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Folytatjuk az 

ÉJSZAKA 
FANTOMJA 

címmel egy hónapja 
megjelent cikket. 

" Az érintett nem 
nyilatkozik" 

A Hónap kérdése: Miért nem lehet hónapok óta 92-es oktánszámú keveréket kapni a törökszentmiklósi benzinkútnál? 

Törökszentmiklós és Vidéke 

FÜGGETLEN KÖZELETI LAP 
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KLUB AVATÁS 
A Fürst Sándor utca 1 ./a alatt, a volt MSZMP te-

rületi székház épületében a Városi Önkormányzat 
létrehozta a II. számú IDŐSEK KLUB-ját. 

A 86 négyzetméteres épületben hangulatos tár-
salgó várja TV-vel, videóval, játékokkal, friss napi 
sajtóval az idős tagokat. 20 férőhelyes lenne a klub, 
de 23 taggal nyitottak, és az érdeklődők száma egy-
re nő. Ebédlő, tálalókonyha, fürdőszoba (törülköző-
vel, hajszárítóval) szolgálja ellátásukat, kényelmü-
ket. 

Segítséget is kapnak a 
fürdéshez a rászorulók. 
Akinek mosni nincs le-
hetősége vagy ereje, az 
szolgáltatásként ingye-
nesen moshat is. Végül 
egy kis irodahelyiség-
ben lehet beszélgetni a 
vezetőnővel; Oíl é Já-
nosné Erzsikével, aki 
minden problémájukkal 
törődik. Itt hallgatja 
meg gondjaikat, taná-
csot ad, vérnyomást 
mér. Szükség esetén a 
készenléti gyógyszerek is rendelkezésre áll-
nak.Rosszullétkor itt lehet pihenni az orvos megér-
kezéséig. 

Mindez ingyenes, csak a reggeliért és az ebédért 
kell fizetni, jövedelmüktől függően, akárcsak az I. 
számú klubban, az Almási úton. Az étkezés nem 
kötelező. A beteget otthonában vagy a kórházban 
látogatják, házi gondozást biztosítanak részére. 

Programok szervezése, kirándulások teszik szi-
nesebbé napjaikat. Mikrobusszal utaznak, térítés-
mentesen. 

Közel másfél milliós költséggel elkészült klu-
bot július 20-án délelőtt 10 órakor nyitottákmeg. 
Vendégek voltak: Szegő János polgármester, Fe-
jes Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke, Dr Tóth Tímea, a 
Népjóléti Iroda vezetője, továbbá a két terüliti 
képviselő: Dr. Süle Mihály és Pintér Zoltán, akik 
50-50 ezer forinttal járultak hozzá a költségek-
hez, a rendelkezésükre álló pénzből. 

A kezdeti nehézsége-
ken túljutottak, de még 
hátravan az utcarész par-
kosítása, padok, aztalok 
felállítása, 10-12 méte-
res kis bekötőút építése a 
gépkocsik részére, majd 
pedig a külső fal festése. 
Ha mindez megvalósul, 
az épület kivülről is sze-
met gyönyörködtető, 
vonzó otthonná fog válni. 

Nagy örömmel fogad-
ták, és hálásan köszönik 
az idős emberek a régen 
áhított klubot. Már igen 

nagy szükség volt rá ebben a városrészben. Köszö-
netüket fejezik ki a polgármesternek és a képvise-
lőknek, hogy biztosították az épületet, az átalakí-
tást, berendezést, és a működtetéshez szükséges 
pénzt. (Kapnak hamarosan egy szakképzett ápoló-
nőt klubgondozónak, és egy kisegítő dolgozót is.) 

A II. számú IDŐSEK KLUB-jának megnyitásával 
nagyot lépett előre városunk. Ez bizonyítja, hogy 
nálunk is tisztelet és megbecsülés övezi azt a gene-
rációt, amelyik felnevelte a ma dolgozóit, és vállán 
hordozta az elmúlt ötven év minden terhét 

Hajnal Józsefné 

HELYREIGAZÍTÁS 

A júliusi számunkban 
megtréfált bennünket a 
nyomda. Bálint József 
zagyvarékasi fafaragó ké-
pe lemaradt a jobb szélről. 
A KIPP-KOPP Játszópark 
avatásán készült képen 
Szegő János polgármester 
és Mészáros János alpol-
gármester társaságában 
látható. 

Foto: Árvái 
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HA VALAMI FOLYIK, NEM MÉREG FOLYIK 
LEHET, HOGY NEM KELLEMES, 

DE BIZTONSÁGOS SZOMSZÉD A VEGYTEK 
A látogatás apropóját egy tavalyi la-
kossági bejelentés és az azt követő 
vizsgálódás adta. A bejelentésről ki-
derült, hogy vaklárma volt, a vizsgáló-
dás mindent rendben lévőnek talált, a 
kíváncsiság mégis megmarad. 

-Mivel Is foglalkozik ez a VEGYTEK, nem veszélyes 
egy kicsit - vagy nagyon -, miféle amerikaiak körülötte 
való siirgölődésről lehetett a közelmúltban hallani? 
Ezekre a kérdésekre keresve a választ jutottunk el Mol-
nár Imre telepvezetőhöz és műszaki helyetteséhez, Ladá-
nyi Imréhez. 

VEGYTEK, Polichem, Polistore? 
- Mielőtt bejöttem, egy kicsit megkavarodtam A bejárat 

fölött ott a messziről régen ismert felirat, VEGYTEK, de 
alatta kisebb táblán a POLICHEM Kft. felirat látható, a 
portás viszont az iránt érdeklődött, a Polistore Kft-t kere-
sem-e. Hol is vagyok hát tulajdonképpen? 

- Tisztázzuk a dolgot akkor röviden! A Vegyeipari Termelő-
eszköz Kereskedelmi Vállalatot budapesti központtal és négy 
ottani raktárral 1951-ben hozta létre a Nehézipari Miniszté-
rium. Később a keleti fuvardíjak csökkentése és a kelet-ma-
gyarországi vevőkör ellátása szükségessé tette egy alföldi rak-
tárbázis létrehozását, s erre Törökszentmiklóst szemelték ki. 
Megkezdődtek a beruházások, első ütemben két 6.950 m te-
rületű fedett raktár készült el vasúti és közúti rakodórampák-
kal, szociális és irodahelyiségekkel, stb. Később a folyadéká-
ruk forgalmazása szükségessé tette fejtőhelyek kiépítését, 
ahol a tartálykocsik tartalma közvetlenül hordókra kerülhe-
tett. Aztán a telep a forgalom felfutásával párhuzamosan fo-
lyamatosan bővült, s a beruházás kompletten 1981 -ben került 
átadásra. A telep 1990-ig az állami nagyvállalat VEGYTEK 
tröszt részeként működött. Akkor nálunk is megkezdődött a 
privatizáció. A titokzatos amerikaiak 1991 -ben jelentek meg. 
Mi is tudunk a pletykáról» hpgy jöttek, méréseket végeztek, s 
mivel komoly környezetvédelmi problémákat konstatáltak, 
gyorsan el is mentek. Nos, hogy ez a pletyka mennyire alapta-

lan, mi sem bizonyítja jobban, hogy az amerikaiak - konkrétan 
az E.I A. befektető társaság - beszálltak a vállalkozásba. A 
VEGYTEK és az E.IA. 50-50 %-os arányban létrehozta a Po-
lichem Kft.-t, amely a VEGYTEK helyi körű kereskedelmi 
jogutódja lett, s azóta is ellátja a kereskedelmi feladatokat. 
Kicsit később a vállalat cégen belül, 100 %-os hazai érdekelt-
séggel megalakította a Polistore Raktározási Kft.-t, amely 
mint neve is mutatja a raktározási, 111. szállítási feladatokat 
látja el. Végül szintén saját berkeinken belül megalakul a Poli-
com Kft., amely az ügyviteli folyamatos számítógépes feldol-
gozását végzi fővárosi központtal. 

- Tehát, ha jól értem, a VEGYTEK továbbra is létezik, csak 
váltott gazdasági és szervezeti keretek között. 

- Igen. Továbbra is az állami tulajdonban lévő VEGYTEK az 
anyavállalat vezérigazgatóval az élén, csak saját körein belül a 
feladatok megosztása érdekében alakított három Kft.-t, ame-
lyik egyikébe külföldi tőkét vont be. Öt raktározási telepe van 
az országban, s azok egyike vagyunk mi, a Polistore Kft. török-
szentmiklósi telepe. Jelenleg 70 fő dolgozik itt, abból 64 a mi-
énk, 6 pedig a másik Kft., a Polichem alkalmazottja. 

A TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY 
KIZÁRVA 

Iparvágány a fedett vasúti rampával 

- Mekkora e telep kapacitása, és milyen anyagok tárolásá-
ra alkalmas? 

- Annak idején a beruházás 10,5 ha területen valósult 
meg. A telep kettős tagolású. Van egy szilárd anyagot tároló 
része, amelyen hagyományos raklapos tárolás folyik. Kb. 
18.000 t anyag tárolására alkalmas. A másik rész a falya-
déktároló tartálypark, amelynek kapacitása 7.800 m , és 
húsz féle anyag lefejtésére, tárolására nyújt lehetőséget. 
Pillanatnyilag 20-25 %-os a kihasználtsága, de a szilárd 
anyagok terén sem jobb a helyzet. Régebben szinte a teljes 
18.000 t kapacitást kihasználtuk, jelenleg jó, ha 4-5000 
tonnát tárolunk. Sajnos a szocialista piac összeomlása min-
ket is érintett. A 80-as évek végén évente 5-600 milliós nye-
reségeket könyvelhettünk el, most jó lesz, ha kifutunk nul-
lára. 
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- Konkrétan milyen anyagok a leggyakoriabbak - itt első-
sorban a tűz- és robbanásveszélyesekre gondolok s meny-
nyire megfelelőek a biztonsági intézkedések, berendezések? 

- Tűzveszélyességi szempontból teljes a skála, de tárolunk 
mérgező anyagokat is. Nitrátok és ólomszármazékok, polieti-
lének és egyéb műanyagok, magnéziumok és nátriumok, kü-

Üresek a hordók a göngyölegtárolókban 

lönböző ragasztóanyagok a leggyakoribbak. De akad itt ace-
ton, benzol és egyéb alkoholszármazék, sőt ecet és hangyasav 
is. De lehetne még sorolni. A rendszer szinte minden robbanás-
veszélyes, mérgező és maró anyag tárolására alkalmas. Termé-
szetesen ennek megfelelőek a tűz- és környezetvédelmi intéz-
kedéseink, rendszereink is. A tűzvédelemre van egy tizenkét 
fős, perceken belül riasztható, mozgásba hozható tűzoltó ra-
junk, 250 m tárolt vizünk vízkimaradás esetére. Három elekt-
romos és két Diesel szivattyúnk van, amelyek ka-
pacitása 3MÖ00 yperctA tetepé&körveíitékháló^ * ^ 
zat szövi be 13 föld feletti 4 földalatti tűzcsap- ^ 
pal. Az előbbiek a 250 m tárolt vizünkre, az utób-
biak a városi vízre vannak csatolva. Kiképzett tű-
zoltóink gázálarccal, önmentő készülékkel, oxi-
génpalackkal vannak felszerelve. Szerencsére a 
rendszer élesben való kipróbálására soha nem ke-
rült sor, igaz,a megelőzés érdekében mindent meg 
is teszünk. 

- Lehetne erről a "mindenről" közelebbit halla-
ni? 

- Van egy, az egész telepet állandóan megfigye-
lés alatt tartó félautomatikus füst- és hőérzékélő 
Rendszerünk, amelyet külső szakértők rend-
szeresen, kéthavonta ellenőriznek. Felosztottuk a 
telepet 28-30 ún. hurokra, £ mindegyiken ott az 
érzékelő, amely a hőváltozásokra és füstre azon-
nal reagál. A megfigyelőközpont a portaszolgála-
tön van - tehát éjjel is szem előtt -, s bárhol, bármi-
lyen meghibásodás, szokatlan jelenség történik, a rendszer 
hang- és fényhatással azonnal jelzi azt. Egy ránézésre lehet 
tűdni, melyik hurokban, sőt melyik ajtó mögött van a gond. 
Ilyenkor azonnal ellenőrizzük a jelzett szakaszt. Emellett van-

:'tiák kézi hatáskoncentrációt mérő műszereink is, amelyekkel 
külön is lehet szondázni. 

-A megyei tűzoltóparancsnoksággal közvetlen kapcsolatunk 
van, akinél minden reggel és este le kell jelentkeznünk. Baj 

esetén pillanatok alatt el tudjuk érni őket, s már eleve úgy 
indulnak, hogy tudják, hol, mekkora a veszély, milyen anyag-

ról van szó, stb. De még az ő kivonulásukra sem volt szükség, s 
egészen biztos, hogy nem is lesz. Senki ne tartson attól, hogy 
égni vagy robbani fogunk 

MOSTANÁBAN NINCS PANASZ 

- Egy ilyen jellegű tároló helyen nem csak a 
tűzre kell vigyázni A vegyi anyagok folynak, pá-
rolognak, nagy környezetszennyező hatásuk le-
het. Emiatt lakossági panaszok is merültek fel 

- Régebbi panaszokról hallhatott. Konkrétan 
egy négy évvel ezelőttiről, amikor beépítésre ke-
rült a telepen egy csurgalék megsemmisítő beren-
dezés. Ehhez t^dni kell, hogy a mérgező anyago-
kat kb. 1000 m területen - természetesen zártan 
- tároljuk. Ezeknek a csúrgalékai egy szigorúan 
elkülönített rendszerben mozognak, a csapa-
dékvíztől és szennyvíztől elkülönítve tároljuk ve-
szélyes hulladékként. Ezek nagy részét elszállít-
juk, egy kisebb részét szikkasztással megsemmi-
sítjük. Nos, amikor ez a megsemmisítő elkezdte 
az üzemelést, akkor érkeztek panaszok a lakos-
ságtól. Hozzá kell tenni, hogy a szalmiákszesz 
okozta a gondot, amit azóta nem tárolunk. A lé-
nyeg az, hogy akkor - négy éve - kiszállt az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet egy bizottsága, s 6 

héten keresztül vizsgálódott, méréseket végzett. Mérték a te-
lep, a tárolók, a légtér szennyezettségét, mértek a lakóházak-
ban és környezetvédelmi szempontból megfelelőnek minősí-
tették a talajszennyeződést, a kémiai anyagok levegőbe párol-
gásának mértékét. Ennek ellenére tettünk intézkedéseket a 
párolgás még tökéletesebb meggátlása érdekében. Lefedtük a 
szabadtéri szennyvíztárolónkat is a lakosság kérésére. Azóta 
hozzánk komolyabb panasz nem érkezett. 

A vegyi anyagokat kármentőben tárolják 

- És a tavalyi bejelentés és az azt követő vizsgálat? 
- Vaklárma volt. Egyszerű csőtörés volt nálunk, egy csapa-

dékvízcső tört el, s a kiömlő vízről azt hitték, vegyi anyag. Ettől 
függetlenül az önkormányzat és a környezetvédelmi szervek 
képviselői kijöttek, vizsgálatot folytattak le, fúrtak 8-9 m mé-
lyen, talajmintát, talajvízmintát vettek, de a szabványos érté-
keket meghaladó környezeti szennyeződést nem találtak. Az-
óta semmilyen panasz hozzánk nem érkezett. 

Köszönöm a beszélgetést. 
PÁSZTOR 

Foto: Márton 
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AZ ÉJSZAKA FANTOMJA 
Fordulatok a csendháborítás ügyében 

Néhány hónapja egy vad motoros zavarja a város éjszakai nyu-
galmát Éjjel 12-02 óra között, főleg hétvégeken óriási sebességgel 
le- föl száguldozik néhány ezer ember pedig bosszankodik. A 
rendőrség tájékoztatása alapján a júniusi számunkban közread-
tuk, hogy a csendháborítást egy SUZUKI motorkerékpárral köve-
tik el - de az nem bizonyított, hogy a tulajdonos vezeti éjszakai 
"túráin". 

Mit tett és mit tesz a rendőrség? Damm Sándor r. főhad-
nagy így folytatja beszámolóját. 

- A rendszám alapján a motorkerékpárt felismerték. La-
kossági bejelentések történtek (csendháborítási és közleke-
dési szabálysértési ügyben). Igazoltatni szándékoztuk. A ren-
dőrök fényjelzéseire nem állt meg. Sebessége 100-200 
km/ó lehetett. Az öltözete, bukósisakja miatt felismerni ne-
héz, az elkövetést tagadja. A motort kölcsön szokta adni bará-
tainak. Június 29-ére szabálysértési tárgyalásra beidéztük. 
A tárgyaláson nem jelent meg. Követni nem tudjuk - a ren-
dőrségi kocsik teljesítőképessége kicsi, míg a nevezett motor-
kerékpár 220 km/ó sebességre is képes. A mindenáron való 
megállítását sem akarjuk, mivel az veszélyeztetné a testi épsé-
gét. Akadály állítása Magyarországon etikailag nem elfogad-
ható. A csendháborítás szabálysértés, az önkormányzat ha-
táskörébe tartozik. A feljelentést megtettük. 

Az érintett nem nyilatkozik 
Utam a feljelentett Sarkadi István Petőfi úti lakásához ve-

zetett. Röviden tájékoztattam arról, hogy a csendháborítási 
ügyben a szálak az ő motorkerékpárjához vezetnek. Mit szól ő 
mindezekhez? Nem kívánt nyilatkozni. Ő nem tud semmit, 
szerinte a rendőrök elfogultak. Nem érti miért őt gyanúsítják 
35 éves léttére, mikor ez inkább 18-20 éves suhancokra vall. 
Igazát az ügyészségen fogja keresni. Említette, hogy volt már 
máskor is problémája a rendőrséggel. Akkor neki adott igazat 
az ügyészség. Megkérdeztem még tőle: 

- Miért nem ment el a jún. 29-i szabálysértési tárgyalás-
ra? 

- Nem kaptam meg az értesítést. - zárta a kurtára sikerült 
beszélgetést. 

Mit tesznek (tehetnek) az illetékesek? 
mmmmmsmm 

Sportnyelven szólva a labda az önkormányzatnál van. Mi-
lyen eszközökkel élhetnek?- érdeklődtem a Polgármesteri Hi-
vatalban. Első utam során a konkrét ügyről nem kaphattam 
felvilágosítást, le nem zárt ügyről nem lehet nyilatkozni. Né-
hány nap múltán dr. Pócz Zoltán jegyző az ügy újabb fordula-
táról tájékoztatott. 

- Megérkezett a rendőrség feljelentése. A megvizsgálása 
során megállapításra került, hogy az elkövetett cselekmény 
nem csendháborítás, hanem garázdaság alapos gyanúja lát-
szik fennforogni, ezért a feljelentest - miután a jegyző csak 
csendháborítás esetén jogosult eljárni - az ügyészséggel tör-
tént konzultálást követően - áttettük a rendőrségre. 

- Milyen büntetés róható ki csendháborítás, illetve garáz-
daság esetén? 

- Csendháborítás esetén 3000 Ft-ig terjedő bírság szabható 
ki. Garázdaság szabálysértése esetén az 5000 Ft-ig terjedő 
bírságot a rendőrkapitányság szabhatja ki. 

- Mi a különbség a csendháborítás és a garázdaság sza-
bálysértése között? 

- Csendháborítást az követ el, aki lakott területen, az ott 
lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, továbbá tömeg-
közlekedési eszközön indokolatlanul olyan zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja, továbbá tiltott 
helyen zajkeltő tevékenységet folytat, a nap bármely szaká-
ban, nemcsak 22 és 06 óra között. 

- Garázdaság szabálysértését az követi el, aki olyan kihívó-
an közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, 
hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A 
csendháborításnak büntetőjogi tényállása nincs. A garázda-
ság súlyosabb esete már nem szabálysértés, hanem vétség, 2 
évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelőmunkával 
vagy pénzbüntetéssel büntethető. Minősített esetekben a ga-
rázdaság bűntett, ha csoportosan, a köznyugalmat súlyosan 
megzavarva követik el, akkor 3\évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntethető, f 

Lapzártakor az ügy újabb fordulatot ven. A rendőrség is-
mételten megkísérelte az igazoltatást. A fejleményekről tá-
jékoztatni fogjuk olvasóinkat. 

Kovács Györgyné 
mmmm^mm^mmmsmmmmmmmmmmmm&^mmmmmMmm^mm^m 

Nem az autóm - én fürödtem (izzadtságban) 
Prológus 
Isten áldása ma egy autó. Mellette az-

tán nem unatkozhat az ember. Mindig 
van mit intézni. Hol a negyedévenként 
esedékes kötelező felelősségbiztosítás 
befizetése, hol a félévenként esedékes 
súlyadó miatt szaladgálhat, hogy a mű-
szaki vizsgáztatásról ne is beszéljek. 
Mindez éppen most vált esedékessé. E-
lőtte ugyebár nem árt egy alvázmosás, 
főleg, ha tudja az ember, hogy néha te-
repautózni volt kénytelen, úttalan uta-
kon. No ezt gyorsan elintézem, a szervíz-
be meg már előző héten bejelentkeztem 
- gondoltam - nem így történt. 

/. felvonás 
Rekkenő nap ígérkezett - 7 órakor el-

indultam. A Kun Béla útra hajtottam a 
kocsival. Igényes környezet, szép ház, 
bizalmat ébresztett bennem. A ház ka-
puján messziről feltűnő tábla: zárva. 

Közelebb mentem - megláttam egy kis 
táblán a nyitvatartási időt. Hétfőn szün-
nap, naponta 10-18-ig nyitva - szerdán 
viszont 12-20 óráig. Meg sem próbáltam 
becsöngetni, mindent tudtam, miért za-
varnám őket kora reggel, ha csak délben 
nyitnak. Mi lenne, ha minden érdeklő-
dő, ha arra jár be is csöngetne. Hazahaj-
tottam. 

II. felvonás 
Tizenkettőkor beültem ismét az addig 

tűzforróra felmelegedett kocsiba, nosza 
újra a Kun Béla út. Már messziről lát-
tam, hogy mozgolódás van a ház körül. 
Közelebb érve kiderült, hogy egy kun-
csaf t várakozik a bezárt kapu előtt. Ahol 
már állt egy autó - állítólag a tulajdono-
sé. Itthon vannak? - kérdeztem tőle. 
Nem tudta, még nem csengetett, bizto-
san mindjárt nyitnak. Ő is műszaki vizs-
gára szeretné vinni az autóját - ő meg-

várja, neki fontos. Mit tehettem, hát én 
is vártam. Lekuporodtam & ház falánál 
lévő tenyérnyi árnyékos helyre. Egy ide-
ig beszélgettünk, aztán ő ment el a közeli 
kocsmába széjjelnézni, majd én fagylal-
tot venni. így is nehezen bírtuk a meleget 
- a beton már égett a lábam alatt. A vára-
kozásközben amúgy is ólomlábon jár az 
idő, de ilyen melegben árnyék nélkül! 
Fél kettőkor egyszerre untuk meg a dol-
got. Én erre, ő arra elhajtottunk. 

Epilógus 
Azóta kerestem másik kocsimosót, 

csak a fejemből nem megy ki a dolog. 
Ha halaszthatatlan dolga volt, miért 
nem tett ki egy cetiit, ha nem, miért nem 
tartotta magát az általa hozott rend-
hez. Vajon megtehetné-e ha fejlettebb 
piacgazdaságban élnénk? 

KGY-né 
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A BÉKE TÚLÉLTE A VIHAROKAT 
Két közgyűlés között, aratás után a szövetkezetben 

Amikor Balogh Pállal, a Béke Ter-
melőszövetkezet elnökével és Czakó 
Ferenc főkönyvelővel utoljára be-
szélgettünk, a szövetkezet még a va-
gyonnevesítő közgyűlés előtt állt. 
Nem lehetett tudni, sikerül-e az érde-
keket egyeztetni, mint ahogy azt 
sem, mi forog a tagság fejében a saját 
és a tsz jövőbeni sorsát illetően. Kö-
vetkeztek a tavaszi munkák, a nyári 
betakarítás, amely eredménye meg-
határozó egy mezőgazdasági üzem 
életében. Mindezek akkor sok bi-
zonytalansági tényezőt jelentettek, 
mára azonban a lényeges kérdések el-
dőltek. Az aratás befejeztével foly-
tattuk a márciusban megkezdett be-
szélgetést a szövetkezet két vezetőjé-
vel. 

TÚL A NEVESÍTÉSEN 

- A beszélgetést a nevesítésnél hagy-
tuk abba, s akkor az fogalmazódott 
megy hogy alapvetően érdeke lehet az 
érintetteknek, a konszenzus. Sikerült-e 
arra jutni, az érdekellentéteket elsimí-
tani? 

-Szerencsésen tú l ju tot tunk a közgyű-
lésen, a tagság 7 tartózkodással és 5 el-
lenszavazattal elfogadta a vezetőség c-
lőter jcsztését . A nevesítésre váró 595 
mil l ió t i sz ta vagyon 40 %-a j u t o t t a 
nyugdíjasoknak, 33 %-a az aktív dolgo-
zóknak és 27 %-a a kívülállóknak. Van 
egy kis csopor t ja az aktívaknak - közü-
lük kerültek ki az ellenszavazók -, ame-
lyik úgy érzi, a rányta lanul kevesebbet 
kapott, deez végül is nem vezetett szaka-
dáshoz. A földtula jdonból 1800 ha-t ne-
vesítet tünk tagjaink és alkalmazottaink 
számára , kívülálló földet nem kapha-
tott. 

A KÁRPÓTLÁSI FÖLD SEM 
MARAD PARLAGON 

- Nagyon fontos a mezőgazdaság, de 
az egész gazdaság szempontjából is a 
kárpótlási kérdés mielőbbi rendeződé-
se. A szövetkezet 10.000 ha-jából né-
gyezret kellett erre a célra elkülöníteni. 
Mi lesz ezeknek a földeknek a sorsa? 

- Valóban nagyon jelentős területről, 
fö ld tu la jdonunk 40 %-áról van szó, s en-
nek máig is bizonytalan a sorsa. Nagyon 
kevés azoknak a száma, akik jelezték, 
hogy jogerős ha tároza to t vagy kárpótlá-
si jegyet kaptak. A hivatalok nagyon las-
san dolgoznak, az előrejelzések szerint 

hónapokban, talán években mérhető az 
idő, mikorra ez a kérdés véglegesen ren-
deződik. Szerintünk a 4.000 ha vissza-
igénylése nem reális, de jogosságát nem 
t u d j u k v i t a t n i . E g y e l ő r e v á r j u k az 
igénylők jelentkezését. Van viszont e-
lőrelépés a kárpótlásként földet óha j tó 
igények kielégítésének meggyorsításá-
ban. A földet igénylőknek aug. 17-ig egy 
nyomtatványt kell kitőlteniök, s ezeket 
uz igényeket a kárpótlási hivatal gyorsí-
tott eljárással kezeli, s az érintettek va-
lószínűleg kárpótlás mellőzésével meg-
kapják földjüket . Több tagunk - 70-80 
fő már jelezte, hogy csak a föld tulajdon -
jogát szeretnék visszaszerezni, de a föl-
det a szövetkezetnél kívánják hasznosít-
tatni. Úgy nézki, hogy az általuk fe la ján-
lott t e rmőfö ldeke t meg t u d j u k m a j d 
művelni. Hogy a több sorsa mi lesz, az 
igénylőknek mik a tervei, azt pillanat-
nyilag nem tudhat juk. 

- Mi lesz akkor a 4.000 ha jelentős 
részének sorsa? Jön az ősz. Ki műveli 
majd meg ezeket a földeket? 
- Természetesen a szövetkezet. Úgy 

érezzük, ami hozzánk tartozott, köteles-
ségünk megművelni, az nem maradhat 
par lagon. Felszánt juk, bevet jük , s ha 
történetesen betakarí tás előtt kerül sor 
ezen terüle tek k iadására , van rá tör-
vényes mód , hogy megosz tozzunk a 
hasznon és költségeken. 

A B É K E T O V Á B B R A IS 
B É K E M A R A D 

- Önök következetesen a szövetkezet 
nevében beszélnek. Ez azt jelenti, hogy 
nem lesz különösebb változás? Az ezt 
eldöntő közgyűlés ugyan még hátra van, 
de letelt a júl. 15-i határidő, amíg szer-
vezeti változásra igényt, javaslatot le-
hetett benyújtani. Elvileg tehát megle-
petés már nem lehet. 

-Szinte pontosan tudjuk, mire számít-
h a t u n k . A vagyonneves í tő közgyűlés 
után 15 napon belül minden érintet tnek 
kiküldtük, mennyi földet , részjegyet , 
üzletrészt nevesítettünk részére. Egyér-
te lműen fo r in tban ki fe jezve megtud-
h a t t a mindenk i , menny i üzletrésszel 
rendelkezik, hogy ennek ismeretében 
dönthessen a kiválás és maradás kérdé-
seben . Felhívtuk a r r a is a f igyelmet , 
hogy 75 napon belül van lehetőség szer-
vezeti vál tozás kezdeményezésére . A 
ha tár idő leteltéig mintegy 20-25 beje-
lentés érkezett kiválási szándékra meg-
közelítőleg 10-12 milliós ér tékben. A 

tagság és vagyon kb. 2 %-áról van szó. 
Többségében azt is megjelölték, mit kí-
vánnak a szövetkezetből kivinni, s akad-
tak olyanok is, akik egyetlen eszközt je-
löltek meg, s megjegyezték, amennyiben 
a szövetkezet nem tud ja azt kiadni, kivá-
lási szándékukat visszavonják. A bead-
ványokat felülvizsgáltuk, az ér intet tek-
kel még a közgyűlés előt t elbeszélge-
tünk. Tisztázzuk, mit akarnak kivinni, s 
ha lehet megegyezünk . A z t azonban 
mindenkinek tudni kell, hogy a vagyon-
kivitelre vonatkozóan vannak bizonyos 
kötöttségek, s kivinni bármit is csak a 
közgyűlés ké tharmados igenlő határo-
zatával lehet. Ennek tuda tában az sem 
biztos, hogy a beadványozók mindegyi-
ke ki is fog válni, de ha mégis, a z a szövet-
kezet életében gyakorlatilag semmilyen 
változást nem fog hozni. Magyarán , a 
Béke Termelőszövetkeze t továbbra is 
Béke Tsz marad . 

- Gondolom, belső változások, ha úgy 
tetszik, reformok csak lesznek majd. A 
traktorosok mozgolódásáról pl. ma-
gam is hallottam. 

- Természe tes , hogy lesznek vál tozá-
sok. A szövetkezet i tö rvény nagy sza-
badságot ad az üzemi lehetőségek jobb 
k ihaszná l á sá ra , a r u g a l m a s a b b m u n -
kaszervezésre . A cél az kell, hogy le-
gyen, minél több öne lszámoló egység 
a lakul jon meg, amely a lapvető é rdeke 
a költségek kedvező a lakulása , a ter-
mékek megfele lő ér tékes í tése , az é rde-
kel tség fokozása . Ilyen egységgé aka r -
nak válni az á t a l aku lás u tán a t r ak to r -
üzem dolgozói. Elképzelésük szer int a 
g é p e k j a v í t á s á v a l , ü z e m e l t e t é s é v e l 
kapcsola tos köl tségeket s a j á t magunk 
i r ány í t anánk , a végzett szolgál ta táso-
k é r t m e g h a t á r o z o t t d í j a t k a p n á n a k , 
a m e l y b ő l f e d e z n é k a k i a d á s o k a t , a 
m e g m a r a d ó összeg ped ig a j ö v e d e l -
mük lenne. Hasonló vá l tozásokat más 
te rü le teken - pl. az á l l a t t enyész tés - is 
be kellene vezetni , de ez m á r az ú j a lap-
szabály, az ú j vezetés f e l ada t a lesz. 

A GAZDASÁGI KONDÍCIÓK 
NEM RÓZSÁSAK 

- Hogyan rajtol majd az "új" szövet-
kezet? A mezőgazdaság helyzete közis-
mert, a cukorrépa tavalyi krachja miatt 
a Béke is 34 milliós veszteséggel zárta 
az előző évet. Most fejeződött be az 
aratás. 
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- Gazdasági helyzetünkről túl sok jót 
nem mondhatunk. 90-ben a nagy aszály 
miatt 70 milliós kiesést könyvelhettünk 
el, 91-ben az esős ősz miatt maradt kint 
300 ha-on a cukorrépánk, ami további 
30 milliós veszteséget jelentett. Az érté-

Csendélet aratás előtt 

kesítés is nagyon alacsony áron és nehe-
zen ment. Az idei évet tehát eleve mér-
leghiányosan indítottuk, s az év csak 
rontott a helyzeten, az aszály megint 
nem kegyelmezett. 
Az aratás befejező-
dött, a több mint 
2.500 ha-on alig 35 
mázsás búza átlag-
terméssel számol-
hatunk a szokásos 
50-55 q helyett. Ez 
már eleve többmilli-
ós kiesés. A tavaszi 
szántásba vetett ku-
korica és naprafor-
gó 30-40 %-a kelt 
csak ki a szárazság 
miatt, a többi csak a 
júniusi esőzések 
után. 630 ha-on ve-
tettünk borsót, a kedvezőtlen időjárás 
miatt átlag 16 mázsát takarítottunk be a 
várható 26-28 helyett. A cukorrépánk 
kelése is hiányos volt, abban sem várha-

tó már igazán jó termés. Ráadásul a cu-
kor ára ugyan nő, a répa felvásárlási ára 
mégis csökken mázsánként kb. 15 Ft-tal. 
Kell ennél több? Összességében az 
aszály miatt a növénytermesztési ág ter-
vezett 220 milliós bevételéből 45-50 

milliós kieséssel 
számolhatunk. 

- Nem sikerült a 
búza jó értékesítése 
sem? Az idén sok-
kal nagyobbak a le-
hetőségek a megfe-
lelő vevő megtalá-
lására, mint aze-
lőtt. 

- Lehetőség len-
ne, csak a kezünk 
van megkötve. Ter-
melési hiteleket úgy 
kaphattunk, ha ter-
mékkel ezt lekötöt-
tük. Ezért a búzát, 

borsót, cukorrépát előre szerződnünk 
kellett. Akkor még válogatási lehetőség 
nem volt, s mivel a hitel kellett, kényte-
lenek voltunk a felvásárló által diktált 

- Lehet-e ezt az 50 milliós hiányt más 
területről kompenzálni? 

Teljes gőzerővel 

feltételeket elfogadni. 650 Ft-ért tudtuk 
a búza mázsáját lekötni, ma pedig már 
720-750 Ft-ért is tudnánk vevőt találni. 

Csendélet II. 

Egy csak egy legény van talpon a 
vidéken..." 

- Sajnos lehetetlen. Nincs a szövetke-
zeten belül olyan terület, ahonnan ilyen 
kiesést pótolni lehetne. Még most is 
akadnak az állattenyésztésben leadási 
gondok, a tej minősítése kedvezőtlen, 
felvásárlási ára alacsony, s a magas ta-
karmányárak nem teszik lehetővé a 
többletbevételt. Egyedül a takarékosság 
a járható út, de annak is vannak ésszerű-
ségi határai. Talán az aszálykár miatti 
állami kedvezményre számíthatunk, de 
az sem biztos. Nagyon nehéz a helyzet, 
de katasztrófától nem tartunk. Vala-
hogy átvészeljük ezt a nehéz 2-3 évet, 
örökké ez a kedvezőtlen időjárás, nem 
fog tán tartani. A nagyon fájó az, hogy 
dolgozóink jövedelemalakulása ka-
tasztrofális. A körülmények nagyon ne-
hezek, ennek ellenére igen tisztessége-
sen végzik munkájukat, és mi ezt nem 
tudjuk ugyanolyan tisztességesen meg-
fizetni. Nemhogy az inflációval nem tu-

i dunk lépést tartani, hanem még annyit 
sem fizethetünk, mint az előző években, 
s a mezőgazdasági átlagkeresetek mé-
lyen az összes népgazdasági ágé alatt 
vannak. Még a 8.000 Ft-os minimálbért 
sem tudtuk vállalni. Pedig tagjaink töb-
bet érdemelnének, mert munkájuk, ál-
dozatkészségük és hűségük is elismerés-
re méltó. És elsősorban ezért nem félünk 
a katasztrófától, ezért vagyunk biztosak 
a talpon maradásban, s ezért hisszük, 
hogy jönnek még jobb idők is. 

Kívánom, hogy minél hamarabb jöj-
jenek. 

PÁSZTOR 
Foto: Volcsánszkiné 
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Kibontakozóban a munkaerőpiac 
Átképzési lehetőségek a Munkaügyi Központban 

Júliusi számunkban a közhasznú 
munkalehetőségekkel és a munkaerő-
közvetítéssel foglalkoztunk. Most arról 
szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat, 
milyen átképzési lehetőségek közül vá-
laszthatnak azok, akik munkanélkülivé 
váltak, és a kényszerű pihenő helyett ta-
nulásra adják a fejüket. 

Batáné Kurcsinka Ilonától, a Munka-
ügyi Központ Törökszentmiklósi Kiren-
deltségének átképzéssel foglalkozó elő-
adójától azt kérdeztük, mik az átképzés 
feltételei, nyújtanak-e képesítést a tan-
folyamok, mik a résztvevők feladatai, és 
milyen támogatásban részesülhetnek az 
átképzés idejére. 

- Amunkahely nélkül maradókat tájé-
koztatjuk az átképzési lehetőségekről. 
Bejön hozzánk az ügyfél, hogy szeretne 
átképzésben részt venni, akkor vagy vá-
laszt az általunk szervezett tanfolyamok 
közül, vagy keres magának egy tanfolya-
mot az érdeklődési körének megfelelő-
en. Ez utóbbi az egyéni átképzési forma. 

- Jelenleg milyen tanfolyamokat 
szerveznek? Milyen gyakorisággal és 
milyen időtartammal? 

-Fizikai és szellemi munkára képe-
sítést nyújtókat egyaránt szervezünk. 
Most 10 tanfolyamra lehet jelentkezni. 
Egy hónap van a gondolkodásra július 2 
- aug. 2-ig, és ezek megyei szervezésűek, 
de sok jelentkező esetén itt helyben is 
elképzelhető. A decentralizált foglal-
koztatási alapból fedezzük a költsége-
ket. Pályázhatnak az intézmények, szer-
vezetek, általában a szakképzéssel fog-
lalkozó oktatási intézmények, akik sze-
retnének tanfolyamot indítani. Ha el-
nyerik a Munkaerőpiaci Bizottság tá-
mogatását, akkor kezdődik a mi ré-
szünkről a szervezés. A kiírási feltéte-
leknek megfelelő pályázók jelentkezési 
lapját beküldjük a Megyei Munkaügyi 
Központba, ahol pályaalkalmassági 

vizsgán vesznek részt a jelentkezők. Azt 
fontosnak tartom elmondani, hogy a 
tanfolyamok tematikája a szakmai kép-
zésen túl vállalkozási ismereteket és 
munkaerőpiaci tréninget is tartalmaz-
nak. Változik a munkavállaló szemléle-
te, magabiztosabb lesz, jobban el tudja 
magát adni. A munkanélküli járadékot 
megszüntetjük, viszont átképzési támo-
gatást kapnak, ami a járadék 110 %-a. A 
hallgatólaiak nem kell tanfolyami díjat 
fizetni, diákigazolványt kapnak, így az 
útiköltség minimális, és ha szükséges al-
bérleti hozzájárulást is. 

- Mit kell mindezért tenni? 
- Elsősorban sikeres vizsgát, és min-

den nap meg kell jelenni, mert a tanfo-
lyamok intenzívek. Ha a tanfolyamra 
beiskolázott igazolatlanul hiányzik, ak-
kor arányosan csökkentjük a támoga-
tást, vagy teljesen megvonjuk. Az átkép-
zésben résztvevőket figyelemmel kísér-
jük, a tanfolyam elvégzését követően is. 
Nem mindenki jön vissza, pedig jó lenne 
tudni, hogy boldogul, elérte-e az átkép-
zés a célját. A mi munkánkban lenne rá 
szükség, hogy a munkaerőpiac igényei 
szerint indítsunk tanfolyamokat. Nehéz 
behatárolni, hogy mire lesz szükség egy 
év múlva. 

- Említette az egyéni átképzést. Mi-
ben áll ez? Van-e lényeges eltérés a két 
forma között? 

- Az az előnye, hogy nagyobb a válasz-
tás lehetősége. Minden tanfolyamra le-
het jelentkezni, ami szakképesítést 
nyújt és a munkaügyi központ támogat-
ja. Meg kell említenem, hogy a hirdeté-
sek alapján nem mindig derül ki, hogy 
támogatható-e, és az sem biztos, hogy ad 
képesítést. Mielőtt elkötelezné magát a 
tanulni szándékozó, jöjjön be, érdek-
lődje meg aztán nálunk kitölt egy jelent-
kezési lapot. A negyedévenént megújuló 
anyagi forrásaink függvényében folya-

matosan bíráljuk el az időközben beér-
kezett jelentkezéseket. Be kell szerezni a 
képző intézettől egy igazolást, hogy fel-
vételt nyert. Aztán innen visz egy adat-
lapot, amit a képző intézet tölt ki. Mind-
ezt a tanfolyam megkezdése előtt 15 
nappal kell intézni. Folyamatban lévő 
tanfolyamot nem tudunk támogatni. 
Max. 30 ezer forint tanfolyami díjat vál-
lalhatunk át. A tanfolyam elvégzése 
után be kell mutatni a bizonyítványt, si-
kertelen vizsga esetén vissza kell fizetni 
a tandíjhoz nyújtott támogatást. Itt nem 
vizsgáljuk, hogy járt-e rendszeresen, hi-
ányzott-e. Lényeges különbség, hogy 
nekik munkanélküli járadékot folyósí-
tunk, az általunk szervezett átképzési 
tanfolyamokon résztvevőknek viszont 
átképzési támogatást. Ebben az esetben 
meghosszabbodik az ellátás időtartama 
a tanfolyam idejével. Ha az átképzés 
után még mindig nem tudnak elhelyez-
kedni, ismét folyósítjuk a munkanélküli 
járadékot. Mindkét formában másfél 
éven belül csak egy tanfolyamon lehet 
részt venni. 

- Csak a munkanélkülieknek szervez-
nek átképzést? 

- Nem, de a munkahelyek mostanában 
nem élnek ezzel a lehetőséggel, inkább 
megszüntetik a dolgozók munkaviszo-
nyát, és már kiképzett dolgozókat kíván-
nak alkalmazni a munkanélküliek közül. 
Ez már munkaerőpiac. Ezért is nagy 
szükség lenne arra, hogy az emberek ne 
keseredjenek el, képezzék magukat, és 
magabiztosan fellépő, korszerű tudással 
felvértezett, a piac követelményeinek 
jobban megfelelő, mozgékony munkae-
rővé váljanak. Sajnos itt még nem tar-
tunk, sokán nem hisznek az átképzés-
ben, és magukban sem bíznak eléggé. 

- Köszönjük a tájékoztatást! 

Kovács Györgyné 

SARJADÓ TISZAPART RÜGYEZŐ TAVASZBAN 
Ezüstös holdsugár 
hideg szárnyain 
versengő varázslat: 
Felgyújtja a fényt 
a tágas szabadban. 
Csodás a világ, 
Duna- Tiszapart 
tükrös medrében 
zavaros vízfolyás, 
nyargalász a tenger 
órjítő ölében, 

tipródva elvész, 
hátra hagyja a 
sarjadó partját, 
mindenütt éled a 
selymes fűz a fű: 
Csodálom e tájrész 
zajos tündöklését, 
játszó sokszínét: 
Velem incselkedik 
a képzelet s árnyék. 

Szabó Sándor 

Szózatos, zamatos 
Nemes szavak, 
csodás érzések, 
lelkes szépségek 
rímes hatások, 
éltető asszonyok 
emlékeimben kísérnek... 

Rügyező tavaszban, 
csörgő avarban 
bársonyos hangúk, 
romlatlan világuk 
sima tükrén 
sejlő örömmel 
titkaikba avatnak... 

Szabó Sándor 
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Munkajog - munkajog - munkajog 
Változások a Munka Törvénykönyvében címmel több ré-

szes sorozatot indítunk, 
mivel július 1-től sok tekintetben megváltoztak a 

munkajogi szabályok. 
A piacgazdaságnak a munkaerőpiac is szerves része, tehát a Munka 

Törvénykönyvét is piackonformmá kellett alakítani. Az állam jogi be-
avatkozásának lehetősége nagymértékben visszaszorult, a magánjogi vo-
natkozások kerültek előtérbe. A munkáltatókra és munkavállalókra köte-
lező jogi szabályzás kizárólag a munkaviszony kötelezően betartandó mi-
nimális feltételeit tartalmazza. Ezek - a teljesség igénye nélkül - a munka-
időre, ületve a túlmunka maximumára, a kötelező pihenőidőre, a kárfe-
lelősségre és a felmondási tilalomra vonatkozó szabályok. 

A munkaviszonyra vonatkozó egyéb kérdéseket a munkáltatónak és 
munkavállalónak megállapodás útján kell rendeznie a kollektív szerző-
désben. Nagyon fontos, hogy ezeket a szerződéseket minél hamarabb 
megkössék valódi, átgondolt dolgozói részvétellel. E célból biztosítani kell 
a munkavállalók számára kollektív alku folytatásának lehetőségét, a szer-
veződés szabadságát. 

Sorozatunkban későbbiekben szólunk a kollektív szerződések megköté-
séről, a szakszervezetek lehetőségeiről, a vitás kérdések jogorvoslati mód-
jairól. Most a munkaviszony létesítésének szabályzásáról olvashatnak né-
hány fontosabb tudnivalót. 

A munkaviszony létrejöttének általános formája a munkaszerződés 
megkötése. Meg kell állapodni a személyi alapbérben, a munkakörben, 
meg kell határozni a munkavégzés helyét. Az öt napot meghaladó munka-
viszony esetében a munkaszerződést írásba kell foglalni. 

Határozott és határozatlan idejű munkaviszony létesítése 
Általános szabály, hogy a munkaviszonyt határozatlan időre létesítik. 

Bizonyos esetekben azonban létesíthető határozott ideig is. Időtartama 
meghatározható naptárilag, de lehetséges az elvégzendő munka megjelö-
lésével is. Pl. a tartósan távol lévő dolgozó helyettesítése esetén, annak 
újbóli munkábaállásáig. 

Az időtartam azonban - az esetleges meghosszabbításokat is beleértve 
- az öt évet nem haladhatja meg. A 30 napot meghaladó határozott idejű 
munkaviszony határozatlan idejűvé alakul át, ha a munkavállaló a mun-
kaszerződésben kikötött időtartam lejártát követően legalább egy mun-
kanapot közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A 30 napos vagy 
ennél rövidebb időre létesített munkaviszony, ha a dolgozó egy nappal is 
tovább dolgozik, nem határozatlan idejűvé válik, hanem a munkaszerző-
dés tartamának erejéig meghosszabbodik. 

Próbaidő 
Próbaidő kiköthető, 30 naptól legfeljebb három hónapig. A próbaidő 

meghosszabbítása tilos, tartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél 
azonnali hatállyal megszüntetheti. 

A munkaszerződés módosítása 
A munkaszerződés módosítása is, mint a megkötése csak a munkáltató 

és munkavállaló közös akarata alapján történik. Amennyiben a kollektív 
szerződés változása előnyösebb feltételeket biztosít a munkavállaló szá-
mára, úgy a munkaszerződés automatikusan módosul. Előfordulhat, hogy 
a munkáltató a munkavállalót a vele történt megállapodás alapján meg-
határozott ideig nem a szerződésben megjelölt módon foglalkoztatja. Ha 
a foglalkoztatás időtartama letelik, akkor a munkavállalót eredeti mun-
kakörében kell tovább foglalkoztatni, és munkabérét ebben a munkakör-
ben alkalmazott bérnek megfelelően meg kell emelni. Ugyanez vonatko-
zik a sorkatonai, polgári szolgálatra, gyermek ápolása, gondozása céljából 
kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követő munkábaállásra is. 

Munkaügyi Központ 
Következő számunkban a munkaviszony megszüntetésének lehetősé-

geiről olvashatnak. 

Átképző tanfolyamok 
Szellemi munkára 
középfokú adó-, pénzügyi, TB-ügyintéző 

4 hónapos, szakérettségi 
2 éves pénzügyi és könyvelési gyakorlat 

középfokú devizaügyintéző 
3 hónapos, érettségi 
egészségügyi alkalmasság 

vállalkozási ügyintéző 
10 hónapos, érettségi 
egészségügyi alkalmasság 

középfokú komplex külkereskedelmi ügyintéző 
9 hónapos, érettségi 
egészségügyi alkalmasság 

középfokú áruforgalmi ügyintéző és üzletkötő 
9 hónapos, érettségi 
egészségügyi alkalmasság 

Fizikai munkára 
üvegező 

3 hónapos, 8 általános 
egészségügyi alkalmasság 

díszmülakatos (minősített szakmunkás) 
6hónapos 
lakatos vagy kovács 
szakmunkásbizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság 

pék 
10 hónapos 
8 általános, egészségügyi alkalmasság 
(vállalkozásra irányul) 

sajtkészítő vállalkozó 
11 hónapos, 8 ált. 
egészségügyi alkalmasság 

kistermelői zöldség-gyümölcs feldolgozó 
10 hónapos, 8 általános 
egészségügyi alkalmasság *** 

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
(csak az általunk nyüvántartásba vett 

munkanélküliek számára) 
elektroműszerész (érettségivel) 10 fő 
terménybolti kisegítő (nő) 1 fő 
TB-ügyintéző l f ő 
női segédmunkás 30 fő 
mentő ápoló l f ő 
vízgazdálkodási munka vezető l f ő 
építés technikus üi. l f ő 
varrónő 10 fő 
pék 4 fő 
mérlegképes könyvelő l f ő 
munkaügyi ea. l f ő 
munka- és tűzvédelmi ea. l f ő 
energetikus l f ő 
diszpécser l f ő 
fűtő 2 fő 
gépi könyvelő l f ő 
kontírozó könyvelő l f ő 
értékesítési ea. l f ő 
targoncavezető l f ő 
adminisztrátor l f ő 

Munkaügyi Központ 
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Hogy feledésbe ne merüljenek... 
Tompa Mihály 

(1817. Rimaszombat, 1868. Ham/a) 
Költő, református lelkész, Arany János és Petőfi Sándor 

barátja. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy 
Társaság tagja.Szegény árva gyermek volt, nagyszülei ne-
velték. A sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait. 
A szabadságharcban mint tábori lelkész vett részt. 

Korai verseiben a népköltészet felé fordult. 1846-48 között 
határozottan állást foglalt a kor társadalmi és politikai kérdé-
seiben, majd lelkesen üdvözölte a forradalmat, amit a szabad-
ság "világ-ünnepé"-nek tartott. Költészetének fő ereje lírájá-
ban, főként az önkényuralom alatt írt verseiben van. Ezekkel 

segítette a nemzetben fenntartani az életösztönt és hitet a fel-
támadásban. A zaklatást, internálást is vállalta miattuk. Ké-
sőbb "képes beszédben", allegóriákban fordult népéhez. Leg-
ismertebb költeményei: A gólyához, A madár, fiaihoz. 

Magánélete tragikus, rengeteg megpróbáltatással vias-
kodott. Mindkét kisfia meghalt, ő és felesége sokat bete-
geskedtek, anyagi gondokkal küzdöttek. Ennek ellenére a 
családi érzés, a hitvesi szeretet, az édes otthon ihletett 
hangú énekese volt. 

Álljunk meg egy kicsit, és pihenjünk meg mi is szerette-
ink körében, ahogy ő tette, az "ITTHON VAGYOK..." cí-
mű költemény szép gondolataival! 

Hajnal Józsefné 

Itthon Vagyok... Augusztus havi kultúrális 
program 

Augusztus 16-án 10 órától 
Szentendrén a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban ven-
dégszerepel a Miklós Néptán-
cegyüttes, a Béke Mg. Tsz 
Népdalköre és a Mezőtúri 
Szociális Intézet aratóműsor-
ral. 

Augusztus 16-án 15 órától 
Budapesten a Vajdahunyad-
várban a Mezőgazdasági Mú-
zeumban átadásra kerül az I. 
Országos Kalászfonó pályá-
zat anyaga. 

Közreműködik : a Béke Mg. 
Tsz népdalköre; a Miklós 
Néptáncegyüttes és a Mező-
túri Szociális Intézet. 

A kalászfonók bemutatót 
tartanak. 

* * * 

Augusztus 20-án 10 órá-
tól a Római Katolikus Temp-
lomban Szent István napi ün-
nepi nagymise» 11,30 órá-
tól a Római Katolikus Temp-
lom előtti téren ünnepi 
nagygyűlés. 15 órától a Vá-
rosi Művelődési Központ ud-
varán szórakoztató ünnepi 
műsor. 

Közreműködnek,: Nóta mű-
sor Máté Ottília - Virágh Jó-
zsef; a Szabolcs táncegyüttes 
és a Miklós néptáncegyüttes 
gálaműsora. A Pincegalériá-
ban mátészalkai népi alkotók 
kiállítása. 

Augusztus 21-én, 22-én 
Budapesten a várban kézmű-
ves mesterségek ünnepén 
vendégszerepel a Miklós nép-
táncegyüttes. 

* * * 

Augusztus 23-án 17 órától 
a Városi Művelődési Köz-
pontban találkozhatnak az 
érdeklődők az Orszentmikló-
si Kvassay Jenő klub tagjai-
val, akik kezdeményezték a 
Szentmiklós nevét őrző tele-
pülések baráti szövetségét. 
(Ezt a találkozót már június 
21-én meghirdettük, de a 
vendégek nem érkeztek meg.) *** 

Augusztus 24-én a nyugdí-
jas klub Ilona bált rendez. 

*** 
Augusztus 30-án Mezőtú-

ron a Túri Vásáron szerepel a 
Miklós néptáncegyüttes. 

Szeptemberi előzetes 
Szeptember 18-án 19 órá-

tól a Városi Művelődési Köz-
pontban JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLÁT rendeznek, "Bethes-
da tó Anno 1992." alapítvány 
javára, melyből a mozgászer-
vi betegeknek termé-
szetgyógyászati klinikát épí-
tenek Magyarországon. Belé-
pődíj helyett "felajánlások-
kal" lehet támogatni az ala-
pítványt. 

Itthon vagyok. J haza jöttem valahára, 
Lelkem ezt az édes órát alig várta; 
Megpihenni csendes élet, hü öledben: 
Jöttem, mint a siető hab, hogy jöhettem 

Hazafelé még csak e táj halma kéklett, 
Forró vágyam öleié a messzeséget; 
Fel se tűnt még házam tája, s már előre 
Megcsapott a boldogságnak lágy szellője! 

Kinyílt a völgy... a falucska ott van, ott van! 
Dobogott a vándor szíve hangosabban; 
Míg csókod forrt a belépő ajakára... 
Itthon vagyok, hazajöttem valahára! 

Házi üszköm melegítő lángja mellett 
Keblemen a szomorú fagy úgy felenged! 
Csordultig van az én szívem, annyit érzek, 
Örömében olyan boldog, olyan részeg! 

S nem is tudom: félig alva, félig ébren 
Pihenek a szeretetnek hív ölében; 
Két karomon ami kedves, kis családom; 
Mi reményem, vágyam van még d világon? I 

Kis fiamat az ölembe teszi anyja, 
S hosszan nyugszik mindkettőnkön pillanat ja... 
Nem tudok én mit mondani, nem tud ő sem,-
De beszél a mosolygó ajk s könnyező szem 

Majd ha lelkem szomorítják újra gondok, 
Vagy élettel és világgal meghasonlok: 
Akkor nyájas, kibékítő gondolattal, 
Ez a könnyű, ez a mosoly megvigasztal 

Zárd magadba, lelkem! ezt a boldogságot, 
Mely ez édes szép órában rád szivárog; 
Mint a cseppet a virágnak kelyhe szokta, 
Tartogatván hét napokra, bús napokra. 

(1853.) 
Tompa Mihály 
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SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
- szólnak hozzánk a vöröskeresztes plakátok országszerte. De 

vajon ismerjük-e eléggé azt az átfogó munkát, ami városunkban 
is folyik a szeretet szolgálat jegyében? Azt hiszem, nem. Ezért 
kerestem meg Doblerné Pál Annát, a Vöröskereszt városi titkárát, 
hogy tájékoztasson bennünket tevékenységükről. 

-"A térségben a taglétszám 5620 féf, akik 54 alapszervben működ-
nek. Ebbe tartozik bele Törökszentmiklóson kívül Tiszapüspöki, 
Kengyel, Tiszatenytf, Kuncsorba-Örményes, Fegyvernek, Tiszabő, 
Tiszagyenda, Tiszaroff. Ezt egy 15 tagú városi vezetőség fogta össze 
idáig. Főbb munkaterületeik: egészségvédelmi, családvédelmi és 
szociális munka, a Véradó mozgalom szervezése, lebonyolítása és a 
gazdasági tevékenységek. Részben önfenntartók vagyunk. Szüksé-
günk van egy anyagi bázisra, ezt adományokból és olcsó vásárok 
rendezéséből biztosítjuk. E vásárok célja kettős: 

1./Az önfenntartás. 
2./ A lakosság áruhoz juttatása kevés pénzért. 

A társadalomban végbement változások jelentős hatással voltak 
a Vöröskereszt szervezetének egészére is. A követelményeknek 
megfelelően változtak a programok: a romániai forradalom idején 
a menekültek ellátása, adományok gyűjtése és kiszállítása voít a 
legfontosabb. (A térségből 14 megrakott teherautó vitte a segítséget 
a rászorulóknak.) Még ezt megelőzően a zöld határon át 74 mene-
kült érkezett ide, akik bútort, ágyneműt, lakásfelszerelési tárgyakat, 
rendkívüli segélyt és munkahelyet kaptak, óriási akció volt, - mégis 
sokan észre sem vették. 

Az élet perifériájára kerültek segítése, gondjaik megoldása is 
nehéz feladat. Ezt csak az adományok teszik lehetővé. A vállalatok, 
üzemek vagyonuk egy részét adják át értékesítésre, vagy terméke-
iket adjuk tovább természetben, pl. ruhaneműt, cipőt. Az adomá-
nyok értékesítéséből befolyt pénzt a megyei segélyszámlára fizetjük 
be, és innen igényeljük vissza. Ez tavaly meghaladta a 650 0Ó0,-
Ft-ot. Pénzen kívül élelmiszerjegy formájában is jön a visszatérítés. 
Ősszel és tavasszal szervezett ruhagyűjtési akciónk van, de a lakos-
ság bármikor hozza is adományait, átvesszük és eljuttatjuk a rászo-
rulókhoz. 

Feladatunk még az azonnali segítés, ha valahol természeti kataszt-
rófa következne be, pl. a lakás leégése, viharkár stb. Fillérekért 
kölcsönözünk gyógyászati segédeszközöket, májusban tejnapot ren-
dezünk, karácsonykor csomagot osztunk, korábban még szeretet-
sorsjegyünk is volt.Tíz év óta folyik az egészségkárosultak kéthetes 
táboroztatása Berekfürdon. Sajnos, a menekült-ügy napjainkban 
ismét időszerű. Hozzájönnek a családok elszegényedéséből és a 
munkanélküliségből adódó problémák. Ez mind a családvédelmi 
munkánkhoz tartozó tevékenység. Önálló kezdeményezések is van-
nak az alapszerveknél, a helyi szükségletnek megfelelően. Példaként 
említem a taxis blokádot, amikor a város szélein késő este is osztot-
tuk a forró teát és vajaskenyeret, a Rendelőintézetben pedig bébié-

tellel láttuk el a pici babákat, és gondoskodtunk róluk. 

Az egészségnevelést az iskolákban végzik, a mi szervezésünkben. 
Csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó tanfolyamok vannak az ál-
talános- és középiskolákban. Eredményességüket igazolja, hogy a 
Bercsényi Miklós Gimnázium nyerte májusban a megyei elsősegély-
nyújtó verseny első helyezését. Tóvizi Edit vöröskeresztes tanár-cl-
nök szervezte a tanfolyamot, Széplaki Gézáné mentőápoló oktatta. 
Jó munkájuk jutalma egyhetes tábor lett. 

Ősszel van az egészségkultúra hónapja fogászati és egyéb vetél-
kedőkkel, tavasszal pedig a káros szenvedélyek elleni küzdelem 
napjai. Szociális gondozónőket és önkéntes ápolónőket is képezünk, 
ez utóbbiból jelenleg 11 van a területen. 

Munkánk egyik legszebb ága a Véradó mozgalom. Ez nagy önzet-
lenséget kíván. Életmentés, a szó legigazibb értelmében. A munka-
nélküliség itt is érezteti hatását. Sajnos, csökkent a véradók száma, 
de még fedezik a szükségletet. Pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Budapestre és Szegedre is szállít vért. A városban levő gazdálkodó 
egységek többsége még most is segíti e mozgalmat, sót pénzjutalmat 
is biztosít az elismerések mellé..E pár sor viszont nekik szolgáljon 
elismerésül! A Magyar Vöröskereszt VII. kongresszusa november 
27-ét a Véradók Napjá-vá nyilvánította. 

Saját feladatunk még a polgári védelem. Ez teljesen átalakulóban 
van. Most készülünk megállapodni a katasztrófavédelemről, a hu-
manitárius feladatokról és a lakosság egészségügyi ellátásából adó-
dó közös tcendkőről. 

Mindez csak egy kis ízelítő a Vöröskereszt munkájából, hiszen az 
élet folyton újabb és újabb feladatok elé állítja a szervezeteket és az 
aktivistákat. 

A május 30.-31-cn megtartott VIII. Országos Kongresszus mér-
földkő volt a szervezet életében, mert alapvető ésmeghatározó 
kérdésekben döntött. Megalkotta az új alapszabályt. A köztársasági 
elnök és a miniszterelnök levélben köszöntötte, és elismeréssel szólt 
a munkánkról. Megállapították, hogy igen nagy erőt képviselünk az 
országban. Jelen volt és beszédei mondott Dr. Surján I ,ászló népjó-
léti, szociális és egészségügyi miniszter. Nem egy önigazoló, kifelé 
mutató kongresszus volt ez, hanem valódi munkakongresszus. Dön-
tésének értelmében megmaradtak a Vöröskereszt szervezeti kere-
tei. A városi vezetőtestületek megválasztására a küldöttértekezlet 
második fordulóján, június 30-án került sor. 

A küldöttgyűlés 9 fős új városi vezetőséget választott. Ők els(5 
feladatuknak tekintettéka gyűjtést a boszniai menekültek számára." 

-Köszönöm a részletes tájékoztatást, és az olvasók nevében is sok 
erőt kívánok a további áldozatos munkájukhoz! 

Hajnal József né 

A rendőrjárőr tettenérte július 3-án 
0 1 , 4 5 ó r a k o r T ö r ö k s z e n t m i k l ó s 
belterületén P. Sándor, Sz. Zoltán és P. 
Zsolt törökszentmiklósi lakosokat, akik 
kerékpárjukon kb. 2 0 . 0 0 0 , - F t értékben 
f e s t é k a n y a g o k a t , k ü l ö n b ö z ő kábel t , 
szerszámokat, öntözőcsövet igyekeztek a lakásukra szállítani, melyet nem 
sokkal e lő t t e a törökszentmik lós i M E Z Ő G É P Vállalat l . sz . te lepének 
raktárhelyiségéből tulajdonítottak cl, kerí tésbemászás útján. Mindhárom 
személy ellen lopás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt indult büntető 
eljárás. 

Zs. József törökszentmiklósi lakos és társai ellen azért indult büntetőeljárás 
lopás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt, mert a Tiszatáj MG TSZ 
R A - 3 - a s táblájáról 40 .950 , - I ; t értékben bálázott herét tulajdonítottak el, 
melynek e g y részét tovább értékesítették. 

Július 8 - á n éjjel 0 2 órakor a rendőri el lenőrzés során akadt fenn K. Imre 
törökszentmiklósi lakos, aki kerékpárján e g y zsákban kazánrostélyokat 
szállított, többezer forint értékben. A kihallgatása során elmondta, hogy azt 
röviddel előtte a M E Z Ő G É P Öntödéjében do lgozó rokona készítette össze és 

a d o g a t t a ki a ker í tésen keresztül . 
Lopás vétség e lkövetésének alapos 
gyanúja miatt mindkét személ lye l 
s z e m b e n büntető eljárás indítására 
került sor. 

T ö r ö k s z e n t m i k l ó s v á r o s k ü l t e r ü l e t é n a m e z ő ő r ö k j e l z é s é r e a 
rendőrjárőrök tettenérték és menekülés közben elfogták I). Ferencet és öt 
társát, akik egy munkagéppel július 2 6 - á n az éjszakai órákban burgonyát és 
zö ldségfé lé t akartak eltulajdonítani a külterületi ve teményes-kertekből . 
Csoportosan elkövetett lopás bűntett kísérletének alapos gyanúja miatt az 
elkövetőkkel szemben büntető eljárás indult. 

A z Országos Közlekedési Akció keretében belül rendszeresen ellenőrizte 
a rendőrség a Törökszentmiklós és Fegyverneken áthaladó 4. sz. főútvonalat 
és a becsatlakozó mellékútvonalon közlekedőjárműveket , azok vezetőit és az 
o k m á n y o k a t . A z e l l e n ő i z é s során t ö b b s z e m é l l y e l s z e m b e n kel lett 
szabálysértési eljárást kezdeményezni , a gépjárművek biztonságtechnikai 
b e r e n d e z é s e i n e k h i á n y a miat t , a j á r m ű v e z e t ő i e n g e d é l y e k orvos i 
érvényességének lejárta, valamint a forgalmi engedélyek érvényességének 
lejárta miatt. Okírathamisítás miatt büntető eljárás kezdeményezésére került 

RENDORSEGI HÍREK 
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sor azon járművezetők ellen, akiknek az általuk vezetett gépjárművek 
forgalmi engedélyében a műszaki érvényesség átjavított, vagy hamisított volt. 

A forgalomból kiszűrésre kerültek a szándékos és durva szabálysértők és a 
szonda is több esetben elszíneződött, amelynek következménye a 
gépjárművezetői engedély elvétele, valamint szabálysértési vagy büntető 
eljárás megindítása volt. 

Törökszentmiklós városban a lakosság részéről több bejelentés érkezett, 
mely szerint ismeretlen személyek július hónapban lakásán több idős személyt 
kerestek meg azzal, hogy a kormány a kis nyugdíjasok megsegítésére 
kedvezményes szénvásárlási akciót szervezett. Majd a tehergépkocsijukról 
különböző mennyiségű tojás szenet raktak le, a vételárat kifizettették azzal, 
hogy az idős sértettek a következő nyugdíjfizetés alkalmával a pénz felét 
vissza fogják kapni.A szén mennyisége sem felelt meg az általuk 
bemondottaknakA cselakményt 4 férfi hajtotta végre. Az elkövetők 
személyleírásai: 40 év körüli férfi, 180 cm magas, jő testi felépítésű, 
kopaszodó, sötétbarna hajú, a bal szemére valószínű kancsított, arca 
hosszúkás volt és fehér pólót viselt. A másik 35 év körüli, erős testalkatú, 
enyhén pocakos, 180 cm magas, sötétbarna, vagy fekete hajú, mely rövidre 
volt nyírva. A gépkocsi vezetője kb. 50 év körüli lehetett, ősz hajú, melyet 
hátrafésülten viselt. A negyedik személy fiatalos kinézetű barna rövid hajú, 
sovány testalkatú. Ruházata zöld kertésznadrágot viselt és alatta félmeztelen 
volt. A tehergépkocsi leírása: zöldes-szürke színű, a plató oldalán ovális alakú 
jelzés volt, a jelzés körben fekete szegélyű és a betűk fehér színűek voltak. 

A rendőrség kéri a lakosságot, amennyiben az elkövetőkre, a gépjárműre, 
vagy a cselekményre vonatkozóan érdemleges adatot tudnak szolgáltatni, 
kérik, hogy azt az ügyeletre, vagy a legközelebbi rendőrnek szíveskedjenek 
megtenni. 

Még 1991. december 13-án az éjszakai órákban a Törökszentmiklósi 
604.sz. Szakmunkásképző Iskolába ismeretlen tettesek ablakbemászás útján 
behatoltak, ahonnan egy szines televíziót tulajdonítottak el 30.000,-Ft 
értékben. A rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az elkövetőt és társaikat 
1992. július 15-én derítette fel B. Péter, O. István, Sz. Imre, B.Gábor és F. T. 

László törökszentmiklósi lakosok személyiében. Az elkövetók közül már 
többen a rendőrség előtt ismertek voltak vagyonelleni cselekmények 
elkövetése miatt. Számlájukra írható még a város területén gépkocsikból 
üzemanyagok eltulajdonítása, fényszórók, hűtőrács leszerelése, 
tehergépkocsi ponyva eltulajdonítása, kerékpárok szétszerelése és 
e l tulajdoní tása , épí tkezési anyagok e l tu la jdoní tása és egyéb 
bűncselekmények, amiért csoportosan elkövetett, többrendbeli lopás bűntett 
elkövetésének alapos gyanúja miatt folytatja a rendőrség velük szemben a 
vizsgálatot. 

Kengyel község területén az utóbbi hónapokban elszaporodtak az utcán 
parkoló gépjárművekből az üzemanyag lopások a gépkocsivezetők 
legnagyobb bosszúságára. Az elkövetők általában az éjszakai órákat 
használták ki az illegális üzemanyag-beszerző körútjukra. Az utolsó 
alkalommal július 22-re virradóan azonban már az utcán hagyott gépkocsiból 
nem csak üzemanyagot vit tek el, hanem fe l f e sz í t e t t ék és 
gépjárműalkatrészeket, szerszámokat is eltulajdonítottak. 

A helyszínen hagyott nyomok és egyéb tárgyi bizonyítékok alapján a 
rendőrség még ugyanezen a napon eljutott Z. Zsolt kengyeli és FK. K. Sándor 
ugyancsak kengyeli lakos társához, akik a cselekménysorozat elkövetését 
elismerték, az eltulajdonított tárgyak nagyobb része a házkutatás során 
lef oglalásra került és elmondták, hogy a lopott benzint egy kölcsönkért kocsiba 
öntötték és azzal jártak horgászni, kocsikázni, "furikázni". Lopás alapos 
gyanúja miatt indult eljárás mindkét személlyel szemben. 

Ismeretlen tetteseket és az alábbi tárgyakat keresi a rendőrség: 
Törökszentmiklós Kossuth úton levő Atlantic Disco Bárba július 23-ra 
virradóan ajtóbef eszítés módszerével hatoltak be az elkövetők és kb. 200 ezer 
forint értékben az alábbi tárgyakat tulajdonították el:2 db AIWA típusú 
magnódecket, TECHNIC magnödecket QAD típusú erősítőt, 2 db Reflex 
Basszusládát, 1 db Gold-Star Mikrohullámú sütőt, 1 db Moulinex típusú 
olajsütőt, gysz:3016661000843, 1 db Minipresszó kávéfőzőt, 1 db Rittervek 
típusú kenyérszeletelőt, 300 doboz Sopianae cigarettát, 10 doboz Camel és 
20 doboz Marlboro cigarettát. 

Lehet, Jiogy a vállalkozási törvény túl liberális, vagy csupán 
a kultúra hiányzik az emberekből, nem tudom. Sorra nyílnak 
ugyanis a zajos szórakozóhelyek, amelyekkel kénytelen-kel-
letlen együtt kell élni a lakosságnak. 

A képlet egyszerű. Van valahol egy vállalat, akinek átmene-
tileg, avagy végleg feleslegessé válnak még a szocializmus előt-
ti időkből itt maradt épületei. Ha már hasznosítani nem tudja 
- legyen belőle haszna másnak - kiadja. Azt kérdezik mire jók 
ezek az ódon épületek? DISCO-nak. Miért éppen diszkónak? 
Lehetne benne pl. kosarat fonni, gyümölcsöt csomagolni, pe-
recet sütni. Nem, itt diszkó kell, 
nincs hol szórakozni a fiataloknak, 
főleg késő éjszaka. Az Atlantic DIS-
CO-ban - mert ugye kitalálták, hogy 
arról van szó, és a MEZŐGÉP az a 

re, hogy a MEZŐGÉP büféje és a DISCO italárusító részlege 
egy helyiségben van. Mellesleg érdekes, hogy ez nem szúrt 
szemet a vállalat vezetésének. Sőt, a rossz nyelvek azt is beszé-
lik, hogy amióta az egység üzemel a dolgozóknak is tanácsos 
ott vásárolni, nem küldhetnek ki egy bevásárlót, mint régen. 

De kérem, semmi elkalandozás, csak szigorúan a tényeket! 
Az engedélyt kiadó személy két héttel a beindulás után jún. 
16-án vizsgálatot tart az egységben. Nem talált mindent 
rendben. Akkor még hiányzott a tisztiorvosi engedély (aztán 
visszamenőleg megkapták) és nem volt megfelelő szakképesí-

tésű dolgozó sem. 

Lakosság kontra 
Atlantic bizonyos vállalat - lehet akár hajna- | 

ligis. L 
Tíz óra körül zárnak a városban a 

szórakozóhelyek. Az addig kissé illuminált vendég még szóra-
kozni vágyik, hát hova menjen. A csábító fények és a hangos 
zene útbaigazítják. Még egy jó kis muri, tánc, ital és miegymás. 
Főleg az utóbbi miatt viszont felzúdul a lakosság. 

Van már nekik elég bajuk! A 4-es úton tovarepülő autók 
zaja mellé most a fülsiketítő diszkózene és a részeg duhajko-
dók sörösüveg dobálása. Lehet-e valamit tenni, vagy kénytele-
nek eltűrni, hogy éjnek évadján beverjék az ablakokat, fenye-
gessék őket. Úgy gondolják ebből elég. Akad egy bátor ember, 
aki végigjárja a környéket, össze is gyűjt néhány - pontosab-
ban 5 o tiltakozó aláírást. Indulnak vele tüstént a rendőrség-
re. Ott megígérik, hogy hamarosan ellátogatnak arra a vidékre, 
de beleszólni a dologba érdemben nem tudnak, mivel a műkö-
dési engedélyt az önkormányzat adta ki, és nekik van joguk 
visszavonni, ha szükséges. Azért köszönik a bejelentést - ha a 
tények beigazolódnak - küldenek egy feljelentést az önkor-
mányzatnak. 

Gyorsan peregnek az események, a rendőrség kiszáll a 
helyszínre és bőséges feljegyzést-készít a látottakról. Főleg 
azt nehezményezik, hogy nem kellően elszeparált a vállalat 
egységétől. A szórakozni betérők átjárhatnak a munkahelyek-

Minden rendben, az első nyitvatartás óta csökkent vala-
micskét a zaj, de a randalírozók továbbra is otthon érzik ma-
gukat a környéken. 

Na és a lakók - nem várnak tétlenül, még a polgármesternél 
is jártak. Beszélgettem néhányukkal, kérték, ne írjam ki a ne-
vüket, mert félnek a további inzultusoktól. Az is bántja őket, 
hogy vállalkozásellenesnek, irigynek nézik őket, pedig ők csak 
nyugodtan szeretnének aludni éjszakánként. 

Van az esetnek egy aprócska epizódja. A MEZŐGÉP em-
berei felkeresték az egyik közeli lakost, elmondták, hogy ők 
megértik a problémát, zajszintmérést fognak végeztetni. Örül-
tek a megértésnek, aztán kiderült, a vállalat egyik szakavatott 
embere végzi! De kérem kit zavar az, hogy a vállalat érdekelt 
a bérleti díj miatt. Sikerült is nekik 47 decibelt mérni, ami 
még főútvonal mellett elfogadható. És aztán maradt minden a 
régiben. 

A józan ész azt mondja - lenne megoldás, mindenki számá-
ra elfogadható. Az a sokat emlegetett tolerancia hiányzik. De 
a gyors meggazdagodás mohóságában ki figyel oda az embe-
rekre. 

Kovács Györgyné 

Szabálysértési feljelentést 
I kezdeményezett, a hangerő nem 
I zavarhatja a környéket és zajmé-
| rést rendelhet el a zajt okozó ter-
, hére. Ha ismételten probléma lesz, 
I akkor 22 óráig korlátozhatja a nyit-
vatartási - szólt a figyelmeztetés. 
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Májusi számunkban beszámoltunk arról ,hogy a város fiataljaiból verbuvált csoport ifjúsági centrum 
kialakításán fáradozik. A polgármesterrel való többszöri találkozás után megkapták a Kossuth út 142. 
szám alatti épületet, ami régen bútorbolt volt. 

. Kell §gyrhely. 
N e k ü n k . 

Mindenkinek. Hova 
betérhetünk, ha kell 
kiállítás, csönd, koncert, 
kedves zugok, baráti 
arcok. „ 

Ha minden jól megy ez 
teremti meg 15-20 fiatal 
szabad óráit, nyarának 
egy részét feláldozva. 
Árubeszerzés, kőműves 
munkák, festés, betono-
zás-mindent ők csinál-
nak. Eszközbeli támoga-
tást kaptak a város egyes 
üzemeitől. Ezúton mon-
danak köszönetet a Pol-
gármesteri Hivatalnak a 
házért, a Referencia Kft-

nek a munkaeszközökért, a betonért, a Mezőgépnek festékért, csövekért, az Állami Gazdaságnak a 
homokért, a tüzépnek a cementért, sóderért, mészért. Egyesületet alapítottak, melynek alapító tagja 
Szegő János polgármester is. 

Továbbra is mindenkitől várnak támogatást; ha bárki bármit fel tud ajánlani az építkezéshez a Kossuth 
út 142. szám alá várják. 

Nyitás nyár végén (ha minden jól megy). . 
Busái Barbara 

A leendő ifjúsági centrum, ma még kissé romos épületben Fotó: Árvái J. 

\ 
Közel a természethez 
A mestertől megkérdezi a tanítvány:-

Mondd, melyik növénynek nincs gyógyító ha-
tása? 
-Add meg magadnak a választóé keress olyan 
növényt! 
A tanítvány egy év múlva tért vissza és így üd-
vözölte mesterét: 

gyógyító ereje. 

A városi életmód klub idén is megszervezte 
Életmód táborát a tiszavárkonyi Alkotóház-
ban. A tábor szakmai vezetői: Dr. Nagy Róbert 
(asztrológus) és Béky László (termé-
szetgyógyász). A táborvezető Sülye Károlyné. 
A gyermekek részére Pató Róza szob-
rászművész és a Kalászfonó alkotótábor tagjai 
biztosították a programot.. 

Július közepén 70 ember megpróbált termé-
szetesen élni legalább egy hétig. Mezítláb jár-
tak, minden nap úsztak a Tiszában, vegetáriu-
san étkeztek, gyógynövényt gyűjtöttek és ab-
ból készült teát ittak. Megtanultak ellazulni, 
befelé figyelni, ráérezni az Élet ősi, mégis rej-
tett dolgaira, újra meghallották belső hangju-
kat. Akik vállalkoztak rá reinkarnációs utazá-
son vehettek részt, visszautazhattak előző éle-
teik valamelyikébe, megélhették életük sors-
fordulóit. 

Aki figyelt és nyitott volt sok mindent kapha-
tott amiből építkezni tud "befelé és fölfelé". 

Busái Barbara , 

SIKERES TÁBOR - NEGYEDSZER IS 
Június 15-től július 10-ig tartotta nyitva kapuit a KUCKÓ-tábor, Bíró Angéla 

vezetésével, a Művelődési Központ szervezésében. Negyedik nyáron rendezték 
már, nagy érdeklődés mellett. Az első héten 43, majd 48, a két utolsón pedig 
35-35 gyermek talált itt hasznos időtöltést és tartalmas szórakozást. 

Többségükben 1 -2.osztályos kisfiúk és kislányok jöttek össze, de akadtak 
nagyobbak is. A korábbi évek korosztályai már kinőttek a "KUCKÓ"-ból. Sok volt 
az új táboros, akik csak most ismerkedtek meg a különböző kézműves technikák-
kal. Négy csoportban sokféle tevékenységet folytattak. Büszkén mutatták kis 
alkotásaikat, amikkel ugyancsak hősiesen megizzadtakegy-egy kánikulai napon. 
De azért szépen alakult pici ujjaik alatt a színes gyöngyökből f űzött krokodil, süni, 
méhecske, a karkötő, nyaklánc, stb. Ismerkedtek a szövéssel is: pántokat, öveket, 
tarisznyafület, de még karmantyús babát is készítettek, gyékényből pedig lovat, 
díszeket stb. Emellett még volt linómetszés, bőrözés, makramézás, batikolás, 
levélnyomat- és ékszerkészítés, körömfonás, főzőcske: gyümölcsrizs, uzsonná-
ra. Nehéz feladatnak tünt a repülőmodellezés, izgalmasnak a sárkányépítés. Va-
jon felrepül-e majd? A játszópark-avatáson magasra szállt - mindnyájunk nagy 
örömére. Itt az egyik falrész kifestése is őket dicsérte. Rendeztek játékos szel-
lemi- és sportvetélkedőket még mindezek mellett. 

Több kirándulás boldog részesei is lehettek. Egymás szavába vágva mesélték 
szenttamási élményeiket, ahol természetesen a lovak tetszettek legjobban, de a 
számháború után elfogyasztott paprikáskrumpli is remek volt. Szentendrén meg-
nézték a skanzent, de a babamúzeumot is kár lett volna kihagyni. Legnagyobb 
tetszést azonban Kisköre aratta. Ez valóságos "paradicsom". Volt fürdés, napozás, 
vizibicikli, vizipisztoly, csúszda, várépítés az iszapban... Még felsorolni is elég! Há-
romszor látogattak oda közkívánatra. 

Ez a gazdag program heti 700.-Ft-jukba került a szülőknek. A sok kirándulásra 
nem kellett külön befizetni, mert fejenként heti 200,-Ft támogatást kaptak a Kultú-
rális,- Oktatási,- Ifjúsági- és Sportbizottság által kiírt pályázatra. 

A táborozás napján ismét a konyhatündérek varázsoltak finom meggyes 
piskótát és vaníliás kiflit az asztalokra, és vidám klubdélután keretében bú-
csúztak csoportvezetőktől és egymástól. 

Hajnal Józsefné 

Fotó: Árvái J. 

Kell egy hely 
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NYÁRI ATLÉTIKAI HIRADO 
A Megyei Atlétikai Szövetség június 5-&én Szolnokon a Vésó úti 

sporttelepen rendezte meg a seraülő "B" korcsoportos atléták összetett 
bajnokságát. Az esős, borongós időjárás ellenére több jó eredményt értek el 
a TSE atlétái. 
Eredmények: 

Fiúuyolcpróba (1977-es szül.) 
3. Márki Szabolcs 3588 p. ezüstjelvény 
4. Babella Zoltán 3551 p. ezüst jelvény 

Fiú ötpróba (1979) "B" változat 
2. Révi Attila 1602p. ezüstjelvény 
3. Babella Gábor 1440p. ezüstjelvény 
4. Karancsi Tamás 1432p. ezüstjelvény 

"C" változat 
2. Sántha Attila 1493p. aranyjelvény 

Leány ötpróba (1979) "A" változat 
1. Bartus Csilla 2578 p. ezüstjelvény 
2. Süveges Kitti 2578 p. ezüstjelvény 
3. Szabó Judit 2263 p. ezüstjelvény 
4. Molnár Henriett 2184p. ezüst jelvény 

"B" változat 2. Kántor Edit 2529 p. ezüstjelvény 
"C" változat 

1. Bontovics Erzsébet 2330 p. aranyjelvény 
* * * 

Június 13-14-én bonyolították le az UTE pályán az országos ijjúsági 
és gátfutó bajnokságot. 161 csapat küzdött a helyezésekért. A TSE atlétái 
közül a fiú gerelyhajítók szerepeltek a legsikeresebben, 52,77 m-es átlaggal 
15 induló csapat közül a Bp. Honvéd és a Szekszárd mögött a harmadik helyen 
végeztek. 
A csapattagok eredményei: 

Bertán Gábor 57,34 m 
Fodor Zsolt 56,48 m 
Bertán Zoltán 50,28 m 
László Csaba 47,00 m 
Edzőjük: Bertán István 
A magasugró csapat nem dicsekedhet a szerencsével. A l i csapatos 

mezőny első fele még száraz pályán versenyzett, a másiknak - köztük a 
miklósiaknak - az esővel és ázott talajjal is meg kellett küzdenie. Ennek 
ellenére is sikerült fiainknak az 5. helyet megszerezniök. 183,5 cm-es 
átlaggal. Egyéni jó eredményt Bertán Gábor ért el 195 cm-rel. 

Ugyancsak ötödik lett a rúdugró csapat, a gátfutók pedig hatodikként 
érkeztek a célba. A két napon a szakosztály 98 ponttal gyarapította bajnoki 
pontjai számait. 

* * * 

Július 3-5-én került sor Budapesten a serdülő"B" korcsoportos 
atléták országos összetett bajnokságára, amelyen sportolóink a rekkenő 
meleg ellenére is sikeresen szerepeltek. 
Eredmények: 

Fiú nyölcpróba csapat VI. hely 10.866 p. 
Csapattagok: Kóródi Tamás, Márki Szabolcs, Babella Zoltán, Sipos Attila 
Fiú ötpróba csapat V.hely 6.038 p. 
Csapattagok: Pilár Zoltán, Révi Attila, Karancsi Tamás, Sántha Attila 
Egyéni összetett "C" változat 
Sántha Attila V. hely 1.550 p. aranyjelvény 
Leány ötpróba csapat VI. hely 10.470 p. 
Csapattagok: Bartus Csilla, Süveges Kitti, Kántor Edit, Oros Anita 
Egyéni összetett "C" változat 
Oros Anita VIII. hely 2.5 51 p. aranyjelvény 

Az UTE pálya adott otthont júl. 11-12-én az ifi és serdülő"A" 
korcsoportos egyéni bajnokságnak is. A Törökszentmiklósi SE 
atlétája, Bertán Gábor a serdülő "A" kategóriás gerelyhajításban 
56,36 m-es eredményével a dobogó 3. fokára állhatott. Mostani és 
előző országos versenyeken elért teljesítménye alapján meghívást 
kapott a serdülő válogatottba, s július 21-én a 
Csehszlovákia-Magyarország-Görögország hármas nemzetközi 
viadalon Nyitrán ötpróba versenyszámban képviselte a magyar 
színeket és városunkat. A válogatottal utazott edzője, Bertán István is, 
aki a többpróbázók versenyeztetésének felügyeletének feladatát látta 
el. 

Az összetett csapatversenyt a fiúknál Csehszlovákia nyerte 
Magyarország és Görögország előtt. Bertán Gábor ötpróbában az 5. 
helyet szerezte meg 3.132 ponttal, s ez helyezéspontokat hozott a 
válogatottnak. 

Bertán Gábor eredményei: 
1 lOmgát 17,7 mp 
távolugrás 6,41 m 
magasugrás 189 cm 
gerelyhajítás 56,46 m 
1000 m síkfutás 3.16,6 p. 

PÁSZTOR 

Ha nem döntök, nem hibázhatok? 
Lépést borítékolt az önkormányzat a sportcsarnok ügyében 

Rendkívüli ülést tartott július 16-án a 
képviselőtestület, amelynek legfőbb napirendi 
pontja az építendő sportcsarnok helyeinek 
megvitatása és eldöntése volt. A kívülálló 
számára úgy tűnt, több városatyára nagyon 
nagy súllyal nehezedett a felelősség, mert 
vitatkozásban nem volt ugyan hiány, döntés 
azonban több mint két óra elteltével sem 
született annak ellenére sem, hogy igen komoly 
előkészület i munkák után ült össze 
határozathozatalra a testület. 

Az már korábban megfogalmazódott , 
hogy mivel a város több oktatási intézménye 
tornatermi gondokkal küszködik, a kötelező 
ú szá sok t a t á shoz nincs megfe le lő 
tanmedence, nincs szabvány méretű pálya, 
ahol a kéz i l abdások mérkőzése ike t 
lejátszhatnák, egy olyan csarnokot kell 
épí teni , amely mindezen problémákat 
megoldaná, s amellett kultúrális és egyéb 
rendezvények lebonyolítására is alkalmas. 
Ezt szem előtt tartva az önkormányzat 
képviselői, a Műszaki Iroda szakemberei, a 
t e rvezők több szóba jöhe tő helyszín 
vizsgálatát javasolták. A helykijelölés főbb 
szempontjaiként meghatározásra került, 

hogy a tornateremmel nem rendelkező iskolák 
által könnyen megközel í thető legyen, 
üzemel te tése kapcsolható legyen 
önkormányzati intézményhez, a terület 
adottságai, környezete legyen összhangban a 
majdani épület elvárt tömegeinek kialakításával, 
közlekedési, városképi szempontoknak is eleget 
tegyen. 

A fentiek birtokában kapott megbízást az 
AXIS Építési Kft., hogy a szóba jöhető 
terüle teket vizsgálja meg a telepítés 
szempontjából, s tegye meg a helyszínre 
vonatkozó javaslatait. A kft . eleget tett 
feladatainak, s nyolc szóbajöhető helyszínről 
készí tet t vázlat terveket , amelyek 
véleményezést is t a r ta lmaztak . Az 
előterjesztést öt önkormányzati szakbizottság 
- melyeknek a képviselők jó rész tagjai - vitatta 
meg, s a rostán két igazán szóba jöhető hely, a 
mentőállomás melletti terület, ill. a Galabos-tó 
környéke marad fent. Ennek értelmében kapott 
megbízást a Műszaki Iroda, hogy a két terület 
sajátosságait és a fent említett szempontokon 
kívül sok mást figyelembe véve tegyen 
előterjesztést a képviselőtestület júl. 16-i 
ülésére. 

Ezen előterjesztés alapján kellett volna 
képviselőinknek döntenie a két helyszín között, 
de a feltételes mód meg is maradt. Mintha 
akiknek kezében volt a döntés joga, nem 
merték volna vállalni annak ódiumát. Rég 
eldöntött dolgok váltak egycsapásra ismét 
kérdésessé, ami eddig egyértelműnek tűnt, 
most további magyaráza t ra szorult, az 
elsődleges szempontok megszűntek 
elsóslegesnek lenni, s akiknek eddig határőzott 
véleményük volt, most elbizonytalanodtak. Az 
eredmény ennek megfelelő lett, a testület 
arról döntött, hogy a döntését egy későbbi 
időpontra halasztja. S hogy a dolog még 
bonyolultabb legyen, az eredeti két helyszín 
mellé egy harmadikat is - a Stadion út 
környékét - azzal a határozattal, hogy a 
Műszaki I roda a v á ro s r e ndezés i terv 
f igye lembe vé te léve l immár három 
he lysz ínre v o n a t k o z ó a n készí tsen 
egysze rűs í t e t t s zabá lyozás i t e rve t , s 
legközelebb három helyszínre vonatkozóan 
tegye meg előterjesztését. 

Öngól volt ez bizony a javából, s felmerül a 
kérdés, igaz-e a mondás: Lassan járj, tovább érsz. 

PÁSZTOR 
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Kiűzetve a paradicsomból 
Hazai mérkőzéseken Szolnokon a kézisek 

Bármennyire is hittük, hogy nem került rá a sor, a végzet mégis 
beteljesedett. A Magyar Kézilabda Szövetség két év után harmad-
jára nem volt engedékeny, s ragaszkodva a szabályokhoz kötelezte 
az NB I. B-s csapatokat, hogy mérkőzéseiket fedett csarnokban 
játsszák le. A döntés ellen nem volt apelláta, s az eltfztf bajnokságot 
3. helyen zárt kézilbabda csapatunk megmaradása vált egyik pil-
lanatról a másikra kérdésessé. Maga a csoda volt, amikor sikerült 
Tóth András szakosztályelnököt elkapni és megállítani, hogy fel-
tegyem a kérdést: 

jobban mint az, hogy közülük 1-3 talált valamilyen megoldást. Mi azt, hogy 
Szolnokon az Olajbányász csarnokában játszuk le hazai mérkőzéseinket. Ez 
érthetően nagy nagy öröm számunkra, viszont az Olaj vezetése minden 
köszönetet megérdemel, hiszen azonnal segítő kezet nyújtottak felénk. De 
köszönettel tartozunk az önkormányzatnak is, hogy látva helyzetünket, 
segítségünkre sietett, és pótösszeget biztosít jelentős többletköltségeink 
fedezésére. 

- Mi van, mi lesz a csapattal? 
- Az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Nevet azért, mert az elmúlt évi 

bajnokságban elért siker után lehiggadva is úgy érzem, hogy amit emberileg 
adott viszonyaink között tenni lehetett, azt megtettük. Ez vonatkozik a 
feltételek megteremtésére és a játékosaink megtartására egyaránt. Tudjuk, 
hogy a siker nagyon múlandó, a kudarc viszont kegyetlen dolog, ezért semmit 
nem bíztunk a véletlenre. Egyenként leültünk a játékosokkal, közösen is 
megvitattuk helyzetünket, mindegyiket megkérdeztük, s úgy tűnik sikerült a 
csapatból mindenkit megtartanunk. Sőt előbbre is néztünk, s nagyon 
foglalkoztat az a gondolat, hogy néhány 17-18 éves helybeli fiatalt beépítünk 
a csapatba. Olyanokat, akik vállalják, hogy egy-két évig nem biztos, hogy 
gyakran kerülnek pályára, vagyycsak felváltva játszhatnak esetenként, de 
megvan bennük a tehetség az NB I. B-ben való szereplésre. A türelem feltétel 
kell, hogy legyen, hiszen nekünk bent kell maradnunk, lehetőleg presztisünket 
is meg kell őrizni a körülmények ellenére is. Jelöltek vannak, de neveket csak 
akkor mondok, ha már néhány hónapot ledolgoztak, s kiállták a próbát. Aug. 
4-én kezdjük az edzéseket, egy rövid alapozás után a 29-i rajtig több 
edzőmérkőzést szeretnénk lejátszani. Ha minden sikerül, aug. 19-én 
megrendezzük hagyományos villanyfényes tornánkat, amelyre szeretnénk jó 
ellenfeleket Miklósra hozni. 

- Hogy miért sír a másik szem, sokakáltal már tudott dolog. 
- Hát igen. Bekövetkezett, amire ha mások nem is, én számítottam. A 

szövetség megelégelte a huzavonát, és nem engedélyezi tovább a szabadtéri 
játékot. Kérelmünket szóban és írásban - igaz, meleg hangú levélben -
elutasították. A szövetség ugyan már most válogatott mérkőzést garantál 
sportcsarnokunk f elavatására, de szóban a f őtitkár azzal "vigasztalt", hogy két 
NŐ játsszon a csapatban, de hogy szabadban játsszon, azt NEM. Hozzánk 
hasonlóan - a f érfi és női mezőnyből -14, eddig szabadtéren játszó csapat nem 
kapta meg az engedélyt. Hogy a szövetségnek igaza van, mi sem bizonyítja 

- Mi lesz a lelkes miklósi szurkológárdával? 
- Két dolgon törtük a fejünket. Először is szeretnénk, ha minél többen bejön-

nének velünk szurkolni Szolnokra. így igazítjuk a bérleteinket is. Egy felnőtt 
bérlet ára 200 Ft lesz, ha az általunk biztosított autóbuszra bérletet vált, akkor 
300 Ft. A nyugdíjas, ill. diákbérlet 120 ill. 200 Ft lesz. Ezek az öt "hazai" és a 
Magyar Kupa mérkőzéseinkre szólnak, amelyeket idehaza is lejátszatunk. 
Külön belépőt csak az aug. 19-i tornánkra szedünk. A másik az, hogy azok 
miatt, akik nem tudnak velünk jönni Szolnokra, de szeretnék látni a csapatot, 
minél több előkészületi mérkőzést igyekszünk hétközben itthon játszani, ame-
lyeket kellően hírelni is fogunk a Szuperinfóban. 

Az 1992/93. évi kézilabda idény 
őszi mérkőzései 

aug. 29 17.30 TSE - Szarvas 
szept. 6 Dunakeszi - TSE 
szept. 13 Kiskunmajsa - TSE 
szept. 19. 10.30 TSE - Hargita 
Szept. 26. Nyírbátor-TSE 
okt. 3. 10.30 TSE - Taurus 
okt. 10. Újkígyós - TSE 
okt. 17. 10.30 TSE - Csömör 
okt. 24. Tiszavasvári - TSE 
okt. 31. 10.30 TSE - Debrecen 
nov. 8. Csepel - TSE 

Az autóbuszok 3/4 5-kor és 3/4 9-kor indulnak a gimnázium elől. 

- Milyenek lesznek a rendkívüli helyzetben az elvárások a csapattal 
szemben? 

- A mezőny zömében nem változott. Az NB I-be került Cegléd helyére a 
kiesett Hargita került, a két felkerült pedig az Újkígyós és a Nyírbátor. Mindkét 
csapat hosszú időt töltött már el ebben az osztályban korábban, velük szerin-
tem erősödött a mezőny. A 3-6. hely valamelyikét tűztük ki célul, reálisan 
többre nem vállalkozhatunk, hiszen a hazai pálya előnyét elveszítettük. Azt 
hiszem, még a 6. helyért is nagyon, fogcsikorgatva kell majd megküzdenünk. 

- Van-e még amit szeretnél ez alatt a néhány perc alatt elmondani? 
- Csak a sportcsarnokunkkal kapcsolatosan. Rohan az idő, és még a helye 

sincs kijelölve. Nem kell, hogy életmű legyen az valaki számára, legyen célsze-
rű, olcsó, de férjen el benne legalább 7-800 néző, és lehetőleg kapcsolódjon 
az iskolákhoz. De a legfontosabb, hogy szülessen végre döntés, és jövőre min-
denképpen készüljön el. Ne Szolnokot juttassuk a mi pénzünkön sportél-
ményhez, s ne maradjon a csapat szurkolók nékül. Mert addig?! Addig itt van 
néhány fotó, hogy aki látja, legalább nosztalgiázhasson. Mert hazai pályán 
ilyen gönyörű, tiszta, sakk-matt gólokat egy darabig sajnos nem lehet látni. 

Köszönöm a fotókat, és a beszélgetést is. 
PÁSZTOR 
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| A Törökszentmiklós és Vidéke c. újság utcai árusítására 
I keresünk vállalkozó kedvű fiatalokat - jutalékért. 
I Jelentkezni lehet a Művelődési Központban, 
1 a 30. sz. irodában. 

|i Szerkesztőségi ügyelet minden kedden 16-18 óra i\ 
1 között a Művelődési Központ 10-es szobáján. " 

f .. X 
Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban: 

Hétfő: 8-16.30 
Kedd: -

Szerda: 8-16.30 
Csütörtök: -

Péntek: 8-16.00 
c Szombat: 
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A Hetényi Géza Kórház 
látogatási rendje: 

szerda: de. 14-18-ig 
szombat: de. 10-12-ig 
vasárnap: du. 14-18-ig 
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Gyógyszertárak augusztusi ügyelete: 
aug.01-02. 15/66. Almási út 2. 
aug. 08-09. 15/67 Kapisztrán u. 
aug. 15-16. 15/66 Almási út 2. 
aug. 22-23. 15/66 Almási út 2. 
aug. 29-30. 15/67 Kapisztrán u. 

A szerkesztőség címe: 5201 Törökszentmiklós, Pf: 100 

Kérjük olvasóinkat írják meg véleményüket az újságban 
megjelent cikkekről, híranyagokról. Észrevételeiket figye-
lemmel kísérjük, s legközelebbi számunkban közöljük. 

A szerkesztőség 

HALOTTAINK 
Kormos István (70), Dancza Józsefné Nász Mária (85), 

Hoppál István (83), Bakos Tóth Péterné Csincsala Borbála 
(99), Dér Mihályné Tóth Margit (95), Csányi Molnár Miklós 
(66), Újlakán Gábor (83), Németh Jánosné Filcsák Katalain 
(87), Miklósi Sándorné T. Nagy Ilona (63), Domán Gábor 
(81), Pozderka István (51), Kollár Imréné Tóth Angéla (79), 
özv. Körmöndi Sándorné Tóth Mária (78), Török Sándor 
(67), Tóth István (54), Korom Mihály (76), Pató Lászlóné 
Bartus Irén (40), id. Kóródi József (92), Szilágyi Ilona (75), 
Pozsa Pál (54), Sütő Imre (70), Varga Miklósné Rácz Margit 
(60) 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Városi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakossá-
got, hogy Törökszentmiklós Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 8/1992. (IV. 9.) számú rendelete értel-
mében 1992. évben is lehetőség nyílik a pénzintézetek ál-
tal nyújtott 3,5 %-ot meg nem haladó lakáscélú kölcsönök 
támogatására. 

A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
közigazgatási és népjóléti irodájához kell benyújtani 
1992. szeptember 30-áig. 

A később benyújtott kérelmek esetén támogatás csak 
egy negyedévre adható. 

A kérelemhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri 
Hivatal közigazgatási és népjóléti irodájában lehet besze-
rezni. 

Törökszentmiklós Város 
Polgármesteri Hivatala 

DÓZSA FILMSZÍNHÁZ 
augusztus havi műsora 

1 2. AZ OPERA FANTOMJA 
USA horror film 

3 4 A SZERELMEM HARLEY 
DAVIDSONON ÉRKEZIK 
USA film 

5 6. SUPERMANII. 
USA fantasztikus film 

7-8. FREDDY HALÁLA 
USA horror film 

9-11. ALVAJÁRÓK 
horror film 

12 13. ÁLLJ, VAGY LŐ A MAMÁM 
I USA vígjáték 
| 14 15. GLADIÁTOR 
| USA film 
| 16-17. HARRY ÉS SELLY 
I USA film 
| 18-19. DELTA FORSEII. 

USA akciófilm 
20-21. A RÉMÜLET ÉJSZAKÁJA 

USA horror film 
22-23. NINDZSA KÜLDETÉS 

USA karate film 
24. A BÁRÁNYOK HALLGATNAK 

OSCAR-díjas amerikai krimi 
25. KACAGÓ KOCOGÓ AVAGY 

PITKIN VISSZATÉR A MOZIBA 
családi filmvígjáték 

26-27. BATMAN VISSZATÉR 
USA film 

28-29. ŐRÜLT STONE 
USA krimi 

30-31. ELEMI ÖSZTÖN 
USA szex-krimi 
főszereplő: Michael Douglas 

Törökszentmiklós és Vidéke Független Közéleti Lap 
Szerkesztőság: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Telefon: 13. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Hajnal Józsefné; Kakuk Imre; Kovács^yörgyné; Pásztor Gábor 

Tipográfia: Takácsné Papp Éva; Nagy János 

Kiadásért felelős: 

Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0866-1839 
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