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FÜGGETLEN KÖZELETI LAP 

Csak olyan dalt éneklek, 
amellyel azonosulni tudok 

- nyilatkozta újságunknak a neves 
énekes-gitáros: 

ZORÁN 

Tájékoztatjuk 
Önöket 

az egészségügyi 
reform 

mindenkit érintő 
részleteiről, 

a 12. ,13. 
oldalon pedig 

közöljük 
a felnőtt és a 

gyermekorvosi 
körzetek területi 

leírását, 
valamint 

a háziorvosok 
nevét. 

Ennek a gárdának 
van tartása, 

fazonja, akarása. 
Rengeteg munkát 

végeznek. 
Ebből az 

következik, hogy 
sokkal jobb 
feltételeket 

érdemelnének 
a jelenleginél -

jegyzi meg 
a kézilabdásokkal 

kapcsolatban 
a szakosztály-

vezető. 

14. oldal 

A 6. oldalon folytatjuk 
logopédiai sorozatunkat. 

Ezúttal a pöszeségről lesz 
szó. 

Ahogyan egy közösséget 
minősít a múltja, 
történelme, gyökereinek 
mélysége, azonképpen 
a címer is annál 
értékesebb 
és szakrálisabb, minél 
régebbi, azaz minél 
inkább összeforrott annak 
a közösségnek 
a sorsával, történelmével, 
amelyet kifejez. 

A 4. ÉS AZ 5. OLDALON BE-
MUTATJUK A VÁROS JAVA-
SOLT CÍMER VÁLTOZATAIT. 

Szabó Sándor, 
a Törökszent-

miklósról el-, majd 
visszaszármazó 
főpályamester 

több mint 25 éve 
ír verseket. 
Nem 10-20, 

nem 100-200, 
hanem közel 

16 ezer költeményről 
van szó. 

3. oldal 
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Találkozás 
Pinokkióval 

A városi könyvtár gyermekrészlege 
több újszerűi program bevezetését ha-
taro/ta el 1992-ben. Ilyen például az 
is, hogy országjáró könyvtárbusszal 
szmház-és múzeumlátogatást, vala-
mint egyéb kulturális jellegű kirándulá-
sokat szervez, amikhez biztosítja a 
gyermekek felügyeletét, idegenveze-
tését es az adott témához az előzetes 
es utolagos könyvtári foglalkozásokat. 

t-nnek koreteben került sor a Pinok-
kio cimü színdarab megtekintésére a 
Szigligeti Színházban, Szolnokon. 
Összesen 230 általános iskolás gyer-
mek szamára szerveztek meg a szín-
házlátogatást. biztosították a jegyet és 
az autóbuszt Ezek a gyerekek reszt 
vettek az előadáshoz kapcsolódo 
könyvtári foglalkozásokon is. Végül 
pedig április 28-án délután 15 órakor a 
pódiumterembén a Pinokkiót nagysze-
rűen alakító színésznővel: Gombos 
Judittal találkozhattak a fiatalok. 

így váltak részeseivé egy komplex 
rendezvénysorozatnak, aminek acél-
ja a színházzal kapcsolatos mestersé-
gek megismertetése és a színház 
megszerettetése. 

H.J.-né 

A Városi Művelődési Központ 
május havi programja 

4-én 17.00 óra 
Életmód Klub 
Egészséges táplálkozás - előadó: dr. 

Fehér Ágnes városi tisztiorvos 
5-én 16.30 óra 
Lakossági fórum a háziorvosi szolgá-

lat kialakításáról - előadó: dr. 
Szántai Imre az EGYMI igazgató főor-

vosa 
6-án 9-17 óráig 
Divatos ruha- és cipővásár 
7-én 
Színházi busz indul Budapestre a Fő-

városi Operettszínházba 
A darab címe: Őrült nők ketrece 
Jegyek igényelhetők a Művelődési 

Központban. 
8-9-10-én 
Gyermek agykontroll - tanfolyam 9-14 

éves korig 
Beiratkozás: 1992. május 4-én 16 órá-

tól a Művelődési Központ 21-es 
helyiségében. Részvételi díj: 2.800 fo-

rint fő. 
8-án 19.00 óra Disco 
10-én 15.00 óra 
Táncklub - tánciskolások találkozója 
11 -én 10.00 és 14.00 óra 
Cirkusz 
Stephanó - a szemfényvesztő mágus 

Fonzi és Detty - óriáskígyók tánca 
Cuky - az akrobata majom 
Belépők 50 forintos árban a Művelő-, 

dési Központban elővételben is 
válthatók. 
11-én 9-17 óráig 
Szabadidő ruha, póló, bermuda vásár 
11-én 17.00 óra Egészségóvás előa-

dássorozat: A nyár veszélyei 
12-én 15.00 óra 
Anyák napja a Nyugdíjas Klubban 
15-én 19.00 óra Disco 
16-án Sajtos Béla rajztanár és tanítvá-

nyainak kiállítása. 
A kiállítás megtekinthető: május 26-ig. 
18-án 17.00 óra 
Életmód klub - előadó: dr. Nagy Ró-

bert asztrológus 
18-án 18 óra Apák napja - zenés, 

vacsorás bál: a Nyugdíjas Klub rendez-
vénye 

19-én 8-12 óráig Városi véradás 
20-án 9-17 óráig Cipővásár 
21-én 10 óra Területi környezetvédel-

mi vetélkedő általános iskolásoknak 
22-én 15 óra Disco 
29-én 15 óra 
Papírszobor kiállítás. A megyei papír-

szobor készítő pályázatra 
beküldött gyermekmunkákból. 

Ünnepi könyvhét 
Törökszentmiklóson 

A Törökszentmiklósi Városi Könyv-
tárban kerül sor az Ünnepi könyvhét 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye elne-
vezésű rendezvény megyei megnyi-
tójára 1992. június 3-án 14 órakor. 

Vendégeink lesznek: Tarján Tamás 
irodalomtörténész, kritikus, egyetemi 
tanár , Simon Zoltán irodalomtörté-
nész, kritikus, könyvtárigazgató, Már-
kus fíé/airodalomtörténész, az Alföld 
című folyóirat főszerkesztője és Dar-
vasi László törökszentmiklósi szüle-
tésű publicista, költő, a Dél-Magyar-
ország c. napilap főmunkatársa. 

A rendezvény témája az Alföldben 
1990. novemberében Korforduló cím-
mel meghirdetett, nyolc hónapon ke-
resztül a folyóiratban közzétett kritikai 
válaszok, vélemények értékelése, 
megvitatása. - Át kell-e írni az iroda-
lomtörténetet? - kérdezi Tarján Ta-
más. - Át - írja nyílt, egyenes válasza-
dással. 

A magyar irodalom története l-IV 
(1964-66) kötetét, de az 1945 utáni 
irodalmmunkat tárgyaló pótkötetek is 
ideológiai terror hatása alatt íródtak, 
értékszempontjai erősen vitathatók -
írja Márkus Béla. 

A kézikönyvekkel kapcsolatban 

fontos összefüggésre hívja fel a fi-
gyelmet Simon Zoltán, aki úgy véli: -
,,A nyolcvanas évek elején az oktatá-
si miniszter rendeletére - és nyilván-
valóan a pártközpont illetékeseinek 
jóváhagyásával - egy olyan tan-
könyvsorozat használatát írták elő a 
gimnáziumokban, amelyeknek iroda-
lomfelfogása, értékrendszere szöges 
ellentétben állt a hivatalossal... ez 
nem csupán a proletárdiktatúrák tör-
ténetében egydülálló eset, hanem a 
pedagógia évezredes hagyományai-
ban is párját ritkító kuriózum..., hogy 
a tudomány felismerései, módszerei 
előbb nyertek polgárjogot az oktatás-
ban - pontosabban középiskolai tan-
Könyvekben -, mint az akadémiai ké-
zikönyvben." 

Megannyi sarkalatos és aktuális 
kérdés az irodalom tanításban. Be-
széljünk hát róla a könyv ünnepén. 
Várjuk a magyar szakos tanárokat, 
középiskolai tanulókat és termé-
szetesen minden érdeklődőt. 

Az Alföldben megjelent vitairoda-
lom a városi könyvtárban megtalálha-
tó. 

Mezei Lászlóné 
könyvtárigazgató 

Lesz tanyája 
a szórakozni 

vágyó 
fiataloknak 

Április 24-én délután ismét találko-
zott a város vezetése a fiatalok dele-
gációjával* Már korábban hírűi ad-
tuk, hogy a fiatalok küldöttsége az 
önkormányzathoz fordult, mert elé-
gedetlenek a szórakozási lehetősé-
gekkel a városban* Olyan helyiséget 
kérnek, ahol olcsón és kulturáltan 
szórakozhatnak* ügy tűnik most, ha 
ideiglenesen (2-3 évre) is, de találtak 
megoldást Az önkormányzat fel-
ajánlotta nekik a Kossuth úton lévő 
régi bútorbolt helyét, a lebontásra 
váró űres épületet. A helyszíni szem-
le után a fiatalok elfogadták. Ha a 
műszaki szakemberek Is megvizs-
gálják, s alkalmasnak találja a tiszti-
orvos is, akkor az önkormányzat né-
mi pénzt is áldoz a rendbetételére* A 
fiataloknak Is marad munka bőven, 
m \h k í v ü l i ü l kitakarítják az épüle-
tet és az udvarát. Egyesületi formá-
ban kívánják üzemeltetni* 

K.Gy.-né 
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„Parányi magamból szárnyat bontani próbálok" 

Aki rím nélkül 
tudatja az anyanyelv zamatát 

Ha nem ismerném azt, aki-
től a címben szereplő idézet 
származik, magának a mon-
datnak az értelme nern sok 
töprengésre késztetnp. Va-
lószínűleg egy fiatal, á mű-
vészetek valamely ága iránt 
vonzódást, netán tehetséget 
érző leányról vagy fiúról van 
szó - intézném el magam-
ban. Szabó Sándor, a török-
szentmiklósról el-, majd 
visszaszármazó vasúti föpá-
lyamester, aki a szárnybon-
togatást vallja magáról, sem 
nem parányi, sem nem pró-
bálkozó. Negyvenhét éves, 
egzisztenciát teremtett, nős, 
kétgyermekes férfi, aki több 
mint 25 éve ír verseket. S 
mivel azt is tudorn, hogy 
nem 10-20, nem 100-200, ha-
nem közel 16 ezer versről 
van szó, joggal merül fel 
bennem: esetleg félreértés-
ről van szó... 

- Nem, egyáltalán nincs fél-
reértésről szó - biztosít Szabó 
Sándor, Hoch János úti kertes 
házának dolgozószobájában. 
Igaz, hogy 1965 óta próbálko-
zom a versírással, az is igaz, 
hogy majd 16 ezer van belőlük 
papíron. De ismerőseimen, 
barátaimon kívül szélesebb 
körben nem ismerik ezeket a 
verseket. Ők olvassák, érdek-
lődnek, s elmondják, hogy ha 
kötetem jelenne meg, meg-
vennék, de sajnos erre eddig 
nem került sor. Anyagilag ed-
dig nem tudtam erre áldozni, s 
ismeretség hiányában még 
lektorál tatni sem. A rend-
szerezésben, a kötetbe gyűj-
tésben is teljesen magamra 
vagyok hagyatva. Publikálni is 
csaK kétszer tudtam, a kisúj-
szállási újságban, az pedig na-
gyon kevés. Amíg pedig iga-
zán nem méretteti meg magát 
az ember, addig paránynak ér-
zi magát, s csak szárnyai bon-
togatasáról beszélhet. 

- Honnan ered ez az oltha-
tatlan kifejezési vágy? Ahhoz, 
hogy valaki huszonöt évig 
ezerszámra fiókja számára ír-
jon versseket, valami óriási 
szerelem szükségeltetik. 

- Eredetileg bánatomban, 
elkeseredettsegemben kezd-
tem írni. Apám földművelő, 
anyám háztartásbeli volt, na-
gyon kemény munkában nőt-
tem fel. Először teheneket 
őriztem, kapáltam, ahogy nőt-
tem szántot tam, vetettem, 
cséplőgép mellett dolgoztam. 
Mindezt apám helyett is, mert 
ő inkább ivott. Szeretetet so-

sem kaptam, rengeteget sír-
tam, nagyon sok megpróbálta-
tás ért. Tizenhét évesen el-
szöktem otthonról, tíz évig 
nem is láttam szüleimet. Mun-
kásszálláson éltem, nem vol-
tak barátaim, nem volt hova 
hazamennem. Rengeteg ke-
serűség gyülemlett fel ben-
nem, s eredetileg ezt próbál-
tam kiírni magamból. A fájda-
lomtól született meg bennem a 

fogódzót, azt sem tudtam 
megérteni, de a mostanit sem. 
Lehet, hogy ami most történik 
az jó, de ezt nem lehet érezni. 

- Szerencsére - legalábbis 
nekem úgy tűnik - van az élet-
nek olyan területe, amelyet 
szépnek találsz, amelyben 
megnyugvásra lelsz. A szerel-
mes versekre gondolok. Azok-
ban egy egészem más Szabó 
Sándor, egy csodás, érzelem-

Vizsgálódok, és sajnos azt látom, semmi nem változott - vallja 
Szabó Sándor költő 

versírás gondolata, s csak ké-
sőbb jöttem rá, hogy van ben-
nem olyan adottság, hogy bár-
miről tudok írni elképzelés 
alapján, ami körülöttem törté-
nik. 

De a keserűség, az űr máig 
is elkísért, azt már semmi nem 
töltheti ki. 

- Ez tetten is érhető versei 
egy részén, de csak egy ki-
sebb csoportján. Sokkal na-
gyobb számban születtek 
azok az izgatott, sőt feldúlt lel-
kiállapotú versek, amelyeket 
én talán KÁOSZ vagy Kiútta-
lanság címszó alatt tudnék 
csokorba gyűjteni. - Nagyon 
találó a címadásod. 

Ezek a versek magukban 
rejtik a volt és a jelenlegi gaz-
dasági, politikai, társadalmi 
életet és az ahhoz kapcsolódó 
érzésvilágomat. Sajnos ká-
oszt érzek magam körül, s mi-
vel nem tudom az okát, meg-
próbálom megfejteni. Vissza-
felé is nézek, de a mát is na-
gyító alá veszem. Vizsgáló-
dok, és sajnos azt látom, hogy 
semmi nem változott. Vagy ha 
igen, rosszabb lett. Megszűn-
tek a tiszta emberi kapcsola-
tok, egyre általánosabb a be-
felé fordulás vagy éppen a 
gyűlölködés, szegényedés, ki-
íatástalanság mindenütt. A ré-
gi rendszerben sem találtam 

gazdagság jelenik meg.. Fel-
merül a kérdés: honnan ez az 
ihletés? Csak itthonról? Csak 
a feleségtől? 

- Sokan megkérdezték ezt 
már. Nem afeleségemről, nem 
csak afeleségemről, de nem is 
csak egy nőről van szó. De 
nem is hús-vér nőkről, ponto-
sabban azokról, de olyanokról, 
akikkel esetleg soba közelebbi 
kapcsolatba nem is kerültem. 
Általában a nőről. Elég, ha a 
vonaton leül szemben velem 
valaki, akinek szép, fekete ha-
ia van, elég ha a boltban meg-
látok egy kedves mosolyú ki-
szolgálónőt, s beindul a fantá-
ziám. Egy részlethez, ami en-
gem megragad, közé teremtek 
egy egész világot. Egy álomvi-
lágot, amiben a nagybetűs nő 
jelenik meg. Az, akit mindenki 
elképzel magának, amilyenre 
mindenki vágyik. Ebben a vi-
lágban boldognak érzem ma-
gam. 

- Honnan veszed a szavai-
dat, kifejezéseidet? Valahon-
nan ellested, van költői példa-
képed? 

- Ilyen értelemben nincs. Azt 
senki nem mondhatná, hogy 
bárkinek is ellopnám a szavait. 
Teljesen egyéni stílus, önma-
gamnak alakítottam ki. Mon-
danivalómat a látvány, a napi 
hírek, események, benyomá-

sok határozzák meg. Amikor 
valamiről a gondolatokfeltolul-
nak, olyan elemi erővel törnek 
fel, hogy nem tűrnek semmi 
kötöttséget. Ezért nincs is rím, 
nincs ritmus sem. A mondani-
valót tartom fontosnak, nem a 
formát. 

S a gondolatok rögtön képi-
leg jönnek, úgy is fogalmazom 
meg őket. Ha ezen változtat-
nék, a formán töprengenék, az 
már nem lenne ugyanaz. Ne-
kem talán nem is igazán.a ver-
sírás, mint olyan a lényeg, ha-
nem az önkifejezés: bánatom, 
örömöm, gondom, bajom pa-
pírra rögzítése. Van, amikor éj-
szaka ébredek fel, j á r az 
agyam, és hogy a felesegemet 
ne ébresszem fel, a mindig 
ágyam mellé készített papírra, 
sötétben írom a sorokat. 

- Talán az olvasók szem-
pontiából mégis jobb lenne, ha 
törekednél valamiféle formai-
ságra, a rakoncátlan gondola-
tok rendbe szedésére. Gyak-
ran nem könnyű a képeidet, 
gondolattársításaidat követni. 
Ebben a rohanó világban nem 
biztos, hogy mindenkinek van 
elég ideje és energiája a meg-
fejtéshez. 

- Jogos az észrevétel. Tu-
dom, hogy nem mindig könnyű 
megérteni a soraimat, s biztos, 
hogy egyszeri olvasás nem 
m indegy i k megé r téséhez 
elégséges. De a világ megér-
tése sem könnyű. Nagyon is 
bonyolult, dinamikus, áttekint-
hetetlen és én ezt a világot 
szeretném tükrözni. Úgy gon-
dolom, amit leírok, kordoku-
mentumnak is felfogható. Az is 
b iz tos, hogy nem vagyok 
Arany vagy Petőfi, de nem is 
abban a korban élünk. Tizen-
hatezerversemben a mai világ 
van benne, s belőlük a tízmillió 
magyarból ha csak tízezer 
érez ötszáz versben úgy mint 
én, akkor már megérte. Meg-
győződésem, hogy sokan 
ereznek úgy mint én, s nekik 
megérné a fáradtságot. A 
gond ott van, hogy miként ta-
láljanak a gondolataim befo-
gadóra. Ehhez én egyedül ke-
vés vagyok. Segítségre pedig 
egyelőre nincs kilátás. 

Mi ennyit tudunk segíteni, 
hogy beszélgetésünket, az 
idézett verseket lapunk ha-
sábjain keresztül eljuttatjuk 
olvasóinkhoz. A továbbiak-
hoz sok sikert kívánunk, s 
köszönjük a beszélgetést. 

Pásztor 
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Tisztelt Olvasóink, Törökszentmiklós polgárai! 
"Történelmi hagyomány, hogy egy-egy közösség (nemesi évtizede van hivatalos címere. Igaz, ennek. alapja a 
família, város, vármegye, ország) a maga összetartó- nagymúítú Mmásy csatácígrófi círmre, amelyen azon-
zásáts egyszersmind különállását, más közösségektől San heraldikailag elfogadhatatlan módosításokat 
való különbözését címerében is kifejezi. A címer olyan hajtottakL végre, (fogaskerék, és évszám!) "Ezért vált 
pajzs alakú embléma, amelynek.színei, alakzatai, cí- szükségessé, hogy városunké önkormányzata napi-
mer állatai valamitjelképeznek^ valamiképpen értei- rendre tűzze Törökszentmiklós címerénekügyét. 
mezhetot Ahogyan egy közösséget minősít a múltja, <£(¿6 lépésben egy bizottság jött létre a város múltjá-
a történelme, gyökereinek, melysége, azonképpen a val foglalkozó tanárokból, könyvtárosokból, művé-
címer is annál értékesebb és szakrálisabb, minélrégeb- székből 
bi, azaz minél inkább összeforrott annata közösség- ^ a bizottság megvitatott több címerváltozatot, és 
műsorsával, történelmével, amelyet kifejez. közülük.azokat, amelyeket a legmegfelelőbbnek tar-
A letűnt korszaka történelmi érzéketlensége és ízléste- tott, most a város közvéleménye elé tárja. A végső 
lensége a címereken is rajta hagyta a nyomát: ha nem döntés joga ugyan az önkormányzati testületé, de a 
dobta szemétre, akkor eltorzította, meghamisította a döntéshozót véleményét Önöfa tisztelt Olvasóink, 
régi jelképeket. Az országgyűlés már visszaállította befolyásolhatják. Xérjüku hogy a művelődési ház el-
jogaiba sok. évszázados, megszentelt nemzeti címe- őcsarnokában elhelyezett urnába dobjak.be egy cédu-
rünket. Most a kisebb közösségeken a sor: megyék^és annak, a címerváltozatnak, a számát, amelyet 
városotkeresithiteles és jellemző jelképeiket. elfogadásra javasolnak] 
"Könnyű helyzetben vannak, a címerrel már régóta Véleményük. mérlegeléséhez a túloldalon kis segédle-
rendelkező városok Törökszentmiklós azonban nem tet mellékelünk. A hivatalosan elfogadott címer kerül 
tartozik, ezek. közé. A mi városunknak, csak. néhány majd a zászlajára is. 

1. Az Almásyak eredeti cí-
mere, amelyet Lipót király 
adományozott 1677-ben. Al-
másy János, Heves megye 
alispánja érdemelte ki a ne-
mesi címet és a fenti címert 
családjának. A címer motívu-
mai, melyeket az adományo-
zott kérelmezett, a követke-
zők: 

A címer alapja a három 
mezőn osztott pajzs, mely 
egy középső, s ezt a részt 
közrefogó két külső részből 
áll. A középső éket alkotó 
háromszög szárai a pajzs al-
só részéből indulnak ki* és a 
felső részen találkoznak, 
úgynevezett süvegezett paj-
zsot alakítanak ki. A középső 
ék égszínkék, melynek alsó 
részén zöld mező található, 
aminek közepén arany kirá-
lyi korona magasodik, mire 
éppen egy fehér galamb te-
lepedik, csőrében olajágat 
tartva. A két szélső bíborszí-
nű részben fehér unicorni-
sok (egyszarvúak) ágaskod-
nak, hogy a három részt egy-
befogó babérkoszorút a ha-
talmukba kerítsék. 

Az Almásy címer valódi 
„beszélő címer", sok benne 
az egyedi, ritka megoldás, 
szimbólum. A galamb az ola-
jággal a bibliai újjászületésre 

utal, s eredetileg az Almá-
syak városunkat újjátelepítő 
tevékenységét hivatott meg-
jeleníteni. Az egyszarvúak a 
szüzesség, a tisztaság jelké-
pei, a címerben való megje-
lenésük tisztességre, egye-
nességre int a jogban, a kö-
zéletben egyaránt. 

Az egész címer a nemes 
célok iránti törekvést sugallja 
- nem csupán szemet gyö-
nyörködtető látvány s így 
lehet városunk minden pol-
gárának fontos erkölcsi érté-
kek hordozója. Az évszáza-
dok során a címer nem ma-
radt kizárólag az Almásyak 
jelképe, motívumai rendre 
megjelennek a község, ké-
sőbb a város pecsétjein, hi-
vatalos okmányain is. 

2. Az Almásy család címe-
rének ezen későbbi ábrázo-
lásán (1815) bár a legfonto-
sabb jelképek megmarad-
tak, szembetűnő változások 
is találhatók. Az eredeti cí-
mer hagyományos lovagi 
színekben, kékben és bíbor-
ban pompázik, melyek az Al-
másy család színei is voltak. 
Ezen változaton már csak a 
kék színnel találkozunk, s az 
is égszínkékről acélkékké 
szelídült. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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(Folytatás a 4. oldalról) 
Amíg az előző címerben a 

színek választották el egy-
mástól a pajzs részeit, itt en-
nek a szerepnek a betöltésé-
re az egymásnak támszkodó 
arany gerendák szolgálnak. 
(Az arany és az ezüst is az 
Almásyak színei közé tartoz-
nak.) További eltérés a sík 
zöld mező hármas halommá 
fejlődése, ami nemzeti címe-
rünkben is jelen van. Eltűnik 
a dicsőséget jelképező ba-
bérkoszorú, de az ezüstszí-
nű u n i c o r n i s o k e rő te l -
jesebben jelképezik a min-
denben legjobbra való törek-
vést. E címernek is központi 

jelképe a galamb az olajág-
gal, mely a város állandó új-
jászületését, békevágyát jel-
képezi. A zöld halmok a múl-
tat, s azt a tágas térséget 
emelik jelképpé, ahol őseink 
megtelepedtek, s városun-
katfelépítették. 

3. A hármas számú címer-
tervezet a legegyszerűbb, 
mondhatnánk azt is, hogy 
puritán. Egyetlen, de nagyon 
lényeges tényre utal szűkeb-
ben, arra, hogy több teljes 
e l n é p t e l e n e d é s , a n y a g i 
pusztulás után mégiscsak új-; 

jászületett településünk. En-
nek kifejezője a csőrében 
zöld ágat tartó (hozó) ga-

lamb. Bibliai jelképek sorá-
ból való, de a XX. század 
szimbol ikájában megújult-
megvál tozot t je lentése is 
van: a béke hordozója. A kék 
szín - ha ^karjuk - az Almásy 
családé, de inkább jelezhet-
jük vele, általa városunk fö-
lött a határtalan tért, a vizein-
ket, amelyek régen is, ma is 
- bár másként - mindennap-
jaink alapvető éltetői. A hár-
mas zöld halom az ország-
hoz tartozást éterben és re-
ményekben egyaránt hirdeti. 

Nem utal ez a címerterve-
zet a nemesi-grófi földesu-
rakra, akik messziről, Gyön-
gyösről irányították az újjá-
éledés utáni helyi mindenna-
pokat, de főleg a földhaszná-
latot. Volt ebben jó is azok-

nak, akik itt akartak békés és 
boldog otthont teremteni, de 
még több baj, keserűség, 
elégedetlenség. Először a 
vallási különbség indította 
újra majdnem a település 
őseit, majd a földhasználat 
e g y r e s z ű k e b b r e fogo t t 
rendje. 

Ötven év után egyre ke-
servesebb lett itt az élet, 
egyre több a lázadás. 1847-
ben sem kaptak polgári tulaj-
dont és szabadságot, pedig 
nagy pénzt ajánlottak érte. 
1848, majd a császári pá-
tens hozta el az első átala-
kulást mindkettőben. Hogy 
Törökszen tmik lós az lett 
ami, az lakói érdeme. S hogy 
bízunk jövőjében is, azt a ga-
lamb zöld ággal jelképezi. 

Nálad a teraszon 
Tündöklő jóságod 
felejthetetlen ragyogása 
ejtett rabodul, a 
könnyű szépséged... 
Mosolyog felém 
édes mlndenséged 
szikrázik körém 
imádott mindenséged 
belesajdít szívembe 
legszebb napom 
ébresztett szerelmet: 
Alkonyi harangszóra 
színekkel játszunk 
színes útjainkon 

tüzesek perceink 
e nyárvégi viharban 
balzsamos éveink 
holnap szimbólumán 
az érett értelem 
tündököl, könnyedén 
sugárzik a jövő, az 
éjszaka csücskén 
bújtál hozzám... 
Csobogó bizalommal 
egyszerű valóság 
őszinte csillogás 
néma mosolyán 
éreztem illatod, 

szivárványos bódítás 
milliónyi rejtekében 
gyengéd intelem e 
vágyhozó ébredésben 
titokzatos asszonyom 
ejtett fogságba 
tükrös tisztaságod, 
mindent-adó oázisI -
Újongó korszakban 
nálad a teraszon 
simogat a sokat 
adó színes ősz... 
(Szabó Sánndor 1990. X. 
21. Törökszentmiklós) 

Játékos 
varázs 

Ibolyaillatú ébredés törékeny tes-
temben 
lágy zokogás dadogja fájdalmát, a 
multam s jelenem vert hadával ho-
vá 
meneküljek e dimenziós fénynya-
láb 
csontig sajdult békétlen idejében!: 
Elveszett verseimben volt a játékos 
varázs. 

(Szabó Sándor -1992. február 2.) 
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A pöszeségről 
A BESZÉDHIBÁKON BELÜL LEGGYAKORIBB A PÖSZESÉG, EZÉRT IS 
KÍVÁNOK ELŐSZÖR ERRŐL SZÓLNI. 

Ez a beszédhiba főleg a gyermek-
kor korai időszakára jellemző; 2-5 
éves korig, de természetesen előfor-
dul 5 éves kor fölött, sőt még felnőtt 
korban is. Pöszék azok, akik a be-
szédhangokat hibásan hangoztatják, 
s ennek következtében azok hangzá-
sa a megszokottól eltérő. Fontos té-
nyező a beszédhiba megállapításá-
nál, hogy a gyermek mikor kezdett el 
beszélni. Ha már egyéves kortól meg-
indul a beszéd, a szavak, rövid mon-
datok szintjén át az összefüggő be-
szédig - ami 3 éves korra várható -
akkor 4-5 éves korában már általában 
tisztán beszél a gyermek. Amennyi-
ben pösze, feltétlen logopédiai keze-
lésre van szükség. Más az eset, ha 

. két és fél - hároméves kor táján kezd 
szavakat mondani a gyerek. A késői 
beszédindulás következtében a pö-
szeség elhúzódik, hiszen a beszéd-
szervek később kezdtek aktivizálód-
ni. Ebben az esetben a pöszeség ja-
vítását csak akkor kezdhetjük, ha már 
szívesen és sokat beszél a gyermek. 

Nyilván felvetődik minden szülő-
ben, mi az oka a pöszeségnek. Ez két 
nagy csoportra osztható: egyrészt 
funkcionális okokra - a beszédszer-
vek nem elég ügyesek egyes beszéd-
hangok képzésére. Másrészt nem jó 
a gyermek hallásfigyelme. Az ép hal-
lás mellett képtelen megkülönböztet-
ni a beszédhangokat, s ezt nem ész-
leli sem saját, sem mások beszédé-
be n.Organikus okok is közrejátszhat-
nak a pöszeség kialakulásában - ez a 
súlyosabb formája, rendbehozátala is 
tovább tart. Ezek között szerepel a 
beszédszervek elváltozása. Például 
lenőtt nyelvfék, mely a I, r, s, zs, cs 
hangok helyes képzését akadályoz-
za. Probléma lehet a túl nagy, a túl 
kicsi nyelv, a gótikus (magas) száj-
pad, az arc-, ajakbénulás, a fogak 
rendellenes növekedése. Legsúlyo-
sabb az agy sérülése, mely a .beszéd-
központot károsítja - ép értelem mel-
lett. A logopédus feladata az okok 
feltárása, s ha szükséges, a helyes és 
eredményes terápia érdekében a kü-
íönböző szakemberek segí tsége 
(gyermekorvos, fül-orr-gégész, fogor-
vos, gyermek ideggyógyász). 

Az okokon kívül fontos a pöszeség 
tüneteinek fel ismerése. Leggyako-
ribb a hangok helyettesítése, csak né-
hányat említek: sz=s, l=j, r=l, k=t,... 
stb. hangot ejtenek. Ha a hangcsere 
több mint 10, általános pöszeségről 
beszélünk. Ez alatt részleges a pö-
szeség. A torzítások is előkelő helyet 

foglalnak el e beszédhibánál, főként 
az sz, z, c, s, zs, cs hangokra terjed-
nek ki, melyet általában fogrendelle-
nesség okoz (ujjszopás, cumizás 
éveken át), de ez a helytelen fognö-
vekedés öröklődés is lehet. Torzítás 
még az r helytelen ejtése, a raccso-
lás. Jellemző, hogy a torzítások a leg-
ritkább esetben rendeződnek spon-
tán (lásd: felnőtt korban is előfordul), 
ezért szükséges a logopédus segítsé-
ge-

A hangok kihagyása ritkább: h, I, r 
hangokra korlátozódik, de általános 
pöszéknél más hangokra is kiterjed. 

Az okok és tünetek ismeretében az 
a kérdés, mikor érdemes logopédus-
hoz fordulni pöszeség esetében. Az 
óvodába járó gyermekeket minden 
évben szűrjük középsős életkorban. 
Mindenki előjegyzésbe kerül, s a sú-
lyosságtól függően kerülnek be keze-
lésre. Óhatatlanul kimaradnak a szű-
réskor a valamilyen ok miatt hiányzó 
gyerekek, vagy akik más városból ke-
rülnek át. Mivel két főállású logopé-
dus látja el a város összes óvodás ós 
iskolás korú gyermekét, fizikai képte-
lenség minden rászoruló gyermeken 
segíteni. Vizsgálati, tanácsadói óráin-
kon igyekszünk ezen a gondot orvo-
solni. (Az előző számban megjelent a 
vizsgálati órák időpontja.) 

Befejezésül: sokakban felmerülhet, 
miért kell a pöszeséget javítani, hisz 
az életkor haladtával várható, hogy 
enyhül vagy megszűnik. Több oka is 
van, hogy megszüntessük. 

1. A gyerekek zöme közösségben 
nevelkedik a nap túlnyomó részé-
ben. Ott beszédhibája miatt csúfol-
hatják, s gátlás alakul ki benne (keve-
sebbet beszél). A beszédhibára kü-
lönböző pszichés ártalmak rakodhat-
nak: éjszakai bevizelés, pislogás, ma-
gatartási zavarok. 

2. Első osztályban az olvasás-írás 
elsajátításához nélkülözhetetlen a 
szép, tiszta beszéd. A pöszeség za-
varja az olvasás tanulását, a hang-
csere írásban is jelentkezik. 

3. A beszédhiba megszűnésével a 
gyermek egész személyisége meg-
változik. Nyitottabbá válik, szíveseb-
ben beszél. Értelmileg is fejlődik, hisz 
a gondolkodás ós a beszéd szoros 
kapcsolatban áll. S az sem utolsó 
szempont, hogy bizonyos pályák vá-
lasztásánál kitétel a tiszta, magyar 
beszéd. Segítsünk közösen gyerme-
keinken, hogy felszabadult, kiegyen-
súlyozott felnőttekké válhassanak. 

Mezei Imréné 
logopédus 

Hol vagy, 
nyár? 

Hol virítasz, nyári 
határ? 
Hol szállsz pillangó 
s tarka madár? 
Hol vagy, merre, te 
piros nyár? 
Ó, ez mind rég el-
szállt mán 

Nyári szélnek szálló 
mersze, 
Napsugárnak meleg 
keze, 
Napnak fénye, búza 
földje, 
Ha újra jössz, meg-
ismersz-e? 

Gyere már, gyere 
gyorsan! 
Ne álltasd a fát tor-
zán! 
Gyere már, gyere, 
várlak! 
Adj dalt a hallgató 
madárnak! 

Szeretem... 
Szeretem, ki engem 
szöret, 
szeretem a nyárt, 
a telet. 
Szeretem a füvet, 
a fát, 
tarka madár tarka 
dalát. 
Szeretem a rétnek 
tavát, 
a szarkának csaló 
szavát, 
a természet gazdag-
ságát, 
vörös róka ravasz-
ságát 
Szeretem az emlé-
keket, 
vidám, boldog 
gyerekeket. 

Kóródi Eszter 8. osztályos ta-
nuló (Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola) versei. 
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Rendőrségi hírek 
1992. április 6-ára virradóan lakatíe-

vágás útján hatoltak be a tiszaroffi 6-os 
számú italboltba, ahonnan különböző 
italárut, édességeket, készpénzt és 
egyéb árukat tulajdonítottak el, 60 ezer 
forint értékben. A betöréssel alaposan 
gyanúsítható Poták József, Fehér Já-
nos, Fehér Sándor és fk. M. Antal tisza-
burai lakosok, akik a térségben vissza-
menőleg egyéb bűncselekmények el-
követését is beismerték. 

* 
Ismeretlen tetteseket keres a rendőr-

ség, akik ez év április elején a tiszapüs-
pöki üdülőterületen, aSárnyaki részen 
több mint tíz hétvégi házat törtek fel, és 
onnan szieszta gázkályhát, televízió-
kat, hegesztő apparátot, fúrógépeket, 
radiátorokat, gázpalackokat és egyéb 
tárgyakat tulajdonítottak el, 230 ezer 
forint értékben. 

% 
Ismeretlen tettesek, feltehetően 

külföldi állampolgárok április 14-én 
14 óra 30 perckör a törökszentmikló-
si Kossuth téren lévő ékszerboltban 
elvonták az eladó figyelmét és a pult-
ról eltulajdonítottak hat darab javí-

tásra váró ékszercsomagot. A kelet-
kezett kárérték körülbelül százezer 
forint. A feltételezhető elkövető sze-
mélyleírása: 170-175 cm magas, 25 
év körüli, vékony testalkatú, közép-
barna hajú férfi. 

* 
Húsvéti napos borjút tulajdonítottak 

el 1992. április 22-ére virradóan a ken-
gyeli Dózsa Tsz Hofi majorjában lévő 
borjúnevelőből. A helyszínre hívott 
szagkövető kutya elvezette a rendőrö-
ket az elkövetők lakásáig, akik gyerek-
korú kengyeli személyek. A borjú meg-
került. 

Kerékpártolvajt vett őrizetbe a Török-
szentmiklósi Rendőrkapitányság. Papp 
József kuncsorbai lakos alaposan gya-
núsítható, hogy különböző helyekről 
közel 15 darab kerékpárt, magánház-
ból házinyulat tulajdonított el, és mint 
többszörös különös visszaeső, alapo-
san gyanúsítható más bűncselekmé-
nyek elkövetésével is. 

* 
Előzetes letartóztatás mellett fo-

lyik büntető eljárás Cser István bün-
tetett előéletű törökszentmiklósi la-
kos ellen, aki alaposan gyanúsítha-
tó, hogy társaival együtt március 13-
ra virradóan a Sallai úton lévő élelmi-
szerboltba lakatlefűrészelés útján 
behatolt és 120 ezer forint értékben 
élelmiszert és ruhaneműt tulajdoní-
tottak el. Gyanúsíthatóak továbbá, 
hogy március 17-re virradóan társa-
ival együtt ajtókifeszítés és álkulcs 
használatával magánlakásba hatol-
tak be, és onnan gázpalackot, mosó-
gépet, centrifugát, és ruhaneműket 
tulajdonítottak el, 20 ezer forint ér-
tékben. 

Április 23-ra virradóan betöréses lo-
pás módszerével béhatoltak a török-
szentmiklósi Kossuth L. út 28. szám 
alatti óvodába, ahonnan egy színes te-
levíziót tulajdonítottak el, kb. 30 ezer 
forint értékben, megkísérelték az ott lé-
vő lemezszekrényt kinyitni, amelyben 
értékes műszaki cikkek voltak. A ren-
dőrség pár órán belül elfogta a bűncse-
leklmény elkövetésével alaposan gya-
núsítható Ferenczik Sándor és fiatalko-
rú H. Attila törökszentmiklósi lakosokat. 

Az önkormányzati képviselők 
találkozása a választókkal 

Másfél évvel a helyhatósági 
választások után választóke-
rületi gyűléseken találkoznak 
a lakosokkal a képviselők. Be-
számolnak az eddig végzett 
munkáról, beszélnek a közeli 
és távlati tervekről, és megvi-
tatják, hogy mi legyen a sorsa 
a körzetenkénti 500 ezer fo-
rintnak, amit az idei költségve-
tésben megszavaztak. 

1992. április 6-án a 7. vá-
lasztókörzetben Mészáros Já-
nos alpolgármester találkozott 
mintegy harminc választóval. 
Rövid tájkoztatójában a város 
előtt álló feladatokról beszélt, 
részletesen foglalkozott a kör-
zetet közvetlenül érintő kérdé-
sekkel. Tájékoztatta a lakoso-
kat az önkormányzat éves 
munkatervéről, hogy mikor, 
miről fognak tárgyalni. (Példá-
ul májusban a közrend és köz-
biztonság helyzete, júniusban 
a Városrendezési Terv, július-
ban a városi piac, szeptem-
berben a helyi lakásrendele-
tet.) Aztán közvetlen eszme-
csere alakult ki. Egy-egy fel-
szólaló több lakótársa vélemé-
nyét, kérését tolmácsolta. 
Többen panaszkodtak a köz-
szolgáltatásokra, például a ké-

ményseprésre, hogy beszedik 
a díjat, de a sepres elmarad. 
Kérték, hogy a gázhoz hason-
lóan a vízdíjat is olvassák le 
havonta. Kifogásolták, hogy a 
szemétszállítási díjat lakáson-
ként és ne kukánként róják ki. 
Van olyan ház, ahol 8 lakás-
nak 4 kukája van, de 8 után 
fizetnek. A Táncsics lakótelep 
7-es épületének húsz lakóját 
képviselve kérte egy felszóla-
ló, hogy készítsék el a járdát. 

Az alpolgármester ur vála-
szában elmondta, hogy igyek-
szik minden problémanaK utá-
najárni, és az 500 ezer forintot 
az itt elhangzottak figyelem-
bevételével felhasználni. Jó 
lenne - véleménye szerint -
egy játszótér a Táncsics lakó-
telepen. 

A kisebb közösségeket 
érintő kérdések (például a mo-
soda sorsa a szalagházban) 
megvitatása mellett beszél-
gettek a város közbiztonságá-
nak romlásáról, a lopásokról, 
a közlekedésről, még a múze-
um is szóba került. 

A másfél órás találkozót a 
bizalom és a tenniakarás jelle-
mezte. 

K.-né 

Gyerekek! Figyelem! 
Ki szeret olvasni, kirándulni, strandolni?JEIsősorban 3-4. 

és 5. osztályos tanulóknak szól a kérdés. Őket várják olva-
sótáborba 1992. június 15-26-ig a városi könyvtár gyermek-
részlegébe. Csak harminc tanulót vesznek fel, a jelentkezés 
sorrendjében. 

Részvételi díj: 1500 forint. Ez az összeg magában foglalja 
az ebéd árát tíz napra, valamint egy szarvasi és egy buda-
pesti autóbuszos kirándulás költségét és két strandbelépőt. 

A tábor bejárásos. Naponta 7,30-16,30-ig tart. Szombaton, 
vasárnap nincs olvasótábor. A jelentkezési határidő: május 
20. Mielőbb jelezzétek a részvétel szándékát a könyvtár 
gyermekrészlegében, vagy a 18. sz. irodában (telefon: 11.). 
Jelentkezéskor 500 forint előleget kell befizetni. 

Az olvasótábbor témája: Amerika felfedezése sok-sok já-
tékkal, nevetéssel és kirándulással. Megalakítjátok a benn-
szülött indiánok és a hódító spanyolok csapatát. Megismer-
kedtek Amerika földrajzával, növény- és állatvilágával, népe-
ivel, kultúrájával és a hódító spanyolokkal. Elmentek a szar-
vasi arborétumba, ahol lefotózzátok az Amerikából származó 
növényeket, majd egy másik alkalommal Budapestre men-
tek, ahol az állatkertben az Amerikából származó állatokról 
készítetek felvételeket. Ezekből utána tabló lesz. Életképek-
kel, jelenetekkel is bemutatjátok a spanyolokról és az indiá-
nokról megismerteket, melyekről videofilm-felvétel is készül. 

A program ,,felfedezéssel" ér véget, amely során a spa-
nyolok felfedezik Amerikát, megkeresik az elrejtett jelképe-
ket, és csatát vívnak számháborúval. 

A táborban lehetőséget biztosítanak az ,,édes semmitte-
vésre" is. Ebéd után minden nap (természetesen amikor 
itthon vagytok) lehetőség van egy - másfél órára kötetlen 
programokra: számítógépes játékokra, videózásra, mese-
hallgatásra, társasjátékokra, olvasgatásra, stb. is. 

H.J.-né 
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Mindenkié lesz, aki 
használja 

Közeledik 
a múzeum átadásának az ideje 

Az elözö számunkban hírül adtuk, hogy augusztus 
20-ára tervezik a múzeum átadását. A sokat költöz-
tetett anyag végre végleges helyére kerül és újakkal 
kiegészítve, feldolgozott állapotban várja a látogató-
kat. Addig azonban még sok munka van. A közelmúlt 
építési munkáiról és a múzeum hasznosításának 
terveiről beszélgettem Mészáros János alpolgár-
mesterrel, a múzeum-ügy koordinátorával. 

- Alpolgármester Úr! A múzeum épületének a megvá-
sárlását, a régi nyugdíjas tanácselnök, Fehér Miklós 
alkalmazását a város lakossága kétkedéssel figyelte. A 
rendszerváltást megelőző hónapokban sokszor volt be-
szédtéma különböző összejöveteleken. 

- A múzeum ügyét is, mint sok mást is örökölte az 
önkormányzat. Szerencsére ezt már nem kellett elölről 
kezdeni. Volt épület, folytak a felújítási munkák, sajnos 
a rejtett hibák miatt sokszor kellett elölről kezdeni. Korá-
ban is, most is zömében társadalmi munkában történik 
a kivitelezés. 

Fehér Miklós alkalmazásáról csak annyit kívánok 
mondani, hogy a múzeum üzembehelyezésekor, 1986. 
december 30-án őt bízták meg a felújítási munkák szer-
vezésével, irányításával, ezért fizetést kapott, részmun-
kaidőben a művelődési központ állományába került. 
1989. június 30-val munkaviszonya megszűnt, még a 
választások előtt. A munkálatok azóta is nagy erővel 
tartanak, a polgármesteri hivatal műszaki irodája fel-
ügyeli. Sokat dolgoztak itt a különböző gazdasági egy-
ségek, például a Tiszatáj téesz vagy az áfész - a festést 
ők végezték. De említhetném Tóth Tibor magánvállalko-
zót, aki a padlófűtés terveit készítette és irányította a 
kivitelezést. 

Mindenkinek köszönjük a munkát, még biztosan szo-
rulunk máskor is a segítségükre. 

- Gazdagodik a város egy fontos kulturális intéz-
ménnyel, amelyben szélesebb közművelődési tevé-
kenység is folyhat, jól kiegészítve a városban folyó 
oktató, nevelő munkát, illetve a közművelődési intézmé-
nyek tevékenységét. Milyen elképzeléseik vannak a 
múzeum hasznosításával kapcsolatban? 

- Komoly terveink vannak vele, bár az évi költségve-
tési keretek elég szűkösek. A második félévre a béra-
lapra és fenntartási kiadásokra 133 ezer forintot hagyott 
jóvá a testület. Hasznosíthatóságát elsősorban az alap-
területe határozza meg. A három bemutatóteremből 
kettőt állandó kiállítóteremnek rendeznénk be és egyet 
időszakos kiállításoknak hagynánk meg. Itt olyan ván-
dorkiállításokat is fogadhatnánk, amelyet csak riasztóval 
felszerelt helyen engedélyeznek. Ezen kívül úgy alakít-
gató ki, hogy egy osztálynyi gyerek kényelmesen elfér 
benne, akár múzeumi órán is. Széleskörű közművelő-
dési tevékenység színtere lehet, az óvodásoktól a nyug-
díjasokig, a műkedvelőktől áltudományos érdeklődésű 
múzeumbarátokig fogadhat látogatókat. A város lakos-
sága eddig is magáénak érezte, amikor dolgozni kellett 
érte, bízom benne, akkor is szeretni fogja, amikor mű-
velődésre használhatja. 

- Reméljük mi is hozzájárulhatunk a múzeum sikeré-
hez. Köszönöm a beszélgetést! Kovács Györgyné 

Ünnepi 
Bár a város élte lüktető, za-

jos szombat délelőttjét, mécjis 
ünnep volt március 28-a. Égy 
rendezvény varázsolta ünnep-
pé: az ÉneKlő Ifjúság hangver-
senyét tartották a művelődési 
központ pódiumtermében. 

Lovász Gáborné, a Kulturális 
Szervező és Szolgáltató Iroda 
szakreferense köszöntötte a je-
lenlévőket, és bemutatta a zsű-
rit, Bartáné Góhér Edit és Buday 
Péter karnagyok személyében. 
Utána Mészáros János alpolgár-
mester mondta el gondolatait a 
bemutatóval kapcsolatban. A kó-
rusmozgalom megteremtőjének 
és szorgalmazójának, Kodály 
Zoltánnak a szavaira utalt: 

,,Aki nem tud írni-olvasni, az 
analfabéta. Régen e nélkül is le-
hetet valaki híres, nagy ember. 
Ma ez már lehetetlen. Viszont aki 
ír-olvas, attól még lehet művelet-
len. De ha nincs a kezében a 
műveltség elemi eszköze, akkor 
el sem tud indulni a műveltség 
elé. így van ez a zenében is. Aki 
ne ismeri a kottát, az zenei anal-
fabéta. Nemcsak annak van 
szüksége rá, aki hangszeren 
akar játszani. Ez nem is pénzkér-
dés. Lehetősége és joga is van 
hozzá mindenkinek. Mélyebb ze-
nei műveltség mindig csak ott fej-
lődött, ahol az ének volt az alap. 
Az emberi hang, ez a legszebb 
hangszer lehet csak az általános 
zenekultúra termőtalaja! Tanulni 
kell a kottát, ezzel Istennek olyan 
ajándékához szerzünk kulcsot, 
ami megsokszorozza az élet ér-
tékét. Torökszentmiklós jó úton 
jár. A nagy zeneszerző nevét vi-
seli zeneiskolája, van ének-zene 
általános iskolája, megalakult a 
fúvószenekar, aminekfelszerelé-
sét megszavazta a költségvetés, 
működik a Miklós Néptáncegyüt-
tes, a Pávakör és a citerazene-
kar." 

Párperces bemelegítő és han-
gulatkeltő közös éneklés után kö-
vetkezetek az általános iskolák 
kórusai. Elsőnek a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola műsorát 
hallgattuk, Csirmaz László kar-
nagy vzetésével. ők sok nehéz-
séggel küzdenek. A sporttagozat 
edzései, a különféle szakkörök 
ós egyéb elfoglaltságok elvonják 
a gyerekeket az énekkarból. Én-
nek ellenére nagy élményben 
volt részük március 15-én: szere-
peitek Budapesten, a Csiliben 
rendezett dalostalálkozón. 

A szombati bemutatón őket a 
Református Ének Zene Általános 
Iskola kamarakórusa követte 
Bischof László karr>agy vezény-
letével, majd Vargáné Egyed Ildi-
kó karnagy, a Hunyadi Üti Általá-
nos Iskola énekkarával. A szívet-

percek 
lelket gyönyörködtető bemutató 
záró műsorszámát a Református 
Ének Zene Általános Iskola 
nagykórusától hallottuk, Varga 
Gabriella karnaggyal az élén. 

A zsűri értékelte a müvek elő-
adását. A különböző adottságok-
kal rendelkező, és jobb-rosszabb 
körülmények között működő 
énekkarok va lamiben meg-
egyeztek: maximális teljesít-
ményt igyekeztek nyújtani, verej-
tékes, kitartó munka árán. Ezt is-
merték el az arany oklevéllel, 
amit valamennyien megkaptak. 
A cél nem a minősítés és a rang-
sorba álítás volt. 

A feszültség ezzel fel is oldó-
dott. A kis éneKesek kitörő öröm-
mel fogadták a dicséretet, és fo-
gyasztották el a jutalom-naran-
csot, amivel a Minimarket vzető-
je, Törőcsik Ibolya kedveskedett 
minden gyermeknek. 

Ezután szakmai megbeszélés 
következett, amelyen Buday Pé-
ter a Kórusok Oszágos Tanácsa 
nevében köszönetet mondott a 
kollégáknak. Az ő munkájuk 
megbecsülése az arany minősí-
tés. Büszkék lehetnek karvezető-
ikre az igazgatók, akik biztosan 
végigszurkolták iskolájuk bemu-
tatkozását! Bartáné Góhér Edit, a 
Megyei Kórusszervezet képvise-
lője az aprólékos műhelymunká-
hoz adott jó tanácsokat. Mindket-
ten jóleső érzéssel nyugtázták, 
hogy a város majdnem mind-
egyik nagy iskolája képvieltette 
magát, nagylétszamú gyermek-
csoporttal . Lovász Gáborné 
szakreferens megköszönte az el-
őremutató értékelést és az ön-
kormányzat hozzáállását a ren-
dezvényhez. 

Az ünnep fényét emelte a sok 
szép virág, amivel - a patronáló 
Városüzemel tetés i Centrum 
adományaként - a karvezetők fá-
radozását köszönték mg. A zsűri 
tagjainak átnyújtott csokor pedig 
Csontos Lajosné virágkereskedő 
ajándéka volt. A lelkes szereplő-
gárda távozása utáni csendben 
egy kérdés fogalmazódott mg 
bennünk: hova lesznek az általá-
nos iskolai kórusokból évtizedek 
óta kinőtt, énekszerető embe-
rek? Városunkban, ahol a kórus-
mozgalom lassan százéves 
múltra tekinthet vissza, jelenleg 
nincs felnőtt kórus. (189/. május 
27-én volt az alakulás.) A Liszt 
Ferenc kórusnak is csak az em-
léke él ma már. Pedig Kodály 
Zoltán szerint:,,... nem sokat ér, 
ha magunknak dalolunk, szebb, 
ha keten összedalolnak. Aztán 
mind többen, százan, ezren, míg 
megszólal a nagy Harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk..." 

Hajnal Józsefné 
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„Csak olyan dalt énekelek, amivel azonosulni „Csak olyan dalt énekelek, amivel azonosulni 
tudok" Néhány perc Zoránnal előadás előtt 

A közönségnek még híre-hamva 
sem volt április 24-én a művelődési 
központ pódiumtormének környé-
kén, mikor Zorán már megérkezett. 
Segítőjével kipróbálta a mikrofont, a 
hangfalakat, kiállították a berende-
zést, ő maga játszott néhány akkor-
dot a gitáron, s mikor biztos volt ben-
ne. hogy minden rendben van, csak 
akkor ult le a megbeszélt villáminter-
júra. Előadás közben ugyanolyan 
precíz volt, látszott, semmit nem bíz 
a véletlenre, itt mindennek úgy kell 
történnie, ahogy ő eltervezte. A kö-
zönség ütemes tapsakor néha elmo-
solyodott, a gyengécske közös ének-
léskor enyhe iróniát is megeresztett, 
a végére talán kicsit oldódott is. De 
mindvégig ízig-vérig profi maradt, 
aki tökéleteset akart nyújtani, s aki 
tudta, hogy ehhez kezében kell tar-
tania a dolgokat.. 

- Mindig ilyen visszafogott vagy a 
színpadon? Csak ott vagy ilyen vagy 
általiban az életben is? 

- Általában csak a színpadon, de ott 
többnyire igen. Ami ott látszik, az csak 
az egyik részem. Nem válik el semmi-
lyen szempontból a magánéletemtől, a 
színpadon kívüli életemtől, de nem az a 
teljes énem. Ezt nagyon fontosnak tar-
tom megfogalmazni, mert az ember 
egész lényét nem viheti ki a deszkákra. 
Azt csak a született exhibicionalisták 
teszik, akik a színpadot összetévesztik 
a magánéletükkel, és ott feltárnak min-
den kis részletüket, mintha nem is szá-
zak előtt lennének, hanem otthon a szo-
bában. Ezt nem lehet. Amit a nézők az 
előadáskor belőlem látnak annyi, 
amennyit ott, akkor és nekik látniuk kell. 

- Mindenki előtt ismert, hogy a dalaid 
közös munka produktumai. Bennük van 
Presser; Dusán, Karácsony; Bródy és 
még Iehetn6 sorolni aneveket. Kinek 
milyen szerep jut ebben a munkában, 
hogyan születnek ezek a dalok? 

- Érre igazán nem lehet válaszolni. Ez 
olyan csapatmunka, amelyben a részt-
vevőket nem lehet különválasztani. Egy 
nóta sem születik kristálytisztán úgy, 
hogy valaki megírja a zenéjét, valaki a 
szövegét, valaki pedig elénekli. Persze 
alapvetően ez a sorrend, de hogy kié az 
ötlet, az változó, és egy olyan folyamat, 
amelyben mindnyájan elejétől végig, az 
első kottafej leírásától a lemezre kerülé-
sig benne vagyunk, s az utolsó pillana-
tig lehetségesek változtatások. 

- Apropo, csapatmunka. Elég gyak-
ran találkozni azzal a megfogalmazás-
sal, hogy ebben a csapatmunkában 
Pressernek döntő szerepe van, mint 
ahogy a mostani Zorán megteremtésé-
ben is. Legutóbb egy újságíró úgy fogal-
mazott, hoay Presser a magyar rockze-
ne Róbert bácsija, aki kilátástalan hely-
zetben lévő énekeseket karolt fel. Az e 

körbe tartozók közé sorolt be téged is. 
Kíváncsi vagyok, erről mi a vélemé-
nyed? 

- Ez ahhoz a valaki által kitalált mí-
toszhoz kapcsolódik, hogy én a Metró 
után évekre eltűntem, és akkor jött egy 
Presser Gábor, aki azt mondta, hogy 
majd ő kiemel a süllyesztőből, ír nekem 
egy lemezt, és csinál belőlem valakit. 
Ezt egy ember megálmodta, s azóta 
mindenki ezt fújja. Pedig nem igaz. 
1972 és 76 között egy évig külföldön 
voltam, de egyébként többet léptem fel, 
mint előtte bármikor. Ugyanúgy tovább 
énekeltem, hiszen ez a szakmám, e 
nélkül éhen is haltam volna. Akkor futott 
a TV-ben a Pulzus, az Egymillió fontos 

Én is írom a dalt 

hangjegy, s ezekben én rendszeresen 
felléptem. Csak utána kell nézni. A má-
sik dolog az, hogy Presser Gábornak 
eszébe nem jutott volna bárkinek is 
lemezt írni, aki nincs a placcon. Ö egy 
igazi profi, aki tudja, hogy mit miből 
lehet csinálni, de azt is, hogy semmi-
ből csak semmit lehet. Szeretném ezt 
egyszer már tisztázni, mert teljesen 
tévesen ivódott a dolog az emberek-
be. Erről már Gáborral többször be-
széltünk, s az általad említett Róbert 
bácsis dolgot sem ö mondta, hanem 
az újságíró. Miért furcsa az, hogy egy 
zeneszerző és egy énekes szerencsé-
sen - de nem véletlenül - egymásra 
talál? Minden énekesnek ír valaki szá-
mokat. Miért éppen csak nekem ne ír-
nának? 

- Térjünk kicsit vissza a dalokhoz, 
pontosabban a szövegekhez. Mennyire 
vannak ezekben benne a gondolataid, 
érzéseid? 

- Le kell szögeznem, hogy Dusán ta-
lálja ki a szövegeket, Habar előfordul, 
hogy én mondom meg, miről szóiion a 
daí. De a kész anyaggal mindig ő áll elő. 
Viszont ő nagyon jól ismer engem, tud-
ja, miről mi a avéleményem, miről hogy 
érzek és nyilván azokkal ellentétes dol-
gokat nem ír. Ö rám írja ezeket a szöve-
geket, én tehát hál'istennek csak olyat 
enekelek, amivel magam is azonosulni 
tudok. No meg, ami az egyéniségem-
nek megfelel. 

- Jó, hoay ez szóba került. Enaem 
mindig érdekelt, hogy vajon mekkora 
szerepe van a fennmaradásban az 
egyéniségnek. Abban, hogy tíz, húsz év 
múlva is szeressenek valakit. Az utóbbi 
időben mintha nagyon sok fiatal előadó 
tűnne fel üstökösként, de tűnik el 
ugyanolyan gyorsan is. A tartalommai, 
a mondanivalóval lehet baj? 

- Biztos, hogy az egyéniségnek fon-
tos szerepe van. Kisugárzás nélkül 
hosszú ideig nem lehet színpadon ma-
radni, mert az ember unalmasabbá vá-
lik. Megpróbálkozhat valami újjal, de 
többnyire az már csak valamiféle művi 
beavatkozás. A fiatalokon pedig nem 
kell csodálkozni. Az ő életérzésüket, stí-
lusukat nem lehet összehasonlítani a mi 
érettebb felfogásunkkal, ,,bölcsessé-
günkkel". Mi is voltunk fiatalok, mi sem 
énekeltünk világmegváltó dolgokról. 
Csak mi talán szerencsésebbek vol-
tunk. A hatvanas években a mi egysze-
rű szövegünk, magatartásunk, nyíltsá-
gunk forradalmian új volt. A világháború 
után tíz évvel nyugaton kezdtek kiala-
kulni a jóléti társadalmak, nálunk pedig 
jött a diktatúra utáni fellélegzés. Kezd-
ték az emberek azt érezni, hogy lehet 
örülni az életnek. Világszerte óriási 
pezsgés indult meg, teljesen új irányvo-
nalak jelentek meg a kulturában, külö-
nösen a zenében. Könnyű volt újat adni, 
úttörőnek lenni. Nem mi voltunk a na-
gyok, hanem a kor, a szituáció. 

• 
Most nincs forradalmi helyzet, de 

olyan nyomasztó helyzet sem sze-
rencsére, mint a mi kamaszkorunk-
ban; de ne is érezzék a tizenévesek 
az élet terheit! Az a dolguk, hogy fia-
talok legyenek, természetes, hogy a 
zenében sem a bonyolultat keresik. 
Ne is keressék, csinálják azt a gond-
talan zenét, ami koruknak megfelel. 
S valószínűleg ezért nem is olyan 
maradandóak, ezért nehéz megka-
paszkodniuk. Végül ne felejtsünk el 
még valamit: nekik meg kell küzdeni-
ük a régebbi nagyokkal is, ami nem 
minndíg könnyű feladat. 

Pásztorpö 
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Kis magyar politológia 

Demokrácia 
A kifejezést mindenki ismeri, mindenki használja és (majd)mindenki 
mást ért alatta. A szó egyébként a görögöknél „népuralmat" jelentett. 
Ezt a jelentését a szó azóta is megtartotta. Kissé cinikusan azt is 
mondhatnám, hogy azóta csak a nép változott. 

Némiképp szüksé-
ges a történetiségnél 
maradni, ha korunk va-
lóságában (is) értel-
mezni akarjuk a szót. 

A demokrácia már el-
ső, teljesnek tekinthető 
formájában, az ókori 
Athénban a nép fogal-
mába tartozók teljes jo-
gi egyenlőségét jelen-
tette. Mást nem. Külön-
b ö z ő n a c i o n a l i s t a 
irányzatok képviselői e 
m in ta a lap ján , vagy 
legalábbis hivatkozási 
a l a p u l h a s z n á l v a e 
mintát, zárták ki az ide-
geneket, a kisebbsé-
geket a nép soraiból, 
Mint ahogy Athénban 
sem voltak állampolgá-
ri jogaik a betelepültek-
nek, s ahogy ma is 
csak magyar állampol-
gár gyakorolhat állam-
polgári jogokat, s még 
az idegen tőkét is „ne-
vesíteni" kell befekte-
tés előtt. 

A másik oldalról a 
kommunisztikus elkép-
zelések vallói hivatkoz-
tak folyvást a demokrá-
cia tökélet lenségeire, 
mondván , hogy akik 
,,eltartották" a görögö-
ket, a rabszolgák, telje-
sen jogfosztottak vol-
tak, illetve, hogy a jogi 
egyenlőség mellől hi-N 

á n y z o t t a v a g y o n i 
egyenlőség, s ezáltal a 
vagyoni előnyt bármi-
kor pol i t ikai e lőnyre, 
azaz hatalomra lehe-
tett cserélni, átváltani. 

Azt hiszem, hogy a 
demokrácia értelmezé-
séhez megvan a vá-
lasztóvíz. 

Egyfelől a jogi, ill. a 
v a g y o n i e g y e n l ő s é g 
alapkri tér iumnak való 
tek in tése. (E szer int 
beszélünk úgynevezett 
polgári, illetve szocia-
lisztikus irányzatokról.) 
Másfelől pedig a több-
ség-k isebbség viszo-
nyának különböző fel-

fogása. Az egyszerű 
szavazásos demokrá-
cia hívei - akik szerint 
ha minden kérdést sza-
vazással döntenek el, 
az a tiszta és teljes de-
mokrácia - gyakorlati-
lag a többség teljes ha-
talmát ismerik el a ki-
sebbségiek) felett, ami 
a képviseleti demokrá-
ciában igen,élesen je-
lentkezhet. Érdemes itt 
a romániai választá-
sokra gondolni. 

Más a helyzet a nép-
szavazásokkal, hiszen 
ezek va lóban a nép 
többségének akaratát, 
vé l eményé t ku ta t ják 
egy vagy több kérdés-
ben. 

Azonban gondoljunk 
bele: ha minden kér-
dést népszavazással 
döntenénk el, az tény-
legesen a többség dik-
tatúráját jelentené. 

A modern polgári de-
mokrác iák pon tosan 
ennek elkerülése vé-
gett emlegetnek ,.plu-
ralizmust", ,,sokszínű-
séget", ami egyfelől je-
lenti az a lkotmányos 
forma alapján álló, azt 
e l fogadó va lamenny i 
irányzat létjogosultsá-
gát minden egyéb in-
dok és hivatkozás nél-
kül, illetve jelenti - más-
felől - az ENSZ által el-
fogadott és garantált 

.emberi jogi garanciák 
alkotmányi biztosítékát 
éppen a kisebbségek 
védelmében. 

Persze, ha most az 
ember szé tnéz akár 
Magyarországon, akár 
Európában vagy a vilá-
gon, az e normatívákat 
elfogadó országok kö-
zött, még az országo-
kon belül is feszítő el-
lentmondásokat, ellen-
téteket találhat. 

Való igaz, hogy a jogi 
garanciák nem jelente-
nek és nem is jelent-
hetnek vagyoni egyen-

lősége t , i l letve élet-
módbel i garanciákat . 
V i s z o n t : az eml í te t t 
ENSZ alapokmány el-
fogadása azt is jelenti, 
hogy a demokrácia je-
lenti az élethez való jo-
got (azaz megélhetési 
garanciát kell az állam-
nak biztosítani), jelenti 
a boldogulás azonos 
f e l t é t e l e i t m i n d e n k i 
számára minden téren, 
s általában a szabad-
ság azonos feltételeit 
mindenki számára. 

Mielőtt még dühösen 
vagy szomorúan - vagy 
bárhogyan - továbbla-
poznának, még gon-
dolják végig és higgyék 
el, hogy az Emberi Jo-
gok Dekrétuma való-
ban ezt, ezeket garan-
tálja, az ,,idegen- ren-
dészeti" szabályok és 
a szociális intézkedé-
sek, törvények ezért 
olyan pokoli körülmé-
nyesek. 

A végére pedig kom-
m e n t á r né l kü l csak 
annyit, hogy Magyaror-
s z á g 1 9 9 1 - b e n egy 
ENSZ felmérés szerint 
demokra t i kus beren-
dezkedés terén a vilá-
gon a 68. volt. 

Ez jelent amit jelent, 
de olyan országok is 
m e g e l ő z t e k m i n k e t 
mint Sri Lanka, ahol 
időnként k i fe jezetten 
polgárháborús helyzet 
volt és van, illetve Ve-
nezue la . A másod ik 
helyen álló Dánia pedig 
nem annyival gazda-
g a b b , a m e n n y i v e l 
megelőz minket e té-
ren. 

Még ha közhelysze-
rű, akkor is Churchill 
szavaival érdemes e 
kérdéskört zárni, aki 
azt mondta, hogy való-
ban pokoli rossz rend-
szer a demokrácia, de 
jobbat még senki sem 
talált ki. 

Kakukk I. 

H 

Hogy feledésbe ne 
merüljenek... 

Gyulai Pál (Kolozsvár, 1909 Buda-
pest) 

N a g y m ű v e l t s é g ű k ö l t ő , i roda-
lomtörténész, kritikus, Petőfi Sándor és 
Arany János kortársa. A Kisfaludy Tár-
saság tagja, majd elnöke. A lélektani 
elemzés mestere. Rendkívülí egyéni-
ség. Bár kifelé sokat hadakozott e$ ke-
mény ítéletei voltak irodalmi és politikai 
kérdésekben, benn a lelkében béke és 
derű volt. A személyi gyűlölködést nem 
ismerte, haragot nem tartott. 

Az anyai szeretet dicsőítése az Éji 
látogatás című verse. A népköltészet 
egyik ősi meséjét, a gyermekeihez még 
sírjából is visszajáró édesanya alakját 
örökítette meg benne. 

Idézzük fel most ezt, amikor anyák-
napia alkalmából köszöntjük az édesa-
nyákat, vagy emlékezünk rájuk! 

Éji látogatás 
Három árva sír magában, 
Elhagyott, sötét szobában; 
Zivataros, hideg éj van, 
Édes anyjok künn a sírban. 

,, Édesanyám, édesanyám! 
Altass el már, úgy alhaltnám!" 
Mond az egyik s el nem alszik, 
Sóhajtása töl-fölhallszik. 

,,Beteg vagyok, édesanyám! 
Hol maradtál? Nem gondolsz rám!" 
Mond a másik, s jajjal végzi, 
A fájdalmat kétszer érzi. 

,,Édes anyám, gyújts világot! 
Nem tudom én, jaj, mit látok!" 
Harmadik mond, mindenik sír, 
Temetőben mozdul egy sír. 

Megnyílnak a nehéz hantok, 
Kilép sírból édes anyjok, 
S tovalebben a vak éjben, 
Hazafelé az ösvényen. 

Arca halvány, hangja régi, 
Fia, lyánya megösméri; 
Immár tőle hogyan félne ? 
Megcsókolják, mintha élne. 

Az egyiket betakarja, 
Másikat felfogja karja, 
Elringatja, elaltatja, 
Harmadikat ápolgatja. 

És ott virraszt a kis ágyon, 
Míg elalszik mind a három. 
Majd megindul, széttekintget, 
Keresi a régi rendet. 

Rendbehozza a szobácskát, 
helyreteszi a ruhácskát, 
Az alvókat hosszan nézi, 
Csókját százszor megtetézi. 

Kakas szólal, üt az óra, 
El kell válni virradóra! 
Visszanéz a véghatárrul... 
Sír megnyílik, sír bezárul. 

Óh, a sír sok mindent elfed: 
Bút, örömet, fényt, szerelmet, 
De ki gyermekét szerette, 
Gondját sír el nem temette. 

-H.J.-né-
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Mit kell tudni az egészségügyi reformról? 
Előadások a lakosság tájékoztatására 

Az 1992. április 15-én életbelépő 
egészségügyi reformmal több al-
kalommal foglalkozott a rádió és 
televízió, a sajtó pedig részletes 
tájékoztatásokát közölt a változá-
sokkal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókról. Ennek ellenére so-
kakban nagy a bizonytalanság te-
endőiket és jogosultságaikat ille-
tően egyaránt. A tájékozódás meg-
könnyítésére, az átmenet zökke-
nőmentesebbé tétele érdekében 
dr. Szántai Imre, az EGYMI igazga-
tó főorvosa a közelmúltban két íz-
ben is előadást tartott - március 
24-én a Mozgássérültek Egyesüle-
tében, április 5-én lakossági fóru-
mon -, amelyeken az érdeklődők 
kérdéseikre is kimerítő válaszokat 
kaptak. Az előadásból és a vála-
szokból a leglényegesebb eleme-
ket emeltük ki. 

A betegbiztosítási igazolványt el-
méletileg minden állampolgár 1992. 
április 15-ig névre szólóan megkap-
ta. Akikhez eddig mégsem jutott el a 
lakóhelye szerinti illetékes társada-
lombiztosítási igazgatóságtól, ha 
nyugdíjasról van szó, a nyugdíjfolyó-
sító szervtől igényelheti. Sajnos nem 
egy esetben előfordult, hogy a jogo-
sultak hibásan kitöltött kártyát kaptak 
kézhez, korrigálásért a Megyei Tár-
sadalombiztosítási Igazgatósághoz 
kell fordulniuk. 

Mire jogosít a kártya? 

gáltatás a fogászatban is díjmentes 
lesz, a különleges protetikus munkák 
és igények fedezetét viszont a TB 
nem fedezi, mint ahogy egyéb, saját 
kérésre folytatott szakorvosi vizsgá-
latét sem. 

Egyelőre szakorvos nem választ-
ható háziorvosnak, ők a biztosító kár-
tyát nem is fogadhatják el. Hozzájuk 
a háziorvos bemutatójával mehetnek 
a betegek, az új rendszerben remél-
hetőleg több idejük lesz a páciensek-
re. Pillanatnyilag a szabad kórházvá-
lasztás sem lehetséges még, érvény-
ben marad a régi beutalási rendszer, 
de a kórházi, klinikai kezelés, gyógy-
torna, stb. továbbra is jár az igazol-
vánnyal rendelkezőknek. 

Ma háziorvost 
választunk... 

A hibátlanul kitöltött betegbiztosítá-
si kártya mindenki számára lehetővé 
teszi, hogy háziorvost, illetőleg házi 
gyermekorvost válasszon. A választ-
ható orvosok névsorát az önkor-
mányzati hivatal hirdetőtábláján füg-
gesztették ki, de olvasható lesz a 
Szuperinfóban ós a helyi lap hasáb-
jain is. A listára a jelenleg is fogadó 
körzeti és gyermekorvosok kerültek 
fel, az önkormányzat több körzet mű-
ködését nem tudja finanszírozni, a 
jelenleg városunkban működő ma-
gánorvosok pedig nem vállalták a há-
ziorvosi kötelezettségeket. Más vá-
rosban dolgozó orvost is lehet vá-
lasztani, de a TB sem a beteg, sem 
az orvos útiköltségét nem téríti. 

Jogosít továbbá az igazolvány va-
lamennyi alapellátást érintő egész-
ségügyi szolgáltatás térítésmentes 
igénybevételére, ingyenes szakorvo-
si kezelésre, vizsgálatra, kórházi be-
utalásra és kezelésre. Az alapszol-

Törökszentmiklóson 1989-ben tör-
tént területi átrendezés, ekkor ará-
nyosultak a körzetek, körülbelül 
2000-2200 beteggel. A háziorvosi 
rendelet szerint az egy orvosra jutó 
ideális beteglétszám körülbelül eze-
rötszáz lenne, ezt a fentiek alapján 
pillanatnyilag nem tudjuk biztosítani. 
A rendelet felső határt nem szab, de 
ügyelni kell a létszámra, mert a házi-
orvosi rendszer teljes körű ellátást 
jelent. Magyarán azt, hogy nem sak 
a járóképes beteget kell ellátni, ha-
nem a járóképtelent is. A háziorvos-
nak évente legalább két alkalommal 
az egész családot meg kell látogat-
nia, napközben készenlétben kell 
lennie, a beteget fogadnia kell, tele-
fonhívásra köteles házhoz mennie. 
Ezek a feladatok behatárolják az or-
vos fogadóképességét, a biztosítási 
kártya tulajdonosának sincs tehát 
korlátlan választási lehetősége. 

A döntés után az igazolvánnyal le-
het jelentkezni a választott orvosnál. 
Ennek nincs határideje, lehet jelent-
kezni kizárólag az orvosválasztás 
céljából, de ráér valaki akkor válasz-
tan i , amikor e l l á tás ra szo ru l va 
egyébként is felkeresné orvosát. Az 
alapelv szerint a választandó házior-
vosnak az eddig körzetébe tartozó-
kat fogadnia kell - őket elutasítani 
csak rendkívüli indokkal lehet -, az 
eddig más körzetbe tartozók fogadá-
sa az orvos ós a jelentkező meg-
egyezésén alapszik. 

A háziorvos a jelentkezés elfoga-
dásakor, az igazolvány megfelelő ro-
vatainak kitöltésével igazolja, hogy 

az őt választó személy ellátását vál-
lalja. Leválasztja az igazolványról az 
,,ellenőrző szelvényt" ós az „orvos 
szelvényét", az előzőt beküldi az ille-
tékes társadalombiztosítási igazga-
tósághoz, az utóbbit megőrzi. Ezzel 
a jelentkező háziorvosává vált. A ren-
delet lehetővé teszi a kárgya tulajdo-
nosának, hogy évente egy alkalom-
mal indoklás nélkül, ezen túlmenően 
indoklással átjelentkezhessen másik 
háziorvoshoz. 

Természetes, hogy a körzeti orvo-
sokból máról-holnapra nem lesznek 
háziorvosok, ez egy hosszú képzési, 
műszerezési folyamat eredménye-
ként valósul majd meg, de remélhe-
tőleg pozitív változások hamar ta-
pasztalhatók lesznek. 

Ellátatlan beteg nem 
lesz, az ügyelet 

tovább működik 

Felmerült az a kérdés is, hogy mi 
lesz azokkal, akik valamilyen ok miatt 
nem rendelkeznek igazolvánnyal, 
vagy lakóhelyükön kívül szorulnak 
orvosi ellátásra. 

A rendelet szerint - de az etika is 
ezt írja elő - az orvosnak a kártya 
meglététől függetlenül az ország bár-
mely területén a beteg segítségére 
kell sietnie, ha életvszélyről vagy sú-
lyos helyzetről van szó. Ilyen esetben 
a valamilyen módon történő elszá-
molásra utólagosan kerül sor. 

Sokan félnek attól is, hogy az ügye-
leti rendszer megszűnik majd. Erről 
szó sincs, hiszen az életveszélyes 
lenne. Pillanatnyilag az eddigi ügye-
leti rendszer tovább ól, ehhez meg-
vannak a feltételek, elérhető, köz-
ponti helyen van. A végleges ügyeleti 
rend majd június után alakul ki, for-
mációjával kapcsolatosan több lehe-
tőség is van. Az biztos, hogy az ügye-
letet csak a jelenleg működő házior-
vosok bevonásával lehet megszer-
vezni, hizen anyagiak miatt a keretet 
bővíteni nem lehetséges, de minden-
képpen az eddiginél jobb feltételek 
megteremtésére kell törekedni. 

Április 16-tal csak egy hosszú átfu-
tású egészségügyi reform kezdődött 
el, amelynek végrehajtása nem lesz 
zökkenőmentes, s számtalan terüle-
ten még kidolgozásra vár. De az biz-
tos, hogy egy egészséges, pozitív 
folyamat kezdődött el. 

Pásztor 
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A háziorvosok neve és a körzetek területi leírása 
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának jegyzőjétől megkaptuk ? felnőtt és a gyermekorvosi körzetek 

«területi leírásét, valamit a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési 
adatalt, melyeket az alábbiakban közlünk, 

1. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Várhelyi Dániel. Diploma kelte: 
1987. Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti 
orvosi gyakorlata van 1989 óta. 

2. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Boros Rózsa. Diploma kelte: 1963. 
Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti orvosi 
gyakorlata van 1964 óta. 

3. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Alföldi Rózsa. Diploma kelte: 1982. 
Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti orvosi 
gyakorlata van 1985 óta. 

4. számú felnőtt orvosi körzet: Az állás-
hely jelenleg nincs betöltve, a körzet ellátása 
helyettesítéssel történik. 

5. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Tivadar József. Diploma kelte: 
1970. Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti 
orvosi gyakorlata van 1970 óta. 

.6. számú felnőtt,orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Szalóki Árpád. Diploma kelte: 
1982. Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti 
orvosi gyakorlata van 1984 óta. 

7. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Gombkötő Gyula. Diploma kelte: 
1972. Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti 
orvosi gyakorlata van 1974 óta. 

8. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Magyar Elza. Diploma kelte: 1973. 
Szakorvosi képesítése: nincs. Körzeti orvosi 
gyakorlata van 1973 óta. 

9. számú felnőtt orvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Tóth Éva Erika. Diploma kelte: 
1985. Szakorvosi képesítése: tüdőgyógyá-
szat 1979. Körzeti orvosi gyakorlata van: 
1989 óta. 

* * * 

1. számú gyermekorvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Naay Mária. Diploma kelte: 1972. 
Gyermekszakorvos: 1976 óta. Gyermekkör-
zeti gyakorlata van 1978 óta. 

2. számú gyermekorvosi körzet: Orvos 

Tájékoztatás 
Úgy a felnőtt, mint a gyermekorvosi körzetek területi leírása a hatályos 

utcaelnevezéseket tartalmazza. Régi és új utcanevek 

Réqi elnevezés Úi elnevezés 
Engels utca Bajza József utca 
Lenin utca Batthyány utca 
Május 1. utca Pánthy Endre út 
Marx Károly utca Szent László út 
Mező Imre utca Pozderka utca 
Ságvári Endre utca Szent Erzsébet utca 
Mártírok utca Deák Ferenc út 
Vörös Hadsereg utca Széchenyi István út 
Széchenyi utca Kassai út 
László király utca Szent Imre utca 
Vörös Október utca Október utca 
Munkásőr utca Nemzetőr utca 
Április 4. utca Árnyas utca 
Rózsa tér Ipolyi Arnold tér 
Vörös Csillag utca Korona utca 
Batthyány utca Vásárhelyi Pál utca 
Deák Ferenc utca Vasút utca 
Felszabadulás utca Almásy út 
November 7. utca Bocskai út 
Bocskai utca Debreczenyi Imre utca 

neve: dr. Flóderer Erika. Diploma kelte: 
1987. Gyermekszakorvos: 1991 óta. gyer-
mekkörzeti gyakorlata van 1992. március 16 
óta. 

3. számú gyermekorvosi körzet: 1992. 
május 15-e után a körzet ellátása helyettesí-
téssel történik. 

4. számú gyermekorvosi körzet: Orvos 
neve: dr. Sefcsik Viktor. Diplomakelte: 1967. 
Gyermekszakorvos: 1971 óta. Gyermekkör-
zeti gyakorlata van 1973 óta. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a körzet-
hez (területhez) tartozó betegeket a biztosító 
kártya leadása nélkül is köteles ellátni az 
illetekes körzetben.dolgozó háziorvos. 

Dr. Pócz Zoltán 

A háziorvosok és a körzetek listája meg-
található a polgármesteri hivatalban és az 
egészségházban is. 

Felnőttorvosi körzetek 
1. számú körzet területi 
leírása Körzeti orvos: 
dr. Várhelyi Dániel 
Alkotás "utca 
Almásy út 
Árnyas utca 
Batthyány út (Bethlen G. 
út és Pánthy 5. út között 
166/a-ig) 
Bocskai út 
Budai Nagy Antal utca 
Deák Ferenc út (Bethlen 
G. út és Pánthy E. út kö-
zött) 
Ifjúság út 
Körösi Csorna Sándor ut-
ca 
Kutas Bálint utca 
Petőfi Sándor út (Beth-
len G. út ós Pánthy E. út 
között) 
Széchenyi István út 
Toldi utca 
Vasvári Pál utca 
2. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Boros Rózsa 
Alatkai út 

Bartók Béla utca 
Báthory utca 
Budai utca 
Csatorna út 
Csillag utca 
Erdős Imre utca 
Fertő utca 
határ utca 
Hámán Kató út 
Ipolyi Arnold tér 
Hock János utca 
Jegenye utca 
Kapisztrán utca 
Karancs utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Margit utca 
Mészáros Lőrinc u. 
Nyár utca 
Ösz utca 
Pacsirta utaca 
Rozmaring utca 
Rózsa Ferenc utca 
Szent Erzsébet utca 
Szellő utca 
Tavasz utca 
Templom utca 
Tél utca, Tópart utca 
Vásárhelyi Pál utca (a 

Táncnsics Mihály utcától 
végig) 
Vörösmarty utca 1 -55-ig, 
2-46-ig 
Zengő utca 
3. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Alföldi Rózsa 
Ady Endre út 
Aradi Vértanúk útja 
Berzsenyi Dániel utca 
Eötvös utca 
Győrffy István utca 
Hajnóczi József utca 
Hársfás utca 
Hold utca 
Kazinczy utca 
Martinovics Ignác utca 
Móra Ferenc utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nap utca 
Nádasdy utca 
Régi Vásártér 
Stadion út 
Szabó Rektor utca 
Szivárvány utca 
Táncsics Mihály utcla 
Táncsics lakótelep 

Téglagyár utca 
Tóth Árpád utca 
Thököly utca 
Wesselényi utca 
Vásárhelyi Pál utca 1-19-
ia, 2-64-ig. 
4. számú körzet 
Körzeti orvos: 
Alatka dűlő 
Asztalos János utca 
Balla (Fő u., Gyöngyvirág 
u.f Jégvirág u.) 
Ballapuszta 
Barta 
Földvárhalom dűlők 
Karancs dűlő 
Kastélydűlő 
Kelet utca 
Kenderföld dűlő 
Kisbartahalom dűlő 
Kuczori dűlő 
Liszt Ferenc utca 
Nemzetőr utca 
Perjéshát dűlő 
Pozderkahalom dűlő 
Radnóti utca 
Surjány (Fűzfa. Geszte-
nyefa, KMsfa, Nyírta u.) 

Surjányúitelep 
Surjány ÁG kerület 
Szakállastelep 
Szakállas puszta 
Szenttamás 
Szigetdűlő 
Szőlőhátulja dűlő 
Új Balla, Újtábla dűlő 
Vasút utca 
5. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Tivadar József 
Arany János utca 
Árpád utca 
Bacsó Béla utca 
Batthyány utca 1-75-ig, 
2-80-ig 
Bethlen Gábor utca 
Bessenyei utca 
Deák Ferenc út 1-77-ig, 
2-76-ig 
Debreczenyi Imre utca 
Délibáb utca 
Dugovics Titusz utca 
Fürst Sándor utca 
Jókai utca 
Kassai út 
(Folytatás a 13. oldalon) 
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Kecskés János utca 
Klapka utca 
Munkácsy Mihály utca 
Muskátli utca 
Nagy Bálint utca 
Petőfi Sándor út 1-13-ig, 
2-30-ia, Rákóczi út 
Stromfeld Aurél utca 
Széchenyi István út 1 -93-
ig, 2-86-ig 
Teleki László utca 
Tulipán utca 
Zalka Máté utca 
Zrínyi utca 
6. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Szalóky Árpád 
Akácos út 
Attila utca 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Balassa utca 
Baross utca, Béke utca 
Czuczor Gergely utca 
Dimitrov utca 
Diófa utca 
Dózsa György út 
Fenyő utca 

1. számú körzet 
Körzeti orvos: dr. Nagy 
Mária 
Alatka dűlő 
Babits Mihály utca 
Blaha Lujza utca 
Bem utca 
Bolyai Farkas utca 
Budai utca 
Bottyán János utca 
Bajza József utca 
Csikós József utca 
Csokonai Vitéz Mihály 
utca 
Damjanich utca 
Déryné utca 
DODÓ István utca 
Erdős Imre utca 
Esze Tamás utca 
Fertő utca 
Földvárhalom dűlők 
Gárdonyi Géza utca 
Határ utca 
Hunyadi utca 
Hunyadi tér 
Irinyi utca 
József Attila utca 
Katona József utca 
Kálmán Imre utca 
Karancs dűlő 
Karancs utca 
Kiss János utca 
Kinizsi utca 
Kossuth Lajos út (Köztár-
saság és a József Attila 
úttól lefelé) 
Kossuth Lajos út (184-től 
276-ig, 187-től 295-ig) 
Köztársaság utca 
Margit utca 
Mátyás király utca (Köz-
társaság út sarkáig) 
Mátyás király utca (Köz-
társaság úttól végig) 
Mikszáth Kálmán utca 
Pacsirta utca 
Pázmány Péter utca 
Rózsa Ferenc utca 
Sallai utca 
Somogyi Béla utca 
Szabaasajtó utca 
Szabadságharcos utca 
Szent László utca 

Gorkij utca 
Hajnal utca 
Hungária utca 
Ibolya utca 
Kállai Éva utca 
Kilián György utca 
Kun Béla út 
Madách utca 
Papp Sándor utca 
Rezeda utca 
Sallai Imre utca 
Száva utca 
Szegfű utca 
Szélmalom utca 
Sziklai Sándor utca 
Szondi utca 
Thurzó Ferdinánd utca 
Úttörő utca 
Viola utca 
Virág utca 
7. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Gombkötö Gyula 
Bem utca 
Bólyai Farkas utca 
Damjanich utca 
Dobo István utca 

Szellő utca 
Szolnoki utca 
Szőlőhátulja dűlő 
Tópart utca 
Türr Isván utca 
Váci Mihály utca 
Vásárhelyi Pál u. (22-től 
a páros oldala, 35-től a 
páratlan oldala) 
vécsey utca (elejétől a 
Szent László útig) 
Vécsey utca (Szent 
László úttól végig) 
Vörösmarty utca 
2. számú körzet 
Körzeti orvos: dr. Fló-
derer Erika 
Almásy út (a Batthyány 
útig) 
Ady Endre utca 
Alatkai utca 
Bartók Béla utca 
Batthyány u. (a Bethlen 
Gábor úttól a Hunyadi 
útig) 
Báthori utca 
Budai Nagy Antal utca 
Bocskai utca 
Csatorna utca 
Csillag utca 
Fáy András lakótelep 
Hámán Kató utca 
Hársfás utca (Szabó 
Rektor útig) 
Hock János utca 
Ipolyi Arnold tér 
jegenye utca 
Kapisztrán utca 
Kazinczy Ferenc utca 
Kossuth Lajos út (Ady 
Endre úttól az Ibolya cuk-
rászdáig 180 ós 185 szá-
mig) 
Korona utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kutas Bálint utca 
Laborfalvi utca 
Mária utca 
Mészáros Lőrinc utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Pánthy Endre út 
Pozderka utca 

Irinyi utca 
József Attila utca 
Kinizsi Pál utca 
Kiss János utca 
Köztársaság utca 
Mátyás király utca (23-
tól, a Szabadsajtó utcá-
tól) 
Somogyi Béla utca 
Szabadságharcos utca 
Szent László út 
Szolnoki út 
Vécsey utca (Szabad-
ságharcos utcától -13-tól 
lefelé) 
Pázmány Péter utca 
Vörösmarty utca 55-től, 
48-tól végig 
8. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Magyar Elza 
Babits Mihály utca 
Bajza József utca 
Batthyány utca (Pánthy 
Endre úttól - végig) 
Blaha Lujza utca 
Bottyán János utca 

Rozmaring utca 
Szabó Rektor utca 
Szent Erzsébet utca 
Szent Imre utca 
Szent István utca (Koro-
na útig) 
Tavasz utca 
Táncsics Mihály utca 
Táncsics lakótelep 
Templom utca 
Tél utca 
Toldi utca 
Vásárhelyi Pál u. (9-33-
ig, 2-16-ig) 
Zengő utca 
3. számú körzet 
Körzeti orvos: 
Aradi Vértanúk útja 
Arany János utca 
Árpád utca 
Bacsó Béla utca 
Batthyány u. (Bethlen 
Gábor útig) 
Besenyei út 
Bethlen Gábor utca 
Berzsenyi Dániel utca 
Bihari utca 
Cimbalmos utca 
Dankó Pista utca 
Deák Ferenc u. (Bethlen 
Gábor útig) 
Debreczenyi Imre utca 
Délibáb utca 
Dugovics Titusz utca 
Eötvös utca 
Fürst Sándor utca 
Győrffy István utca 
Hajnóczi József utca 
Hársfás utca (a Szabó 
Rektor úttól végig) 
Hegedűs utca 
Hold utca 
Jókai utca 
Kassai utca 
Kecskés János utca 
Kelet utca 
Kígyó utca 
Klapka utca 
Kossuth Lajos út (mind-
két oldala az elejétől a 
Bethlen Gábor út és az 
Ady Endre útig) 
Liliom utca 

Csikós József utca 
Csokonai Vitéz Mihály 
utca 
Deák Ferenc út (Pánthy 
Endre úttól - végig) 
Déryné utca 
Esze Tamás utca 
Fadrusz János utca 
Gárdonyi Géza utca 
Hunyadi utca 
Hunyadi tér 
Katona József utca 
Kálmán Imre utca 
Kisfaludy utca 
Korvin Ottó utca 
Korona utca 
Laborfalvi utca 
Mária utca 
Mátyás király utca 
(a Szabadsaitó útig) 
Mikes utca, Október utca 
Pánthy Endre út 
Petőfi Sándor út 
Pozderka utca 
Polgár Gellér utca 
(Pánthy Endre úttól vé-
gig) 

Liszt Ferenc utca 
Magyar utca 
Martinovics utca 
Munkácsy Mihály utca 
Móra Ferenc utca 
Móricz Zsigmond utca 
Muskátli utca 
Nagy Bálint utca 
Nádasdy utca 
Nap utca 
Nefelejcs utca 
Nemzetőr uca 
Petőfi u. (Bethlen Gábor 

Raclnóti utca 
Rákóczi utca 
Régi Vásártér 
Rózsa utca 
Stadion utca 
Stromfeld Aurél utca 
Szivárvány utca 
Teleki László u. (1-23-ig, 
25-től végig) 
Téglagyár utca 
Tóth Árpád utca 
Thököly utca 
Tulipán utca 
Vasút utca 
Wesselényi utca 
Zalka Máté utca 
Zenész utca 
Zrínyi utca 
4. számú körzet 
Körzeti orvos: Dr. Sef-
csik Viktor 
Akácos utca 
Alkotás utca 
Attila utca 
Árnyas utca 
Almásy u. (Battyhány út-
tól végig) 
Barta 
Ballapuszta 
Balassa utca 
Bajcsy Zsilinszky utca 
Baross utca 
Balla (Fő u., Gyöngyvi-
rág u., Jégvirág u.) 
Béke utca 
Czuczor Gergely utca 
Deák Ferenc utca (Beth-
len Gábor úttól) 
Dimitrov utca 

Szabadsajtó utca 
Szent Imre utca 
Szent István utca 
Széchenyi István út 
(Pánthy Endre úttól vé-
gig), Mikszth Kálmán u. 
Tűrr István utca 
Vázi Mihály utca 
Vécsey utca 
(Szabadsajtó úttól végig 
-110-től felfelé) 
9. számú körzet 
Körzeti orvos: 
dr. Tóth Éva 
Bihari utca 
Cimbalmos utca 
Dankó Pista utca 
Fáy András lakótelep 
Kígyó utca, Kossuth tér 
Kossuth Lajos 
út végig mindkét 
oldala 1-347-ig, 
2-310-ig 
Liliom utca, Magyar utca 
Nefelejcs utca 
Rózsa utca, Zenész utca 
Hegedűs utca 

Diófa utc 
Dózsa György utca 
Fadrusz János utca 
Fenyő utca 
Földvárhalom dűlők 
Gorkij utca 
Hajnal utca 
Hungária utca 
Ibolya utca 
Ifjúság utca 
Kállai Éva utca 
Kilián György utca 
Kisfaludy utca 
Korvin Ottó utca 
Körösi Csorna Sándor ut-
ca, Kun Béla utca 
Kuczori Dűlő 
Kastély dűlő 
Kenderföld dűlő 
Kisbartahalom dűlő 
Madách utca 
Mikes utca, Október utca 
Pánthy Endre út (Batt-
hyány úttól végig) 
Perjéshátdűlő 
Papp Sándor utca 
Petőfi utca (Bethlen Gá-
bor úttól a Hunyadi útig) 
Polgár Gellért utca 
Pozderkahalom dűlő 
Rezeda utca 
Surjány (Fűzfa, Geszte-
nyefa, Kőrisfa, Nyírfa u) 
Surjányúitelep 
Surjány ÁG kerület 
Száva utca 
Szegfű utca 
Szent István utca (a Batt-
hyány úttól végig) 
Széchenyi István utca 
Szélmalom utca 
Sziklai Sándor utca 
Szondi utca 
Szakállas telep 
Szakállas puszta 
Szenttamas 
Szigetdűlő 
Thurzó Ferdinánd utca 
Úttörő utca 
Újballa, Újtábla dűlő 
Vasvári Pál utca 
Viola utca 
Virág utca 

Gyermekorvosi körzetek 
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Könnyebb dobogóra kerülni, mint bentmaradni? 

Fények és árnyékok a kézisek körül 
Régóta tudjuk, hogy egy adott 

kérdére nem mindig lehet egy igaz 
választ adni. Egyáltalán nem mind-
egy, hogy mikor, kinek tesszük fel 
a kérdést, de még az adott szituá-
ció sem. Amikor a Debrecen elleni 
idegenbeli és a Balassagyarmat el-
leni hazai mérkőzés között elsétál-
tam NB I. B-s kéziseink edzésére, 
azzal a céllal mentem, hogy a cso-
port légköréről, a játékosok hangu-
latáról, az esélyekről és a további 
tervekről beszélgessünk. A csapat 
jelenlegi helyezését ismerve, a do-
log könnyű és hálás feladatnak 
ígérkezett. Aztán mégis keserű 
szájízzel, a címben feltett kérdésen 
tépelődve indultam hazafelé. A mi-
értre a megkérdezettek válaszai 
adták a feleletet. 

Kocsis Lajos vezetőedző egy év 
kihagyás után vette ismét át a csapat 
irányítását, s vezetésével az őszi sze-
zon végére a dobogó harmadik foká-
ra tornaszta fel magát a csapat. 

- Van-e elég erő, elszántság a aár-
dában, hogy megőrizze ezt a helyet, 
netán lehet-e még előbbre tekinteni? 

- A kérdés eső részére nehezebb a 
válasz. A január közepén kezdődő 
felkészülésünk nagyon jól sikerült. A 
Kölcsey tornatermében kitűnőek vol-
tak a feltételek, a kondi és futóedzé-
sek is megtették hatásukat. Egysé-
ges, bizakodó társaság kezdte meg a 
tavaszi idényt, s az eddigi eredmé-
nyek, a mutatott játék igazolta, hogy 
a csapat jó forában van. Két hazai 
mérkőzésünket a 10, illetve 13 gólos 
győzelemmel zártuk, s az idegenbeli 
vereségek se tévesszenek meg sen-
kit. A debreceni eredménnyel nem 
dicsekedhetünk, de a Biokontakt elle-
ni háromgólos vereség*nagyon is jó 
eredménynek számít. Sajnos idegen-
ben nekünk nem csak az ellenfelek-
kel kell megküzdenünk. Ők, egy kivé-
telével mind csarnokban edzenek, 
játszanak, s mivel mi nem ahhoz 
szoktunk, náluk eleve bizonyos hát-
ránnyal lépünk pályára. Megmondom 
őszintén, ismerve a megyei viszonyo-
kat, nagyon csodálkozom, hogy ez a 
város még nem tudott összehozni 
egy sportcsarnokot. De hagyjuk most 
ezt. 

Időközben két erősítés érkezett: 
Bárányi Tóni az NB ll-ből került hoz-
zánk, nagyon gors és dinamikus, 
Szép Kis Krisztián pedig az NB l-ből; 
195 centi magas és ami lényeg: bal-
kezes. így most már két balkezesünk 
van, ami lényegesen megkönnyíti a 
csapatszerkezet kialakítását, s jóval 
több támadófigura beépítését teszi le-

hetővé. Szükség is lesz erre, hiszen 
dobogóért küzdünk, márpedig ez 
több csapatnak is célkitűzése, s 
mindegyik minket akar onnan leszorí-
tani, dehát ebbe nekünk is lesz bele-
szólásunk. Az biztos, hogy a Cegléd 
toronymagasan nyeri a bajnokságot, 
a Szarvas második helye is valószí-
nű. A harmadik helyért viszont óriási 
küzdelem a TSE, a Csepel és a Tau-
rus között. Két vetélytársunknak élet-
bevágó kérdés a dobogóra lépés, 
mert ez a feltétele további szponzorá-
lásuknak. Ennek ellenére hiszem, 
hogy miénk lesz a harmadik hely, 
mert mint mondtam, ilyen egységes, 
ilyen elszánt ez a csapat még soha-
sem volt. 

Ami az előbbre tekintést illeti, arra 
könnyű válaszolni. Nincs hová előre 
tekinteni. Hiába jutnánk fel az NB I-
be, azonnal vissza kellene lépni, hi-
szen az abban való szereplés elemi 
feltétele a fedett csarnok. Arról nem 
is beszélve, hogy oda milliók kellené-
nek. 

- Danyi Tibornak, az ősszel Olajbá-
nyásztól érkezett irányítónak van-e 
az elhangzottakhoz hozzáfűzni való-
ja? , 

- En nagyon jól érzem magam eb-
ben a klassz kis kollektívában. Őszin-
tén megmondom, meglepődtem, 
amikor idekerül tem, mert sokkal 
rosszabbra számítottam. Úgy érzem 
jobb itt mint az Olajban. Sokkal jobb 
a hangulat, mindenki küzd, hajt, s az 
NB I. B-hez is megvannak a feltéte-
lek. A dobogóban biztos vagyok, s én 
szeretnék ezzel a csapattal még a 
legmagasabb osztályban is játszani. 

- Kiss Ferencnek, aki alapító tag-
ként a hetvenes évek megyei bajnok-
ságában kezdte a csapattal, maradt-
e még olyan álma, ami nem valósult 
meg? 

- Milyen álmom lehetne nekem 
még? Mi annak idején úgy kezdtük el, 
hogy salakpályáról mentünk edzés 
után fürödni,'ahonnan nem egyszer 
el is zavartak bennünket. Elképesztő-
en rossz körülmények között dolgoz-
tunk a hetvenes években. Évekig ke-
serevesen küszködtünk az NB ll-be 
jutásért, legtöbbször csak banánhé-
jon csúsztunk el. Aztán végre sikerült, 
s a lendület az NB I. B-ig vitt bennün-
ket, ahol - ez most már biztos - sikerült 
megkapaszkodni. Ezért megérte ti-
zenegynéhány év munkája, keserve, 
rengeteg idő és energia. Nekem 
ennyi bőven elég. Azaz egy álmom 
még van, legalább egyetlen évadot 
szeretnék hazai csarnokban végigját-
szani... 

Tóth András szakosztályvezető vé-
gighallgatta a beszélgetést. 

- Osztozik-e az edző, a játékosok 
bizakodásában? Elégedett-e a jelen-
legi helyzettel? 

- Ha a csapatra, az eddig nyújtott 
teljesítményre gondolok, elégedett 
lehetek, hiszen az az előzetes vára-
kozásnak megfelel. Idehaza biztosan 
nyertük mindkét mérkőzésünket és 
az idegenbelieket is nagy csatában -
nem minden külső körülménytől füg-
getlenül - veszítettük el. Ennek a gár-
dának van tartása, fazonja, akarása 
és rengeteg munkát végez. A bizako-
dásukban is osztozom, hiszen ver-
senyben vagyunk a bronzéremért. 
Hogy sikerül-e megszerezni, nem tu-
dom, de ha lecsúszunk róla is, meg-
érdemelsz a társaság minden elis-
merést. És itt jön a de! A fentiekből az 
következik, hogy ezek a fiúk sokkal 
jobb feltételeket érdemelnének meg 
a jelenleginél. Ezzel szemben a játé-
kosok anyagi és erkölcsi elismerése 
egyáltalán nem megfelelő. Ezt diffe-
renciálttá, teljesítmenyorientáltá kel-
lene tennünk. Persze ehhez pénz is 
kellene. Tarthatatlan állapot, hogy a 
játékosok premizálása egy nem helyi 
nagyvállalat vezetőinek jóindulatától 
függ. A győzelmekért járó pénzen túl 
ha a csapat az 1 -4 hely valamelyikén 
végez, kaphatnak a játékosok fejen-
ként 5-5 ezer forintot. Azt ne felejtsük 
el, hogy győzni csak az öt-hat hóna-
pig tartó bajnokságban lehet, edzeni 
viszont egész évben kell. Máris hal-
lom a felvetést, ezek a fiúk elsősor-
ban nem játszani szeretnek? De 
igen, csakhogy azért a boltban sem-
mit nem lehet kapni. Amíg más a pénz 
után futkos, a kézilabdás a kétheti 8-9 
elfoglaltságot jelentő tevékenységé-
ért bruttó 1 -2 ezer forintos elismerés-
ben részesül. 

Továbbra is megoldatlan a szak-
osztály ügyei egy részének intézése. 
A múlt évi nagy ígéretekből nem sok 
valósult meg. De még ez hagyján, 
nem ez a legnagyobb gondunk. Más 
miatt kerültünk kiélezett helyzetbe. 
Tavaly a szövetség engedélyezte, 
hogy szabadtéri pályán fogadjuk el-
lenfeleinket. Ez jövőre már nem való-
színű. Vagy lesz olyan tornaterem, 
ahol lejátszhatjuk mérkőzéseinket -
de legalább biztosítékot ad a város a 
szövetség felé, hogy a közeljövőben 
épül ilyen vagy pedig az NB l-es 
álmok helyett meg kell válnunk az NB 
I. B-től is. De akkor ajátékosok zömé-
től is, mert cél nélkül nincs munka és 
nincs eredmény sem. Márpedig ha ez 
megtörténik, nem tudom lesz-e vala-
ha még a városnak első osztályban 
játszó csapata. 

Akkor hát, melyik is a könnyebb? 
-Pásztor-
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Versenynaptár 

Atlétika 
Május 15-16. Diákolimpia III. korcso-

port, megyei döntő, Szolnok 
Május 16-17. Diákolimpia l-ll. korcso-

port megyei döntő, Szolnok 
Május 15-16. Megyei ifjúsági és ser-

dülő A-korcsoportos egyéni 
bajnokság, Szolnok 
Május 23. Testvériség dobóverseny, 

Budapest 
Május 30. Leggyorsabb - legkitartóbb 

országos döntő, Zalaegerszeg 
Május 30-31. Országos vidékbajnok-

ság, Zalaegerszeg 
Június 3-5. Budapesti serdülő B-

összetett bajnokság, Budapest 
Június 5-6. Megyei serdülő B-össze-

tett bajnokság, Szolnok 
Június 13-14. Országos ifjúsági 

ügyességi cs.b., Budapest 
Június 15-16. Diákolimpia III. korcso-

port országos döntő, Debrecen 
Június 19-20. Budapesti ifjúsági és 

serdülő A-korcsoportos egyéni 
bajnokság, Budapest 

Labdarúgás. NB 
III. Mátra-csoport 

Május 2.16.30: TSE-Heréd Apc 
Május 9.16.30: Balassagyarmat-TSE 
Május 16.17.00: TSE-Nagyréde 
Május 23.17.00: Jászberény-TSE 
Május 31. 17.00: TSE-Salgótarjáni 

Tűzhelygyár 
Június 7. 17.00: Salgótarjáni BTC-

TSE 
Június 13.17.00: TSE-Gödöllő 

Kézilabda. 
NBI/B. 

Május 3.11.00:TSE-Balassagyarma-
ti Kábel 

Május 10.11.00: Taurus-TSE 
Május 16.11.00: TSE-Dunapack SC 
Május 24.11.00: TSE-Tiszavasvár 
Május 30. 11.00: Dunakeszi VSE-

TSE 
Június 6.11.00: TSE-Szarvas 

SPORTHÍREK 
INNEN-ONNAN 

A Magyar Atlétikai Szö-
| vétség rangsorolta az őr-
li szág 169 atléti kai szakosz-
1 tályát az országos bajnoki 
| helyezések és az elért mi-
1 nősítések alapján. A TSE 
i atlétikai szakosztálya az 
| előkelő 36. helyet szerezte 
1 meg az 1990-91-es ered-
| mények után, ami egyben 
I azt is jelentette, hogy az 
| eddigi C kategóriából B ka-
ll tegóriás szakosztállyá lé-
| pett elő. 

Az atléták alapozó edzé-
sek utáni első megmérette-
tése a megyei mezei futóbaj-
nokság volt, ahonnan igen 
szép eredményekkel tértek 
haza a versenyzők. 

Eredmények: gyermek-
csoport, fiú csapat 1. helye-
zés, fiú egyéni: 2. Bognár 
Zoltán, 3. Földvári Attila, lány 
egyéni 2. Csontos Rozália; 
serdülő B. leány csapat 1. 
helyezés, egyéni 2. Bartus 
Csilla. 

Április 10-12-e között ren-
dezték meg a középfokú tan-
intézetek országos ökölvívó 
bajnokságát, melyen Szűcs 
A ti la a Székács Elemér Mg. 
Szakközépiskola tanulója el-
ső helyezést ért el. Edzője: 
Zakar Mihály. 

* 
A megye testnevelés tago-

| zatos iskoláinak tornaverse-
| nyén kerültek megmérette-
ti tésre a Kölcsey Úti Altalános 
| Iskola 3-4 osztályos tanulói. 
| A fiúk és lányok egyaránt bi-
li zonyították, hogy alaposan 
| felkészítve érkeztek a baj-
| nokságra. 
| A 12 tagozatos iskola csa-
l j patai közöl a fiúk a szolnoki 
** Széchenyi mögött a 2. he-

lyen végeztek (Tar Gergő, 

Ádám Zoltán, Drávucz Ist-
ván, Bereznai Ferenc, Gu-
lyás Viktor, Molnár Attila), 
míg a lányok a széchenyisek 
A és B csapata mögött 3. 
helyezést elérve, először áll-
hattak fel a dobogóra (Őz 
Edina, Magyar Mónika, Ke-
lemen Gitta, Dorka Emese, 
Karakas Éva, Nagy Zsu-
zsanna). Edzőjük: Takács 
Mária. 

A kosárlabdás lányok (7-
8. o.) megyei diákolimpiai 
döntőjén már a szolnoki-
aknak sem sikerült meg-
akadályozni a Kölcsey lá-
nyait a végső győzelem-
ben, amely a bajnoki címet 
jelentette. A lányok ezzel 
az országos területi döntő 
résztvevői lehetnek (Ko-
vács Szilvia, Jávor Zsu-
zsanna, Tóth Katalin, Kör-
möndi Szilvia, Papp Márta, 
Kánya Orsolya, Koller Be-
áta, Teskó Andrea, Kovács 
Gabriella, Herolt Tímea, 
Bódi Edina). Testnevelő: 
Takács Mária. Edző: Nagy 
Tibor. 

A Kölcsey Úti Altalános Is-
kola fiú és leány kézilabda 
csapata az 1991/92-es ta-
név valamennyi városi és 
DSE által szervezett tornát 
megnyerve indult a megyei 
területi döntőn. Mindkét csa-
pat az első helyen végzett az 
alábbi eredményekkel: fiúk: 
Kölcsey-Cibakháza 43:4, 
Kölcsey-Szolnok 25:5, lá-
nyok: Kölcsey-Jászladány 
16:8, Kölcsey-Kunszentmár-
ton 19:11. A megyei döntőre 
május 8-án kerül sor Török-
szentmiklóson, a fiúknál 
Szandaszőlős, Karcag, Köl-
csey, a lányoknál Beseny-
szög, Jászberény, Kölcsey 
között. P. G. 
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Körzeti orvosok ügyeleti beosztása 
május hónapban 

Nap 
1-jén 
2-án 
3-án 
4-én 
5-én 
6-án 
7-én 
8-án 
9-én 
10-én 
11-én 
12-én 
13-án 
14-én 
15-én 
16-án 
17-én 
18-án 
19-én 
20-án 
21-én 
22-én 
23-án 
24-én 
25-én 
26-án 
27-én 
28-án 
29-én 
30-án 
31-én 

délután 
1 
2 
3 
4 
1 
5 
3 
2 
T ¡szatén yő 
5 
7 
9 
4 
2 
3 
Tiszapüspöki 
7 
9 
5 
3 

7 
1 
Tiszatenyő 
8 
1 
9 
2 
7 
4 
Tiszapüspöki 
1 

éjjel 
1 
2 
3 
4 
7 
5 
9 
8 
Tiszatenyő 
5 
2 
3 
7 
9 
5 
Tiszapüspöki 
7 
8 
1 
9 
1 
7 
Tiszatenyő 
8 
2 
1 
9 
3 
4 
Tiszapüspöki 
1 

készenlét 
dr.Boros Rózsa 
Alföldi Rózsa 
dr.Gombkötő Gyula 
dr.Tivadar József 
dr.Tóth Éva 
dr. Magyar Elza 
dr.Alföldi Rózsa 
dr.Boros Rózsa 
dr. Gombkötő Gyula 
dr. Tóth Éva 
Gombkötő Gyula 
dr. Tóth Éva 
dr. Magyar Elza 
dr. Boros Rózsa 
dr. Alföldi Rózsa 
dr. Tivadar József 
dr. Magyar Elza 
dr. Tóth Éva 
dr. Tivadar József 
dr. Várhegyi Dániel 
dr. Gombkötő Gyula 
dr. Alföldi Rózsa 
dr.Boros Rózsa 
dr. Alföldi Rózsa 
dr. Várhelyi Dániel 
dr. Tóth Éva 

dr. Boros Rózsa 
dr. Gombkötő Gyula 
dr. Tivadar József 
dr. Várhelyi Dániel 
dr. Tivadar József 

Erdély 
hete 

Ismét találkozót tartottak 
az Erdélyből áttelepültek a 
városi könyvtárban 1992. áp-
rilis 26-án a helyi MDF szer-
vezet közreműködésével. A 
harmadízben megrendezés-
re kerülő rendezvényen ötta-
gú szervezőbizottságot hoz-
tak létre. Szeptember hónap-
ban ugyanis az MDF szerve-
zet k e z d e m é n y e z é s é v e l 
megtartották az Erdély hete 
című rendezvénysorozatot, 
melyben erdély i népitánc 
együttes és népi zenekar lép 
fel városunkban, sor kerül 
kint élő művészek bemutat-
kozására, sőt barátságos fut-
ballmérkőzésre is. A találko-
zó résztvevői felajánlották, 
hogy otthoni kapcsolataik se-
gítségével hozzájárulnak a 
rendezvény sikeréhez. Min-
denkit várnak 1992. május 
25-én 16 órakor a polgár-
mesteri hivatalba, aki ebben 
segítséget tud nyújtani. 

K. Gy.-né 

Gyógyszertári 
nyitvatartás 

Május 1 -8-ig Almásy u. 2. 
15/66. 

Május 8-15-ig Kossuth u. 
83. 15/68 

Május 15-31 -ig Almási u. 
2.15/66 

Befejezéséhez kö-
zeledik a városi 
könyvtárban októ-
ber óta tartó előa-
dássorozat: A Biblia 
a társművészetek-
de/7 címmel. Az utol-
só két előadás ideje 
és témája: 

május 14-én 17 
óra: Három példázat 

május 28-án 17 
óra: A Biblia és más 
vallások 

Tájékoztatjuk a cikkekre 
észrevételt tevő olvasókat, 
hogy több olvasói levelet is 
kaptunk, melyeket csak a kö-
vetkező számokban tudunk 
közzétenni. 

Grafológus 
vendégünk volt... 
Április végén kedves vendége volt a városi Életmód 

Klubnak. A grafológia alapismereteivel ismertette meg az 
érdeklődőket Füzes Mária grafológus. Elmondása szerint 
tizenhárom éves korában ejtette rabul az írásfejtés vará-
zsa, azóta él ebben a „szerelemben". Ma két egyetemen 
tanít ós a Buddhista Főiskola is helyet ad a grafológiának. 
Megtudhattuk, hogy az írástudomány három rétegre ta-
golja az írást: az első rész, amikor megtanulunk írni, a 
második, amikor a megtanult írásképet magunknak átala-

f | kítjuk ós a harmadik a pillanatnyi lelkiállapotunk. 
| | Füzes Mária beszélt arról is, hogy írásunkban szemé-
¡1 lyiségünk, az emberekhez kapcsolódó energiánk, eltitkolt 
§ terveink is benne vannak. Aláírásunk egy dióhéjban meg-
Ü határozott önéletrajz. B.B. 

Kölcsey napok - először 
Kölcsey Ferenc nevét vette 

fel ebben a tanévben a vplt 
Rózsa Ferenc Téri Körzeti Al-
talános Iskola. Ezzel kapcso-
latosak a Kölcsey-napok, 
amikről Ferenc Jánosné igaz-
gatóhelyettestől tudtunk meg 
részleteket: 

- Szeretnénk hagyományt 
teremteni ezzel a most induló 
rendezvénysorozattal, melyre 
mindig meghívnánk a város 
társintézményeit és a patroná-
ló szerveket. A Kölcsey-na-
pokra június 1 -5-ig többféle te-
vékenységet hirdettünk meg. 
Bevezetőül már ehhez kap-
csolódik a Madarak és a fák 
napja május 30-án, amit nagy-
szabásúra tervezünk Szentta-
máson, és részletes program-
ját külön plakáton fogjuk kö-
zölni. 

Az ünnepélyes megnyitó jú-
nius 1-jén lesz a főépületben. 
A további napok programja: 

a képzőművészeti alkotá-
sok pályaműveinek bemutatá-
sa, értékelése, jutalmazása; 

történelmi vetélkedő: Köl-
csey és a reformkor; 

szavalóverseny; 
sportvetélkedők; 
kiállítás a tanulók éves mun-

káiból, mindkét épületben; / 
kirándulás szervezése a 

Kölcsey emlékhelyekre, osz-
tályonként két-két tanulóval; 

az alsó tagozatosok tanul-
mányi versenyei; 

befejezésül a zeneiskolás 
tanulók hangversenye lesz jú-
nius 5-én, ami már másfél év-
tizedes hagyomány az iskolá-
ban. 

Még megemlítette az igaz-
gatóhelyettes, hogy a korata-
vaszi faültetést is már névadó-
juk tiszteletére végezték a 
gyerekek a két épület udvarán 
és környékén. A csemetéket a 
Városüzemeltetési Centrum 
adományozta az iskolának. 

- Köszönöm a részletes tá-
jékoztatást, és mindén tanuló-
nak eredményes felkészülést 
kívánok! 

Hajnal Józsefné 

MEG EGY AJANLAT 
A NYÁRRA 

A városi könyvtár zenei és ismeretterjesztő részlege tízna-
pos számítógépes tanfolyamot szervez felsőtagozatos - 5-8 
osztályos - tanulóknak. Ideje: 1992. július 6-18-ig, naponta 
9-16 óráig. Díja 1700 forint. Az ebédeltetést is biztosítják, 
költsége a díjban benne van. 

Az eredményes oktatás érdekében maximum 18 főt vesz-
nek fel, jelentkezési sorrendben. Határidő: május 31. 

Jelentkezni a városi könyvtárban lehet, 500 forint előleg 
befizetése mellett. 

H. J.-né 
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