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Hétköznapi pesszimizmus
- Manapság Magyarországon mindenki ért a történelemhez, a népműveléshez, a mezőgazdasághoz, a
/tetszés szerint behelyettesíthető/, s a focihoz, viszont
elenyésző azoknak a száma, akik normális krumplipürét
képesek készíteni. Az ember - általában - szomorú, hisz meglehetősen
messze került sorsának "intézésétől" messzire került
azoktól az álmoktól, melyek még tegnap /ez persze csak
jelképes "tegnap", hiszen évek magunkban hordozott keserűségéről és vágyakozásáról van szó/. . . melyek még
tegnap megvalósulni látszottak. Illúziókkal terhes mítoszok váltak köddé /vagy éppen kövültek meg/, s vannak,
kiknek csak a hit maradt/hogy "majd egyszer"/, s vannak,
kiknek az sem.
Hétköznapi gyomorfekélyekből szakad fel a keserű sav,
s nem a kigondolt, szépen cirkalmazott - megfogalmazott
eszmék feletti csalódás serkenti mérhető agresszivitásra
máskor oly szelíd önmagunkat.
Bizonyos jövedelemszint alatt az ember óhatatlanul
ügyfélként jelenik meg az "elrománosodott" lengyel piacon./Gondolom, sokan vagyunk "effélék", hiszen prosperál az üzlet vám ide vagy oda./ Az eladók jórésze azonban
valódi "seftelő" azaz viszonteladó magyar. Egy fiatalabbik "vándor" /azaz nem helybeli/ tisztességesen (?) lehordta az egyik alkudozni próbáló helybeli nénit, aki
biciklijét támogatva keresgélt a zsebében, s halkan mondta: "kevés a pénz". A fekete hajú "idegen" szerint: "Dolgozni kellene" mint ő, mondta.
Néhány vásárló szeméből düh, másokéból keserűség
áradt. De senki sem szólt, senki sem borította rá az asztalt.
Fogyatkoznak kapaszkodóink. Talán sokan hittük, hogy
a demokrácia jólétet is jelent. Nem jelent. Mint ahogy a
munka sem jelent pénzt. /Sokszor munkanélkülinek lenni
sokkal jobb anyagi lehetőséget jelent, mint a biztos munkahelyen teljes anyagi kiszolgáltatottságban élni./
Az ember "történészként" /és politikusként/tudja, hogy
a tőkének teret kell engedni, hagyni kell gazdagodni "nyomott" gazdaságunkban, de az embereket sem lehet magukra hagyni, teljes magányra kárhoztatva az adóval
szemben. /Ha a tőkét erősíti "jobboldali", ha érdekvédelemről beszél, akkor "bolsi"./ Igaz, a kettő együttes kezelésére, "értésére" ma alig képes valaki.
Volt, aki "maffia-harcot" látott a városbéli zavargások mögött, s egy telefonáló "farkas-törvényekkel" fenyegetett meg. /"Okos kívülálló csak annyit, mondhat,
hogy a farkasoknál előbb-utóbb akadnak erősebb farkasok, az erő erőt teremt, a baj bajt. Mint érintett, nem
mondok semmit. Inkább arról beszélnék, hogy kevés a
pénz, s egy vállalkozó, ha "tisztességes", s úgymond
mindent papír szerint csinál, a hideg vizet megkeresi.
/A milliókhoz több kell./ A bérből és fizetésből élők
keresményük több mint felét nem is látják, helyből
leveszi a TB, s amikor szükségük lenne az egészségügyre, akkor kiderül, hogy "nem jár", bár fizetünk

érte, s újból fizetni kell. A nyugdíjunk állandóan emelkedik, de félátlagosan sincs annyi, mint a levont TB.
Falnak mentem - kishíján - "valahol Budapesten" - írd
és mondd! - 1 milliárd forintért építettek egy gimnáziumot, a TV-Híradóban volt, többször is említették /a
Móricz Zsigmond Gimnázium volt, h a j ó i emlékszem/.
Mit mondjak, még ha nullát tévesztett is a riporter, s
csak százmillió volt/nem ezer/, már akkor is több, mint
amennyiből egy egész mege középfokú oktatását pillanatnyilag rendezni lehetne. /A mondott nagyságrend,
pedig . . . / Vagy ott van a Miskolci Egyetem. Sikerült kitartó "munkával" - a színvonalas egyesületi egyetemet ellehetetleníteni, s egy kifejezetten siralmas bölcsésfakultást szervezni "államilag".
Hja, és ott van még a "média-front" a "Hankiss-szindrómával". Mondhatnánk, hogy aki rendszeresen néz televíziót, annak nem lehet kérdéses, hogy Hankiss űr alkalmas-e avagy sem. Most azonban "rajta maradt az ellenzék
nyakán", hisz a média kormányzati kisajátításának szándékát nem sikerült személytelenné tenni. /Persze, hogy a
néző - teljesen természetesen - a televíziót nézi./ Ugyanígy
jártunk Csurkával. Jól mondta Kerényi Imre, a Madách
igazgató-rendezője, hogy a magyar értelmiség még soha
nem volt ilyen egységes Antall József mellett. A baj csak
az, hogy az egységet a "nem", és nem egy "igen" hozta
meg. /S pontosan úgy, mintha egy igen jó dramaturg már
a választásra készülve próbálná az ellenzéket kényszerpályára és "falhoz" állítani. Rettenetesen meglepődnék, ha nem így lenne - ismerve az előző választás kimódolt - kipróbált módszereit egy világszerte vizonyított cég
által./
Jó, tudjuk, hogy a Római Klub egy évtizede kerüli a
nyilvánosságot, de lefektetett alapelveik, prognózisaik
"hatnak", "működnek", s a "riói csúcs" a korábbinál jobb
"hatásfokról" és magasabb szintű működésről tanúskodik.
/Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak - ebben a régióban,
azaz Európa ezen felen történik az, amit a legfejlettebb
országok specialistái "javasolnak", hanem globális tervezésről van szó, amit enyhén szólva is baromság "összeesküvésnek" nevezni, s kifejezett "nemzeti öngyilkosság"
cionistának feltüntetni. Ami igaz, ennek az egyéni kezelése iszonyúan nehéz, s a feleslegesség tudta az egyéni tett
szükségtelensége /vele a pénz mindenhatósága/ átütő erejű lehet, noha valótlan.
Még a pénz sem tarthat össze egy olyan országot, egy
olyan nemzetet, melynek lakói és polgárai nem éreznek
felelősséget egymás iránt, akik azt nézik, hogy kit-kiket
kell nem maguk közé valónak tekinteni, s nem tényleges
összetartozásukat erősítik sok-sok igennel.
/Érdekes módon a házasságkötés alkalmával nem a
különböző családi formulákra, esetekre kell végeláthatatlan nem-sorozatot mondani, hanem a hűségre igent./
Kakuk Imre
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"Volt egyszer
egy forradalom ../'

Immár harmadszor rugaszkodom neki az október 23-i cikkemnek, ugyanis kétszer is megesett,
hogy az egyes olvasók által elfogultnak tekintett felelős szerkesztők egyszerűen kihagyták /s nem
"pártos" mivolta miatt/.
Én tudom, hogy a szerkesztők akkoriban - nem engem védtek,
hanem önmagukat. Kedves olvasó, higgye el, magam is szeretem
a felhőtlen ünneplést, a magasztos, szívszorító - szivet melegető
emlékezést, a hétköznapok holtpontjain átlendítő, felkesítő szónoklatokat.
De nagyon-nagyon nem szeretem az evidens ünnepket, ünnepségeket. Persze, lehet hogy nem
pontos a kifejezés. Nem szeretem
azokat az ünnepségeket, melyeken valakik azért ünnepelnek, ünnepeltetnek valamit, hogy az ő
nagyságuk annál tündöklőbben
ragyogjon.
/Pár évvel ezelőtt megmelegette a szívem a mai este gyertyáinak
fénye az ablakokban. Ma kicsit
dühít, mert nem tudom, hogy a
bornírt sznobság diktálja-e vagy

ugyanaz az őszinte érzés, bátorság - ami most is tiszteletet kell
hogy érdemeljen./
Őszintén mondom, hogy örülök
annak, ha valaki a demokratikus
56-ért, a 36 év alatt kialakult "álomért" száll síkra, de elkeserít, ha
valaki most szalad vissza Corvinközben hagyott géppisztolyáért.
Persze tudom - s bár egy ba rátom magyarázta e szavakkal, magam is csakígy gondolom -, ha az
allam valamire "ráteszi a kezét",
legyen az akár egy ünnep is, rögtön egy szintre kerül az adóval, a
"hivatallal" - s ha nem is szószerint,
de "utálatossá válik".
Persze ehhez kell az is, hogy az
ünnep - ünnepeink olyatén módon kezelődik, mint a nagy magyar elemes bútorcsalád", azaz
néhány közbülső elemet, "dekorációt", frázist, jelszót és szónokot
kicserélünk, ám a bátor jellege és
lényege nem változik - pont olyan
kényelmetlen, barátságtalan
mint eddig.
/A Szózat és a Himnusz még a
pártállami szférában is megdo-

bogtatta a szívem - mert a gondolatom szabad volt, és volt mire
gondolnom.
Ma már kifejezetten dühít, s
számomra az ostobaság jogfolytonosságát jelzi, hogy a televízió
műsorzárásakor e ket legszebb
és legszentebb nemzeti énekünk
csendül fel - naponta. Nem lehet
olyan fontos dolog a műsor befejezése, hogy fel kelljen állni./
És nem értem, hogy a "mi" ötvenhatunkból miként kell bálványt támasztani, egy olyan
"emlékmű-együttest", melyben
minden közszereplő saját - kötelezően dicsérendő - nagyságát
hirdeti.

Van még sok-sok tanulság és
gondolat, de a lényeg - azt hiszem - az, hogy sokak megélt 56a, mások álmodott, hitt 56-a és
az ünnepsélgek 56-a között mérhető a különbség, pedig meggyőződésem, hogy 1956 alapvetően a miénk - március 15-höz
hasonlóan - a tribünök, emelvények, képernyők másik oldalán.
Kakuk Imre

Október 23.
Ismét évforduló!
Nem kerek szám, csak a
harminchatodik.
Még élnek a harcosok - itthon,
közöttünk, vagy messze, valahol. Még élünk mi,
szemtanúk, segítsünk hát emlékezni!
'56 történelmi fordulópont volt nemzetünk életében.
Olyan sebet ütött a diktatúrán, amit az igazán kiheverni
nem tudott. Rajk László temetése után mindenki tudta,
hogy valaminek történni kell - de ilyen váratlanul és
ilyen hirtelen?! Szó sem lehetett előre kiteryelt nyugati
akcióról. Mint aki nyomasztó álomból ébred, úgy kel fel
a magyar ifjúság a zsarnokság ellen, s vitte utcára
követelését, 16 pontba foglalva. De ekkor már vele
tartott Budapest lakossága, a "dolgozó nép " is.
Rákosi Mátyás, majd Ger őErnő szellemet és lelket
nyomorító uralmának sötétségébe vakítóan világított
bele a szabadság fénysugara azon a borongós őszi
napon. Ámulva és kételkedve hallgattuk óráról órára a
forradalom kiteljesedésének híreit a fővárosból. Alig
tudtuk hinni a hihetetlent. Az örömmámort azonban
november 4-én elnyomta a szovjet tankok dübörgése,
majd a kegyetlen megtorlás, aminek adatait már nagyon
jól ismerjük.

Harminchárom esztendeit kellett titokban emlékezni,
és várni, hogy ismét eljöjjön a remény napja. Október
23-a kettős ünneppé vált, mert 1989-ben e napon lett
hazánk államformája KÖZTÁRSASÁG! Ez már nem a
régmúlt - ez már a velünk élő történelem!
A régi követelések nagy része azóta teljesült vagy
már elévült, mégis sok az elégedetlenség. Most új
problémák nehezítik életünket. Az '56-os Szövetség
tagjai mellett joggal fájlalják, hogy meghurcolásuk,
hosszú börtönéveik után megbélyegzetten a társadalom
perifériájára kerültek annak idején, most mégsem
részesülnek
abban
az elismerésben,
amit
megérdemeltek volna. /Ezt nemcsak ők érzik, de sok más
meghurcolt család tagjai is!/
Most azonban tegyük félre egyéni sérelmeinket,
bajainkat! Ezek az emlékezés napjai. Az emlékezésé és
gyászé. Gyújtsunk gyertyát a bátrak tiszteletére, akik
"... testükkel harcolták meg az utca harcát
és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták."
/Ernesto Pinto/
Hajnal Józsefné
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MENTENI, AMI MÉG MENTHETŐ!
művelő alkotó-, vagy szakkör, s a hagyományos ünnepi szokások egyike-másika
/mint pl. a betlehemezés/ is itt-ott újra
divatba jön. Az Új Magyarországban
megjelent cikk azonban egy olyan igazán
eredeti ötlet megvalósulásáról adott hírt,
amire nem lehetett nem fölfigyelnli! A
kalászfonás régi, szép hagyományát felújítani szándékozó törökszentmiklósi pályázat eredményéről, a Mezőgazdasági
Múzeumban rendezett kiállításról.
Aki e koszúkat múzeumi tárgyakként szemléli, azt a darabok szépsége,
finomsága, olykor furfangos komplikáltsága, a formák változatossága
gyönyörködteti. Ám aki a tárgyak köré képzeli az életet is, a falusi társada lmat, az aratást, annak számára
még nagyobb az élmény. Ez az élmény
arra döbbent rá újra, hogy a hagyományos kultúra művészettel, énekkel,
szertartással képes volt ünneppé emelni az élet nagy pillanatait. Áz egyéni
élet fordulóit /születés, névnap, lakodalom, stb./ éppúgy, mint a jeles napokat /pl. Karácsony, Húsvét/, a természet körforgását /évszakok, napfordulók/ vagy a jelentős társadalmi eseményeket, /iskolakezdés, aratás/.
Valóban, - mint azt a kiállítás ismertetője is lényegretapintóan ma-

Elhalványult aratószokásaink
életre keltésére a huszonnegyedik
órában született meg a törökszentmiklósi I. Országos Kalászfonó Pályázat felhívása. Az ország minden
részéből szép számmal érkeztek pályamunkák. Az alkotások mostantól
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
gyűjteményét gyarapítják, melyért
köszönet illeti az alkotókat és a pályázat életre hívóit.
/Kivonat a KALÁSZFONÁS című
időszaki kiállítás meghívójából: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1992.
aug. 16 - szept. 13-ig./
És íme, egy budapesti látogató elismerő sörai:
Egy köszönő szó jár Budapestről Törökszentmiklósra valakinek, valakiknek.
Először is annak, aki az Országos Kalászfonó Pályázatot kigondolta. De közvetlen utána mindazoknak, akik megvalósításában részt vettek.
A hagyományos életforma értékei
iránt nyitott ember különös érzékenységgel figyeli, megtalálja-e a helyét,
beépül-e a mai, városias életformába
a népművészet, népi kultúra egy-egy
eleme. Ma már nem számít ritkaságnak a táncház, népi mesterségeket
V V

V

V V V

V V V

Programok és
programajánlatok
A VÁROSI KÖNYVTÁR olvasótermében ismét indul Csabai Tamás
előadássorozata A BIBLIA A HELYES ÉLETMÓDRÓL címmel. Időpont: kéthetenként, kedden este 17
óra.

A részletes program:
okt. 13.:
okt. 27.:
nov. 10.:
nov. 24.:

Mi az ember?
A rossz eredete
Az emberi természet eltorzulása
Jézus Krisztus erkölcsi
győzelme
dec. 8.:
Az ember erkölcsi győzelmének
lehetősége
dec. 22.: Kik a boldogok?
jan. 13.:
A szerelem és a házasság
febr. 2.:
A Biblia a nevelésről
febr. 16.: A helyes életmód kialakítása
márc. 2.: A munkához és az anyagiakhoz
való viszony
márc. 16.: Az öregedés és a halál kérdése
márc. 30.: Merre halad a történelem?

V

V

V V

V

gyarázza, - régen az aratás kezdete és
vége egyaránt ünnepszámba ment. Már
ápr. 25-e, Szt. Mákr ünnepe a nagy határkerülő, búzaszentelő körmenetek napja
volt. Azután június 24-én is megemlékeztek a termésről. Egy népi bölcsesség
szerint u.i. "Szent János napján szakad
meg a búza gyökere /t.i. attól kezdve nem
nő, csak érik/Péter-Pálkor szakad meg a
töve".
A szárba szökkenő magot e féltő
gonddal körülvevő, az utolsó kévéből
koszorút fonó ember számára a termés a föld "ajándéka", "áldása". Az
ajándékért hálásak szoktunk lenni.
Erez-e ilyet a nylon-csomagolásban
mindent készen kapó mai ember?
Tudja-e, hogy nagyatyáink a búzát
életnek nevezték, a kenyérre keresztet rajzoltak megszegés előtt, s a földre hullott darabot megcsókolták?
A néphagyomány megtanít minket,
mai városlakókat másképp látni a világot, s benne magunkat. Ez ad jelentőséget hagyományaink újra-fölfedezésének. Ezért jár a köszönő szó e
pályázat megrendezéséért is!
Budapest, 1992. szept. 10.
Kovács Márton
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Városi ingatlanpiaci körkép
Likviditási nehézségek
Mint a

szappanbuborék...

Még nem tudni pontosan, hogy milyen hatása lesz a legutóbbi drasztikus
áremeléseknek a lakhatás feltételeire és
ezen belül a lakások piacára.
Amit le kell szögezni, hogy a lakásvásárlás még nagyobb szakértelmet és gondosságot igénylő tevékenység lesz; ha
eddig könnyű volt hibázni, a jövőben
még inkább. A városközponti lakás, amit
egy ismerősünk nézett ki magának, végső soron nem bizonyos, hogy olyan jó
vétel, ha számításba vesszük, hogy villannyal kell fűteni és főzni. Széntüzelésű
kazán mellett az ár egyértelműen kedvezőnek lenne mondható, mert egyelőre
(még . . . ) kedvező árú szenek kaphatók.
A város ingatlanpiacára egyébként továbbra is jellemző a fizetésképtelen kereslet tartós szűkössége, havonta azért
1-2 nagyobb összegű adásvétel előfordul, de nem ez az általános.
Rengeteg a feltételes üzlet: a vásárolni akaró végül is kész megadni a kért árat,

de ahhoz, hogy fizetni tudjon, neki is el
kell adnia lakását, esetleg gépkocsiját az ilyen ügyletek hónapokig elhúzódnak,
mielőtt megköttetnek, vagy éppen szépattannak, mint a szappanbuborék. A likviditási nehézségek miatt igen jó árat
tudnak elérni azok a vásárlók, akik azonnal le tudják tenni a szükséges készpénzt.
Drágább ingatlanok esetében az elfogadott irányárból akár 2-30 százalékot is le
lehet alkudni.
Augusztus elejétől viszont mindezek
ellenére, enyhén, de fokozatosan emelkedik az adásvételek száma. Úgy látszik
a nyár múltával, mely a könnyű döntések
ideje, őszre az eddig pangó ingatlanpiac
megmozdul, elérkezett a nehezebb fajsúlyú döntések időszaka mint az ingatlan
adásvétel. Sőt akik eddig valamilyen ok
miatt kivártak, a jövő évi várható gazdasági előrejelzések egyre pontosabb megismerése után végleg elszánják magukat
az adásvételre.
Sarkadi Ferenc
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. . . és vidéke
Tiszapüspöki tallózó
UFO-mánia
Egy falubéii asszony mesél. Mesél?
Mondja, mondja, szinte lélegzetvétel
nélkül vélt, vagy valós (?) élményeit. Hadarja hol, mikor látta "őket". Először
csak az elképzeléseit "róluk" aztán már a
"tényeket" (?), mintha "ők" szinte beleköltözve óhajaiba, ráérezve utánuk való
sóvárgására, megjelennek neki - csak neki - és vonzzák, hívják.
Hit valamiben? Mánia? Vagy elemi
erejű vágy az új, az érdekes, a különleges, a más után? A figyelem akarása?
Lehet. Mindenestre figyelemre méltó, és
figyelmeztető jel. Az emberek egyre inkább azt szeretnék, hogy fontosak legyenek valahol, valakinek. És ezt mind magasabb helyről várják. Sokszor hiába.
Különböző ideológiáktól megcsömörlött, - izmusokban nem hívő nép él a
Tisza partján is. Mi marad?
Szatyor-ideológia és cekker-izmus.
Mit, hol, mennyiért, mennyivel kevesebbért lehet beszerezni. A létbizonytalan-

ság, s a vágy. Az is maradt. Valami
szebb jobb, boldogabb után.
Kimentem az állítólagos leszállóhelyre. Nem találtam semmit. Talán majd
legközelebb.
if: * * *

Ármai Sarolta

Amikor a postás harapja
meg a kutyát
Úgy tartják inkább ez a hír, lmint a
fordítottja. így igaz.
íme egy eset: Szalai Vilmos tiszapüspöki lakos családi házát villámcsapás érte. A ménkű a kazánkéményt eltalálva,
annak tégladarabjait a tetőre szórva törtzúzott. Kiégetett vezetékekekt, tönkretett elektromos berendezéseket, egyszóval tetemes kárt csinált. A megrémült és
kétségbeesett család természetesen hívta
a boztosítót.
Most jön a hír: A kérdéses cég embere
udvariasan, gyorsan, pontosan és gondosan kezelte az esetet.
Ármai Sarolta

A K D N P TÖREKVÉSEIRŐL
Ünnepi nagygyűlésen emlékeztek
megalakulásukkétéves évfordulójára
a Kereszténydemokrata Néppárt törökszentmiklósi szervezetének tagjai
és vendégeik szeptember 14-én.
Jelen volt Budapestről Dr. Szilágyiné Császár Terézia, a párt országos alelnöke és központi szervezőtitkára, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet négytagú vezetősége,
városunk polgármestere, a Független
Kisgazdapárt megyei és városi elnöke és képviselői, a Vöröskereszt városi titkára, a római katolikus és a
református egyház vezetői, a Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola igazgatója és még sok érdeklődő . . .
A Népkör zsúfolásig megtelt nagytermében Dr. Szilágyiné Császár Terézia tájékoztatta hallgatóit az időszerű politikai kérdésekről, a párt állásfoglalásáról a beterjesztett törvényja-
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vaslatokkal kapcsolatban. Vázolta,
mit jelent az ellenzéki szerep a kormánykoalíción belül. Ismertette a
Szombathelyen megtartott intézőbizottsági ülés nyilatkozatát, amely
szerint a KDNP többek között sürgeti
a gazdaságpolitikai irányváltás azonnali megkezdését, a társadalom legelesettebb rétegeinek: nyugdíjasok,
gyermekes családok, fix fizetésből
élők és munkanélküliek helyzetének
javítását, egy átfogó szociális törvény
elfogadását. Sürgős a megfelelő agrárpiaci rendtartás és a mezőgazdasági érdekvédelmi törvények meghozatala is.
Ezután sok közérdekű kérdésre válaszolt, többek között az adózással, a
kétkulcsos áfá-val kapcsolatban is.
A vendégek hozzászólásai után jó
hangulatú beszélgetéssel folytatódott
a késő estébe nyúló baráti találkozó.
/H J

Iskola és környéke
Leköszönt egy iskolaigazgató
Kocsis Istvánt búcsúztatta a tiszapüspöki tantestület, miután 26 évi igazgatói
munka után leköszönt hivataláról.
"Főnök! Mondtuk Neked éveken,
évtizedeken keresztül. Főnök! Mondjuk most is, més még sokáig így hívunk. Főnök! Mondtuk, és nem rándult
görcsbe a gyomrunk, nem reszketett
kezünk-lábunk jöttödre. Nem akartunk
világgá futni riadalmunkban, ha bejelentkeztél az óráinkra. Nem a pozíciódat tiszteltük és tiszteljük, hanem Téged. Pedig nem lehetett könnyű velünk.
Eszembe jut egy emlék idekerülésem
idejéből. Meséltél az intézményről.
"Az iskolám" - így mondtad. Úgy beszéltél róla, mint egy lélőlényről, amíg
végigvezettél az épületen. Közben óhatatlanul is meg-megysimogatva padot,
táblát. Jó vezetőnk voltál Főnök. Talán
el is vagyunk kényeztetve, hiszen nem
szoktuk meg az alakoskodást, a szorongást, nem tanultunk bele az acsarkodásba.
Jó reggelt Főnök! Mondtuk mi érkezők reggelente Neked, a már itt levőnek.
Jó estét! Köszöntünk el Tőléd, mint
igazgatónktól szeretettel, megbecsüléssel."
Most tanít. Siet órára.
*

Új igazgatója van a tiszapüspöki
ÁMK-nak Horváth Ernő személyében. A
szeptemberi csengetés sok újdonság elindítója lett az intézményben. Bírni kell a
versenyt, mert az itteni gyerekeknek épp
elég cipelniük az isten-háta mögötti lét
nehéz batyuját. Most bevezetésre került
a német nyelv oktatása, tanulhatnak angolul, franciául. Ismerkedhetnek a számítógéppel, járhatnak zenei előképzőbe
itt helyben.
*

Erdei iskola, csereüdültetésre alkalmas táborhely, gyakorlókert lesz egy
megüresedett gátőrházból Tiszapüspökiben.
*

Kovacsóczy István - hajdan volt tiszapüspöki plébános - nevét viselő alapítványt készülnek tenni Tiszapüspökiben,
az AMK javára.
Kovacsóczy István az 1860-as években működött a faluban. Az akkori tagosításkor a gazdák mellé állt tekintélyével.
Később elérte a rájuk rótt földadó eltörlését is.
A 60-as évek végén Egerbe került
kanonok-plébánosként. Itt megírta a község történetét, s adatta ki azt saját költségén. Vagyonának jelentős részét a települsére hagyta, ebből épült a tiszapüspöki rom. kat. kesdedóvó. Ebben a szép
épületben ma is óvoda működik.
Ármai Sarolta
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* MUNKAJOG! *
Igaz, hogy már túl vagyunk a nyári szabadságokon, így azután mindenki tudja,
hogy többé-kevésbé elfogyott az idei szabadsága, de talán mégis érdemes átnézni az
erre vonatkozó jogszabályokat. A RENDES
SZABADSÁG az a naptári évenként járó
hosszabb pihenőidő, amelyre minden munkaviszonyban álló munkavállalónak alanyi
joga van. A munkaviszony szünetelésének
időtartamára szabadság nem jár, kivéve pl.
a keresőképtelenség, a szülési szabadság, a
tartalékos szolgálat eseteit. A szabadság jogosultsága a munkaviszonnyal szoros
összefüggésben van, de mértéke nem ettől,
hanem az életkortól függően változik. Az
alapszabadság 20 munkanap, amely az 25.
életévtől a megfelelő pótszabadság mértékével nő egészen 45. eletévig, ahol eléri az
adható maximális 30 napot. A szabadság
mindig abban az évben illeti meg először a
munkavállalót, amelyben a meghatározott
életkort betölti. Pótszabadság egyébként
más esetekben, így többek között a fiatalkorúak, a gyermeknevelés bizonyos körülményei közepette, meghatározott munkaköri
ártalmak alatt dolgozóknak is jár. Többféle
jogcímen járó pótszabadságok együttesen is
megilletik a munkavállalót.
A szabadság kiadása:
Mint általában ebben a kérdésben is indokolt a munkáltatónak és munkavállalónak
az érdekeik összehangolására törekedni.
Ennek hiányában a munkavállaló, szabadságának csak egynegyedével rendelkezik
önállóan, a fennmaradó rész a munkáltató
rendelkezésének megfelelően kerül kiadásra a dolgozó előzetes meghallgatása után. A
már megkezdett szabadság megszakítására
csak rendkívüli esetben kerülhet sor, viszont a munkáltatónak meg kell téríteni a
munkavállalónak ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit, kárát. A szabadságot az
esedékesség évében, a munkaidőbeosztás
szerinti munkanapokon kell kiadni. A szabadság kettőnél több részletben történő kiadása csak a munkavállaló kérésére
lehetséges. Amennyiben a munkaviszony
megszűnéséig arányosan több szabadság
került felhasználásra, az ennek megfelelő
kifizetett részt vissza kell fizetni a munkavállalónak Természetesen a ki nem vett
arányosan járó szabadságot ilyen esetekben a munkáltatónak is ki kell fizetnie.
Fizetésnélküli szabadság általában nem
illeti meg alanyi jogon a munkavállalót. Ez
külön kerelemre a munkáltató mérlegelése
alapján adható.
Köteles azonban a munkáltató a fizetésnélküli szabadságot engedélyezni:
- közeli hozzátartozó tartós (30 napot
meghaladó) ápolására, gondozására
- a gyermek betegsége alatti ápolásra (ennek
tíz éves koráig)
- magánerős lakásépítésre
irányuló kérelmek esetén.
A betegszabadság kizárólag a betegség
miatti keresőképtelenség idejére illeti meg a
munkavállalót. Tartama naptári évenkent
legfeljebb 10 munkanap. A keresőképtelenséget az orvosnak kell igazolni, de évente
egy alkalommal maximum 3 napig igazolás
nélkül is igénybevehető ez a munkáltatót
terhelő juttatás, amelyre az átlagkereset 75
%-át kell fizetni.
Hevesi Tóth Ferenc
Munkaügyi Központ
kirendeltség-vezető

ÁFÉSZ-napok Törökszentmiklóson
eredményét, amely egyértelművé tette,
Nagyszabású, árengedményes kereshogy a fogyasztási szövetkezeteknek
kedelmi akciót hirdetett meg a Töröknemcsak múltja, jövője is van. - Nem
szentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ szept. 10kicsi azonban az előttünk álló feladat 20. között az őszi Áfész-napok keretéhangsúlyozta. - Ki kell lépni 40 év megben. Szept. 10-én a megnyitó helyszínén,
szokásaiból, hagyományaiból, és egyre
a Kossuth téren 9-17 óráig katonai sátinkább a piaci követelményekhez kell alrakból kialakított bevásárló utca várta az
kalmazkodni. Keérdeklődőket bősér e s n i kell a toges választékkal és
vábblépés lehetőkedvezményes váségeit, új partneri
sárlási lehetőségkapcsolatokat kell
gel, s ezen a napon
kiépíteni, s elsőa szövetkezet tagjai
sorban egy eredaz ÁFÉSZ minden
ményes saját elkiskereskedelmi
osztási rendszert
egységében 10 %
kell kialakítani. engedményt kapLényegként megtak. A rendezvényfogalmazott gonsorozat nyitányadolata, hogy az
ként háromnegyed
áfész-nek a piaórán keresztül a
con a legjobbnak
Hevesi Fúvós és
és legolcsóbbnak
Majofetté együttes
kell lennie, ezen a
szórakoztatta a
napon megvalószép számú közönLegboldogabbak a gyerekek voltak, egész nap
sult. A bevásárló
séget, majd Bartus
ingyenesen "elefántozhattak"
utca és a kereskePál, az AFEOSZ
delmi egységek több, mint négymilliós
alelnöke lépett a mikrofon elé. Megnyitó
forgalmat bonyolítottak le, amely az átbeszédében történelmi jelentőségűnek
lag 10 %-os kedvezményt figyelembevéítélte azt a folyamatot, amely az áfészek
ve 400.000 Ft feletti megtakarítást jelenéletében 1992-ben lezajlott. Népszavatett a lakosság számára.
zással felérőnek értékelte az átmeneti és
szövetkezeti törvény végrehajtásának
-P-

Többszáz szempár kísérte a Majorette lányainak bevonulását

HÍREINK
Önellátásra képes csökkent munkaképességűek részére indított tanfolyamok:
- rádió tv műszerész
- háztartási gépszerelő
- kisvállalkozások gazdasági ügyintézője
- betanított gépíró és szövegszerkesztő
A tanfolyamok ingyenesek.

Beindultak az üvegező, pék, díszműlakatos és komplex vállalkozási ügyintéző átképzések.
*

*

*

A JNSZ Megyei Munkaügyi Központ pályázatot hirdet új munkahelyek létesítését
szolgáló beruházásokhoz, céltámogatás elnyerésére, illetve önkormányzati, oktatási,
egészségügyi intézmények, karitatív szervezetek, egyházközségek részére közhasznú
foglalkoztatás támogatására.
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UJ I G A Z G A T Ó A Z E N E I S K O L A E L E N
Balázs Zsolt városunk zeneiskolájának fiatal, új igazgatója. Debrecenben
végzett a Zeneművészeti Főiskolán,
majd Karcagon tanított, s ezzel párhuzamosan a szolnoki Szimfonikus Zenekarban játszott, mint harsonás. A
zenekarban együtt játszottfeleségével,
aki törökszentmiklósi, így került városunkba.
- Milyen út vezetett az igazgatói
székhez?
- Kezdetben részfoglalkozásúként
tanítottam az iskolában. Majd felkérést kaptam a Polgármesteri Hivataltól
egy fúvós zenékar alakítására. Erre
vállalkoztam. Viszonylag hamar sikerült "beüzemelni" a zenekart. A pályázati kiírás megjelenésekor a tantestület
bíztatására adtam be a pályázatomat
- Hogyan fogadott a tantestület egy ilyen fiatal vezetőt?
- Ezt a kérdést már korábban is feltették nekem. Azt hiszem, ha a
gazdasági életben vagy bármilyen más területen lehetnek huszonéves
igazgatók, akkor ezen a területen is megállhatja egy fiatal a helyét.
Végülis, mint vezetőnek mindenkinek akadhatnak a kezdeti időszakban problémái, de ez nem függ az életkortól. Egy igazgatónak legfontosabb a kontaktusteremtés a szűkebb és tágabb környezetével. Nem
hiszem, hogy ez problematikus dolog volna. Legalábbis nem merült
fel.
- Említette a zenekar alakítást. Mondana néhány szót róla?
- A zenekar tavaly szeptember-októberben alakult, kizárólag a zeneiskola tanulóiból. Jelenleg 30 főből áll. Tulajdonképpen a polgármester
úr kérése volt, amihez jelentősen hozzájárult. Elég komoly pénzöszszeget bocsájtott a rendelkezésünkre, hangszerek vásárlására. Hiszen
a meglévő hangszerek nem voltak erre a célra alkalmasak.
Már több városi rendezvényen szerepeltünk, mint pl. tavaly decemberben, idén március 15-én, május 31-én a Hősök vasárnapján, augusztus 20-án és a bevonuló fiatalok búcsúztatóján. Szó van róla, hogy
alakul a városban egy majorét csoport, így az elkövetkező években
velük együtt fogunk dolgozni.
- Kik alkotják az iskola tanulóit?

- Jelenleg kb. 360-370 gyerek jár hozzánk. Ez a létszám a zeneóvodától a gimnáziumi tanulókig terjed. Legnagyobb létszámban a Bethlen Gábor Zenetagozatos Általános Iskolából járnak a gyerekek, azt
hiszem ez érthető is. De a környező településekről is vannak tanulóink.
Tiszapüspökiben az idén indítottunk egy kihelyezett osztályt, amelyben előkészítjük a gyerekeket a zeneiskolára.
- Vannak-e kiemelkedő képességű gyerekek?
- Igen. Az idén Kisújszálláson volt országos kürtverseny, ahol Bálint
Attila, iskolánk tanulója 2. helyezést ért el. Ezen kívül egészen komoly
B tagozatos gárdánk van. ő k azok, akik zenei pályára készülnek, így
emelt szinten, magasabb óraszámban tanulnak.
- Működött városunkban egy felnőtt kórus, amelyben főleg pedagógusok énekeltek. Terveznek-e hasonlót?
- Még konkrét kéréssel nem találkoztam, de ismerve a tanárok
leterheltségét, nem tartom valószínűnek, hogy ebbe be tudnánk kapcsolódni. Működik egy fúvós ötös, melyben iskolánk tanárai játszanak.
- Milyen az épület adottsága? Van megfelelő hely a gyerekek tanítására?
- Mivel az idén megnőtt a létszámunk, egy kicsit szűkösnek bizonyul
az épület. Elég komoly problémát okoz az órabeosztás, annakellenére,
hogy az alsó szintről délutánonként két termet kaptunk az oktatáshoz.
Nem tudom, hogy a továbbiakban milyen lehetőség lesz a bővítésre.
- Honnan kap támogatást munkájához?
- Maximális segítséget kaptam a Polgármesteri Hivataltól. Zolnai
Istvánné szép hagyományokat teremtett, és egy olyan tantestületet,
amelyben az ember ha akar, tud dolgozni. Az iskolákkal szemben is
jók a tapasztalataim, megpróbálnak alkalmazkodni hozzánk.
- Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
- Az oktatásban szeretnénk új szakokat beindítani, így lehetőség
lenne magánének és klasszikus gitár tanulásra. Úgy képzeltem el, hogy
a társművészetekkel együtt lehetne programokat szervezni. Több városi rendezvénybe szeretnénk bekapcsolódni. Vagy akár korszakonként, akár stílusokként összeválogatott esteket rendezni. Vannak
terveim a vÜágkiállításra is.
Ehhez jó volna egy centrum létrehozása, ahol ezeket a rendezvényeket össze tudnánk kovácsolni. Mindehhez azt szeretném, ha egy kicsit
érzékenyebben fordulnának felénk az emberek és nagyobb látogatottságúak lennének a programjaink.
Kívánok e tervek megvalósításához sok sikert és még több energiát!
Koller Szilvia

AZ ÖTLETBÖRZÉRŐL
Törökszentmiklós város az 1996-ban Magyarországon megrendezésre kerülő viágkiállítás programjaiban szeretne részt
venni. Ezért a polgármester ötletbörzére hívta meg szept.
22-ére a Városi Művelődési Központba az üzemeket, intézményeket, vállalkozókat. Számtalan nagyszerű gondolat született,
ami megvalósíthatónak is tűnik.
Előkészületként már 1993. július közepén ARATÓNAPOKAT tartanánk. Városunknak nincs jellemző népművészete, se
népviselete stb., de vannak óriási gabonatáblái, aratassal kapcsolatos régi eszközei, népszokásai. A paraszti múlthoz kell
kapcsolni a különböző rendezvényeket, versenyeket. Ilyen pl.
a II. Országos Kalászfonó pályázat, aratóverseny, főzőverseny
hagyományos aratási ételekből, kiállítás régi aratási eszközökből, aratóműsor, aratóbál, népdaléneklő verseny summásdalokból szólistákkal, népdalkörök találkozója, népi játékkészítés,
virágkötészeti verseny stb.
Nagyon változatos műsorok szórakoztatnák a helybelieket és
az érdeklődő vendégeket. Ízelítő a tervekből: a Miklós Néptáncegyüttes, vendégegyüttesek, fúvósok, citerazenekar, majorette-csoport műsora, orgonahangverseny, művészeti est /zene,
vers, próza/, disco, koncert, u t c a b á l . . .

Színvonalas bemutatók: a kalászfonó pályázat munkái, csuhéjbabák, helytörténeti gyűjtemény, Kada István festőművész
képeiből a régi paraszti életet ábrázoló húsz kép, a kézimunkaszakkör alkotásai stb.
Különböző találkozók szinesíthetik a programot: biokertészek, agrárszakemberek, mezőgazdasági lapok szerkesztőinek
találkozója, valamint a nyugdíjasoké, a vén diákoké, a szentmiklósi településeké. Lennének sportrendezvények, ügyességi
vetélkedők, lovasbemutatók is.
Mindezek hatással vannak a vendéglátás fejlődésére. A vállalkozók tervet adhatnának be, milyen minőségű ételeket,
mennyiért és hol kínálnak.
A propagandáról a városi, megyei és országos lapok tudósításai, programfüzetek, esetleg a Falutévé gondoskodhatna.
Meghívnának országgyűlési képviselőket, védnököket, támogatókat a vállalatok és a vállalkozók köréből. A pénzügyi
alap megteremtésében szponzorok segítségére számítanak.
Egyelőre ennyit a sok-sok ötletből, ami részben már a nyáron
megvalósulhatna. A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
rendszeresen fogja tájékoztatni olvasóit a dolgok állásáról.
Hajnal Józsefné
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Exluzív interjú Dögei Imrével, a kisgazdapárt
megyei elnökével

tünk, ha programunkhoz, a parasztsághoz
hűek akarunk maradni. Most mi elsősorban
a paraszti érdekek szószólói vagyunk, s
azokból nem valósult meg semmi. Becsaptak bennünket. Amikor a koalíciós pártok
szövetségre léptek, úgy szólt az egyezség,
hogy a földprogram a kisgazdapárt elképzelései szerint valósul meg. A reprivatizációról
van szó, amelynek a kiindulási alapja az
1947-es állapot volt. Azért az, mert a földkérdés ekkor volt a legkonszolidáltabb. A földosztás befejeződött, megszűnt a nagybirtok, a tsz-ek szerveződése viszont még nem
kezdődött meg. Stabil földtulajdonosi rend
alakult ki, a parasztság elégedett volt, ekkor
érezte úgy, hogy végre teljesült az, amire
mindig is vágyott, végre a maga ura lett.
Tehát a reprivatizáció egy viszonylag tiszta
helyzethez való visszatérés lett volna,
könnyen és a legkevesebb sérelemmel lehetett volna végrehajtani. De nem ez történt.
Az MDF kötött valamilyen egyezséget az
SZDSZ-szel - nem tudom, mi volt az-, ami az
MDF álláspontját gyökeresen megváltoztatta. Előtérbe kerültek a
parasztitól eltérő érdekek, ami alapján megszületett immár négy
privatizációs törvény,
átmeneti és szövetkezeti törvény, s a jóisten
tudja mi még. És jött a
káosz, amiből egészségesen kimászni már
nem lehet.
Felvonuló kisgazdák 1947. márc. 15-én. Világos ruhában, középen Dögei
- Miért nem állt ki a
Imre
Kisgazdapárt egységesen a reprivatizáció
- Először is szeretném leszögezni, hogy
mellett?
Hiszen
a
legnagyobb
tömegpárt
meggyőződésem szerint nem Csurka és Torvolt,
elég
nagy
erő.
gyán személye itt a lényeges. Az, ami velük
- Pontatlan a kérdés. Nem a tagság nem
es körülöttük történik, azok csak cirkuszok,
elterelő hadműveletek, amelyek a valóságos állt ki, hanem a képviselői. Az igazi - kárpótgazdasági, politikai folyamatokról, a be nem lásra is jogosult - képviselők - a Torgyánváltott ígéretekről, a kormány tehetetlensé- frakció -, nem változtattak álláspontjaikon,
géről akarják elterelni a figyelmet. Torgyánt azok kitartottak. Sajnos kiderült, hogy az
nem azért támadják, mert ő a Torgyán, ilyenek vannak kevesebben. Kiderült, hogy
hanem azért, amit képvisel, ami mellett kiáll, sokan egészen más célból lettek kisgazdák.
s amiből egy fikarcnyit sem akar engedni. Az Csak név nélkül egy példa: Van olyan, nemigazi kisgazdák érdekeiről van szó. Emiatt rég még Torgyán tizenkettes frakciójában
akarják lesöpörni a politika színpadáról is, volt, s most 35-ökhöz állt képviselő, aki
ami sehogy sem sikerül. Nem sikerülhet, egymaga három mandátumot szerzett meg
mert a tagság mellette, mögötte áll, s amíg magának, a lányának, a barátnőjének. Semmi köze a földhöz, katonatiszt volt, aztán
ő meg nem tántorodik, ott is fog maradni.
jogász, de annak idején a párt egyik listave- Mi az, ami meiiett kiáll Torgyán, ami zetője lett. Megszerezte a három mandátumiatt bomlik á koalíció kettészakad a Kis- mot, amíg Torgyán látszott erősebbnek, melgazdapárt? Végleges-e egyáltalán a bom- lette állt, aztán mikor a parlamentben a 35-ök
lás és szakadás?
vették át a hatalmat, átállt hozzájuk. Mi
- Vécjleges. Hamarosan megjelenik az vezérelte például őt a kisgazdapártisággal?
FKGP állásfoglalása, amely a pártot, mint Sajnos több ilyen képviselőnk van. Az egyikellenzéki pártot tünteti fel. Mást nem tehe- nek a hatalom kellett, a másiknak a zsíros
Nem tudni, hogy a nagy port felvert
Zacsek-dolgozat, az óriási botrányt kavart
Csurka-tanulmány, a médiák birtoklásáén
folyó öldöklő harc csak ideiglenesen szorították ki a képernyőről, sajtóból Torgyán
Józsefet és a kisgazdákat, avagy a párton
és koalíción belüli stabilizálódott erőviszonyok következménye a Torgyánszárny körüli csend. Bármelyik variáció
legyen is, a politikára nyitott fülűek érzik,
hogy nem a béke csendjéről van szó. De
mi lesz következő lépés? Milyenek is a
párton belüli valódi erőviszonyok? Kibékíthetök-e a kisgazdák közötti ellentétek?
Lehet-e még meghatározó erő az FKGP,
vagy teljesen szétforgácsolódik egymás
emésztésével? Ezekkel a kérdésekkel kerestük fel Dögei Imrét, a párt megyei
elnökét, aki tisztségénél fogva tagja az
országos elnökségnek, s mint beválasztott, az országos vezetőségnek is.

állás, a harmadik karriert akart, és lehetne
folytatni.
Velük kerültek szembe a valóban kisgazda érdekeket képviselő párthonatyáink, akik
az eredeti elképzeléshez, a reprivatizációhoz, az igazsághoz ragaszkodnak. Az MDFhez, Antall Józsefhez csatlakozó, a pártot
eláruló most már 36-oknak meg persze az
MDF-nek pedig azért Torgyán a célpontjuk,
és azért haragszanak rá, mert ő tette helyre
mindig is a dolgokat. Neki jutott a szerep,
hogy kimondja az igazat, ő szállt az Országos Vezetőségben vitába, s vágta a vétkesek fejéhez vétkeiket. Egy idő után a 35-ök
a vezetőségi ülésekre már el sem mertek
jönni, a Szolnok megyei képviselő a lábát
sem meri tenni választási körzetébe. Teljesen elszakadtak a párttól, s a parlamentben
ugyan bitorolják a kisgazda nevet, de valójában Torgyán és a mellette maradt kis
csoport képviseli a kisgazdákat. Ez a csoport
pedig - s mögöttük a tagság - sem a jelenlegi
privatizációs, sem a kárpótlási törvényt nem
fogadja el. De nem fogadja el azt a katasztrofális helyzetet sem, amelyikbe a kormány
gazdaságunkat, s főleg a mezőgazdaságot
sodorta.
- Mit ró fel az Ön képviselte Kisgazdapárt a kormány hibáiul? Mit tettek volna a
kisgazdák másként, ha több beleszólásuk
van az országos ügyekbe?
- Kezdem azzal, hogy a két év alatt nem
került sor semmilyen komoly beruházásra,
ami pedig a gazdaság fejlődéséhez, munkahelyteremtéshez, a belső piac erősítéséhez
feltétlenül szükséges volna. A külső piacok
keresésében is hibás a koncepció. Régen
észre kellett volna venni, hogy a nyugati
piacra nem tudunk betörni, a lehetőséget
kelet felé kellene keresnünk. A történelmi
szituáció hozta a Szovjetunióval való kapcsolat megromlását két évvel ezelőtt, de
azóta eltelt két év, változtak a viszonyok. Ott
lehetne nekünk piacunk. Rendben van, a volt
tagállamok nem tudnak valutával fizetni de
tudnának adni sok olyasmit, amire nekünk
égetően szükségünk volna: fa, olaj, egyéb
nyersanyag. Voltam kint Ukrajnában, saját
szememmel láttam, hogy ezer holdak vannak parlagon, úgy kellene nekik a mezőgazdasági termék, az élelmiszer, még a szellemi
érték is gazdaságuk alakítására, mint egy
falat kenyér. Ezt igazolják Sárossy László
mg.-i államtitkár Ukrajnában szerzett tapasztalatai is, melyekről a rádióban is nyilatkozott.
Ne fizessenek, adjanak érte, ami nekünk
kell. Ha nincs más, legyen bartellkereskedelem. De ehhez javítani kellett volna a kapcsolatokon, a kormány pedig egy lépést sem
tett a gazdasági kapcsolatok kialakításáért.
Pedig a magánvállalkozói szféra példája mutatja, hogy lehetőség lenne, csak a nagy
büszkeségből kellene engedni egy kicsit.
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A másik óriási hiba a külföldi tőke beengedésével kapcsolatos, áron alul kiárusítjuk
az értékeinket, stratégiailag fontos területeket engedünk a nyugati tőkének. Maradjunk
csak a mezőgazdaságnál! Az a világ élvonalába tartozott, exportunk egyharmadát az
élelmiszer adta. Már az előbb szóba került,
hogy a nyugati piac meghódíthatatlan, hiszen
ott is fölösleg van. Maximálisan védeni kellene tehát a saját piacunkat. Mi történt még is?

jában idehozni. Most pedig nemrég,Balatonszárszón nyilatkozik Bod Péter Ákos, az
MNB elnöke, hogy ők is azon a tájon keresgélnek valamit.
- Kanyarodjunk vissza a mezőgazdaságra, hiszen alapvetően az a kisgazdák
érdekszférája, és abból Is Indultunk ki
- Részben arról volt eddig is szó, hiszen
a fent említett példák elsősorban a mezőgazdaságot sújtják. De nézzük konkrétan a mezőgazdaságot, a parasztságot! Koalíciós
partnereink elvetették a reprivatizációt. Született négy privatizációs törvény, amely senkinek nem hoz igazságot, a parasztságot
pedig egyenesen semmibe veszi. Született
egy kárpótlási törvény, amely igazi kárpótlást
nem nyújt, s megindult ugyan, de egyáltalán
nem biztos, hogy 94-re befejeződik. Egyáltalán nem garantált az sem, hogy akinek annak
idején jó minőségű földje volt, ugyanolyan
minőségűhöz jut a kárpótlásra kijelölt területekből. Eleve abszurdum, hogy a jogosan
járó földre licitálni kell, még nagyobb az, hogy
sokan azt sem tudnak, mert a kárpótlási
jegyeiket még meg sem kapták. Mivel a kárpótlás csúszik, az arra kijelölt földeket senki
nem műveli, és hatalmas területek maradnak
parlagon. Gátolja a földhöz jutást, az egyéni
gazdaságok létrejöttét a szövetkezeti törvény
is, hiszen az elkülönített tagi tulajdonú földek
kiadását a tsz-re bízza, az pedig érthetően
azt mondja, előbb átalakulok, azután osztok
földet. Ennek dec. 31. a határideje, tehát
óriási a késés. Rosszul járnak a kiválni akarók azért, mert a közgyűlés dönt, mit ad ki
üzletrész fejében és mit nem, s a közgyűlés
nyilván a tsz érdekeit védi.
A legnagyobb baj az, hogy a kormány
tönkretette a mezőgazdaságot, még csak lehetőséget sem ad az ott dolgozóknak, a
vállalkozni akaróknak. A jelenlepi agrárolló,
hitelrendszer, értékesítési lehetőségek mellett a földtulajdonos semmit nem tud kezdeni.
Nincs tőkéje, nincsenek eszközei, s ha mégis
jutna valamire, agyonüti
9 kormány adópolitikája.
AFA, SZJA, földadó, az
adósság átvállalása mellett sem a beinduláshoz,
sem a megmaradáshoz
nincs lehetősége az
egyéni gazdálkodónak.
Nagyon félő, hogy létrejön egy új nagybirtokrendszer, visszatérnek a
régi cselédviszonyok.
Ennek már most vannak
jelei. A spekulánsok felvásárolják a kárpótlási jegyeket, üzletrészeket, a
volt tulajdonosok meg
csak nézhetnek majd. Mire észbekapnak, mindenből kiforgatták őket.
Modellértékű, ami a Tiszazug MGTSZ vagyonmegosztásakor történt. A tájékozatlan
tsz-tagokat az elnök és klikkjei - rokonsága falnak vezette, láda sörért vett százezres
üzletrészt, s az egész gazdaságot - Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév egyesített szövetkezetért - szinte teljes egészében megkaparintotta. Ott már létrejött egy magán nagybirtok. Nagyon nagy a veszély, hogy olyan tor-

Negyvenhárom évvel később ugyanezen a
napon, az ünnepség egyik szónokaként

Átengedtük létfontosságú élelmiszeripari
üzemeinket a nyugati tőkés érdekeltségnek.
Eladtuk a cukorgyárakat, a növényolajat, a
gabonaipar, az élelmiszeripar egy részét, s
mi lett az eredmény? A franciák megveszik a
cukorgyárakat, behozza a cukrukat, a hazai
cukorrépát pedig nem veszik át, az árát lenyomják, $ a cukor meg drágább. A franciák,
a németek megveszik a tejipart. Az ottani

A tiszteletadás percei

üzletekben nincs és nem is lesz magyar tej,
itthon viszont egyre több üzletben jelenik
meg a külföldi. De lehetne még sorolni. Nem
oda, és nem olyan tőkét kell beengedni, ami
tönkretesz bennünket, hanem ami segít rajtunk.
*
Milyen érdekes, nogy mikor Torgyán kiment a télen Tajvanra, mélyen hallgattak
róla, vagy kinevették, pedig 10-12 milliárd
dollárt tudott volna azonnal befektetés forrná-
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zulások lesznek a szövetkezeti törvény és a
kárpótlás végrehajtása során, amiket nagyon nehéz lesz helyretenni. Mindezek miatt
állunk szemben a koalícióval, a kormánnyal,
s 35-ökkel.
- Látható-e, ml lesz a párton belüli harc
eredménye? Torgyán magát tartja legitimnek, kizárta a 35-öket, Szekszárdon viszont kilenc dunántúli megye országgyűlési képviselője, a párt történelmi tagozata függesztette fel Torgyánt elnöki
jogaiból, s zárta ki a pártból is. Határozatot hoztak, hogy a pártnak egységes frakciója van, elnöknek pedig Németh Bélát
Ismerik el.
- Az a Kisgazdapárt a hivatalos, amelyik
1989-ben működési engedélyt kapott, annak
pedig a jelenlegi hivatalos elnöke Torgyán
József. Ezt a nagyválasztmány az idén már
kétszer is megerősítette. A 35-ök itthagytak
bennünket, őket nem ismerjük el. Egyébként
sincs tömegbázisunk.
- Az rendben van, hogy a tagság Torgyánt támogatja, de a parlamentben ók
vannak ott, ők képviselik a pártot a koalllícióban.
- Nem képviselik a pártot, nevünket is
jogtalanul használja. Azért fogadja el őket a
koalíció, a kormány, mert aa hatalomnak ez
az érdeke. De bármi történjék is, már csak két
évig lesznek ott, tovább biztos nem. Őket még
egyszer nem választják meg azok, akiket
cserbenhagytak. De két év múlva már ez a
koalíció sem lesz. A168 órában Oláh Sándor
maga megmondta, hogy már most sincs koalíció, csak megtestesítői, a parlamenti frakciók
pártháttér nélkül. Nemcsak a 35-öknek nincs,
immár az MDF-nek sem. Nincs, mert megtagadták a választásokkor és utánuk tett ígéreteiket. A legfontosabbat, a rendszerváltást
sem hajtották végre. Eltelt két év, és érdemben sehová nem jutottunk. Nincs piacgazdaság, nincs vállalkozói támogatás, nincs igazi
privatizáció, egészségügy, oktatás, szociális
háló, stb. Viszont van szegénység, munkanélküliség, hatalmi harc. Az emberek pedig nem
vakok. S mivel nem azok, tudják, és tudni
fogják, kik képviselik őket, kik pedig saját
érdekeiket. Ha hamarébb nem, két év múlva
az is kiderül, hogy mi vagyunk a Kisgazdapárt
azok, akik a Torgyán elnökölte Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt tagjai vagyunk.
PÁSZTOR

Szerkesztőségi üzenet
Hangulatos tábori képek érkeztek
a szerkesztőségbe a Hunyadi úti Általános Iskola két táboráról és a zeneiskola bánhorvátiban rendezett zenei
táboráról.
Helyhiány miatt sajnos nem áll
módunkban közölni.
Szerkesztőség
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"BIZONYÍTÉKUNK VAN, HOGY
SZERVEZETT ÖSSZEESKÜVÉS VOLT"
- állította Dögei Ifnre a júniusi Torgyán elleni puccsról
A televízió nézőinek százezrei kísérhették figyelemmel a
humorosnak tűnő, ám döbbenetes jelenteket* amelyek 1992.
június 11-én zajlottak a Kisgazdapárt Belgrád rakparti
székházában. Máig sem derült ki igazán, miként kerültek
oda a kamerák éppen akkor, amikor egy csoport kisgazda
seprűnyelekkel és egyéb alkalmi ütőszerszámokkal felfegyverkezve dühödten üldözött egy másik csapat kisgazát, de
feltételezhető, hogy nem Torgyánt akarták az adott időpontban meginterjúvolni. Jelenlétük hátteréről némi elképzelés mégis kialakulhatott még a leglaikusabbakban is,
amikor a feldúlt pártvezér a csata elültével kommentálta az
eseményeket. Torgyán József nem mást állított, mint hogy
Németh Béla főtitkár, s Cseh Sándor alelnök egy jól szervezett puccsot kíséreltek meg ellene, cselszövők módjára el
akarták foglalni a párt székházát, s sikerükben annyira
bíztak, hogy magukat ünnepelendő jó előre odarendelték a
televízió stbábját is. Bejelentette azt is, hogy minderre bizonyítéka van, ugyanis az egyik támadót sikerült elfogniuk, s
vallamásra bírniuk. A vallomást jegyzőkönyve rögzítették.
A jegyzőkönyv azóta sem került a nagy nyilvánosság elé,
most viszont Dögei Imre megyei elnök annak másolatát hitelességéért felelősséget vállalva - lapunk rendelkezésére
bocsájtotta. Mivel a jegyzőkönyv a párt ügyeiben járatos emberek számára készült, az érthetőség kedvéért a következő
szóbeli kiegészítést fűzte hozzá:
- Cseh Sándor és Németh Béla, Rónaháty és Szőllősy urakat
megbízták, hogy vegyék fel a kapcsolatot egy biztonsági szolgálat vezetőjével, és alkalmazzanak biztonsági embereket, akik
segítségével elfoglalhatják a párt székházát. Azok feladatuknak
eleget tettek, s a terv szerint az eredeti portaszolgálatot az ő
hivatalosan kinevezett embereikkel leváltották volna, s miután
a székház kiürült, az épületet ellenőrzésük alá veszik, s másnap rendben van. Gyakorlatilag ma, azaz 1992. VI. 11. reggel 8
Torgyánt és embereit oda be sem engedik. Ezzel a hatalomát- óra óta szolgálatban vannak, de a portán a helyet csak akkor
kell átvenni, amikor az FKGP portája már üres lesz. Addig
vétel megtörtént volna.
Az akció azon hiúsult meg, hogy a pártelnök az adott a Közgazdasági Egyetem presszójában várakozzanak. Hat
időpontban véletlenül mégis az épületben tartózkodott, és fő egész nap az utasítás értelmében a fenti presszóban várasegítségül tudta hívni a földszinten ülésező - szintén tervbe kozott. Velük volt Rónaháty és Szőllősy úr is, akik rendnem vett - Polgári Tagozat kisgazdáit. Ők látva a veszélyt, a szeresen tartották a pártközpontból valakivel autótelefonon
kezük ügyébe akadt fegyverként használható eszközökkai a kapcsolatot. Délután 3 óráig volt a presszóban, majd
kivesrték a támadókat. Az elfogottak egyikét - akinél fegy- hazament, de a presszóban maradottakkal tartotta a kapcsovert találtak - visszatartották, s az időközben megjelenő latot. Azért ment el délután, hogy a Detektív Kft-től béreljen
főnöke - a BT. vezetője - jelenlétében vallomását jegyző- 4 hivatásos fegyveres testőrt, mint alvállalkozót. Ma este 11
könyvbe rögzítették.
órakor felhívta a portásait, akik közölték, hogy valami baj
Terjedelmi okok miatt a Dögei úr által legfontosabbnak van a Kisgazdapártban, mert őket egyszerűen kidobták a
megbízás ellenére a pártszékházból. A megbízást csak 1992.
ítélt részleteket emeltük ki a jegyzőkönyvből.
"Berényi Rudolf az R+R BT vezetője, amely portaszolgá- VI. 12-én reggel 8-kor írták volna alá, mert Németh Béla és
Cseh Sándorfőtitkár úr akkor értek volna rá aláírni, de már
lattal foglalkozik nappalra és éjszakára . . . elmondja
hogy Rónaháty úr és Szőllősy Mihály úr megkeresték azzal, meg volt szövegezve. Fent nevezett azért jött be este 23 óra
hogy ők a FKGP biztonsági vezetői, amit hivatalos okmá- 30 perckor az FKGP Székházban, mert értesítették, hogy az
nyokkal igazoltak. Az igazoláson Németh Béla főtitkár és egyik portás alkalmazottja letartóztatásban van az FKGP
Cseh Sándor alelnök aláírása szerepel, valamint Rónaháty Székházban, mivel fegyver volt nála, illetve őt fegyveres
neve.
támadás miatt letartóztatták. Ezért bejött, hogy tisztázza az
A megbízásban az FKGP portaszolgálatának átvétele alkalmazottját.
szerepelt. A BT. vezetője közölte Rónaháty Istvánnal, hogy
A BT. tulajdonosa megkérdezi, hogy kifogja megfizetni az
5 fő 1.000 Ft/fő óránként vállalja a portaszolgálatot. Ez 1 napos szolgálatot a 6+1 fő, valamint a Detektív Kft. legdurván 70.000, azaz Hetvenezer forint naponta. Rónaháty foglalt négy testőre részére"
és Szőllősy urak közölték, hogy ez nem gond, az összeg
Pásztor
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"Most sokan szidnak bennünket, Ilyenkor úgy érzem magam,
mint az a szegény asszony, aki nem tud kenyeret adni gyerekeinek,
mert iszákos férje rendre elitta fizetését, s rajta kérik számon a
történteket Mégis hiszem, tudom, az út, amelyen járnak jö felé
visz, és ki fogjuk húzni közösen a szekeret a kátyúból, ha nem is
olyan gyorsan (két-három év alatt) mint a választások előtt reméltük."

FÉLIDŐBEN
Beszélgetés Dr. Szabó Lajos
országgyűlési képviselővel
- Képviselő úr! A választási ciklus feléhez érkeztünk, sőt: az
idő íve a felezőn is áthajtott. Nagyon sok minden történt a
választások óta. Még felsorolni is sok lenne azokat a változásokat, amelyek gerjesztik a bizonytalanságot. Sokan vannak,
akik önhibájukon kívül vesztették el állásukat - szerencsére
olyanok is vannak, akik tudnak alkalmazkodni az új helyzethez
és a maguk lábára állva önállóan lépni próbálnak. Ezzel együtt
- finoman szólva - a helyzet nem túl rózsás. Hogyan látja
mindezt, képviselő úr?
- Az elmondottakhoz kapcsolódóan érzékelem és látom
választókerületem lakosságának mindennapjait. Nem szakadtam el az emberektől. Családom, rokonaim, gyerekkori
barátaim, ismerőseim és munkatársaim élete egy az enyémmel. Nem tettem és nem teszek mást, mint amivel megbíztak, végzem képviselői munkámat lelkiismeretesen, felkészültségem és erőm szerint. De ez a munka - honnan is
tudtam volna? - renkívül összetett, szerteágazó és nagynagy szellemi idegi-fizikai igénybevételt jelent számomra
térben és időben egyaránt, állandóan kockáztatva egészségemet. Ezért is döntöttem úgy, hogy a választási ciklus
második két évében alapvetően a képviselői tevékenységgel foglalkozom, így talán jobban tudok koncentrálni a
legégetőbb választókerületi kérdések megoldására és közvetlenebbül vehetek részt az állandó bizottsági munkában
is. Nem hittem volna, mennyire nagy és nehéz az a történelmi feladat, amelyre önként vállalkoztunk. Most sokan
szidnak bennünket. Ilyenkor úgy érzem magam, mint az a
szegény asszony, aki nem tud kenyeret adni gyerekeinek,
mert iszákos férje rendre elitta fizetését, s rajta kérik számon a történteket. Mégis hiszem, tudom, az út, amelyen
járunk jó felé visz, és ki fogjuk húzni közösen a szekeret a
kátyúból, ha nem is oly gyorsan (két-három év alatt) mint
a választások előtt reméltük, (igaz, nem számolhattunk
gyors piaci összeomlással és háborúkkal). Még annyit szeretném, ha életünk javításáért - bátrabban kezdeményeznének helyben az emberek, önszerveződéssel teremtve meg az intézményes érdekképviseletet és érdekvédelme^ nem - régi beidegződések szerint - felülről, kívülről,
másoktól várva a csodás megoldást.
- Képviselő úr! Konkrét képviselői tevékenységét nem említette. Állandóan ingázva Budapest - Kisújszállás - Kunhegyes
és a körzet 12 települése között telnek napjai - tudomásom
szerint ezen kívül még sok rendezvényen megfordul és szinte
nem hiányzik sehonnan, ahova a kötelesség parancsolja.
- Szerencsém, hogy a "szinte sohasem hiányoztam" megközelíti az igazságot. így tetten érhető vagyok, hogyan, mire
szavaztam igennel, nemmel, vagy tartózkodtam. Magyarország
1992. évi politikai évkönyve, melyet a kezemben tartok, név
szerint feltünteti az elmúlt év szavazási statisztikáját. A 386
képviselő közül a 11. helyen vagyok.
Hetente részt vettem a kulturális bizottság és kéthetente az
agrár munkabizottság munkájában. Örömmel számolhatok be
arról, hogy a 6 beadott módosító indítványom közül 4-et elfogadott a parlament. A kollégiumok és tornatermek építésére,
fejlesztésére beadott indítványom 1.500 milliót eredményezett
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- ebből Törökszentmiklós 10 és Kunhegyes 5,6 milliót kapott
Hivalkodás nélkül mondhatom, hogy közöm van a céltámogatási pályázatok elnyeréséhez is. (Kunhegyes 26, Törökszentmiklós 34 millió Ft). Szeretek az embereken segíteni. Kevesen
keresnek meg fogadóórámon, inkább más lehetőséggel és móddal élnek (személyesen, lakáson, iskolában stb.). Névtelen leveleket is kapok. Minden esetben eljárok hatáskörömben, de
jobban örülök a címmel, névvel ellátott leveleknek.
- Biztosan sokszor kérdezték már képviselői munkája felől,
de a Nagykunsághoz fűződő kapcsolatáról, tudományos tevékenységéről még keveset tudunk. Szólna erről?
- Kunhegyesi vagyok, Kunhegyesről írtam a diplomamunkámat Kunhegyes földrajzi monográfiája cíjjel. Az első kiemelt
szakmai pályadíjat itteni témájú munkámért kaptam. Ez az első
megjelent füzetem - Kunhegyesi szegények és tanácsbeliek
ellentéte a XVIII/XIX. sz. fordulóján című. Ez lett a doktori
értekezésem is. Azóta több mint 20 tudományosan jegyzett
tanulmányt, számtalan cikket írtam, több kötetet szerkesztettem, lektoráltam. Kisújszállásról írtam a legtöbbet - mintegy
600 oldalt.
Törökszentmiklós is része tágabb szülőföldemnek, a
Nagykunság és vidékének, így hát magaménak vallom: szeretem. Lényegében 1956-tól van kapcsolatom a várossal,
elsősorban Zetz Jóska "miklósi" egyetemista barátom révén,
aki szülővárosáról elfogult szeretettel beszélt és beavatott
történetébe. Később - 1961-ben ifjú tanárként ide küldtek el
pedagógiai tapasztalatcserére Szokolai Gyurka bácsihoz jés
Horváth Ilonkához a kollégiumba, akikre ma is hálával és
nagy-nagy szeretettel gondolok. A 70-es 80-as években
többször voltam a Bercsényi Gimnáziumban és a Székács E.
Mg.-i Szakközépiskolában érettségi elnök, 1976-88 között
mint kollégiumi szakfelügyelő gyakran megfordultam a város középiskolóiban. Többszáz a köz vetlen ismerőseim száma ebben a városban is. Tanítványaim is élnek itt szép
számban.
Örömmel tölt el, hogy a múlt és a jelen között - a jövő felé
lépve hidat építhetsz. Meggyőződésem, másképpen nem lehet
sem új várost, sem korszerű iskolát formálni.
- Beszéltünk a képviselői munka szépségeiről, nehézségeiről,
de nem esett még szó a közélet viharairól, melyek közepette
végzik munkájukat. Változott-e a nézete, helyzete?
- Közismert: szélsőségektől mentes, azaz mérsékelt népnemzeti magyar demokratának vallom magam. Szociális érzékenységem pedig családi - környezeti indíttatású, amely
mindig jó kontroll és irányzék számomra, hogy ne veszítsem
el önmagamat a legnehezebb helyzetben sem. A gáncsosko dókkal nem törődöm különösebben, inkább olykor az
bosszant, ha - hamis tudatot táplálva - demagóg, kelekótya
tudósítások vezetik félre választóimat. Nem voltam anyagilag gazdag ember az elmúlt érában sem, ma sem. Igaz, van
egy kis családi házam Kisújszálláson és (képviselőségem
óta) a második trabantomat nyögöm. Kétnaponként tankolok, ingyen utazhatom vonaton, autóbuszon, szálláskötséget
biztosít számomra a parlament. Munkaidőm a parlamenti
hivatalos elfoglaltságon túl kötetlen. Szabad folyamatosan
(szombat és vasárnap is) napi 16 órát dolgozni. Ezért "bezsebelek" (ahogy olvastam az új Néplapban) havi bruttó 56.063
(nettó: 33.328) Ft-ot. Ez jóval átlag feletti, úgy is, ha személyes kiadásaim mértéke közel öt-hatszorosa a korábbinak.
Hát így élek, ennyi az igazság. Célom: vállalt képviselő
megbízatásom jobb, eredményesebb végzése. Kérem választóimat - pártállásuktól függetlenül - ebben segítsenek!
- Köszönöm a tárgyilagos és őszinte válaszait.
Kovács Györgyné
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SÁMÁNBETEGSEGBE ESETT,
S PARAFENOMÉN LETT
Világrekordra kacsintgat a miklósi taxis

Bevallom őszintén, napokig vívódtam, mert tartottam
tőle, hogy nagyon nevetségessé teszem magam. Hogy nézek
majd ki, amikor odaállok elé, és hülyén megkérdezem: Tényleg elvittek az UFO-sok? - Mert legelőször ezt a hírt
hallottam yieg Hoppál Zoliról, a szőke taxisról. Aztán azt
is, hogy fenét vitték, de valami furcsa történt vele, mert a
tárgyak megtapadnak rajta, s titokzatos energiája van.
Egyesek még az UFO-t is leírták a "Zolitól hallottak" alapján, mások figyelmeztettek, hogy vigyázzak, be akarnak
ugratni. Végül vállaltam a kockázatot, s kiderült, érdemes
volt, mert ami vele történt, valóban rendkívüli.
- Ami velem megesett, arra a mai napig sem tudok magyarázatot. Február utolsó napjaiban belázasodtam, s három
napig egyfolytában 40° körüli lázam volt. Ilyen velem még
sohasem fordult elő. Máskor is volt hőemelkedésem már,
bevettem egy-két gyógyszert és pillanatok alatt elmúlt. Most
bármit csináltam - mentős voltam valamikor évekig, értek
hozzá egy kicsit -, lázcsillapítót vettem be, injekciót ittam,
vizes ruhával borogattam magam, nem ment le a láz egy
szikrát sem. Nagyon kutyául éreztem magam, de a harmadik
napon mégis munkába álltam, mert jó fuvarok voltak kilátásban. Márc. 1-ről van szó, utoljára Bartapusztára vittem két
utast. Amikor kiszálltak, hátra akartam tolatni, de nem tud-

tam, mert a bal hátsó kerekem egyik pillanatról a másikra
abroncsig leeresztett. Semmi magyarázatot nem találtam rá.
Kiszálltam, s nagy kínlódva - nagyon gyenge voltam - neki
álltam kereket cserélni. Kb. 10 perce dolgoztam, amikor azt
vettem észre, hogy teljesen egészséges vagyok. Eltűnt a láz,
frissnek, erősnek éreztem magam. Hazamentem, s otthon várt
az újabb meglepetés. Belenéztem a tükörbe, s megláttam, hogy
a homlokomon egy tisztán kivehető V alakú, sebhelyszerű ránc
van, ami eddig nem volt ott. S még ezzel nincs vége. Felfigyeltem rá, hogy a vastag arany nyakláncom teljesen a testemhez
tapad. Valami sugallatra levetkőztem, s pillanatok alatt 19
különböző evőeszközt raktam a bőrömre, amik ott is maradtak.
Soha azelőtt ilyen nem volt.
- Van-e tipped, mi történt veled? Valóban UFO-val találkoztál?
- Á, a csudát. Ha mégis, én nem tudok róla, mert semmi
különlegeset nem tapasztaltam. Senki és semmi nem volt a
közelben, időkiesésem, emlékezetkiesésem nem volt. Ez
biztos, mert a taxióra ketyegett. Hogy ez az UFO-dolog
hogy terjedt el, nem tudom, mert én mindig is határozottan

tiltakoztam ellene. Fogalmam sincs, mi is történt velem valójában. Illetve annyit tudok, hogy a rádió Hatodik érzék c. műsorában, amelyben bemutattak, hozzám kapcsolódva egy, a témában jártas pszichológus elmondta, hogy több hasonló eset volt
már a praxisában. Távol-Keleten sámánbetegségnek nevezik az
enyémhez hasonló esetet, amikor valaki egy súlyos, megmagyarázhatlan fizikai állapot után, ugyanolyan megmagyarázhatatlan módon hirtelen meggyógyul, s különleges erők birtokába
jut. Maga a folyamat rejtély.
- Említetted a rádióműsort. Ha jól tudom, már kettőben is
szerepeltél.
- Igen. Júl. 1-én a Hatodik érzékben, ahová az én beküldött levelem alapján hívtak meg, két hét múlva pedig a
Párkereső c. műsorban, ahová már az előbbi szereplés
alapján kerestek meg. Ez nyilvános műsor volt júl. 20-án,
amit Balatonszéplakról az Ezüstpart Hotel színházterméből közvetítettek. Ott több száz néző előtt léptem fel,
feljöttek a színpadra, ellenőrizték, nem csalás-e, amit csinálok.
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- Mit csináltál? Tulajdonképpen mit érzel? Mágneses erőt
magadban?
- Azt biztos nem, mert a mágnes a vasat vonzza, hozzám
pedig az arany, ezüst, műanyag, porcelán, üveg, még a fa
is tapad. Inkább azt érzem, hogy valami körbevesz, ha
emelem a kezem, mintha valamit emelnék. Szinte biztos,
hogy bioenergia. Egy paratudományokkal régóta foglalko-

zó fizikus megmérte az aurámat, s a műszer 1,6-1,7 métert
mutatott ki. Állítólag ez óriási. El is hiszem, mert ólommal
töltött vasalókat rakok magamra, s azzal sétálok, ha kell félóráig
is. 22 kg-ig jutottam, azért csak annyiig, mert több nem fér fel
rám. Nem az egész testfelület tapad, hanem a mellkasam és a
hátam, ott meg annyi a hely, amennyi. Tudom, hogy sokkal
többet elbírnék. Most töröm a fejem, milyen kis felületű nagy
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súlyt lehetne kitalálni, mert azt tervezem, hogy saját testű
súlyomat, 56 kg-ot rakok fel magamra. Ez világcsúcs lenne,
amivel bekerülhetnék a Guiness rekordok könyvébe. A pillanatnyi rekordot egy 100 kg-os testsúlyú súlyemelő tartja, 50,2
kg-mal. Ezt akarom túlszárnyalni, csak megfelelő súlyok kellenének.
- Mire képes még az energiád? A bioenergia?
- Gyógyítani. A szerzett képességemmel először magamat gyógyítottam meg. A mentősködés előtt 12 évig villanyszerelő voltam, külső munkákon dolgoztam. A 12 év
alatt rengeteg esőben, sárban, hóban volt részem, úgy fájtak a karjaim, lábaim, hogy éjszaka nem tudtam aludni. Az
időjárási frontokat alig tudtam elviselni. Azon a napon
mindez egycsapásra eltűnt, semmim nem fáj, jöhet bármilyen front. De másnak is át tudom adni az energiámat, mást
is tudok vele gyógyítani. Egy 15 kg-os Kihánynak vele
szemben állva adtam már át olyan mértékű energiát, hogy
rajta is megállt a 6 kg-os ólmos vasaló. Gyógyítottam már
a rokonság, ismerősök körében nem egy vérnyomással kínlódó, ízületi fájdalmas stb. beteget, akiknek megszűntek a
panaszai. Volt olyan, kezelés előtt két mankóval alig menni
tudó páciensem, aki a kezelések után egy bottal nagyobb
nehézség nélkül jár. De vannak komolyabb, nagyon súlyos
betegségek, amelyekkel úgy tűnik, meg tudok birkózni.
Vl w-r , Jtftő, * — ^

I

V"

- Gondolom, ezen a téren is vannak jövőbeni terveid?
- Természetesen. Szeretném hivatalosan beméretni a bioenergiámat. Erre Dr. Egely Györgynek van az országban
jogosítványa. Felvettem vele a kapcsolatot, azt írta, hogy
október elején készül el egy új, az eddiginél sokkal precízebb bemérő műszere. Ha az készen lesz, szívesen vár, s
akkor kiderül, mekkor az energiám. Ha lesz hivatalos papírom, ki szeretném váltani a természetgyógyászi engedélyt, s elkezdeni hivatásszerűen a gyógyítást. Úgy érzem,
nagy hasznára lehetnék a miklósiaknak, mert megismerve
a szakirodalmat, úgy érzem, óriási az energiám. Mások
elmondják, hogy elfáradnak, fel kell töltődniük, a nap bizonyos szakaszaiban tudnak gyógyítani. Én ilyet nem érzek. Sosem fáradok el, mindegy milyen napszak van.
- Azt mondtad, a miklósiak hasznára válnál. Ez azt jelent,
hogy maradnál itt? Nincsenek Rózsadombos álmok, egyebek?
- Nincsenek. Maradok itt, semmi nem változik. Gyógyítok és
mellette természetesen még taxizni is akarok, mert azt imádom
csinálni.
Szívből kívánom, hogy így legyen.
PÁSZTOR

14

1992» OKTÓBER

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

A visszhang pozitív
Alkalmanként összegyűlik néhány száz fiatal.
Az oka: a No Parking nevű zenekar. Kis plakátok
hirdetik, hogy éppen hol lépnek fel - sajnos állandó
helyük nincs . . .
A zenekar 1988-ban szerveződött 5 alapító taggal. 1991 előtt elsősorban a megyében játszottak, a
jelenlegi felállásban már az ország több pontján is
felléptek. Októberben egy nagyszabású koncertre
készülnek,,ennek kapcsán beszélgettem DEMETER GÉZÁVAL, az együttes énekesével.
1987 őszén Stelli Péterben és Szombati Zoltánban merült fel az az ötlet, hogy zenekart alapítsanak.
Az alapító tagok: Szombati Zoltán - gitár, Lippai
László - basszusgitár, Mészáros Mihály - dob, Stelli
Péter - gitár, Kulcsár Tamás - szaxofon.
Stílusuk akkoriban a sok instrumentális elemet
tartalmazó jazz-rock volt. Ebben a felállásban
1990-ig játszottak, ekkor Kulcsár Tamás kilépett,
1991 nyaráig 4 taggal zenélt a No Parking, amikor
Karakas Gyula 2 hónapos időtartamig fuvolán és
billentyűs hangszereken játszott. Októberben lépett
be Kormos Attila /billentyűs hangszerek/és Demeter Géza/ének, szájharmonika/ és ekkor lépett ki
Stelli Péter. A NO PARKING stílusa a tagcserékkel
megváltozott, 1991 októberére véglegesült a blues
alapokra épülő rock zene, mely bár nagyon ritkán,
de még mindig elkalandozik a jazzrock irányába.
- Hol léptetek fel eddig?
- Szolnokon, Kisújszálláson /ahol 91-ben egy
zenei vetélkedőn kategóriájában első helyet ért el a
zenekar/, Tiszafüreden. A fővárosban két alkalommal főiskolákon és október végén a Rockoko klubban, de játszottunk már Debrecenben is. Érden
szeptember 27-én fogunk szerepelni egy "bemutatkozó" fesztiválon, ahol értékelésre is sor kerül. De
teljesítünk egy meghívást Esztergomba is.
- Miért éppen No Parkin a No Parking?
- A válasz nagyon egyszerű: a név jó, megjegyezhető és tetszik. Ha megszeretik a zenéd és
elfogadják az emberek a neved nem foglalkoznak
azzal, hogy valójában mit is jelent /pl. Első Emelet/.
Egyébként a névadó Szobati Zoli, ő végtelenül
egyszerűen megmagyarázta a dolgot; katonasága
alatt ötlött fel benne a név. Azt mondta, ha lesz egy
zenekara No Parking lesz a neve. Punktum.
- Indultatok-e versenyeken?
- Igen, de leszűkítem a kérdést így: . . . versenyen?, mert csak a legszínvonalasabbról szeretnék
beszélni. Ez egy pop-rock ki-mit-tud volt a Petőfi
Csarnokban 1992. június 6-án és 20-án. Június 6-án
volt az első elődöntő, ahol a 200 zenekar, előadó
közül kiválasztott 34 zenekar első fele játszott.
Innen elsőként kerültünk ki a 20-i döntőbe, melyet
a Magyar Televízió rögzített és majd egyszer sugározni is fog. Az eredmény, melyet elértünk: a budapesti Rockoko klubban koncertezési lehetőség, egy

tv-felvétel, és a zsűri által kiemelt zenekarok között
voltunk. Volt első, második, hamiadik helyezett és
három kiemelt, így mondhatjuk azt is, hogy negyedikek lettünk.
- Az októberi koncertetek egy korszak lezárása
lesz?
- Nem. Csak annyi a jelentősége, hogy a jelenlegi
felállás egy éves évfordulója lesz.
- Befogadott-e benneteket a város?
- Félek a válasszal, mert bátran és egyértelműen
csak azt állíthatom, hogy a fiatalság igen. Koncertjeinkre a 200 ember szinte mindig biztos. /Pl.: a
Petőfi Csarnokba 40 főnyi "rajongó tábor" kísért
el./ De abban az értelemben nem, hogy semmiféle
intézmény sem akar támogatni minket. Itt olyanokra gondolok elsősorban, melyeknek ez is lenne a
funkciójuk. Nem csak anyagi támogatásról van szó.
Vagy nem tudnak rólunk, vagy nem vesznek tudomást. A városi Művelődési Központ szinte az
összes próbálkozásunkat tessék-lássék módon fogadta. Önállóan szervezett koncertünkért terembért
kért, de a takarítás azért nekünk kellett elvégezni.
- Milyen visszajelzéseket kaptok?
- Általában pozitív a visszhang, egyre több meghívást kapunk és egyre kedvezőbbeket,. A "nagyoknak" is tetszik /Deák Bili, Takács Tamás/ és ők is
kínáltak lehetőséget a bemutatkozásra.
- Mit jelent a színpad?
- Lehetőség. Felszabadultság. Kapcsolatteremtés. A munka gyümölcsének learatása. /Személyes
exhibicionizmusom miatt egy hatalmas pluszt. "Lemeztelenítve" a gondolatok átadása. Nevelés?/ A
zenélés lehetősége. Számomra az éneklésé, a megnevezhetetlen jóleső érzésé, mely ha elmarad egy
koncert bennem marad és feszültséget okoz. Általában egy jó buli után regenerálódnom kell, mind
fizikai, mind lelki értelemben.
- E.T.A.Hoffmann mondta: A zene tárgya egyes
egyedül a végtelenség . . . Mit gondolsz erről?
- A zene mindenkiben mást indít meg. Lehet ez
a feszültség kiadása, de a végletekig elmenő depresszió is. A rock zene kötött formája miatt lilásabb, mint a klasszikus zene /a szövegek miatt is/.
Kevesebb vagy több a beleérzés lehetősége. A
rock is rétegzene, de egy bizonyos rétegen belül
is különböző jellemek jelennek meg egy koncerten, és nekünk az a feladatunk, hogy sikeresen
biztosítsuk a zenét arra, amire ők használni akarják. Mindenkiben mást indít meg, és bámiilyen
stílusú zene is legyen, de közös.
A zenekar jelenlegi felállása: Szombati Zoltán
- gitár, ének; Lippai László - basszusgitár, ének;
Mészáros Mihály - dob; Kormos Attila - billentyűs hangszerek; Demeter Géza - ének, szájharmonika.

Busái Barbara

50 éves találkozó
l Nem minden ember életében adódik meg az a
I lehetőség, hogy osztálytársaival együtt visszatel kinthet 50 évvel ezelőtti emlékeire.
Z Ilyen nevezetes eseményre gyűltek össze a
•tö rökszentmiklósi Polgári Leányiskola 1942-ben
: végzett növendékei.
Z Az iskolatípus régen megszűnt, a volt iskoláéul pületet is lebontották. A 40-es létszámú osztály:ból 7-en már nem élnek, sokan más városban,
I idegen országokban keresték boldogulásukat.
: Most 50 év után, két társuk hívószavára majdl nem valamennyien életjelt adtak magukról, kife: jezték részvételi szándékukat.
: A találkozó szept. 19-én a Park étteremben volt.
Z Akik eljöttek, 16-an férjükkel, felnőtt gyermekeÜikkel, azoknak soha meg nem ismételhető él: ményben volt részük.
Z Egymás sorsának megismerése során röpköd• tek az emlékek, felidéződtek a diákcsínyek. Fel-
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NO PARKING NÉGY ÉVE

szabadult kacajokkal 50 év előtt önmagukat élték
újra.
Legmeghatóbb volt annak a társunknak a jelenléte, aki 44 éve él Canadában és erre az eseményre
jött haza. Kiss Mária: neve és kis termete ellenére
óriássá nőtt szemünkben. Bebizonyította számunka, hogy ha hazát kényszerült is cserélni, szívet |
nem cserélt.
A z élet kegyetlen törvénye következtében taná- ;
raink közül: Máténé Julika nénit, Sütő Zoli bácsit !
és U. Nagy László tiszteletes urat köszönthettük j
körünkben. Reméljük, nekik is örömet jelentett a :
találkozás.
:
Azegyütttöltöttnéhányórarövidvoltvalamenynyi emlék felkutatására. Elhatározták, nem veszítjük el a megtalált fonalakat. Megéreztük, hogy az
osztott öröm dupla öröm, az osztott bánat csak fél.
Éljünk vele, amíg lehet!
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Pálya Jánosné \

HOGY FELEDÉSBE
MERÜLJENEK...
KÓNYA LAJOS

NE

/1914. Felsőgalla,
1972. Budapest/
Kossuth-díjas költő. Nagyon egyszerű család tagja. Tízévesen szüleivel
Franciaországba vándorolt. Visszaköltözve, tanító lett. 1951-1954-ig az írószövetség főtitkára. 1956 őszén a Csillag című lap szerkesztője. Versei az
1930-as évektől jelentek meg.
A fordulat éve 11948/ táján jelentkezett költőgeneráció egyik jelentős egyénisége. Népszerű verseiben pártos elkötelezettséggel szólta háború utáni válatozásokról 1956 októberében a forradalom mellé állt. Utána négy évig hallgatott, mint költő. Tanár és könyvtáros,
majd a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársa volt, korán bekövetkezett haláláig.
Itt közölt, bátor hangú költeménye
1956. november 2-án jelent meg az Irodalmi Újságban.
Hajnal Józsefné

A MAGYAROKHOZ
Főváros, meghajtom fejemet előtted!
Most lettél, e forró napokban honommá,
hogy hűségből vérre menő vizsgát tettél;
áldjon meg téged a magyarok Istene!
Nem szántad magadat halomra lövetni,
Magasra emelted háromszínű zászlónk.
S a megcsúfolt címert szívedre öltötted,
zengvén a szép Himnuszt, az évekig némát.
Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta,
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!
Fiatalok, vulkán felcsapó lángjai,
amit ti tettetek, legendába illő.
Láttam szép fejetek fegyverre hajolva,
tankok rátok szegzett tűzokádó torkát.
Ültetetek füstölgő falakon csapzottan,
farkasszemet nézve hősen a halállal.
Március fiai, októberi ködben,
éjszaka útjain lobogó szép fáklyák!
Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta,
s az idegen fegyvert ölésiünkre hozta!
Áldott légy, magyar nép, ki a zsarnok ellen
megkínzott szívedet az utcára vitted,
ropogó gerinccel egyenesedtél fel,
az emberség délceg szavait kiáltva,
véreddel írtad le a szabadság nevét,
áldott legyen fényes forradalmad, nemzet!
őseidhez méltó tetteid sugárzón
vetődnek a világ elborult egére.
Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta,
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!
Halottak glóriás menete, ti küzdők,
s ti ártatlan, békés, himnuszra nyílt ajkkú
zászlólengetők! Jaj! hogy mindig a zászlót
s zászlótartót lőtte a janicsár fegyver!
Testvéreink! Hősi halottak! - zokogva
tépjük le szívünkről a vigasz kötését - vétkes, ki feledni képes életetek
lengedező lángját, végső lobbanását!
Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta,
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Kónya Lajos,
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ATLÉTIKAI HIRADO
Futószalagszerű versenysorozat kezdődött aug. legvégén a TSE fiatal
atlétái számára. Az egymást követő megmérettetések nagy tehertételt jelentettek több versenyző számára, de a miklósiak nagyszerűen állva a próbát
több kitűnő eredményt könyvelhettek el a bő egy hónap folyamán.
A sort aug. 29-én Mezőtúron 4 megyei serdülő "B" korcsoportosainak
erőpróbája nyitotta. A TSE szakosztályából 6 fő volt pontszerzője a megyei
válogatottnak, amely Bács-Kiskun előtt szoros küzdelemben nyerte a vetélkedőt.
Eredmények:
Márki Szabolcs
súlylökés
13 t 96m
Il.hely
Márki Szabolcs
gerelyhajítás
42,94 m
VI. hely
Kóródi Tamás
magasugrás
175 cm
III. hely
Sipos Attila
lOOmgátf.
17,6mp
III. hely
Oros Anita
gerelyhajítás
25,18 m
VI. hely
Pintér Alexandra
lOOmgátf.
17,5mp
Il.hely
Ugyancsak a serdülő "B" számára rendeztek szept. 4-én megyei egyéni
bajnokságot Szolnokon, mélyen a 25 fővel résztvevő szakosztály 17 megyei
bajnoki címet szerzett a különböző évfolyamokon. Az első helyezettek közül
kiemelkedő eredményt értek el:
Márki Szabolcs (1977)
diszkosz
31,00 m
Babella Zoltán (1977)
lOOmgátf.
15,6mp
Pintér Alexandra (1978)
magasugrás
144 cn
80mgátf.
13,00mp
Sántha Attila (1979)
gerelyhaj.
37,64 m
Szabó Attila (1979)
80msíkf.
10,50mp
Bartus Csilla (1979)
magasugrás
135 cm
Kántor Edit (1979)
távolugrás
454 cm
A versenynaptár csak egy hét pihenőt engedélyezett a fenti kategória
számára, s szept. 12-13-án következett Budapesten az UTE pályán az országos egyéni bajnokság. A közel 500 indulóból álló mezőnyben a szakosztály
versenyzői hat számban kerültek a nyolcas döntőbe, ahol több egyéni csúcs
is született.
Csúcsok és eredmények:
Szuromi Attila (1979)
gerelyhaj.
36,24m
IV. h.
Sántha Attila (1979)
gerelyhaj.
33,02 m
VII. h.
Oros Anita (1979)
gerelyhaj.
27,72 m
VII. h.
Kóródi Tamás (1977)
magasugrás
175 cm
VII. h.
Babella Zoltán (1977)
100 m gátf.
15,3 mp
VIII. h.
Szabó Attila (1979)
80msíkf.
10,1 mp
VIII. h.
Pintér Alexandra (1978)
80 m gátf.
12,8 mp
VIII h.
Szept. 16- 17-én mégegyszer rajthoz kellett állni, hiszen a mezőtúri serdülő "B" minősítő versenyen lehetőség nyílott a magasabb minősítés megszerzésére. A lehetőséget megragadva négyen értek el aranyjelvényes minősítést:
Oros Anita (19791)
ötpróba "C" változat
2536 pont
Szuromi Attila (1979)
ötpróba "C" változat
1280 pont
Pintér Alexandra (1978)
ötpróba "B" változat
3141 pont
Márki Szabolcs (1977)
nyolcpróba
4019 pont
súlylökés
14,14 m

Szolnokon rendezték meg a megyei felnőtt bajnokságot, ahol indulási lehetőséget kaptak a serdülő és ifi atléták is. A TSE három főt nevezett a versenyre,
s egész évi eredményes szereplésüket mindhárman egyéni csúcsokkal koronázták meg. Eredmények:
Bertán Gábor
magasugrás
198 cm
gerelyhajítás
55,36 m
súlylökés
11,35 m
Bertán Zoltán
súlylökés
11,36 m
diszkosz
36,24 m
Kóródi Tamás
magasugrás
180 cm
* * *

A megye atlétikai szakosztályainak négy fordulós gyermek versenye kezdődött meg szept. 20-án Törökszentmiklósoi?. Polgármesteri Hivatal Sportfelügyelősége által rendezett versenyen 7 szakosztály ill. általános iskola képviselte színeit közel 150 fős rajtlétszámmal. Kimagasló létszámmal vett részt
Karcag, Mezőtúr, Szolnoki MÁV MTE, valamint a helyi testnevelés tagozatos
Kölcsey ÁH. Iskola. Külön figyelmet és elismerést érdemel Tiszagyenda,
Tiszaroff, a Petőfi Sándor Ált. Isk. és a Bercsényi Miklós Gimnázium 5-6.
osztályos tanulóinak eredményes szereplése. Jobb eredmények:
1980 születésű fiúk:
80 m síkfutás
Farkas Róbert
Bercsényi
11.7mp
II. h.
súlylökés
Földvári Attila
TSE
7.53 m
II. h.
4x100 m váltó
TSE
59.9 mp
I.h.
1980 születésű lányok:
800 m síkfútás
Csontos Rozália
TSE
2:53,5 p
I.h.
távolugrás
Csontos Rozália
TSE
441 cm
II. h.
súlylökés
Csikós Anikó
Kölcsey
7.39 m
I. h.
Csontos Rozália
TSE
7.09 m
II. h.
1981 születésű fiúk:
60 m síkfutás
Bussay Péter
TSE
8.9 mp
II. h.
600 m síkfutás
Bussay Péter
TSE
l:59,9mp
II. h
Távolugrás
Kóródi Gábor
TSE
398 cm
II. h.
Kislabdahajítás
Földi Attila
Kölcsey
52.28m
I.h.
1981 születésű lányok:
600 síkfutás
Szabó Annamária TSE
2:06,1 p
II. h.
Távolugrás
ő z Edina
Kölcsey
347 cm
II. h.
1982 szüíetésű fiúk:
60 m síkfutás
Papp Attila
Bercsényi
9.5 mp
I. h.
60 m síkfutás
Molnár Attila
Kölcsey
9.6 mp
II. h.
600m síkfutás
Papp Attila
Bercsényi
2:03,0p
I.h.
Távolugrás
Drávucz István
TSE
399 cm
I. h.
Távolugrás
Drimusz István
Kölcsey
394 cm
II. h.
Kislabdahajítás
Drávucz István
TSE
42.36 m
I.h.
Kislabdahajítás
Drimusz István
Kölcsey
39.80 m
II. h.
1982 születésű lányok:
600 m síkfutás
Tóth Anikó
Kölcsey
2:17,0 p
II. h.
600 m síkfutás
Kovács Zsuzsanna Petőfi
2:21,0 p
III. h.
1 0 x 2 0 0 m váltó
5 fiú-5leány
TSE
I.h.

Sport - politika
A sport támogatása úgy tűnik, "politikai kérdés". Persze, nem "tegnap óta",
hiszen viccként (?) járta akkoriban, hogy a labdarúgó válogatott /Vasas, Fradi,
MTK/ győzelmei adták a hangulati alapot a gyárak "norma-rendezéseihez".
Poltikai kérdésnek látszik ma is a sport, gondoljanak csak az olimpikonok
BS-beli fogadására /s a rendkívül tapintatos tv-stábra/, s ami történt, annak
ellenére történt, hogy az olimpiában éppen az a szép, hogy száműzetik a politika.
/Vagy mégsem? Most éppen "Kis-Jugoszlávia", de volt "afgán" és "kontra-afgán" olimpiánk is./ Igazából jó lenne, ha sportolóinktól alapvetően nem az
"öntudatot", hanem a teljesítményt várnánk el. /Mert játszottak ők, versenyeztek
ők más címer alatt is magyar sportolóként. Az "öntudat"-természetes kell hogy
legyen, a teljesítmény - ismételten "természetes", hiszen azért kapják a támogatást/
Olimpia után "kormánypárti tátika" a Margitszigeten, /lásd még Tip-Top
gála, Lakitelek Alapítvány, szponzorok, Magyar Fórum - s valahol elveszett a
sport/. Igaz, Nagy Feró magától értetődően közölte, hogy a "8 óra munka, 8 óra
pihenés" . . . stb. most hogy is fest /az eredeti dalszövegen kívül/, de a sport
politikai kisajátítása ettől még látszott.
Megoszlanak persze a vélemények, hogy megérdemelték-e a millión
felüli jutalmat Egerszegiék vagy sem. /Hiszen a diadal valóban világraszólóvolt, hazánknak ténylegesen dicsőséget jelentett. Mások szerint eleve
kivételes jövedelmi lehetőségeik vannak a sportolóknak, s aligha vígasztalhat egy létminimum alatt élő korgó gyomrú nyomorgót aranyérmek
csillogása. Lásd még: "Lángos és illata"./
A dolgok leegyszerűsítése nem mindig segít. Nagyon nehéz válaszolni
arra a kérdésre, hogy mennyire kell finanszírozni a sportot? /Mert kell, az
biztos./

Beszélgettem labdarúgókkal, szurkolókkal, kevesellték a támogatást
/NB III-hoz képest kevés is, viszont a szponzorok visszavonulásával a
város többszörösét költi az eddigieknek/, más sportok szeretői pedig
sokallták. Most az eredmények is elmaradnak a tavalyiakhoz képest.
Sikerágazat az atlétika, ám támogatottsága elmarad a foci és a kézilabda
mögött.
Nem lehet kerülgetni a kérdést: Kell-e sportcsarnok Törökszem .iíklóson? A lakossági véleményeket ismerve csak azt lehet mondani, hogy
aki igennel válaszol, igaza van, s aki nemmel, annak is. Biztosan
érdemes /egyáltalán/a sportra áldozni, szélesíteni a bázist, hiszen jobb,
ha a fiatalok energiájukat, "vadászösztöneiket" a sportban vezetik le,
ráadásul a "játékintelligencia" nagyon fontos része személyiségünknek
s csak sportolással sajátítható el. Ezzel szemben állnak, sorakoznak az
infrastruktúra /telefon, út, gáz, csatorna/ lényegi hiányosságai, s ha
egyáltalán szó lehet fejlesztésről, az ember nem tudja, hová kapjon: az
óvodákhoz, iskolákhoz vagy az egészségügyhöz.
Az eddigiek alapján - ha más nem - annyi mindenképpen érthető,
érezhető, hogy a döntés enyhén szólva is nehéz. Mert más valamil
helyett sportcsarnokot építeni felelőtlenség, viszont az is tény, hogy a
sport "nem játék, pontosabban a városi közérzet, az egészséges fizikai
és lelki lét egyik meghatározó eleme - és "közege" - a sport. Mi nem
számíthatunk nagy szponzorokra, igazából nekünk kellene "kiizzadnunk". /Persze, a vita jelenleg "talmi", hiszen elméletileg sincs minimum 100 millió forintunk, még sem engedhetjük, hogy ne legyen rá
pénzünk."/
K . I.
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MATÉCSIK GYÖRGY törökszentmiklósi lakos és társai ellen felbujtóként folytatólagosan elkövetett csalás valamint magánokírat-hamisítás vétség alapos gyanúja miatt
folyt büntető eljárás. Ez év elején M. György
több fiktív üvegezésről szóló számlát adott át
vádlott társainak, akik azt a biztosítónak bemutatták és különböző nagyságú
káitérítési összegeket jogtalanul vettek fel. Csalás bűntett alapos gyanúja miatt folyik
büntető eljárás C. István törökszentmiklósi lakos ellen, aki mint a törökszentmiklósi
Baromfifeldolgozó Vállalat dolgozója a vállalati pénztárból jogosulatlanul 113.000
Ft készpénzt vett gázolajvásáriás címén, azonban a vásárolt gázolajat ismeretlen
személyeknek értékesítette és az így kapott összeget saját céljaira fordította.

Lopás történt szeptember 14-én a
délelőtti órákban a törökszentmiklósi
piactéren. Az egyik elárusítótól 3.000 Ft
értékben videojátékot tulajdonított el C.
Florea román állampolgár, de lopás
közben tettenérték, ügyét gyorsított
eljárással folytatta le a rendőrség, majd

RENDŐRSÉGI HÍREK

*

*

24 órán belül kiutasításra került.

*

Az utóbbi hónapokban elszaporodtak Törökszentmiklós város külterületén a
burgonya, zöldség és gyümölcslopások. A figyelő szolgálatot végző rendőijárorök
több személyt értek tetten, akik ellen a kárértékre figyelemmel szabálysértési vagy
büntető eljárás indult.

*

*

* *

*

Ismeretlen tetteseket keres a rendőrség, akik alaposan gyanúsíthatok,
hogy szeptember 16-ra virradóra a törökszentmiklósi Éden Ital- és Ételbárba behatolva Sanyó kétkazettás rádiós magnót, magnókazettákat,
mikrohullámú sütőt, játékgépet, ventillátort, márkás italokat, számológépet és egyéb tárgyakat tulajdonítottak el, mintegy 320.000 Ft értékben.

* * *

Legutóbb ZSÁKAI DEZSŐ és GŐZ ERZSÉBET törökszentmiklósi lakosokat
érték tetten burgonyalopáson és indult velük szemben eljárás.
* *

*

Szeptember 11-én az esti órákban a piac területén parkoló külföldi személyektől italos állapotban levő fiatal személyek akartak italt vásárolni,
miután nem sikerült, az eladók gépkocsijait téglával megdobáták, közel
10.000 Ft anyagi kár keletkezett. Az elkövetők ellen garázdaság és szándékos rongálás miatt indult büntető eljárás.

*

*

Halálos közúti közlekedési baleset történt 1992. szeptember 12-én 03 órakor
Fegyvernek belterületén. A fegyvemeki FORTUNA Vendéglő disco rendezvényéről
hazafele tartó FARAGÓ EDINA és LAKATOS KRISZTINA fegyvemeki lakosokat
ütötte el BALOGH SÁNDOR kuncsorbai lakos által vezetett tehergépkocsi, melynek
következtében FARAGÓ EDINA a helyszínen életét vesztette, LAKATOS KRISZTINA súlyos sérülést szenvedett Balogh Sándor ellen őrízetbevétel mellett indult
büntető eljárás.

*

*

Bolti lopáson tettenérték VÉKONY ISTVÁNT és élettársát, akik
szeptember 21-én a délutáni órákban a törökszentmiklósi Kunság-Füszért Discont Áruházából italárut kíséreltek meg eltulajdonítani kb.
2.000 Ft értékben.
* *

*

Mivel V. István többszörös visszaeső, ezért lopás vétség gyanúja
miatt büntető eljárás indult ellene.

* * *

*

Garázdaság és szándékos rongálás miatt indult büntető eljárás FK. L. Árpád
törökszentmiklósi lakos és társai ellen, akik a Rózsa Presszóban üzemelő
Grafikai Disco ablaküvegét parittyával betörték. Ugyanezen éjszaka G. Bálint
törökszentmiklósi sorkatona minden indok nélkül ököllel beütötte a fenti
presszó másik kirakatüvegét. A keletkezett kárérték kb. 10.000 Ft.

*

*

Dácia típusú személygépkocsi lopás történt szeptember 2-án a kora
délutáni órákban a törökszentmiklósi Gabonaforgalmi és Malomipari
Vállalat előtti parkírozó helyről. A Dácia szgk. rendszáma: AJN 384,
alvázszáma: 2352598, fehér színű. Feltalálása, vagy érdemleges adat
esetén a legközelebbi rendőrjárőrt kérjük értesíteni.
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A VÁROSI MUVELODESIKOZPONT
OKTÓBER HAVI PROGRAMJA
Szeptember 28-tól
október 7-ig

október 7. szerda
8-12 óráig
október 9. péntek 19 óra
október 10. szombat

ÁSVÁNYOK ES OSMARADVATANFOLYAMOK
NYOK VILÁGA című kiállítás a
október 5. hétfő 15 óra
NEMET NYELVTANFOLYAM
Pincegalériában
gyerekeknek kezdő szinten
Nyitva: naponta 13-tól 18-ig
ANGOL NYELVTANFOLYAM
október 7. szerda 15 óra
felnőtteknek haladó szinten
15
óra
NÉPTÁNCISKOLA
VÁROSI VERÁDAS
felsőtagozatosoknak kezdő szinten
NÉPTÁNCISKOLA
16.30 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ
alsótagozatosoknak kezdő szinten
ANGOL NYELVTANFOLYAM
17 óra
ORSZÁGOS ÁLLAT ÉS
felnőtteknek kezdő szinten
KIRAKODÓ VÁSÁRON
NÉPTÁNCISKOLA haladóknak
18 óra
A RÉGI VÁSÁRI HANGULAT
NÉPTÁNCISKOLA
október 8. csütörtök
FELELEVENÍTÉSE
NÉPI JÁTÉKOK óvodásoknak
16.30 óra

Ajánlatunk:

Miklós Néptáncegyüttes hangulatos felvonulása
Vásári komédia
Utcai zenészek, mutatványosok
Vidám vásári fotó
Kakasviadal
Kistermelők különleges terméseinek versenye
Rönkhajító verseny férfiaknak
Dobozdobáló verseny
Szkander
Kockázás

FOLYAMATOSAN HETENTE!

SZAKKÖRÖK
október 5. hétfő 14 óra
14.30 óra
17.30 óra
október 7. szerda 15 óra

FOLYAMATOSAN HETENTE

KLUBOK

Délutáni ajánlatunk:

15.30 óra

PÁZMÁN LOVAG címmel gyermekműsor
Előadja: a kecskeméti MASKÁRÁS együttes
Belépő: 50 Ft.

október 12. hétfő 9.30 óra

október 16. péntek 18 óra

október 23. péntek
16.30 óra

JASZ-NAGYKUN SZOLNOK
MEGYEI V. NYUGDÍJAS
KI MIT TUD? DÖNTŐJE
A SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ
FÚVÓSZENEKAR
HANGVERSENYE
-a Kodály Zoltán Zeneiskola
rendezvénye
MLADONYICZKY BÉLA
SZOBRÁSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
Közreműködik: a Kodály
Zoltán Zeneiskola énekkara
Megnyitja:Takács Győző
grafikus-kerámikus művész
Nyitva: november 13-ig,
naponta 13-18 óráig

A PINCETANYA AJÁNLATA:
október 15-én induló klubok:
Fiatal értelmiségiek klubja
ROCK KLUB

október 2. péntek 18 óra
október 3. szombat 10 óra
október 5. hétfő
17 óra
október 6. kedd 16.30 óra
október 8. csüt.
16 óra
17.30 óra
október 12. kedd 15 óra
október 30. péntek 14 óra

Ha úgy érzed köztünk a helyed jelentkezz a 22-es szobában.

TINI KLUB
CIMBORA KLUB
AEROBIK KLUB
ÉLETMÓD KLUB
MODELLEZŐ KLUB
AEROBIK KLUB
NYUGDÍJASOK KLUBJA
(kéthetente)
MOZGÁSSÉRÜLTEK
KLUBJA (havonta)

FOLYAMATOSAN HETENTE!

VÁSÁROK
október 2. péntek
9-17 óráig
október 9. péntek
9-17 óráig
október 10. szombat
8-12 óráig
október 13. kedd 10-17 ó
október 14. szerda 9-17 ó
október 15. csüt. 10-18 ó
10-16 óráig
október 28. szerda 9-17 ó

HASZNALTRUHA VASAR
VIRÁGVÁSÁR
VIRÁGVÁSÁR
FONALVÁSÁR
SZABADIDŐRUHA VÁSÁR
CIPŐVÁSÁR
ÁSVÁNYOK, ŐSMARADVÁNYOK
ÉS FÉLDRÁGAKÖVEK VÁSÁRA
ARANYVÁSÁR

NOVEMBERI ELŐZETES
November 21. szombat

Magányosok klubja

KEZIMUNKASZAKKOR
felnőtteknek
FAZEKAS SZAKKÖR
ORIGAMI SZAKKÖR
GÉPJÁRMŰBARÁT SZAKKÖR

JÓTÉKONYSÁGI BÁL A
MINDENKI KARÁCSONYA
JAVÁRA

