, hogy ilyen módszerrel és ilyen módszeresen
kellene irtani.
Ismerősömet Dónáton megtámadta és leütötte, majd
kirabolta egy ember. Panaszkodott: „Hej, ha szabadon
lett volna a k u t y á m . . . " Csakhogy szerette és féltette
a kutyáját, hát kötve tartotta. Hogy a törvény kit félt?
Hát a nyulat! Az embert bizos nem!
Papp Zsuzsanna
A LEGOLCSÓBB ARON
NÁLAM MEGTALÁLJA

JÖJJÖN A DOMINÓBA!
a virágállványokat,
zuhany függönytartókat,
ajándékba kerámia tárgyakat,
pontos megrendelés alapján határidőre
elkészül a földtől a mennyezetig érő
esztergáit virágtartó.
Kínálok tükröt, író- és tv asztalt,
dohányzóasztalt.
NE FELEDJE! D O M I N Ó

József A. u. 6.

Nyitva:
de.: 9—13, du.: 14—18, szombaton 8—12
óráig.
TIHANYINE
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Tanácsok kertészkedőknek
Az idő jobbrafordulásával megkezdődtek a kiskerti
munkák. A tél fogságából kiszabadulva felszabadult
lélekkel kezdjük meg az idei munkákat. Nem vagyunk elkésve, ezért kapkodni nem szabad, még mindig van arra is időnk, hogy a kerti tervet alaposan
áttanulmányozzuk, s ha kell, módosítsuk.
A növények sorrendjénél vegyük azt is figyelembe,
hogy mint minden élőlény, a növény is bocsájt ki bizonyos anyagokat, melyek pozitív vagy negatív hatással vannak a környezetére. Vannak tehát jó és rossz
szomszédok. Így a borsó közvetlen közelébe ne ültessünk hagymaféléket, babot és burgonyát. Uborka mellett ne legyen burgonya, retek, vagy paradicsom, míg
a burgonyánál a napraforgó, paradicsom, tök, uborka
es a zeller a rossz szomszéd.
.Tó szomszédok a vöröshagyma mellett, a gyökérfélék, uborka, szamóca, kapor. A paradicsomhoz vethetünk gyökérféléket, kukoricát vagy káposztaféléket,
míg a borsó és bab környezetébe helyezhetjük el a
káposztaféléket, uborkát, cukkinit.
Tavaszi gyors növekedésű növényünk a hónapos retek, melyből több f a j t á t szakaszosan vessünk, mert
így folyamatosan lesz mindig friss retkünk. A Sora
és a Korai a legjobb, gyors növekedésű, igen korai
fajták. Kissé hosszabb tenyészideje van az ó r i á s vajnak, viszont, igen finom és nagy gumót fejleszt. A
Rondeel nem podvásodik és repedésre se hajlamos,
míg a Belrosa későn magzik fel. A retkekből 10 négyzetméterre 0—10 gramm vetőmagot számítunk, a 20—
30 cm-es sortávolság mellett a magokat 2 cm mélyre,
:}—5 cm-es tőtávolság betartásával vessük el.
őszibarack, szőlő és az alVna csak rendszeres és erős
metszés mellett ad megfelelő mennyiségű és minőségű
termést. A többi gyümölcsfajnál elegendő a koronaalakító, ritkító metszés is. Vastagabb ágak eltávolításakor sima, csonk nélküli vágási felületet hagyunk,
vigyázzunk arra, nehogy túl mély legyen a vágásunk,
mert ez megzavarhatja a növény nedvkeringését. K a j szinál igen óvatos metszést végezzünk, s ha lehet,
hagyjuk nyárra, a zöld metszés kevésbé viseli meg a
fát.
A metszéssel egyidőben távolítsuk el a fáknál az
elszáradt, beteg, korhadó ágrészeket, gyümölcsmúmiákat, hernyófészkeket. Almán és a csonthéjasokon tisztítsuk ki a kéregmolyok okozta sebeket. Valamennyi
idősebb fa törzsét drótkefével, kaparóvassal tisztogassuk meg, a lehullott kéregdarabokat, kártevőket az
előzetesen fa alá helyezett fóliadarabon, újságpapíron
gyűjtsük össze és égessük el.
Málna letcrmelt vesszőit még tavaly nyáron el kellett volna távolítani, ha az elmaradt, most pótoljuk.
Málnásban a vesszőket 10—15 cm-re ritkítsuk ki. Szamócaágyásnál a sorközben legyökeresedett töveket
szedjük ki, s ha szükséges, ültessük át. Falevelet, elszáradt növényi részeket gereblyével szedjük össze, de
vigyázzunk, hogy a szamócatövek közben ne sérüljenek meg.
Még nem indult meg olyan erősen a fák nedvkeringése, hogy nem folytathatnánk a telepítést. A tavaszi
telepítés csak akkor lesz eredményes, ha a kis fák
gyökerét egy-két vödör vízzel jól beiszaposítjuk.
Igénytelen és a környékünkön is jól termeszthető a
meggy. A kedvelt Pándi f a j t a mellett érdemes egy-két
kevésbé ismertet is ültetni. Legkorábbi meggyfajta a
Meteor, igaz termése aprósodásra hajlamos, de biztos
termő.
Dr. Horváth György

Kovács Edit:

Közöny
Kitinpáncélba burkolódzó lények
bandukolnak az úton.
Kemény védőburkok megkoppannak
a bukkanókon.
Kipp-kopp. Monoton zenével haladnak,
s ha holtnak teszik maguk,
megmaradnak.

Váradi Pál:

Rohannék

hozzád

Ha hinné
halkuló szerelmes szavaknak,
ha lennél
gyógyító sudara a napnak,
ha vennél
kéz alól tiszta álmot,
ha tennél
vázába friss virágot,
ha jönnél
félútig elém,
rohannék hozzád, menekedve
szerelmen túli szerelembe.

Találöskák
Egy női név, cárnő neve.
Dasa neve lapul benne.
Ila kedvesen becézgetem,
bogár nevét emlegetem.
(Katalin, katica)
Lábbeli. — Ha hozzátesszük
gyerekkorunk kedvenc filmjét, —
ezzel egyben megnevezzük
a lábbeli készítőjét.
(csizma, dia. csizmadia)
Vedd az állatok őrzőjét,
s az időmúlás mérőjét,
Olvasd össze, s eszedbe jut,
így mondták rég a randevút.
(pásztor, óra. pásztoróra)
Egy tésztának a belseje
spórolós népnek a neve.
Sokat segítettem vele,
de mi lesz a tészta neve?
(skót, piskóta)
Pete Ferenc
KIRAKATRENDEZÉS,
CÍMFESTÉS,
EMBLÉMA TERVEZÉS,
KOMPLETT ARCULAT TERVEZÉS,
PLAKÁT-, TABLÓ ÍRAS.
REKLÁMFELIRATOK TERVEZÉSE.
KIVITELEZÉSE
Érdeklődni napközben a 11-730 és a 11-116-os
telefonokon.
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Gulyás Ibolya
Miflasovszkí György

Új tagokkal és új műsorral a STANDARD
A Standard kisebb-nagyobb megszakításokkal 1984
óta működő zenekar. Alapítója és vezetője Gajd» Mihály. Az eltelt évek alatt nagyon sokan megfordultak
a zenekarban, ő és a név azonban változatlan maradt.
A zenekar támaszpontja mindig is Szegvár volt, itt
kaptak kezdetben próbálási, majd fellépési lehetőséget.
Kezdetben instrumentális, majd vikális hard-rockot
játszottak.
A tagok különböző zenei érdeklődése mindig meghatározta a zenekar stílusát. Volt egy rövid időszak,
amikor is az ötvenes, hatvanas évek rock 'n rollját
próbálták átmenteni a mai kor zenei világába. 1985ben fontos feladatot kaptak a VE-GA Békeklub rockjátékában, ahol a kész forgatókönyvre ők írtak zenét.
A darabot sikerrel mutatták be több városban, a
MAFILM a Fóti Gyermekvárosban rögzítette az egész
produkciót.
1990-ben a Standard két főre csökkent, ekkor született meg a Pusztulás képei című diaporámás műsor.
Támogatást a Standard soha sehonnan nem kapott,
önerőből mégis eljutottak a környező települések szinte mindegyikébe. 1991-ben újból hagyományos felállású zenekarként próbál a Standard szegvári próbahelyiségében. Űj tagokkal és ú j műsorral készülnek a
tavaszi bemutatkozásra. Beszélgetőtárásam Gajda Mihály, régi barátom a zenekar vezetője:
AM: — A jelenlegi zenekarod mennyiben más, mint
az ezt megelőzőek?
GM: — Más a hangzás, ez köszönhető a fúvósoknak.
Ez egyfajta hardrock zene, annak is egy progresszívebb változata. De kár volna skatulyába húzni.
AM: — Mióta próbáltok együtt?
GM: — 1991. februárjában került hozzám egy dobos,
áprilisban egy basszusgitáros, májusban egy énekes
és késő szeptemberben egy szólógitáros és egy fúvós.

Ebből maradt a szólógitáros, az ének és a fúvós. Gyakorlatilag tehát szeptember végétől vagyunk együtt
igazán. Most végre úgy érzem, megfelelő embereket
találtam az együttdolgozáshoz. Az énekes a fiatal és
nagyon tehetséges Busi Éva. Nagyon szép mély orgálumú hangja van. A szólógitárnál még egy kitűnőség,
Balasa István, ö Kunszentmártonban él és dolgozik.
Fúvósunk Szűcs Zoltán Szegvárról, jómagam a billentyűs hangszereken játszom.
AM: Mikorra tervezitek az első fellépést?
GM: 1992. március, április körül, ha találunk megfelelő dobost és basszusgitárost.
AM: — És lesz hely, ahová el tudtok menni?
GM: — A régi összeköttetések alapján talán lesz.
Az első bulik nagyon sokat számítanak. Ha tetszik a
közönségnek, akkor érdemes lesz továbbcsinálni.
AM: — Hogyan alakulnak a zenekari posztok, ki a
l'őnök, ki ír zenét és ki szöveget, vagy közös minden?
GM: — Egy zenekaron belül főnöknek kell lenni, ez
vagyok én. Én intézem a zenekar ügyeit. Balasa Pista
írja a zenét, a szöveget pedig Éva és Pista közösen,
valamint vannak a régi számok, amelyeket én írtam.
AM: — Terveid között szerepel úgy tudom, egy stúdió létrehozása is. Mondanál erről bővebben pár szót?
GM: — Nagyon sok olyan fiatal amatőr rockzenekar
van, akik egy demót csak nagyon nagy anyagi ráfordítással tudnak megcsinálni. Én szeretnék egy olyan
stúdiót felállítani, — természetesen Standard Stúdió
néven — ahol olcsón és viszonylag jó minőségű demót lehetne készíteni. De ehhez még szükségem van
egy-két évre.
Arató Mátyás

A Heted-Nap-Adventista Reformmozgalom bemutatása
A Heted-Nap-Adventista Reformmozgalom egy protestáns irányzatú keresztény közösség, melynek tagjai
hisznek az Atya, Fiú és a Szentlélek három, Egyistenségében. Az Atya minden létezőnek eredendő ősoka,
az a hatalmas erő, mely a természetben mindenütt
működik, és amely az összes dolgokat fenntartja.
Olyan lény, aki mindent mozgásba hoz. Öröktől fogva
való igaz Isten. Isten Lélek. Személyes lény, mert az
embert képmására teremtette.
Krisztus, aki az Atyától minden teremtménynek
előtte született, örökké létező, önmagában élettel bíró
Fiúisten, aki által teremtett Isten mindent.
0 a Fiúisten, a Megváltó, aki golgotai kereszthalála
által váltott meg bennünket bűneinkből, aki mennybemenetele óta az Atya színe előtt esedezik és közbenjár
érettünk, bűnösökért.
A kegyelemidő lejárta után el fog jönni másodszor
is ítéletet tartani, és kinek-kinek jutalmát kiosztani
cselekedetei szerint.
A Szentlélek szintén Isten, az Istenség harmadik
személye, aki az Atyától származik.
A XVI. században Isten a reformátorok által elkezdte végezni a reformáció, az eredeti Krisztusi tanítások helyreállításának munkáját. De a reformáció
nem fejeződött be Lutherrel vagy Kálvinnal, sem John
Smith-tel és Thomas Helwys-szel, akik a XVII. században megalapították a Baptista közösséget.
A reformációnak tovább kell folytatódnia, míg Krisztus második eljövetele előtt minden isteni intézmény
helyre nem áll. Ezen helyreállításhoz tartozik a tízparancsolat hetedik nap szombatjának is a helyreállítása az őt megillető helyére, ahogy azt Jézus is megtartotta, mikor a földön járt és mennybemenetele

után tanítványai, követői megünnepelték több mint
három évszázadon keresztül, míg az Egyház az Állam
segítségével kényszerrel végül is teljesen ki nem szorította. S akik tovább is ragaszkodtak ahhoz, mint
Istentől elrendelt és megszentelt nyugalomnaphoz, azokat ki nem irtotta.
A Heted-Nap-Adventista nevünkben a „heted-nap"
azt jelenti, hogy közösségünk tagjai Biblia szemléletűnk értelmében a tízparancsolat alapján a hét hetedik napját, a szombat napot t a r t j u k az Űr által megáldott és megszentelt napnak, melyen Isten imádóinak tartózkodniuk kell mindenféle hétköznapi munkától, és össze kell gyűlniük istentiszteletre.
Az „Adventista" szó a nevünkben azt jelenti, hogy
várjuk Jézus dicsőséges második visszajövetelét. Mint
Adventisták, azaz Jézust várók ezt hisszük és várjuk,
akik elfogadják megváltó áldozatát, hit által igénylik
bűntörlő vérenek érdemét.
Közösségünk a Reformációk sorozatában a Baptista
és a Metodista közösség után, azokból elválva a XIX.
századközepén alakult, az 1860-as években önállóan
megszervezett közösség lett.
A különböző társadalmi rendszerekben elnyomott
(szektának tekintett) mozgalom lélekszáma hazánkban
jelenleg mintegy 4—5 ezer fő. Szentesen huszonegynéhányan vagyunk hivők, de általában magánlakásokon tartott összejöveteleinket érdeklődők is egyre
többen figyelemmel kísérik.
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Tomi becézgetve. 34. Átnyúlik. 36. BGZ. 37. Az alkotás. 38. Kiejtett betű. 39. Női név. 40. T-ből kettő. 41.
ténykedés. 42. Nem e r r e . . . 43. Azé? 44. TN. 45. Érző
nagyrésze! 46. 44-es fordítva. 47. Toló betűi keverve.
48. Papagáj i nélkül. 49. Sörbe páratlan betűi.
Függőleges: 2. Rákölt, fordít. 3. Fától, virágtól... 4.
Téli csapadék + komornyik. 5. Nem i t t . . . 6. Ételízesítő. 7. Nyelvünkkel érezhető. 8. Nyakba való. 9. Orosz
három. 10. Ve párja. 11. ÁY. 12. A nép ajkán szárnyrakelő költemények gyűjtőfogalma. 16. Etelka. 17 Jegyes. 19. Alig olvasható írásjel. 21. 0 nagyrabecsüli.
22. Hazai hegység. 23. Női név. 30. Politikai célból
végrehajtott merénylet. 31. József Attila versének címe. 32. Fáknak a része. 33. Ima végére. 35. ö n számított rám? 39. Nem ettől... 38. A játszma erre megy.
40. Nem enged meg.
A Városi Visszhang első számában megjelent rejtvény helyes megfejtése: Balázs Árpád: Engedetlen
szeretők.
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36.

Hozzávalók: 1 bögre liszt, 1 bögre cukor, 1 bögre
tej, 1 bögre tisztított dió, (mérés után daráljuk) 1 tojás, 1 evőkanál (kb. 3 dkg) fagyos zsír, 1 dkg sütőpor,
lekvár.
Mindezeket egy keverőtálban fakanállal simára keverjük. Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük. Ha kisült,
kicsit hűtjük, azután a tepsi hosszában kétfele vágjuk. Lekvárral megtöltjük. Ujjnyi széles szeletekre
vágjuk.
A tepsi mérete: 24x48 cm, a bögre mérete: 3 1,2 dl.
Labancz Julianna
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A könyvjutalmat postán kapják meg a következő
helyes megfejtők:
Ríró Marianna Szentes, Hétvezér u. 59.
Pálfi István Szentes, Kátai u. 4.
Badár László Szentes, Klauzál u. 4. A/l.
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1 db 2,5—3 kilós nyers, bőrös sonka, 50 dkg sárgarépa, 2 d b zöldpaprika, 1 nagy f e j vöröshagyma, 5
gerezd fokhagyma, 1 dl fehér bor, 1—1 mokkás kanál
kakukkfű, majoranna, borsikafű, bazsalikom, 5—6 db
alma, só.
A sonkát sütés előtt való nap kicsontozzuk és besózzuk. Másnap a kakukkfű, majoranna, bazsalikom,
borsikafű keverékével bedörzsöljük. Tepsibe tesszük,
mellé rakjuk a hosszába vágott sárgarépát, zöldpaprikát, vörös- és fokhagymát, 1 dl fehér bort és 1 dl
vizet öntünk alá, és alufóliával jó szorosan lezárjuk,
(/.sír nem kell alá) Kb. 1 1/2 óráig takarékon pároljuk, majd levesszük az alufóliát és mindkét oldalát
pirosra sütjük. Vigyázat! Először a bőrös felét, mert
a tepsibe ragad. A pecsenye léből kiveszünk, az almákat megmossuk, héjasan négyfele vágjuk, és a pecsenye lében fedő alatt 4—5 percig pároljuk. A sonkát felszeleteljük, a maradék pecsenye levet ráöntjük. Tálaláskor a hús mellé köretnek adjuk a párolt
sárgarépát, almát és vajas, petrezselymes burgonyát.
A sonka 1—2 nappal előtte is elkészíthető. Hidegen,
melegen nagyon finom.
V. Kis Sándorné
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BALLAGÁSRA, ESKÜVŐRE
olasz szabású öltönyök,
alkalmi ingek,
kiegészítők
VÁLASZTÉKÁVAL VÁROM
KEDVES VÁSÁRLÓIMAT.
Kossuth u. 30.

Hamarosan új helyen találja
a DÁVID férfi üzletet
a Kossuth u. 15. szám alatt.
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