
A FEJLŐDÉS ELLENTMONDÁSAI
(Tiszaszal ka)

BURGET LAJOS riportja

Beregi táj. Bokros, csalitos rétek váltakoznak itt erdőkkel, melyek ölén jégkorszaki ősgyep rejte
zik: rég elfelejtett füvek, virágok teremnek buján, máig munkát adva a füves asszonyoknak. Az
ártéri erdőkben háborítatlanul él a kócsag, a feketególya. A hegyekből télen idetéved a farkas is,
otthon érzi magát a vaddisznó, s kapitális szarvasok járnak méltóságteljesen a több száz éves töl
gyesekben. De anN szép a szemnek, kín az itt élő embernek, aki évszázadok óta vívja csatáját a
földdel. A kötött talaj eső után olyan, mint a cibere, napsütéskor kemény, mint a kő, melybe hiá
ba hull a mag. Kiszáradt morotvák szegdelik át a tájat, élő s egykor volt vízfolyások törnek ma-
guknak utat a Csaronda. a Tisza felé. .

Kemény és konok az itt élő ember. A história soha nem simogatta. Gazdagság nem kényeztet
te. Kegyét senki nem kereste. Javait úr birtokolta. Fájdalmát keserves babonák őrzik. Nem volt
itt könnyű sorsot és életet változtatni, Nemcsak a jót hozóval kellett megvívnia - évezredes ön
magával is. Olyannyiszor megcsalva. csalódván - s néha csalván - a bizalmatlanságot kellett sut
ba dobnia ahhoz, hogy végre arra induljon, amerre boldogulása mesén inneni lehetősége rejlik.

Mára három falu - Tiszaszalka, Tiszavid és Tiszaadony - alkot egy közigazgatási egységet.
A székhely Tiszaszalka lett. Területe 2531 hektár, s ezen 1625ember ér Kevesen vannak, főleg;

ha azt nézzük, hogy I960-ban még 1953embert irt össze a népszámláló. Azóta lassan fogy a né- .
pesség. A fiatalja tovább tanul valamelyik közeli vagy távoli városban, s jó részük nem tér vissza.
Pedig Tiszaszalkának van jövője: fejlesztésre kijelölt alközpont. Van kis gyára, termelőszövetke

zete, iskolája három falu kisdiákjait fogadja.
A fogyasztási szövetkezethez nyolc aprófalu tartozik, művelődési házát három településről lá

togatják, orvosához, patikusához öt faluból járnak. Római katolikus papja kilenc, református
lelkésze három faluban hirdeti az igét. Gyárába 29 faluból érkeznek busszal a munkások, köz
művelődési társulása átfogja a vidéket, benzinkútjánál tankol a környék, étterméből üzemi kosz
tot hordanak.

Vasárnap délután rangadótjátszottak Tiszaadonyban. Összegyűlt vagy kétszáz néző, hiszen a tét
nagy volt: el kellett dönteni, melyik csapat jobb a járásban, Tiszaszalka vagy Tiszaadony? A sá
ros pályán - legelőn - nehezen kezdődött a mérkőzés. Nem volt bíró; nem érkezett meg időre.

Tanakodás indult: ki vezessea játékot? A tsz-agronómus? Neki ugyan van játékvezetői vizsgája,
ám ki tudja, nem lesz-e részrehajló. Hogy ki felé hajlik? Kiszámíthatatlan. Igaz, adonyi lakos,
csakhogy a munkahelye Tiszaszalkán van ...

A mérkőzés végül lezajlott, a meccset Adony nyerte. De az a kérdés: megnyerhet-e minden
küzdelmet Szalkával szemben? Hátrányt - látszólag - nem szenved a társközség, Tiszaadony.
Ott is boldogulnak az emberek, mindenük megvan, aminek lennie kell. De bizonyos jelek arra
utalnak, hogy - mint a társközségi viszonyok többségében - a székhelyközség még akkor is
előnyt élvez, ha ezt senki sem akarja. Ma például még van iskolája Tiszaadonynak. Ott tanulnak
az alsósok, de a felsősök már - igaz, a tanács költségén - Szalkára járnak.

Hogy mi itt a gond? Előbb-utóbbbekövetkezhet az a pillanat, amikor az alsósok is a székhely
községbe járnak. S ha nincs diák, nincs tanító. Tények igazolják, hogy az értelmiség fokozatosan
a nagyobb, jobban ellátott községbe igyekszik, aztán egyszer csak ott áll egy falu értelmiség nél
kül. Saját ünnepek, saját jelleg nélkül.

De van, ami talán még elgondolkodtatóbb. Az, hogy a Tiszaszalka-Tiszavid mérkőzésre már
nem is kerülhet sor. Tiszavid hivatalosan nem létezik, Tiszaszalka IL-nek nevezik. Megszűnt egy
sok száz éves név, eltűnik a történelem egy darabkája - meghal egy falu. Senki sem vitatja, hogy
esetenként szükség van a kisebb települések összevonására, s az is szükségszerű, hogy ezek közül
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egy- földrajzi, gazdasági adottságai révén - középponttá lesz. De falvakat letörölni a térképről,

élő közösségeket felszámolni nem volna szabad.

A Magyar Acélárugyár tiszaszalkai üzeme az ipari tanulókkal együtt csaknem hétszáz embernek
ad munkát, szakmaszerzési lehetőséget.

A gyár megjárta a felszabadulás utáni iparfejlődés egyik lehetséges útját. A negyvenes években
gépállomás volt, majd MEZŐGÉP gyáregység, ma egy fővárosi nagyvállalat gyára. A múltból
- a vasas profiIon kivül- egyet tartott meg: az otthonosságot, a szélesutakat, a pázsitot és a virá
gokat. S ha a változást egy mondatban akarnánk összefoglalni: a valamikori sok mázsás vasszer
kezetek helyett ma néhány dekás fúrókat gyártanak, ráadásul jelentős részben nyugati exportra.

Szülek Ferenc egy éve ment nyugdíjba, élete lényegében együtt folyt a gyár eddigi életével.
- Alapító tag vagyok, már akkor itt dolgoztam a gépállomáson, amikor összesen öt traktor

volt a gondjainkra bízva. Eredetileg falusi kovácsként kezdtem, a negyvenesévek legelején Pestre
mentem a hajógyárba, kitanultarn a lakatos mesterséget. Aztán katona lettem, a fogságból
1948-ban vergődtem haza, s azóta itt élek. A gépállomás persze kinőtte magát, végül már 170
traktort és 40 kombájnt tartottunk karban, a traktorosok, kombájnosok kiképzését is mi
végeztük...

A hatvanas esztendők legelején Szülek Ferenc üzemvezetővé lépett elő, s tisztét akkor is meg
tartotta, amikor az acélárugyár égiszealá került a cég. Ma nyugdíjasként is dolgozik, az ipari ta
nulók képzésében segédkezik. Fia már feljebb jutott: szakközépiskolát végzett, technológus a
gyárban, .

A jelenről Szedlár Sándor, a gyár fiatal igazgatója beszél. S a beszédes adatokon túl mondan
dójának talán legfontosabb része, hogy ez a gyár lassacskán leveti korábbi "gyarmati" jellegét.
Amikor - nem túlzottan rég - a fővárosi nagyüzemek az olcsó munkaerőt keresve nyújtották ki
csápjaikat Bereg távoli tájaira, hogy alacsony bérért végeztessék el azt, amire a fővárosban em
bert már nagyítóval sem találtak volna. Noha a nagyvállalati értékrendben az itt dolgozók még
mindig másodosztályú állampolgárok, helyzetük - a munkafeltételeket tekintve - javult. Ma már
Tiszaszalkán is ott tartanak, hogy mind többen panaszolják dicsekedve: a vállalat belőlük - a
gyáregységből - él.

- A Pesttel való viszony jobb, mint valaha - fejtegeti az igazgató -, mutatják ezt az évről évre
növekvő bérek is. De még elég távol állunk a pesti fizetésektől. Ebben - érzésem szerint - az olló
nyílása nemhogy szűkült volna, inkább tágult. A törzsgyárban óriási a rnunkaerőhiány, pedig
már lengyeleket is fölvettek.

Ma egy tiszaszalkai munkás 41 ezer 340 forintot keres évente. Ez jócskán elmarad az országos
átlagtól. Amiben viszont óriási a fejlődés: nincs munkaellátási gondjuk, sőt azt is tudják, mit csi
nálnak a következő évben. Aki régóta ismeri a gyárat, az látja: ég és föld a különbség. S ha a
munkaellátottságot sikerként könyveljük el, annak okait messzebb és másutt is keresni kell.

- Egyelőregyártunk itt húsipari rakoncát, Ikarus alvázat, de ma már abban reménykedünk,
hogy csak az marad, ami a legjobban bevált: a falfúró. Ehhez azonban több szakmunkás kelle
ne; de ahelyett, hogy nőne a számuk, inkább viszik őket. A környék minden javító üzeme,
tmk-ja belőlünk él. Távlati elképzelésünk pedig egy melegüzem létrehozása, csakhogy ehhez
pénz kell, hozzávetőleg 80 millió forint.

Aváltozásokjele az is, hogy a tiszaszalkai gyár egyre nagyobb önállóságot élvez. Az igazgató
szavaival:

- Lényegében azt csinálunk, amit akarunk. Vállaltunk már munkát a vezérigazgató beleegye
zése nélkül is. Persze, ha veszteségeseklennénk, nem ugrálhatnánk. Vállaljuk a kockázatot. Nem
véletlenül hangoztatják a pesti főnökeink, hogy a Magyar Acélárugyár Tiszaszalka nélkül nem
létezhet.

- A gyár, bárhogy nézzük is, az Isten háta mögött van. A legközelebbi vasútállomás Vásáros
namény. Kanyargós, gyenge úton lehet Naményból Tiszaszalkára eljutni, s kell-e mondani, mit
jelent ez például a szállításban? A távolság az oka a szakemberhiánynak is; a hétszáz emberből

mindössze tíz az egyetemet, főiskolát végzettek száma, s ez kevesebb a kevésnél is. Kétféle meg-
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oldás kínálkozik: jó fizetés és jó lakás. Munkaerőgond tehát - bánnilyen hihetetlen - Szabeles
ban is van. Az általános iparosodás felszivta a férfi munkavállalók többségét.

A falu és a gyár között jó a kapcsolat. A gyár erejéhez mérten segíti a települést: pénzt adott a
vízmű építéséhez, megtérítette nyolc munkáslakás költségeinek egyötödét.
~ Nincsenek feszültségeink a községgel, még ha a munkaerőröl van szó, akkor sem. Mert a

tsz-nek is szüksége van képzett vasas szakemberekre ... Kapcsolatunkat az is jellemzi, hogy
most a szövetkezet számára akarunk melléküzemágat létesíteni azoknak, akiket a szövetkezet
nem tud folyamatosan foglalkoztatni. Olyan munkát adunk nekik, amit el sem lehet rontani ...

A fiatal igazgató Budapesten, a Műegyetemen végezte tanulmányait. Azt mondja, hívták, ma
radjon benn a tanszéken, de egy testvérén kívül senkije sincs Pesten. Így hazajött Szabolcs-Szat
márba, s már kilencedik éve dolgozik az Acélárugyárban.

- Nagyon sokat küszködtem. Ha akarnék, ma is elmehetnék. De tető alá kell hozni, amit
elkezdtem ...

A tiszaszalkai termelőszővetkezet elnöke, Kristin Péter Gödöllőn szerezte diplomáját. A har
minc év körűli fiatalember megvívta a maga küzdelmét, hogy itt a Beregben elfogadják. Nem a
korszerű gépeket kell már propagálnia. Azt viszont lényegesen nehezebben érti meg a tagság,
hogy eddig jól bevált növények tennesztését megszüntetik, és kockázatos módszerekkel igyekez
nek magasabb termést produkálni.

Dancs János az elmúlt hanninc esztendőbensok mindent végigpróbált. Volt gépállomási szak
ember, tsz-szervező, elnök, agronómus. Sorsában ott sűrűsödik a magyar falu átalakulásának
minden jó és rossz emléke. Az ő szavai mutatják, miként vélekedik a mai Búzakalász Tennelő

szövetke::etről a középnemzedék :
- Én sokfélét végigpróbáltam és -csináltam. A szükséglethez mérten tanultam is, hogy az újat

elfogadtassam. De a régi tudásom, ami egykor elég volt ahhoz, hogy még ezen a beregi földön is
elvezessek egy tsz-t, ma már nagyon kevésnek bizonyulna. Nagyüzemi gazdaságot most már
csak magas szinten képzett szakember vezethet. Van, amin csodálkozom, van, amin csak csóvá
lom a fejem, de azt el kell ismerni: jól mennek a dolgok.

:.- Szövetkezetünk - ezt már Kristin mondja - hosszú idő óta nem veszteséges. Három falu ha
tárában gazdálkodunk : Tiszaszalka, Vid és Adony tartozik hozzánk. A szövetkezeti tagság tisz
tes nyereséget élvez. A kifizetett munkabér átlagban évi 42 ezer forint, szinte fillérre annyi, mint a
Magyar Acélban. Igaz, itt nem nyolc óra a munkaidő. Jelentős bevételt jelent a háztáji is. Egy év
alatt 32 millió forintot fizettünk ki a munkabérre és a háztáji áruk után.

A szövetkezet nem nagy, területe ezer hektár. Földjeit csatornák, morotvák szegdelik át, így
húsz hektárosnál nagyobb táblákat alig tudnak kialakítani; ez a korszerű gépek korában egyene
sen hátrány. Sújtja őket a félbemaradt talajjavítás, mert a megyei pénzeket már tájegységekre
osztották el. A jövőjüket fenyegeti a felemás intézkedések következménye. '

- Nekünk olyan tennényszerkezet kell, amely kivédi az aszály t, de a sok vizet is, kizárja azt,
hogy egy-egy év rossz időjárása csődbe'kergethesse a gazdaságot. Itt, Seregben, az állattenyész
tés kínálja ehhez a biztosítékot. Megkezdtük a szarvasmarha-állomány fejlesztését; ajuhtartás a
másik jó ágazat. Van őtezer anyajuhunk, évi szaporulata nem lebecsülendő, ezenkívül évente
bérben hizlalunk tízezret. Kifizetődő az évi félmillió broyler-csirke is.

Az állattenyésztés a termelési szerkezet változtatását is megkívánta. Csak annyi búzát vállal
tak, ami biztonságosan termelhető, s amelynek szalmája fedezi az állattenyésztés igényeit. Ötszáz
hektáron kukoricát termesztenek. Nem kis erővel és pénzzel szedték rendbe a réteket, legelőket.

- Csak egy célunk lehet: a legnagyobb hozamot elérni minden takarmányból.Ide már közgaz
dász kell, ágazatonként szakember, piacismerő gárda - fejtegeti az elnök. - Nekünk már nem
elég az, ha termelünk, nekünk gazdálkodni kell. Ma már az is követelmény, hogy egész évben
tudjunk munkát adni. Annak a kornak vége. amikor az első hóval téli álomra vonult a gazda. És
ez nem kis dolog. Az egyik oldalon a gépekhez, a modern állattartáshoz kiváló szakmunkások
kellenek, a másik oldalon a felszabaduló munkaerő is várja az egész évi foglalkoztatást. Így az
tán készítünk almásládát, kitermeljük az ártéri erdőket, füzeseket, kooperációs kapcsolatot léte
sítünk az Acélgyárral is. Ma már nemcsak egy közgyűlés vagy zárszámadás hangulata minősíti a
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vezetést, nem egyszerűen a bér dönti el, hogy jól dolgoztunk-e vagy sem. Az egész gazdasági élet
hez való alkalmazkodásunk és annak sikere vagy kudarca értékeli a tsz munkáját, A munkaké
pes korú szalkaiak számára komoly vonzerőt jelent a megyei városok ipara, a helyi gyár. Ma
még ellensúly a háztáji, az onnan származó pénz, de a felnövekvő nemzedék ennek kínlasztó ne
hézségeit nemcsak kritizálja, hanem elkerülni igyekszik. Ma már sokkal több az iparban, a szol
gáltatásban dolgozó szalkai lakos, mint a tsz-tag. Ez természetes, de egyben gondot is jelent, Kell
ahhoz egy-két generáció, hogy csak a kényelmes.és gépesített rnezőgazdasági feladatra kapjon
munkást, s minden más, hagyományosan paraszti munka teljesen eltűnjön.

- Derűlátó vagyok - mondja az elnök. - A község határában húzódik a Barátság gázvezeték.
Idő kérdése és Tiszaszalkára bevezetik a földgázt. Ez olyan forradalmi változásokat hoz majd az
emberek életformájában, meg a termelésben is, amit ma még felmérní sem tudunk.

A beregi emberek még néhány évvel ezelőtt legendákat meséltek a tudalmatos pásztorról, aki
bicskaját szúrta a forgószélbe. hogy megölje az ártó rosszat. Az évszázadokat átívelő fejlődés

- minden gondjával együtt - ma nem csupán' babonakat oszlat; új legendákat is szül,

Mintha villasoron sétálna az ember a töltés felé. Új házak sorakoznak, cserép- és palatetősek.
A szalkai otthonok egyharmada az utóbbi tíz évben épült. Van még mutatóban néhány múlt szá
zadi lakóház; erre aztán rácsodálkozik az itt-élő fiatal is, hiszen már számára is néprajz' a puhafe
dés, a vert fal, a döngölt padló. Tiszaszalka 497 lakásában ugyanis három kivételével ott a vil
lany; 378-ban gázzal főznek; I76-ban fürdőszobát találni, a vízöblítéses vécé 157 ház tartozéka;
201-ben korszerű a szennyvizelvezetés, A vezetékes víz feleslegessé tette az ásott kutakat, s a kerí
tésparádé itt is a jólét vetélkedésének kifejezője. A legtöbben élnek is a szép házak kényelmével.
Akad még gondosan őrzött tisztaszoba, általában a nyári konyha a mindennapi élet színhelye.
De ahol már középiskolás gyerek akad, ott megnyílik a babákkal, kutyusokkal, csipkékkel teli
szoba ajtaja. Ide betör az új nemzedék, a barát, a barátnő, a műanyagvirágot megrezegteti a
magnó hangja. A "neki is van, nekem is legyen" sznobériájakétségtelen, a viszonylagos jólét ön
célú kifejezése mind többször válik az élet minőségét javító tényezővé.

Balázsi Bálint háza 1949-ben épült.
- Tanyáról költöztünk a faluba - meséli az öreg. - Régen cseléd voltam Tomcsányi Vilmos

Pálnál, aztán hat hold juttatott földön kínlódtam, míg a végén beléptem a tsz-be. Ma 26.30 forint
nyugdíjat kapok, meg pótlékot a feleségem után. Két fiam van. Bálint Gyulára került, tanárem
ber, Sándor itthon maradt. Együtt élünk. Ö a szövetkezetben dolgozik, vegyszerrel. Kever, per
metez. Szakember. A felesége is tsz-tag, három gyermekük van.

Balázsiékmár-már patriarchális viszonyait emlegetem a község elöljáróinak. Ardai István pe
dagógus - egyébként a pártbizottság titkára - figyelmesen hallgat.

-,- Szép a példájuk, de bizony egyre ritkább, Jellemző - folytatja - a vegyes család, de a régi, te
kintélyen alapuló rend már ritkaság. Itt is felbomlott az egykor volt hierarchia, a fiatalok többsé
ge vár valamit otthonról; jólétet, pénzt, kényelmet. A hétvégi autók is il vasárnapi képhez tartoz
nak, az elszármazott gyermekek viszik az almát, a krumplit, a csirkét - és a pénzt. Megbomlott
az összetartozás régi formája. Érthető, hogy az a régi kényszer, amit a föld megöröklése jelentett,
ma már nem lehet rendező elv. Az új viszont még nem alakult ki. Az eljárás, a nők önálJósulása,
a mind több tanulni induló s a műveltebben visszatérő fiatal, az anyagiak elérhetősége és a meg
szerzésükre tett mérhetetlen erőfeszítés is elősegíti a családi kapcsolatok lazulás át.

- És ha egy családban meginog a rend, ott többnyire megtaláljuk az alkoholt is - fejtegeti
Herczeg Sándor tanár. - Ha az iskolában valaki nehezen nevelhető, akkor hamar kiderül, hogy
az otthoni háttér bomlott meg. A hajtás, a szerzés, a rendezetlenség nem jó példa, s kevés esz
ménnyel, neveltséggel engedi útnak a gyermeket. Kiábrándulnak a munkából, amelynek javait
számolatlanul kapják. A változó helyzetnek megvan a természetes oka, rendkívüli feladat elé ál
lítja a község tizenhat pedagógusát. Ha valaha és valamikor létkérdés volt a nevelő iskola, akkor
itt ma kétszeresen is az. De elég ehhez az iskola? ...

Erről beszélgettünk néhány házzal odébb, a római katolikus plébánián Marosi JózsejfeL A hu
szonkilenc éves lelkész - maga is beregi - így vélekedik:

- A családi rend helyreállításának kérdése a püspöki szinódus előtt is szerepelt, jelezvén azt,
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hogy általános gondról van szó. Ha úgy tetszik, a család válsága világjelenség. Ez persze csak
magyarázat, nem lehet rnentség, főképp a mi számunkra. Itt és most ezzel szembe kell néznünk.
Mert mi a valóság? A változások szükségszerűen módosítják az értékrendet.

Bokros Ödön református lelkész még nyersebben fogalmaz:
- A gond azokkal van, akik sehova sem tartoznak, eszménytelenek. Sokan a "güzülésben" lát

ják a jövőt. Lazultak az emberi kapcsolatok, isznak a nők is. A fiatalok nehezen közelíthetők

meg, világuk a diszkó és a szex, Szétröppentek a családok. Több szellemi, lelki ráhatás kellene.
Mert igaz, hogy kötött a beregi föld, de ha jól megmunkálják. gazdagon terem. Ilyen az itteni
ember is.

Az emberi kapcsolatok, a családok helyzetének gondjaival kopogtatank be Balogh Gyula
gyógyszerészhez. Nem hivatásáról, hanem társadalmi megbízatásairól faggatjuk. Ö ugyanis a
Hazafias Népfront községi elnöke, a helyi kulturális társulás irányítója.

- Nem régen töltöm be tisztségeimet, de azt rnáris tudom, hogy az eddigieknél sokkal többet
kel1 tenni. Vannak általános gondok, melyek megoldására jó fórum a népfront. Szükség van a
párbeszédre. Az egyházak is több részt vál1alhatnak a társadalmi gondok megoldásából. A köz
művelődés például nem szorítható a kultúrház falai közé. Itt frontális áttörésre van szükség.
Nem maradhat szándék csupán az, hogy tudatot kell alakítani, nem lehet elég, hogy felsoroljuk a
cselekvés f6rumait. Úgy gondolom, könnyebb volt gazdasági forradalmat nyerni, mint a célok
lelkesítő szálaib6l egy új erkölcs szövetét szőni ...

A körzeti orvos, dr. Csendom János immár tizennégy éve őre a köz egészségének. Rendelője
minden szempontból megfelelő. Nem ez az első, ám feltehetőleg az utolsó állomáshelye. Dolgo
zott Kisvárdán. és a megye más községeiben is, de mintha itt végleg megtalál ta volna, amit
keresett.

- A beteg mindenütt beteg - feleli -, végül is mindegy, hol dolgozik az ember.
Ami bántja - így mondja - korántsem helyi jelenség. Első helyen az ivást, a hetven idült alko

holistát említi, s azt, hogy az alkoholelvonó kezelések eredménye elenyésző. Az alkohollal szoro
san összefügg egy másik lehangoló tény, az öngyilkosságok viszonylag magas száma. 1981 elsö
tíz hónapjában heten kísérelték meg elvetni életüket, s közülük egy véghez is vitte szándékát. Egy
tanár jutott a tragikus sorsra.

Nincs az országnak olyan eldugott szeglete, ahol- mint cseppben a tenger - ne tükrözödnének
az általános problémák. Elég a népszaporulatról beszélni. . ,

- A bölcsődét bezártuk, s helyén megnyitottuk az öregek otthonát - taglalja a doktor.
Kel1 ennél tömörebb helyzetelemzés?
A családokban egy, maximum két gyerek. Az adatokból kiderül, hogy stagnál a falu népessé

ge, noha kenyérkeresetre helyben s a környéken bőven akad lehetőség. A születések alakulása
1970 óta az alábbi képet nyújtja: 1970-ben 36 gyerek született a három községben, 1980-ban
ugyanennyi. Közben pedig olyan csúcsok voltak, mint 1975-ben, amikor egy híján hatvan gyer
mek jött a világra. A halálesetek száma - a jobb orvosi ellátás ellenére - nőtt, kétszer annyian
haltak meg 1980-ban, mint l970-ben.

- Viszonylag magas akoraszülések száma, sok a veszélyeztetett terhes - sorolja Csendom Já
nos. - A két alapvető ok: a dohányzás c', 1/ ital, amin semmiféle kampány sem segít. Sok a civili-,
zációs ártalom. .

A leggyakoribb betegségek is ezt tükrözik. Az élen a szív- és érrendszeri megbetegedések álla
nak, ezeketköveti a magas vérnyomás, a mozgásszervi rendellenesség, a légzőszervi betegség és a
cukorbaj. A halálokok közül első a szív és az érrendszer betegsége, megelőzve a daganatos
bántalmakat.

Ezek a paletta sötétebb színei, de vannak derűsebb árnyalatai is. Ide tartozik a megváltozott
egészségügyiellátás; a statisztikák bizonysága szerint rendszeres és alapos orvosi felügyelet alatt
állnak a rászorulók. A tiszaszalkai és a tiszaadonyi rendelőben 1980-ban havonta 1100beteg je
lent meg. Másként fordítva a számokat: minden egyes lakosra évente öt olyan alkalom jutott,
amikor az orvos segítségét igénybe vette. A táppénzes helyzet - s ez mindenképpen a kedvező

adatok közé tartozik - lényegesen jobb, mint az országos, vagy akár a megyei átlag.
Ami a higiéniát illeti: a körülmények javulnak. Egyre több házban van vezetékes viz, szapo

rodnak a fürdőszobák ; de egy-egy váratlan orvosi beavatkozásnál kiderűl: a személyes tisztaság-
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ra kevéssé adnak az emberek. Az újonnan épült házak külseje és belseje között helyenként kiáltó
az ellentét.

- Tévedés lenne azt hinni, hogy ez a helyzet elsősorban a .cigányságot jellemzi - szögezi le az
orvos. - Közel sem csak ők okozzák a gondot. Annyira nem, hogy van cigánycsaládunk, ame
lyikre állami gondozott gyereket lehetett bízni, s ha valaki elmegy Hamza Dezsóllöz, az nem hisz
a szemének az önerőből épített ház láttán. Egyetlen fillér kölcsönt sein igényelt hozzá ...

Tiszaszalkának ma 143 középfokú és szakmunkás végzettségű, 124 középiskolát végzett és 34
egyetemet vagy főiskolát befejezett lakója van. .

- Az értelmiségieknek megvan a társadalmi megbecsülésük - fejtegeti Szűcs Géza tanácselnök.
- Ott dolgoznak a különböző testületekben, társadalmi munkát végeznek. Ezzel nincsen is
baj ...

- A pedagógusok - igy Herczeg Sándor - az iskolában túlságosan leterheltek. Tanulószoba,
napközi, óra óra hátán - ez a jellemző. Világos, hogy a további kapcsolatteremtéshez se idő, se
erő. -

- Az emberi kapcsolatok szinte halódnak - véli a gyógyszerész. - Korábban összejártunk, de
aztán az egész vetélkedéssé fajul t. Már a'névnapokat sem tartjuk együtt. Így a hivatalos találko
zásokon, a munkához szükséges párbeszéden kívül nem sokat érintkezünk.

- A főiskolán jó közösségben éltünk. Én 1981 őszén kerültem ide tanítani - mondja Szemján
Zoltán tanár -, s bizony hiányolom a több és jobb kapcsolatot. Hallottam, hogy szó van értelmi
ségi klubról, de a vezetők fáznak tőle, mert rétegklub lenne. A főiskolán nem készítenek fel min
ket arra, hogy milyen rideg közegbe kerülünk.

- Korábban voltak itt jó társaságok, ahol sok mindenről szó esett - magyarázza egy asszony
ka az iskolában. - De aztán a "felsőbb körök" különváltak. Pedig én is tudok olyan vacsorát ad
ni, mint ők, fel is tudok öltözni. De hát a kapcsolat felszínes volt, jobb is talán, hogy nincs ...

A pezsgő társadalmi élet helyett itt is megtaláljuk azt, amit a városok esetében oly sokat kifo
gásolunk: a bezárkózást. ..

- Pedig Tiszaszalkának van egy roppant erőforrása- teszi a képet teljessé Koncz László, a fo
gyasztási szövetkezet elnöke. - Ez pedig az, hogy a községben élő vezetők fiatalok. A harminc év
körüli nemzedék tölti be szinte az összes felelős posztot, a negyvenesek öregnek számítanak. Én
Vásárosnaményból költöztem ide, megtelepedtern, jól érzem magam. Azt hiszem, a fiatal veze-
tők dinamizmusában rejlik a jövő, a gondokból kivezető út titka.

- Az itt élők nem a foglalkozás presztizse alapján tisztelik az embert - fejtegeti Marosi József,
a katolikus plébános. - Legyen szó papról vagy bárkiről, csak a-teljesitménye, a munkája alapján
fogadják el. Ez jó is, hiszen arra kényszerit, hogy mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt
nyújtsa.

- Az itt élőket már csak azért is fel kell készíteni egy tartalmasabb életre - magyarázza Her
czeg Sándor -r , mert a község centrális helyzetéből adódóan mind több bonyolult feladat megol
dására kényszerülünk. Az ipar, a gépesített mezőgazdaság,a számos intézmény és vállalat irányí
tása óriási feszültségeket idézne elő, ha nem felkészült emberekre háruIna a sok újszerü feladat
végrehajtása. A Tiszaszalkára kihelyezett gimnáziumi osztályban sorra érettségizett a tsz állatte
nyésztője, a gyári munkás, a baromfigondozó és az adminisztrátor. Nem a jobb beosztás, hanem
a magasabb követelmény sarkalIta őket. Klubba szerveződteka szocialista brigádok vezetői, kö
zösségi utakat keresnek fiatalok, öregek, értelmiségiek.

- Üzemünk a környéken először és elsőként vállalkozik a tudatos emberformálásra - mondja
Bunna István, a Magyar Acél egyik helybeli vezetője. - A gyár, a zárt üzem fegyelme, a termelési
technológia rendszerezőereje, a munkássá válás folyamata huszonkilenc községben fejti ki hatá
sát. A vegyes családokban éppúgy, mint a hagyományos paraszti közösségekben. A mindenütt
nyomon követhető társadalmi struktúraváltozás ezt a falut is jellemzi. Ma már keveredik a régi
értelemben vett falusi életmód az ujjal, amelyben a munkásság jelenléte, magatartása és gondol
kodása lesz a meghatározó.
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