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Szép a "fehérneműnk"? - kérdezhették volna a MODELL Studio csinos manökenjei.

az OTP-nél

KŐVETKEZŐ
SZÁMUNKBAN
"nem tudom m e n n y i
szerepet tulajdonít
k e d v e s Kakuk úr
önmagának ahhoz,
h o g y az o m i n ó z u s
cikke után a
"csipkerózsikának"
titulált rendőrök
megmutatták,
igen-igen k e m é n y
legények..."

AZ "ÉJSZAKAI FANTOM»

Újabb kamatcsökkentés
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Kedves Olvasóink!
dulnak. Mert mi természetesen türelmetlenek voltunk, vagyunk és leszünk. Terveink és elképzeléseink vannak, melyeket az ihlet pillanatában rögtön meg is
akarunk valósítani. Ők viszont a bizonyosságokat keresik, tanakodnak, számolnak, anyagi biztosítékokat, a megvalósulás realitásait tartják szem előtt. Nekik mi vagyunk időnként a fellengzősek,
Rég dédelgetett álmunk teljesült, még- a hebehurgyák, nekünk viszont ők a lassem teljesen felhőtlen az örömünk. Nem, súak, a túlságosan fontolva haladók. Kimert a lehetőséget megkaptuk ugyan, de ki a maga álláspontját tartja az igaznak, s
ezzel a lehetőséggel élni is tudnunk kell, valójában ez így is természetes.
Ami a lényeg, a lehetőséget megkapbe kell bizonyítanunk, hogy a lap kéthetenkénti megjelenés mellett is életképes tuk. Ebben talán szerepet játszott az is,
hogy amióta helyben történik a szerkeszmarad.
Talán kevesen tudják Önök közül, tés, megszűnt a Szolnokról való főszerhogy a Törökszeritmiklós és Vidéke ala- kesztői távirányítás, a tervezőszerkeszpítványi újságként műdödik. Az alapít- tői, nyomdai feladatokat Nagy János szevány tőkéjét annak idején a város válla- mélyében tősgyökeres miklósi látja el - s
latai, intézményei és magánszemélyek ennek már hatodik hónapja -, 40-50%adták össze, s felhasználását szigorú fel- kal emelkedett az eladott példányszám,
tételekhez kötötték. A legalapvetőbb pontos lett megjelenésünk, csökkentek
ezek közül az, hogy ezt a pénzt nem lehet kiadásaink is, és egy jól együttműködő
elpocsékolni, a lap működtetéséhez csak szerkesztőség végzi a munkát. Ez még
a tőke kamatai használhatók fel. Magá- önmagában nem biztosíték ugyan, mert
hoz a tőkéhez csak komoly anyagi meg- egy havi lap mégis más, mint egy kéthefontolások után, a visszatérülés garanciái tenként megjelenő, de a Kuratórium válmellett lehet nyúlni. A fenti feltétel biz- lalta a kockázatot. Három hónap próbaitosítására, az újsággal kapcsolatos anya- dőt kaptunk, s ez alatt az idő alatt bizogi, lapkiadási, szervezési és egyéb fel- nyítanunk kell.
adatok ellátására az alapítvány közgyűNem lesz könnyű, hiszen rögtön a kezlése Kuratóriumot hozott létre, melynek déskor a kétkulcsos ÁFA terhével kell
tagjai anyagi felelősség terhét vállalva megküzdenünk. Mivel árainkat az átmetársadalmi munkában látják el megbiza- neti időszak kezdetén nem akartuk emeltásukat. Nekik kellett vállalni a felelős- ni, a Kuratóriummal egyeztetve úgy dönséget most is, amikor dönteniük kellett.
töttünk, hogy kéthetenkénti számainkat
Ha tárgyilagosak akarunk lenni, el kell változatlan áron 12 oldalon jelentetjük
ismerni, nem voltak könnyű helyzetben. meg, s ha az érdeklődés olvasóink részéSzerencsére egyre ritkábban és egyre ről megmarad, a lap elkel, fenn tudja
szűkebb körtől ugyan, de még mindig tartani önmagát, visszatérünk az eredeti
érik a lapot támadások, egyes cikkek az 16 oldalra. A havi kétszeri megjelenés
érintettekből esetenként komoly indula- lehetővé teszi, hogy aktuálisabbak letokat váltanak ki, s ezek gyakran a Kura- gyünk, talán több hirdetést is tudunk szetórium tagjainál csapódnak le annak elle- rezni, s reméljük, az utóbbi időben szanére, hogy az alapszabály értelmében a porodó olvasói levelek is mind gyakoriblap tartalmáért, az abban található cikke- bá válnak.
kért kizárólag a cikk írói és a főszerkeszDe a bizonyításunkhoz Ön is szüksétő a felelősek.
ges, kedves olvasó. Kérjük, vásárolja, olVelünk együtt átélték ők is a kríziseket vassa rendszeresen lapunkat, hirdessen
, a főszerkesztőváltásokat, de a szerkesz- benne, hiszen sorsa, kéthetes megjelenétőség tagjainak időnkénti kitöréseit is. se Öntől is függ. Tartjuk különszámban
Mert be kell vallani, ilyenek is előfor- tett ígéretünket, a Mezoprint
ReklámiroAmiben már 1990. augusztusában lapunk első számának megjelenésekor reménykedtünk, de még decemberi különszámunkban is csak majdnem bizonyosságként mertünk megfogalmazni,
mára kézzel fogható valósággá vált. Két
és fél év után végre eljutottunk odáig,
hogy ez év januárjától havonta két alkalommal jelenhetünk meg.

- mely naponta 8-16 óráig tart
nyitva - közvetve vagy közvetlenül mindig megtalálnak bennünket. Hétfőn és
pénteken du. 4-6-ig szerkesztőségi fogadóórát tartunk, amikor várjuk személye-w
sen érdeklődő olvasóinkat.
Megpróbáljuk terjesztési hálózatunkat
bővíteni, igyekszünk a város eddig érintetlen területeire is eljuttatni az újságot.
dában

A lap minden második és negyedik
csütörtökön kerül ki a nyomdából, pénteken (jan. 15-29., febr. 12-26., márc. 1226., stb.) az állandó árusító helyeken már
kapható lesz. Beterveztük a szombati piacnapi terjesztést is. Változik a lap hátoldala is, ezentúl komlex programajánlatot
igyekszünk nyújtani, amelyben lehetőleg
minden általunk fontosnak tartott városi
rendezvény, kulturális és sportprogramok, az üzletek rendkívüli nyitvatartása,
stb. megtalálható lenne. Ehhez kérjük a
vállalatok, intézmények, üzletek, szolgáltatók segítségét annyiban, hogy juttassák el szerkesztőségünkbe az általuk
közérdekűnek ítélt események, szolgáltatások időpontjait legkésőbb a lap megjelenése előtt egy héttel.
Segítségüket, bizalmukat előre is megköszönve, tervünk sikerében bizakodva
tisztelettel köszöntjük minden kedves olvasónkat.

Pásztor Gábor

•• :

:>
hifdetésfélvétel:?;
- Mezoprint
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Ki mit hisz?

Semmi hasonlóra a kormánynak nincs joga és alkotmányos felhatalmazása. Törődik is ezzel! Számára most mindennél, az igazságnál és az ország nyugalmánál előbbre való
az MDF szélsőjobboldala követeléseinek sorozatos teljesítése, ezzel a párt egységének (vélt) megerősítése...
Melléktermékként - és ez sem utolsó - kedvükre való
rádió és televízió kikényszerítése.

Sajnos igazi profi politikus lett immár Katona Tamás is,
aki megnyugtat mindenkit, fölösleges izgulni, a két médium
önállósága nem csorbul azzal, ha nem önálló költségvetési
fejezetként szerepelnek költségeik, ez legfeljebb az intézmények hiúságát csorbítja...
I].E.R.: A feltámasztott tájhív, Szabadság, dec. 11./
Az amatőr politikus meggyőzni akar bennünket, a profi
azt hiszi, mindent el tud hitetni velünk. De, könyörgöm, ki
hiszi el, hogy a költségvetési manőverrel nem függ össze
Anyagi visszaélések a tévében
Hankiss Elemér fegyelmije? Hogy a fegyelmivel nem függ
Két vaskos kötetbe foglalt könyvszakértői jelentés öszössze az Állami Számvevőszék utóvizsgálata?...
szegzését ismertette tegnap Pongrácz Tibor pénzügyi államA képlet teljesen világos: az Alkotmánybíróság döntése titkár. A Hungaro Auditor cég és Szőcs Gáspár György
alapján november harmincadikáig meg kellett volna hozni a könyvszakértő egymástól függetlenül egyazon következtemédiumtörvényt. Most kiderült, ha ez nincs meg, érvényben tésre jutott, a tulajdonos - az állam - okkal kifogásolhatja a
marad az alkotmánysértő régi. De ha a médiumok szellemét Magyar Televízió gazdálkodását...
mégsem lehetne törvényesen a kormány szolgálatába állítaAz eddig feltárt adatok arra engednek következtetni, a tv
ni, legalább a költségvetése legyen a kezében.
reklámtevékenységét állítólag összefogó IP Budapest kft-vei
/Szák László: Az illúziók vége, Magyar Hírlap, dec. 2./
kötött szerződésből négyszáz millió forint veszteség érte a
kft. egyik tulajdonosát, az MTV-t

A győzelem esélyével
Az ellenzék logikájára fűzött sajtó parádés ötleteinek se
szeri, se száma. Most éppen azt kell elhitetni a választókkal,
hogy akármi történik a televíziónál a pénzükkel, azt nem
illik kivizsgálni. Tetszik érteni? A közszolgálati rádiónak és
televíziónak nincs munkaadója, csak pénze. A világ legfüggetlenebb tévéje minden bizonnyal Magyarországnak van.
A vezetője függetlenül attól, hogy az ország fizeti, azon
meditálgat, hogy egyáltalán vonatkoznak-e rá valamiféle
törvények. Tegyem hozzá, nem ő az egyetlen.
Akik eddig a képünkbe röhögtek, most mintha csak mosolyognának...
A kompromisszumok nagy fekete lepkéi után kapkodó
Kulinnak ez az első esélye arra, hogy komolyan és érdemben
tárgyaljon. Azonban jó ha tudja, hogy a partnerek nem kedvelik a törvényeket, és minden kompromisszumot vereségként élnek meg.
Végül is ne csapjuk be se önmagunkat, se a választókat.
Arról van szó, hogy fenn lehet-e tartani közpénzen két olyan
intézményt, amely totálisan az ellenzék kezén van. Nyilván
nem, mert ez alkotmányellenes, és ez az, amiért Göncznek
már régen fel kellett volna mentetnie az elnököket.
/Bárány János: Zavaros próféták, Pesti Hírlap, dec. 7./

A kormánynak ehhez nincs joga
Ha nem sértené kirívóan az Alkotmányt, a közszolgálati
televízió és rádió kormánytól és pártoktól való függetlenségét,^ ha nem volna szégyenteljesen demokráciaellenes tőrdöfés, netán valaki még azt mondhatná: ügyes! Pedig ügyetlen. Mármint a kormánynak... ama sikere, hogy a két legnagyobb tömegtájékoztató szerv eredetileg önálló költségvetési előirányzatát a Miniszterelnöki Hivatal tételei közé sorolta.
•..fegyelmi eljárást kezdeményezett a tévéelnök ellen,
megvizsgálandó közelebbről meg nem határozott anyagi
egyeket. A kormányt nem zavarja, hogy az erre illetékes
«\agas szerv,
az Állami Számvevőszék hosszú, alapos vizsnem Gn
- ^ P 1 1a ™
^ visszaélést nem mutatott ki... vizsgálatával
kormán
nkTf U 3 m G S a y/m oesztéarnt i Balsai
István igazságügy-miel árás
miért 0t*? r S a k ! An
J
irányításával. Hogy
korm' U
yagi ügyekben ugyan nem illetékes, de
"nanyhusége nem kérdéses, s ez manapság épp elég...

/V.P.G.: Fekete beruházások; Pesti Hírlap, dec.12./

A vizsgálat politikai ügy
Guy Gervais, az IP vezérigazgatója: Az IP... az egyik
legtekintélyesebb francia reklámcég... Az MTV-vei egy évvel
ezelőtt kerültünk kapcsolatba, s 1991 decemberében létrehoztuk az IP Budapest társaságot...
A megállapodás a nemzetközi jog vonatkozó szabályinak figyelembevételével történt, alig hiszem, hogy bármiféle
formai kifogás merülhet fel ellene. Anélkül, hogy a magyar
belpolitikába beleártanám magam, el kell mondanom azt a
gyanúmat, hogy ez a vizsgálat politikai ügy, illetve a Magyar
Televízió státusát érintő vita része, valójában tehát ürügy...
Hogy kinek előnyös ez a szerződés? Beszéljenek a számok. Amikor kapcsolatba léptünk, hozzátevőleg egy milliárd forint volt a Televízió hirdetési levétele. Egy év alatt ezt
az összeget megháromszoroztuk, s jövőre a hárommilliárd
megduplázását tervezzük.
/Seres Attila: Szabályos
de cemberl 1./

volt az IP-szerződés,

Népszabadság,

Hankiss, a törpe diktátor
Kétéves uralkodása alatt Hankiss... bevezette a legkeményebb pártállami idők kézi vezérlését... A Televízió egy
személy hatalma alá került, ez volt az elnök, akinek távollétében végzetes félreértésként egy kis törpe diktátor hüvelykujjának mozdulatára dőltek el a nemzet közérzetét érintő
dolgok..,. A Magyar Televíziót nem a demokrácia, hanem a
félelem, a gyűlölet, a tehetetlenség és a klikkuralom szövi át.
Ha Hankiss Elemért legjobb barátai nem akadályozzák meg,
hogy létrejöjjön a médiamegállapodás, akkor az Elnök emelt
fővel távozhatott volna a Szabadság téri épületből.
/Seszták Ágnes: A mindenható távozik? Pesti Hírlap,
de cember 12./

Végig a csurkai úton
Most már csak azt a nevezetes két rendőrt kell beküldeni
a Magyar Televízióba, utána a Rádióba, aztán föl lehet függeszteni a rádióelnököt is, az összes gonosz liberálist, a
szabotőröket, az ellenállókat, a köztársasági elnököt..., végül
pedig az alkotmányt, és kész a nagy mű:
a Csurka-dráma.
folytatás a köv. oldalon
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...úgy látszik, hogy Hankiss Elemér
fölfüggesztése csak főpróba volt, tegnap a TV két vezetőjének büntető följelentésével megkezdődött maga az előadás. Azt pedig tudhatjuk, hogy a színdarabokat nemigen szokták abbahagyni az első vagy a második felvonás
után, hacsak le nem szakad a csillár...
Haraszti Miklós azt nyilatkozta,
szerinte Antall József eldöntötte, hogy
végigmegy a csurkai úton. Ez persze
nem új dolog, volt már ilyen művünk.
Marosan György írta: Az úton végig
kell menni.
Két éve azt hihettük, túl vagyunk
rajta... Ám úgy látszik tévedtünk.
Az útnak még nincs vége...
/B.L: Úton, Népszava, dec. 11.j

Megéri-e?
Vajon megérthető-e a piac logikája
alapján, mi teszi oly becsessé a médián
belüli pozíciók birtoklását, hogy elnyeréséért minden árat megadnak?...
Úgy látom, ugyanis, hogy a felek a
licit során már túljutottak az ésszerű
határon...Félő, hogy egy öngerjesztő és
visszafordíthatatlan folyamat, az eddig lokalizált és limitált háború totális
háborúvá alakulása kezdődik el. A békét csak az egyik fél totális győzelme,
ami a másik fél szempontjából fogalmazva totális vereség - hozhatja meg...
De vajon tudják-e a harcban állók,
hogy milyen úton indultak el?
...Kalkulálnak-e a veszteségekkel, a
pusztítással, amivel az esetleges győzelem jár? Számolnak-e azzal, hogy mi
lesz az elfoglalt területekből, mire kezükbejut? Ha mindez már nem számít,
a totális háború állapota, az összes következményeival bekövetkezett. Ha
így van, egyetlen célnak, a győzelemnek rendelnek alá. Érvényüket vesztik
a demokrácia, a jog, az erkölcs, a lovagiasság szabályai...
A történések nem lesznek megítélhetők sem a józan ész, sem a pormalitás
körülményeire szabott szabályokkal.
Nem lesz jelentősége annak, hogy a tvelnök valójában mit tett és mit nem
követett el, ha eljárás indul ellene, az
koncepciós eljárás lesz, pusztán azért,
mert célja nem az igazság kiderítése,
hanem az ellenség megsemmisítése
lesz.
...nincs kedvem latolgatni, ki lesz a
harc győztese - bárhogy végződjön is a
háború, az ország sínyli meg.
/Schlett István: Megéri-e? Népszabadság, dec. 12./

1993. Január 15.

Optimista év
Azt hiszem, bíznunk kell 1993-ban.
Talán a csodák éve lesz. Egy kisebb csoda lenne, ha népszavazás lenne
a parlament felosztása kérdésében. (De az már tényleges csoda lenne, ha e
parlament mellett szavazna az ország.) Politikusaink (s nemcsak odafönt)
rendkívüli következetességről tettek tanúbizonyságot, hiszen nem olyan nagyon-nagyon régen a demokrácia nevében követeltek népszavazást, választást, s demokratikus megválasztatásukból eredeztetik ma is legitimitásukat.
Ám egy olyasfajta népszavazást, ami az ó megmérettetésüket jelentené, nem
helyeselnek. (Az érvek majd hasonlóak azokhoz, amelyeket nem is olyan rég
egy alapítvány létrehozását célzó beadványom kapcsán hallottam, amikor is
döntő érvként hangzott el, hogy az emberek még nem elég érettek az önálló
döntésre. Persze ugyanazokról volt szó, akik a véleményt nyilvánítókra szavaztak.) Én, hangsúlyozom, optimista vagyok, én hiszek abban, hogy ha az
országnak ma szavaznia kell, következetes maradna, s a változás mellett
döntene, annek ellenére, hogy minden jel a hagyományos baloldal erősödését
jelzi.
(Ha mégis - másféle - változás lesz, az talán a parlamentarizmus végét
jelenti - s azt is, hogy a demokrácia legalább álomnak megmarad persze a
különbség első látásra nem lesz egetverő, hiszen a jelenlegi kormányzat is,
a többség uralmának tekinti a demokráciát, s legalább annyira machiavellista
az Alkotmány úgynevezett buktatóinak kikerülésében céljai eléréséhez, mint
az előző kormányok bármelyike.)
No, nem tudom, ma koalíciós részről a kompromisszumot a behódolással
veszik egyenértékűnek, s nem tudom, végiggondolták-e, mi lesz akkor, ha netán - a mai kisebbség többséggé válva elkezdi visszacsinálni, átformálni
azokat a törvényeket, amelyeket a többségre támaszkodva keresztül prléseltek a parlamamenten. (Hát nem a jogbiztonságot erősíti annyi szent.)
Persze, hogy hajlandó vagyok elhinni, hogy Hankiss Elemér volt a fő vétkes
abban, hogy nem részesülhettünk elég gyakran miniszterelnökünk politikai
oktatásából, magyarázataiból. Most már ez elől elhárult az akadály, s január
3-án úgy A hétben, mint a TV-Hiradóban értesültünk arról, hogy a demokrácia
teljes félreértése mindenféle hatpárti megegyezést, tárgyalást - mániákusan
- emlegetni. (Na persze, krízishelyzetet kivéve.)
Optimista vagyok, s meggyőződésem, hogy nem lesz - kormányunk szerint
- krízishelyzet. Én hiszem, hogy reálértéken azért jut kevesebb a közoktatásra,
mert gazdaságunk fejlődik, s ennek, a másik kézzelfogható jele, hogy az
önkormányzatok is kisebb hányadot kapnak az SZTK-ból, mint tavaly.
Megfogadom majd a tanácsot, amit az energia árának emelésekor kaptunk
(hogy nálunk régen szokás volt, hogy aki kiment a szobából lekapcsolta a
villanyt). Nekem még 88-ban azt mondták, hogy ha nem tetszik, ami itt az
országban van, el is mehetek.. (Ma ugyanez az illető hivatalosan jár nyugatra.)
Persze, eltértem a tárgytól. A dédapámék jobban tudtak spórolni az
árammal. (Petróval és gyertyával világítottak.)
Mondom, én rettenetesen optimista vagyok, s szinte biztosra veszem,
hogy ilyen évünk még nem volt, mint amilyen 1993 lesz.
(Meg aztán remélem azt is, hogy vagyunk még annyira fontosak a nyugatnak, hogy nem hagynak sorsunkra.
S ha mégis, akkor majd az utolsó kapcsolja le a villanyt. Csak a számla
miatt, persze.)
Kakuk Imre
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Nagycsaládosok

Ajándékot adni és kapni I
egyaránt öröm!

V&osankban & megaJatató megéhezett A szép és dekora- 20 Jéfrejötéhez sck segítséget
Az év folyamán több ünnepre is I
3
1ív
díjam feltei kapttó 3 v&o$ kgfoftfté cé*
készülünk. Mindegyiknek sajátos j
hangulata, színe, varazsa van. Az ün- !
M^aíaM^M
iá- d$a leg|öbb zsőri míráettfánöfc geft&i, itiagáns^méíyaktők
tnogafta azMaDfmáoyzat kép- asajáissaíádjavsii, mari mm- mely té^Ém anyagi, fészfeea nepi készülődés várakozással, izga- !
lommal tölti el a gyarekeket és a I
swcllfo«
tem^fcf&i
vot
felnőtteket egyaránt. De valamennyi j
egás^aégögyitekörnyezetve
Eartteazi^^agyiiéro
gzöfóa $*$reift$nk
ünnep közül talán a Karácsony a leg- j
meghittebb, a legbensőségesebb, kuí- j
dö bizottsága,.
játékos vetélkedőn veti részt szoani a segtséget a 6atmsősegeiben is a legcsillogóbb.
A
karfc$&nya al- Cfc Év4v4 tei^ofcák váfeak,
Az ajándiékváras izgalommal tölti
icalrn^f^fl^iiatáSfö^llaf- a* élményeik«^ vagy Jcar£- Ösoór Ilonáig Felföldi Zoltánel a gyerekeket. Örömmel vesznek
tottafc, melyre a Városi Mövelő- csonyfadfezí késhettek, Köz- nak, a Gabona és Uakmpm részt az óvoda szebbé tételében,
amelyhez az idei Karácsonykor
4ási K&potf
ben & apíM gomb&Sv&ítö V^Wattök* u Íd$áí*Miktó$
nagymértékben hozzájárultak a Beb»tk&pEat^l4<M60förés2- vényen vettek tószt. Kft-nek, a htagycsaiádösok
dolgozói Koller
vételével, Bőszor a gyerekek
Nagyon gyorsan eM
Egyesületének {Szolnok}, a áta-Nóravirágózlet
Ferenc vezetesével.
a $z0(0lM<$t üM&m a
tfMiiKte*
ftagy*
faipari
Önzetlen segítségükkel, gyermekkoziatá mösort tekintették ösatádó^ajándéfecsoma^ka.- aTfesaiáj Törtök, az OTPszeretetükkel még varázslatosabbá,
meg,, majd a gyerekekfeemu-patt, melyei a polgármester nek, a Polgármesteri Kvalat- emlékezetesebbé tették az óvoda Karácsonyát!
taöáfe
jutat
íré- adott ál A karác$ony!ál 4$ u
wh a Városi
A gyerekek, a szülők és az óvoda
1&befca$á$ónmWe^j&£te~ égőt egy I2lagó család kapta és a Vöröskeresztnek
valamennyi dolgozója nevében köfut Ezután éppen időben ko- meg.
szönjük felajánlásukat, és további
eredményes munkát kívánunk!
verseny, mertmíndeflkí nagyon mes, családias ünnephalálkoAzgg?B&ükt vezetős 6g* Hámán Kató úti Óvoda dolgozói

Megtalalt ünnepeink
Évtizedeken keresztül nem voltak igazi ünnepeink.
Amit szerettünk volna megtartani, nem lehetett.
Amit előírtak, az nekünk nem kellett! Igy aztán ünnepek nélkül maradtunk.
/Vasárnapi Újság:
XII. 23./
De azóta már tanuljuk az ünneplést.
Harmadszor vehettünk részt december
20-án a Mindenki karácsonyán. Valóban
mindenkié volt ez a
rendezvény, ami kora délután az eltérő
tantervű tanulók fenyőünnepélyével
kezdődött, majd különböző helyszíneken
folytatódott két szeretetvendégséggel,
a Nagycsaládosok Egyesületének ünnepi találkozójával és a gyermekeknek rendezett ajándékműsorral.
A magányosok összejövetele évről-évre az egyik
legnépesebb és legmeghatóbb a programok között. Eltávozott szeretteink hiánya a karácsonyi készület napjaiban kétszeresen fáj. Sajnos, akik együtt
indultak a közös életbe, nem együtt fejezik be azt.
Egyikük itt marad, és egyedül kénytelen továbbvinni

a terheket. De talán még fájóbb a magány, ha az
idős szülők elvesztése után marad teljesen egyedül
valaki. Ezért várták a szeretet melegére vágyó embereket a Vöröskereszt Városi Szervezete ajándékcsomaggal, a Kereszténydemokrata Néppárt tagjai
pedig süteménnyel
és teával.
Óvodás és iskolás
gyermekek kedves
karácsonyi játékai és
irodalmi műsora tették hangulatossá az
együtt töltött órákat,
amiért nagy elismerés
és köszönet illeti az öszszes betanítókat. A
felnőtt vendégek is
készültek. Versek,
énekszámok és egy
szép karácsonyi történet szerepelt műsorukon. Közben a jelen lévő városi és egyházi vezetők
rövid köszöntői, jókívánságai és a rendezvények támogatásáért mondott köszönetei is elhangzottak.
Az esti ökumenikus könyörgés a fényben úszó
nagy fenyőfa alatt, méltő része volt a karácsonyvárásnak. Sokan jöttek össze a békességre vágyó, jóakaratú emberek. /Kár, hogy az évben csak
egyszer van karácsony!/
/H.J-né/
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"Emlékezetes karácsonyom
a az
messzi Szabolcsban. !Az ó vétke a legnagyobb; kuláklistára is
Al^or történt, amikor a 9-(J%T$LL0'Megy időre (¿rekesztett
került. (Párszáz tojással adósa maradt Rákosinakiskolából, és egy sokfcal keményebb, de értékesebb élet-iskolába
kényszerített. Itt találkoztam a H(ákpsi-kprszaki szerencsétlen, Hlos volt beszélni az őrizetesekkel/ de hála arabtartókmunkafegyelméneki őkjwmigen kerültekielő a műszafivége előtt. így
porig átázott elítéltjeivel, és köztükidolgozva éttem meg legemléaz elítéltek. nyugodtan beszélhettek. (Bepillantást engedtek, a lákezetesebb karácsónyestémet.
gerélet melységeibe: az embertelen, goromba bánásmódba, a hivaíme., a hiteles történet:
Sűrű pelyhekben hullott a hó, mintha fehér lepellel akarnátalosan letagadott gúzsba kötés változataiba, az éjszakai összezártsággyomorkeverő körülményeibe...
Betakarni azt aso&mbertelenséget, ami a reményteljesen induló
A munkásnőüiközött %ati néni, a mamika volt a legidősebb.
Békeéveidet követte. 1951-et írtatokkor...
^Kisebb-nagyobb csoportokßan igyekeztünk, a cukorgyár felé,Sok, megpróbáltatást átélt, megértő asszony. O tudta legjobban bátorítani az elesetteket.
az éjszakás műszakba. Agyár karácsonyeste sem állhatott le, az
idénymunka befejeztéig egyfolytában üzemeit. üíaílgattunk. Lé- Amikor odakint megkpndultaí^a harangok éjféli misére szólítpésünkineszét is feCfogta a puha hótakaró. (gondolatban mégva
az az örvendezőket és sírókat egyaránt, a melegszívű mamika
otthoniaíiközt voltunk. A pontban huszonkét órakor felhangzó előhúzta a kabátja alatt becsempészett fenyőágat. Meggyújtotta
rajta a szál gyertyát, és a cukorpadláson felcsendült az ének:
dudaszó már valamennyiünket a munkapad mellett találta. 'Ezen
az estén azonban az ünnepi hangulatot is beíoptuk^magunkfcat! Mennyből az angyal... majd:
(Békesség földon az embernek* ~
(Percekkel előbb az őr kíséretében már megérkezett a három rab.
Ugyanoda voltak.beosztva, együtt dofgozikjvelünlrQ civilekkel. Szem nem maradt szárazon. A csíkos ruha alatt dobogó,
A nagybajuszé János bácsi - vaíahoC egyfaluban - nem tudta
szomorú szívekjs bizton hitték\ hogy eljön az idő, amikor békésbeszolgáltatni az előírt mennyiségű gabonát a gyenge termés
ségüf^lesz, és bűnük.nemfog többé bűnnekiszámítani. Mi pedig
miatt.
ott közöttük^ leírhatatlan örömöt éreztünk^ hogy három ember
életének ötétjébe egy kis vigaszt, reményt znhettünk.
íPista bácsi egyszerű kárpitosmester. Ugyan, kint kivolt útjáA gyertyafényes karácsonyéj ünnepi csendjében - a múlttal
ban?!
megbékélve - az egykori raboké is biztosan emlékeztek^ arra a
Ők, ketten asszonyt, gyerekeket hagytak, otthon rettegésben,
felejthetetlen régi éjszakára.
teljes létbizonytalanságban. "Ernő a legfiatalabb, még független.
HajnalJózsefné
9{ggy szakértelemmel gondozta almáskertjét, művelte kis földjét

Ismét kamatokat csökkent az OTP
Ez év elejétől az Országos Takarékpénztár csökkenti az egyes
lakossági betétek kamatait, s ezzel párhuzamosan több lakossági
hitelfajta kamatai is mérséklődnek. A változások január 26-tól, ill.
február 1 -jétől lépnek életbe.
A pénzintézetnél takarékbetétkönyvben elhelyezett lekötés
nélküli (látra szóló) betétek kamatai nem változnak, az egy évre
lekötötteké nettó 16%-ról 14%-ra
csökkennek. Megváltoznak a takaréklevél-betétek kamatai is. Az
egy éven túli lekötésnél nettó
17%-ról 15%-ra, két éven túli lekötés esetén nettó 17.5%-ról 15.5%ra, a három évnél hosszabb távra
lekötött betét esetében évi nettó
18%-ról 16%-ra csökkennek a kamatlábak.
A lakossági folyószámla betétek esetében a következő változások lépnek életbe: a lekötés nélküli folyószámlabetétek kamatai
10%-osak maradnak, az egy hónapra lekötött betétek 15% he-

lyett 12%-ot, a három hónapra lekötöttek 15.5% helyett 13%-ot, a
hat hónapra lekötöttek évi nettó
16% helyett 14%-ot fizetnek. Egy
éves lekötés esetén nettó 17%-ról
15%-ra csökkennek a kamatok.
A fenti kamatmódosítás tényleges időpontja 1993. január 26.
Megváltoznak a lakáscélú betétek kamatai is. Lakáscélú felhasználás esetén 5 éven túli lekötésnél 22.5%-ról 20%-ra, 1 éven túli
lekötés esetében 20%-ról 17.5%-ra
csökken a kamatláb.
Nem lakáscélú felhasználás
esetében 5 éven túli lekötéskor
nettó 18%-ról 16-ra, 1 éven túli lekötés esetében 16%-ról 14%-ra
csökken a kamat.
Két százalékkal esik a nyugdíjelőtakarékossági betétek kamata: három éven túli lekötéskor nettó 18% helyett 16%-ot, két éven
túlinál 17.5% helyett 15.5%-ot, az
egy évnél hosszabb időre lekötöttek esetében 17% helyett 15%-ot
fizet az OTP. Az ügyfelek a felmon-

dás lehetőségével a meghirdetéstől a kamatváltozás időpontjáig - február l-ig - élhetnek.
Kedvezőbbek lesznek február
1-jétól a fogyasztási hitelek. A személyi és áruvásárlási hitel - kezelési
költség nélküli - kamata 29%-ról
egyaránt 25%-ra csökken.
A lakossági folyószámlához
kapcsolódó hitelek 3%-kal lesznek
kisebbek: az új kamatláb 18% helyett 25% lesz. A számla fedezetlensége esetén nem 33, hanem
csak 30%-ot számít fel a pénzintézet.
Az új kamatok ez esetben is
csak az 1993. február 1-je után felvett hitelek esetén lépnek életbe.
A lakáshitelek kamatait a szóban forgó időpontokban nem tervezi csökkenteni az Országos Takarékpénztár, tehát azok változatlanok maradnak: támogatott
lakáshitel 28%, piaci kamatozású
29%, régi lakáshitel 28%.
Pásztor
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Festeni a lélegzetvétel
természetességével
Képzőművész-tanárok tárlata a város múzeumában
Ahol képek teremtődnek, ott képnézők is vannak kezdte beszédét Szenti Ernő grafikus, költő a városban élő
négy képzőművész-tanár tárlatának megnyitóján a városi múzeumban 1992. dec. 21-án.
Örömmel üdvözölte a kezdeményezést akkor, mikor
a kultura esélyei gyengülni látszanak, és reális veszélyként leselkedik sokakra a lelki és érzelmi elmagányosodás!

A zeneiskolások kamarazenekara műsort ad.

Felhívta a figyelmet arra, hogy csak akkor bontakoznak ki a bennünk lévő képességek és adottságok, ha
szüntelenül karbantartjuk intellektuális szükségleteinket, ha érdeklődést mutatunk azok iránt, akik tárgyiasítják velük született hajlamaikat.
Az alkotókat méltató szavai értően és melegen csengtek. Régóta ismeri mindnyájukat.
Holpert Flóra - a Petőfi Sándor Általános Iskola rajztanára. Vele először úgy húsz évvel ezelőtt Szolnokon az
Abonyi úti iskolában találkoztam mint szakfelügyelő.
Időközben és azóta volt budapesti lakos, diplomát szerzett a Képzőművészeti Főiskolán. Mint két gyermek édesanyja, mint feleség, a teendők sokasága mellett csak
korlátözott mértékben hódolhat szenvedélyének. Bevallása szerint legszívesebben a szobrászattal foglalkozna,
de annak követelőzőbbek a feltételei. A képek megfogalmazásának módját alkati adottságaival hozom összefüggésbe. Munka közben ötvözi a látvány festőiségét a
keletkezett valóság inspirálta élménnyel. Kivált csendéletképei frissek, flottak, összefogottak, sistergően elevenek.
Olyan énje is van, mely egyedül és legteljesebben csak
képzőművészkedés közben nyilvánul meg.
Innen a tudás és manuális felfokozottság, a színelevenség, a tüntető életöröm.
Sajtos Béla - Örményesen tanít. Az általa megélt történések és események folyamatos analizálása, az állandó
meditálgatás, a ráció igénybevétele juttatják őt mind közelebb a természethez, a látványhoz. Részletgazdag, faktúrára alapozott képeihez közel kell hajolni. Percek
kellenek az alapos szemrevételezésre. Szereti a visszafo -

gott, a hideg felé elbillenő színeket. Képein álarcot öltve
van jelen a nyugodtság, a csend és a béke, az átlátszó derú.
Az aprólékos képkidolgozás megfelel érzékenységének, pszichologizáló alkatának.Sindel Mihály - Huszonnyolc évvel ezelőtt került Törökszentmiklósra. Meglehetősen rejtőzködő, szemérmes
alkat. A fentiek ellenére úgy érzem ismerem észjárását,
követni tudom érzelemvilágát. Abszolút megbízható és
lelkiismeretes rajztanár. Munkáját a hívatásszeretet mozgatja. Ha valaki szerzett érdemeket az ízlésfejlesztésben,
ha valaki szárbaszökkentette egy iskolában a vizuális
nevelést, akkor az ő. Sindel Mihály ellépteti képeit a
látványtól. Ez a tűzzománcok esetében természetes. Festményei, más munkái, képei artisztikusak, kiérleltek, letisztultak. Alkotásai hitelesek, élményszámban menőek.
R Tóth Péter - Ahol csak megfordultam a megyében,
mindenütt Peti bácsinak emlegették. Ez sokat elmond
emberségéről, a kollegákhoz való viszonyáról. Sok évvel
ezelőtt Törökszentmiklóson jártam és felkerestem az akkor már nyugdíjas pedagógust.
Nézegettem a szobát díszítő vízfestményeket, olajképeket, leesett az állam.
Katartikus hatással voltak rám.
Most is azt mondom, amit akkor éreztem. Képei melegséget, a meghamisítatlan festői látványt sugallták.
Festeni sokféleképpen lehet. Erőlködve, tetszelegve. R

Szenti Ernő megnyitóbeszédét

tartja

Tóth Péter a lélegzetvétel természetességével alkotja meg
képeit.
Még nem szóltam a poénról. Ismertek voltak előttem
- az elmúlt évtizedekről van szó - a megyében amatőrködő, szakmailag jegyzett rajztanárok, alkotók. R Tóth Péter
nem volt közöttük, mert szándékosan, direkt módon távoltartotta magát a nyilvánosságtól, a közszerepléstől.
R Tóth Péter még felfedezésre vár, bár festészetét sokan ismerik és kedvelik, egyik-másik csendélete vagy
tájképe lakásdíszként van jelen tisztelői életében.
Amit ők letettek a közjó asztalára, és amit még majd
le fognak tenni, az része lesz a múltja van, múltja lesz
jövőnek.
A kiállítás január 15-ig megtekinthető, a kiállított képek egy része megvásárolható.
Kovács Györgyné
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Köszöntelek, Demokrácia!
Naplójegyzet egy önkormányzati

ülésről

*

Aki már néhány önkormányzati ülést végigült, tudja,
hogy milyen lassan pereg a homok a hatalomgyakorlás
óráján. A hallgatóság már az elején megunja, vagy eleve
el sem jön.
A decemberi ülésen sem volt ez másként; és akkor
elérkezett a felemelő pillanat. A város nagy kérdéseihez
viszonyítva egy szóra sem érdemes apróság, egy munkáltatói kölcsön fellebbezésének tárgyalása következett.
A hivatal egyik dolgozója létfeltételeinek romlása miatt (új családtag született) nyújtotta be korábbi elutasítás
után a fellebbezést. Egyike volt azoknak, akiknek, - mivel
már korábban kaptak - nem ítélték meg a kölcsönt
Bár munkáltatói kölcsönt egy évben csak egyszer ítélnek oda, azóta visszacsurdogált a kasszába 2-300 ezer
Ft-t. Innen a remény, hogy talán kaphat.
A tényállás félidézése után heves vita keletkezett.Néhányan ékesszólóan bizonygatták, milyen odaadóan dolgozik - a mi gyerekünk, ne tagadjuk meg tőle a támogatást. Az érvek nagy része méltánylást érdemlőnek találtatott.
És ekkor jött el a történelmi pillanat. Az ideiglenes
bizottság elnöke Pintér Zoltán érvelésében - a bizottság

nem támogatta a kérvényt - egy nagyon fontos tényre
hívta fel a többiek figyelmét, látva, hogy már-már hajlanak az odaítélésre.
Ha ezt megszavazzuk - mondta - ragaszkodom hozzá,
hogy az összes elutasított (azonos indokok alapján utasították el őket) kapjon erről értesítést, hogy ők is élhessenek fellebbezései jogukkal.
A legfontosabbat mondta ki - az esélyegyenlőség biztosítását, a protekciózás kiküszöbölését. Mert a hivatali
dolgozó előnyben volt, hisz tudhatott az újólag befolyt
összegről.
És kimondta bátran - nem nézett semmiféle tekintélyt,
ilyen -olyan előbb vagy később kikapart, kikaparható,
egyéni hasznot.A vita megfordulni látszott. A többség
elutasította az igénylést.
A demokrácia tiszta levegője lebbent át a termen. Kis
hangyaéletünkben kevésszer találkozunk vele, így szemtől szembe.
Köszöntelek, Demokrácia! Maradj nálunk sokáig!
Kovács Györgyné

TELT HAZA DIVATBEMUTATÓN
A törzsvásárlói füzetek sorsolásával egybekötött műsoros divatbemutatóval kedveskedett december 19-én vásárlóközönségének a Csillag Divatház.
A Művelődési Központ Pódiumtermében megtartott telt házas rendezvényen
a budapesti Modell Stúdió és a Csillag manökengárdája a legújabb fehérnemű
és bundamódival ismertette meg az érdeklődőket, de gyönyörködhettünk az
OREX Kereskedőház olasz, osztrák és spanyol bizsu és divatékszer kollekciójában is.
A világszerte ismert SAGA cég magyarországi képviselője, a SCANDIC
Kft. a megszokott fekete és barna szőrméken kívül bordó, lila és kék nercbundákkal jelentkezett, mert újra divatba jött a festett nerc. A fehérneműket a
nyugatnémet FELINA világcég magyar képviselője, a Hungária Kft. mutatta
be, a hagyományos fekete és fehér mellett egyre inkább előretörő pezsgő és
barackvirág árnyalatainak széles skáláját felvonultatva. A toplista vezetőinek

a merevítőkkel ellátott - nagyanyáink korát idéző - halcsontos míderek bizonyultak.
A kozmetikai cégeket a Primőr Kereskedelmi Kft. - amely világhírű termékeket forgalmaz: a Gabriella Sabatinit, az ADIDAS kozmetikumokat, a J. C.
C-t, a Priscilla Presleyt - és a nyugatnémet Bleierdorf Kft. képvisejte, amely
az eredeti, természetes alapanyagokból készült NIVEA termékcsaládot hozta
el.
A szemet gyönyörködtetű látványhoz Solymos Antal és a HAPY WEEKEND BAND szolgáltatta a zenei aláfestést kellemes hangulatot teremtve.
Az est befejezéseként az Ideál - Miklós Kft. által felajánlott értékes ajándékokat (színes TV, mikrosütő , asztali óra, presszógép, ajándékkosarak)
sorsolták ki a törzsvásárlók és a közönség között.

-P-
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S POROL-G

Ä i i i t K m E n x i Ä SMezoprint
fflSn^SmSS

Ha olcsón akarja megkapni,
j ö j j ö n hozzám vásárolni.
Kínálunk: gyermek, női,
férfi-pulóvereket, kabátokat;
bébitől a felnőtt méretig cipőket,
csizmákat.
És még sok mást.

l i i â i ï i n i i ^
HHoimimaBn

Sok szeretettel várjuk!
Budai Nagy Antal út 10.

Rendőrségi hírek
Csoportosan elkövetett rablás bűntettének
alapos gyanúja miatt indított ismeretlen tettesek
ellen eljárást a helyi rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya. Az elkövetők
november 30-án az esti
órákban Tiszapüspöki
község főutcján feltartóztatták a gyalogosan
hazafele tartó G. István
63 éves helyi lakost,
majd erőszakkal lefogták, zsebeit átkutatták,
értékeit, 700,- Ft készpénzt, öngyújtót, cigarettáját elvették, majd a
halyszínről elmenekültek.
A rendőrség 24 órán
belül elfogta és őrizetbe
vett SUKI IVÁN tiszapóspöki lakost és két társát,
akik ellen büntető eljárás
indult.
Halálos közúti közlekedési baleset történt Tiszatenyő és Kengyel közötti útszakaszon december 3-án 7,30 órakor. Horváth Sándor 20
éves hódmezővásárhelyi lakos az általa vezetett személygépkocsijával Tiszatenyő irányából
Kengyel irányába közlekedett, amikor a vasúti
sorompótól 700 m-re járművével elütötte a vele
azonos irányban közlekedő MAZUG JÓZSEF 34
éves kengyeli lakost.

Mazug József kivilágítottan kerékpárral közlekedett és a baleset
következtében a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség szakértők
bevonásával folytatja a
vizsgálatot.

Jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés vétsége elkövetésének alapos gyanúja
miatt indult büntető eljárás SZERZŐ JÓZSEF
kengyeli lakos sorkatona ellen.
Nevezett december
9-én eltávozást kapott
a laktanyából, majd a
késő esti órákig több
helyen
nagyobb
mennyiségű szeszesitalt
fogyasztott, amitől felbátorodva úgy döntött,
hogy a kengyeli MÁV
Állomás környékén parkírozó IFA tehergépkocsival autózik egyet a
faluban.
Kengyel belterületén
végig ment a Kossuth
Lajos úton, majd átment a vasúti fénysorompón Törökszentmiklós irányába és útközben egy telefonoszlopnak ütközött, miközben
az előtte levő árkon is
áthajtott. Szerencsére a
gépkocsin és saját sérülésén kívül, más balesetet nem okozott.

A büntető eljárás lefolytatását azonban így
sem ússza meg.
A rendőrök éberségének köszönhetően
több alkalommal értek
tetten betöréses lopás
közben elkövetőket. December 12-én Tiszabő
községben ablakbetörés és bemászás útján
hatoltak be az egyik magánlakásba, ahol a
rendőrjárőr tettenérte
FK. CS.Gézát és társát,
akik a lakásból több ingóságot kíséreltek meg
eltulajdonítani.
Hasonló sorsa jutott
december 17-én az esti
órákban SEBESTYÉN
LÁSZLÓ tiszapüspöki lakos, aki a 30. sz. Vegyesbolt kirakatüvegét törte
be, azon keresztül benyúlva kísérelt meg
elektromos készüléket eltulajdonítani, amikor a
körzeti megbízotti rendőr
tetten - érte.
Ismeretlen tetteseket
keres a rendőrség, akik
alaposan gyanúsíthatok, hogy december 7re virradóan P. Mihály,
Kengyel, cseberéri tanyájából az udvaron levő istállóból eltulajdonítottak egy két éves csikót, melyet a közeli kövesútig vezettek, majd

f e l t e h e t ő e n járművel
szállították tovább. A keletkezett
kárérték
100.000,-Ft.
Rutinszerű rendőrségi
ellenőrzés során került
igazoltatásra a "Törökszentmiklósi MÁV Állomáson NÉGYESI PÉTER 40
éves törökszentmiklósi,
munkahely nélküli, hajléktalan személy, aki a
rendőrségre történő előállítása után, elszámoltatása alkalmával elismerte több mint 20 rendbeli
kerékpárlopás elkövetését. A sorozatos lopásokat több hónapra visszamenően a város belterületén, Kucsorba és Tiszapüspöki községekben
követte el.
A büntető eljárás során rendőrségi őrizetbe
került.
Ismeretlen tetteseket
keres a rendőrség, akik
december hónapban
ablakbetörés módszerével behatoltak a Törökszentmiklósi 604. sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézet épületébe és onnan
40.000- Ft értékben videó rekordert, valamint
az őrményesi 2. sz. Élelmiszerboltból 10.000-Ft értékben italféleségeket
és dohányárut tulajdonítottak el.
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POSTÁNKBÓL
Dr. Hodosi Miklós igazgató főorvossal
készített riport gondolatébresztő volt számomra, s kényszerít arra, hogy visszae m l é k e z z e k régi időkre, távoli
szülőföldemen gyakorolt szokásra. Elsősorban azért, hogy itt távol állítsak emléket egy hajdan volt elmegyógyász
házaspár munkájára, elévülhetetlen érdemeire. Teszem ezt annál is inkább,
mivel egyetlen fiuk a napokban kapott
életműve elismeréseként Batthyány gyűrűt - a TV Híradóból értesülhettünk róla.
Az elmebetegek házi, családi gondozását már az 1930-as években a szombathelyi közkórház elmegyógyász
főorvosa Dr. Tanka Dezső és szintén
psychiáter felesége gyakorolta igen eredményesen, annyira, hogy még szállóige
is lett a környéken a "gencsi bolond" elnevezés.
Elmeszociális otthon akkor még képzeletben sem létezett, de élt a szükség, a
rehabilitáció szükségessége, a foglalkoz-

tatás, hasznosítás. Na persze abban a
korban és azon körülmények között.
Dr. Tanka Dezső és Dr. Tanka Dezsőné főorvosok partnert találtak Nagygencs
egyszerű parasztjai között, akik vállalkoztak arra, hogy elmebetegeket foglalkoztattak kisparaszti gazdaságukban
családtagként, vagy cselédként - a kor
akkori szokásai szerint.
Aki sokat élt sok mindenre emlékezhet, de emlékezni kötelesség is. Azért is
emlékezem meg most Dr. Tanka Dezsőékről, mert korukat megelőzve tették dolgukat.
S most Hodosi főorvos riportját olvasva 60 év előtti kezdeményezésük, munkájuk beteljesülését éreztem meg
örömmel. Javasolnám is a Törökszentmiklósi Elmeszociális Otthon részére, ha
felvenné Dr. Tanka Dezső nevét.
Azt hiszem Dr. Hodosi Miklós igazgató főorvos vezetése alatt az egykori
életmű megörökítése, az elmebeteggondozás nagy eszméje kapna beteljesülést.

Magam, aki mindkét oldalon is
érintett vagyok az e m l é k e z é s b e n
szeretném, ha javaslatom megértésre találna a helyi önkormányzatban,
az intézetben és gyermekkori barátom ifjabb Dr. Tanka Dezső részéről
is.
Magam, mint az intézet egykori
építtetőjeként is szeretnék emléket
állítani egy egykori kezdeményezőknek, s teret biztoítani az utódok, elsősorban Dr. Hodosi Miklós főorvos és
munkatársai munkájának. Gondolataim és javaslatom elfogadását kérve
köszönöm az emberséges, kiváló
szakmai munkát olyan megnyugvással, hogy jó kezekben van az az intézet, mely ellen annyian és annyiszor
intrikáltak kívülről és belülről egyaránt, de a gondolat győzött és ezt
külön szeretettel köszönöm meg Dr.
Hodosi Miklós barátomnak.
Dr. Süle Mihály

Milyen meredek lesz a csúszda?
Törvények, koncepciókjavaslatok...
Egy dolog aligha vitatható: messzemenően befolyásolni fogja a
lakáspiac helyzetét - az ismert objektív adottságokon túl - a törvényi
szabályozás.
Ezzel kapcsolatban sok szó esik a kétkulcsos áfá-ról. Amennyiben
életbe lép a kétkulcsos áfa rendszer, a lakás szertorban megszűnik az
áfa-visszatérítés. Ez a tervezet máris sok félreértést okozott a lakáspiacon, sőt az ingatlanpiac éppen ennek a félremagyarázásnak a hatására
lendült fel. Egyre több olyan hirdetés jelenik meg mostanában - főleg
az országos lapokban - amelyben arra szólítják fel a vevőjelölteket,
hogy még az idén vegyenek lakást, jövőre ugyanis 25 százalékkal
drágább lesz. Mint azt Csobánczy Péter, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője sajtónyilatkozatban elmondta, a használt lakásokat az
új áfa-rendszer bevezetése után sem terhelheti az általános forgalmi
adó. A hirdetésekből kitűnő vélelem nagyon is megtévesztő. Annyi
alapja azonban mindenesetre van, hogy ha az új lakásoknál bekövetkezik egy áremelkedés, akkor az a használtpiacon is érezteti majd
hatását.
Csobánczy Péter azt is elmondta, hogy a lakást terhelő áfa csak
azoknál jelent adófelszámítást, akik vállalkozók, és hivatásszerűen
foglalkoznak építéssel, lakásforgalmazással. Ebből következik, hogy
ha egy vállalkozó vagy az állampolgár a magánvagyonát adja el, áfa
felszámításáról szó sem lehet. A lakással kapcsolatban egyébként az a
szabály, hogy a 25 százalékos áfa csak az építés befejezése előtti
értékesítéskor, valamint a befejezést követő első eladáskor számítható
fel. Amennyiben valaki második értékesítőként, s hivatásszerűen foglalkozik lakáseladással, az áfá-t akkor sem számíthatja fel. Csak emlékeztetőül: a magyarázat szerint, a lakásszektor áfa-visszatérítésének
megszüntetésére azért van szükség, mert a jelenlegi konstrukció nem
képes a szociális helyzet figyelembevételére.
Egy további érdekes motívum: az ellenzék élesen bírálja a kormány lakástörvény-javaslatát. Az ellenzéki pártok közül a Szabad
Demokraták Szövetsége volt az, amely egész javaslatcsomagot dolgozott ki. íme az indoklásból:
"A kormány a követelményeknek nem megfelelő, a szükséges
mögöttes koncepciót nélkülöző, hiányos, a megoldandó problémák
nagy részét figyelmen kívül hagyó törvényjavaslatot terjesztett az
Országgyűlés elé. Ilyen esetben egy ellenzéki párt megkísérli a hiányzó
/lakáspolitikai/ koncepciót indirekt módon, módosítható javaslatokkal

a törvénytervezeten keresztül felmutatni, miközben az eredeti javaslat
hiányosságait pótolja, kereteit a lehetőségek szerint tágítja, s arra
törkszik, hogy a megoldandó problémák kezeléséhez legalább az elemi
törvényi feltételeket biztosítsa."
Az SZDSZ nehezményezi, hogy a kormányzati javaslat nem tartalmaz semmiféle rendelkezést a lakbéremelés korlátozására. Szükségesnek tartják ezen k o r l á t o z ó szabályok beépítését a
törvényjavaslatba, hiszen ezek hiányában bármikor és bármilyen
összegre lehetne emelni mind az önkormányzati, mind az egyéb lakások bérét. Ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy az önkormányzati lakások bére messze elmarad a piaci lakbértől, de a fenntartási
költségtől is. Ún . csúszdát kívánnak teremteni, vagyis annak biztosítására törekszenek, hogy a mai helyzetből ne drasztikusan lépjünk át
a piaci lakbér korszakába, és elkerüljük a demagóg és tragikus következményekkel járó lakbérbefagyasztást is.
A koncepció legalábbis figyelemreméltó - természetesen nagy
kérdés, hogy milyen meredek legyen a csúszda...
Azzal minden parlamenti politikai erő egyetért, hogy a lakbérbefagyasztás ma nem lehet járható út.
A kormányzati számítások szerint a lakbér a jelenleginek akár
huszonhétszerese is lehetne. Ez pedig egy átlagos 54 négyzetméteres
lakótelepi lakás esetében 33.000 forintos havi bérleti díjat jelent. Ez az
összeg magában foglalja az építési költség megtérülését is, ami viszont
a vagyonátadási törvénnyel ingyen kapott bérlakásállomány esetében
indokolatlan. A lakbérek megállapításánál viszont, az elmaradt felújítás mellett számításba kellene venni a jelenleg megfelelő műszaki
állapotú lakások jövőbeni felújításának költségeit. Ez a két tétel önmagában is jelentős lakbéremelést tenne szükségessé.
Igen érdekes további vonása a "csomagnak", amit a felmondásokra
vonatkozóan állapít meg. Kimondja: a törvényjavaslat eléggé drasztikus szabályokat állapít meg a felmondás vonatkozásában, a bérlő rövid
úton kikerülhet eddigi lakásából. A jövőben még inkább számolni kell
az egyre nagyobb számú fizetésképtelenné váló családdal, akik nem
tudnak eleget tenni a lakbér és közüzemi díjak fizetésének. Megpróbálják lassítani e folyamatot, különféle garanciális elemek beépítésével. Pl. a bérbeadónak meg kell vizsgálnia, hogy a bérlő nem lenne-e
jogosult lakbértámogatásra, az önkormányzat megegyezhet a bérlővel,
hogy kisebb - annak anyagi terheit vállalni képes - lakásba költözik.
Végül pedig a felmondási időt jelentősen meghosszabbítanák.
Sarkadi Ferenc
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Számadás az atlétáknál
A hagyományokhoz híven 1992. dec. elején ünnepélyes keretek között zárta az évet
az atlétikai szakosztály. Az éves mérleget Tigyi József szakosztályvezető vonta meg,
részletesen kitérve az év folyamán elért eredményekre.
Az 1992-es év jelentős mérföldkő volt a szakosztály életében, hiszen a több éves
következetes munka eredményeként 91-ben elért 36. hely az országban működő 108
szakosztály között azzal járt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség B-kategőriába sorolta
a TSE atlétagárdáját.
Az elismeréstől doppingolva és a megnövekedett követelményekhez való felnövés
akaratával indult az évadnak a vezetés, az edzői team irányításával 80-83 fős versenyzői
létszámmal a társaság.
\

V.h

Sántha Attila

Vl.h

Ifi gátfutó csapat
/Búzás Norbert, Süveges Imre, Bertán Zoltán, László Csaba/

VI.h

serdülő B lány ötpróba csapat 13 évesek
/Bartus Csilla, Süveges Kitti, Kántor Edit, Oros Anita/
Bertán Gábor
serdülő Atízpróba

Vl.h
VII .h
Vlll.h

ötpróba C vált.

3 fő
Oros Anita, Kóródi Tamás, Sántha Attila
5 fő
Búzás Norbert, Babella Zoltán, Oros Anita, Szabó Attila, Pintér Alexandra

A Magyar Atlétikai Szövetség a sportágon belül szakáganként is rangsorolta a 108
szakosztályt. A miklósiak közül a legjobb helyezést a dobók (28), az ugrók (26) és a
többpróbázók (9) értékel. A többpróbázók közül Bertán Gábor személyében válogatott
versenyző is került ki, aki júliusban a Csehszlovákia-Görögország-Magyarország serdülő A viadalon képviselte nemzeti színeinket. Szakmai munkája elismeréseként édesapja, Bertán István a válogatott kísérőjeként a többpróbázók versenyeztetését
felügyelte.
Az előző évhez képest a legtöbb területen előbbre lépett a szakosztály.
Az összehasonlítás a következő eredményt mutatja:

Tigyi József szakosztályelnök beszámolóját tartja
A gyermek korcsoportosok a Kölcsey Ált. Iskolában tartották edzéseiket Kárakas
Ferenc, Bertán István és Frikker Márton vezetésével. A beiskolázás folyamatos volt, így
az év folyamán 33-35 főre duzzadt fel a létszám. A lelkes és fegyelmezett munka
meghozta gyümölcsét, hiszen a legifjabbakjól szerepelteka3 megyei felmérő versenyen
/Szolnok, Meztúr, Tmiklós/, a Kiskunfélegyházán megrendezett nyolc város gyermekviadalán Tatabányát, Kiskunhalast, Budapestet, Hódmezővásárhelyt, Mezőtúrt megelőzve a harmadik helyen végeztek. Nemzetközi porondon is megálíták helyüket, a
Debrecenben megrendezett Európa Találkozón Csontos Rozália, Drávucz István, Földvári Attila, Mészáros Medárd döntős ill. dobogós helyezést ért el.
A serdülő A-B és ifi korcsoportosok a Székács Elemér Mg. Szakközépiskolában
edzettek Jávor László és Bertán István vezetésével 40-42 fős létszámmal. Az edzők az
idény kezdetén nagy reményeket fűztek a 79-es születéső serdülők versenyeztetéséhez, amit ók messzemenően be is váltottak, mert 11 aranyjelvényes minősítéssel, több
országos bajnoki helyezéssel zárták az évet.
A szakosztályon belül a pálmát mégsem ók vitték el, hanem a hét országos bajnoki
dobogós eredményt elért serdülő A, akiket az ifjúságiak követtek. Az utóbbiak közül a
gerelyhajító csapat emelkedett ki annak ellenére, hogy meghatározó emberek hiányoztak időlegesen a társaságból. Bertán Zoltánt és Mondok Ágnest sérülés akadályozta,
Urvai Dezső, Búzás Norbert és Fodor Zsolt pedig augusztusban katonai szolgálatra
vonult be.
A szakosztály valamennyi megyei bajnokságon résztvett, melyek időpontjai jól szolgálták a fő versenyekre való felkészülést. Az igazi megmérettetésre az országos
bajnokságokon került sor, melyekről a következő eredményekkel tértek haza a TSE
atlétái:
lll.h

Bertán Gábor

lll.h

Ifi gerelyhajító csapat

gerelyhajítás

lll.h

serdülő A tízpróba csapat
/Bertán Gábor, Tóth Nándor, Karancsi Zsolt/

III.h

serdülő B13 éves 4x100 m váltó
/Márvány Péter, Sántha Attila, Révi Attila, Szabó Attila/

1991 év
Országos bajnoki l-VIII. helyezés
22
Aranyjelvényes minősítés
15
Ezüstjelvényes minősítés
13
Olimpiai pont
6
Bajnoki pont
301
Minősítési pont
161
Nemzetközi szereplés

1992 év
23
18
16
5
308.5
190
10

Szegő János polgármester Oros Anitának Aranyjelvényt ad át
Aranyjelvényes minősítést a következőknek sikrült szerezniük:
Aranyjelvényes:
Bertán Gábor, Márki Szabolcs, Kóródi Tamás, Babella Zoltán, Pintér Alexandra, Révi
Attila, Karancsi Tamás, Pilár Zoltán, Sántha Attila, Szuromi Attila, Bartus Csilla, Süveges
Kitti, Szabó Judit, Kántor Edit, Oros Anita, Bontovics ERzsébet.
A bajnoki, minősítési, olimpiai és nemzetközi szereplés után szerzett pontok alapján
a következő sorrend alakult ki a szakosztály legeredményesebb versenyzői között.

/Bertán Gábor Fodor Zsolt, Bertán Zoltán, László Csaba/

IV.h

Szuromi Attila

IV.h

Ifi rúdugró csapat
/ Bana Imre, László Csaba, VargaZsolt, Tóth Nándor/

IV.h

serdülő B nyolcpróba csapat /15 évesek/
/Kóródi Tamás, Márki Szabolcs, Babella Zoltán, Sípos Attila/

V.h

Ifi magasugró csapat
/Bertán Gábor, Hajnal Gyula, Búzás Norbert, Nádas Zoltán/

IV.h

Ifi tízpróba csapat
/Búzás Norbert, László Csaba, Fodor Zsolt/

V.h

serdülő B 4x600 m váltó
/Márvány Péter, Pilár Zoltán, Kovács László, Tóth Imre/

1.

Bertán Gábor

66.5 pont

2.

László Csaba

32.5 pont

3.

Búzás Norbert

28.3 pont

4.

Fodor Zsolt

21.3 pont

5.

Tóth Nándor

18.7 pont

6.

Bertán Zoltán

18.5 pont

gerelyhajítás

A beszámolót követően Kővári László, a Megyei Sportiroda igazgatója és Szegő
János polgármester jutalmakat, díjakat adott át edzőknek és versenyzőknek, végül az
évzáró a szokásnak megfelelően a versenyzők szülők általi megvendégelésével, kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Pásztor
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TOROKSZENTMIKLOS ES VIDEKE

1993. Január 15.

PROGRAMAJANLAT
15

Mozi

Intruderek támadása

amerikai

film

16-17 szombat, vasárnap

Mozi

Nincs ki út

amerikai

/ílm

18-19 hétfő, kedd

Mozi

Fekete macska

hongkongi

film

19

VMK

Tánciskola

20-21 szerda, csütörtök

Mozi

Alvajárók

22-24 péntek, vasárnap

Mozi

Halálos fegyver 3

25-26 hétfő, kedd

Mozi

Harlemi éjszakai

27

VMK

Autós-motoros magánoktatás,

27-28 szerda, csütörtök

Mozi

Jöttem, láttam beköltöztem

amerikai

29-30 péntek, szombat

Mozi

Farkasokkal táncoló

amerikai film

30

VMK

Téli reformétrend a Zöld Gyógyítás Alapítvány
és a Magyarországi Zöld Párt előadása a
Zöld Klub program keretében

péntefe

kedd

szerda

szómba/

Kölcsey 8.o.

gyerekeknek

amerikai
amerikai
amerikai

horror
krimi

filmvígjáték

vezeti: Papp

József
film

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Művészcsoportjának kiállítása nyílt 1992. november 27-én
Érden, a Napház Galériában. A kiállítók között szerepel városunk
egyik rajztanára: SINDEL MIHÁLY is. így az ő művei egy időben két
kiállításon is láthatók.

A telefon varázseszköz is?
Szombat délelőtt van. A városközpont reggel óta teljes
fényárban! Még véletlenül sincs sehol sötéten ásító lámpa. Mindenki intézi hétvégi teendőit, így én is. Már elmúlt
dél, amikor felfigyelek: Még mindig égnek a lámpák!
- Meg kellene tudni az okát!
-Ugyan mi közöd hozzá? Nem rád tartozik! - torkolom
le magamat.
A kisördög azonban nem hagy nyugodni. Közel egyórás, ujabb vívódás után 13,30-kor felemelem a telefonkagylót, hívom a TITÁSZ-t. Bemutatkozás után - előzetes elnézést kérve - csendesen megvallom, hogy igen
kíváncsi törökszentmiklósi polgár vagyok, és affelől érdeklődöm, miért van kivilágítva ilyenkor a városközpont.
Nem véletlen ez? Vagy talán javítást végeznek valahol?
- Meghibásodott a ... /nem értettem pontosan, hogy mi./
Javítgatjuk, de - tetszik tudni - ami működik, az el is
szokott romlani - kapom a nagyon udvarias választ.
Hát ez így igaz! Boldog vagyok, hogy nincs harag, és
megköszönve az információt, leteszem a kagylót. Az
ablakhoz lépek. A javítás sikerült! Most már egyetlen
lámpa sem ég.
Még egyszer kérem szíves elnézésüket!
Hajnal József né

Halottaink
Csóké István /65/, Sántha Lajos /84/, Bana László /87/,
Lóvéi Sándorné Csóké llona/82/, Karsai Bálint /61/,
Csordás Sándorné /63/, Cseh Jánosné 1711, Karancsi
Sándorné /73/, Pós Ferencné Bóka Eszter /45/, Szecsei
Istvánné Hajnal Papp Julianna /71/, Bálint István /60/,
Szilágyi Sándorné Kis Pál Sára/90/, Rupa Lászlóné Rácz
Julianna /62/, Nagy István /53/, Gulbert Mária /66/,
Zsigmond János/55/, Szabados Lászlóné Csányi Molnár
Erzsébet /83/, Fehér Jánosné Csór Piroska /85/, Sulai
Béla /58/, Janó Miklós /41/, Botos Kálmán 1221, Molnár
Vincéné Sziráki Mária /71/, Sándor László /79/, Tóth
Mihályné Mák Mária /53/, Szécsi Ferencné Urbán Szabó
Julianna /87/, Szelei Márta /34/, Pásztor István /90/,
Antóni András/71/, Szekeres Gyuláné Balázs Eszter/83/,
Majnár János /79/, Tóth Imréné F. Kovács Rozália /86/.
H. Tóth Imre /57/, Nagy Margit /76/, Cs. Molnár Miklós
István /65/, Holp János /56/.
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