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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP 

Hamarosan elkészül a városi 
rendőrkapitányság új székháza. 

(Fotó: Árvái) 

Akinek kezére 
szállnak a rímek 

'Egyre haszonelvűbbé váló 
világunkban különös szenzációnak 
számít, ha valakit azért 
kap szárnyára a hír, mert kideríti 
róla, hogy verseket írogat. 
Egy hetedikes 
kislányrólszóló cikkünk a 12. oldalon. 

Péterné kontra Önkormányzat 
Már egy éve tart a Hunyadi úti Általános Iskolában az igazgatóválasztás 

körüli huzavona. Errőt szóló írásunk a 6. oldalon. 

...avagy 
miért nem 

lett 
Szokolai 
György 

Kossuth-
díjas 

pedagógusi 

írásunk a 10. oldalon 

jöttem 
A református temetőben lévő II. világhábo-
rús emlékműre felvésték a városból elszár-
mazott hősi halottak neveit Május 26-án 
ökumenikus istentiszteleten emlékeztek 
meg az áldozatokról. (Fotó: Árvái János) 

Szenttamási 
tervek 
kérdőjelekkel 
BERCZELI 
ISTVÁNNAL, 
A TÖRÖKSZENT-
MIKLÓSI 
ÁLLAMI 
GAZDASÁG 
IGAZGATÓJÁVAL 
KÉSZÜLT 
INTERJÚNK 
A 7. OLDALON. 



A Városi Könyvtár 
vállalkozókat segítő, új 

könyvei: 
Ágoston Gyöngyi - Bertalan Imre -

Hardy Ilona: Tőzsdézzünk!? Értékpapír-
piaci ismeretek és lehetőségek, bp. 
1989. 

Alapítványi almanach. Szerk. Kuti Éva. 
Bp. 1991. 

Csákvári Ágota - Zájer Attila: Vállalko-
zások pénzügyi és számviteli gyakorlatá-
nak kialakítása Bp. 1991. 

Előprivatizációs címlista. Szerk. Csánk 
István stb. Bp. 1991. 

Farkas Károly: Kedvezmények és tá-
mogatások a vállalkozásoknak. Bp. 
1990. 

Magyarországi cégek katalógusa 1-2. 
köt. Szerk. Erdős Károly Bp. 1991. 

Scott, Bili - Söderberg, Sven: Mene-
dzselés mesterfokon. Bp. 1991. 

Villányi Imre: Értékpapír és tőzsde le-
xikon. Bp. 1990. 

Ügyeletes gyógyszertárak 
Május 31 - június 6-ig 15/67. sz. gyógyszer-

tár, Kapisztrán u. 1. 
Június 7-13-ig 15/68. sz. Gyógyszertár, 

Kossuth u. 83. 
14-20-ig 15/66. sz. Gyógyszertár, Almásy u. 

2. 
21 -27-ig 15/66. sz. Gyógyszertár, Almásy u. 

2. 
28 - július 4-ig 15/66. sz. gyógyszertár, Al-

másy u. 2. 
Az ügyelet ideje: munkaszüneti napokon 

éjjel, nappal folyamatos, munkanapokon este 
6 órától reggel 8 óráig. Ha az Almásy úti 
gyógyszertár az ügyeletes, szombati napokon 
8-12-ig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet 
Helye: EGYMI Kossuth u. 126., tel. 19 
Ideje: munkaszüneti napokon éjjel, nappal 

folyamatos, munkanapokon délután 1 órától 
reggel 7 óráig. 

Ellátási területe: hétvégén és ünnepnapo-
kon a város területe mellett Tiszapüspöki és 
Tiszatenyő. 

Állatorvosi ügyelet 
Városi körzet Üzemi körzet 
Június 1-én, 2-án Dr. Horváth István 

Dr. Wyszoczky Ferenc 
Alkotás u. 13. Alkotás u. 18. 
8-án, 9-én Dr. Kicsi IstvánDr. Nagy József 
Kossuth tér 2. Bethlen G. u. 12/a. 
2. Ih. 111/10. 
15-én, 16-án Dr. Gál István Dr. Gál István 
Április 4. u. 3. Április 4. u. 3. 
22-én, 23-án Dr. Kórösi GáborDr. Tóth Béla 
Kazinczy u. 6. Bocskai u. 37. 3. Ih. I/6. 

(volt November 7. u.) 
29-én, 

30-án Dr. Horváth István 
Dr. Wyszoczky Ferenc 

Alkotás u. 13. Alkotás u. 18. 

Anyakönyvi hírek 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
- Május 4-én Gulyás Attila Mihály és Kele-

men Ildikó Ilona törökszentmiklósi lakosok, 
Pócsay Ferenc György ajkai ós Rádóki Má-

ria törökszentmiklósi lakosok, 
- Május 11 -én Héder Róbert tiszagyendai és 

Szalai Tünde törökszentmiklósi lakosok. 

m^ mm mm m mm m Köszönjük... 
Dénes József ós Forgács Endrénó 70 

kötet könyvet, helytörténeti cikkeket tar-
talmazó folyóiratokat, köztük Vihar Béla-
versesköteteket, Szólpál Árpád műveinek 
kritikáit közlö újságokat ajándékozott a 
városi könyvtárnak. Az intézmény ezúton 
köszöni meg az értékes adományokat. 

A református 
egyház hírei 

Június 22-én, szombaton 17 órakor 
Debrecenben II. Magyar Református 
Világtalálkozó a Nagyerdei Stadionban. 

Prédikál: Tőkés László püspök 
A világ 52 országából érkeznek ma-

gyar reformátusok az istentiszteletre, 
akik június 23-án egy-egy református 
gyülekezetet keresnek fel az ország-
ban. 

A református egyházközség vendé-
geiként június 22-én este hatvanan ér-
keznek Tenkéről (Románia). 

Június 23-án a délelőtti istentisztele-
ten a tenkei Berke Sándor lelkész pré-
dikál a református templomban, utána a 
tenkei gyülekezet énekkara énekel. 

Moziműsor 
május 31-június 2-án 5 és 7 óra: Miért 

én? Színes amerikai filmvígjáték. 
3-4-én, hétfő: 5 óra, kedd: 7 óra: Far-

kasokkal táncoló. Színes 
amerikai film. 
5-6-án, 7 óra: Lőtávolban. Színes ame-

rikai akciófilm. (16 éven felülieknek! 
7-én 10 óra: Ovimozi: Vakondmesék; 

14.30-kor: A nagymedve fiai. 
7-8-án, 5 és 7 óra: Három férfi és egy 

kishölgy. Színes amerikai filmvígjáték. 
9-10-én, 5 és 7 óra: Nőfaló férfiak. 

Színes amerikai film. 
11-13-án 7 óra: Keresztapa III. Színes 

amerikai film. 
14-15-én 5 ós 7 óra: A zöldfülű. Színes 

amerikai film. 
16-17-én 5 és 7 óra: Selyemgubó. Szí-

nes maerikai sci-fi. 
18-20-án 7 óra: Hair. Amerikai film. 
21-22-én 5 és 7 óra; Go Trabi go! 

Színes német film. 
23-24-én 5 és 7 óra: Házinyúlra nem 

lövünk. Színes szinkronizált amerikai 
vígjáték. 

25-27-én 7 óra: Ollókezű Edward. Szí-
nes amerikai film. 

28-július 1-jén 5 óra: Boszorkányok. 
Színes amerikai filmvígjáték. 

28-július 1-jén 7 óra: Harry és Sally. 
Színes amerikai film. 

A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ nyugdíjas klubja május végén tartotta 
meg a hagyományos rendezvényét, az apák napját. A zenés, vacsorás, táncos össze-
jövetelen a klub tagjai, ós vendégként a városi önkormányzat képviselői, a polgármes-
ter, valamint a kunhegyesi nyugdíjas klub tagjai vettek részt. 

A közelmúl tban az 
alábbi utak kaptak szilárd 
burkolatot a városban: 

- Engels utca, 
- Mátyás király utca (Hu-

nyadi-Engels út között), 
- Lenin utca (Szent Ist-

ván-Hunyadi, Bethlen G.-új 
46-os út között), 

- Szent István utca (Le-
nin-Mező Imre, Mártirok-
Korvin u. között), 

- Mártírok út (Szent Ist-
ván-Hunyadi út között), 

SAR 
NÉLKÜL... 

- Petőfi utca (Május 
u.-Fadrusz J. u. között), 

- Vörös Hadsereg út 
(Bethlen G. u.-új 46-os út 
között), 

- Kelet utca, 
- Zalka Máté utca, 
- Kazinczy utca, 
- Fáy-lakótelep-Táncsics 

Mihály. 

- Batthyány (Kölcsey-
Rendőrségi lejáró, Ady-
Mezőgép között), 

- Pacsirta, 
- Határ, 
- Babits, 
- Ady E., 
- Wesselényi (Hársfás-

Szabó rektor út), 
- Báthori-Zengő a Köl-

csey utcáig. 
A Nádasdy utcai gará-

zsok előtti utcarész pedig 
az ősz folyamán kerül fel-
újításra. 
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Módosította 
az önkormányzat 

Támogatás első 
lakáshoz jutóknak 

A oolgármesteri hivatal közigazga-
tási és népjóléti irodája a lap áprilisi 
számában e témában megjelent cik-
ket az alábbiak szerint módosítja: 

Törökszentmiklós város önkor-
mányzata képviselő-testülete a helyi 
viszonyoknak megfelelően a 8/1991. 
/IV.18./ számú rendeletével szabá-
lyozta a támogatás feltételeit. 

E szerint törökszentmiklósi állandó 
lakosú fiatal házasoknak első lakás-
hoz jutás címén alanyi jogon jár a 
támogatás. A rendelet szempontjából 
fiatal a házaspár, ha az építési enge-
dély kiadásának, az adás-vételi szer-
ződés aláírásának időpontjában a há-
zastársak egyike sem töltötte be a 35. 
életévét. 

Támogatás nyújtható: 
- új lakás építéshez, 
- ertékesítés céljára épített, vagy 

építtetett lakás megvásárlásához, 
- magánforgalomban eladásra ke-

rülő lakások vételéhez. 
Utóbbi esetben a lakásnak szilárd 

alapozással kell rendelkezni, s 20 
évig a fiatal házaspár lakásigényét 
meg kell, hogy oldja. 

lamogatás 150.000.- Ft, s vissza 
nem térítendő, ha a család egy főre 
jutó nettó jövedelme a mindenkori mi-
nimálbér alatt van, amennyiben felet-
te van, 50.000.- Ft fenti összegből 
visszatérítendő. A visszatérítendő tá-
mogatás kamatmentes, s öt évtürelmi 
idő után öt év alatt kell visszafizetni. 

A támogatásban részesítettekkel a 
polgármester abban az esetben köt 
szerződést, ha hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az ingatlanra tíz éves elidegení-
tési tilalmat jegyezzenek be az ingat-
lannyilvántartásban a törökszentmik-
lósi önkormányzat javára. Tíz éven 
belüli elidegenítés esetén a támoga-
tás teljes összegét 5 százalékos ka-
matos kamattal egyösszegben vissza 
kell fizetni. 

Óvodákról még 
egyszer! 

A lap május számában rövid információ 
jelent meg az óvodák bezárásával kapcso-
latban, melyet ezúton szeretnénk korrigál-
ni. 

Valóban igaz az, hogy Török Bertalan 
képviselő önálló indítványt tett, de éppen 
azzal a céllal, hogy egyetlen óvoda bezá-
rására se kerüljön sor. 

A két óvoda bezárását a hivatal terjesz-
tette elő, a testület azonban csak a Kos-
suth út 141. szám alatti óvoda bezárását 
hagyta jóvá. 

A Kossuth út 141. szám 
alatti óvoda dolgozói 
Köszönettel veszem az óvoda dolgozó-

inak észrevételét. A lap májusi számában 
valóban tévesen jelent meg az említett 
kitétel. Szándékom a hiteles tájékoztatás, 
ezért Török Bertalan önkormányzati képvi-
selő úrtól elnézést kérek 

Kovács Györgyné 

Ml VAN A KARPOTLASSAL? 
Tudom, meglepő az e cím-

mel feltett kérdés, mert a 
tisztelt olvasó is értesült róla, 
hogy az Országgyűlés elfo-
gadta az 1919. június 8-a 
után az állampolgárok tulaj-
donában igazságtalanul 
okozott károk kárpótlásául 
hozott törvényt. 

Ám e sok vihart kavart tör-
vény körül változatlanul he-
ves csatározások folynak. 
Nem a megalkotott törvé-
nyek szokásos útját járva ke-
rül kihirdetésre a Magyar 
Közlönyben, hanem a módo-
sított alkotmányban biztosí-
tott jogával élve a köztár-
sasági elnök mielőtt a tör-
vényt aláírásával szentesíti, 
kérte, hogy néhány kérdés-
ben az Alkotmánybíróság 
foglaljon állást. 

Ötmillió 
a felső határ 

Előttünk - bár hivatalos ki-
hirdetése még nem történt 
meg - az Országgyűlés által 
elfogadott törvény ismert. 
Ennek értelmében részleges 
kárpótlásban részesülnek 
azok a volt tulajdonosok 
vagy leszármazóik (egyene-
sági leszármazott jöhet szó-
ba, gyermek, illetve unoka), 
leszármazók hiányában az a 
túlélő házastárs, aki a volt 
tulajdonossal annak halála-
kor és a sérelem elszenve-
désekor együtt ólt, ha a tulaj-
donát az 1949. június 8-a 
után alkotott a törvény mel-
lékletében meghatározott 
jogszabályok alapján szün-
tették meg. Kárpótlásként 
városban lakás, üzlet, mű-
hely után 800 Ft/négyzetmé-
ter, üres belterületi építési te-
rület után 200 Ft/négyzetmé-
ter, vállalat után az alkalma-
zottaktól függően 150 ezer 
Ft-tól ötmillió forintig jár kár-
pótlás, melynek mértéke: 
200.000.- Ft-ig 100 száza-
lék, 200-300 ezer Ft között 
50 százalék, 300-500 ezer Ft 
között 30 százalék, 500 ezer 
Ft-tól 10 százalék. 

Ha a kárpótlás iránti kérel-
met a volt tulajdonos vagy 
örököse termőföld tulajdon-
jogának elvesztése miatt (ál-
lamosítás vagy megváltás) 
terjeszti elő, akkor 1000 
aranykorona értékig 100 

százalékban jogosult kárpót-
lásra. A kárpótlás mértéke 
bármilyen tulajdonban oko-
zott sérelem esetén sem ha-
ladhatja meg az ötmillió fo-
rintot. A kárpótlást a Kárren-
dezési Hivatalnál kell előter-
jeszteni a törvény kihirdeté-
sét követő 30 + 90 napon 
belül. A törvénynek ugyanis 
30 napos hatályba lépési 
ideje van és a hatályba lé-
péstől számított 90 nap a 
nyitvaálló idő, hogy a jogo-
sult igényét az azt bizonyító 
iratokkal vagy egyéb módon 
a megyei kárrendezési hiva-
talnál bejelentse. A megyei 
kárrendezési hivatal a be-
nyújtástól számított 6 hóna-
pon belül bírálja el a kárpót-
lási igényt, melyet egy ízben 
további három hónappal 
meghosszabbíthat. A kár-
pótlási igények illetékmente-
sek. 

Mire használható? 
A termőföld esetén a kár-

pótlási igény bejelentésével 
együtt kérelemben nyilat-
kozni kell, hogy az igénylő 
termőföldet kivan vásárolni a 
kárpótlási jegy ellenében. Az 
igénylő a kárpótlási jegy elle-
nében vételi jogot gyakorol-
hat annak a szövetkezetnek 
vagy jogutódjának tulajdo-
nában lévő termőföldjére, 
amely földet megváltással 
szerezte meg. 

A vételi jogot az a jogosult 
gyakorolhatja, aki kötelezett-
séget vállal a termőföld me-
zőgazdasági hasznosításá-
ra ós arra, hogy a termőföl-
det mezőgazdasági terme-
lésből öt éven belül nem von-
ja ki. Ha ezen kötelezettsé-
gét megszegi, kártalanítás 
nélkül állami tulajdonba kell 
a földet venni. Három éven 
belül a visszaigényelt föld el-
idegenítése személyi jöve-
delemadó köteles, a földért 
kapott ellenértéket hozzá 
kell adni az eladó tulajdonos 
személyi jövedelemadó 
alapjához, es az így számí-
tott évi összjövedelme után 
kell személyi jövedelemadót 
megfizetni. 

A jogosult földvásárlási 
igényét a kárpótlási határo-
zat készhez vételétől számí-
tott 30 napon belül a három 

tagú bizottságnál (melynek 
egy tagja a szövetkezet kép-
viselője a jogosultak által de-
legált személy + egy tag, akit 
mind a szövetkezet, mind a 
tulajdonosok elfogadnak) 
jogvesztés terhe mellett je-
lentheti be. 

Ha a jogosult olyan földet 
kap kárpótlásként, amelyen 
értéknövelő beruházás van, 
köteles megtéríteni azt az ál-
lami támogatásokkal csök-
kentett összegben, ha ezt 
nem vállalja, kérheti máshol 
azonos mértékben a föld ki-
mérését. 

A kárpót lás i jegyet -
amennyiben a tulajaonos 
nem kívánja termőföld vá-
sárlásra felhasználni, vagy 
nem termőföld tulajdonjogá-
nak elvesztése miatt kapta, -
az alábbiak szerint használ-
hatja fel: 

- állami tulajdon privatizá-
ciója során értékesítésre ke-
rülő vagyontárgyak, rész-
vények, üzletrészek megvá-
sárlására, 

- az önkormányzat, illető-
leg az állam tulajdonában lé-
vő lakásvásárlás során 
(névértékben), 

- egzisztencia-hitel, vagy 
privatizációs hitel esetén sa-
ját erőként (névértékben), 

- társadalombiztosítás ke-
retében - külön törvény ren-
delkezései szerint - életjára-
dék folyósítására. 

Röviden így rendelkezik 
az elfogadott kárpótlási tör-
vény. Ezideig nem ismere-
tes a részletes végrehajtást 
szabályozó rendelkezés, 
mert azt még a Miniszterta-
nács nem alkotta meg. A 
végrehajtási rendelet meg-
alkotására, valamint a kár-
pótlási törvény kihirdetésére 
az Alkotmánybíróság dönté-
sétől függően a Köztár-
sasági elnök ellenjegyzése 
alapjan kerülhet sor. Addig 
is a tulajdonosok, örökösök 
beszerezhetik a szükséges 
bizonyítékokat az illetékes 
földhivataloknál annak érde-
kében, hogy a kárpótlási 
igényt időben elő tudják ter-
jeszteni. 

Dr. Slezák Sándor 
a 210. sz. Jogtanácsosi 

Munkaközösség 
vezetője 

Apróhirdetés 
Törökszentmik-

lós, Szent István u. 
19/a. szám alatt 
háromszobás, gá-
zos családi ház 
196 négyszögöl te-
lekkel eladó. 

Shell 
A május 7-i önkormányzati ülésen tájékoztató hangzott el 

arról, hogy két éven belül reális esély van arra, hogy új 
üzemanyagtöltő állomás létesüljön a 4-es főútvonal mentén 
a város szolnoki oldalán. A terület a Béke Mgtsz tulajdona, a 
bérbe adás látszik megvalósíthatónak. Mellette kereskedel-
mi egység is létesül. Május végén aláírják a szerződéseket. 
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ÖNKORMÁNYZATI üLÉS ~~ ÉRdEKES TÉMák ~ öNKormányzati ÜLÉS 

Mit írnak a gyerekek? 
Azt, hogy a környezet, a fák, a ma-

darak, az állatok nélkül az ember nem 
élhet, mindenki jól tudja. De azt már 
kevesebben tudják, hogy a környezet-
szennyezés ellen lehetne tenni is va-
lamit, ha akarnánk. Ezen kezdett el 
fáradozni a Kölcsey úti Általános Isko-
la ez év elején indított biológia szakkö-
re. Egy délután elindultunk szemügyre 
venni városunkat környezetvédelmi 
szempontból. Talán mondani sem kell, 
mennyi szemét van szétszórva az ut-
cákon! Panaszainkat összegyűjtve le-
velet intéztünk városunk polgármeste-
réhez, amelyben a környezet tisztasá-
ga érdekében segítségünket is fel-
ajánlottuk. A polgármester úr szívesen 

fogadott bennünket, s elmondotta, 
hogy városi "nagytakarítást" végeznek 
május elsejére. Igy jött az az ötletünk, 
hogy azoknak örömére, akik a környe-
zet sorsát szívükön viselik, minden év-
ben megrendezzük a madarak és fák 
napját. 

Ezúton is kérjük a város lakóit, vi-
gyázzanak a környezet tisztaságára, 
ezzel támogassák mozgalmunkat! 
Szeretnénk olyan világban élni, ahol 
még vannak természeti szépségek, 
azt akarjuk, hogy mindenki láthassa 
az őzike szabad ugrándozását, s hall-
ja a pacsirta boldog énekét. 

A Kölcsey úti Altalános Iskola 
biológia szakkörének tagjai 

TISZTÁBB VAROSÉRT 
Mindenki söpörjön a saját 

portája előtt is! 
Szegő János polgármestert meg-

kérdeztük, hogyan értékeli az április 
22-én indított környezetrendezési ak-
ciót: 

- A városban több helyen illegális 
szemétlerakóhelyek alakultak ki az 
utóbbi években. Ezt tűrhetetlennek 
tartom, ezért a város gazdálkodó szer-
veinek bevonásával akciót szervez-
tünk, önkéntes felajánlásokból össze-
állt gépparkkal. 

Sajnos többezer köbméter szemét-
ről, földről van szó, ennek egyhatoda 
még elszállításra vár. Elszállításra ke-
rült a szolnoki úton, a méntelep melletti 

nádasból is, de a felvégen a városszé-
len még van elég. Az akció jelenleg is 
folyik, de most már költségvetési pénz-
ből. Még egy hónap legalább kell a 
teljes kitakarításhoz. Azt szeretném, 
ha az elért rendezettség megmarad-
na, sőt még van mit javítani. 

Szeretném megnyerni ehhez az ok-
tatási intézmények vezetőit, tanárait, 
diákjait, természetesen a teljes önkén-
tesség alapján. Szeretném megnyerni 
a város valamennyi polgárát. 

Talán közhelynek számít, de az az 
igazság, hogy ez a város a mi ottho-
nunk, akkor lesz tisztább, ha mi, török-
szentmiklósiak ugyanazt tesszük köz-
területen is, amit naponta a "portán-
kon" elvégzünk. 

Kovács Györgyné 

A Városgazdálkodási Vállalat 
május 11-én 

megnyitotta 
strandfürdőjét, 

amely keddtől vasárnapig 
9-19 óráig, 

hétfőn pedig: 12-18 óráig üzemel. 
11111 

Átszervezés előtt 
"átvilágítás" 

Az önkormányzat még a télen úgy határo-
zott, hogy a költségvetési üzemet, a város-
gazdálkodási vállalatot és a városüzemelési 
és ellátó szervezetet ebben az évben átala-
kítja. Külső szakembereket kértek, fel, hogy 
a legcélszerűbb megoldást tudják a május 
30-i testületi ülés elé vinni. 

A más városban élő és dolgozó - független 
szakemberekből álló team gazdaságossági 
számításokat végzett, megvizsgálva, mely 
tevékenységi formákat célszerű privatizálni, 
bérbe adni, és felvázolták az új szervezet 
körvonalait, tájékoztattak az átszervezés jo-
gi lehetőségeiről is. 

Szegő János polgármester úrtól érdek-
lődtem; 

- Hogyan ítéli meg az átvilágítok munká-
ját? Milyen lehetőséget jelent a három szer-
vezetátalakítása a városnak? 

- Az a benyomásom, hogy az átvilágítok 
sok ötletet, ajánlást tettek, így reálisabb az 
esély, hogy jól döntünk. Úgy kell az átalakí-
tást elvégeznünk, hogy a kommunális fel-
adatok ellátásában színvonalcsökkenés ne 
következzen be. A privatizációtól azt remél-
jük, hogy többletbevételhez jut a város. 

Az átszervezés során csoportérdekek sé-
rülhetnek, az egyes egységeket nem azonos 
formában érinti. Annyi azonban biztosnak 
látszik, ha szigorúan a gazdaságosság és az 
ésszerűség lesz a döntő szempont, néhány 
munkanélkülivel több lesz Törökszentmikló-
son. Kovács Györgyné 

Az a hír járja 
...hogy a Bethlen úti 

iskola miatt nem lesz 
napközis tábor a nyáron 

Hosszú évtizedes hagyományai vannak 
a városi napközis tábornak. Az idén nem 
lesz közös tábor, minden iskola maga old-
ja meg a gyerekek nyári foglalkoztatását. 
Az a hír járja a városban, hogy ez a Beth-
len úti iskola egyházi kezelésbe adásával 
van összefüggésben. Mi igaz ebből? - kér-
dezem Mészáros János alpolgármestert. 

- A két ügynek semmi köze egymáshoz. 
A tavaszi igazgatói értekezleten felmerült 
a nyári napközis tábor problémája. Évek 
óta csökken a gyereklétszám, nem egyen-
lő arányban oszlik meg az egyes iskolák 
között. Mivel a működtetésére külön pénz 
nem áll rendelkezésre, a normatívából kell 
fedezni. Ezért az igazgatók úgy döntöttek, 
hogy csak a saját gyerekeik ellátásáról 
tudnak gondoskodni. 

ÖNKORMÁNYZATI üLÉS ~~ ÉRdEKES TÉMák ~ öNKormányzati ÜLÉS 
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A Városi Művelődési 
Központ júniusi ajánlata 

Június 2-án: városi gyermeknapon ját-
szóház 

Június 4-én 14 óra: kézműves foglal-
kozás gyermekeknek 

Június 4-én 9-18 óráig: Gasztroplaszt 
műanyag termékek vására 

Június*6-án 16.30-kor: óvodás balett 
tanfolyam évzárója 

17.30-kor: iskolás balett tanfolyam év-
rf>ója 

Június 7-én: Kiállítás megnyitó a papír-
szobor pályázat anyagaiból 

Június 9-én 10-17 óráig: Juniális a 
sportpályán a Városi Művelődési Köz-
pont közösségeinek, csoportjainak rész-
vételével. 

DÉLELŐTT: 
- Össznépi aerobik. Nem, kor és súly-

határ nélkül. Házigazda: aerobik tanfo-
lyam 

- Főzőverseny a csoportok között (kí-
vánság szerint a hozott alapanyagokból) 

- Játékos ügyességi versenyek 
Házigazda: tini klub 
- Autós ügyességi verseny 
Házigazda: Mozgássérültek klubja 
- Dramatikus játszóház 
Házigazda: Fonóka gyermekklub 
- Családi vetélkedő 
Házigazda: Nagycsaládosok klubja 
- Felnőtteknek sörmeccsek 
DÉLUTÁNI PROGRAM: 
- Nosztalgia slágerek Közreműködik a 

tiszakürti Zene-Bona együttes 
- Játszóház 
Házigazda: Kézimunka szakkör, 

Nyugdíjas klub 
- Rajzverseny 
Házigazda: Képzőművészeti szakkör 
- Néptáncbemutató, táncház 
Házigazda: Miklós Néptáncegyüttes 
- Irodalmi találkozó Csorba Piroska író-

val Házigazda: Cimbora klub 
Strandolás Június 12-én 17 óra: Szín-

házi autóbuszjárat indul Budapest Ma-
dách Színházba a József és a színes 
szélesvásznú álomkabát című előadás-
ra. 

Június 15-től július 12-ig: Nyári Kuckó 
szünidei tábor. Színes programokkal, 
foglalkozásokkal, kirándulásokkal. 
Tini táncklub: 7-én 14-én 21-én 28-án 
18-22 óráig Belépés csak tagsági igazol-
vánnyal. Június 20-28-ig: Tánciskola a 
Bethlen úti Iskola növendékei részére. 

Telefon a "láthatáron"? 
A telefon hiánya a város-

ban és a környező települé-
seken az igények oldalán 
olyan feszültségeket tart 
fenn ós termel újra, melyeket 
jelenleg a Magyar Távközlé-
si Vállalat fejlesztési lehető-
ségeivel nem lehet kezelni. 
Törökszentmiklóson a városi 
központ teljesen telített, új 
előfizető elfogadására nincs 
lehetőség. A meglévő rend-
szer rossz minőségű, rendkí-
vül korszerűtlen szolgálta-
tásttud nyújtani. Közepesen 
fejlettnek mondható orszá-
gokban (pl. Portugália ha-
sonló nagyságrendű és 
adottságú mint hazánk) a te-
lefonellátás sűrűsége 100 la-
kosra számítva minimum 30. 
Törökszentmiklóson ós kör-
nyékén ez a szám 2-3 db. 

Az mindenki számára vilá-
gos, hogy Európában a sze-
gényebbek közé tartozunk. 
A felemelkedésünk azonban 
tőlünk függ. Ha magunkon 
nem akarunk segíteni, más 
sem tud rajtunk. Nekünk kell 
tehát olyan - politikai, gazda-
sági - környezetet teremteni, 
hogy önerőből ós mások se-
gítségével fel tudjunk emel-
kedni. E gazdasagi környe-
zet megteremtésének egyik 
legfontosabb láncszeme egy 
európai szintű hírközlési inf-
rastruktúra megteremtése. 

Ezt szeretné felvállalni és 
megvalósítani Törökszent-
mikíós Város Önkormányza-
ta. Ez alkalommal élve, min-
den kedves olvasó és érdek-
lődő szíves tudomására hoz-
va közölhetem, hogy az ön-
kormányzat megkezdte a 
helyi telefontársaság szerve-
zését. E tényt már kőzültük a 

helyi "Superinfó" 35. számá-
ban, melynek melléklete egy 
ún. "Igénybejelentés", hátol-
dalán a tudnivalókkal. Ilyen 
"Igénybejelentés" c. űrlap 
kérhető és kitöltés után lead-
ható a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati csoportjá-
nál. Az igényfelmérés célja 
adatgyűjtés a tanulmányterv 
elkészíttetéséhez. 

Célunk egy integrált szol-
gáltatású digitális hálózat 
megvalósítása, amelyben az 
információ összes típusát -
hangot, adatot, képet -
ugyanazon átviteli eszközök 
fogják továbbítani egyetlen 
előfizetői vonalon. Ezen 
rendszer - szabványosítás 
után - alkalmazása fogja le-
hetővé tenni azt is, hogy min-
den típusú terminált es szá-
mítógépet kössenek össze 
egymással, megvalósítva 
ezek általános kompatibilitá-
sát. 

Természetesen e rend-
szer megvalósítása többlép-
csős becslés alapján - pers-
pektívában gondolkodva -
10.000 vonalas központ kör-
vonalai látszanak kibonta-
kozni regionális szinten. A 
helyi központ ós a lefedő há-
lózat leggazdaságosabb 
üzemeltetesére több lehető-
ség kínálkozik. Ezen lehető-
ségek egyikekónt megkezd-
tük a tárgyalásokat a környe-
ző települések önkormány-
zataival az ottani igények fel-
mérésére. (Itt jegyzem meg, 
hogy minden egyes régeb-
ben telefont igénylő is jelez-
ze szándékát, akik jelenleg a 
MATÁV-nál vannak - hosszú 
évek óta - nyilvántartásba 
véve.) 

A felmérési igények feldol-
gozása alapján készítendő 
tanulmányterv által prog-
nosztizált beruházási ősz-
szeg ismeretében kezdőd-
het az érdemi szervezés, 
azon bel- és külföldi jogi 
ós magánszemélyek fel-
kutatása, akik hajlandók 
részt venni a társaság létre-
hozásában tőkebefekteté-
seikkel. 

Az eddigi tapasztalatok és 
nagyságrendek alapján a 
részvénytársasági működte-
tési forma látszik legcélsze-
rűbbnek. 

10.000 vonalas központ 
gazdasági lefedése esetén a 
lakossági bekerülés össze-
ge várhatóan 29.000 Ft-ra 
tehető. 

A Telefon RT. normális 
működéséhez szükséges az 
előkészület alatt álló távköz-
lési törvény megléte, a kon-
cesszió intézménye ós a 
frekvenciagazdálkodás sza-
bályozása, melyeket jelen-
leg a parlament tárgyal. E 
szabályozásokra várva már 
a piacon van több világcég 
(pl. Ericsson, Siemens, AÍ-
catel, Nynex, Bell-Atlantic, 
Austria Telecom, BHG, Ori-
on stb.). 

Amennyiben sikerül idő-
ben lépnünk a project meg-
valósítása terén, elképzel-
hető fenti cégek referencia 
jellegű bevonasa is. 

A továbbiakban is köteles-
ségünknek tartjuk a lakossá-
got messzemenően tájékoz-
tatni az előkészítő munka 
fontosabb fázisairól, min-
denkori állásáról. 

Sántha Albert 
alpolgármester 

UJ - UJ - UJ! 
UJ HELYEN DISZKONT 
OLCSÓBBAN A DISZKONTBAN 
Megnyílt a "TISZA" DISZKONTÁRUHÁZ 
EGYÉNI VÁSÁRLÓKNAK ÉS 

KERESKEDŐKNEK ÁLLANDÓAN KAPHATÓK: 
- liszt, cukor, étoZa/t konzervek stb. 
- üdítők, szeszesitalok, valamint: 
- vegyiáruk, 
- dohányféleségek, 
- DÉLKER-áruk• 

Nyitva tartási idö: hétköznap 8 - 1 7 óráig, szombaton 
8 - 1 2 óráig Tel.: 139. Ha hozzánk Jár, Jól jár! Törökszent-
miklós, Bocskai út 8. (A buszpályaudvartól 300 m-re) 

A Vasas 
Művelődési Ház 

Ifjúsági programja 
Szünidei gyermekklub működik Június 17-

töl egész nyáron, általános Iskolásoknak, 
naponta 9-12-ig és 13-16 óráig. 

Délelőtt mese- vagy rajzfilm, délután ka-
landfilmek vetítése« Számítógépes játékok, 
ping-pong egész nap, igény szerint 

£gy*kéf közkedvelt mövész meghívása Is 
szerepet a tervben. 

£1 sfisorban * Me*ógéphárom gyárábáii 
dolgozók gyermekejt várják,de őfc elhozhat* 
j; k pajtásaikat is, 

A fiatalokat alkoholmentes dfeco várja 
rendszeresen, pénteken és szombaton 18-
24 óráig. 
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Péterné kontra Önkormányzat 

Egy éve tart a Hunyadi úti 
Általános Iskolában az igazga-
tóválasztás körüli "ügy". Most, 
amikor lezárult a Péterné és az 
Önkormányzati Testület kö-
zötti munkaügyi vita a Szolnoki 
Munkaügyi Bíróságon, ismer-
tetünk néhány tényt a nem 
minden tanulság nélküli eset-
ről. 

Szigorúan kronológiai sor-
rendettartunk. 

Tavaly lejárt Péter József né 
első 5 éves megbízása. Pályá-
zatot írt ki az akkori tanács te-
hát a jogszabályoknak megfe-
lelően az igazgatói állásra. A 
tavaszi választások idején a 
helyi pártok azzal a felhívással 
fordultak a tanácshoz, hogy ne 
nevezzenek ki még a régi 
rendszer utolsó megnyilvánu-
lásaként a szeptemberi hely-
hatósági választások előtt új 
igazgatókat. "Az új tanév nem 
indulhat megbízott igazgatók-
kal", ezért ahelyett, hogy a pár-
tok kérésének megfelelően 
egy évvel meghosszabbították 
volna az addigi igazgatók 
mandátumát megbízassal, 
mégis megtörténtek az új vá-
lasztások. Ennek eredménye-
ként va lamennyi helyen 
ugyanazok maradtak az igaz-
gatók. (Két helyen nem is volt 
más pályázó, a Petőfi úton, 
meg a Hunyadi úton 3, illetve 
2 akadt.) Hogy látszólag ne vá-
dolhassák a tanácsot a válasz-
tásokon nyertes új pártok sem-
m¡bevételével, kitalálták, hogy 
csak akkor nevezik ki öt évre 
az új igazgatót, ha 2/3-os több-
séget Kapnak, ha csak 50 szá-
zalék + 1 szavazat ós 2/3 kö-
zötti szavazatot, akkor egy év-

re nevezik ki őket. Ezt tavaly 
május 24-én közölték többek 
között Petemével is, majd 28-
án megtartották a választást a 
Hunyadi úton. 

A tantestület a tanács fenti 
határozatát a választás előtt 
tudta meg. A szavazáson Pe-
temé pontosan 50 százalék + 
1 szavazatot kapott. Egy évre 
kinevezték. A másik 3 helyen 
megvolt a 2/3-os arány, 5 éves 
kinevezések történtek. (A két 
helyen, ahol csak egy jelölt 
volt, ott is joga lett volna a tan-
testületeknek az egy jelölt el-
len szavazni! Voltak is ilyenek 
másutt.) Petemé kinevezése 
június 14-én történt meg. 

Még '90. július 9-én az Új 
Néplapban megjelent "Nem 
vonzó az igazgatói szék" c. 
cikk szóvátette, hogy az or-
szágban egyedülálló módon a 
törökszentmiklósi tanács meg-
változtatta a kinevezésre vo-
natkozó miniszteri rendeletet, 
amikor öt helyett egy évre ne-
vezte ki Péternét. 

Január 25-én levélben for-
dult a tantestület 14 tagja a 
helyi önkormányzathoz ez 
ügyben. Ekkor jelent meg is-
mét a pályázati kiírás a Hunya-
di úti iskola igazgatói állására. 
Erre Mészáros János illetékes 
alpolgármester február 20-án 
válaszolt. 

Közben Péterné a Munkaü-
gyi Bírósághoz fordult. A 
27/86. VIII.31. MM sz. rendelet 
7. paragrafus 2. bekezdése 
szerint ugyanis, ha a pályázó 
50 százalék + 1 szavazatot 
megszerez a választáson, ak-
kor öt évre kell kinevezni, ha 
ennél kevesebbet, akkor nincs 

kinevezés, új eljárást (pályá-
zatot) kell kezdeményezni. 

A Munkaügyi Bíróság febru-
ár 15-én a polgármesteri hiva-
talhoz tette át az ügyet. Mivel 
az igazgató magasabb vezető 
állásnak számít, február 21 -én 
visszautalta az itteni munkaü-
gyi döntőbizottság az ügyet a 
Munkaügyi Bírósághoz. En-
nek ellenére ez az MDB febru-
ár 22-én idézést küldött Péter-
nének március 5-ra, ahol a 
fenti tényt közölték vele, szó 
sem volt másról. 

Közben Péterné a Művelő-
désügyi Minisztérium jogtaná-
csosának szakvéleményét 
kérte február 25-én. 

Március 12-én ismét meg-
kapta Péterné a Munkaügyi Bí-
róság idézését 20-ra. E tár-
gyaláson az önkormányzatot 
ugyanaz a Vizi Géza képvisel-
te, aki a tanácsnál az előző 
rendszerben a kinevezést vé-
gezte. Terjedelmes feljegyzé-
sében a kereset elutasítását 
kérte, mivel Péterné ismerte a 
kinevezése feltételeit, amikor 
vállalta a megmérettetést, 
nem lépett vissza a pályázat-
tól. (Ha visszalépett volna, 
szinte biztosan a másik jelölt, 
mint egyedüli pályázó lett vol-
na igazgatóvá választva, s Pé-
terné kereshette volna új mun-
kahelyét.^ 

A Munkaügyi Bíróság ítéle-
tében elutasította Péterné ke-
resetét. "Az eljárási illetéket az 
állam viseli. Perköltség megál-
lapítását mellőzi" az ítélet. In-
doklásában szerepel a követ-
kező megállapítás is: "A 
27/1986. VIII. 31. MM számú 
rendelet 7. paragrafus (2) be-

kezdése valóban azt mondja, 
hogy az intézményvezetői 
megbízás a megbízást követő 
ötödik tanév júniusiénak 31. 
napjáig tart, de ezen jogsza-
bállyal ellentétes kinevezés bí-
rósági úton történő módosítá-
sa ellentétes alperes akarati-
val.. ." 

Ez aztán jogállam! 
A bírósági tárgyaláson már 

ismerte a bíróság a Művelő-
désügyi Minisztérium állásfog-
lalását, melyben jogszabály-
sértőnek minősítette a kineve-
zést, mint az az ítélet indoklá-
sában megtalálható. 

Péterné a Legfelsőbb Bíró-
sághoz fordult törvényességi 
óvást kérve. Kérelméhez csa-
tolta az MM újabb jogi szakvé-
leményét, mely ismételten tör-
vénysértőnek minősítette a ki-
nevezését. Közben még a 
Köztársasági Megbízott Terü-
leti Hivatalához fordult peda-
gógusok onnan azt a választ 
kapták, hogy "a köztársasági 
megbízott törvényességi el-
lenőrzési jogköre nem terjed ki 
azokra az önkormányzati ha-
tározatokra, amelynek alapján 
munkaügyi vitának van helye." 

Itt tart ma az ügy. Közben a 
megjelent új pályázatra nem 
érkezett be pályázat. Az ön-
kormányzat most tervezi meg-
bízott igazgató kinevezését. 
Valószínűleg nem Péterné 
lesz. 

Ez attól is függ talán, hogy a 
most átszervezés alatt álló ön-
kormányzati hivatalban válto-
zik-e valami a személyi össze-
tételben. Mert eddig semmi 
változás nem történt, csak el-
múlt egy óv. T.A. 

Strandnézőben 
Előttünk a nyár. A vakáció, a 

szabadságolasok szezonja. 
Egyre laposabb pénztárcán-
kat tapogatva nehéz arról dön-
teni, hol tud pihenni, kikapcso-
lódni a család. (Bár az ügye-
sebbek már a most megjelent 
ötezrest hamisítják.) 

Drága a benzin, jön a köte-
lező biztosítás, nem olcsó a 
vonat vagy a busz sem - főleg 
a helyi járat a repülőt kár is 
említeni. 

Nem beszélve az 50 dollár 
szabta külföldi útitervekről. Le-
golcsóbb szűkebb pátriánk-
ban maradni. Itt az egyetlen 
állandóan a pihenést szolgáló, 
elvileg egészségesnek mond-
ható hely erre a strand. 

MIBE KERÜL? 
Utánanéztünk, mi várja a 

fürdőzés kedvelőit helyben. 
Emelkedett a belépő ára ta-

Birja-e a bukszánk? 
valyhoz képest itt is, de még 
mindig egyike a megye legol-
csóbb strandjainak a miklósi. 
40 Ft a napi belépő, de 14 óra 
után már csak 30 Ft a tarifa. A 
gyerek- ós nyugdíjas jegy 20 

ht. A szolgáltatasokban jelen-
tős változás nincs. 

A strandot 2 hévízkút látja el. 
Az egyik 54 C-fokos, a másik 
64 C-fokos vizet ad, összesen 
420 litert percenként. Hideg vi-
zet is két kút termel, összesen 
662 köbmétert naponta. Ez 
csak 57 köbméterrel több a 
melegnél. 

Négy medence között vá-
laszthat a vendég: 38 C-fokos, 
27 C-fokos, 25 C-fokos ós 22 
C-fokos. Évek óta csak 3 na-
ponként tudják a vizet cserélni. 
Szükség lenne egy új, nagy 
átmérőjű hidegvíz Rút fúrásá-
ra, de az ehhez szükséges 
kétmillió forint hiányzik, sőt ki-

látás se nagyon van rá. Az or-
szágban csak Hajdúszoboszló 
ós Héviz gyógyfürdője nem 
veszteséges. A miklósi strand 
is ráfizeteses. A Tisza közel-
sége miatt a belépődíj azon-
ban nem emelhető. 

Évente 24-30.000 vendég 
fordul meg itt a medencékben. 
A 600.000 Ft-os energiakölt-
ség a belépők árát majdnem 
egymaga elviszi. Ha ehhez a 
varosgazdálkodási vállalat 
hozzáteszi az ugyanekkora 
saját rezsijét, már jócskán mí-
nuszban van. 

A camping az ország egyik 
legolcsóbb sátrazóhelye. Idén 
személyenként 60 Ft-ot, gép-
kocsinként 35 Ft-ot, sátorhe-
lyenként 55 Ft-ot kell fizetni. A 
camping 320.000 Ft bevételt 
jelent évente a városgazdálko-
dási vállalatnak. 

A JÖVŐ KILÁTÁSAI 
Nem is önmagában a 

gyógyfürdő a jó bevételi forrás 
sehol sem, hanem a kapcsoló-
dó szolgáltatások. Jobb helye-
ken sokan ebből élnek, s sok-
szor nem is rosszul. A fürdők 
turistacentrumok, az élelme-
sek ilyen helyen kaszálnak. 

A városgazdálkodási válla-
lat nálunk nem vádolható ez-
zel. A strandon a büfé az áfé-
szé, a presszót kiadják - idén 
a Karancsi-féle cégnek. (Nem 
hallottunk a versenytárgyalás-
ról!) Szó van arról, hogy az 
egész strand privatizálásra ke-
rűl. Talán akkor lesz pénz 
megcsinálni azokat a szolgál-
tatásokat, amivel együtt kifize-
tődő lesz üzemeltetni. (Csúsz-
da, teniszpálya, gyógyszálló 
stb.) 

T.A. 
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"Idegenforgalmi központot 
szeretnénk" 

E sorok írásakor két nagyon 
fontos dologban még nem 
született egyértelmű, végle-
ges döntés: a kárpótlási tör-
vényről és a világkiállításról. 
Mindkettő nagyon vitatott, két 
táborra osztotta szinte az 
egész országot. A hosszú hu-
zavona viszont senkinek sem 
jó, különösen azoknak nem, 
akik emiatt nagyratörő terveik 
megvalósítását nem tudják el-
kezdeni. A feszülten varako-
zók közé tartozik a Török-
szentmiklósi Állami Gazdaság 
is, amelynek szenttamási terü-
lete, különösen kastélya iránt 
komoly külföldi érdeklődés 
mutatkozik. Az elképzelések-
ről, tervekről Berezeli Istvánt, 
a gazdaság igazgatóját kér-
deztük. 

- Először is a tulajdonjoggal 
kapcsolatos kételyeket szeret-
ném eloszlatni - kezdte. - A 
kastély 1950 óta a gazdaságé, 
illetve állami tulajdon, de a ke-
zelői, használati, forgalmi jog a 
miénk. Bizonyos kereteken 
belül bármit csinálhatunk vele. 
Mint műemlék jellegű épület, 
az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség felügyelete alá tar-
tozik, így külső megjelenésé-
ben megváltoztatni nem lehet. 
A belső kialakítást viszont a 
Felügyelőség nem korlátozza. 
Mivel állami tulajdon, el sem 
adhatjuk. De a hasznosítási 
jog a gazdaságé, s ezt ki is 
szeretnénk használni. 

- Úgy hallottam, komoly ter-
veik vannak a kastéllyal... 

- Igen, de nemcsak azzal. 
Arra alapozva, de kihasználva 
a város nyújtotta más lehető-
ségeket, szeretnénk az orszá-
gos gyógy- ós idegenforgalom 
vérkeringésébe bekerülni, s itt 
egy idegenforgalmi centrumot 
kiépíteni. 

- Mik az elképzelések, és 
milyen anyagi erőforrásból kí-
vánják azokat megvalósítani? 

- Az Országos Műemléki 
Felügyelőség közreműködé-
sével is egyetértésével komp-
lett tervet dolgoztunk ki a kas-
tély idegenforgalmi hasznosí-
tására. Az alap maga az épület 
lenne egy benne kialakított 80-
110 szobás szállodával, étter-
mekkel, presszóval, drinkbár-
ral, fedett tekepályával ós min-
den egyéb szolgáltatással, 
amit egy nemzetközi szállodá-
nak nyújtania kell. De ez maga 
kevés lenne. Mivel olyan ven-
dégekre számítanánk, akik a 
szervezett idegenforgalom ré-
vén 10-15 napot töltenónek 
nálunk, nekik ehhez megfelelő 
programot kell biztosítanunk. 
A pihenési, kirándulási, vadá-
szati, lovaglási lehetőségek 
adottak. A horgászást egy 
mesterséges tó kialakításával 

Szenttamási 
tervek 
kérdőjelekkel 

szeretnénk biztosítani. Töp-
rengésünk során eszünkbe ju-
tott az is, hogy városunknak 
kiváló gyógyvize van, amire a 
strand kiépítésével, mellette 
egy kisebb szállodával, benne 
gyógyfürdővel gyógyüdülósi 
lehetőségeket is tudnánk biz-
tosítani. A polgármester úrral 
felvettük a kapcsolatot annak 
érdekében, hogy a város part-
nerünkké váljon ebben a kér-
désben. Úgy látom, ennek 
nem lesz akadálya. 

- Miből fognak ezek a szép 
tervek megvalósulni? 

- Külföldi tőke bevonásával 
részvénytársaságot szeret-
nénk alakítani. A város ós a 
gazdaság adná hozzá apport-
ként a fürdőt, a gyógyvizet, a 
kastélyt, a lóállományt, a kül-
földi partner pedig a tőkét. 
Olyan vagyoni hányadot aka-
runk megtartani, hogy a léte-
sítmény sorsa a mi kezünkben 
maradjon. Ez minimum 51 
százalek fölötti vagyoni részt 
jelentene. Megfelelő tőke be-
vonásával egy óv alatt ki lehet-
ne alakítani az idegenforgalmi 
komplexumot. A szolgáltatá-
sok biztosítására a vállalkozók 
kapnának lehetőséget. 

- Van-e reális alapja az el-
képzeléseknek? 

- Van. Jelentős külföldi ide-
genforgalmi cég foglalkozott 
az ötlettel. Különösen a vadá-
szat, lovaglás, a gyógyüdülósi 
lehetőségek érdekeíték őket. 
Konkrét ajánlatokat kaptunk, a 
szálloda építésére máris volna 
jelentkező. 

- Volna? 
- Igen, csak volna. Mert a 

kárpótlási viták felerősödésé-
vel párhuzamosan csökkent 
az érdeklődés, majd teljesen 
meg is szűnt. A nyugati tőkés 
addig nem foglalkozik az 
üggyel, amíg a tulajdonviszo-
nyok száz százalékosan nem 
rendeződnek. De az üzletre 
számítanak, szívesen fektet-
nének be nálunk. A másik kér-
dőjel a világkiállítás körüli hu-
zavona. Több partner az EX-
PO megrendezéséhez kötötte 
részvételét. Most ők is várako-
zó állásponton vannak, hiszen 
a világkiállítás bővítené a lehe-
tőségeket. ök is, mi is arra 
számítunk, hogy a hazánkba 
érkezők a kiállítás megtekinté-
se mellett turisztikai, kulturális 
élményekre is vágynak. En-
nek kielégítésére pedig nálunk 
minden adva lenne, s a közel-
ben más, ilyen lehetőség 
nincs is. Nagyon reméljük, 
hogy számunkra kedvező 
döntés születik. Pásztor 

Dupla vagy semmi 

Ujabb 34,8 millió 
a tagoknak 

A május 9-i küldöttgyűlésen a 
tavaly kiosztott 12 millió után újabb 
vagyonnevesítés keretében 34,8 
millió Ft értékben bocsát ki névre 
szóló értékpapírokat a helyi áfész 
tagjai részére. Ebből 24 milliót a 
'88. december 31-ig nyilvántartott 
tagok, 10,8 milliót az 1990. decem-
ber 31-ig belépett új tagok között 
oszt szét azoknak, akik eddigi 300, 
vagy 500 Ft-os részjegyüket 3.000 

vagyonnevesítő akcióban 2.000 
Ft-os üzletrészt. Az alapító tagok 5 
db-ot, a régi tagok kettőt, a tíz éven 
belüliek egyet, függetlenül a rész-
jegyeik számától. Most a '90. de-
cember 31-ig belépett új tagok is 
kapnak, de csak azok, akik eddigi 
részjegyüket 3.000 Ft-ra egészítik 
ki. A több részjeggyel rendelkezők 
minden kiegészített részjegyükre 
6.000 Ft-os üzletrészt kapnak. Dol-

Szavaznak a küldöttgyűlés résztvevői (Fotó: Kovács István) 
Ft-ra kiegészítik. A kiegészített 
részjegyre 6.000 Ft értékű üzlet-
részre szóló papírt kap ingyenesen 
a tag. Ha 5 évet dolgozott már a 
Törökszentmiklósi Áfész-nél az il-
lető, akkor 12.000 ez a juttatás. Az 
alapszabály erre vonatkozó módo-
sítása szeptember 1 -jén lép hatály-
ba. 

A Törökszentmiklós és Vidéke 
Áfész március 23-án újraválasztott 
elnökétől, Mász Imrétől kértünk 
részletesebb tájékoztatást a kül-
döttgyűlés döntéseiről. 

- Evi rendes küldöttgyűlésünket 
a zeneiskola nagytermeben tartot-
tuk a hagyományoknak megfelelő-
en, ahol elnökhelyettesnek Sziráki 
Imrét, továbbá a 11 tagú új igazga-
tóságot és a 7 tagú felügyelő bi-
zottságot választották meg. 

- Ezúttal már nyilvános pályázat 
után került ismét az elnöki székbe. 
Melyek voltak pályázatának főbb 
elemei? 

- A szövetkezet alkalmazkodó-
képességének, pénzügyi stabilitá-
sának fenntartása elsődleges cé-
lom. A tagok részére a vagyonne-
vesítés folytatását javasoltam. A 
belső érdekeltségi rendszer to-
vábbfejlesztése is szükséges. Meg 
akarjuk tartani a szövetkezetünk-
nek az élelmiszer kereskedelem-
ben elfoglalt helyét. A sertés és liba 
helyett más profilra kell váltani a 
felvásárlásban, illetve a termelte-
tésben. A központban a gépi adat-
feldolgozás további kiterjesztésére 
kerül sor. Tervezzük külföldi tőke 
bevonását a zövetkezettel közös 
szervezetben. 

- Milyen döntések születtek a 
május 9-i rendkívüli küldöttgyűlé-
sen? 

- A '88. december 31 -én nyilván-
tartott tagok kaptak csak az első 

gozóink pedig egy üzletrész kiegé-
szítése után 2 db 6.000-est, ha már 
legalább 5 évet nálunk dolgoztak. 

- Korlátozza az alapszabály, 
hogg valaki hány részjegyet vált-

- Igen. 10 db-ot lehet egy névre 
jegyezni. 

- Akkor25.000 Ft új befizetéssel 
plusz 120.000 Ft értékű üzletrész-
hez lehet jutni maximum. Utána-
számoltam, ha minden üzletrészre 
lesz kiegészítő befizetés, ez 17,2 
millió új befektethető tőkét jelent 
önöknek. Van ennyi pénze a ta-
goknak? 

- A kiegészítést 500-ról 3.000 
Ft-ra részletekben is lehet teljesíte-
ni. Akkor lesz jogosult valaki a 
plusz juttatásra, ha a teljes össze-
get befizette. Nincs hataridő kitűz-
ve, hogy meddig kell kiegészíteni a 
részjegyet. Tag marad az is, aki 
nem egészíti ki, csak az nem kap 
ingyenes üzletrészt. 

- Milyen újdonsággal találkozhat 
az áfésznéía közeljövőben a vá-
sárló? 

- Május 6-án nyitottuk meg a 
Diszkont Áruházunkat a költségve-
tési üzemtől bérelt ebédlőjükben, 
az üzemmel közös vállalkozásban. 
A bérleti díj a nyereség 50 száza-
léka, így valóban közösen érdekel-
tek vagyunk az üzletmenetben. 

Június közepén tervezzük a Kál-
vária mellett üzletünk újra nyitását. 
A bolt új tetőszerkezetet kap, s je-
lentősen bővül az alapterülete is. 

A Fáy-lakótelepiek bizonyára 
örülnek a volt költségvetési üzem 
területén megnyitott új útnak. Ezt 
az üzemmel ós az önkormányzat-
tal együtt közösen finanszíroztuk. 

- Köszönjük az információkat. 
T.A. 
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Van itt DEMISZ is? 

A karatésok kihasználták: aki tud, itt jut pénzhez. 
A megszűnt MHSZ-szókház 

második emelete a Demisz helyi 
szervezetének birodalma. Egye-
lőre. Egy nagy társalgó, színes tv-
vel, videóval, számítógépes te-
rem, főnöki iroda telefonnal, ter-
mészetesen, gazdaságvezetői 
iroda. Az eddig a modellezők által 
nasznaii á neiyisegei is megKap-
ják júniustól, így az egész második 
emelet az övéké lesz. Ám bizony-
talan, mi lesz velük július elseje 
után, ha az önkorpianyzat meg-
kapja az épületet. Úgy tudják, kö-
zépiskolai kollégiummá akarják 
alakítani. 

Pintér József, a szervezet ve-
zetője, ügyvivő és Tóta Nándor 
munkatárs éppen a frissen vásá-
rolt szőnyeget cipelve érkezik a 
találkozóra, fel a másodikra. Most 
vették a számítógépes terembe, 
leértékelés van a csarnok alatt. 
Velük beszélgettünk eddigi útjuk-
ról és terveikről. 

14 tagszervezete van a hivata-
losan Ifjúsági Szervezetek Terüle-
ti Szövetségének, melynek a ve-
zetői. A KISZ-utód DEMISZ tag-
szervezete az övéké is. Önálló jogi 
személy, kb. 400 taggal. Idei álla-
mi támogatásuk 400.000 Ft. 

Ez nem fedezné működési ki-
adásaikat. Négyen dolgoznak itt 
főállásban. A két fiú a tavaly érvé-
nyes minimálbért kapja, 5600 Ft-
ot havonta, míg a gazdaságvezető 
kislány és az ügyvivő 7.000 Ft-ot. 
(Ez épp az idei minimálbér.) Csak 
ez a bérköltség a társada-
lombiztosítási járulékkal több az 
állami támogatásnál. Ezen felül fi-
zetik a bérleti díjat, a telefon-, a 

fűtési, világítási stb. rezsiköltsé-
get. A Zárolt Állami Vagyont Keze-
lő Intézet (ZÁVKI)-től bérlik az iro-
dáikat, az eddigi szerződés alap-
ján évi 280.000 Ft-ért. Most a két 
új tanteremmel együtt félmillióra 
nő ez az összeg. 

Két módon jutnak plusz bevé-
telhez. Tanfolyamokat működtet-
nek: a SZAMÁLK-kal kötött szer-
ződés alapján számítástechniká-
ból (DOS, alaptanfolyam - 6500 
Ft, DIBAS - 7500 Ft, rend-
szerszervező ós programozó -
10.500 Ft), így hasznosítják szá-
mítógépeiket. 

A másik mód: pályázatokat ad-
nak be. Tavaly például 600 ezer 
Ft-ot park létesítésére, 70.000 Ft-
ot a karatésoknak, 30.000-et a 
csillagászati klub részére így sze-
reztek. 

A DEMISZ '89. áprilisában ala-

ka, 

Vajon, a volt MHSZ szókház második emelete továbbra is a 
DEMISZ-é marad? (Fotó: Árvái János) 

kult át a KISZ-ből. Pintér József 
sosem volt KISZ-tag - mint mond-
ia, ő karatés volt. Jóban volt a 
KISZ-esekkel. Felkérésükre kara-
te bemutatókat, kiképzéseket tar-
tottak az Ifjú Gárda részére. Az 
edzéseik számára nem tudtak tor-
natermet szerezni sehol. 

- Nem volt meg az edzői képe-
sítésem, így sehol sem fogadtak 
be minket - mondja. Ezt csak a 
TF-en lehet szerezni, s két keze-
men meg tudom számolni a karate 
edzőket az országban. Instruktori 
tanfolyamokon vettem részt. Vé-
gül a KISZ-en keresztül jutottunk 
edzési lehetőséghez a Csikósban 
(már Petőfi) - mondja Pintér Jó-
zsef. - Elég nagy szam volt, s vé-
gül megválasztottak ennek az új 
szervezetnek a vezetőjének, '89. 
októberében, 3 évre. Akkor költöz-
tünk ide, a volt MHSZ székházba. 

(Ekkor volt az MSZMP-MSZP át-
alakulás.) '92. december 31 -ig va-
gyok ügyvivő. 

Érdemes végigtekinteni az 
ISZTSZ tagszervezeteit: 

1. Kétpói Ifjúsági Szervezet, ve-
zetője .Kovács Péter 

2. Örményesi Április 4. Gép-
gyár szervezete, Göbel István 

3. Fegyvemeki Viktória Ifjúsági 
Klub, Bihari László 

4. Tiszagyendai Családosok 
Klubja, Durdan János 

5. Számítástechnikai Kör, Tam-
bor István 

6. Csillagászati Klub, Pintér Jó-
zsef 

7. Barlangász Klub, Bangó 
József 

8. Karate Klub, Pintér József. 
Itt álljunk meg. Ez a legnagyobb 

kb. 200 fővel, és miklósi edzései-
ken kívül (a Vasasban tartják 
most) Kisújszálláson, Kunhegye-
sen, Fegyverneken, Örménye-
sen, Tiszaföldváron, Surjánban, 
Bánhalmán, Kenderesen, Kétpón 
is tartanak rendszeresen tanfolya-
mokat. Ebből származik pótjöve-
delme a fiúknak, itteni fizetésük 
mellé. 

9. Ideál Ifjúsági Szervezet, Sza-
bó Imre 

10. Radar Kft 
11. 604-es Ipari Szakmunkás-

képző Szervezete, Libor József 
12. Mezőgép 3-as telep, Csák 

Péter 
13. Víz- és Csatorna Művek, 

Annus Mihály-
(A következő számunkban foly-

tatjuk!) 
T.A 

Hát ez meg mi? Kár lenne kihagyni! 
A városi könyvtár sem tétlenkedik 
A városi könyvtár 

bőséges nyári prog-
rammal várja a gyere-
keket a tanév befeje-
zését követően. Olva-
sótábort szerveznek 
június 17-28-ig a jövő 
évi 4-6. osztályos tanu-
lóknak. Jelentkezni le-
het a könyvtár olvasó-
termében június 10-ig. 
Részvételi díj 1.000.-
Ft, ez tartalmazza az 
ebéd árát is. További 
ajánlataik a gyermek-
részlegben egész nyá-
ron, minden héten 
keddtől péntekig: 

Kedden délelőtt 10 
órakor videofilm-vetí-
tés, utána vita a filmről, 
5., 6., 7. osztályos ta-
nulóknak. 

Szerdán délután 2 
órakor játékdélután, 
irodalmi és társasjáté-
kok két csoportban, al-
só és felső tagozato-
soknak. 

Csütörtökön délelőtt 
10 órakor számítógé-
pes játékprogramok az 
alsó, illetve a felső ta-

gozatosoknak. Péntek 
délelőtt 10 órakor me-
sefilm-mesekönyv c. 
foglalkozás alsósok-
nak. E programokon 
kívül is bejöhetnek hét-
fő kivételével minden 
reggel 8 órától a gyere-
kek. Várja őket a sok 
színes folyóirat, tár-
sasjáték, értékes iro-
dalom. A zenei rész-
legben kéthetenként, 
csütörtöki napokon 
délután 3 órától tarta-
nak a végzős 8. osztá-
lyos tanulóknak video-
film-vetítéseket, filmvi-
tákkal fűszerezve. így 
június 6-án ós 20-án, 
július 4-én és 18-án, 
augusztus 1-jén, 15-
ón ós 29-én. 

Ajánlatukban szere-
pelnek kalandos törté-
netek, természetről 
szóló, valamint irodal-
mi alkotásokat feldol-
gozó filmek. Jegyzé-
kük megtalálható a vá-
rosi könyvtár felnőtt-
részlegében. 

Hajnal Józsefné 

A Mártírok út nyílegyenes, az ú] burkolat viszont nem. Vajon kik csinálhatták? Ezen 
kívül már csak az a gond, hogy nem fér el két autó egymás mellett az aszfalton, mivel 
az a terv szerinti 5 méter helyett csak négy méter szólesre sikeredett. (Fotó: Árvái 
János) 
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Városi művelődési 
központ nyári 

programajánlata 
Gazdag programmal várja az érdeklődő-

ket a városi művelődési központ egész nyá-
ron. Rendezvényeit - mint eddig is - gyere-
keknek ós felnőtteknek egyaránt érdemes 
figyelemmel kísérni! 

JÚNIUS 
7-én 16 órakor nyílik a papírszobor-készítő 

pályázat kiállítása. Megtekinthető 22-ig. Ün-
nepélyes eredményhirdetés 8-án 15 órakor 
lesz. 

9-én Juniális - első ízben! 9-17 óráig a 
sportpályán a városi művelődési központ kö-
zösségeinek, csoportjainak részvételével. 
Versenyek, vetélkedők, táncház, író-olvasó 
találkozó. (A részletes programot lásd kü-
lön!) Várják a játékot, sportot kedvelő csalá-
dokat. Idős kor, fájós láb nem akadály! In-
gyenes autóbusz oda-vissza! 

10-15-ig: Tüzép árukiállítás a pódiumte-
remben. 

17-én nyílik a négyhetes "nyári kuckótá-
bor". Sátorozás az udvaron. Rendkívül izgal-
mas téma kerül feldolgozásra: az indiánok 
monda- és élményvilága! Négy kirándulást 
is terveznek: 21 -én Szenttamásra, 26-án Ti-
szakürtre ós Cserkeszőlőre, július 5-én a 
kuckólakók kívánsága szerinti városban, jú-
lius 9-én Szarvasra ós Mezőtúrra látogatnak 
el. 

A tábor vendége lesz Pató Róza. Közre-
működők: Vargáné Szurmai Jusztina (Dra-
matikus játszóház), Szecsei Tibomé (Cim-
bora-klub) ós a művelődési központ munka-
társai. Táborvezető: Bíró Angéla. 

Jelentkezést még elfogadnak a 3. ós 4. 
hétre. Ára: heti 750.- Ft. Testvéreknek 500-
500.- Ft. Benne van az étkezés ós a kirán-
dulás díja. 

30-án: Ünnep az ünnepen! Kora délután a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangver-
senye a református templomban. Utána la-
kossági találkozó dr. Surján László népjóléti 
miniszterrel, a KDNP elnökével a pódiumte-
remben. Este 6 órakor nagymise, ünnepé-
lyes Te Deum (hálaadás) a római katolikus 
templomban. 

JÚLIUSI PROGRAM: 
9-ón városi véradónap. 
12-én a nyári "kuckó-tábor" zárása. 
15-28-ig nyári szünet. 
15-21 -ig Eletmód-tábor a tiszavárkonyi 

népművészeti alkotóházban. Résztvevők a 
Természetes Életmód Klub tagjai ós család-
juk. 

29-én a Nyugdíjas Klub hagyományos AN-
NA-BÁL-ja, már hetedik alkalommal. 

AUGUSZTUSI ELŐZETES: 
4-10-ig néptáncos tábor Balatonszepez-

den. 
18-án ILONA-BÁL. 
20-án alkotmánynapi rendezvények. Erről 

részletesen a következő lapszámunkban 
számolunk be. 

H.J. 

A zene jelenléte 

Mi van a mérleg másik 
serpenyőjében? 

Lapunk hasábjain vita folyt nemrég 
arról, hogy város-e, illetve mennyire 
város ez a város. A vita aligha dönthe-
tő el egyértelműen a közeli jövőben, de 
némi adalékul szolgálhat hozzá a Ko-
dály Zoltán Zeneiskola tavaszi hang-
versenysorozata. 

A zeneiskola puszta léte kétségtele-
nül á városiasság bizonyítéka. Sokan 
irigylik is tőlünk ezt az intézményt. Jó 
dolog, hogy a komolyzene ós a hang-
szerismeret alapjait itthon sajátíthatják 
el gyermekeink, nem kell ezért a me-
gyeszókhelyre, vagy esetleg máshová 
utazniuk. A sorozat első rendezvé-
nyén, április 18-án a növendékek iga-
zolták, hogy nem volt eredménytelen a 
sok gyakorlás, a tehetség és a szorga-
lom együttesen meghozta gyü-
mölcsét. Ezt követően, április 25-én a 
zeneiskola tanárai adtak hangver-
senyt, bizonyítva, hogy nemcsak el-
méletben, hanem gyakorlatban is 
mesterei választott hangszerüknek. A 
hallgatóság nagy részét kitevő növen-
dékek bizonyára sokáig emlékeznek a 
ráadásként előadott raghtime-ra, 
amely hatásosan oldotta fel a komoly 
hangulatot, és sejteni engedte, hogy 
az iskola falain belül milyen közvetlen, 
emberi a viszony tanárok ós diákok 

Liu áriájának érett, bensőséges tolmá-
csolása tetszett Puccini Turandot c. 
operájának első felvonásából. 

Nem pályáztak könnyű babérokra a 
hangszeres zenészek sem. Nem köz-
ismert, hálás, melodikus darabokkal 
álltak színpadra, műsorukat Bach, Mo-
zart, Grieg ós Bartók kevésbé népsze-
rű, de nagy hangszertudást, helyen-
ként virtuóz technikát követelő művei-
ből válogatták, és megállták a próbát. 
(Gordonkán Túri Ildikó, zongorán Ma-
darász Éva, kürtön Soós Péter ját-
szott) A tavasz] hangverseny-soroza-
tot a Rózsatéri Általános Iskola növen-
dékeinek immár szokásos bemutatója 
zárta május 13-án. Bemutatta műsorát 
az iskola énekkara is Csirmaz László 
vezényletével, ós egyúttal a nyolcadi-
kos énekkari tagok ünnepélyes bú-
csúztatására is sor került. Ez van a 
mérleg egyik serpenyőjében. A másik-
ban viszont az, hogy ezekre a rendez-
vényekre a szülőkön ós a növendéke-
ken kívül vajmi kevesen voltak kíván-
csiak. Pedig ha csak a fellépő tanulók 
osztályfőnöke, tanítónónije megjelent 
volna, megtelt volna a zeneiskola 
nagyterme. Különösen fájó ós restellni 
való volt az aféle érdektelenség, amely 
a hajdani növendékek igen színvona-

A Kodály Zoltán Zeneiskola volt növendékei: Madarász Éva, Soós Péter, Túri 
Ildikó, Márkus Erzsébet 
között. Immár hagyománnyá kezd vál-
ni, hogy az iskola volt növendékei, akik 
zenei pályán tanulnak tovább, vissza-
visszatérnek, hogy számot adjanak to-
vábbi szakmai fejlődésükről. Igazi mű-
vészi élményben lehetett részük azok-
nak, akik május 10-ón szem- és fülta-
núi voltak Márkus Erzsébet, Turi Ildikó, 
Madarász Éva ós Soós Péter hangver-
senyének. 

Márkus Erzsike már elvégezte a fő-
iskola ének tanszakát, ós most a ma-
gánénekesi pályára készül. Nem koc-
káztatunk sokat, ha megjósoljuk: szép 
karrier előtt áll. A dal-oratórium- és 
operairodalom legnehezebb darabjai-
ból összeállított műsorát nagy bizton-
sággal adta elő; koloratur szopránja 
különösen a magasabb regiszterek-
ben szólt meggyőzően. Nehéz lenne 
bármit is kiemelni, de talán leginkább 

las, valódi zenei eseményszámba me-
nő műsorát kísérte: alig kéttucatnyian 
lehettünk a teremben. 

A városi létnek elengedhetetlen kö-
vetelménye az úthálózat, a csatorná-
zás, a kereskedelem és egy sor egyéb 
kommunális létesítmény megléte. De 
városi rangra mindenekelőtt a kultúra, 
a szellemi élet igénye és színvonala 
emel egy települést. 

A komolyzene már jelen van váro-
sunkban. Van intézménye, vannak 
avatott művelői. De nem is csak a ze-
neiskolában: a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar hangversenyének a reformá-
tus templom adott otthont pünkösd va-
sárnapján. Most már csak a szépre, a 
művészi élményre való igénynek kell 
felébrednie minél több polgártársunk-
ban, ós akkor igazán város lesz ez a 
város! Fehér Imre 

• 

9 
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"Küldöncnek jöttem..." 

...avagy hogyan nem lett Gyurka bácsi Kossuth-díjas 
pedagógus? 

Szokolai György volt polgári iskolai ta-
nárt, majd középiskolai kollégiumigazga-
tót, jelenleg nyugdíjas pedagógust min-
denki, aki ismeri - márpedig sokan ismerik 
a városban - csak egyszerűen Gyurka 
bácsinak szólítja. Ebben a közvetlen han-
gulatú megszólításban kifejeződik az irán-
ta érzett tisztelet, de van benne valami 
családias közvetlenség is, amelyet sze-
mélyiségével ébreszt az emberekben. 
Szikár alakja mindennap feltűnik az utcán, 
amint friss mozgással végzi önmagára ki-
rótt gyaloglási penzumát. Vigyáz az 
egészségére, a fizikai erőnlétére így 80 
fölött is. 

Beszélgetésünk elején bevallja, hogy 
egy nap múlva tölti be 82. életévét. Nyu-
godtan letagadhatna tíz évet, ha akarna, 
de rá az effajta hiúság nem jellemző. Ne-
mes formájú tar koponyája, hátul kissé 
hosszúra növesztett, gyér, őszes mű-
vészhaja engem régóta az öregkori Illyés 
Gyulára emlékeztet. Ezt a benyomást erő-
síti az élénk szellemre valló, bölcs, de 
néha huncutul csillogó szempár és beszé-
dének dunántúli akcentusa is. Elmondja, 
hogy valóban a Dunántúlon, Somogyban 
született. 

- Dunántúli létére hogy került ide Gyur-
ka bácsi az Alföld kellős közepére? És 
milyennek találta ezt a tájat? 

- Sivárnak találtam az Alföldet. Volt úgy, 
hogy elsírtam magam. Amikor mentünk 
lefele Nagykanizsa fele, hát ott mindenfe-
le kanyarog az út, mindenütt erdő, fa, rét, 
tó, patak, domb, szóval... Én Ilus néni (a 
feleségem) miatt jöttem ide, mert közel 
volt Túrkeve, hogy az édesanyjához közel 
legyen. Ezért hagytam ott a rákospalotai 
állásomat. 

- Hogyan lett tanár Gyurka bácsi? 
- Szüleim tudta nélkül jelentkeztem a 

pécsi tanítóképzőbe, és megkaptam a fel-
vételt nemcsak az intézetbe, hanem rá-
adásul még a képző 17.000 koronás ked-
vezményes internátusi helyére is. Napo-
kig hordtam a zsebemben a felvételi érte-
sítést, mert annyi "hozzon magával..."fel-
szerelési tárgy volt benne felsorolva, 
amennyi (ós amilyen) a mi házunknál so-
sem volt. Féltem, hogy apám agyonüt, ha 
meglátja, mibe keveredtem. 

Egyik nap azonban, amikor édesapám 
nagy komolyan bejelentette, hogy szép 
pályát választott számomra: szeptember-
től kereskedőinas leszek, akkor - egy éle-
tem, egy halálom - előhúztam a felvételi 
értesítést, s vártam az első pofont. De 
csoda törtónt. Apám szó nélkül kétszer is 
elolvasta a levelet, aztán valami soha nem 
látott szelídséggel végignézett rajtam te-
tőtől talpig. Vaskemény apám elérzéke-
nyült. 

Nem kérdezett, nem faggatott. Végre 
megszólalt: "Hát, ha így szeretnéd, fiam, 
legyen! Ám vésd jól az eszedbe, hogy 
17.000 koronám még van, de több nincs!" 
Ez a "több nincs" aztán meghatározója lett 

egész diákéletemnek. Akár tetszett, akár 
nem, nekem mindig jelesnek kellett len-
nem. 

1929-ben Pécsett megszereztem a ta-
nítói oklevelet, és még ugyanabban az 
évben beiratkoztam a szegedi tanárképző 
főiskolára, matematika-fizika szakra. így 
lettem polgári iskolai tanár. Később, 1958-
ban a debreceni egyetem matematika 
szakát is elvégeztem. 

- Gyurka bácsi nemcsak tanított és ne-
velt évtizedeken keresztül ebben a város-
ban, hanem a nevelőmunka intézményei-
nek: a gimnáziumnak és a kollégiumnak a 
létrehozásában, kiharcolásában is orosz-
lánrészt vállalt. Hogyan lett gimnáziuma 
Törökszentmiklósnak ? 

- 1946-ban már minden megvolt a gim-
názium indulásához: 36 polgári iskolai ta-
nuló előkészítve a különbözeti vizsgára, 
társadalmi munkával létrehozott tante-
rem, 18 új pad, ilyen-olyan felszerelési 
tárgyak. 

De nem volt papír a működéshez. Fel-
mentem hát a kultuszminisztériumba 
megtudni, mikor engedélyezik az indulást. 
Az államtitkár sajnálkozva közölte, hogy a 
miniszter nem talál okot a gimnázium lé-
tesítésére. Elfutotta agyamat a vér. Dü-
hömben azt találtam mondani: "Hát nem 
elég érv az, hogy a földgolyón Török-
szentmiklós az egyetlen 30.000 lakosú 
hely, ahol nincs középiskola?" Az államtit-
kár arca felderült: "Látod, ez jó érv! Me-
gyek a miniszterhez." Tíz percen belül ke-
zemben volt a működési engedély. De ez 
hosszú történet, és a neheze még eztán 
jött, mert igazgatót, tanárokat és épületet 
is kellett szerezni. 

- Aztán következett a kollégium hősko-
ra: egyszerű bentlakási intézményből va-
lódiközösséget, kollégiumot teremteni... 

- Hát, erről is sokat lehetne mesélni. Azt 
hiszem, ma is mintául szolgálhatna az a 
demokrácia, amit a diákok gyakoroltak ak-
koriban! Lelkesedésükre jellemző, hogy 
amikor mi, nevelők megkérdeztük, mi len-
ne, ha megpályáznánk a megyei első he-
lyet a kollégiumok versenyében, ők visz-
szakérdeztek: mi lenne, ha megpályáz-
nánk az országos első helyet? És 1962-
ben el is nyerték! 

- És Gyurka bácsi kapott-e valami hiva-
talos elismerést a munkájáért? 

- Kaptam hivatalos elismeréseket is, de 
nem azoknak örültem a legjobban. Azt 
azért elmesélem, ha érdekel, hogyan nem 
lettem én Kossuth-díjas pedagógus. 

- Hogyan? 
-1952-ben felrendeltek a minisztérium-

ba. Mivel akkor egy csomó embert onnan 
is kisöpörtek, joggal gyanakodtam arra, 
hogy valakinek a helyére szeretnének 
tenni. Elhatároztam, hogy szánt szándók-
kal nem tetsző válaszokat fogok adni a 
kérdezőknek, ós elhallgatok mindent, ami 
érdemnek számíthat. Az utolsó kérdés így 
hangzott: "Mit gondol, Szokolai elvtárs, 

Tito haragszik-e a magyar népre?" A pro-
vokatív kérdésre ezt válaszoltam: "Én azt 
nem tudhatom, hogy Tito miként véleke-
dik a magyar népről, de arra, aki az impe-
rialisták láncos kutyájának nevezte, Rá-
kosi elvtársra biztos haragszik." A beszél-
getőpartnerek kedvesen elbocsátottak. 
Pár nap múlva kiderült, hogy nemcsak az 
állás változtatást úsztam meg, hanem a 
legmagasabb állami kitüntetéstől is el-
ütöttem magam. De nem sajnálom. 

-Boldognak érzi-e magát Gyurka bá-
csi? Mi a felfogása az emberi boldog-
ságról egy ilyen idős és bölcs embernek? 

- Nyugodtam mondhatom, hogy egész 
életemben boldognak éreztem magam. 
Soha nem hiányzott semmi. Mindig elég 
volt a fizetésem, elég sikerem volt, szóval 
én úgy érzem, hogy nálam boldogabb 
ember nincs. Én most is mosolyogva né-
zek a világba. Egyébként ez a kérdés 
éppen belevág az én filozófiámba, ame-
lyet még 1938-ban így fogalmazott meg 
Mécs László, a költő: 

"Egy ismeretlen, ősi fényű 
örök titokról elszakadtan, 
küldöncnek jöttem, s eltűnök majd, 
ha üzenetem általadtam." 
Ebben benne van minden, ami egész 

életemet irányította. Nem tudom, hogy 
honnan jöttem, hova megyek; ami rajtam 
áll, azt mindig megpróbálom megtenni. Ez 
több kérdést is érint, ebben benne van a 
hittel való kapcsolatom is. Bármennyire is 
bent voltam a pártban, nekem mindig 
ugyanez volt a filozófiám. És a politikám 
is. 

A másik dolog meg az, hogy én szeren-
csével lettem az, aki vagyok. Egész vélet-
lenül, vagy talán isteni gondviselésből, és 
valahogy mindig úgy éreztem, hogy ezt a 
szerencsét énnekem vissza kell adnom. 
Én, ahol lehetett, mindig segítettem. A 
formánál mindig többre értékeltem a tar-
talmat, a hangos dicséretnél a meleg kéz-
szorítást, baráti ölelést, s azt, hogy sok 
kedves embernek Gyurka bácsija lehe-
tek. Számomra minden kitüntetésnél töb-
bet jelent, hogy végigmenve az utcán, 
mosolyogva fogadják a köszönésemet, 
örömmel állnak meg, hogy velem szót 
váltsanak, pedig ón már jó ideje - minden-
féle "hatalmat" tisztséget letéve - csak egy 
vagyok az élők között. 

F.I. 
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A táncot gyermekkorban 
kell kezdeni 

Gyermek néptáncosok országos szólótánctalálkozója 

Kis létszámú nézőközönség előtt, 
de nagy sikerrel tartották meg a vá-
rosi művelődési központban április 
28-án a Gyermek Néptáncosok II. 
Országos Szólótánc Találkozójá-
nak területi döntőjét. Tiszafüred, 

András, a Miklós Táncegyüttes ve-
zetője, akik munkát, anyagiakat 
nem sajnálva mindent vállalnak a 
népitánc érdekében. Nekik köszön-
hető, hogy most Törökszentmikló-
son a területi, Szarvason pedig az 

Színpadon a gyermektáncosok 
Szolnok ós Törökszentmiklós ifjú 
táncosai gyűltek össze ezen a na-
pon, hogy bizonyítsák táncszerete-
tüket, tudásukat, s hogy jó szerep-
léssel sikerüljék kivívniuk az orszá-
gos döntőbe jutást. A produkciókat 
szakemberekből álló zsűri: Nau-
wirth Annamária, az Országos Köz-
művelődési Központ Néptáncosok 
Szakmai Házának vezetője, De-
marcsek György, a Nyírség Tánc-
együttes művészet i t i tkára és 
Csasztvan András, a szarvasi Tes-
sedik Táncegyüttes vezetője érté-
kelte. A nemes vetélkedő rövid múlt-
ra tekinthet vissza, hiszen az idén 
került sor második alkalommal meg-
rendezésére. Mint Demarcsek 
György elmondta, az ötletet az Or-
szágos Felnőtt Szólótánc Fesztivál 
adta. A szakemberek úgy gondol-
ták, hogy a néptánc megszeretteté-
se érdekében az ifjúság számára is 
lehetővé kell tenni a szereplést, a 
megmérettetést. Ez nem kis gondot 
jelent, mert ehhez az Országos 
Néptáncszövetség anyagi támoga-
tást nem képes biztosítani, s az 
OKK táncosztálya is csak szakmai 
segítséget tud nyújtani a fesztivál 
lebonyolításában. - Szerencsére -
hangsúlyozta Demarcsek György -
akadnak még olyan lelkes, odaadó 
emberek, mint Csasztvan András, a 
Tessedik Táncegyüttes, vagy Gál 

országos döntő megrendezésre ke-
rülhet. Az itt látottak bizonyítják, 
hogy megéri a fáradságot, a befek-
tetést tevékenységük. Nagyon sok 
szép, szakmailag magas színvona-
lú produkciót láttunk, s kimondottan 
kiváló előadói képességekkel ren-
delkező gyerekeket ismerhettünk 
meg. Különösen az tetszett, hogy a 
fiatalok nem szolgaian másolják a 
nagyok mozgását, hanem tőlük ta-
nulva ugyan, de saját képükre alkot-
ják át a táncokat. 

S hogy ezt a zsűri mennyire fon-
tosnak tartotta, kiderült az értéke-
lésnél is, hiszen nagyot nyomott a 
latba az átérzés ós a termé-
szetesség is az elbíráláskor. Az íté-
szek hosszas tanácskozás után 
nyolc produkciót találtak méltónak a 
továbbjutásra. Óriási volt az öröm, 
mikor kiderült, hogy a nyolc között 
U. Szabó László szólótánccal, a 
Kenyeres Ágnes-U. Szabó László 
és Ábel Gabriella-Boda Péter pá-
ros pedig párostánccal képviselheti 
a Miklós Táncegyüttest június 7-9-
én Szarvason az országos döntőn. 

Záróakkordként már felszabadul-
tan, forró hangulatban a Miklóska 
Gyermektáncegyüttes szórakoztat-
ta a mindvégig zenét biztosító Sod 
rás Zenekar kíséretében önmagát 
és a lelkes nézőközönséget. 

Pásztor 

Rendszerváltás 
a Petőfi 

Általános 
Iskolában 1991. 

A név tényleg változott, ám 
a szobor maradt. 

Vajon meddig még? 

(Fotó: Á.I.) 
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Akinek kezére szállnak a rímek 
Egyre haszonelvübbé váló vilá-

gunkban különös szenzációnak szá-
mít, ha valakit azért kap szárnyára a 
hír, mert kiderül róla, hogy verseket 
írogat, ós még különösebb, ha társai 
ezért tisztelik, felnéznek rá, példaké-
püknek tekintik. Ez történt a hetedi-
kes Kóródl Eszterrel, a Kölcsey úti 
Általános Iskola tanulójával. Vagy 
csak én csodálkozom azon, hogy 
egy mai gyereklány a tekintélyét nem 
divatos és méregdrága cuccalnak, 
nem valamilyen zenekarhoz vagy be-
aténekeshez füzödö kapcsolatának, 
hanem a saját szellemi teljesítmé-
nyének köszönheti? 

Kóródi Eszti mosolygós, pozsgás ar-
cú, dundi kislány, nem az a fajta, akiről 
feltételezné az ember, hogy verseket ír. 
Márpedig róla az a hír járja, hogy ügye-
sen versel, egyik alapító tagja a városi 
Cimbora-klubnak (a TV egyik adásá-
ban is láthatták már a nézők), a legú-
jabb szenzáció pedig most a Kölcsey 
utca tájékán, de legfőképp a VII. d-ben 
az, hogy Eszter egyik költeménye angol 
fordításban eljutott Torinóba is az "Egy 
vers a békéért" pályázatra, és talán 
meg is jelenik. 

Nagyon érdekelne, vajon honnan ez 
a vonzódás a versekhez. Először a csa-
ládról, az otthoni környezetről kérde-
zem Esztert, de hamar kiderül, hogy az 
indíttatást nem otthonról kapta. Szülei 
egyszerű, becsületes kétkezi dolgozók, 
az irodalommal nincs különösebb kap-
csolatuk. Nagymorotva dűlőbeli tanyá-
jukon több idejüket köti le az állatok 
gondozása, mint az olvasás. Érthető, 
hiszen meg is kell élni valamiből. Köz-
lékeny riportalanyomtól megtudom, 
hogy nem is az iskolai oktatás jelentette 
számára az inspirációt: magyarból ta-
valy még hármasa volt. 

Aztán egyszer Ida néni, a magyarta-
nára (lám, mégiscsak az iskolától indult 
ki a dolog!) elvitte tanítványait Kun Já-
nos előadóművész műsorára. Akkor ra-
gadta magával először a költészet va-
rázsa. Ő is megpróbált először verset 
mondani, fellépett például a nyugdíja-
sok klubjában anyák napja alkalmából; 
később aztán úgy érezte, neki magá-
nak is van kifejeznivalója, és elkezdett 
verseket írni. 

- Hogyan született az első versed? -
kezdem el faggatni a titkok titka felől. 

- Egy évvel ezelőtt volt, tavaly febru-
árban. Egyszer a macskámmal kimen-
tem a nádasba, ós olyan szép volt, 
amikor a lemenő nap vöröslő fénye szí-
nessé varázsolta a nádszálakat, hogy 
úgy éreztem, valami csoda történik ve-
lem. Gondolkoznom sem kellett, a rí-
mek maguktól a kezemre szálltak. 

- Hű, ezt nagyon szépen mondtad! 
Azt hiszem, ez az az állapot, amit a 

nagyok ihletnek mondanak, Mikor 
szoktál ilyesmit érezni? 

- Amikor vidám vagy szomorú va-
gyok, és egyedül vagyok. Olyankor oda 
kell mennem a papírhoz, és el kell kez-
deni fogalmazni. Ha megvan az első 
sor, keresek hozzá rímet. 

- Te irányítod a rímeket, vagy a rímek 
irányítanak téged? 

- A rímek irányítanak engem. Rájuk 
bízom magam. 

- Hallottam, hogy aktív tagja vagy a 
városi Cimbora-klubnak. Szeretsz oda 
járni? 

- Igen. Ott mindenki az irodalommal 
foglalkozik. A költőket ós az írókat 
együtt ismerjük meg, sokat olvasunk és 
beszélgetünk. 

- Dehát az iskolában is tanultok iro-
dalmat! Miben más a Cimbora-klub? 

- Az iskolában is jól tanítják az irodal-
mat, de a Cimbora-klubban egész más. 

Sokkal szabadabbak vagyunk, nincs 
felelés, dolgozatírás, meg osztályozás, 
mégis többet megjegyzünk, ós aztán 
azt kamatoztatjuk az iskolában is; Ida 
néni is megmondta. 

- Kikkel foglalkoztatok idáig? 
- Főleg huszadik századi költőkkel: 

Ady, József Attila, Heltai Jenő, Ladányi 
Mihály, Tandori Dezső, Jeszenyin, 
Apo l l ina i re . . . A régebbiek közül 
Arannyal ós Petőfivel. 

- A Cimbora-újságot meg szoktad 
venni? 

- Sajnos nem, mert nagyon drága: 97 
forint. Pedig érdekes. 

Érdekes és tanulságos az is, amit 
Eszterről megtudtam. Nem biztos, hogy 
költő lesz belőle, az még sok mindentől 
függ. De hogy értékes, teljes ember 
lesz, az valószínű. Mindenesetre a lé-
leknek olyan elszólásai (Csoóri Sándor 
kifejezése), mint az, hogy "kezemre 
szálltak a rímek" - reményekre jogosíta-
nak fel. 

Tanulságos, hogy az iskolán kívüli 
alkalmaknak: egy előadóművésznek, 
egy avatott ós lelkes klubvezetőnek mi-
csoda fontossága lehet a szunnyadó 
tehetségek felkeltésében. Mert gyaní-
tom, hogy kulcsszerepe van itt Dienes 
Eszternek, aki maga is gyakorló költő, 
ós úgy közelíti meg a műveket, alkotó-
kat, ahogyan a tanár - bármilyen kiváló 
is - nem képes. Szinte megbabonázza 
a gyerekeket, rákapatja a többieket is a 
versírásra, a művészi önkifejezésre, 
miközben játékosan bevezeti őket a 
verstan és általában véve az irodalom 
rejtelmeibe. 

Ime, tanulni nemcsak izzadva, verej-
tékezve lehet, hanem könnyen, játéko-
san ós önkéntesen is! Jó, hogy van 
Cimbora-klubunk, és vannak ilyen Ész-
tereink. Jó, hogy néha szellemi tevé-
kenység is zajlik a művelődési központ 
falai között. Csak így tovább, cimborák! 

Fehér Imre 

A "Sárga" iskola (Kölcsey út) udvarán átadták a nemrégiben elkészült atlétikai pályát, 
amely Bertán István edző ós kollógái, valamint az iskola tanulóinak lelkes munkáját 
dicséri. Fotó: - Árvái -
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Ismeretlen, 40 év körüli női 
elkövetőt keres a Törökszent-
miklósi Rendőrkapitányság 
sorozatos lopás elkövetésé-
nek alapos gyanúja miatt. Tö-
rökszentmiklóson ós a környe-
ző községekben a nappali 
órákban egyedül élő, idős sze-
mélyeket látogat meg az elkö-
vető abból a célból, hogy ö 
mint a Nyugdíjfolyósító igaz-
gatóság dolgozója, az idős 
személyek anyagi körülmé-
nyeit jött felmérni, az esetle-
ges szociális otthonba történő 
elhelyezése miatt. Elkéri a 
nyugdíjas szelvényeket, ér-
deklődik a lakásban lévő kész-
pénz után, majd szándékosan 
eltereli a figyelmet, ós óvatlan 
pillanatban a készpénzt eltu-
lajdonítja. 

Személyleírása: 40 óv körü-
li, kb. 160 cm magas, ápolt, 
megnyerő modorú, fekete 
göndör hajú, kerek arcú. 

Legutolsó ruházata: sötét-
kék színű kosztüm. Szürke, 
téglalap alakú táskát hord ma-
gával. 

Feltehető, hogy van társa, 
aki gépkocsival a közelben vá-
rakozik. 

A rendőrség kéri, hogy aki 
az elkövetőre vonatkozóan 
bármilyen felvilágosítást tud 
adni, értesítse a rendőrség 

ügyeletét, vagy a legközelebbi 
rendőrt. 

* * * 

Ablakbetörés útján ismeret-
len tettes május 8-án a nappali 
órákban egy fegyverneki lakos 
lakásából 8.000.- Ft értékű S/-
mens típusú magnetofont tu-
lajdonított el. A rendőrség pár 
órán belül elfogta Mányi Ká-
roly 20 éves, büntetett előéle-
tű, Tiszabő, Vasút út 1. szám 
alatti lakost. 

Az elkövetőt a bíróság gyor-
sított eljárással 6 hónap végre-
hajtható szabadságvesztésre 
ítélte. 

* * * 

Ismeretlen tetteseket keres 
a rendőrség, akik egy héten 
belül két esetben látogatták 
meg a bartai vegyesboltot, és 
onnan dohányárut, kávét, cso-
koládét, italárut, készpénzt és 
élelmiszert tulajdonítottak el, 
több mint 40 ezer forint érték-
ben. Az elkövetők egy világos 
színű gépkocsival közleke-
dtek. • * * 

Többrendbeli sikkasztás 
alapos gyanúja miatt indult el-
járás Hillender István fegyver-
neki lakos ellen, aki szénutal-
ványokat, gázpalackot vett át 
különböző személyektől, majd 
ezeket tovább értékesítette és 

a pénzt saját céljaira fordította. 
A keletkezett kárérték kb. 
12.000.- Ft. 

* • • 
A Mezőgép öntödéjében a 

munkatársa f ize téséből 
4.200.- Ft-ot tulajdonított el R. 
András fegyverneki lakos, az 
öntöde volt dolgozója. A nyo-
mozók az eltulajdonított kész-
pénzt megtalálták, s az elkö-
vetőt lopás miatt soron kívül 
bíróság elé állítják. * * * 

A törökszentmiklósi Csillag 
Áruházból a kabátja alá egy 
pár cipőt rejtve akart távozni 
fizetés nélkül az egyik vevő, de 
az áruház dolgozói tetten-
érték, s a rendőrségi igazolta-
tás során megállapítást nyert, 
hogy az illető Gazdag István 
szolnoki lakos, akivel szem-
ben lopás vétsége miatt indult 
büntető eljárás. 

* * * 

A rendőrség elfogta azt a 
bűnöző csoportot, akik több 
hónapon keresztül magánla-
kás betörések sorozatával ret-
tegésben tartotta a tiszaroffi la-
kosokat. Farkas András, Pálfi 
István és Farkas Flórián tisza-
roffi lakosok alaposan gyanú-
síthatok, hogy ablakkifeszítés 
módszerével Tiszaroff köz-
ségben több magánlakás sé-

relmére betöréses lopást kö-
vettek el, ahonnan gázpalac-
kot ós egyéb használati tár-
gyakattulajdonítottak el. A ke-
letkezett kárérték több tízezer 
forint. 

# # * 

Hét fős, fiatalokból álló tár-
saságot leplezett le a Török-
szentmiklósi Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztálya. A fiata-
lok egyenként és csoportok-
ban a város különböző terüle-
tén, így a Fáy-lakótelepen so-
rozatban pincéket törtek fel, a 
gyógyszertár elől, a Kossuth 
térről különböző, verseny- és 
másfajta kerékpárokat tulajdo-
nítottak el. 

Erővágóval járták a várost, 
volt, amikor megrendelésre 
dolgoztak. 

Több mint 20 eset terheli a 
számlájukat. A házkutatás so-
rán mintegy tíz kerékpár, kis-
motor-alkatrészek és egyéb 
tárgyak lettek lefoglalva. A 
parkírozó gépkocsikról tükrö-
ket törtek le. 

A hét fiatalkorú és a még 
felderítés alatt álló társaik ellen-
többrendbeli, bűnszövetség-
ben, nagyobb értékre folytató-
lagosan elkövetett lopás miatt 
folyik az eljárás, és meggon-
dolatlan cselekedeteikért a bí-
róság előtt kell felelniük. 

Kosárlabda show 
A Szolnoki Olajbányász magyar bajnoksá-

got nyert kosárlabda csapatát latta vendégül a 
Székács Mezőgazdasági Szakközépiskola 
május 14-én este. Sokan sajnálhatják, akik 
nem mentek el a bemutatóra, mondván, úgy 
sem jönnek a sztárok. 

- Nem foci ez, hogy ha meghívják vidékre a 
magyar bajnokot, csak az ificsapatot küldik el -
mondta Jávor László, a vendéglátó. 

így a négyszáz néző - főleg diákok - igazi 
sztárparádét láthatott a 2x15 perces bemuta-
tón. A jelenlévők elsők között gratulálhattak az 
aznap a svájci Neuchatelből, az EB selejtezőről 
győztesen hazatérő válogatott tagjának, Ber-
kics Lacinak. Megcsodálhatták a "király" zsáko-
lásait, Tóth Attila tripláit, Tóth Zoli csapatkapi-
tányhoz méltó lelkesedósét, mellyel társait irá-
nyította. 

A két idegenlégiós, Tyubin és Abeljanov kö-
zül főleg Tyubin játszott nagy kedvvel, bár nem 
igazán ment neki a játék. 

A feketék: Abeljanov, Tyubin, Horváth, Ju-
dik, Bede, Bódi 101:62 arányú vereséget szen-
vedtek a pirosaktól: a Berkics, Tóth A., Tóth Z., 
Kmézics, Takács, Mórósz összetételű csapat 
nagy fölénnyel nyert. 

Kétszer hét percben megmérkőzött a bemu-
tató során a Székáccsal is az Olajbányász. 
21:21 arányú döntetlen született. A félidőben 
még a Szókács vezetett 14::g-re. Az Olaj kezdő 
ötöse: Berkics, Abeljanov, Tyubin, Tóth A., 

Tóth Z. ellen a Székács: Mezei, Hajnal, Fehér, 
Búzás, Szarnák összeállításban állt ki. 

Az első félidő az Abeljanov (204 cm) és 
Mezei Tibor (168 cm) közötti feldobással indult. 
A népszerű "Raska" lazsált, így a "kicsi" győ-
zött, aki a későbbiekben a legügyesebbnek 
bizonyult a nagynevű vendégek ellen. Még há-
rompontosat is dobott az 5 dupláján kívül, pe-
dig csak elsős. Bizonyára emlékezetes a kö-
zönségnek a második játékrész kezdete is, 
amikor Kmézics (200 cm) viszont úgy is meg-
szerezte a labdát Mezeivel szemben, hogy fel 
sem ugrott. 

Játszott a Székácsnál Sz.Kiss, az Olajban 
Horváth, Judik, Takács, Bede, Bódi és Mérész 
is. 

Megtudhatták a nézők, hogy Berkics re-
ménykedik az EB döntőbe jutásban is. Most a 
16 közé jutott be a válogatott csapat a svájci 
tornagyőzelemmel. Júliusban 4 négyes cso-
port sorsolása lesz, ahol oda-vissza alapon 
folyik majd a harc az 1993-as EB döntőjébe 
kerülésért. 

Abeljanov szerint a szovjet bajnokságban 5. 
lenne az Olaj. Tóth Zoli nehéznek tartja az első 
hat közé kerülést a jövőre rajtoló osztrák-cseh-
szlovák-magyar közös szuperligában, itt a ma-
gyar ós osztrák bajnokság első négy helyezett-
je, a cseh és szlovák bajnokság első 3-3 csa-
pata indulhat, köztük természetesen a Szolnoki 
Olajbányász is. Rezák László vezetőedző az 

átigazolásokkal kapcsolatosan még semmi 
konkrétumot nem tudott mondani. 

Nagy autogramm-ösztással zárult a gála, 
mely után a vendégeket birkavacsora várta. Jól 
népszerűsítette a kosárlabdát városunkban az 
Olajbányász. 

Rá is szorul erre a sportág, mivel tavaly 
megszüntette a TSE NB ll-es női csapatát, s 
mivel megyei bajnokság sincs a kosárlabdá-
ban, nehéz helyzetben van az utánpótlás. 
Nincs hol játszani a fiataloknak. 

T.A. 
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Idénynyitás az atlétáknál 

Kettős esemónnyel kezdték 
meg a versenyévadot a török-
szentmiklósi atléták. Május 5-én 
a Törökszentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal sportfelügyelősége a 
TSE atlétikai szakosztályával 
karöltve meghívásos idénynyitó 
gyermekcsopor tos versenyt 
rendezett 2-6. osztályos tanulók 
számára. 

A kellemes időjárási viszonyok 
mellett 210 versenyzővel, 609 in-
duló létszámmal lezajlott verse-
nyen Kisújszállás, Szolnok, Mező-
túr és Törökszentmiklós korcso-
portos tanulói vívtak nagyszerű 
küzdelmet. Fiataljaink kiválóan 
szerepeltek, hiszen 28 verseny-
számból 14 első, 18 második és 10 
harmadik helyet szereztek meg. 

Első helyezést értek el: 

telepen a 7-8. osztályosok megyei 
öttusa bajnoksága, amelyre a me-
gyéből tizenhét iskola csapata ne-
vezett. 

A Petőfi Sándor Általános Iskola 
fiú tanulói fölényes győzelemmel -
közel 300 ponttal megelőzve a má-
sodik helyezettet - végeztek az el-
ső helyen. Ezzel megszakítás nél-
kül nyolcadik éve jutottak be öttu-
sacsapataink az országos döntő-
be. 

A KARANCSI ZSOLT, MÁRKI 
SZABOLCS, TÓTH ATTILA, SÍ-
POS ATTILA, KÓRÓDI TAMÁS, 
PETREZSELYEM LÁSZLÓ alkotta 
csapat 2914 elért pontja igen biz-
tató eredmény, amely a legszebb 
reményekre jogosít. 

Az egyéni összetett verseny 
eredményhirdetésénél is a győz-

Eredményhirdetés előtt Márki és Karancsi edzőjükkel, Bertán Istvánnal 

PÁLMAI FRIGYES kislabdado-
bás 52,58 m (1979), CSONTOS 
ROZÁLIA 60 m síkf. 9,0 mp, távol-
ugrás 412 cm (1980), CSIKÓS 
ANIKÓ kislabdadobás 38,52 m 
(1980), FÖDI ATTILA 60 m síkf. 9,1 
mp, távolugrás 453 cm, kislabda 
49,04 m (1981), NAGY ZSUZSA 
súlylökés 791 cm (1979), BARTUS 
CSILLA 800 m síkf. 2:46,9 (1979), 
BONTOVICS ERZSÉBET kislaba-
dadobás 43,74 m (1979), DRÁ-
VUCZ ISTVÁN k is labdadobás 
37 ,60 m, távo lug rás 351 cm 
(1982), POZDERKA ERIKA távol-
ugrás 325 cm, 60 m síkfutás 10,24 
mp (1982). 

* * * 

Május 3-4-én került megrende-
zésre Szolnokon a Véső úti sport-

tes gárda két tagja léphetett a do-
bogó első két fokára: 

I. Karancsi Zolt 747 pont 
II. Márki Szabolcs 653 pont 
A fiúk nem elégedtek meg az 

elért sikerekkel, s szép eredmé-
nyeket értek el az egyéni verse-
nyeksorán is, melyekkel szintén az 
országos döntőn képviselhetik me-
gyénket. 

A győztesek eredményei: 
KARANCSI ZSOLT: kislabdado-

bás: 101,70 m 
súlylökés: 13,95 m 
KÓRÓDI TAMÁS magasugrás 

173 cm 
4 x 100 m fiú váltó (TÓTH, KA-

R A N C S I , P E T R E Z S E L Y E M , 
MÁRKI) 49,1 mp. 

P.G. 

Ketten az elsők közül 

Huszonhetedszer is 
megyei bajnokok 

Megszakítás nélkül huszonhetedik alkak>mmal 
nyerte a megyei atlétikai középiskolás csapatbaj-
nokságot a Székács DSE. Sorozatuk egyedülálló 
az országban. 

A Jávor László által vezetett atlétikai szakosz-
tály kevesebb önbizalommal indult, mint a meg-
előző években, de annál nagyobb akarással ver-
senyeztek a diákok. A csapatból sérülés miatt két 
fiú, és a lányok legjobbja hiányzott, mégis sikerült 
folytatniuk a több mint negyedszázados hagyo-
mányt. 

A fiúk 27 pont előnnyel, 308 ponttal nyertek, a 
lányok 189 pontot szereztek, s 8 pont előnnyel ők 
is elsők lettek. így természetesen az iskoláé lett 
az összetett első hely is, immár huszonhét egy-
más utáni évben. 

Bali Lászlót, az ifi diszkoszvetés győztesét, a 
diáksportkör 3. a. osztályba járó elnökét kérdez-
tem: 

- Mennyi munkát jelent egy megyei bajnoki 
cím? 

- Edzéseink hétfőn kétszer, délután, majd este, 
szerdán szintén kétszer, délután és este, csütör-
tökön és pénteken délután vannak. Kedd délután 
fakultatív edzés van. Ez összesen hetente hét 
edzést jelent. 

Mindenki több számban gyakorol. A kondite-
rem, meg a dobókör az, ahol én a leggyakrabban 
megfordulok. Idén diszkosszal nem is tudok 
edzeni, mert a tavasszal a mezőgazdasági gépek 
foglalták el az iskolaudvarnak azt a részét, ahol a 
diszkoszvetőhely van. 

Hoppál Erzsébet még csak másodikos. Ő a 
sportkör elnökhelyettese, az iskola legjobb tanu-
lója, és súlylökésben jelenleg megyei serdülő 
bajnok. 

- Azok a csapataink - meséli melyek megyei 
bajnokok lettek, június 1-2-án indulhatnak az or-
szágos bajnokságon, míg egyénileg az eredmé-
nyek alapján hívják meg a résztvevőket a buda-
pesti döntőre. Ebből a szempontból hátrányos, 
hogy a megyei versenyen mind a három napon 
rettenetesen rossz idő volt. Hidegben, esőben 
kellett futni, ugrani, dobni. Nem gondoltam, hogy 
huszonhetedszer nyerünk. Ez főleg Jávor tanár 
úrnak köszönhető, mivel szigorúan fogja a csapa-
tot. 

• • • 
A fiúk 308 pontjából a legtöbbet szerezték: 

1. Búzás Norbert 55 pont 
2. Bana Imre 39,5 pont 
3. Süveges Imre 27,2 pont 

A lányok 189 pontjából: 
1. Borda Viktória 34 pont 
2. Papp Éva 30,7 pont 
3. Ollé Hajnalka 26,6 pont 

A megyei bajnokok egyéniben ós eredményeik: 
Fiúk: 

Diszkoszvetés: 1. Bali László 39,00 m 
Súlylökés: 1. Búzás Norbert 14,28 m 
100 m: 1. Sz.Kiss István 12,0mp 
110 m gát: 1. Búzás Norbert 17,3 mp 
rúdugrás: 1. Bana Imre 400 cm 

Lányok: 
100 m gát: Papp Eva 17,7 mp 
300 m: 1. Ollé Hajnalka 15 p 11.9 mp 
súlylökés: 1. Hoppál Erzsébet 9,78 m 

T.A, 
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Mi tartja a bunyósokban 

a lelket? 
Csak múltjuk és jelenük van... 

Nem mindennapi fegyver-
tényt hajtottak végre a TSE 
ökölvívói május 4-5-én a Hajdú 
Kupa elnevezésű országos ser-
dülő és ifjúsági minősítő verse-
nyen. A 170 fős mezőnyben, 
ahol minden korcsoportban 6-7 
versenyző indult, a hét résztve-
vő miklósi öklöző közül hatan 
dobogós helyen végeztek. 

A serdülőknél Szűcs Attila ma-
gyar bajnokhoz méltóan a dobogó 
legfelső fokán végzett, aranyér-
met vehetett át Csejtei László is. 
Gönczi János és ifjú Zakar Mihály 
másodikként fejezték be a kétna-
pos viadalt. Jó szereplésük egy-
ben a csapatbajnoki 4. helyet je-
lentette Paks, Vecsés (volt Hon-
véd) és a hajdúhadházi Bocskai 
mögött.Az ifjúságiaknál Sárközi 
Attila második, Pljesovszki József 
pedig harmadik lett. A kiemelkedő 
sikerek összetevőiről, a szakosz-
tály örömeiről, gondjairól Csabai 
Béla szakosztályvezető nyilatko-
zott. 

A múltunk 
csodálatos 

- Aki ismeri a város ökölvívó 
múltját, ezeken az eredményeken 
nem nagyon lepődik meg - kezdte. 
- Ez a sportág mindig is a legsike-
resebbek közé tartozott Miklóson. 
Az ötvenes évektől kezdve orszá-
gos bajnokok sora került ki innen: 
Miklós Balázs, Sándor Mihály, 
Erőss Tibor, Fehér Tibor, Erdei 
Mihály, F.Nagy Károly. A '60-70-
es években innen lett országos 
első Gönczi Róbert, Turu István, 
Bognár László - jelenleg is orszá-
gos bajnok akik egyben váloga-
tott kerettagok is voltak, nemzet-
közi szinten is képviselték a ma-
gyar ökökvívást. Kiváló szakmai 
munka folyt, rendkívül népszerű 
volt a városban a box. A mostani 
eredményekkel csak a hagyomá-
nyokat követjük. 

A jelen 
küzdelmes 

- Ezek szerint akkor most egy 
elégedett szakosztályvezetővel 
beszélgetek. 

- Sajnos, egyáltalán nem. Csak 
az eredményekkel lehetünk elé-
gedettek. Az utóbbi időben körül-
ményeink jelentősen megváltoz-
tak. Korábban versenyzőinket itt 
tudtuk tarttatni, továbbtanulhat-
tak, kaptak munkalehetőséget. A 
területi és csapatbajnokságok 
megtartó erők voltak a sportág 
számára, a TSE pedig biztosítani 
tudta a megfelelő anyagi körülmé-
nyeket. Mára mindez megszűnt, 
anyagi lehetőségeink beszűkül-
tek. Nehézségek vannak az elhe-
lyezkedéssel, a továbbtanulással, 
így maximum középiskolás korig 
tudjuk versenyzőinket megtartani, 
ha helyben sikerül beiskolázni. 
Szakosztályunk létszáma 20-25 
fő között mozog, még a fiatalok 
versenyeztetése is komoly nehéz-
séget okoz. 

Három év óta nagyon szerény 
anyagi és tárgyi feltételek között 
dolgozunk. A bunyó nem bevéte-
les, nagy érdeklődést keltő ága-
zat, nekünk pedig mindenért fizet-
ni kell: 55.000 Ft-os költségvetés-
ből dolgozunk, ebből csak a te-
rembérlet 12.000 Ft. Fizetjük a bí-
rói költségeket, kölcsönözzük a 
ringet, nagyon sokat visz el az 
utaztatás. 

Csak a szakmai munkához le-
galapvetőbb eszközeink vannak 
meg, folyamatos pótlásuk igen ko-
moly anyagi gondot jelent. Mivel a 
versenyeztetésre igen kevés 
összeg fordítható, csak a legte-
hetségesebbeket tudjuk verse-
nyeztetni, és igen meg kell gon-
dolnunk, mikor, milyen versenyre 
megyünk el. Azt hiszem, nem kell 
magyarázni, hogy a több eknek 
milyen érzés az, hogy nagyon ke-
ményen dolgoznak, következetes 

munkával készülnek, és még 
megméretni sem tudják magukat. 
Középiskolás kor után pedig 
rendre elkallódnak. 

Az is megérdemelne egy misét, 
hogy Zakar Mihály - aki szakmai-
lag az ország legjobb edzői közé 
tartozik, Juhász Lajos, Gönczi 
Róbert, Turu István, Bognár Lász-
ló személyében országos bajno-
kok kerültek ki a keze alól - havi 
1.900 Ft tiszteletdíjért edzőskö-
dik. Ha ő nem lenne, már rég 
megszűnt volna nálunk az ökölví-
vás. 

A... rr 

jovo 
bizonytalan 

- Ha ilyen a helyzet, mégis mi 
élteti a szakosztályt? Van-e re-
mény a szebb jövőre? 

- Két dolog éltet bennünket. Az 
egyik a már említett Zakar Mihály 
edzői működése, aki kiváló szak-
mai munkája mellett nagyszerű, 
szinte családias kapcsolatot tud 
teremteni tanítványaival és azok 
szüleivel. Személyes vonzásá-
nak köszönhető a gyerekek ra-
gaszkodása a sporthoz. A másik 
dopping eredményességünk. 
Mert az kimagasló az adott esz-
köz-ellátottságunkhoz, edzési és 
anyagi lehetőségeinkhez képest. 
A sikerek tartják bennünk a lelket. 
Hogy meddig, azt én is szeretném 
tudni. 

A jövőre vonatkozóan a sport-
kör anyagi helyzete, az állami tá-
mogatás megvonása, eddigi 
szponzorunk, a Radar Kft. egyre 
szűkülő lehetőségei kritikussá te-
szik a szakosztály működését. 

Természetesen mindent meg-
próbálunk. Keressük további 
szponzorainkat, pályázatot nyúj-
tottunk be a Magyar Ökölvívó 
Szövetség elnökségéhez anyagi 
segítségnyújtásra. Döntésüktől 
nagyon sok függ. Mi mindeneset-
re reménykedünk... Pásztor 

I 
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Építkezik? Gondja van? 
Megoldódik, ha megtekinti a művelődési központ pódiumtermében június 10-15-
ig tartandó helyszíni értékesítéssel egybekötött kiállításunkat, amelyen helyben 

megvásárolhat mindent, ami az építkezéshez szükséges. ^ 
p ' f f 
m VALAMENNYI, TŰZÉP ÁLTAL FORGALMAZOTT sl 
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EGETETT FALAZOANYAGOT HB 38 falazóblokkot, Thermoton 
falazótf B-30-as kisméretű téglát, gázszilikát falazóblokkot. 

kat teljes választékban 
TETŐSZERKEZETI ANYAGOKAT, fűrészelt gerendákat, tetőlé-
ceket, gömbfatermékéket, 
ETERNIT TERMÉKEKET: Bramac betoncserepeket, 
síkpalákat, hullámpalákat, égetett tetőcserepeket nagy 
választékban, ÉPFA és SOFA gyártmányú NYÍLÁSZÁRÓ 
SZERKEZETEKET a legnagyobb választékban. 
A jelenleg forgalomban lévő legkorszerűbb 
SZIGETELŐANYAGOKAT: 
Therwoolin hőszigetelőt, poránhabot, fedéllemezeket, 
kőzetgyapotokat, Nikecelleket, HIDEG- és MELEG BURKOLÓ-
ANYAGOKAT. Egyszínű és mintás falicsempéket, mázas 
padlólapokat a legfinomabb ízlést kielégítő választékban. 
Normál csaphormos parkettákat, szalagparkettákat, 
hajópadlókat különböző fafajban, minőségben. FÜRDŐSZOBA 
BERENDEZÉSEKET, 
csaptelepeket, Fitting árukat. 

IDŐT, PÉNZT, FÁRADSÁGOT TAKARÍT MEG! 
mert szakmai tanácsadással szolgálunk, 
megrendelt termékeinket helyben előszámláz-
zuk, nyilvántartásba vesszük, házhoz szállítjuk, 
egyes cikkeinkre jelentős árengedményt adunk. 
NE SZALASSZA EL A LEHETŐSÉGET! 
Minden közületet, magánvásárlót, 
magánépíttetőt vár a 
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