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L6tod, hogy 611m61y h6ban a csillog6
Soracte? mbr-mir roskad ah6 alatt
sok g<lmyed6 fa,6s csikorg6
fagyban a gyors folyamok be6lltak.

Enyhitsd a teltinket, t6gy fahas6bokat
atinej6csk6n! Hozd ide k6tfiilii
kancs6d, s meritsd most b6kezfibben,
6, Thaliarchus, tireg borodb6l!
Csak bizd a ttibbit isteneinkre.

e

6k,

mihelyt azajl6 tengereket ver6
ork6nt lefogj6k, nem hajolgat
nydgve a ciPrus, az 6si k6ris.

.

Holnap mi lesz majd? aztne kutasd! A sors
ah6ny napot ny0jt, vedd nyeres6g gyan6nt,
s a t6ncot 6s 6des szerelmet
meg ne tagadd fiatal-magadt6l,
mig friss er6dt6l t6vol a zs6mbel6
v6ns6g. Ma hivjon t6ged a versenyek
thgas mez6je, s 6jszak6kon
l6gy susogas, megadott id6ben.
Ma hivjon elbirjt kedvesed arul6
halk kuncog6sa, felre6s6 zugon,
s az elraboltzliog, mi karj6n
vagy hamisan dacol6 kez6n volt'
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szilzallkot k6pviseltek. A kereskedelmet
h6rom-n6gy
-lio
rlfutozlsok srijtottak. A KcsT-6llamokban
kiiltinf6le

IIIDE GHABORUS SZEMBENAT.,IAS

az iparrlag fejlett nyugati orsz6gokkal folytatott
kereikedelem-h5tt6rbe szorult. A politikai sorrend
sal kezd6dott,
-t6k6s"

Magyarorsz|g 6s a nyu.gat--eur6pa

int6zilr6ny ek visZonya s ok6ig ellens 6 ges
Piac fenn6ll6s6nak els6 harminc 6v6ben

orszirsztks6ges mi-

szervezetnek. A KGST 6s a Vars6i
SzerzSdls nem tette lehet6v6 a taglllamai szhmhra'

iorditott" a

em tarthattak

kO
6ll
kii
oltdk a

, csak az

zhettek a
leket sem

fogadhattak el nyugatr6l.
AKozos Piac is korlftona a KGST-Sllamokkal folytatott kereskedelmet. Mindenekel6tt megkiilonboztetci
kv6t6kat tartott 6rv6nyben sz6mos kelet-eur6pai ter-

hagYomfnYos

a Koztis Piac 6s a KGST

egyarhnt l6tezett 6s
nemzetkozi szerePe cs
nagyobb szomsz6d tagadta

ciii

kapcsolatokat 6s

a

hfrom integrSci6s

tSvkozl6s i infrastruktrira
sz|tszakitotts 6ga is h6tr6ltatta a gazdashgi egyiittmiikdd6st.

tikai-katonai egYtiv6 tartoz6s hathrozta meg. Az

A PPLITIKAI ENY.
HULES HATASA
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A kelet-nyugati kapcsolatok
enyhril6se fokozatosan
m6rs6kelte a kereskedelem
akad6lyait. Az igazi fordulat azonban csak akkorra
6rlel6diitt meg, amikor az
Eur6pai K<iztiss6g mhr a
harmincadik sziilet6snapJ
iinnepelte. A szovjet nyit6s,
a gorbacsovi ktilpolitika
teremtette meg az el6felt6teleket ahhoz, hogy az
EK 6s a KGST v6gre elfo-

&
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szoros kereskedelmi, s6t.
tulajdonosi kaPcsolatok
fitztbk clssze.

keleti 6s nYugati
Eur6pa
-azonban
politikai,
felet"
katonai 6s gazdasilgr szakad6k v6lasztotta el egYmast6l.

""rlr"i';i$;fi'"H"#
et,,pereszFbjka" rendszerment6 politikai kis6rlete azonban sem-az idej6tmrilt Aliamszocialista rendszert, sem pedig annak

KORLATOZATT GAZDASACT
KAPCSOLATOK

p
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term6szetesen hat6s-

d6s alakul6sara is. A
ryekezett cine1l6t6sra beren-

dezkedni. Tagorszhgainak kiil\ereskedelm6b6l
hidegh6boru idej6n a2 Etr6p-Vi .Kcizoss6g 9.sup6n tiz
szlzllekkal r6szesedett. A K<izos Piac els6sorban a
6s
tobbi nyugat-eur6Pai orsz|gg
Az
JapSnnai fe'ilesztette- a gazdashgi

ef

a

nitsO kereskedelm6ben a KGST-6llamok <isszesen

majd

<i

kcizvetl
EK-val.

kellett
behozni.
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otszfuggq| 1990 december6ben kezd6dtek meg
4*oT
rekord id6 alatt fejeTgdlekle..a hivatalos
6s

\5rsyaI6-

sok. 1991. december l6-6tt Briisszelben alilitthk

Magyarors

az

z\g a t6rs6gben els6k

nyii-az Europai Kozoss6ggel' A k
liz6l6sa" I 988- I 989-ben t<irt6nt
l6son" azt 6rtett6k, hogY a kolc
nemzetkcjzi kaPcsolatok norm
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eeo-es 6vtized erej6n megkotritt

dellt

ocia-

kiinnyit6sek megad Lsfua 6s
miikcid6s beindit6Jaru it. I ueg

st' A
Cseh
szhg,

6sok hatas6ra - a Litvinia, Magyarorszhg, Rom6nia, Szlov6kia 6s
feil6dni Szlov6nia. Tartalmi <isszevet6s alapjan megSllapithat6,
,rrurannui
QQ

kezdtek.

rsz6-

aival
nem

gyar
6ghoz 6s
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t nagYktivet
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Nem nyilt me{az uni6 munkaerlpiaca sem a tarsult
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kelet-koz6p-eur6pai orszdgok el6tt'

A TARSUIAST VISZONY TARTALMA
A Magyar-EK T6rsul6si Meg6llapod6s leg6rt6kesebb
r6sze az, amely az rpari 6ruk szabadkereskedelmdt

Eszerint tobb l6p6sben 2001-ig
nden v5m 6s kv6ta az tpari 6ruk
n Magyarorszig 6s az Eur6pai Uni6
krizott. A korlAtok n6lkiili szabadkereskedelem gyakorli^r;hho z e gy s 6 ge s vers enyj o gi kovetelm6nyek tartoznak. A t6rsul6s mfir jelezte az EU versenyszab6lyozhsfinak 6w6tel6re vonatkoz6 mary ar kdtelezetts6get

gazdas

is.Am
fontos

valamennyi

s ir6nti elvi
ezi az
ke
f6l
titeltein,
k6szs6get. A magyar
k6sz6g6n 6s kitan6s6n is mirlik, hogy e
ehajt6s6n a ko
cs 6rk<idik. Az
en
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A rendszerv litils 6tzrengeteg munkahely sziint meg,
negingott a talaj m1g azokliba alatt.is, akik egziszndolt6k. Volt akrnek
teniiSjukat
ahol, sokan maradtak
sikeriiit gyo
qznnr.qn
nlrrennk akiket
akiket--o-ta
ta sodor az 6r.
6r. Ok
6k a
ban-blyanok,
vew 5li6s vesztes ei. Pr6b 6lnak me gkapaszko dni
an6lkiili seg6lybe, szociAlis juttat6sokba,
csak az 6hhalSlt lehet elodazni.

ATAGSAC 1CNNBTN

C6lszeriibb munkahelyre vad6szni. Mivel sok az
szkim6 6s kev6s a f6ki, az 6hen maradt ,,eszkim6"
runkav6llal6ra magas j ovedelem ig6ret6vel v adilszak a h616(zat) 6pit6k Az rijs6gok ,,6ll6st kin5l"
rvatSban zomlben olyan hirdet6sek vannak, ahol
etto 80100 ezer, vagy enn6l magasabb havi
akik v6ltovart(
olyanok, aKrl(
VannaK olyanoK,
aj6nlanak. Vairnak
tzeteseKet
.zet6seket aJailanaK.
mel
ne
dertiljon,
hogy
ki
gatjitk a telet'onsz6mokat,
szeg6ny
c6!r5l van sz6. Ha
,,eszkim6"-bekapja
6s beleakad a h6l6(zat)ba, az <isszekuporgatott
plnzltkeny6r helyett birtosithsra, dyilga orvosi alki
mass6gi vizsghr a, az,,extr a j <ivedelmet" bizto si
munka kiilfrildi betanul6si ktilts6geire, meg ki tudj
mire kciltheti a beig6rt nagy kereset rem6ny6ben.
Idej6t 6s energi6j 6t arca fordithatja, hogy m6st is
a hdI6(zat)ba (nevezhetjtik pilotaj 6te
setle g piramis6pit6snek).

Ha valaki mindezek ellen6re m6gsem v6lik rovi
id6n beliil milliomoss6, esetleg m6g szeg6nyebb lesz,

Csillag

igy a v6ros 6s a falu
radik6lis csrlkkiil<inbs6g
kozotti
kapcsolSsa, 6s

kent6se kitiintetett c6lja

Szakertlk egybehangz6 becsl6se
Ezekben az 6vekben v6glegesiilnek azok a vhltozilsok, amelYek szerint az elkovetkezl lvtrzedekItoztatiSk a ma ben olyan vSltoz6sok tcirt6nnek,
a most felnov6 melyeknek hat6sa csak az elsS
min6s6g6t, 6s ipari forradalom6hoz m6rhet6, 6s
haz|nk st6tusSt az eur6Pai amelyekhez eddig lvszhzadok
nemzetek kcizoss6gben. Az intlz- sziiks6geltettek. A hirkcizl6si 6s
m6nyrendszerck - 6s naPjainkban tertiletfej leszt6si miniszt6rium
rn6g els6sorban az idrzleti szflta - t6mogat6s6val irj lendiiletet kapott
eve az infotechnika adta lehet6- a telehhzmozgalom, amely a
kistelepiil6sre kors zeri infor matikai eszkoztikkel ell6tott centrumokat, telehhzakat telepit. A

infrastruktur6nak, 6s a kdznaPok
szok6svilSg6nak is.

varosokban e16rhet6 szolgaltat6sok
szhmit6 gepekkel tort6n6 el6rhet6v6
t6te16t clloztameg a digit6lis, vagy
m6s n6ven intelligens vfros mozgalom.

A k6t phrhuzamos, de hasonl6
c6lokat szolg6l6 mozgalom ossze-

P<

Intelligens R6gi6 Szcivets6gn6*'z
amely szeptemberben jott 16tre.

Mag|t a programot dr. Lotz

K6roly ktizleked6si, hirkozlesi 6s
vizigyi miniszter 1997. Mfrcius
-6n. szombathelyi l6togat6sakor
hirdette meg. Els6k6nt Szombathely 6s a k<irny6kbeli kis telepiil6sek csatlakoztak. Ezt kclvetden a
projektben val6 r6szveteli szind6kht jelezte Somogy 6s B6cs-Kiskun
megye, ahol kis6rleti programk6nt
teljes eg6sz6ben vSllalkoz6i alapon
17

megkezd6 dott az ottani r6gi6
alapj ifi k6pez6 inform6ci6s 6s
informatikai korgyfirfi ki6pit6s e.
Az orsz|gban els6k1nt 1997.
6prilis 11-6n N6gr6d megy6ben

sziiletett hivatalos kcizgyiil6si

Mt<rPocs
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hat|rozat arr6l, hogy a megye

hivataiosan csatlakozlk a Programhoz.
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7997. szeptember 4-6n hivatalosan

is megalakitott6k a

Magyar

Intelligens R6gi6k Szcivets6g6t. A

Dunabo gd6ny tinkormdnY zata h6t m5r emlitettek mellett a legteleptil6ssel koztisen pilot prog- fontosabb c6ijaik:
rambt inditott ah6l6zatnak a S Koztis 6rdek6rv6nyesit6s 6s a
koz<is 6rdekv6delem f6rum5kozgazdasilgi munk6ban val6 felnak megteremt6se.
hasznfiilsftra.

Az emlitett r6gi6k k6Pvisel6i,

valamint
s6g 6s
"
tatok Ee

zovet?le?!-.

isel6i

r rinkorm6nyzatok
t kozigazgat6s (korm 6nyzat,
dekonc entr6lt szervezetek)

t

t

r kultura.
Hirforuds: MNT

cisszekapcsolni a t6rsadalom
egymfsra 6piil6 elemeit:

r civil6let, lakoss6g

Luca. Luca kitty, kotty!
S6p, s5p, rud, rud, kukuriku!
Annyi csirk6jtik legYen,
Mint 6gen a csillag!
Annyi plnzik, buz6juk legYen,
Mint ftild<ina{ld;sz6ll
Al,rkora kolb 6szuk legyen,

Mtntazuccakapu!
A doktor, patika 6hen haljon,
A barmuk a zsirtal me gfulladj
Luca,Luca kitty, kottY,
Kukuriku!

mert6k, szett6pt6k volna.

A Dunfntrilbn ezen a napon a
. 6s mond6krival
g6sz 6vbenj6l

en kiv6ntak
kezcikeppen:

'::::t:::;)

on

!

kezdt6k k6sziteni, tanult6k a verseket, 6nekeket, 6s
kar6csony el6tt sokszor tiz napig is 6lland6an jhrtitk.a
falut, s6f egy-egy csoport a szomsz6d telepiil6seket is
felkereste.
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l6nyokat ijesztegette, majd a regcisok k6rt6k 6nektik
jutalm6t a gazdht6l.

0 sszedllitofia: Acs

S arolta

Felh aszn5lt irodalom: B alassa-Ortutay

:

Kis magYar nlPrajz.

tirne"-6neklik
,,Mistletou and red wine at Christmas
fagyong'1 alatt a7
felfiiggesztett
a
,,'karfcsonyf6juk'
anlolok, s'ha megl6tsz ott egy l6nyt megcs6kolhatod,

szivmiik<jd6st javit6 szerk6nt hasznilja, de az
immunrendszer miikdd6s6t is segiti, 6s daganat
megel6z6 hat6st is tulajdonitanak neki' A magasv6rnyom6s kezel6s6ben ft5leg az 6relmeszesed6s eredetiiekn6l jo hat6sti.
\,
de
csSbitja,
madarakat
a
term6se
Gyongyszerii
is ragacsosgyakran a veszttiket is o

siryirautal

meleg visszat6r6s6t.
Nyakakon, btikkon, tcilgytin, gytimcilcs 6s ak6cf6kon

ly lombhullat6 - ink6bb csak
ny6n ta161hat6. Kev6sb6 becsii-

.Ezafilaj-

- Viscum -

dons6ga, csak azAusztrfli6ban 615 fagy<ingy madarat
nemzavarja.
A magyar irodalomban Tompa Mih6ly egy sz6p

szerelmi tort6netet kolt a fagyongyr6l, melynek
legszebb, jellemzl sorai a kcivetkez6k:
,,Agad dgaimmal, 61ted
Eletemmel fonjon tissze,
V6rem legyen a te v6red,
V6niil6sem ifius6god!

L6gy afanak disze, gYongYe

!

"

Dr. Szinku Mih6ly
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, csak az
zhettek a
leket sem
nyugatr6l.
AKO"o, Piac is korlfutona a KGST-5llamokkal folytatott kereskedelmet. Mindenekel6tt megktilonboaetci
kv6t6kat tartott 6rv6nyben szfmos kelet-eur6pai terfo gadhattak el

megkot6s6t

A"hidegh6borri idej6n Eur6pa hfrom
szerv ezetre tagol6dott. E
h6rom nagy egYs6 g hathralt
6s bels6 mtitod6s6t a Politikai-katonai egYtiv6 tartoz6s hatlrozta meg' Az

nagyobbr6szt semleges
Sllirirok, a KGST-ben Pedig
a Vars6i Szerz6d6s tagor-

I

-__._!^:L^

kdzlekedesl es
neh6zs6gek, a vinntkritelezettseg, a kdzlekedes
ktrira
ii:i:;::iiii,':t:::!ii::::t:i:::i:::: t6Vk<iZ16Si inff aStfUkt
szltszakitotts 6ga is h6tr6ltatta a gazdas|gi egYiittmiikod6st.
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POLITIKAI ENY-

HTJLES HATASA

gati kaPcsolatok

fokozatosan

a kereskedelem
akad6lyait. Az igazi fordu-
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szoros kereskedelmi, s6t.
tulaj donosi kaPcsolatok

fiiztlk

ossze.

keleti 6s nYugati
Eur6pa
-azonban
feI6,t
Politikai,
katonai 6s gazdas6gr szakad6k v flasztotta el e gYm6st6l.

nyltas,

olitika

z el6:felt6teleket ahhoz, hogY az
EK 6s a KGST v6gre elfo!nt. E 16p6s sztiks6ges volt
parbrerk6nt.
Silamaik is szabadon tArgyalhassanak
a m6sik s2ewezettel. A szovjet ,,peresztrojka" rendidej6tszerment6 politikai kis6rlete azonban sem az idej6tpedig
annak
sem
rendszert,
illamszocialista
mirlt

'

behozni.
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