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Független közéleti lap 

Tanévnyitón Tiszabőn 

A szegénység fertőz 
Göncz Árpád az ünnepségen 

Tiszabő sokak vélemé-
í nye szerint a megye leg-
ii szegényebb faluja. N e m 
|j lehet hát véletlen, hogy a 
j! köztársasági elnök, akit 
\ országjáró, tapasztalat-
i szerző útjai során elsosor-
\ ban a problémák, a króni-
l kus feszültségek érdekel-
; nek, e települést válasz-
ol totta. Ezt, ahol a lakosság 
i nagyobb arányban ci-
I gány származású, ahol az 
i 1971-es településfejleszté-
; si koncepció elsorvasz-
I tást, lassú pusztulást je-
: lentett. Zsákutca - mondják. Tisza-
; bőre kimegy az ember, s Tiszabőről 
j kimenni már csak a Tiszára lehet. A 
i tanévnyitó ünnepségen termé-
; szetes, hogy Göncz Árpád különös 
i hangsúllyal beszélt minderről: 

„Ebben a faluban nemcsak a gyerekek 
\ szemében, hanem a falu pillanatnyi 
\ helyzetében is egyszerre látom a múltat 
| s a jövőt. Látom a történelmi múltat. 
; Tiszabő nagyközség volt, jelentós tele-
\ pülés, a vidék történelmében, és az utób-
\ bi 40 évben annak voltunk tanúi, hogy 
\ ezt szinte mesterségesen fejlesztették 
\ vissza. Azt hiszem, azzal nem kell szá-
\ molni, hogy a jövőben is vissza fogják 
\ fejleszteni, mert ez a településpolitika 
j csúfosan megbukott, ezt az ország veze-
\ tése már korábban is felismerte, és ha 
j nem lehet egyik napról a másikra orvo-
\ solni, ez nyilván azért van, mert pénz 
I híján vagyunk, mert anyagilag nagyon 

Képünkön a köztársasági elnök és a település lakói 
Fotó: M. J. 

mélyen vagyunk, és valahol minden se-
gítségnek maguktól a szenvedőktől kell 
kiindulnia, és nem felülről. Felülről ak-
kor lehet segítséget várni, ha a helyszí-
nen, a községben élők tudják, hogy mit 
akarnak, ha pontosan ismerik érdekeiket, 
s ezért tenni is tudnak, és azt képviselni 
tudják, s ezért ki is állnak. 

Egyvalamivel azonban feltétlenül 
tisztában kell lenni: a nyomorúság fer-
tőz. A más nyomorúsága annak az életét 
is megfertőzi, aki még egyelőre jobb lét-
ben él, és az életlehetőségeit biztosítani 
tudja. Nyilvánvaló, hogy a falu fejlesz-
tésére több jut, mint korábban, mert a 
központi forrás kevesebbet fog kapni. Az 
is nyilvánvaló, hogy ezzel a falu felelős-
sége megnő, mert mindenkinek ponto-
san kell ügyelnie arra, hogy a faluban \ 
fölhalmozódó anyagi erőt hogyan fogják 
elosztani és mire használják." 

Gy. P. 
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Eletünket és bérünket... 
A számlát a pedagógusok állják 
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Mikor lesz friss kenyér 
az asztalunkon? 

Vélemények a város 
kenyérellátásáról 
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Megrendelés nincs 
— fizetésemelés van 

Gondok az Üvegtechnikánál 
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Amerikai nyelvtanár 
Tórökszentmiklóson 

JÓ MUNKÁT, MARK! 
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„Ha nem jön a segítség, 
bedobom a törülközőt" 

Bajnok bajban 
a 11. oldalon 

Négyoldalas mellékletünk: 

Előkészületek a helyi 
önkormányzati 

képviselők 
választására 

Legközelebb októberben 
Kérjük olvasóinkat, hogy október 23-a közelii évfordulója alkalmából a forradalom helyi eseményeinek felidézésével és visszaemlé-

kezéseik beküldésével - esetleg jeligével, név nélkül - segítsék eltf, hogy októberi számunkban hiteles képet adhassunk a városunkban 
és környékén történtekről, az események résztvevőiről és a forradalom leverését követö megtorlásokról. 
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A „marslakó-perspektíva" 
Nem tudom, próbálták-e már úgy szemlélni a 

világot, mintha kívülállók lennének. Olyannyira kí-
vülállók, mint teszem azt egy marslakó. Higgyék el, 
rendkívül tanulságos ilyen szemmel szemlélni és 
értékelni „földi szemmel" racionális világunkat 

Nekünk „természetes", hogy egy vezető ma 
„nem politizál", mert ugye neki csak vezetőnek kell 
lennie. Egy „marslakó" már valószínűleg eltűnődne 
azon, hogy ugyanez a vezető még néhány hónappal 
(évvel) ezelőtt vajon miért követelte meg valamennyi 
beosztottjától az úgynevezett politikai megbízható-
ságot, miért feszített kiglancolva a díszelnökségben 
minden politikai ünnepen, és miért hivatkozott dön-
téseinél „pártunkra". Elképzelhető, hogy marsla-
kónk ezt tudathasadásnak, feledékenységnek vagy 
egyszerűen csak elvtelenségnek tulajdonítá. Ám egy 
valamelyest is intelligensebb marslakónak már biz-
tosan szöget ütne a fejébe, hogy ezek az előbb említett 
vezetők vajon miért hiszik azt, hogy beosztottjaik is 
kollektív tudathasadásban szenvedve feledkeznek 
majd meg mindenről. Egy marslakó - bizonyára -
kifejezetten komikusnak tartaná, hogy „valaki" éve-
ken keresztül mint a munkáshatalom megtestesítője 
egy vállalat élén „védte" a munkásokat a kizsákmá-
nyolástól, és most - ugyanő - mint a civil (azaz 
polgári) tulajdon képviselője zsákmányolja ki 
ugyanazon munkásokat Persze, a vezetőnek is van-
nak érvei. Marslakónkat - aki jól felkészült és gon-
dos marslakó - az érvelés módja még arra az idő-
szakra emlékezteti, amikor ez a vezető még egyálta-
lán nem volt „politikamentes", szóval mit mi, egysze-
rű földlakók egyszerűen csak hazudozásnak neve-
zünk. Mert azzal - „ugye" - még egy marslakó is 
egyetérthet, hogy a vezető kiválasztásának legfonto-
sabb kritériuma a szakértelem. Erre hivatkozva és 
ezzel indokolva ragaszkodik a vezető - marslakónk 
legnagyobb megdöbbenésére - ahhoz a székhez, 
amelyben ülve eleddig is csak állami támogatással 
sikerült „bizonyítania" hozzá nem értését Az viszont 
már nemcsak a Marsról nézve furcsa, hogy a vezető 
- elvtelenségéhez következetesen ragaszkodva - a 
politikamentesség misztikumához híven mindenféle 
külső hatástól igyekszik vállalatát elzárni, s régi, 
kipróbált embereire támaszkodva az elbocsátás fe-
nyegetettségével sakkban tartott dolgozóival úgy 
megválasztatni akarva magát, hogy az megfeleljen 
a demokrácia formális követelményeinek. Na persze, 
sokat próbált - és igen szimpatikus marslakónk -
erre azt mondaná, hogy így lehet a legkönnyebben 
megölni a demokráciát, mintegy a saját fegyvereivel. 
Ehhez mi, földiek legfeljebb annyit tehetnénk hozzá, 
hogy a szerecsen szerecsenségét az nem befolyásolja, 
hogy van-e keresztlevele és megfürdették avagy sem. 
A marslakó talán hozzáfűzné, hogy feléjük - már-

mint a Marson - az teszi marslakóvá a marslakót, 
hogy vállalja elveit, ami nem zárja ki a tévedés jogát, 
de a marslakónak le kell tudni vonnia a konzekven-
ciákat vagy így, vagy úgy. Az ipi-apacs is rendkívül 
jó játék egészen addig, hogy „nem ér a nevem". Az 
aranyigazságokban is rendkívül tájékozott marsla-
kó persze kiegészíthetné ezt a rövid eszmefuttatást 
azzal, hogy csak a sötétben egyforma minden macs-
ka, ám rendkívül meglepő lenne bármelyik macska 
részéről egy olyasfajta deklaráció, hogy ő - mármint 
a macska - tulajdonképpen világéletében utálta az 
egeret, s csak a forma kedvéért fogott meg időnként 
egyet-egyet. 

A marslakó biztosan csodálkozna azon, hogy 
micsoda brosúrákon felnevelkedett „intelligenciák" 
tartják magukat vezető- és tárgyalóképesnek egy 
„brosurákon-kívüli" világban. A marslakó - minden 
bizonnyal - nem tartaná annyira magától értetődő-
nek, hogy az üzleti bizalom alapja az elvtelenség 
legyen (p, mint ahogy azt sok szemforgató intelligen-
cia véli. 

De mit is mondhatna a marslakó távcsöve 
mögött vagy „UFO"-jában üldögélve. Talán azt, 
hogy semmiképpen sem lenne ajánlatos, hogy egy 
„marslakó" próbálja meg eldönteni, hogy egy bizo-
nyos üzem vagy intézmény vezetésére alkalmas-e az 
önmagát odaepokittozott illetékes, és talán üdvös-
nek tartaná, ha ezt - végre! - eldöntenék az ott 
dolgozók. A földi szemlélő persze elküldené egy má-
sik égitest tanulmányozására ezt a bizonyos mars-
lakót, hogy annak az ügyeibe mártsa magát, ha már 
annyira ráér. A marslakó pedig - valószínűleg -
vállat vonna és odébb menne egy galaxissal, mi 
pedig itt maradnánk (egy szál marslakó nélkül), és 
talán eszünkbe sem jutna, hogy ne egy elavult, ám 
formálisan demokratikusra maszkírozott jogsza-
bály alapján mentsük át egy vezetésképtelen - most 
már-„úr" hatalmát; s talán az sem jutna eszünkbe, 
hogy ha állásunkat féltve mondunk erre az emberre 
igent, kerülhetünk a legkönnyebben az utcára - hisz 
a munkanélküliség rémét nem az az árva marslakó 
festette az égre, hanem az eddigi gazdasági vezetés 
gyakorlata tette valósággá. 

Talán csak a bezárt - vagy a bennünket kizárt 
-gyár körül őgyelegve (eszünkbe idézve az illetékes 
pompás prémiumait, lakását, autóját, telkét és nya-
ralásait) merülne fel lelki szemeink előtt ama bizo-
nyos „kívülálló", és bámulnánk az égre, hogy hátha 
visszatér és különböző (a fantasztikus filmekből is-
mert) csodafegyvereivel rendet csinál. 

Én azt hiszem, hogy a marslakó nem sértődé-
keny, ám biztosan ragaszkodna ahhoz a „földi" elv-
hez, hogy aki amit megfőzött, azt egye is meg. 

Kakuk Imre 
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Erdély harangoz a mélyben 
Vendégek a hegyen épült városból 

Manapság, amikor a kultúrára egyre kevesebb 
pénz jut, amikor a vidéki művelődési házakban is 
egyre ritkább vendég a művészet, amikor a mozi 
vásznát és a tévé képernyőjét elönti a horror és a 
pornó szennye és a könyvkiadók meg a könyv-
árusok rikító fedelű, iszonyatos ponyvák tömegé-
nek piacra dobásából gazdagodnak, ezekben a za-
varos és ínséges időkben úgy tűnik, a valódi érté-
kek itt mifelénk a templomok áhítatos csendjébe 
húzódnak vissza. 

Sokan emlékszünk még az olasz művészek ta-
vaszi hangversenyére a református templomban. 
Augusztus 22-én este ismét a református templom 
volt a helyszíne egy megkapó irodalmi és zenei 
élménynek. Az erdélyi Szászrégenbői látogatott el 
hozzánk egy bibliakörből alakult irodalmi színpad 
mintegy ötven főnyi, fiatalokból álló társulata Sza-
bó József református lelkész meghívására. A hegy-

Tanáráron energia 

életünket és bérünket... 

A számlát a pedagógusok állják 
Túl vagyunk a tanévkezdés ünne-

pi hangulatán. Ünnepre semmi 
okunk. A nyáron életbe léptetett ár-
emelések - főleg az energiaáraké -
minden eddiginél nehezebb helyzet-
be hozták az iskolákat Az országban 
mindenütt tanulócsoportok megszű-
nésére, s olyan mértékű kényszer-
takarékoskodásra kell számítanunk, 
amely esetleg már-már az oktatás 
tartalmi munkáját is veszélyeztethe-
ti. Mi a helyzet Törökszentmikló-
son? A városi tanács illetékes osz-
tályvezetőjétől, Vízi Gézától kértem 
rövid értékelést. 

- Alapvető gondjaink vannak az 
iskolák fenntartásában - ismerte el 
az osztályvezető. - Az energia-, a 
vízdíjemelkedés világossá tette, 
hogy hatása miatt a tanács nem tudja 
a korábbi szinten biztosítani az okta-
tási intézmények fenntartását Csak 
az óvodák és az általános iskolák 
mintegy 5,7 millió forintos többlet-
kiadásra kényszerülnek csak ebben 
az évben, amit a tanács nem tud biz-
tosítani. Az iskolák szemléltető se-
gédeszközöket sem tudtak rendelni, 
le kell mondaniuk a karbantartásról. 

- Az oktatásügy folyamatos dek-
lasszálódása tehát nem állt meg. Ha 
a tanács nem tudja a hiányzó millió-
kat állni, miből lehet a többletkiadást 
fedezni? 

- Valóban semmiféle központi, ta-
nácsi ellentételezést nem kaptunk. 
Eddig is megfogtuk a pénzt. Idén az 
első félévben 3,8 millió forintos pe-
dagógus bérmegtakarítást értünk el. 
Most ez mind elmegy a fűtésre, vilá-
gításra, az iskolák működtetésére. 

vidéki Szászrégen és az alföldi Törökszentmiklós 
között ezzel mintegy kezdetét vette egy szép és 
biztató testvérvárosi kapcsolat kiépülése. 

Az irodalmi műsort istentisztelet előzte meg, 
amelyen Demeter József tiszteletes úr, a szászré-
geni vendéglelkész hirdetett igét. Gondolatmenete 
Máté evangéliumának ama textusából indult ki, 
amely szerint a hegyen épült város nem vész el, és 
a gyertya nem arra való, hogy véka alá rejtsék, 
hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és világítson. 
Az évtizedeken át üldözött, sanyargatott, létében 
fenyegetett erdélyi magyarság szellemét hozta el 
és sugározta ránk a műsorban szereplő ötven-egy-
néhány fiatal. Műsorukat Reményik Sándor, a 100 
éve született kiváló erdélyi költő verseiből állította 
össze Gagyi Béla nyugalmazott szászrégeni zene-
tanár. A költő verseinek hangulatát híven kifejező, 
kedves dallamokat a szintén helybeli Kodolányi 

János ifjú zeneszerző-
nek köszönhetjük. 

Erdélyi népviseletbe 
öltözött fiatal lányok, 
fiúk vonulnak a temp-
lom padsorai között. 
Némelyek kezében 
könyv, másokéban 
hangszer. Arcukon ko-
molyság, itt-ott megil-
letődés tükröződik. És 
amikor felcsendül a 
dal, valóban úgy érez-
hetjük mi is, a költő 
szavaival, hogy „Er-
dély harangoz a mély-
ben". Újságból, rádió-
ból, beszélgetésekből -

- Ha jól értem a szavait, most a 
törökszentmiklósi pedagógusokkal 
fizettetik ki az iskolák megemelt fű-
tési számláit 

- Tulajdonképpen így is lehet fo-
galmazni, hiszen a tanácsnak sem-
miféle más olyan eszköze nincs, 
amely ezt kiküszöbölhetné. Nagyon 
nehéz tanév az idei, amely nevelő-
nek, diáknak és szülőnek egyaránt 
soha nem látott problémákat fog föl-
vetni. 

- A közeljövő változásai érintik-e 
a múlt tanév végén megtartott igaz-
gatóválasztások kimenetelét. Azaz: 
újraválasztják-e az igazgatókat? 

- A minisztériumi állásfoglalás 
szerint nem kerül sor a pedagóguspá-
lyán a vezetők újjáválasztására, mint 
a termelőüzemeknél. Általános reví-
zió tehát nem lesz, de egyes esetek-
ben, ahol az indokolt, ahol konkrét 
egyedi problémák vannak, arra van 
lehetőség, hogy ezeket felül-
vizsgálják. Ez eddig sem volt kizárt. 
De úgy gondolom, igazgatót nem le-
het egy tantestületre rákényszeríteni. 

- Engedjen meg egy személyes 
kérdést. Milyen reményekkel vágott 
bele ebbe a tanévbe közvetlenül a 
helyhatósági választások előtt? Mit 
tesz, ha esetleg hamarosan megkö-
szönik önnek eddigi ténykedését? 

- Amíg itt vagyok ezen a helyen, 
azzal a feladattal kell törődnöm, 
hogy az iskolák működését minél 
jobban elősegítsem. A jövőmet ille-
tően sem kell aggódnom, hiszen van 
egy hivatásom, egy szakmám, amit 
tudok hasznosítani. 

Sz. Gy. 

amióta lehet erről beszélni - sokat tudunk ma már 
az erdélyi magyarság sorsáról. De ez valahogy 
mégis más. A művészet ereje, az ötven fiú és leány 
átszellemült jelenléte, a templom csendjében fel-
hangzó komoly szavuk valahogy mintha felerősí-
tené a költő figyelmeztető szavát, és rádöbbentene 
saját felelősségünkre is: 

„ Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. 
És áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéklek, 
a nyelv ma tündérvár és katakomba, 
vigyázzatok ma jól, mikor beszéllek!" 

Reményik Sándor (1890-1941) jól tudta, hogy 
a nyelv megőrzésében, tehát a magyarság védel-
mében a templom és az iskola tehet legtöbbet. 
Ezért szólítja fel ncpét: „Ne hagyjátok a templo-
mot s az iskolát!" A hit és a nyelv ápolásának 
Erdélyben van egy olyan dimenziója is, amely 
nálunk hiányzik vagy nem érzékelhető: a nemzet-
ként való fennmaradás zálogai ezek. A Márton 
Áronok és Tőkés Lászlók még az életüket kockáz-
tatták ezeknek az értékeknek a védelmében. Ma -
szeretnénk hinni - talán megvan az esély a temp-
lomok megvédésére, a magyar iskolák visszaállí-
tására, az erdélyi magyarság jogainak és életlehe-
tőségeinek kivívására. De ehhez az kell, hogy 
megálljon a kivándorlás, hogy helyben maradjon 
mindenekelőtt az erdélyi értelmiség. Mi pedig, 
anyaországiak, ne a kivándorlást ösztönözzük, ha-
nem a hclybenmaradókkal, a küzdelmet vállalók-
kal legyünk szolidárisak. Hz volt a műsor lő üze-
nete. 

A templomból távozókat, akik közölt voltak 
más vallásúak és nem hívők is, a szászrégeni ven-
dégek sorfalat állva köszöntötték. Köszönjük mi 
is az élményt! Megtisztító és felemelő volt. 

Fehér Imre 

NAGYCSALADOSOK 
A NAGYCSALÁDOSOKÉRT 

Helyi csoport alakult 
A törökszentmiklósi Városi Mű-

velődési Központ kezdeményezé-
sére megalakult a nagycsaládosok 
helyi csoportja. A jövőben az intéz-
mény ad otthont a családok össze-
jövetelének, rendezvényeinek. A 
helyi csoport létrejöttének a felté-
tele, hogy a településen legalább 
8-10 család vegyen részt a közös-
ségi munkában. Törökszentmikló-
son ez a feltétel már korábban is 
megvolt. Ezek az emberek általá-
ban anyagi gondokkal is küzde-
nek. A terveik szerint ezen úgy 
igyekeznek segíteni, hogy a műve-
lődési központ szervezésében pl. 
Szolnokra egy járművel utaznának 
a különböző kedvezményes akci-
ókra. Egymás segítését azzal kí-
vánják fokozni, hogy idővel ezt a 
közösséget családi klubbá alakít-
ják, ahol felnőttek, gyerekek 
együtt vehetnek részt az intézmény 

programjaiban. Várhatóan havon-
ta egyszer találkoznak majd. Az 
anyukák szabás-varrás tanfolya-
mon vehetnek részt, vagy a köz-
pont szövőszékein szőnyegeket 
készíthetnek. A konyhában főzési 
fortélyokat sajátíthatnak el, addig 
az apróságoknak manuális elfog-
laltságot biztosítanak (bábkészí-
tés, linómetszés, gyöngyfűzés, ne-
mezelés) az intézmény népműve-
lői. Az egészségmegőrzés érdeké-
ben előadássorozaton vehetnek 
részt a tagok. A művelődési ház 
már tudja, hogy nagyobb az össze-
tartás a nagycsaládosok körében, 
mint a kisebb közösségekben, így 
munkájuk nincs kudarcra ítélve, 
mégis várják újabb érdeklődők je-
lentkezését a törökszentmiklósi 
Városi Művelődési Központba. 

Bálint Erika 
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Szerkesztőségünk ezúttal azzal a kérdéssel fordult a helyi pártok szervezeteihez, hogy i 
milyen változást várnak az önkormányzati választásoktól, illetve az adott párt milyen \ 
eredményre számít a helyhatósági választásokon. i 

Fidesz 
A Fidesz programja a 

helyhatósági választásokra, 
dióhéjban. Elsősorban élet-

korunkból adódóan a város fiatalságának a 
képviselete, érdekeiknek előtérbe helyezése. 
Gondolva itt elsősorban a tanulókra és pálya-
kezdőkre, de nem feledkezhetünk meg a má-
sik nagyon nehéz helyzetben lévő korosz-
tályról, a nyugdíjasokról sem. Az ő szociális 
problémáikat is szem előtt kell tartanunk. 
Segítenünk kell őket problémáik megoldásá-
ban. Konkrét anyagi segítséget nem nyújtha-
tunk, nem akarunk zsákbamacskát árulni, 
mivel a jövőre érvényes gazdasági szabályo-
zókat nem ismerjük (mi sem). Egyet ígérhe-
tünk, részrehajlás nélküli felelősségteljes po-
litizálást, kizárva a korrupciót, a sógorkoma-
ságot, a kiváltságosok kasztjának eltünteté-
sét. 

Képviselőink esetleges megválasztásá-
nak esetén e gondolatok szerint fognak cse-
lekedni felelve ezért a tisztelt választópolgá-
roknak és a Fidesz helyi szervezetének. Tá-
mogatni és szélesíteni akarjuk a helyi kultu-
rális életet El szeretnénk érni a helyi kultúr-
házak sokkal nagyobb fokú kihasználását, s 
szeretnénk, ha a kultúra egyéni érdekek he-
lyett a közt szolgálná. Unokáinkkal szemben 
való kötelességünk lakókörnyezetünk meg-
védése a környezeti ártalmakkal szemben, 
származzanak azok akár magánszemélytől, 
akár valamilyen üzemtől. Az emberekkel tu-
datosítani kell, hogy nem munkahelyeket 
akarunk megszüntetni, hanem egészséges 
életkörülmények kialakítását szorgalmaz-
zuk. 

Végezetül célunknak tekintjük a város 
lakosságában a polgári szellem kialakítását, 
hogy városunk lakói észrevegyék, nemcsak 
Ibrökszentmiklósra bejelentett állampolgá-
rok, hanem akarva-akaratlanul ezáltal egy 
közösségnek is tagjai, amely közösséget szí-
vügyük támogatni, segíteni. 

A Fidesz nevében 
Galsi Zoltán 

FKgP 
Alapvető szemléletválto-

zást várunk a közélet kialakí-
tásában, a közjogok gyakor-
lásának szabadságát. Egy 

szélsőségektől mentes, vállalkozásból, bér-
ből, fizetésből élő kisember érdekközpontú 
helyi önkormányzatot. Ne a választópolgár 
legyen megértő alárendeltje egy lehengerlő 
közhatalomnak, hanem a városi önkormány-
zat legyen kiszolgálója az itt élő emberek 
létbiztonságának, egyéni, csoportos, vagy 
szövetkezeti boldogulásának. 

Egyenlő esélyeket az érvényesülésben, a 
lakáselosztásban, a városi ingatlanok meg-
vásárlására vagy bérbevételére vonatkozóan. 
Az emberi különbözőségek mércéje becsü-
letes munkavégzéssel a termelésben és érté-
kesítésben való eredményes részvétellel ki-
vívott elismerés legyen 1 Nagyobb odafigye-
lést a város lakosságának gondjaira, minden 
korosztályban a bölcsődéstől az időskorúak 
szociális biztonságáig. Eredményesebb ér-
dekképviseletet a munkavállalók foglalkoz-
tatás-biztonságát illetően, mind a szakkép-

zett mind a szakképzetlen munkavállalók ér-
dekben. 

A magánvállalkozások megalakulásához, 
működéséhez szükséges szabályzók tisztes-
séges és elviselhető terhet rónak a vállalko-
zókra, iparban, szolgáltatásban, mezőgazda-
ságban, ... stb. 

Személyi változásokat a város vezető tes-
tületeiben. Távozzanak a közélet éléről azok 
a vezetők, akik az elmúlt évtizedek hibás 
pártdiktatúrájának népünkre szerencsétlen 
politikáját alakították, egyéni érdekből, va-
kon, fenntartás nélkül kiszolgálták! Vezetői 
tevékenységük alatt a város lakosságának 
javait felelőtlenül hibás beruházásokra té-
kozlóan költötték! Távozniok kell azért is, 
mert az elmúlt időszakban nem volt alkal-
muk a demokratikus vezetés működési elve-
inek megismerésére, gyakorlati működteté-
sére. A központi irányítás és diktatórikus 
joggyakorlás leszoktatta őket önálló, helyi 
érdekeket is kifejező gondolkodásról. Nekik 
időre lesz szükségük ahhoz, hogy sok káros 
vezetési beidegződéstől megszabaduljanak. 

Igazságszolgáltatást, rehabilitást az el-
múlt évtizedekben ártatlanul meghurcolt, jo-
gaiktól és javaiktól megfosztott embereknek. 

A vallásos emberek is ugyanúgy adófize-
tők, mint az ateisták. Joggal elvárják, hogy 
az ő nézetük, vallásuk ismeretanyaga is a 
közoktatás tárgya legyen. Ha az elkövetett és 
napfényre került hibákat, leleplezett bűnöket 
nem követi helyreigazítás, vagy méltó bün-
tetés elvész közigazgatásunk hitele, legfon-
tosabb társadalmi értékünk a közerkölcs, és 
alkotmányos rendünk becsülete. 

Várjuk és reméljük az új önkormányzat-
tól, hogy többpártrendszerű lesz és demok-
ratikus. Soha többé nem sajátíthatja ki a ve-
zetést egyetlen gazdasági vagy politikai or-
ganizáció. Az ellenőrzés és ellenzék nélkül 
működő hatalomtól már túl sok rosszat vol-
tunk kénytelenek elviselni az elmúlt idő-
szakban. 

Várakozásunk reményteljes szinte ünnep 
előtti, bár tisztában vagyunk vele, hogy az új 
önkormányzat sem fog ajándékokat oszto-
gatni, de új megváltozott lehetőségeket igen 
és hogy élni tudunk vele abban nagyon bí-
zunk. 

FKgP törökszentmiklósi szervezete 

Véleményünk szerint az a szervezet, párt, 
amelyik egy ilyen választás kapcsán saját 
esélylatolgatását, befutó eredményét fonto-
sabbnak tartja mint a választók sorsának ala-
kulását az elkövetkező években kudarcra van 
ítélve. Nyerjenek azok, akik a választók ér-
dekeit a legátfogóbban tudják felmérni és a 
gondok orvoslását a legvalószínűbben előre 
vetíteni. 

Mindezzel együtt, az FKgP jó választási 
eredményben bízik. Mi jogosít fel bennünket 
erre? Elsősorban az, hogy érezzük a lakosság 
bizalmát, érdeklődését pártunk iránt. Cselek-
vő, a választók sorsát jobbítani akaró párt 
vagyunk. 

Jól látjuk választóink érdekeit, gondjait 
magunk is, jelöltjeink is, ezt a sorsot érez-
zük. Változtatni akarunk rajta, keresni alkal-
mazni új lehetőségeket életünk, gazdasá-
gunk, szabadságérzetünk teljesebbé tételé-
ben. Hogyan? Első és legfontosabb megbíz-
ni az állampolgárban. Felszabadítani a mun-
kát, elismerni és megbecsülni értékét és vég-

zőjét. Minden jó amiben az elkövetkező 
időkben reménykedhetünk csak ebből szár-
mazhat! 

Az FKgP jelöltjei a város becsületes át-
lagpolgárai. Lakókörnyezetükért aggódó, 
családos emberek. A választók közül valók 
és ezen keresztül önmagára is szavaz az, ki 
ránk szavaz. Tórökszentmiklósnak a korábbi 
koalíciós időkben is meghatározója volt a 
Kisgazdapárt. Hogy ennek méltó folytatása 
következzék e választások után, ehhez kér-
jük és várjuk választóink bizalmát, szava-
zatait. 

Bort, búzát, békességet! 
Varga János 

MDF 

MDF 

Az MDF törökszentmik-
lósi városi szervezete a város 
legeisóként szerveződött el-
lenződ csoportja. Az MDF-

be 1988 ősze óta belépett tagok 1989 február 
végén alakítottak önálló szervezetet A tag-
ságot jelenleg leginkább a helyhatósági vá-
lasztások foglalkoztatják. 

Mit várunk a helyhatósági választások-
tól? Természetesen a tagság és az MDF szim-
patizánsainak győzelmét. Bízunk az általunk 
támogatott, ill. a pártlistánkon induló jelöl-
tek, valamint az MDF országos és helyi prog-
ramjában. Igényeljük a választópolgárok to-
vábbi támogatását, akik a tavaszi ország-
gyűlésiképviselőválasztáson is ránk szavaz-
tak. 

Mit várunk az önkormányzattól? Azt, 
hogy tagjai becsületes, lelkiismeretes, a köz-
érdekért áldozatot hozni tudó emberek lesz-
nek, akik átérzik felelősségük súlyát Hogy 
többségük egy-egy szakterület jó ismerője 
lesz, és valamennyien a politikai rend-
szerváltás sikeres helyi megvalósításáért 
dolgoznak. 

Az új helyhatóság helyzete nem lesz 
irigylésre méltó. A legjobb terveknek, a leg-
nemesebb szándéknak is számolnia kell a 
korlátozott anyagi lehetőségekkel. Ennek el-
lenére elvárjuk, hogy minél gyorsabban mér-
je fel, ill. méresse fel a város jelenlegi és 
várható vagyonát, és gondoskodjon annak a 
város érdekében történő legelőnyösebb 
hasznosításáról. 

Az általa fenntartott inétzményeket, 
egyéb gazdálkodó szervezeteket kény-
szerítse a gazdasági helyzetünknek megfele-
lő ésszerű takarékosságra. 

Szorgalmazza a felesleges munkahelyek 
megszüntetését, de helyettük próbáljon meg 
minden városlakó számára megélhetési lehe-
tőséget biztosítani, új munkahelyek teremté-
sével is. Ennek érdekében támogasson min-
denféle akár egyéni, akárközösségi vállalko-
zást, legyen vállalkozó ez a testület, de ne 
hazárdírozzon. Tegyen meg mindent váro-
sunk környezetének védelméért, egy egész-
ségesebb, tisztább, szebb Tórökszentmikló-
sért, alakítsa ki annak egyéni arculatát Szo-
rítson vissza minden, a közösség érdekeit 
sértő tevékenységet, megnyilvánulást. Segít-
se a város legkülönfélébb önszerveződéseit, 
mert ezek erkölcsjobbító, közéletiséget for-
máló hatására szükségünk van. Tartson szo-
ros kapcsolatot a lakossággal, igényelje és 
vegye figyelembe javaslatait, kritikai észre-
vételeit. Az adófizetők pénzének felhaszná-
lásáról rendszeresen számoljon el. 

Végezetül tagjaitól elvárjuk, hogy ha úgy 
érzik, energiájuk fogytán van, vagy egyéb 
okok miatt nem tudnak a közért teljes oda-
adással dolgozni, azonnal adják át helyüket 
az arra érdmesebbeknek. 

Madarassy István 

MSZDP 
Az új önkormányzattól gyö-

5 p / keres változásokat várunk a vá-
ros életének irányításában. A 

létrejövő önkormányzati tulajdonnak lehető-
vé kell tenni az eddiginél sokkal nagyobb 
önállóságot a város vezetése számára - gon-
dolunk itt az eddigi központi pénzelosztás 
jelentőségének, nagyságrendjének csökke-
nésére. Az önkormányzati tulajdonnak re-
méljük gondos, felelősségteljes gazdája lesz 
az új testület Ehhez rendkívül fontos a meg-
felelő szakértelem, amelyet a tanácsadó tes-
tületek létrejöttével látunk biztosítottnak. 

Olyan testületre van szükség, amely az 
objektivitás talaján áll, racionálisan, a tör-
vényeket betartva városunk lakosságának 
akaratát és érdekeit szem előtt tartva munkál-
kodik. Olyan testületet szeretnénk, amely 
fogékony és nyitott a változásokra, s azt 
elősegíti a város fejlődésének érdekében. 
Olyan testületet remélünk, amely itt tartja a 
fiatalokat, mert megoldja a foglalkoztatásu-
kat, lakásgondjukat. Törődik a leszakadó ré-
tegekkel (nagycsaládosok, nyugdíjasok, hát-
rányos és veszélyeztetett helyzetűek, cigá-
nyok). 

A helyhatósági választásokon elsősorban 
nem pártokban, hanem személyekben gon-
dolkodunk, úgy véljük, a lakosság is. Az 
emberek az emberi tulajdonságokat figye-
lembe véve fognak dönteni, ismerniük kell a 
képviselőjüket. Éppen ezért mi a jelöltek 
kiválogatásánál megbízható, empátiával 
rendelkező, tiszta erkölcsű, szociális beállí-
tottságú jelölteket kerestünk, akik felvállal-
ják a körzetükben lakó emberek problémáit, 
s azt legjobb tudásuk szerint képviselik. Kez-
deményezőkészségük van. A jelöltjeink 
megismertetése a pártunk feladata. Jelenleg 
tizenegyen vannak, három körzetben való-
színűleg nem lesz indulónk. E helyen hívjuk 
fel a többi pártot, hogy terveink szerint a 
kampány utolsó hetében - hogy ne kelljen a 
lakosoknak mondjuk nyolc jelölt megisme-
réséhez nyolc alkalommal (egy héten úgyis 
lehetetlennek tűnik) elmenni választási gyű-
lésre rendezzünk összevont, közös választási 
gyűlést valamennyi jelölt részvételével egy-
egy helyen. Itt összehasonlítási lehetősége 
lenne a választóknak, s biztosan megköny-
nyítené döntésüket, nem beszélve az időta-
karékosságáról. Megfontolásra ajánljuk még 
városrészi választási gyűlés tartásának lehe-
tőségét is, amikor nem csak egy választási 
körzetnek, hanem 3- 4 körzetet tartalmazó 
városrésznek egy helyen egyszerre tartanánk 
választási gyűlést, szintén valamennyi jelölt 
meghívásával, ahol nem a körzeti problé-
mákkal, hanem az egész városéval foglal-
kozhatnának a jelöltek és választóik. Egy 
egyéni körzetben remélünk sikert, és egy 
listás hely megszerzését tartjuk reálisnak 
számunkra. Jelöltjeink nagy többsége mun-
kás, mivel a szociáldemokrata párt munkás-
párt 

Mezei Imréné 
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MSZMP 
A Magyar Szocialista Mun-

^ ^ káspárt a lap első számában be-
mutatkozott. Taglétszámunk a bemutatkozás 
óta folyamatosan növekedett. Tanultunk a 
múlt hibáiból, ezért a politikai munkánkban 
figyelembe vesszük a megváltozott viszo-
nyokat. Munkánkat nehéz körülmények kö-
zött végezzük, mert a rendelkezésünkre álló 
eszközök igen hiányosak. A politikai ellen-
feleink az elszigetelésünkre törekszenek. 
Ilyen körülmények között kitartó és szívós 
munkára van szükség ahhoz, hogy újra el-
nyerjük a dolgozók bizalmát, ami egyébként 
a legfőbb célkitűzésünk, hogy megteremt-
sünk egy széles körű baloldali összefogást. 

A meglévő nehézségeink ellenére az 
MSZMP városi szervezete aktívan részt kí-
ván venni a helyhatósági választásokon, 
hogy városunkban jól működő önkormány-
zatot tudjunk kialakítani. Terveink szerint 
minden egyéni választókerületben kívánunk 
egyéni jelöltet indítani, és élni kívánunk a 
listás jelölés lehetőségével is. Ahol nem tu-
dunk egyéni jelöltet indítani valamilyen ok-
nál fogva, ott támogatni fogjuk a baloldalhoz 
legközelebb álló és megfelelő személyi 
adottságokkal rendelkező jelöltet. 

A választási eredményeket illetően nin-
csenek irreális céljaink, de mindenképpen 
szeretnénk tisztes helyezést elérni. Az or-
szággyűlési képviselő választásokon sem 
kellett szégyenkeznünk a lehetőségeket fi-
gyelembe véve, mert a leadott szavazatok 4,8 
%-át adták az MSZMP-re. 

Az MSZMP városi szervezete nem teszi 
az Ígéretek sokaságát és az önkormányzati 
választáson résztvevő jelöltek sem. Szemé-
lyes előny reménye, s hatalmi vágy nincs 
senkiben. Fontosnak tartjuk óvni az elért 
eredményeinket és a városunk lakóinak javá-
ra tovább fejleszteni. Alapvető városunkban 
az állampolgári nyugalom fenntartása, a de-
mokrácia betartása, a pártok közötti kölcsön-
ös megértés és bizalom kialakítása. Törekvé-
sünk az, hogy a helyi önkormányzatba a 
munkások és a parasztok is képviseletet kap-
janak, hiszen ezek alkotják városunk lakos-
ságának jelentős százalékát. Ennek megfele-
lően az átalakuló viszonyok között védeni 
kívánjuk a dolgozók érdekeit, képviseljük 
követeléseiket, közvetlen és távolabbi célja-
ikat. 

Az önkormányzati választások befejezé-
se után fontosnak tartjuk a testület mielőbbi 
megalakítását, a polgármester megválasztá-
sát, a hivatali apparátus kialakítását annak 
vezetőjének kinevezését. 

MSZMP városi vezetősége 

MSZP 
Nagyon nehéz a kérdésre 

csak az önkormányzati vá-
lasztásra leszűkítetten vála-

szolni. Nem tudjuk megkerülni azt a tényt, 
hogy ez az önkormányzati törvény számos 

alapvető kérdést nyitva hagy, másokat nem 
egyértelműen szabályoz, kevésbé lényeges 
kérdéseket pedig „agyon" szabályoz (pl. ön-
kormányzati képviselők jelölése). A törvény 
későbbi - éppen ezért kiszámíthatatlan -
döntésre hivatkozva nem tisztázza az önkor-
mányzati működés anyagi alapját. Sajnos 
valós anyagi alapok nélkül az önkormányza-
tok nem kerülhetnek igazi döntési pozícióba, 
szinte csak vitafórumként funkcionálhatnak. 
Ebben az esetben az önkormányzatokban 
pártviták illetve egyeztetések folynának. He-
lyi szervezetünk „pártok feletti" ügynek te-
kinti az új önkormányzatot, ahol a települé-
sek polgárai szabadon dönthetnek életük 
fontos kérdéseiről. Csak remélni merjük, 
hogy a kormányzó pártok nem kívánják fo-
kozottan újratermelni - centralizált módon -
parlamenti pozíciójukat az önkormányza-
tokban. Rendkívül fontosnak tartjuk a meg-
felelő döntéshozatalt meghatározó felké-
szültséget, esetenként a speciális szaktudást. 

Bízunk benne, hogy a szabadon választott 
önkormányzat felkészült szakemberek véle-
ményére alapozottan, a választók többségé-
nek bizalmát élvezve gazdája lesz a város-
nak. Nem szeretnénk, ha az önkormányzatot 
kiszolgáló szakapparátus tisztán „politikai" 
szempontok alapján szerveződne. Eddig sem 
hittük azonban, hogy egy helyi tanács egyen-
lő egy nagy hatósági osztállyal. 

Az önkormányzat nem a helyben élők 
felett álló szervezet, hanem a helyben élők 
emberibb életét megvalósítani szándékozó 
autonom döntéshozó testület. 

A Szocialista Párt helyi szervezete - po-
zíciójának megfelelően - mértéktartó vára-
kozással tekint az önkormányzati választá-
sok elé. Nem kergetünk délibábot. Nincs 
kétségünk afelől, hogy néhány politikai szer-
vezet bennünket támadva kívánja saját pozí-
cióját erősíteni. Jelöltjeink előtt is világos, 
hogy szinte bizonyosan nekik kell átmenni-
ük a tű fokán. Az országgyűlési képviselő 
választásokon megszerzett szavazati arányt 
tekintjük elfogadhatónak, amely számszerű-
sítve két, illetve három önkormányzati kép-
viselői mandátum megszerzését jelenti. 

Szőke András 

J j J ^ * Várjuk, hogy olyan kép-
viselők kerülnek be, akik va-
lóban bírják választóik bizal-

mát. Hisszük, hogy városunk lakói meg tud-
ják ítélni, képesek eldönteni, hogy nekik „mi 
a jó". Mi felajánljuk tudásunkat, tenni akará-
sunkat, elképzeléseinket, s a lakók döntenek. 
Ha egybeesnek elképzeléseink, akkor örülni 
fogunk a bizalomnak, ha nem, akkor meg-
hajlunk a döntés előtt. 

Várjuk azt, hogy gyökeresen megváltoz-
zon a helyzet, hogy a rendszerváltás tényle-
gesen megvalósuljon - ez pedig csak a lakos-
ságon múlik. Várjuk, hogy alapvetően meg-
változzon az önkormányzat gazdasági szem-
lélete; nagyon nagy jelentőséget tulajdoní-

tunk a testület mellett - szándékaink szerint 
- felállítandó - szakértői (pártközi vagy füg-
getlen) állandó, illetve ideiglenes bizottsá-
goknak, melyek egy-egy testületi döntést is 
előkészítenének, s szeretnénk támaszkodni 
az SZDSZ megyei ill. országos szakértői 
hálózatára is. 

Várakozásaink szerint csökkenni kell a 
bürokráciának, s egy a konkrét feladatokra 
méretezett, távlatokban is gondolkodni tudó 
- kisebb létszámú - hivatalnoki gárdát sze-
retnénk. A szemléletváltás szükségessége az, 
ami sok vezetői posztra más embert kíván. 

Azt várjuk, hogy a testületbe bejutó -
„színeinkben induló" - képviselők alaposan 
ismerjék körzetük adottságait, helyzetét, 
gondját-baját, s a problémák megoldásáért, 
körzetük érdekeiért teljes odaadással küzd-
jenek. Listán bejutó képviselőink feladata a 
jogtalan előnyök megakadályozása, kikü-
szöbölése, a demokratikus vívmányok, az 
egyes ember jogainak védelme, s - termé-
szetesen - a város egészének képviselete, 
érdekeinek szolgálata. 

Részletesen kidolgozott programmal ren-
delkezünk, melyet a kampány során igyek-
szünk a lehető legszélesebb körben ismertté 
tenni, bár anyagi lehetőségeink a lakossági 
érdeklődést, aktivitást nem tudják pótolni. 

Mi is latolgatjuk az esélyeket, de a kiáb-
rándultság, a változások elmaradása miatt a 
politikától való elfordulás (talán „divat" is) 
olyan erős, hogy bármiféle jóslást kizár. Ugy 
véljük, hogy a jelenlegi politikai kép igazolja 
mindazon „félelmünket", melyeket már a 
képviselőválasztás során - áprilisban - han-
goztattunk. Reméljük, hogy most az egyes 
ember döntéseiben kevesebb szerepet kap az 
előítélet, s mi is megpróbáljuk érthetőbben, 
egyértelműen kifejezni gondolatainkat célja-
inkat. Jelöltjeink egyszerű, hétköznapi em-
berek, akik - úgy véljük - már „valamit" 
bizonyítottak, s tudják, hogy nagyon nehéz 

- és igen kevés köszönettel járó - feladatot 
vállaltak úgy az egyéni megmérettetés során 
(a kampány ideje alatt), mint az esetleges 
bejutás után, amikor dönteni kell. Igazából 
ma, a jelenlegi és az elképzelhető jövőbeni 
helyzetben sem a kieső, sem a bejutó képvi-
selő helyzete egyáltalán nem irigylésre mél-
tó. Persze, mi is - mint mindenki más - azt 
szeretnénk, ha minél több képviselőnk jutna 
be, és végre sikerülne meg is valósítani 
mindazt, amit az emberek a rendszerváltástól 
eleddig hiába vártak. 

Vállalkozók 
Pártja 

Az országgyűlési választá-
sokkal csak a pártállam már repedező falait 
sikerült lebontani. Az igazi átalakulás az öni-
gazgatás demokratikus átalakításával, az új 
szabadon választott önkormányzattal fog 
megvalósulni. Sorsunk hosszú idő után má-
sodszor van a kezünkben. A lehetőség adott, 
ezért kérünk minden a jövőjéért aggódó és 

jövőjét befolyásolni szándékozó választó-
polgárt, hogy menjen el szavazni, ezzel va-
lóban a választópolgárok akarata szerint ala-
kulhat az önkormányzat. A Vállalkozók Párt-
ja minden választópolgárt arra kér, hogy 
amikor szavaznak, akkor politikai indulatok-
tól és divattól mentesen, a helyi érdekeket, 
tapasztalatokat szem előtt tartva, a jelöltek 
között megfontoltan mérlegelve döntsenek. 

A megválasztott önkormányzat előtt ko-
moly feladatok állnak. A Vállalkozók Pártja 
ezek közül legfontosabbnak tartja vállalko-
zásbarát környezet megteremtéséi. A kor-
mány által kért száz nap lejárt és gazdasági 
életünk szinte mozdulatlan, pedig változá-
sokra, radikális változásokra van szükség. A 
Vállalkozók Pártja programjának rcsze ezen 
változtatások lehetőségének megteremtése. 
Városunkban melyek ezek a lehetőségek? 
Legfontosabb a katasztrofális infrastruktúra 
mielőbbi kimozdítása ebből a lehetetlen ál-
lapotból. Várjuk a helyi önkormányzattól, 
hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy 
a jelenlegi áldatlan telefonhelyzet mielőbb 
megszűnjön. 

Várjuk az önkormányzattól, hogy ésszerű 
privatizációval élénkíti a vállalkozói kedvet, 
segíti az egyéni és társas vállalkozások szé-
les körű elterjedését. Fontos a vállalkozás-
barát környezet megteremtése (a már emlí-
tett infrastruktúra változtatásának szüksé-
gessége melleit, munkahelyteremtő vállal-
kozás támogatása adókedvezménnyel, ked-
vezményes bérleti díjjal, földterület biztosí-
tásával stb.). Az egyéni, kis- és középvállal-
kozások gazdaságot mozgató ereje Európa -
szerte közismert. L'j önkonnányzalunknak 
ebben az irányban kellene - lehetőségeit fi-
gyelembe véve és maximálisan kihasználva 
- lépéseket tennie. A városban nehezen vagy 
rosszul működő munkahelyek helyzetének 
megváltoztatására privatizációs tervet lehet-
ne készíteni. Kedvező feltételek biztosí-
tásával a hazai, esetleg külföldi tőkét a vá-
rosba lehetne csábítani. 

Várjuk az önkormányzattól, hogy lehető-
ségeihez mérten tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a lakosság romló egészségi 
állapotán változtatni lehessen. Pontos lenne 
a kultúra, sport, oktatás területén már tapasz-
talható pozitív kezdeményezések folytatása. 
Segítség lenne a lakosság széles körű bevo-
nása program megvalósításában. 

Végül, de nem utolsósorban lépéseket le-
hetne tenni annak érdekében, hogy az elmúlt 
évtizedek elhibázott településfejlesztési po-
litikája miatt méltatlanul háttérbe szorult vá-
ros nyerje vissza régi hírét, rangját. A Vál-
lalkozók Pártja tisztában van azzal, hogy a 
város gondjai nem oldhatók meg rövid idő 
alatt. Eredményt, elérni csak türelmes, meg-
fontolt munkával lehel. 

Bízunk abban, hogy sikerül megismételni 
márciusi eredményünket, de mindent megte-
szünk annak érdekében,hogy mégjobbered-
ményt érjünk el. 

Túri András 
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Mikor lesz friss kenyér 
az asztalunkon? 

Vélemények a város kenyérellátásáról 
óriási elégedetlenséget vált ki lakos-
ságunk nagy részében az a helyet, 
amely a város kenyérellátásában az 
utóbbi időben kialakult A munkából 
hazatérők már vagy egyáltalán nem, 
vagy csak szikkadt, rossz minőségű 
kenyeret kapnak. Ünnepek táján pe-
dig mindig szárazat. Körkérdést in-
téztünk az illetékesekhez: mi az oka 
a kialakult helyzetnek, mikorra vár-
ható változás. Kerekasztal összeho-
zására nem volt mód, de mindenkit, 
akinek az ügyben szerepe lehet, meg-
kérdeztünk. Külön-külön elmondták 
véleményüket, melyet az egyszerűség 
és érthetőség kedvéért közös beszélge-
tés formájában közlünk. Mivel a 
boltvezetők szinte ugyanazt mond-
ták, nem név szerint említjük őket. 
Vitapartnereink Mász Imre, az Áfész 
elnöke, Szecsei József, a tanács vá-
rosfejlesztési és gazdálkodási osz-
tályának vezetője, valamint Zakar 
János, a Szolnok Megyei Sütőipari 
Vállalat helyi kirendeltségének irá-
nyítója. A kérdés mindenütt ugyan-
az: Miért nincs, s ha van, miért rossz 
a kenyér, s mikor lesz ebben változás ? 

Kezdjük az üzletvezetőkkel. 
- Az alapvető baj az, hogy a miklósi péküzem 

fejlesztés miatt leállt. Akkor mi kértük, hogy a 
sütőipar a közeli Szolnokról szállítson, de ők nem 
tudni miért, a sokkal messzebbi Karcag mellett 
döntöttek. Az messzebb is van, a kenyér sem olyan 
minőségű, mint kellene, hamar szikkad, morzsá-
lódik. Ráadásul sokszor 2 kg helyett 1 kg 80 
dekások, és nagyon gyorsan megsavanyodnak. A 
karcagi kenyér többnyire előző délutáni vagy éj-
szakai sütés ű, már megérkezésekor sem friss. A 
másik probléma az, hogy nekünk előre le kell adni 
a rendelést, naprakészen módosítani nagyon ne-
héz. Ha az egyik nap sok kenyér megmarad, más-
nap le kell mondani a frisset, mert a szárazat csak 
takarmányként leárazva tudnánk értékesíteni. A 
gondot azzal lehetne megoldani, ha Szolnokról 
kapnánk kenyeret, és nem heti megrendelésünk 
lenne, hanem gyakrabban szállítanának. 

- Mi a válasza erre a Sütőiparnak? 
- Először is az, hogy a kenyeret azért kell Kar-

cagról hozatni, mert Szolnoknak nincs módja rá, 
hogy minket is ellásson. Egy óránkénti 960 kg 
kapacitású kemencét felújítás, új, modernebb, 
olasz kemence felszerelése miatt leállítottak. Hét-
végeken maga Szolnok is kenyérbehozatalra szo-
rul. 

Azt elismerjük, hogy a karcagi áru valóban 
nem olyan sem ízre, sem frissességtartásra, mint 
amilyent tőlünk megszoktak a vevők. De amelyik 
üzletvezető szolnoki kenyeret reklamál, először 
kóstolja is azt meg. Rájön, hogy a karcagi még 
mindig jobb. 

A másik kérdés az állítólagos heti megrendelés. 
Ez csak egy hétig tartott, utána már ide, hozzánk 
jöttek a megrendelések, és a korábbi gyakorlat 
szerint előző nap 12 óráig módosíthat bármelyik 
üzlet. Csak biztos-e, hogy az üzletvezetők helye-
sen gondolkodnak. A válósághoz hozzátartozik, 
hogy a Sütőipar minden kiló kenyérből 1 Ft 60 
fillér árrést ad a kereskedelemnek. Egy gyakorlati 

példán érzékeltetem, miről van szó. Ha a boltnak 
megmarad mondjuk 40 kg kenyere, nem az volna 
jó üzleti szempont - ami a gyakorlatban történik 

hogy a frisset nem teszik ki addig a polcokra, 
amíg a régi el nem fogy, hanem az, hogy igenis 
tegye ki a meleg, kelendő árut, adjon el belőle 3-4 
mázsát, s rögtön bejön a 40 kg leárazása adta 
veszteség. Az nem állapot, hogy kint van a pulto-
kon a másnapos termék, a raktárban pedig felhal-
mozva a friss. 

- Mi erről a tanács álláspontja? 
- Az elhangzottak szerintünk is tények. Amikor 

mi ellenőrzünk, gyakran tapasztaljuk, hogy a rak-
tárban ott a felhalmozott, friss áru, míg kint az 
eladhatatlanok kókadoznak. Mi úgy érezzük, 
nincs elég felelősségérzete ebben az ügyben a 
kereskedőknek. Nem azért nincs kenyér a boltban, 
mert a sütőipar nem szállít, hanem mert az üzlet 
nem rendel. 

Sütőipar: - Azért ez nem egészen olyan egy-
szerű. A hiányt vagy a többletet több tényező 
befolyásolja. Vegyük például az átmenő forgal-
mat. Jönnek a lengyelek, románok, megrohanják 
a nagyobb ABC- ket máris hiány lesz a kenyérből. 
Ha jó az időjárás, sok a kiránduló, megint nagyobb 
a fogyasztás. De ezeken túl talán az a legnagyobb 
baj, hogy ellenőrizhetetlenül megjelent a magán-
szektor. A maszek pék igér 6 mázsa kenyeret, és 
befut tízzel a piacon. A boltban rögtön ott a feles-
leg. Ha viszont ugyanez a maszek bejelentkezik 6 
mázsával és nem jön, akkor meg hiány lesz, mert 
a vevői az Áfész, illetve Kisker-boltokat rohanják 
meg. Olyan is előfordul, hogy a peremkerületek-
ből - Tenyő, Püspöki - kocsival viszik a pékárut 
kilószámra, mert ott elfogyott. Ilyen esetekre 
egyetlen kereskedő sem készülhet fel. 

Áfész: - Hozzájárul a problémához egy jelleg-
zetes helyi mentalitás is. Ha, mondjuk, egy alvé-
gesi üzletünkből kifogy az asztalravaló, a vevő 
rögtön roha a központba és kétszer, háromszor 

annyit vásárol a biztonság kedvéért, mint 
amennyire szüksége van. Ilyenkor az üzletvezetők 
egymástól pótolják a hiányt. Azt viszont a Sütőipar 
nem tagadhatja, hogy nem rendelkezik annyi ka-
pacitással, amely mindig friss kenyeret tud bizto-
sítani. 

Sütőipar: - Ezt elismerjük. De tudomásul kell 
venni, hogy az országban egyeden egy üzem sincs, 
amelyik - anyagi okok miatt - pl. egy 3 napos 
ünnepi igényt friss pékáruból ki tudna elégíteni. 
Szükség van az előtermelésre, ami azt jelenti, hogy 
nekünk előző nap meg kell termelni a következő 
napi igény bizonyos hányadát, amit úgynevezett 
előszállításban ki is viszünk a kereskedelembe. 
A törvény szerint délután 16 órától cimkézhet a 
sütőipar másnapra. Persze, hogy az nem lesz friss. 

Az újságíró, aki maga is egy sokszor áldozatul 
járt vevő, nem tud ebben a kérdésben igazságot 
tenni. Egyet megkérdezhet: Ez a helyzet már vég-
képp így marad, vagy reménykedhetünk, hogy 
valamikor csak lesz friss kenyerünk. A kérdésre 
a legületékesebb, Zakar János, a helyi péküzem 
vezetője úgy tűnik, megnyugtató válasszal tud 
szolgálni. 

- Sütödénk leállása augusztus 1-től október 15-
ig tart. Lehet, hogy lesz egy kis csúszás, mert 
nálunk is külföldi géprendszer felszereléséről van 
szó. De nagyon bízunk benne, hogy novemberben 
már üzemelünk. Ráadásul úgy, hogy a kenyér mel-
lett a pék- és finomsüteményeket - amit eddig 
Szolnok szállított - is itt helyben tudjuk gyártani. 
Lényegesen naprakészebben juthatnak az üzletek 
friss kenyérhez, gyorsabban és pontosabban mó-
dosíthatják rendeléseiket. Garantáljuk, hogy min-
dig lesz elegendő tartalékunk, amelyhez bármikor 
hozzá lehet nyúlni. Azt is garantáljuk, hogy egyen-
letesen jó minőségű, a helyi ízlésnek a mostaninál 
sokkal jobban megfelelő pékáru jut el a vásárló-
hoz, és nagyobb lesz a választék is. 

Bár így lenne... 
Pásztor 

Ha felépül végre a sütőüzemünk., 
Fotó: M J . 
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Gondok az Üvegtechnikánál 
A jelenleg körülbelül százhúsz 
embert foglalkoztató Alföldi 
Szilikátipari Vállalat török-
szentmiklósi üzemegységében 
Konkoly Antal telepvezetővel és 
Tigyi Imre műszakvezetővel be-
szélgettünk az üzem jelenlegi 
helyzetéről. A vállalatnak Szol-
nokon van a központja, ahol 
műanyag- és sírkőrészleg is mű-
ködik. Kunhegyesen szintén 
műanyagüzemük található, míg 
Törökszentmiklóson elemgyár-
tó, és üvegtechnikai műhely dol-
gozik. A vállalatot a megyei ta-
nács alapította és működtette. 
1985 óta egyre több probléma 
merül fel gazdálkodásukban. 
Akkor szűnt meg náluk az R 
20-as szárazelem gyártása. Ma 
is raktárnak használják az ak-
kori üzemcsarnokot. 

Ez év elején a régi igazgató mandátu-
mát, mivel az lejárt, meg kellett volna 
erősítenie a vállalati tanácsnak. A játék-
szabályoknak megfelelően pályázat ke-
rült kiírásra, volt is három jelentkező, 
ebből ketten versenyezhettek a vállalati 
tanács előtt. Ám egyik jelentkező sem 
kapta meg az előírt kétharmados többsé-
get, a régi igazgató sem. Egyéves fel-
mondási idővel útilaput kapott a régi ve-
zető. Még februárig 1991-ben is a válla-
lat fizeti igazgatói fizetését, de a munka-
végzés alól fölmentették. Ideiglenesen 
jelenleg megbízott igazgatója van az Al-
földi Szilikátipari Vállalatnak. 

Nem meglepő talán, hogy nem mun-
kaszerzés köti le a megbízott igazgató 
figyelmét Szolnokon a miklósi telephely 
számára, amikor szeptember 15-ig kel-
lett benyújtania az új pályázatot az igaz-
gatói állásra, melyet már a kormányren-

delet szerint újjáválasztott vállalati ta-
nácsnak kell jóváhagynia. 

Elemgyártás szárazon 

- Mik a munkaellátási gond okai? -
kérdezem Konkoly Antal üzemvezető. 

- Ez évre 105-110 millió közötti árbe-
vételt terveztünk, amely az év közbeni 
visszamondások miatt jelentősen csök-
ken. Várhatóan 15- 20 millióval. így va-
lóban fennál ez a gond. Jelen pillanatban 
munkaellátási problémákkal küszkö-
dünk. Gyáregységünk két termék gyár-
tásával foglalkozik. Az R 6-os száraze-
lemmel, ezt az Akkumulátorgyárral koo-
perációban gyártjuk, illetve üvegtechni-
kai laboratóriumi eszközök előállításá-
val. A fizetőképes kereslet csökkenése 
miatt a szárazelemgyártásnál az év ele-
jén 146 millió darabos megrendelésre 
számítottunk (kb. 79 millió Ft értékben), 
ehelyett az első félévben 21 millió db 
elemet készítettünk, míg információink 
szerint a második félévben csak 13 mil-
lióra lesz igény. Mindez azt jelenti, hogy 
a szárazelemgyártással foglalkozó dol-
gozók egy részének folyamatosan mun-
kát biztosítani nem tudunk. A felszaba-
duló létszámot az üvegtechnikai üzembe 
helyeztük át, itt folyamatosan tudtunk 
munkát biztosítani. Eddig senkit a válla-
lattól elküldeni nem kellett. Létszám-át-
csoportosítással oldottuk meg ezeket a 
gondjainkat. A második félévben is 
igyekszünk biztosítani a teljes foglal-
koztatást, ugyanilyen módon, erre van is 
lehetőségünk. Ennek ellenére létszá-
munk tíz-tizenkettővel csökkent. Volt, 
aki önként kilépett, és dolgozóink közül 
a nyugdíjas korhatár elérésével többen 
nyugdíjba is vonultak. További létszám-
leépítést ebben az évben nem tervezünk. 

Fizetőképtelen rendelők 

- Mi tette lehetővé, hogy a dolgozók 
most, amikor nem nagyon van munkájuk, 
béremelést kapjanak? Az általam meg-
kérdezett két dolgozó 2,80 és 4,30 Ft 
órabéremelést kapott, és a vezetők is töb-

bezer forintos béremelést kaptak infor-
mációim szerint. 

- Valóban történt a gyáregységnél bér-
fejlesztés a félév folyamán. Az év eleji 
béremelési tervünket végrehajtottuk 
még márciusban. Az év közbeni kilépé-
sek miatt vállalati szinten - hangsúlyo-
zom nemcsak a gyáregységnél - jelentős 
bérmegtakarítás adódott. Egyéb területe-
ken a munka megvolt, a létszám csök-
kent, és az így megtakarított bér biztosí-
totta azt a keretet, amelyből ezt a bér-
emelést végrehajtottuk. 

- Az üvegtechnikai részlegnél is gon-
dok merültek fel. Itt a költségvetési intéz-
mények a fő vásárlók, és úgy értesültem, 
hogy ezek nagy része a fizetési sorbanál-
lás miau, illetve a működési költségüket 
növelő infláció következtében fizetőkép-
telen. A megrendelő OMKER nem vesz 
fel olyan cégtől érthetően igénylést, 
amely még az előző számláját nem ren-
dezte. így sokkal kevesebbet rendel maga 
is a vállalattól. 

- Valóban, az OMKER, a fő megren-
delőnk, a korábbi éveknél lényegesen 
kisebb értékben rendelt ez évben. Termé-
keinket - az üvegtechnikai laboratóriu-
mi eszközöket - költségvetésből gazdál-
kodó intézmények, kutatóintézetek, kór-
házak, iskolák használják. Közismert az 
ország gazdasági helyzete. Ezen intéz-
mények kevesebbet rendelnek, illetve 
nem éves megrendeléseket adnak, ha-
nem egyik hónapról a másikra, esetleg 
negyedéves mennyiségeket csak. A fo-
lyamatos munka biztosítása gond ezen a 
területen is. Ennek ellenére könnyebb a 
helyzet, mint a szárazelemgyártásnál. 
Tárgyalások folynak mintegy másfél év 
óta egy francia vállalattal, amely akva-
risztikai eszközöket kíván Magyarorszá-
gon gyártatni. Ebből részfeladatot vállal-
na üzemünk. Jelenleg a mintadarabokat 
leszállítottuk, s várjuk ezek minő ég-
vizsgálati eredményét. Ettől függ a to-
vábbi kapcsolat, az esetleges megrende-
lés. 

Török András 
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Amerikai nyelvtanár Törökszentmiklóson 

JÓ MUNKÁT, MARK! 
Az örömhírről, hogy az amerikai 

Békeszolgálat elfogadta pályáza-
tunkat, már korábban értesültünk, 
csak azt nem tudtuk még, hogy kl 
lesz a Peace Corps-nak az az önkén-
tese, aki végül is a mi iskolánkba 
kerül. Augusztus végén ez is eldőlt, 
és az egész tantestület, de főként az 
angol szakos kolléganők, na meg az 
Igazgatóság kíváncsian várta, ki rej-
lik a Mark Richert név mögött. 

Jókora csomagokkal megrakodva angolos 
külsejű, szemüveges, szőke, szakállas fiatal-
ember ugrik le a vonatról. „Szerelése" farmer-
nadrág, fekete póló, tornacipő. Tanácstalanul 
néz körül, mint aki idegen helyre érkezik. Rög-
tön látjuk, hogy ő a mi emberünk. Átesünk a 
bemutatkozáson, és a Jutka kocsiján máris ro-
bogunk végig az Almásy úton a gimnázium 
felé. Mark szolgálati lakását az iskola épületé-
ben rendezte be az igazgatóság. Új bútorok, 
színes televízió, hűtőszekrény. Tetszik Mark-
nak, minden „oké". 

A fotelokat mindjárt ki is próbáljuk, és elkez-
dődik a beszélgetés. Kihasználom az alkalmat, 
hogy az újság részére is elcsípjek néhány infor-
mációt. Betty (Molnár Erzsike) tolmácsol, a 
hangulat kitűnő. Először arról kérdezem vendé-
günket, mit is kell tudni a Békeszolgálatról. 

- Az Egyesült Államok Békeszolgálatát 
Kennedy elnök hozta létre 1961-ben azzal a 
céllal, hogy segítséget nyújtson az érdekelt or-
szágoknak, és elősegítse a jobb megértést az 
amerikai nép és más népek között. 

- Magyarországon a Béke Hadtest (a Peace 
Corps szó szerint ezt jelenti) Bush elnök tavalyi 
látogatásakor vált közismert kifejezéssé. Úgy 
tudom, akkor ajánlotta fel, hogy angol nyelv-
tanárokat küld Magyarországra. Hányan ér-
keztek hozzánk? 

- A Békeszolgálat hatvan önkéntese érkezett 
Magyarországra. 

- És hol fognak dolgozni? 
-Tizenöten a felsőoktatásban fogják segíteni 

a tanárképzést, a többiek általános és középis-
kolákba kerülnek, minden megyébe ketten 
vagy hárman. 

- Nagyon örülünk, hogy Szolnok megyében 
a mi iskolánkat érte ez a kitüntetés - szól közbe 
Lukács Ferenc igazgató kartárs. Úgy tudja, 
hogy rajtunk kívül a jászberényi Lehel vezér 
Gimnázium és a szolnoki Kassai Úti Általános 
Iskola kapott egy-egy önkéntest. 

- Hogyan döntötték el, hogy ki hova megy? 
- kérdezem. - Ön például Törökszentmiklóst 
jelölte meg? 

A Béke Hadtest katonája 
- Nem, mi nem választhattunk, a Békeszol-

gálat küldött bennünket. Mi csak nagy általá-
nosságban jelezhettük igényeinket. Én például 
szeretek horgászni, és ide közel van a Tisza... 

- Milyen meggondolásból jelentkezett a ma-
gyarországi szolgálatra? 

- Mi nem tudtuk, hogy Magyarországra fo-
gunk kerülni. Egyszerűen jelentkeztünk a R 
C.-ba, amely nagyon nép-
szerű az Egyesült Államok-
ban, és a szervezet döntötte 
el, hogy kit hova küld. Ke-
rülhettem volna pl. Afrikába 
is. De örülök, hogy végül is 
Magyarországra jöhettem, 
mert ez most nagyon érde-
kes hely. Egyébként a szol-
gálat mindenképpen felfog-
ható egy érdekes kalandnak 
is, amelyből sok élményt, 
tapasztalatot szerezhet az 
ember. 

- Van-e olyan terve, hogy 
az alatt a két év alatt, amíg 
nálunk él, megtanulja a 
nyelvünket? 

- Yes! - A választ én is 
értem. - Pécsett már el is 
kezdtük a tanulást: naponta 
4 órában tanultuk a magyar 
nyelv leggyakoribb kifeje-
zéseit. (És itt Mark megcsil-
logtatván frissen szerzett tu-
dását, kissé angolos akcen-
tussal felidézi a „fehér bor" 
jelzős szerkezetet. Kiderül, 
hogy a félszáraz fehér bor a 
kedvence.) 

-Nehéznek találja nyelvünket? 
- Oh, yes! Az a sok rag, toldalék... Az angol-

tól teljesen eltérő szerkezetű nyelv. 
- Magyarországról mik az eddigi benyomá-

sai? 
- Fantastic! - Ezt is értjük valamennyien, 

akik jelen vagyunk. 
- Mégis, egy kicsit részletesebben... 
- Nemcsak Magyarországon, hanem Euró-

pában is először járok. Láttam Budapestet, a 
Balatont, voltunk Egerben, Debrecenben, már 
eddig is sok színes, változatos élményben volt 
részem. Az emberek rendkívül kedvesek, barát-
ságosak. 

- Engedjen meg néhány személyes kérdést! 
Nagyon fiatalnak látszik, hány éves? 

- Huszonhárom. Én vagyok az egyik legfia-
talabb a csoportban. Huszonkét éves a legfiata-
labb és hetvenegy a legidősebb társunk. 

-Az Egyesült Államok nagyon nagy ország. 
Melyik részéből, melyik államából érkezett? 

- Michiganből. 
-Nőtlen? 
- Igen. A Szolgálat tagjai többnyire egyedül-

állók, csak két házaspár van köztünk. 
Lenne még kérdésünk, de tudjuk, hogy ven-

dégünk reggel óta úton van, Pécstől Török-
szentmiklósig hosszú és fárasztó az út. Elkö-
szönünk, magára hagyjuk: ráfér a pihenés. Hét-
főn, szeptember 3-án a gyerekek elé állt, akik 
bizonyára szeretettel fogadták, és sokat fognak 
tanulni tőle. Jó munkát, Mark! 

Fehér Imre 

A zenei világnap 
rendezvényei 

1990. október 1 - jén 
17 órakor 
Kodály Zoltán mellszobrának avatása. 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása. 
Avatóbeszédet mond: Erdei Péter, a 
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 
igazgatója, főiskolai tanár. 
18 órakor 
Dalest 
Közreműködik: Kodály Zoltánné Pé-
cely Sarolta, ének, Thomas Böttger, 
zongora. 
Műsoron: Kodály- és Schumann-dalok. 
A rendezvény helye: Kodály Zoltán ze-
neiskola. 
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Olvasóink írják J 
Ezen az oldalon olyan írásokat is közlünk, 

amelyek esetleg szerkesztési alapelvünkkel el-
lentétesek. A szerkesztőség fenntartja az írá-
sok tartalmi rövidítésének jogát. 

Postafiók 100. 
Tudomásunkra jutott, hogy a szerkesztősé-

günknek címzett levelek bizonyíthatatlan részét 
a helyi posta a tanácsnak továbbította. A sajná-
latos és érthetetlen tévedésért olvasóink elnézé-
sét kérjük, ha levelük netán illetéktelenek kezé-
be került. Kérjük, azok, akik szerkesztőségünk-
höz levéllel fordultak jelentkezzenek ismét. Az 
eseten okulva a helyi posta (Magyar Posta) 
postafiókot biztosít szerkesztőségünk számára. 
Postafiókunk: Pf: 100. írjon postafiókunk cí-
mére! (A szerk.) 

Számoljunk-okulásul 
Nagy örömmel és lelkesedéssel vettem kézbe 

a minap - idestova 45 év eltelte után - városunk 
újságját. Gondolom, hosszú és rögös út vezetett 
idáig, mire kézhez kaptuk a lapot. Ezért nagyon 
megköszönöm mindazoknak, akik elősegítették 
a megjelenését. Az újság hátsó oldalán feltün-
tetett alapító tagokat is üdvözlöm, hogy ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben anyagilag támo-
gatták az újság alapítványt. 

Elszomorít azonban az a tény, hogy a Török-
szentmiklós Városi Tanács nincs az alapítóta-
gok között. Valószínű „nem érte meg" a város 
vezetőinek anyagilag támogatni az újságot. Ez-
úttal nagyon sok kérdőjel vetődik fel bennem, 
visszatekintve az elmúlt időkre városunk veze-
tőinek „ tevékenysége" kapcsán. Nagyon jó len-
ne minden számban egy-két igazságfeltáró írás 
jelenne meg. Ezzel is tisztázódnának azok a 
mendemondák, amelyeket pletyka szinten sut-
togtak és suttognak az emberek. Mindenekelőtt 
itt van a Lenin- szobor körüli feszültség, melyet 
most már fel kellene oldani. A mostani első 
számukban megjelent egy cikk a szobor készí-

tőjével, Pató Rózával. Úgy érzem, gondolom, 
nem csak egyedül vagyok, az újságíró visszate-
kinthetett volna a „ megrendelés" körülménye-
ire és arra is, hogy most jelenleg hol „tároljákV 
a szobrot. Ezzel le lehetett volna vezetni és zárni 
a még mindig fennmaradó kérdéseket. Például 
hogyan lehetett egy tanácstagi körzet (dr. Papp 
János körzete) felajánlásaként elindítani, ami-
kor a körzet lakói nem tudtak róla, hogy a 
„ hozzájárulásukkal" mi készül. Gondolom, ha 
értesítik őket arról, hogy Táncsics Mihály, Pe-
tőfi Sándor és Lenin közül választhatnak, hát 
nem Lenint választották volna. 

Ebben a szoborügyben nagy szerepe volt a 
városi pártbizottság vezetőinek is. ők is nagy 
együttérzéssel támogatták városunk tanácsi ve-
zetőinek „nagy álmát"! Nem vázolom tovább 
értesüléseimet, legyen az ön feladata a valós 
tények bemutatása az újság szeptemberi számá-
ban. Nagyon megköszönném, ha írásom lekö-
zölné, mert én nem elszámoltatni szeretnék sen-
kit sem, azonban a reális tényfeltárás nemcsak 
az olvasótábort nyugtatná meg, hanem okul-
hatnak majd belőle a leendő önkormányzat ve-
zetői is. 

(Név és cím a szerkesztőségben.) 

Átok vagy áldás? 
Örömmel vettefn kézbe lapjukat, melynek el-

ső száma azt a reményt kelti bennünk, hogy 
sokoldalú és korrekt hangvételükkel jó és hasz-
nos célt fognak szolgálni. Munkájukhoz sok 
sikert és a lakosság támogató együttműködését 
kívánom! 

Szeretnék hangot adni az egyik cikkel kap-
csolatba, melynek címe „Áldás vagy átok?'. A 
cím igen találó, ugyanis mi, akik több éve tölt-
jük szabadidőnket ezen a kedves tiszapüspöki 
üdülőtelepen, éppen így érzünk. A tanácselnök-
kel készült beszélgetés a külső szemlélő részére 
olyan benyomást kelt, hogy a község vezetője 
szívén viseli a telep sorsát, mindent megtesz 
azért, hogy még vonzóbb legyen ez a hely. Saj-
nos mi ezt nem tapasztaljuk, sőt ennek ellenke-
zőjére van súlyos bizonyíték. Mindenki elképe-
désére elrendelte, hogy ebben az évben már ne 
szállítsák el a háztartási szemetet. Nehezen le-
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írható az a következmény, amit az jelent, hogy 
több száz ember hónapok óta a háztartási sze-
metet, fest ékes és konzerv es dobozokat stb. a 
bokrokba, valamint a Tiszába hordja, illetve 
dobja be. Sajnos a Köjálnak is van már erről 
tudomása, de intézkedés nem történt. (Augusz-
tus 19-én még ez volt a helyzet.) Ha az egészségi 
oldalt nem néznénk, az anyagi oldal sem fogad-
ható el, ugyanis a mai napig az adó mellett a 
TEHÓT is fizetünk (az országban igen kevés 
hasonló hely van már). 

Remélem, hogy a sajtó ereje biztosíték arra, 
hogy a jövőben csak az emberek érdekeit szol-
gáló intézkedések maradhatnak fenn. 

Rózsa Sándor 

Hitoktatás Kengyelen 
A vallásoktatásról az utóbbi időben kialakult 

viták kissé értetlenül tekintve iskolánkban az 
elmúlt tanév végén történt megállapodás szel-
lemében készültünk a hittanoktatásra. Az előz-
ményekhez tartozik, hogy a katolikus egyház 
szervezésében az előző tanévben is volt hittan-
oktatás Kengyelen. A foglalkozásokat a paróki-
án a Szajolból átjáró Lengyel István tisztelendő 
úr tartotta, vasárnap délelőttönként. A kezdeti 
40-es létszám a tanév végére mintegy tízre csök-
kent. A tisztelendő úrral folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot. Mivel elfoglaltsága lehetővé te-
szi, szeptembertől hétköznapokon lesz a foglal-
kozás - a parókia szűkös helye miatt - az isko-
lában. A jelentkezők létszáma, összetétele alap-
ján egyeztetjük az időpontot. 

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhat-
juk, hogy kölcsönös tisztelet alakult ki a tiszte-
lendő úr és a nevelőtestület tagjai közül. Már 
most biztosan tudjuk, hogy a tanév folyamán 
nem fog gondot okozni, ha az egyház képvise-
lője rendszeresen jelen lesz iskolánkban. Megy-
figyeléseink szerint a gyerekek kezdetben szíve-
sen vettek részt az oktatásban, később - mint 
általában a nem kötelező formákról - elmara-
doztak. 

Ezen elgondolkodni azonban már a szülők 
dolga, mint ahogy az övéké lesz a jövő évi 
beíratás is. 

Németh Lajos 

Tudja-e Ön, hogy 
a Törökszentmiklósi Városi Tanács 

Költségvetési Üzeménél 
a Táncsics út 26. szám alatt 

garantált minőségű kész beton 
1527 Ft-tól 2187 Ft/köbméter áron 

kapható. 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, 
A házhoz szállítást vállaljuk. 

Bűnügyi krónika 
Szovjet katona kalapáccsal 
Augusztus 25-én megszökött a szol-

noki szovjet laktanyából Igor Ivano-
vics Kuszovenkó, átúszta a Tiszát és 
Törökszentmiklós határában behatolt 
Tóth András, Szőlőhátulja dűlő 71a. 
alatti tanyájába, ahonnan rádió-
magnót és ruhaneműt tulajdonított el. 
A közben hazaérkező tulajdonost ka-
lapáccsal kergette el. Másnap hajnal-
ban a törökszentmiklósi temetőben 
bujkált, amikor a szovjet katonai ren-
dészet a rendőrség segítségével elfog-
ta. 

Fü alatt fűkasza 
A Mezőgép volt raktári csoportve-

zetője, Sütő Péter ellen sikaksztás 
bűntettének alapos gyanúja miatt 
büntető eljárás folyik. Munkahelyéről 
ez évben folyamatosan fűkasza-alkat-
részeket tulajdonított el, melyet bűn-
társa szerelt össze. Az alkatrészek há-
rom fűkasza teljes összeszereléséhez 
voltak elegendőek. Megkérdőjelezhe-

tő a munkahely rendészeti és portai 
ellenőrzésének komolysága. 

Szabadult, de mutogat 
Hat év 10 hónapos büntetéséből ez 

év március 24-én szabadult Iloppál 
József Törökszentmiklós, Mező Imre 
út 35. sz. alatti lakos, melyet több 
személy sérelmére elkövetett erősza-
kos nemi közösülés miatt kapott. Sza-
badulását követően Törökszentmikló-
son, különböző alkalmakkor az utcán 
több fiatal lánynak nemi szervét mu-
togatta. Magatartása riadalmat, fél-
elmet kelt a városban, ezért a lakos-
ság felháborodása miatt a vizsgálat 
Hoppál József ellen előzetes letartóz-
tatás mellett folyik. 

Rendszeres ellenőrzés 
A következő időszakban rend-

szeressé teszi a rendőrség a török-
szentmiklósi lengyel piac ellenőrzését 
a Köjál és a Vám- és Pénzügyőrség 
bevonásával. A külföldiek által beho-
zott hústermékek, kolbász, szalámi 
árusítását kívánják megakadályozni, 
a sertéspestis veszélye miatt. 
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
és Vidéke 

A Fegyvernek és Vidéke körzeti 
• • 

TÍZ TELEPÜLÉSEN 
(Fegyvernek, Kenderes, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorba, Örményes, 
Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Törökszentmiklós) ÁLL TISZTELT 

ÜGYFELEI RENDELKEZÉSÉRE. 
- Kedvező kamatozású értékpapírok (pl. értékjegy 

évi 26,2 % kamat) 
- Többféle betételhelyezési lehetőség. 
- Másoknál kedvezőbb feltételekkel nyújtott 

fogyasz tás i , áruvásárlási kölcsönök. 
- Pénzügyi szolgáltatások, számlavezetés. 

Forduljon hozzánk bizalommal, ke-
resse fel kirendeltségeinket! 

1990. szeptember 8-án 

megnyitotta divatáru üzletét és vállalkozói irodáját 
az „Invesztációs" GMK Törökszentmiklós, November 7. út l/a. alatt. 

„M+Z" divatáru 
üzletünkben nagy választékban kaphatók divatos nőiférfiruhák, 

bőrdíszműárukf farmerek és divatékszerek. 

A vállalkozói iroda tevékenysége: - ingatlanközvetítés, ingatlan-értékbecslés, vagyonértékelés 
- építőipari fővállalkozás, közműtervezés és kivitelezés 
- gázvezeték műszaki ellenőrzése 
- beruházás-bonyolítás. 

VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT ÉS ÜGYFELEINKET! 
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,HA NEM JÖN SEGÍTSÉG, BEDOBOM A TÖRÜLKÖZŐT' 

Bajnok bajban 
Sarkadi István, az autocross szerelmese 

Lapunk elsd számában örömmel adtunk hírt 
arról, hogy városunk férfi kézilabda csapata NB 
I/B-be jutott. A cikkből viszont az is kiderült, 
hogy az örömbe üröm is vegyül, mert a gárda 
anyagi gondokkal küzd, pedig sok szurkoló és 
pártoló segíti őket. A kéziseket sokan ismerik, 
azt viszont kevesen tudják, hogy van nekünk 
más, nagy sikereket elért sportolónk, akit a 
sport talán elveszíthet, ugyancsak anyagi okok 
miatt. 

Sarkadi Istvánról van szó, aki az autocross 
szerelmese, válogatott kerettag, tavaly orszá-
gos bajnok volt. Mégis abba akarja hagyni a 
versenyzést. A miértre keserűen válaszolt. 

- 1986-ban kezdtem pályafutásomat teljesen 
magánerőből az OB II. osztályában. Csak az 
öcsém és a bátyám segített. A motor és a seb-
váltó kivételével minden házilag készült, ebben 
senki nem támogatott. A lényeg az, hogy kész 
lett, s már abban az évben kivívtam az elsősé-
get, és feljutottam az OB I-be. Az ottani szerep-
lésem alapján 1988-tól válogatott kerettag let-
tem. 

A bajnok „harci díszben" 
Fotó: M. J. 

- Milyen előnyökkel járt ez? 
- Igazából nem sokkal. Továbbra is magamat 

kell finanszíroznom ehhez a drága sporthoz. A 
MAMSZ - nevezzük egyszerűen Autó-Motor 
Szövetségnek - lehetővé teszi a külföldi ver-
senyzést. Állja a nevezési költségeket, az uta-
zást, étkezést. Ezzel lehetővé teszi a versenyző-
nek, hogy bárhol Európában indulhasson. 

- Ha ez így van, akkor mi a gond? 
- Amit az előbb említettem. A szövetség a 

versenyautó megfelelő szintre hozásában nem 
segít, a kocsi teljesítménye az én anyagi lehe-
tőségeimen múlik. Nekem ennek a szintnek az 
elérésére csak egyszer volt módom, s egy olyan 
nemzetközi versenyen lettem harmadik, ame-
lyen tíz ország válogatottjainak színe-java jelen 

volt. Többször ilyen nagyszabású versenyen 
nem bizonyíthattam. Annak ellenére sem, hogy 
továbbra is válogatott maradtam, sőt 1989-ben 
az OB I első géposztályának bajnoka lettem. 

- Furcsa módon mégis éppen akkor hangzott 
el az a bizonyos mondatod, hogy bedobod a 
törülközőt. Miért? Utcahosszal verted a me-
zőnyt. Kellett ennél több? 

- Kellett. Addigra kimerültek anyagi tarta-
lékaim. Apám gazdálkodó, az öcsémmel ma-
gánfuvarozók vagyunk. Nem kevés pénzt kere-
sünk meg, és ezt lényegében a sportra áldozzuk. 
Nagyon komolyan felmerült a kérdés, érdemes-
e további áldozatokat vállalnunk. Nekem házi-
lag tuningolt Lada motorom van, míg vetélytár-
saim közül többen márkás nyugati versenyko-
csikkal rendelkeznek. Porschékkai, Audikkai, 
Kawasakikkal kell felvennem a versenyt. Ezek-
kel én nem tudok csak egyedül lépést tartani. 
Ráadásul rajtam kívül az élvonalban szinte 
mindenkinek van szponzora. Ők biztosítják 
versenyzőiknek a teljes kényelmet, a csak a 
versenyre való koncentrálást. Ezt én nem tehe-

tem meg, mert ha a motorban egy komo-
lyabb hiba akad, még megfelelő alkatré-
szért is haza kell ugranom. Persze erre 
csak akkor van lehetőségem, ha a megyé-
ben van a futam. Ha nem, részemről vége 
a versenynek. 

-Nem is próbáltál szponzort keresni? 
- Dehogynem. De 

sem a városban sem a / 
megyében nem talál-
tam támogatóra. Pedig 
a mai üzleti jellegű vi-
lágban ez sok cégnek 
megérné. Ilyen azon-
ban sajnos a közelben 
nem akadt. 

- Akkor miért foly-
tattad mégis az idén? 

- Mert szerencsére 
máshol felfigyeltek 

rám. Amikor eldöntöttem, 
hogy 1990-ben már nem in-
dulok, akkor jelentkezett 
teljesen váratlanul a TECH-
NOIMPEX Külkereskedel-
mi Vállalat, és nagyobb 
összeget ajánlott fel, hogy 
tovább versenyezzek. Ez 
egyértelműen reklámszer-
ződés volt. Úgy látszik, ne-
kik jó üzletnek tűnt az én 
futtatásom. így megkezd-
hettem az idényt. S mit ad 
isten, pár hónap múlva, júli-
usban meg a Hungarocami-
on kötött velem szerződést. 

- Akkor ezek szerint most 
már sínen vagy ? 

- Talán. Nagyon nagy se-

gítség volt a jelentkezésük, csak sajnos kicsit 
későn jött. Az évadot már nem tudtam kellően 
megalapozni. Mire az általuk felajánlott pénz 
érzékelhetően jelentkezett, a fél bajnoki idény 
letelt. Addigra már négy versenyből estem ki 
motorhiba miatt, a mezőny harmadik felére 
csúsztam vissza, s elúszott a bajnokság. Attól 
kezdve, hogy jelentkezett a pénztámogatás ha-
tása, a további futamok mindegyikén dobogóra 
állhattam. így a TECHNOIMPEX és a Hunga-
rocamion segítségével bejutottam az elő öt kö-
zé és sikerült megőrizni válogatottságomat. Ez-
zel a ténnyel, remélem, jövőre is számíthatok 
jóindulatukra, ráadásul kellő időben. S akkor 
már csak rajtam múlik minden. Bízom benne, 
hogy nem tesznek rossz lóra, és ismét országos 
bajnok leszek. 

- Saját megyédre ezek szerint továbbra sem 
számíthatsz? 

- Azért nem egészen így van. A versenyautó 
műszaki színvonalának fenntartásához néhány 
városi vállalat sok segítséget ad. Nagyon sokat 
köszönhetek a Jászberényi Hűtőgépgyár helyi 
üzemének, a Mezőgépnek, a Szilikátipari Vál-
lalatnak. Nagyon remélem, ők továbbra is se-
gíteni fognak. 

Akkor remélkedjünk közösen, nagyon sok 
sikert kívánok neked, és köszönöm a beszélge-
tést. 

Pásztor 

Lovasverseny Szenttamáson 
Az augusztusban megrendezett szenttamási lovasver-

seny végeredménye: 
1. Batár Attila Gracehoper nevű lovon, Kerepestarcsa 

összevetésben: 0 hibapont. 
2. Kezes Gabriella (Imbolygón) Hódmezővásárhely 4 hp. 

50 mp. 
3. Szotyori-Nagy Kristóf (Irnokon) Törökszentmiklós 4 hp. 

54 mp. 
A megyei lovas díjugrató bajnokság eredménye: 
2. Szotyori-Nagy Kristóf (írnok) 4 hp. 119 mp. 
2. Papp Bernadett (Nílus) 4 hp. 119 mp (Szolnok). 
3. Kővári Krisztina (Apacs) 4 hp. 122 mp. (Szolnok). 

Felvételünk a szenttamási versenyen készült 
Fotó: M. J. 
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MEGKÖSZÖNJÜK 
Mindazoknak, akik anyagi lehetőségükhöz mérten pénzösszeggel 

járultak hozzá a Törökszentmiklós és Vidéke újság alapítványának 
létrehozásához. Az újonnan befizet<5k: örményes Községi Tanács, 
MSZDP törökszentmiklósi szervezete, Erdei János Törökszentmik-
lós, 604. sz. Ip. Szkm. Int. Tsztmiklós. Az Alapítvány számlája 
továbbra is nyitott, várjuk más támogatók befizetéseit is. Az újság 
következő számaiban mindig bemutatjuk az újonnan befizetőket. 
Csekkszámla a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 
kirendeltségein és a szerkesztőségben kapható. 

* * * 

; 1990. augusztus 9-én a Törökszentmiklós és Vidéke újság Alapít-
ványt anyagilag támogató tagok közgyűlésére került sor. Az alapító 
okirat tervezetét némi módosítással elfogadták. Megválasztották a 9 
tagú kuratóriumot, melynek tagja lett: Cselleng László, Elekes István, 
Fejes Ferenc, Hegedűs László (Tiszatenyő), Imrei István (Tiszabő), 

I dr. Slezák Sándor, Siilye Károly né, Szőke András, Teszkó Imre. 
! A kuratórium hatásköre (kivonat az Alapító Okiratból): 
| - kezeli az alapítvány vagyonát, dönt pénzeszközeinek alapsza-
| bály szerinti felhasználásáról, 
! - összehívja a közgyűlést, 

- vezeti az alapítvánnyal kapcsolatos nyilvántartásokat. 

Felhívás! 
A második világháború tö-

rökszentmiklósi áldozatainak 
neveit 1990. szeptember 30-ig 
lehet bejelenteni a református 
lelkészi hivatalba. A reformá-
tus temetőben már készen álló 
emlékműre halottak napjára az 
áldozatok neveit akarja felíratni 
az egyházközség vezetősége. 

Műszaki átadás 
Új szennyvíztisztító - 4000 

köbméter napi kapacitással 
Szeptember 4-én délelőtt 9 órakor 

kezdődött meg az új törökszentmiklósi 
szennyvíztisztító telep műszaki átadás-
átvételi eljárása. Az építtető, a miklósi 
szennyvíztársulat, a kivitelező a Kö-
zéptiszavidéki Vízügyi és Környezet-
védelmi Igazgatóság, az átvevő üze-
meltető a Szolnok Megyei Víz- és Csa-
tornamű Vállalat üzemvezetősége. 

Nagy lépés a szennyvíztisztító át-
adása a környezetünk szennyezésének 
fokozódásának meggátolásában. A 
tisztítótelep 4000 m3/nap kapacitással 
került átadásra. 

Jelenleg a város lakásállományának 
10 százaléka van bekötve a szennyví-
zelvezető csatornahálózatba. A most 
épülő, és 1992-re elkészülő új csator-
nahálózatból most újabb 600 lakás 
szennyvizének elvezetése válik lehető-
vé. így összesen várhatóan egyelőre 
3500 m3/nap terheléssel indulnak a te-
lepvezető tájékoztatása szerint. 1992-
ben, a teljes új hálózat elkészülte után 
a tervek szerint összesen 1487 lakás 
bekötése valósul meg az új csatorna-
rendszer segítségével. Ezzel is csak 
31,8 százaléka lesz a város lakásállo-
mányának a hálózatra köthető. 

Értesítem kedves betegeimet, 
hogy magánrendelésem időpontja 
az alábbiak szerint alakul, hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök: 15.30-tól 
18-ig. Dr. Svéd Attila szülész és 
nőgyógyász szakorvos, Torök-
szentmiklós, Kossuth L. út 149. 

Szívesen látjuk a megnyílt PIN-
CE büfében, Törökszentmiklós, 
Kun Béla 124. szám alatt. Árusí-
tunk üdítőt, szeszes italt, fagylaltot, 
süteményt minden hétvégén. Lako-
dalomra és egyéb rendezvényre el-
őrendelést felveszünk, zártkörű 
rendezvényt húsz főig vállalunk. 
Tisztelettel várjuk kedves vendége-
inket! Tóthék. 

Értesítem kedves betegeimet, 
hogy magánrendelésem időpontja 
az alábbiakra változott: hétfő, szer-
da, csütörtök: 10.30-tól 11.30- ig, 
kedden: 11-tól 12-ig. Dr. Tóth Éva 
általános és tüdőgyógyász szakor-
vos, Törökszentmiklós, Kossuth L. 
út 149. 

A külső homlokzatát tatarozzák 
a Felszabadulás úti leendő múze-
um épületének. Pénz hiányában a 
város különböző vállalatai és gaz-
dálkodó egységei kapacitásuktól és 
anyagi lehetőségeiktől függően 
dolgoznak a múzeum épületén. 

Fotó: 
Mészáros 

wooooooooooQQoewoq 

Hírek 
A Tigáz Szolnoki Üzemigaz-

gatóságával a városi tanács jövő 
évi megvalósításra önerős gáz-
hálózatfejlesztési megállapo-
dást kötött, mely a városban 
mintegy 5 km elosztóvezeték 
megépítését jelenti 250 lakás 
bekapcsolásával. A megalakult 
társulatok utcajegyzéke: Kos-
suth L. út (271-355/a között); 
Kossuth L. út (Marx-Köztár-
saság között) páros oldal; Köz-
társaság út (Kossuth-Mátyás kir. 
között); Mátyás kir. (Somogyi-
Marx u.); Marx u. (30 sz.-Vé-
csey u.); Somogyi B. (Mátyás 
kir.-Vécsey u.); Rózsa F. utca; 
Tópart utca (Karancs-Szellőu.); 
Száva utca (Akácos-Bajcsy Zs. 
u.). Engedéllyel rendelkezik to-
vábbá a Szabadsajtó és a Szol-
noki utca. 

Útépítés 
Megkezdődött a Fürst, a Bes-

senyei és a Munkácsy út meglé-
vő útalapjainak szilárd burko-
lattal való ellátása, önerős úté-
pítési társulás alakult a Ka-
zinczy utcában, a Hársfás és 
Botthyány között. 

Kuncsorbán a klubkönyvtár-
ban 1990. szeptember 15-én 19 
órai kezdettel vacsorával egybe-
kötött táncmulatságot rendez a 
helyi Kertbarátklub. 

Kengyelen a községi könyvtár 
dolgozói új szolgáltatást vezet-
tek be: megszervezték a video-
kört. A kazettaállomány folya-
matosan gyarapszik. A kör tag-
jai máris több mint 40 kazetta 
közül választhatnak. A könyvtár 
új játékokkal is gazdagodott -
az óvodás és napközis gyerekek 
örömére. 

Tiszabő életében jelentős ese-
mény, hogy a község pályázat 
útján videó-kivetítő berende-
zéshez jutott, így a klubkönyv-
tárban mindennap van videózás 
gyermekek és felnőttek számára 
egyaránt. 

Tiszatenyőn augusztus 17-
én a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tanács közoktatási és 
sportosztálya által rendezett 
Szent István-napi megemléke-
zésen Gubán Istvánná klub-
könyvtárvezető jó munkájá-
ért miniszteri dicséretet vehe-
tett át. 

Pályázat tanfolyamra 
A Városi Tanács VB. művelődési, 

egészségügyi, ifjúsági és sportosztá-
lya, a nyolcadik osztályt végzett, de 
középfokú iskolába felvételt nem nyert 
gyermekek részére segédápolói és gaz-
daasszony- képzési tanfolyamot sze-
retne biztosítani. 

Ennek érdekében több tárgyalást 
folytattak az érintett minisztériumok-
ban, a megyei munkaerőszolgálati iro-
dával. A megbeszélések után mindkét 
tanfolyam támogatására beadták a pá-
lyázatot, melyek kedvező elbírálása 
biztosítaná az anyagi fedezetet. 

| Szeptember 30-án tartott ta- \ 
\ névnyitó értekezletén a Béresé- | 
! nyi Miklós Gimnázium tantestü- ! 
I lete egyhangúlag támogatta Lu- ! 
| kács Ferenc igazgató javasla- \ 
\ tát, hogy az iskola és a város ; 
I távlati fejlődése érdekében ha- I 
! ladéktalanul tegyék meg a lépé- \ 
\ seket a nyolcosztályos gimnázi- ; 
| um létesítésére. Ahhoz, hogy a ; 
! tanítást az új, nyolcosztályos ! 
! szerkezet szerint el lehessen kez- \ 
\ deni, még idén szeptember végé- \ 
\ ig le kell tenni az új tantervi; 
! elképzeléseket a minisztérium i 
! asztalára. \ 

APRÓHIRDETESEK 
Megkímélt, 4 éves Dacia Combi 

60.000 km-rel eladó. Érdeklődni le-
het 17 óra után: Sallai u. 1. 

Garázs eladó. Érdeklődni: Fáy 
ltp. K. m. 12. 

A Szolnoki 
1. számú Gépjár-
művezetőképző 
Munkaközösség 

járművezetői 
tanfolyamot indít 

szeptember hó-
napban 

személygépkocsi, 
motorkerékpár, 

segédmotorkerék-
pár kategóriák-

ban. 
Jelentkezni lehet: 
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Előkészületek a helyi önkormányzati 
képviselők választására 

Az elmúlt hónapokban több 
alkalommal járultak urnák elé 
az ország, a város választópol-
gárai, hogy országos ügyekben 
szavazatukkal kifejezzék ál-
láspontjukat, vagy tartózkod-
tak a szavazáson történő rész-
vételtől. Az 1990. szeptember 
30-ára kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselőválasztás 
célját, tartalmát illetően eltér 
az eddigiektől, hiszen most 
azok az emberek kerülnek 
megválasztásra, akik a város 
sorsát irányítják majd négy 
éven keresztül. 

A polgármester-választásról nem 
szólok e cikkben, hiszen tízezer lakos-
nál nagyobb lélekszámú településeken 
a polgármestert a most megválasztan-
dó helyi önkormányzati képviselőtes-
tület fogja megválasztani, feltehetően 
első alakuló ülésén. 

A választás szervezeti lebonyolítása 
lényegesen eltér a legutóbbi, 1985. évi 
helyi tanácstagi választásoktól. Akkor 
45 tanácstagi választókerületben ket-
tős, hármas jelölésekkel 27 szavazó-
körben zajlott le a választás. Most tör-
vényi szabályozás szerint a városban 
14 egyéni választókerület került kiala-
kításra, ezen kívül azon párt - vagy 
társadalmi szervezetek, amelyek leg-
alább három egyéni választókerület-
ben jelöltet állítanak, városi pártlistát 
is indíthatnak, amelynek választási 
eredménye alapján 13 helyi képviselői 
mandátum kerül kiosztásra. A képvise-
lőtestületnek tehát összesen 27 közvet-
lenül választott tagja lesz. A leendő 
polgármesternek nem kell feltétlenül 
helyi képviselőnek lenni, mert megvá-
lasztásával, megbízatásának megfele-
lően a testület tagja és egyben elnöke 
is lesz. 

Az egyéni választókerületek szava-
zólapjain a jelöltek nevei ábécé sor-

rendben kerülnek felírásra, jelezve azt 
is, hogy mely párt színeiben indultak, 
illetve a független jelöltség tényét. 

A listás szavazólapokon a pártok fel-
sorolásának sorrendjét a városi válasz-
tási bizottság sorsolás útján dönti el. A 
pártok által listán jelölt személyek fel-
sorolásának sorrendjét viszont a jelöl-
tet állító párt határozza meg. Ezen sor-
rend megtartása a mandátumok kiosz-
tása alkalmával is kötelező a sorból 
esetleg kieső jelölt helyére sorrendben 
a következő lép. 

Egy jelölt legfeljebb egy egyéni vá-
lasztókerületben és egy pártlistán in-
dulhat. 

Amint már korábban említettem a 
tízezernél több lakosú településeken 
egyéni választókerületi és listás vá-
lasztási rendszer egymás mellett mű-
ködik, ezt nevezik kétszavazatos vá-
lasztási rendszernek. Minden választó 
szavazhat az állandó lakóhelye szerinti 
egyéni választókerület egy jelöltjére, 
és külön szavazólapon a listára. 

Egyéni választókerületben az első 
választási fordulóban az a jelölt lesz 
képviselő, aki a legtöbb szavazatot 
kapta, feltéve, hogy megkapta az érvé-
nyes szavazatok több mint egynegye-
dét és a szavazáson az egyéni válasz-
tókerület választópolgárainak több 
mint kétötöde (több mint 40 %-a) sza-
vazott. 

Amely egyéni választókerületben e 
feltételek nem teljesülnek, második 
választási fordulót kell tartani. 

A listás választás első fordulója ak-
kor érvényes, ha a város választópol-
gárainak legalább kétötöde (40 %-a) 
szavazott. Ellenkező esetben a listás 
választási rendben is második fordulót 
kell tartani. 

A helyi választási munkát a városi 
választási szervek (választási bizott-
ság, szavazatszámláló bizottságok) 
irányítják, melyek titkárait és négy il-
letve két tagját a tanács végrehajtó bi-
zottsága választotta meg. A bizottsá-
gok további tagjait azon pártok, társa-

dalmi szervezetek vagy független je-
löltek bízhatják meg, amelyek a vá-
lasztás első fordulójában egyéni vá-
lasztókerületbenjelöltet indítottak. 

A választási szervek tagjainak nevé-
ről hirdetmények adnak tájékoztatást. 
A választási szervek megbízott tagjai-
nak nevét a jelölés benyújtásával egyi-
dőben, de legkésőbb szeptember 17-ig 
kellett a városi választási bizottsághoz 
bejelenteni. 

A választás lebonyolításának techni-
kai, adminisztratív, szervezési felada-
tait a tanácsi apparátusból létrehozott 
választási munkacsoport végzi. A je-
löltajánlás folyamata augusztus 27-től 
szeptember 12-ig tartott. A jelölteket és 
a listákat a városi választási bizottság-
hoz szeptember 13-ig volt lehetséges 
bejelenteni. 

A városi választási bizottság nyil-
vántartásba vette a jelölteket. E munka 
alapján a bizottság szeptember 17-én 
közzétette a jelöltek nevét, az ajánló 
párt, társadalmi szervezet nevét, illető-
leg a független jelölés tényét. 

A választók nyilvántartásba történő 
felvételről mindenki értesítést kapott, 
a névjegyzékbe való regisztrálásról a 
városi tanácsnál személyesen is meg 
lehet győződni. Az értesítés tartalmaz-
za a szavazóhelyiség pontos címét is. 

Az előkészítő munkát igyekeztünk 
úgy végezni, hogy lehetőleg mindenki 
azon helyiségbe szavazzon, ahol ezt 
már ez évben három alkalommal tehet-
te. Némi módosulás a 9, 10, 11 és 12 
számú szavazókörök területében van, 
de az értesítés már az új állapotot tar-
talmazza. 

A választási kampány augusztus 27-
től szeptember 28-ig tart. 

Ebben a választási szervek nem 
vesznek részt, ezt a jelöltek, illetve je-
lölteket állítók feladata. 

A helyi önkormányzati képviselők 
szeptember 30-ai választásának szer-
vezeti, technikai, adminisztratív felté-
teleit a városban a választási szervek 
biztosították, politikai feltételét pedig 
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a jelöltek, illetve jelölteket ajánlók biz-
tosítják. 

A szavazati joggal történő élés vagy 

frÖRÖKSZENTMIKLÓS 
és VIDÉKE 

nem élés állampolgári jog, de vélemé-
nyem szerint a város sorsáért felelős-

séget érző polgár álláspontját érvényes 
szavazattal fejezi ki. 

Dr. Papp János 

Az egyéni választókerületek jelöltjei 
. . . . . . . 
1. SZ. VK. !• 

Balogh István, Törökszentmiklósi Hor-
gász Egyesület, Győrffy I. út 36.; dr. 
Barta János, Magyar Szocialista Mun-
káspárt, Berzsenyi D. út 21.; Furák An-
talné, Magyar Demokrata Fórum, Ady 
E. út 35.; Juhász Imre, Független Kis-
gazda Földmunkás és Polgári Párt, Tán-
csics M. út 11.; Korom Imre, Fiatal De-
mokraták Szövetsége, Ady E. út 25.; Ko-
vács Sándor, Magyar Szocialista Párt, 
Hársfás út 2/b.; dr. Pataky Csaba Tibor 
független, Táncsics M. út 21. 

-,! 2. SZ. VK. !; 

Deim János Miklós, Törökszentmiklósi 
Horgász Egyesület, Fáy ltp. 6. ép. 2. lh. 
H/8.; Dobler András független, Fáy ltp. 
3. ép. 2. lh. H/8.; Erdei János, Vállalko-
zók Pártja, Batthyány út 2l/a.; Fehér 
László független, Fáy ltp. 7. ép. 2. lh. 
D/8.; Kovács Béla, Agrárszövetség, Fáy 
ltp. 1. ép. 1. lh. m/12.; Révfy Imréné, 
Szabad Demokraták Szövetsége, Fáy 
ltp. 7. ép. 3. lh. m/12.; Szécsi Márton 
József, Független Kisgazda Földmunkás 
és Polgári Párt, Engels út 12.; Székely 
György, Magyar Szocialista Munkás-
párt, Báthory út 20. 

3VSZ. VK~.1i 

Hajdú Ferenc független, Ságvári út 13.; 
Hricza Mihály, Magyarországi Szociál-
demokrata Párt, Kinizsi út 24.; Kopárdi 
László, Kereszténydemokrata Néppárt, 
Kossuth L. út 124/a.; Pozderka Ferenc, 
Vállalkozók Pártja, Batthyány út 50.; 
Szőke András, Magyar Szocialista Párt, 
Alkotás út 14.; Török Bertalan, Függet-
len Kisgazda Földmunkás és Polgári 
Párt, Pacsirta út 27.; Urvay Dezső, Tö-
rökszentmiklósi Horgász Egyesület, Vö-
rösmarty út 46. 

rrv.vv.V.V.VJH 
4. SZ. VK. 

L.V.V.V..V..JJ 
Balogh József, Magyar Demokrata Fó-
rum, November 7. út 4/B. n/4.; Deme 
Elemér független, Szabadságharcos út 
62.; Évinger Mária Magdolna, Magyar 
Szocialista Párt, Táncsics ltp. 9. ép. II/9.; 
Kiss Mihály, Agrárszövetség, Damja-
nich út 37/a.; Mezei Imréné, Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt, Ifjúság út 
1.; Túri Sándor, Független Kisgazda 

Földmunkás és Polgári Párt, Szolnoki út 
13/a. 

5. sz vk. 

Bernáth Imre, Kereszténydemokrata 
Néppárt, Vörös Cs. út 27.; Édes István 
Előd, Magyar Szocialista Párt, Marx K. 
út 27/a.; Göblyös Sándorné független, 
Somogyi B. út 8.; Kolozsi József függet-
len, Marx K. út 35.; Németh Ferencné, 
Független Kisgazda Földmunkás és Pol-
gári Párt, Mátyás kir. út 28.; Szekeres 
Árpád Józsefné, Magyar Demokrata Fó-
rum, Marx K. út 93/a.; Tokaji Károlyné, 
Agrárszövetség, Mátyás kir. út 33.; Vass 
Istvánné, Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt, Csikós J. út 30. 

6 . s z . vk. 

Antal Sándor István, Magyar Szocia-
lista Párt, Szent István út 33.; Bajusz 
Katalin, Magyar Demokrata Fórum, Hu-
nyadi út 24.; Balpataki Antal, Keresz-
ténydemokrata Néppárt, id.: Tmiklós, 
Szent István út 19/a., állandó: Budapest, 
III., Szépvölgyi út 3/a.; Berecz Bálint 
független, Petőfi út 95/a.; Fehér István, 
Agrárszövetség, Vörös Cs. út 29.; Hor-
nyák Andrásné független, Vörös Októ-
ber út 26.; Ladányi Sándor független, 
Korvin O. út 5.; Szabó Ferenc, Független 
Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt, 
Április 4. út 22.; Túri András, Vállalko-
zók Pártja, Korvin Ottó út 29.; Visnyei 
József, Magyar Szocialista Munkáspárt, 
Mezői, út 28. 

7. sz. v k . 

Bussay László független, Ifjúság út l/a.; 
Cselleng László, Magyar Szocialista 
Párt, Kossuth L. út 123. 1. lh. m/19.; 
Fejszés Ferenc, Magyar Szocialista 
Munkáspárt, Kossuth L. út 125. 2. lh. 
1/4.; Kóródi Antalné független, Ifjúság út 
1.; Mészáros János, Magyar Demokrata 
Fórum, Felszabadulás út 46-48.; Sánta 
Albert István, Szabad Demokraták Szö-
vetsége, Ifjúság út 7.; Sáringer János, 
Független Kisgazda Földmunkás és Pol-
gári Párt, Ifjúság út 20. 

8. sz .vk . 
I . . V . . . V . . . . J 

Balog Sándorné, Magyarországi Szoci-. 

áldemokrata Párt, Alkotás út 8.; dr. Bar-
na László független, Alkotás út 2/a.; Bú-
zás Sándor, Magyar Szocialista Párt, Al-
kotás út 1.; dr. Gyergyói János, Függet-
len Kisgazda Földmunkás és Polgári 
Párt, Bethlen G. út 36.; Herceg István, 
Magyar Szocialista Munkáspárt, No-
vember 7. út 37.1. lh. fsz. 3.; Tóth Lajos 
független, Petőfi út 39/a.; Turcsányi Já-
nos, Fiatal Demokraták Szövetsége, 
Fegyvernek, Felszabadulás út 179. 

9 . SZ.VK. 

Dögei Imre, Független Kisgazda Föld-
munkás és Polgári Párt, Lenin út 49.; 
Emődi Sándor, Agrárszövetség, Zalka 
M. út 57.; Kovács Györgyné, Magyar 
Demokrata Fórum, Zalka M. út 11.; Ko-
vács László, Vállalkozók Pártja, Kos-
suth út 17.; Modla Ferenc független, Dé-
libáb út 15.; Őz József, Fiatal Demokra-
ták Szövetsége, Vörös H. út 48/b.; Po-
nyokai Mihály, Magyar Szocialista Párt, 
Vörös H. út 60. 

10. sz. vk. 

Dikó Sándor, Független Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt, Bocskai út 
35.; Juhász József, Törökszentmiklósi 
Horgász Egyesület, Munkácsy út 59.; 
Madarassy István, Magyar Demokrata 
Fórum, Ifjúság út 7.; Molnár Sándor, 
Agrárszövetség, Tulipán út 15/a.; Pintér 
Zoltán független, Stromfeld út 4.; Vass 
István, Magyarországi Szociáldemokra-
ta Párt, Csikós J. út 30. 

11. sz. VK. 

Baktai Imre, Magyar Demokrata Fó-
rum, Kossuth L. út 312.; Ramos Gyula, 
Független Kisgazda Földmunkás és Pol-
gári Párt, Hold út 1.; Rácz Béla függet-
len, Szivárvány út 9.; Sarkadi Ferenc, 
Szabad Demokraták Szövetsége, No-
vember 7. út 21/a.; dr. Süle Mihály, Ma-
gyar Szocialista Párt, Bethlen G. út 3/a.; 
Török András, Magyarországi Szociál-
demokrata Párt, Táncsics M. út 64. 

12. sz. vk. 

Angyal István független, Szakállas te-
lep 38.; Balogh Sándor, Magyar Szocia-
lista Munkáspárt, id: Barta 25., áll: Szol-
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nok, Vörös Cs. út 65.; Boda Pál függet-
len, Balla, Fő út 6.; Csemány Béla Fe-
renc, Magyar Szocialista Párt, Április 4. 
út 17.; Márkus Mihály, Agrárszövetség, 
Táncsics M. út 7.; Pálhidy Gábor, 
SZDSZ, Fidesz, Vállalkozók Pártja, No-
vember 7. út 40.; Vass Imre, Független 
Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt, 
Szakállas telep 17. 

13. sz. v K . 

Annus Mihály, Magyar Szocialista 
Munkáspárt, Bajcsy-Zs. út 64.; Mihály 
Márton, Független Kisgazda Földmun-
kás és Polgári Párt, Papp S. út 12.; Nagy 
István független, Sziklai S. út 42.; Tur-
csányi István, Vállalkozók Pártja, Már-
tírok út 131.; Vass Imre, Agrárszövetség, 
Száva út 4. 

14. sz. V K . 

Csajági István, Szabad Demokraták 
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Szövetsége, Türr I. út 13.; Fejes Ferenc, 
Független Kisgazda Földmunkás és Pol-
gári Párt, Vállalkozók Pártja, Kun B. út 
128.; Katona Ferenc József, Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt, Katona J. 
út 5.; Sülye Károlyné független, Bottyán 
J. út 16.; Tóth Antal, Agrárszövetség, 
Váci M. út 25.; dr. Tóth Lajosné, Magyar 
Demokrata Fórum, Körösi Cs. S. út 10.; 
Varga Ferenc, Törökszentmiklósi Hor-
gász Egyesület, Sallai út 13. 

A városi pártlistán induló pártok és jelöltjei 
MSZDP Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt 

A lista sorszáma: 1. 
1. Török András, Táncsics M. út 64. 
2. Mezei Imréné, Ifjúság út 1. fszt. 6. 
3. Vass Istvánné, Csikós J. út 30. 
4. Hricza Mihály, Kinizsi P. út 24. 
5. Vass István, Csikós J. út 30. 

VP Vállalkozók Pártja 
A lista sorszáma: 2. 
1. Kovács László, Kossuth L. út 17. 
2. Túri András, Korvin Ottó út 29. 
3. Elekes István, Zalka M. út 35. 
4. Fehér István, Zalka M. út 32. 
5. Turcsányi István, Mártírok út 131. 

Fidesz Fiatal Demokraták 
Szövetsége 

A lista sorszáma: 3. 
1. Turcsányi János, Fegyvernek, Fel-
szabadulás út 179. 
2. Őz József, Vörös Hadsereg út 84/2. 
3. Korom Imre, Ady E. út 25. 
4. Galsi Zoltán, Sallai I. út 43. 
5. Hevesi Tóth László, Petőfi S. út 111. 
6. Turcsányiné Czeglédi Edit, Petőfi S. 
út 39/c. I. lph. 1/5. 
7. Szécsi Tibor Péter, Ifjúság út 6.1/1. 

MSZMP Magyar Szocialista 
Munkáspárt 

A lista sorszáma: 4. 
1. Dr. Barta János, Berzsenyi D. út 21. 
2. Szilágyi András, Szabó R. út 24/a. 
3. ifj. Székely György, Báthori út 20. 
4. Fejszés Ferenc, Kossuth L. út 125. 
2. lph. 1/4. 
5. Szécsi János Ferencné, Irinyi J. út 2. 
6. Annus Mihály, Bajcsy Zs. út 64. 

KDNP Kereszténydemokrata 
Néppárt 

A lista sorszáma: 5. 
1. Balpataki Antal, állandó lakcím: Bu-
dapest, III., Szépvölgyi út 3/a. II/3., 
ideigl. lakcím: Tmiklós, Szent I. út 19. 
2. Kopárdi László, Kossuth L. út 124/a. 
3. Kovács Gábor, Kisfaludy út 13/a. 
4. Szelei Mihályné, Petőfi S. út 63. 
5. Bernáth Imre, Vörös Csillag út 27. 

MSZP Magyar 
Szocialista Párt 

A lista sorszáma: 6. 
1. Szőke András, Alkotás út 14.1/3. 
2. Serfőző István, Lenin út 99. 2. lph. 
1/4. 
3. Dr. Süle Mihály, Bethlen G. út 3/a. 
4. Csemány Béla Ferenc, Április 4. út 
17. fsz. 2. 
5. Búzás Sándor, Alkotás út 1.1/4. 
6. Cselleng László, Kossuth L. út 123. 
I. lph. 111/19. 
7. Váradi László Györgyné, Alkotás út 
5.1/3. 
8. Évinger Mária Magdolna, Táncsics 
ltp. IX. ép. II/9. 
9. Édes István Előd, Marx K. út 27/a. 
10. Kovács Sándor, Hársfás út 2/b. 
11. Ponyokai Mihály, Vörös Hadsereg 
út 60. 
12. Antal Sándor István,Szent I. út 33. 
13. Fórizs Károly, Akácos út 13/a. 

HE Horgász Egyesület 
A lista sorszáma: 7. 
1. Karda Sándor, Wesselényi út 20. 
2. Juhász József, Munkácsy út 59. 
3. Csabai Béla, November 7. út4/a. fsz. 
3. ajtó 
4. Balogh István, Győrffy I. út 36. 
5. Deim János Miklós, Fáy ltp. 6. ép. 
2. lph. II/8. 

FKgP Független Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt 

A lista sorszáma: 8. 
1. Szegő János, Kun B. út 39. 
2. Dögei Imre, Lenin út 49. 
3. Pató Sándor, Mártírok út 51. 
4. Szécsi Márton József, Engels út 12. 
5. Sáringer János, Ifjúság út 20. fsz. 1. 
6. Sánta Imréné, Dózsa Gy. út 36. 
7. Sánta Imre, Dózsa Gy. út 36. 
8. Vass Imre, Szakállas-telep 17. 
9. Stummer Sándor, Mártírok út 181. 
10. Pásztor Andrásné, Somogyi B. út 
37. 
11. Pádár Ferenc János, Április 4. út 
14.1/3. 
12. Fehér Imre, Vörösmarty út 111. 
13. Szabó Ferenc, Április 4. út 22.1/3. 

ASZ Agrárszövetség 

A lista sorszáma: 9. 
1. Póth János, Petőfi S. út 9/4. 
2. Márkus Mihály, Táncsics M. út 7. 
3. Hegyesi László, Mártírok út 64. 
4. Kovács Béla, Fáy ltp. I. ép. I. lph. 
m/12. 
5. Emődi Sándor, Zalka M. út 57. 
6. Vass Imre, Száva út 4. 

SZDSZ Szabad Demokraták 
Szövetsége 

A lista sorszáma: 10. 
1. Sántha Albert István, Ifjúság út 7. 
1/3. 
2. Kakuk Imre állandó lakcím: Gyön-
gyös, Puskin út 9/1., ideiglenes lakcím: 
Tmiklós, Petőfi S. út 48. 2. ép. fsz. 2. 
3. Hevesi Tóth Ferenc, Mártírok út 
114. 
4. Révfy Imréné, Fáy ltp. 7. ép. 1. lph. 
111/12. 
5. Szecsei István, Kun B. út 118. 
6. Sarkadi Ferenc, November 7. út 
2 l/a. 
7. Demjén Gizella, állandó lakcím: 



MELLEKLET 

1. évfolyam 2. szám 

Debrecen, Hajdú J. út 16. IV/39., ide-
iglenes lakcím: Tmiklós, Fáy ltp. 3. ép. 
2. lph. 1/4. 
8. Szekeres László, Táncsics ltp. 2. ép. 
II 9. 
9. Kovács Róbert, Fáy ltp. 3. ép. 3. lph. 
m / i i . 
10. Stelli József Sándor, Vörösmarty út 
102. 
11. Hajdú Ferenc, Ságvári E. út 13. 
12. Tóth Lajos, Petőfi S. út 39/a. 1. lph. 
II/7. 
13. Dr. Tóth Éva, állandó lakcím: Deb-
recen, Gáborjáni Szabó K. út 9. IV/12., 
ideiglenes lakcím: Tmiklós, Vörös Cs. 
út 33. 

MDF Magyar Demokrata 
Fórum 

A lista sorszáma: 11. 
1. Mészáros János, Felszabadulás út 
46-48.1/2. 
2. Madarassy István András, Ifjúság út 
9.1/4. 
3. Balogh József, November 7. út 4/B. 
II/4. 
4. Dr. Barna László, Alkotás út 2/a. I. 
em. 
5. Tekse István, Vörös H. út 135/a. 
6. Lőrinczi Lajos, Nádasdy út 4. 
7. Bajusz Katalin, Hunyadi út 42. 
8. Kovács Györgyné, Zalka M. út 
11. sz. 
9. Dr. Tóth Lajosné, Körösi Cs. S. út 
10. sz. 
10. Tóth Lajosné, Batthyány út 7. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
és VIDÉKE 

ÖRÖKSZENTMIKLÓS 
és VIDÉKE 

A nyugalom házhoz jön 
A rohanó világban az otthon a menedéket 

nyújtja számunkra. Ezért fáj annyira, ha itt ér 
veszteség minket. Az Állami Biztosító 

új lakásbiztosítása 
a bajt megelőzni nem tudja, de segít a nehéz pillanatokban is. 

Családiotthon 
¡ B I Z T O S I T A S I 

A lakásában, ingóságaiban keletkezett veszteséget 
mindig új értékben téríti meg, avulás nélkül. 

Családiotthon 
|B I Z T O S I T A S| 

27féle kár esetén nyújt teljes anyagi biztonságot. 

Családiotthon 
M ^ ^ B M T T T z T O S " T T T ^ m b b u b i 

Az alap és kiegészítő biztosítások modul rendszere 
igény szerint variálható. 

CsaládiOtthon 
I P ^ ^ M B T m o s i T A S 

Lakásban otthon vagyunk. ^ 
/ A 

/ BL 
ALLAMI 

BIZTOSÍTÓ 

Törökszentmiklósi Fiókja 

A Topánka GMK kibővített szolgáltatással áll a város 
lakosságának rendelkezésére. A Városi Művelődési Központban 

1990. október 3-án 9-19 óráig CIPŐBÖRZE, CIPŐVÁSÁR. 
Őszi, téli lábbelik, csizmák gazdag választéka. 

ÚJDONSÁG! 
- Holland importból származó bálás ruhák vására, bálabontás a helyszínen. 
- Harisnya, zokni nagy mennyiségben, olcsó áron, bő színválasztékban. 


