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Rendszerváltás magyar módra 
Gondoljuk végig még egyszer! Marx és Engels, 

miután bírálva és megőrizve földolgozta mindazt, 
ami az eddigi filozófiában haladó volt, megterem-
tette a filozófiai materializmus új, magasabb 
szintjét, a dialektikus materializmust. 

A dialektikus és materialista szemléletet érvé-
nyesítette a társadalom tanulmányozásában is: 
kidolgozta a történelmi materializmus elméletét. 
Ennek alapelve az a fölismerés, hogy nem az em-
beri tudat határozza meg az emberi létet, hanem 
fordítva, a lét, a társadalmi lét határozza meg a 
(társadalmi) tudatot. 

Magáévá tette a nagy német filozófus, Hegel 
dialektikáját, mely szerint a világ az ellentmondá-
sok harca (tézis - antitézis - szintézis) útján halad 
a beteljesülés felé, s az emberi elme a dialektika 
birtokában következtethet a jövőre. De míg Hegel-
nél a külső világ változásai az eszme változásaitól 
függnek, Marxnál fordítva: az eszmék függenek 
azoktól a viszonyoktól, amelyek az emberek között 
a termelés során kialakulnak. Úgy mondta: a lét 
határozza meg a tudatot. 

Mindkét idézet a gimnáziumok III. osztály-
ának készült történelem tankönyvből való, igaz az 
egyik 1990-ben, a másik 1992-ben készült (ponto-
sabban: adatott ki). Mindkettő szerzője dr. Zá-
vodszky Gáza. 

Kommentár helyett ennyi elég is lenne, ám 
némiképp félreérthető lenne, ha csak ennyiben 
hagynám. (Néhányan tán még azt hihetnék, hogy 
a tankönyv szerzőjével van bajom, vagy netán arra 
gondolhatnának, hogy nem hiszek az ember meg-
változhatóságában, fejlődőképességében). 

A dolog úgy áll, hogy - tulajdonképpen - szép 
dolog, ha valaki megpróbálja korrigálni saját téve-
déseit, ezzel is bizonyítva... (a mit egy kicsit prob-
lémás). 

Valahogy így van ez a rendszerváltással - rend-
szerváltozással (nem kívánt törlendő!) is. Mintha 
elég lett volna csak az előjeleket kicserélni, mint-
ha elég lett volna a gép kezelőit kicserélni, akik 
megelégedtek néhány alkatrész cseréjével, a gépe-
zet valamiféle korszerűsítésével, átfestésével, s 
most azt mondogatják, hogy ez egy egészen másik 
gép. Innen - alulról - viszont úgy tűnik, mintha ez 
a gép pontosan ugyanúgy működne. Talán - mint-
ha - még jobban is rázna, meg nehezebb is lenne. 

Valamikor úgy gondoltam, hogy tán nagyon-
nagyon gyorsan le kellene csukni azt, aki az SzJA-
t (személyi jövedelemadó) kitalálta erre az albán-
típusú bérrendszerre. Az illető végül is eltűnt, de 
nem a rendszere. Valamikor önálló népgazdasági 

ágazatnak számított a lopás, ma jóformán ugyan-
azt kötelező tenni, ha jól menő Kft-t akar valaki. 
Igaz, nem sikerült mindenkit egyformán érdekelt-
té tenni az ország széthordásában. 

Mintha az egésznek úgy kellene működni, hogy 
ami eddig tilos volt, az most már kötelező. (Pedig 
- Isten bizony - a szocializmussal alapvetően nem 
szín-gond volt, azaz - igazából - nem a vöröscsillag 
ágai szúrtak, s nem a sarló-kalapács volt életlen 
vagy túl nehéz. A baj az volt, ahogy az a rendszer 
működött. (Nem rosszul vagy jól, hanem egyál-
talán.) 

Nem az volt a baj, hogy X. és Y. lopott, hanem 
az, hogy büntetlenül megtehette. (Nem az a rend-
szerváltás, hogy most már te is lophatsz, ha 
tudsz.) Önmagában nem az volt a baj, hogy van 
marxista ideológia, hanem az, hogy kizárólagossá, 
egyedülivé tették - az összes következményeivel. 
(S a rendszerváltás nem az, hogy most egy másik 
ideológiát akar bárki is kötelezővé tenni - az összes 
következményeivel együtt.) 

Az embernek - alanyilag - teljesen mindegy, 
hogy melyik állam üríti ki a zsebeit. Egyféle élet 
van, a megélt élet. Ezen ideig-óráig lendíthet a 
lelkesedés, az elszántság, de egy kemény, tárgyias 
létet állító társadalomban eleve nem várható el, 
hogy az emberek hozomra bízzanak (főleg, ha köz-
ben időnként ki is rabolják őket), pláne - sőt rá-
adásul - ha ez a hozom - bizalom egyszer már 
befuccsolt a szocializmus nevezetű építőjátékban. 
(Amikor is azt ígérték, hogy ha neked most éppen 
nem is olyan jó, ám nézd csak, hogy mennyi min-
dent építünk a te visszatartott pénzedből, fizeté-
sedből, hogy majd a gyerekednek, unokádnak na-
gyon-nagyon jó legyen. No, most ennek a vissza-
tartott fizetésnek a következménye az alacsony 
nyugdíj, ezzel szemben: amit abból a visszatartott-
ból építettek éppen most privatizálják főképpen 
azoknak, akik akkor visszatartották - mert csak a 
tiedet tartották vissza, a sajátjukét nem annyira. 
És - persze - fiadnak és unokádnak éppen azokban 
a létesítményekben nem jut munka, jut olyan -
amilyen egészségügyi és oktatási szolgáltatás -
amit ismételten kifizettetnek veled.) 

Na, ez a bajom a történelem tankönyvvel is: 
átíródott, korszerűsödött, tele van nemzeti érzü-
lettel - a baj csak az, hogy a szerkezete, felépítése, 
logikai struktúrája (még szemlélete is) ugyanaz, 
azaz rendkívül nehezen tanulható - s éppen ezért 
nehezen tanítható is. Persze, választhatok másik 
tankönyvet is. (Csak éppen nincs másik.) 

K. L 
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A KÉRDÉS VÁLTOZATLAN: HOGY ÁLLUNK 
TELEFONÜGYBEN? 

VÁLASZADÓ: SÁNTHA ALBERT ALPOLGÁRMESTER 
„Az elmúlt év decemberében 

tájékoztatta az önkormányzat a 
lakosságot arról, hogy KÖRÖS 
COM RT. néven részvénytársaság 
alakult, amely 24 hónapos kiviteli 
határidővel szerződésben vállalta 
a város legmodernebbnek számí-
tó, digitális telefonrendszerrel va-
ló ellátását." 

Hogy állunk telefonügyben? 
- Törökszentmiklós és Vidéke 
1992. március. 

„Városunk önkormányzata 
1992. február 12-e óta... tagja a 
KÖRÖS COM Rész-
vénytársaságnak, amit 25 önkor-
mányzat... és a Műszertechnika 
RT... hozott létre, azzal a céllal, 
hogy a térséget korszerű telefon-
hálózattal lássa el. 

A KÖRÖS COM tanul-
mánytervet készíttetett a térség 
telefonfej lesztésére. 

... a törökszentmiklósi rész 
4760 db vonal és 743 millió Ft. 

A lakosság és a közületek által 
befizetett 33 millió Ft a teljes be-
kerülési költség 4,5%-át sem éri 
el. A hiányzó tőke előteremtését a 
Műszertechnika RT vállalta." 

Tájékoztatás a telefonfej-
lesztés helyzetéről, Városi Hír-
mondó, 1992, december, 

-Alpolgármester Ur! Azt hiszem 
a fenti idézetek különösebb kom-
mentárt nem igényelnek. Az omi-
nózus 24 hónapból 16 eltelt, a 
dolgok alakulásáról vajmi keveset 
tudunk. Ha igazt annyit igen hogy 
a KÖRÖS COM RT március 26-án 
tartott egy közgyűlést amelyen a 
telefonnal kapcsolatosan fontos 
dolgokról esett szót s az önkor-
mányzat több más irányban is tett 
lépéseket a mihamarabbi megol-
dás érdekében. Hallhatnánk-e 
ezekről valamit? 

- A hírek igazak. Az ügy fontos-
ságára való tekintettel a KÖRÖS 
COM összes részvényese - 26-ról 
van szó - valamint a Műszertech-
nika RT is képviseltette magát 
azon a közgyűlésen. A rész-
vénytársaság jelenlegi helyzeté-
ről, az addigi eredményekről és a 

várható fejleményekről volt szó. 
Nem titok, hogy a részvényesek 
kivétel nélkül elégedetlenek vol-
tak, mert egy helyben topogunk 
rajtunk kívül álló okok miatt. Is-
meretes, hogy a parlament elfo-
gadta a távközlési törvényt, 
amelynek lényege a MATÁV mo-
napolhelyzetének megszüntetése 
lenne, de a törvényt nem léptette 
hatályba. Amíg ez meg nem törté-
nik, más cégeknek - így a Műszer-
technikának sem - nincsenek jo-
gosítványai a kivitelezéshez. Amíg 
pedig a törvény végrehajtási ren-
deletét életbe nem léptetik, bár-
mit próbálhat a KÖRÖS COM -
benne a Műszertechnika RT is -
tőkebefektető felkutatására. Ga-
ranciák nélkül ide tőke nem jön. 
így viszon egyetlen szolgáltató és 
beruházó marad, a monopolhely-
zetben lévő MATÁV. A vele való 
tárgyalás azonban a KÖRÖS 
COM felrobbanásához vezetne, 
tehát nagyon meg kell gondolni a 
dolgot. Ezért a közgyűlés egyik 
legfontosabb döntése az volt, 
hogy a Műszertechnika RT tisz-
tázza elképzeléseit, lehetőségeit, 
a MATÁV-hoz való viszonyát. Erre 
30 napot kapott, amely letelte 
után újabb közgyűlésre kerülne 
sor, ahol döntésnek kell születnie 
a KÖRÖS COM jövőjét illetően. 

- Tudomásom szerint a polgár-
mester úr már tárgyalt a MATÁV 
RT-vel s ők írásos ajánlatot küld-
tek. Mi annak a lényege? 

- Az egyik ajánlat az, hogy a 
MATÁV saját beruházásában 
1994. III. negyedév végére Török-
szentmiklóson automatizálná a 
távközlés jelenlegi hálózatát digi-
tális technika felépítésével, s a 
jelenlegi 760-as kapacitást 952-
re növelné. Ez ugyan előrelépés 
lenne, de nem oldaná meg a város 
telefonhelyzetét, hiszen ebben a 
pillanatban 2160 igény van be-
nyújtva. 

A másik ajánlat a következő: 
Jelenleg Miklóson 100 lakosra 3 
állomás jut - ezért iszonyú nehéz 
telefonálni -, s ezt legalább 15-re 

kellene emelni, ami egy kb. 4.000 
befogadóképességű hálózat kiépí-
tését követelné meg. Ezt a MATÁV 
1993. III. negyedévtől 1994. végé-
ig vállalná 426 millióért. Ez az 
összeg a város közel félévi költség-
vetési kerete. 

- Milyen tételekből teremtődne 
meg ez a bekerülési összeg? 

- A lakosság által befizetett 35, 
az önkormányzat 70, a MATÁV 65 
milliója - amit a 952 vonalkapaci-
tású központ fejlesztésére fordíta-
na - mellé fel kellene vennie az 
önkormányzatnak kb. 250 millió 
Ft hitelt. A gond az, hogy a MA-
TÁV ragaszkodik egy általa és az 
önkormányzat által létrehozott 
Kft megalakításához, amely vé-
gezné a telefonfejlesztés kivitele-
zéseit. 

A beruházás befejeztével vi-
szont a rendszer a MATÁV tulaj-
donába kerülve. Ennek fejében 
működtetné a rendszert, és tör-
lesztené az önkormányzat által 
felvett hitelt 2 év türelmi és 5 éves 
futamidővel. Úgy, hogy ajegyban-
ki alapkamatot - ami jelenleg 20% 
- + 20%-ot hajlandó fizetni. 

- Ez nagyon rossz üzlet lenne 
az önkormányzatnak. 

- Nem én mondtam. Ha csak 
azt nézem, hogy a hitelt 30-35%-
os kamatra tudjuk felvenni, ak-
kor maga a kamatkülönbség je-
lentős viszteséget okozna ne-
künk, arról nem is beszélve, hogy 
amit mi fizettünk meg más tulaj-
donába kerülne. 

- Mi a véleménye a képviselő-
testületnek a megoldást illetően. 
Hajlandók-e erre az áldozatra? 

- Én úgy látom, minden képvi-
selő teljes szívvel szorgalmazza a 
város telefonhelyzetének megol-
dását. Talán ilyen áldozatra is 
hajlandóknak tűnnek, mert - úgy 
tűnik - jelen pillanatban más al-
ternatíva nincs. 

Nehezíti a helyzetet viszont az, 
hogy a KÖRÖS COM úgy alakult 
meg, hogy a Törökszentmiklós-
Mezőtúr-Kunszentmárton ten-
gelyre felfűzi a húszegynéhány ki-
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sebb önkormányzat által igényelt há-
lósatokat is. Ha ez a három város - vagy 
akár csak egy - kilép a KÖRÖS COM-
ból, az egyész társaság működésképte-
lenné válik. Ez a kisebb önkormányza-
tok számára gazdasági, erkölcsi ka-
tasztrófát jelentene, s részünkről 
messze meghaladná ez a lépés a cser-
benhagyás legsúlyosabb esetét is. Az-
tán az sem mellékes, hogy bármikor 
életbe léphet a távközlési törvény, 
megszűnhet a MATÁV monopóliuma, s 
akkor sokkal előnyösebben boldogul a 
KÖRÖS COM. 

Szóval nagyon nehéz dolog ez. 
- Mi van akkor, ha sehogy sem jön 

össze a telefonfejlesztés? 
- Remélem, ilyen nem lesz. De ha 

mégis, az alapítvány visszafizeti az el-
őfizetőknek a 15.000 Ft-ot plusz a ka-
matot. Mert minden ellenkező híresz-
teléssel ellentétben ezek a pénzek meg-
vannak, nem utalta az önkormányzat 
sehová sem, nem élte fel senki, autó-
vásárlás sem történt belőle. 

- Ha a MATÁV-val születik megegye-
zés, változik-e a 15.000 Ft-os beugró 
azok számára, akik már befizették? 

- Nem. A dolgot akkor is úgy kell 
megoldanunk, hogy a lakosságot több-
letköltség ne terhelje. 

- Hallani és olvasni hogy a MATÁV 
már időközben több helyen - Szolnok, 
Kisújszállás, stb. - megoldotta a tele-
fonkérdést Nálunk miért nem? 

- Erre azt tudom mondani, hogy a 
MATÁV-nak van egy 3 éves fejlesztési 
programja, amit világbanki hitelből fi-
nanszíroz. Ennek a fejlesztésnek része 
lehetne Törökszentmiklós is, de csak 
az előbb említett 952 vonal erejéig, 
amiről megállapítottuk, hogy nem len-
ne megoldás. Ez esetben az a néhány 
vonal, ami többletként jelentkezne sze-
mélyenként 30.000 Ft-ba kerülne. A 
híradások ilyen jellegű fejlesztések át-
adásáról szólnak, illetve olyanokról, 
ahol már 8-10 évvel ezelőtt felvették a 
MATÁV-val a kapcsolatot. Arról, hogy 
olyan mértékű és olyan közelmúltra 
visszatekintő igények lefedésére került 
volna sor, mint a miénk, nem tudok. 

- Miben bizakodjunk tehát legin-
kább? 

- Abban, hogy életbe lép a távközlési 
törvény várhatóan már júniusban, ab-
ban, hogy megkezdődik a MATÁV pri-
vatizációja, s megjelennek az európai, 
amerikai, távol-keleti befektetők. 

- Köszönöm az információkat 
Pásztor 

A VÁROSI KÖNYVTÁR-
A PÁLYAVÁLASZTÁS SIKERÉÉRT 

Március 30-án a Könyvtári Napok keretében a 7. osztályos tanulóknak és 
szüleiknek megyénk középiskolai továbbtanulási lehetőségeiről tartott tájé-
koztatót Lovas Ferencné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 
pályaválasztási tanácsadója. A rendezvény másik előadója a Megyei Hadki-
egészítő Parancsnokság pályairányító tisztje nem jelent meg. Mivel több 
érdeklődő a katonai pályákról szeretett volna tájékozódni, egy későbbi idő-
pontban ismét meghívják az előadót. A rendőri orientációjú középiskolai 
képzés ismertetésére is hívnak majd szakembert. 

Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték az olvasótermet. Ez a ritka jelenség 
is bizonyítja a rendezvény sikerét. 

A Kölcsey Ferenc Általános iskolából a 4.b (tanítónő Hargitai Imréné) és 
a 3. b (tanítónő Körmöndiné Giricz Irma) osztályoktanulóinak nyíltfoglalkozást 
tartottak. A két osztály a Zsolnay nyelvi, irodalmi, kommunikációs program 
szerint tanul. Kéthetenként a könyvtárban tartják foglalkozásaikat. Néhány 
érdeklődő szülő is megtekintette a rendhagyó órákat. A munkaidő - sajnos 
nem tette lehetővé a nagyobb látogatottságot. 

Hajnal Józsefné 

HOGY FELEDÉSBE NE M E R Ü L J E N E K -

DSIDA JENŐ 
(1907. Szatmárnémeti - 1938. Kolozsvár) 

Iskoláit Budapesten, Beregszászon 
és Szatmárnémetiben végezte. 17 éves 
korában jelentek meg első versei Bene-
dek Elek CIMBORA című gyermekúj-
ságjában. 

Érettségi után jogot tanult, de két év 
után abbahagyta. Egyre több írása, ver-
se jelent meg a különböző lapokban, 
majd társszerkesztőként dolgozott élete 
végéig. Erdély legtehetségesebb és leg-
népszerűbb magyar íróival együtt képvi-
selte az erdélyi gondolatot, amely a ki-
sebbségbe szorult magyarság nemzeti 
kultúrájának védelmét, öntudatuk erősí-
tését és az ott élő népek békés együtt-
működését jelölte meg követendő esz-
mény gyanánt. 

Hamar megszerezte a népszerűsé-
get és az elismerést. Korai költészeté-
ben az elmúlás képei jelentek meg. 
Okai: a háborús évek családi gondjai, az 
Erdély sorsát eldöntő történelmi változá-
sok - és szívbetegsége. Később meg-
nyugtató menedékre talált a hitben, a 
természetben és a költészetben. 

... hiszek az emberekben,... a vers-
ben, a szépség és jóság missziójában -
vallotta önmagáról. 

31 évesen halt meg szívburokgyul-
ladásban. A kolozsvári Házsongárdi te-
metőben nyugszik. Több kötet vers, mű-
fordítások és kisebb prózai írások őrzik 
nevét. 

Dsida Jenő költészetét megismerni 
olyan élmény, amit nem szabad kihagy-
ni. Szép versével köszöntsük május első 
vasárnapján az édesanyákat! 

ÓDA AZ ÉDESANYÁMHOZ 
Dicsértessél ma Te is itt a földön, 
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked 
s a földi szívek földig borulását 
Te mindenkinél inkább megérdemled. 

Nézem, látom a teltzsákú sok évet 
és érzem: nekem már semmit se hagy, 
de büszke leszek mindéltemig arra, 
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy. 

Te vagy az, aki mindenkinek ad, 
a szenvedőknek virrasztást, vizet, 
Te vagy, akinek mindenki adósa, 
s akinek jóval senki sem fizet. 

... Hadd legyek én hát az igazi zengő, 
kis, régi gyermek rombadőlt tanyán 
és harsogjam el hozsannás hitemmel 
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám! 

(Dsida Jenő, 1924.) 
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Közelednek a szakszervezeti 
választások 

Ki fizeti a számlát? 
A rendszerváltás teherviselői a munkavállalók 

Többen kerestek ben-
nünket az utóbbi hetekben. 
Elkeseredett emberek, 
vagy már elvesztették 
munkahelyüket, vagy ép-
pen csak éhbérért dolgoz-
tatják őket, gyakran a mini-
málbér feléért. 

Segíteni persze nem tu-
dunk, de talán közösen 
gondolkodni igen. 

Tehet-e egyáltalán vala-
mit a dolgozó, ha teljesít-
ménybérben fizetik, de a 
normát úgy állapítja meg a 
munkáltatója, hogy a leg-
jobb dolgozó is csak 60-
70%-ot tud teljesíteni, az 
átlag pedig kb. a felét. Te-
tejébe még állásidőt sem fi-
zet, amikor a határidő szo-
rít emberfeletti túlórázásra 
kényszeríti dolgozóját. 

Mit tehet, ha munkálta-
tója nem jelenti be a Társa-
dalombiztosítónál, esetleg 
2.000-3.000 Ft-tal jelenti 
be, és ez csak akkor derül 
ki, amikor megbetegszik, 
ha egyáltalán mer ma vala-
ki betegnek lenni. 

A magánmunkáltatók 
egy része zsebből fizet, jó 
ha egy kockás füzetbe 
jegyzi a dolgozó bérét, 
gyakran a bér egy részét 
levonja - szer-
számhasználat, útiköltség, 
egyéb esetleg előre nem 
megbeszélt költségeket is a 
dolgozóra hárítva. (Most 
csak a negatív példákat 
említem, biztosan vannak 
másféle magánmunkálta-
tók is. Szívesen tudósíta-

nánk kedvezőbb dolgokról 
is). 

Ha a dolgozó ugrálni 
mer, könnyen az utcán ta-
lálja magát. Van úgy, hogy 
1-2 hónappal visszamenő-
leg mondanak fel neki. 
Nem akarom a tippek szá-
mát gyarapítani, inkább ar-
ról elmélkedem, hogy te-
het-e valamit a munkavál-
laló. 

Milyen módjai vannak 
az érdekérvényesítésnek? 
Mindenekelőtt egy jó kol-
lektív szerződés, amelyben 
nem az általános dolgokat 
rögzítik, hanem a munka-
helyre speciálisan vonat-
kozó, későbbi vitákat meg-
előző munkafeltételeket -
mindkét részről. 

Kollektív szerződést 
csak szakszervezet köthet, 
de csak a lehetőség biztosí-
tott. A jövőben csak az a 
szakszervezet köthet, ame-
lyiknek a jelöltje a májusi 
üzemi tanácsi választáson 
a szavazatok több, mint fel-
ét megkapják. 

Érdemes tehát szakszer-
vezeti tagnak lenni. No 
nem olyan szervezeté, ahol 
a lebzselő, munkáltató által 
jól fizetett és elfogadott 
szakszervezeti funkcioná-
riusok modern hittérítést 
végeznek - szociális dema-
gógiával megfűszerezve, 
mindent a kormányra ken-
ve. 

A valódi érdekképvise-
let fogja csak megszervez-
ni az egységes fellépést. 
Nem olyat, ami néhány éve 

még előfordult; hogy a dol-
gozók csalódottságukban 
megrohanták a vezetőket, 
sokszor nyomdafestéket 
nem tűrő szavak kíséreté-
ben felültették őket saját 
íróasztalukra. Az indulatok 
aztán mindig lecsillapod-
tak, és maradt minden a ré-
giben. A szószólók meg 
vehették munkakönyvü-
ket. 

Mert egységes fellépés-
re van szükség. Bérkövete-
lést, vagy egyéb kedvez-
ményt csak kikényszeríte-
ni lehet. Önszántából nem 
valószínű, hogy megteszi a 
munkáltató. Költségeinek 
növekedésével ő is a fog-
hegyen táncol. 

A munkaerő árával tisz-
tában kell lenni. Mit ér a 
begyakorlottság, a helyi ta-
pasztalat? Nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy 
ma a munkaerő a legol-
csóbb, mert ebből van a 
legnagyobb túlkínálat. 
Száz munkanélkülire eset-
leg 3-4 üres álláshely esik. 

Minden munkavállaló-
nak ismernie kell a jogait, 
vagy azokat a csatornákat, 
ahol kérdéseire választ ad-
nak. A munkáltató sajnos 
nagyon sokszor nem vilá-
gosítja fel a dolgozót. Pl. 
nem hívja fel a figyelmét 
arra, hogy létszámleépítés 
esetén milyen következ-
ménye lesz annak, ha kö-
zös megegyezéssel szünte-
ti meg a dolgozó munkavi-
szonyát. Nem kell neki úgy 

végkielégítést fizetni. Nem 
tudja, hogy nem köteles a 
számára kedvezőtlenebb 
megoldást elfogadni. Sőt 
kollektív szerződésben 
szabályozható, ha mégis 
közös megegyezéssel vál-
nak el egymástól lehet adni 
egyszeri vagyoni juttatást, 
és ez nem számít be a mun-
kanélküli járadékba. 

Az előbb felsoroltakból 
világosan kitűnik, hogy a 
kiszolgáltatottságnak ob-
jektív és szubjektíy okai is 
vannak. Azt sem vitatja 
senki, hogy az átalakulás 
árát a munkavállalók fize-
tik meg. 

Az eredeti tőkefelhal-
mozás szakaszában, a jogi 
szabályzás kiépítésének 
időszakában egyébként is 
könnyű a zavarosban ha-
lászni. Még ha meg is szü-
letik a jó törvény, a betarta-
tása már sokszor megold-
hatatlan. 

A dolgozó érdekeit sem 
alacsonyabb, sem maga-
sabb szinten nincs aki kép-
viselje. Csak reménykedni 
lehet benne, hogy lassan ez 
is változni fog. Hosszú idő 
kérdése mire a dolgozó is 
megtanulja jogait érvénye-
síteni. Minthogy abban is 
csak reménykedni lehet, 
hogy az üzemi tanácsi vá-
lasztások nem a betanult 
szocialista szellemben, el-
őre megírt koreográfia sze-
rint zajlanak majd le. 

Kovács György né 
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„Jaj, úgy élvezem én ...." 
Mikor és milyen strandra mehetünk a nyáron?!. 

Közeleg a nyár, sokan már alig várják, 
hogy fürödhessenek, napozhassanak. Igen, de 
mikortól és milyen strandon tehetik ezt meg? 
Tavaly óta folynak a felújítási munkák, és so-
kan nagyon kíváncsiak, az idén időben befeje-
ződnek-e. 

m-es csúszdájának felépítését és üzembehelye-
zését. Sajnos csúszott az átadási határidő, ezért 
az előző szezonban még nem örülhettek neki a 
gyerekek. Mostanra viszont készen áll, a jó idő 
beköszöntével teljes kapacitással üzemelhet. 

- Mostanra a gyógymedence is teljesen fel-

Nem kell megijedni a látvány már csak egy-két hétig tart. 
Mint ahogy arra is, milyen újdonságok vár-

ják őket, amikor első alkalommal kilátogatnak. 
Ezekről kérdeztük Tekse Andrást a Polgármes-
teri Hitvatal Műszaki Irodájának irodavezető-
jét. 

- A strandnyitás klasszikus ideje általában 
május l-je. Április végén járunk, s a medencék körül 
itt is, ott is hatalmas földhányások, betonozási, 
burkolási munkák folynak mindenütt. A szemlélő-
dőben felmerülhet a gyanú, hogy nem hogy május 
l-jén, hanem még nyár végén sem kerül a fürdő 
használható állapotba. 

- Itt Miklóson már évek óta nem május l-jén, 
hanem 15-én volt a nyitás hivatalos időpontja. Va-
lóbantartanak még a munkálatok, de ezeket feltét-
lenül szükséges volt az idén elvégezni. A fejlesztés 
a fürdő területén már 90-91-ben elkezdődött. Az 
első évben megpróbáltunk menedzselni ezt a te-
rületet, de a település elhelyezkedése, az infrast-
ruktúra hiánya elriasztotta a komoly vállalkozókat. 
Továbbra is a város feladata maradt a strand mű-
ködtetése, fejlesztése, s ezért elkezdtük azokat a 
felújításokat, amelyek vonzóbbá tehetik, s növel-
hetik a forgalmát. Első lépésként a csónakázótó 
rendbetétele történt meg. Kikotortattuk a medret, 
átlag 130 cm-es vízzel feltöltöttük, s a partszaka-
szokat is rendezetté tettük. A horgászegyesület 
segítségével halat telepitettünk bele a pecások 
örömére. A csónakázásra, ha kis mértékben is, de 
már tavaly nyáron lehetőség volt. Elkészült a móló 
a csónakok számára, az egyik szigetre már átjáró-
hid vezet. Összességében üde és kellemes szín-
folt a tó a strand területén. 

Ugyancsak a forgalom növelése érdekében 
már tavaly tervbe vettük a gyermekmedence 80 

újult és megszépült, viszont a nagymedence körül 
még teljes a hadiállapot. 

- Igen, ez így van. A gyógymedencét mosható 
mázas kerámiával burkoltuk. Ez a munkálat már 
tavaly elkészült ugyan, de komoly minőségi hiá-
nyosságok voltak tapasztalhatók, amelyeket csak 

kértük, hogy a leválasztás munkálatai során olyan 
falminőséget biztosítson, amely átmenetileg alkal-
mas a burkolat nélküli használatra is. Kérésünknek 
nem úgy tettek eleget, ahogy elvártuk, ezt a mun-
kát sem tudtuk elfogadni. Partnerünk akkor olyan 
ajánlatot tett, hogy elvégzik a későbbre tervezett 
burkolási munkákat 50 % -ig saját költségveté-
sükben. Ez nekünk is megfelelt, s ezek a munká-
latok folynak jelen pillanatban. Nagyon szoros 
határidőt irtunk elő a vállalkozó számára, május 
15-én már üzempróbát kellene tartania. Pillanatnyi-
lat úgy néz ki, hogy ezt nem fogja tudni teljesíteni, 
de mire a nyári szünet az iskolákban megkezdődik, 
egészen biztos készen lesznek. Ezzel egy nagyon 
régi problémánk oldódik meg, ugyanis sikerült a 
nagymedence szabályos részéből leválasztanunk 
egy 115x26 m-es részt, amelyben biztosítani tudjuk 
a naponkénti vízcserét. Reméljük, hogy ez sokakat 
visszahódít a Tiszára elpártolok közül. 

Megoldottuk a szennyvíz elvezetési gondjain-
kat is. Ez év elején átadásra került a Stadion úti 
szennyvízrendszer, amelybe a kemping és a szo-
ciális épületek szennyvizét el tudjuk vezetni. Anya-
gi erőinkből 93 végéig ennyire tellett, következő 
lépésként - de ezt már csak jövőre tervezzük - a 
szociális létesítmények állagát szeretnénk olyan 
szintre hozni, hogy azok kényes igényeknek is 
megfeleljenek. Legelső és legfontosabb célkitűzé-
sünk a gyógymedence lefedése, amely által az 
egész évben üzemeltethető lenne. Az épület tanul-
mányterve elkészült, reméljük jövőre a kivitelezé-
sére is sor kerülhet. 

- Befejezésül egy rövid választ kérek. Mikor 
mehetünk a strandra? 

Ilyen épület lesz a 
most áprilisban, a fagyveszély megszűntével tud-
tunk korrigáltatni a kivitelezővel. A gyógymedence 
akár már májusi-jén is fogadhatja vendégeit. 

Sokkal nagyobb gondot jelentett és jelent a 
nagymedence szintén már tavalyra betervezett 
leválasztása. Ez is elkészült már a múlt évben, de 
itt még komolyabb problémák adódtak. Akkor még 
úgy terveztük, hogy azt a későbbiekben fogjuk 
kerámialapokkal burkolni, ezért a kivitelezőtől azt 

gyógymedence fölött? 
- Május 15-én az üzemeltető megnyithatja, a 

nagymedence kivételével minden működőképes 
állapotban lesz, s mire a vakáció megkezdődik, azt 
is beüzemeljük. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Pásztor 

Következő számunkban Röszler Jánost, a 
Városüzemeltetési Centrum igazgatóját, a 
strand üzemeltetőjét kérdezzük meg. 
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KÖZVETÍTŐ KÖZELRŐL 
Magyarországon az ingatlanvállalkozók nin-

csenek könnyű helyzetben. A semmiből kell egy 
teljesen újnak számító, nagyon komoly üzletágat 
kiépíteniük, melynek - szemben a nyugati orszá-
gokkal - nálunk egyáltalán nincsenek tradíciói, s 
az építkezést egy-két éve az alapkövek lerakásá-
val kellett kezdeni. A lerakók közé tartozik Sarka-
di Ferenc is, a SANSZ Ingatlankezelő és Közve-
t í tő Betét i T á r s a s á g Cégveze tő je , az Ingat-
lanforgalmazók Kamarájának tagja, akit az üzle-
tág jelenéről és jövőjéről, az ingatlanpiac jelen-
legi helyzetéről és természetesen önmagáról 
kérdeztünk. 

- Nagyon érdekes és egyben sajnálatos is, hogy 
nálunkaz ingat lanforgalmazás a legnehezebben be-
vezethető és elfogadtatható dolgok közé tartozik. 
Nagyon nagy szükség volna rá, de sajnos egyáltalán 
nincsenek hagyományai , s ráadásul az átalakulás 
két éve alatt ebben a szakmában is megjelentek a 
csalók, szélhámosok, hozzá nem értők, akik amíg 
lehet, igyekeznek a zavarosban halászgatni. Amíg 
ezen a területen is - mint minden más területen - le 
nem tisztulnak a dolgok, alkalmuk van rá, és sokan 
az ő példájukból általánosítanak. Pedig ez egy na-
gyon is komoly szakértelmet kívánó, t isztességes 
szakma egyébként. 

- Gondolom, ezt nem véletlenül hangsúlyoztad. 
Nyugoton is tapasztalható ellenérzés az ingat-
lanügynökökkel szemben ? 

- Egyáltalán nem. Ott nagyon kevés lehetőségük 
van a kóklereknek, az ügynökösködés pedig teljesen 
megszokott dolog. Angl iában például több, mint 200 
éves hagyománya van a szakmának, az emberek 
tudják, hogy szükségük van rá, s természetesnek 
veszik, azt is, hogy amint a bank sem szerelemből 
kezeli a pénzüket, az ingatlanügynökség is jutalékért 
dolgozik. Nálunk eddig Mc Donald's sem volt, ingat-
lanügynökség sem, s ezt is azt is szokni kell. 

- Megítélésed szerint milyen a városban az ingat-
lanpiac helyzete? Egyáltalán létezik-e, ha igen, 
megállapodott-e, reálisak-e az árai? 

- Ha minden szempontot f igyelembe veszünk, azt 
kell mondanom, nincs piac. Vannak eladók, vannak 
vevők, de nincsenek nagykereskedők, nagybefekte-
tők, akik a piacot igazán meg tudnák teremteni. 

Nálunk még 5-10 éve a használt autókat is kizá-
rólag úgy adták el, hogy újsághirdetés révén talált 
egymásra a vevő és az eladó, s még inkább ez 
jel lemezte a lakáscseréket. Nyugaton már régen 
kialakultak a nagykereskedések, amelyek a régi ko-

csi értékét is beszámít ják az új árába, s ezen a téren 
lassan nálunk is megjelennek ezek a formák, az 
ingatlannál viszont még nem, holott ott is erre lenne 
szükség. A vi lágban vannak tőkekockáztatók, akik a 
vélt haszon reményében ingatlanokat adnak-vesz-
nek. Ők a piac aktív szereplői. Kockáztatnak, s ez 
azt jelenti, hogy ha esik az ingatlanpiac, akkor ugyan 
veszteség is érheti őket, de mozog az ingatlan, s 
ebben a nyerés lehetősége is benne van. Ehhez 
azonban sokkal nagyobb tőke kellene, mint a sze-
mélyautókhoz, és akkora tőkék nálunk még orszá-
gos viszonylatban sincsenek. Tulajdonképpen, szin-
te senki sem vesz tőkebefektetési céllal ingatlant, 
hogy 3 vagy 6 hónap múlva esetleg átalakítva eladja. 
Ilyen szereplők nélkül válik rendkívül hul lámzóvá a 
piac. Most az eladó, ha nem tudja a kívánt árat elérni, 
inkább megtart ja az épületét, de nem szabadul meg 
tőle. A kereskedő pedig, ha felvásárolna 10-20 ingat-
lant, akár még veszteséggel is, de időnként valamit 
el kellene adnia. Ezzel biztosítaná a mozgást. 

- Mi mozdítaná el erről a holtpontról a tőkeerőn túl 
a piacot? 

- Meg kellene jelenniük a nagybefektetőknek, akik 
s z e r e p ő k l e h e t n e k . G o n d o l o k itt a T á r s a d a -
lombiztosítási és Nyugdíj intézetre, a különböző biz-
tosítókra, és olyan helyi ingatlanbefektetési alapra, 
amely a lakossági pénzeket gyűjti össze. Tulajdon-
képpen a lakosság tőkéjét forgatnák haszonnal az 
ingatlanok adásvételével. Éppen ezért javasolnám 
is, hogy városban működő üzemek, vállalatok, rész-
vénytársaságok, Kft-k, amelyek korábban dolgozóik 
részére lakásvásárlási támogatást adtak, most a 
lecsökkent építési igény miatt ebből a meglevő ke-
r e t ü k b ő l a l a p í t h a t n á n a k a v á r o s b a n i nga t -
lanbefektetési alapot, melyhez társulhatnának a vá-
rosban működő pénzintézetek és a magánbefekte-
tők is. Ezzel jelentősen megkönnyí tenék a város 
lakosságának - köztük dolgozóinak is - meglevő 
lakásaik igény szerinti cseréjét. Szer intem a termő-
földre is ki lehetne terjeszteni ezt a vállalkozást, 
ugyanis várhatóan 2-3 éven belül, ennek piaca is 
kialakul. A pénzintézeteknek is előnyös üzleti vállal-
kozás lenne, mivel hitelkihelyezésüket ismét növel-
hetnék, s a magánbefektetők haszna is biztosított 
lenne a vál lalkozás jövedelmezősége miatt. A városi 
ingatlanbefektetési alapba befektetett tőke növeke-
dése folyamatos lenne, mivel a lakások, később a 
termőföldek adásvételi ajánlatai is fo lyamatosak és 
igen nagy számúak lesznek az egyre növekvő igé-
nyek miatt. 
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- Ez a foglalkozás az utóbbi néhány évben jelent 
meg, még most formálódik. Milyen szakmai ismere-
tek szükségesek hozzá ? Te például milyen szakmai 
múlttal választottad? 

- Jellemző módon 3 olyan szakma vállalta föl ezt 
a tevékenységet, amelyek valamilyen módon kap-
csolódnak egymáshoz. Egyik részük műszaki - én is 
az vagyok egy másik részük közgazdász no és 
persze a jogászok. Azt nehéz eldönteni, hogy a 
jogász vagy a műszaki képes többet elsajátítani a 3 
területből, hogy tudása kielégítő legyen. En tréfásan 
azt szoktam mondani, hogy kicsi koromtól ingat-
lanügynök vagyok, mert kedvenc társasjátékom a 
Capitaly volt, s abban telket vettem és szállodát 
építettem. A valóságban a Városgazdálkodási Vál-
lalatnál voltam ingatlankezelési részlegvezető, több 
mint 8 évig az összes tanácsi bérlakás üzemelteté-
se, karbantartása és felújítása volt a feladatom. Ezen 
keresztül alaposan megismertem mindhárom szak-
területet, majd a felsőfokú ingatlankezelői szakképe-

Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata 

A pályázati felhívás szövege 
megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal földszintjén, részletes 

tájékoztatást a Műszaki Iroda ad 

sítés után elvégeztem az ingatlanközvetítéshez és 
értékbecsléshez szükséges tanfolyamot is. A VGV 
megszűnése után kerültem ebbe a szakmába, ahol 
még a jogi ismereteimet kellett fejlesztenem. A köz-
gazdasági dolgokkal úgy vagyok, hogy akiben van 
üzleti szemlélet, annak teljesen mindegy, hogy mi-
lyen diplomája van. Ez talán nem is megszerezhető 
tulajdonság, hanem adottság. Azt szoktam mondani, 
hogy olyan ez a szakma, mint egy soktáblás szimul-
tán. Sokszor 50 ingatlant is fejben kell tartani, habár 
számítógépes nyilvántartásunk is van. 6 névjegytar-
tóm telt meg, és amikor cseng a telefon, még nem 
tudom, hogy vevő vagy eladó, régi vagy új ügyfél 
keres. Ha mond egy nevet, akkor természetesen 
elvárja, hogy felismerjem, holott 2-3 ezer emberből 
kell azonosítanom. Szerencsére ezt az is meg-
könnyíti, hogy 42 éve tősgyökeres törökszentmiklósi 
vagyok. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Hírt 

f N 

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI 
FÉNYSZÖV AJÁNLATAI 

Érettségi tablóképek színesben és 
fekete-fehérben kedvező áron. • 

Fekete-fehér és színes 
Igazolványképek hagyományosan és 

egy perc alatt Is. * 

Színes amatőrmunkák kidolgozása az 
eddigi há rom helyett egy nap alatt 

változatlan áron. * 

Portrékészítés m i n d e n korosztálynak. * 

Családi események (esküvő, névadó, 
temetés) megörökítése. * 

Fotocikkek értékesítése. * 

Fénymásolás A / 3 ; A / 4 méretben, 
(kicsinyítés, nagyítás) 

Keressen bennünket» 
^ kérfe szolgáltatásainkat. j 

Pályázatot hirdet LAKOSSÁGI ÚTALAPÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA. 
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Olvasónk írta: 

A múlt csak egyféleképp történt meg velünk. 
Lám mit hoz a múlt? Ki lehet rá mon-

dani, hogy bűnös időszak volt. Akik vi-
szont benne élték életük jelentős részét, 
az egyetlent jelenti. Hogy bírtuk ki? Ma 
már mindenki másképp látja, főképp ér-
dekből. Még jó, hogy ettől függetlenül a 
múlt csak egyféleképp történt meg ve-
lünk! A megtagadott, bevádolt múltért 
kárpótlás jár. Rablónak és áldozatnak 
egyaránt? A múlt tisztázása számos mai 
vezetőnek lenne kellemetlen, így az teljes 
mértékben elmaradt. Sokan ugyanazzal a 
glóriával a fejükön átsétáltak egyik rend-
szerből a másikba, és lett a Marxista igaz-
gató elvtársból elnök, igazgató úr. Elgon-
dolkoztató, hogy még vélt boldogulá-
sunk anyagi kereteit vásott múltunkban 
keressük kárpótlás címén, közben jele-
nünk és jövőnk lehetőségeit orozzák el 
tőlünk a kapitalizmus hiénái. Hogy kik 
ők? Egyrészük ismerős jellegzetes szí-
nükről. Másrészüket majd csak ezután 
fogjuk megismerni. Reméljük színük ak-
kor már egységes lesz például csíkos! 

Jellemző a kormánypártra a múlt bű-
neiért felelős személyekkel való lojalitás. 
Annyira, hogy a hibákért bűnbakot is 
már a saját soraiban keresi. Ott, ahol em-
berek százezreit kell vagyonban, jogban, 
személyi szabadságban, életben elszen-
vedett kárért kárpótolni, károkozót még 
egyet sem sikerült felelősségre vonni! 
Közben folyik már a mentegetőzés, a ta-
gadás; Mi nem ígértünk könnyű átmene-
tet, javuló körülményeket. Ez független 
minden Ígérettől, szándéktól. Ez köteles-
ség! Munkaköri, vezetői, kormányzati 
kötelesség! 

Nem lehet egy nép sorsából az elesett-
séget kiszavazni. Ha ez ilyen egyszerű 
volna nem lennének a világnak válságzó-
nái, éhség pusztította övezetei. A nemzeti 

felemelkedés legfőbb záloga a dolgos te-
hetséges nép célratörő, állandó, fáradha-
tatlan munkájának elismerése. A mi MDF 
kormányunk ennek érdekében nem tette 
meg ami csaknem az egyetlen és legfőbb 
kötelessége lett volna. Kérdezem!? Mi vi-
szi előbbre az ország ügyét? A munka, 
vagy a munkanélküliség? A haza, vagy a 
külföldi árukínálat? A kormánynak fel 
kell vállalni az ország gazdaságát, mint 
szülőnek a gyermekét, még akkor is, ha 
másnak csodagyereke van! Nekünk sors-
közösségünk a saját gyermekünkkel van, 
azt kell formába hozni, mert jövőnk függ 
tőle. Nincs még elveszve minden! Ez az 
ország egy jól fizető vállalkozás. Ezt erő-
síti meg vezetőink igen magas jövedelme. 
A beosztott, fizikai dolgozók lelkiismere-
te tiszta. Ok nincsenek túlfizetve. Rájuk 
jól kiszabták a kötelező minimál bért, a 
nesze semmi, fogd meg jól elv alapján. A 
titokban tartott nagyságú jövelelmekkel 
rendelkező vezetők sajnálkozva veszik 
tudomásul, hogy még ezt is fizetni kell. A 
munkaerővel nem törődnek, hanem gaz-
dálkodnak, sokan a bunkót, vagy korbá-
csot tartják megfelelő ösztönzőnek az 
anyagi elismerés helyett. Az érdekvédel-
mi szervezetek százezres nagyságrendű 
jövedelemmel rendelkezőkkel szemben 
folytatnak kemény vitákat, hogy beosz-
tott dolgozóiknak is szüksége lenni havi 
9-10 ezer Ft jövedelemre. Mily abszurd 
ellentmondása ez a demokráciának, hisz 
a fogyasztói árszínvonal mindenki szá-
mára azonos! Meg kell állapítanunk, 
hogy az egypártivá lett vezetés a több-
pártrendszerű demokrácia felszámolásá-
nak, a diktatúra bevezetésének bűnébe 
esett vissza! Az érdekeltségi rendszeren 
alapuló társadalmi befolyásolás lehetősé-
gét megteremteni nem tudta! Úgy enged-

te szabadjára az árakat, hogy előtte a piaci 
feltételeket nem teremtette meg. A gyára-
kat, állami gazdaságokat megvásárló 
külföldi tőkés úgy vásárolhat ebben az 
országban, hogy senki nem kötelezi sem-
mire. A magyar privatizáció minden eset-
ben úgy kezdődik, hogy minimum 200 
dolgozót elbocsájtanak. 

A Hankis Elemér ügynek is van egy 
tanulsága; Ha minden munkavállalónak 
annyi joga és lehetősége lett volna mun-
kahelyéhez kötődni, az Antal kormány 
ennyi idő alatt nem tudott volna többszá-
zezer embert munkanélkülivé tenni! 

A mesterségesen eltorzított gazdasá-
gi csere és árarányoknak sok az érdemte-
len haszonélvezője. El kell hitetni az em-
berekkel, főképp a fiatalokkal, hogy az 
élelmiszer és az árucikk nem a boltban 
terem! Azt a nép termeli meg, saját lehe-
tőségű és kockázatvállalású egyéni egy-
ségekre bontva. Ha érdekeit jól ismeri fel 
és jól gazdálkodik javaival, változtatni 
tud a cserearányokon, megszabadulhat 
sok járulékos bolti költségtől és haszon-
élvezőtől. 

Választásra készülünk, nehezebb kö-
rülmények közt, mint az előző választás-
nál. Az elvárásaink ugyanazok, mivel 
nem sok valósult meg belőlük. Rend-
szerváltozást a létbiztonság fenntartása 
mellett. Hazai termelést és munkahelye-
ket! A költségvetés bevételeit megtermel-
ni, nem népnyúzás mérvű, vállalkozáso-
kat lehetetlenné tevő adók formájában 
beszedni! Minden szellemi és fizikai ka-
pacitást bevonni a magyar gazdaság 
élénkítésébe. Tízmillió magyar életmód-
ját szebbé tenni, hogy ez példa legyen 
szomszédaink és a határainkon kívül élő 
magyarok számára is. 

Varga János 

A Városi Könyvtár zenei és ismeretterjesztő részlege 10 na-
pos nyári számítógépes tanfolyamokat szervez általános is-

kola felsőtagozatos (5-8 osztályos) tanulóinak. 
Az oktatás egész napos, naponta 9-16 óráig tart. 

A tanfolyam díja: 2.000 Ft. 
A gyermekek ebédeltetését is biztosítjuk, melynek költségét 

a fenti díj magában foglalja. 
Az eredményes oktatás érdekében csoportonként maximum 

18 főt veszünk fel, jelentkezési sorrendben. 

Jelentkezni a Városi Könyvtárban 1993. május 31-ig lehet 
500 Ft előleg befizetése mellett. 

A tanfolyam időpontjai: 1993. június 21-től július 2-ig és 
augusztus 9-19-ig. 
Városi Könyvtár 

Zenei és ismeretterjesztő részleg 

A Városi Könyvtár 1993. augusztus 9-19. között ismét 
OLVASÓTÁBORT szervez elsősorban 3.,4.,5., és 8. osztá-
lyos tanulóknak. A tábor bejárásos: naponta 7.30-16.30-

ig tart (szombaton és vasárnap nincs olvasótábor!) 
A táborba a jelentkezés sorrendjében 30 főt veszünk fel! 

Részvételi díj 2.000 Ft/fő 9 napra. 
Ez az összeg magában foglalja : 9 napi ebéd díját, (tízóra-
it és uzsonnát a gyermekek hoznak), valamint egy tapol-

cai és egy tőserdei autóbuszos kirándulás költségét. 
Jelentkezési határidő: május 20. 

Kérjük minél előbb jelezzék részvételi szándékukat a 
könyvtár gyermekrészlegében, vagy a 18-as számú irodá-

ban. 

Telefon: 11. 

Jelentkezéskor 500 Ft előleg befizetését kérjük! 
Városi Könyvtár Gyermekrészleg. 
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SPORTHÍREK INNEN-ONNAN 
Kézilabda | 

Diákolimpia kézilabda terü-
leti döntő 

A diákolimpia megyei döntőjé-
be kerülés volt a tétje április 29-
30-án a fiú és leány kézilabdások 
területi viadalán, ahol a Kölcsey 
általános iskola képviselte váro-
sunkat az alábbi eredményekkel. 

Leány eredmények: 
Tmiklós Kölcsey Jászberény 18.6 
Tmiklós Kölcsey Martfű 34:10 
Jászberény Martfű 23:18 

Fiú eredmények: 
Tmiklós Kölcsey Tiszaföldvár 19:11 
Tiszaföldvár Szolnok Abonyi 2 3 : 1 6 
Tmiklós Kölcsey Szolnok Abonyi 3 2 : 1 4 

Az április 29-30-án Mezőtúron 
megrendezendő megyei döntőre 
mindkét csapat igen biztató ered-
ményekkel kerültek be, ezért a ta-
vaszi iskolai szünet ideje alatt is 
folyamatosan készülnek a minél 
eredményesebb szereplés érde-
kében. 

Fiú megyei serdülő kézilab-
da bajnokság 

Kölcseys fiaink másik fronton 
is érdekeltek voltak, ugyanis ápri-
lis 3-án Tiszafüreden lejátszották 
valamennyi serdülő megyei baj-
noki mérkőzésüket, és további 
fordulók eredményeitől függetle-
nül veretlenül nyerték a megyei 
bajnokságot. 

Tavaszi fordulóban elért ered-
ményeik: 
Tmiklós Túrkeve 28:14 
Tiszaföldvár Tmiklós 13:21 
Tiszafüred Tmiklós 17:27 
Tmiklós Kölcsey Tiszaroff 34:17 
Tmiklós Kölcsey Mezőtúr 38:11 

Atlétika 
Április 3-án aSzandai réten ke-

rült megrendezésre a megyei me-
zei bajnokság. 

A napsütéses időben 184 le-
ány és 250 fiú résztvevő küzdött a 
helyezésekért. Különösen népes 
volt a gyermek és serdülő korcso-
port, ahol a T S E atlétái két megyei 
bajnoki címet és több dobogós he-
lyezést értek el. 

Eredmények: 
Gyermek korcsoport: 
Bussay Péter I. h. 
Fiú csapat II. h. 
(Bussay, Mészáros, Bíró) 
Szabó Annamária II. h. 
Leány I. csapat II. h. 
(Szabó, Szecsei, Bognár) 
Leány II. csapat III. h. 
(Farkas, Magyar, Kovács) 
Serdülő korcsoport (1980-ban szül.) 
Csontos Rozália II. h. 
Leány csapat II. h. 
(Csontos, BataE. Vígh) 
Fiú csapat: 
(Bognár, Földvári, Fülöp) 
Serdülő korcsoport (1978-79-ben 

szül.J: 
Adám Krisztina III. h. 
Leány I. csapat I. h. 
(Ádám, Bata L, Pintér) 
Leány II. csapat II. h. 
(Szabó, Kánya, Bartus) 
Serdülő A és ifi korcsoportban a Széká-

csosok küzdötték fel magukat a dobogóra. 
Fiú csapat II. h. 
(Sípos, Németh, Szuromi) 
Ifi korosztály: 
Orbán Zsolt III. h. 

Labdarúgás 
A TSE NB lll-as labdarúgócsapata a tavaszi idény elsó öt mérkő-

zésén ötven százalékos teljesítményt nyújtott, két győzelemmel, két 
vereséggel és egy döntetlennel 5 pontot szerzett. 

Tavaszi eredmények: 
Dunakeszi TSE 0:3 
TSE Gyöngyös 1:1 
Monor TSE 3:0 
TSE Balassagyarmat 1:0 
Jászberény TSE 2:0 

A 21. forduló mérkőzéseit lapzárta után játszották. 1. Taurus 12 3 - 27 
NB III. Mátra-csoport 2. Csepel 10 2 3 22 

1 REAC 20 12 5 3 42-18 29 3. Szarvas 10 1 4 21 
2. Gyöngyös 20 12 4 4 39-18 28 

3. Szarvas 10 
18 3. Jászberény 20 12 4 4 36-16 28 4. Csömör 8 2 5 18 

4. Dunakeszi 
5. Füzesabony 

20 
20 

11 
10 

4 
6 

5 
4 

35-17 
23-17 

26 
26 5. Kiskunmajsa 8 1 5 17 

6. Sz. M Á V M T E 20 10 3 7 33-23 23 6. TSE 7 2 6 16 
7. Karcag 20 10 2 8 37-24 22 

6. TSE 
16 8. Monor 20 8 5 7 28-24 21 7. Újkígyós 7 2 6 16 

9. Pásztó 
10. Balassagyarmat 

20 
20 

7 
7 

5 
4 

8 
9 

26-28 
22-27 

19 
18 8. Nyírbátor 8 - 7 16 

11. Sz. Cukorgyár 20 5 7 8 23-22 17 9. Dunakeszi 7 - 8 14 
12. Heréd 20 6 4 10 27-34 16 10. Tiszavasvári 1 11 13. T .miklós 20 7 2 11 27-42 16 10. Tiszavasvári 5 1 9 11 
14. Jászapáti 20 4 5 11 11-36 13 11. Hargita 1 _ 14 2 
15. St. Kohász 20 4 4 12 26-51 12 

11. Hargita 1 
15 16. Rákóczi SE 20 1 4 15 20-58 6 12. Debrecen Med. - - 15 0 

A TSE NB I. B-s kézilabda 
csapatának tavaszi eredményei 

HORT 
TSE 
Csömör 
TSE 

TSE 16:11 
Újkígyás 27:17 
TSE 27:27 
Tiszavasvári 18:16 

Bajnoki tabella a XV. forduló után 
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EZ TERMÉSZETES 
Előző számunkban lapunk munka-

társa Az özönvíz előtt három nappal 
című cikkében az ember termé-
szetpusztító szerepéről, a környezet-
védelem fontosságáról fejtette ki 
gondolatait Azokat megerősítendő 
ajánljuk olvasóink figyelmébe rejtvé-
nyünk fő soralt. \ 

VÍZSZINTES: 1. Nem csupán a termé-
szetvédők figyelmébe ajánljuk ezt a 
megállapítást; az első rész (zárt betűk: 
R, S, A, E, L). 19. A szem recehártyája. 20. 
Forrás vízhozama megszűnő. 21. Elképze-
lést kidolgoz. 22. ...Valii; olasz énekesnő. 
23. Toronyházban levő lakás jelzője lehet. 
24. A Kis-Szunda-szigetek tagja. 25. Orvos 
bizalmas megszólítása. 26. Világos angol 
sörféle. 27. Cluny bencés apát, zeneteore-
tikus. 28. Tágas helyiség. 29. Segédmun-
kás, röv. 30. Olaszország nevének rövidíté-
se sportversenyeken. 31. Debrecen mellett 
lakik. 33. Élőlény. 34. Versenyszánkó. 35. 
Sürgető indulatszó. 36. Megformáló. 38. 
Pohárból fogyasztjuk. 39. Attila névváltoza-
ta. 41. Izmos. 42. A vizek városa hazánk-
ban. 44. ...gros; nagyban. 46. Telefontárs. 

47. Mohamadán böjt. 49. A hivatalába hívat. 
51. Magról nevelt fiatal fa. 53. Cseh törté-
nelmi festő (Mikolás). 54. Tojás németül. 
55. Ez évi. 57. Női név rövid alakja. 58. 
Téltemetéskor elégetett szalmabábu. 60. 
Ebbe az irányba. 61. Bort poharazgat. 63. 
Holland autók jelzése. 64. ...Stignani; olasz 
operaénekesnő. 65. Észak-afrikai állam. 
68. Kortárs grafikus (Ernő). 69. Az ENSZ 
első főtitkára volt. 70. Római 51-es. 71. 
Csehszlovák űrhajós (Vladimir). 72. Komá-
rom-Esztergom megyei község. 74. Vértes 
hal. 75. Beethoven szülővárosa. 76. Hasz-
nálat közben fogy a ceruza. 77. Karimája 
van. 79. Sven ...; svéd Ázsia-kutató. 81. 
Kortárs lengyel drámaíró. 83. Óriásmoleku-
lájú anyag. 84. Az egyiptomi alkirály címe 
volt. 

FÜGGŐLEGES: 1. Munkácsy-díjas 
művészettörténész. 2. Türelmetlen, vak-
buzgó egyén. 3. Erkölcstan. 4. Közép-
hosszú ruha. 5. A bór és a nátrium vegyjele. 
6. Előadó, röviden. 7. Minőségileg jobbá 
tesz. 8. Kelet centruma! 9. Színész, író (Fló-
rián). 10. Bútorrugózat. 11. Veterán lengyel 
labdarúgó. 12. Amerikai csillagháborús terv 
betűjele. 13. ŐÓ. 14. Vasúti alagút Új-Zé-
landon. 15. Magányosan élő ember. 16. 

Halogén elem. 17. Var betűi keverve. 18. 
Tiltószó. 23. Békés megyei település. 24. 
Svájci mondai hős (Vilmos). 26. Itt van elte-
metve Aba Sámuel magyar király. 28. Fosz-
tóképző. 29. Sűrű babétel. 31. Ősmagyar 
vezér. 32. Vasércbányászatáról híres brazil 
város. 33. Úttestbe beépített vízelvezető 
cső. 34. Lemázol. 36. Népi mértékegység. 
37. Az oxigén és atellur vegyjele. 40. Ritka 
férfinév. 41. Álmos vezér anyja. 43. Vonat-
kozó névmás. 45. Puhatestű állatok. 48. 
Máshollét igazolása. 50. Médi nővére. 52. 
Pénzzé tesz! 54. Férfinév. 56. Állandó hő-
mérsékleten végbemenő. 58. A megállapí-
tás befejező része (zárt betűk: L, E, N, É). 
59. Majd belepusztul a sóvárgásba. 60.... 
harmincadjára jut (szólás). 62. Nyíregyhá-
zához csatolt település. 63. Az ősi Asszíria 
fővárosa. 66. Becézett férfi név. 67. Súlypát. 
69. Füllent. 71. Könnyű vörösbor. 72. Cal-
derón ... Barca; spanyol író. 73. Kortárs 
nyelvész (László). 75. Költő (Anna). 76. Al-
kov nagyobb része! 77. A holló amerikai 
költője (Edgár Allan). 78. Levest szed. 79. 
Határozórag. 80. Háló, angolul. 82. Rugó 
egynemű betűi. 83. Görög betű. 84. Himfy 
névjele. 
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A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
PROGRAMJÁBÓL 

23. péntek 16 óra 
HASZNÁLATI TÁRGYAK ÉS BÚTOROK VESSZŐBŐL 

KAJÓ JÓZSEFNÉ kiállítása 
Megtekinthető május 8-ig, naponta 13-18 óráig 

24. szombat 8 óra 
ÁRVERÉS 

a Tiszatáj Mgtsz, területén lévő kárpótlásra kijelölt földekre 

13 óra 
ÁRVERÉS 

BÉKE Mgtsz, területén lévő kárpótlásra kijelölt földekre 

24-25. szombat-vasárnap 
MAJOROS JÁNOS RADIESZTÉZIAI TANFOLYAMA 

MIRTUSZ ötletbörze 
a házasulandók részére 

1993. május 7-én 14 érától 
vásárral egybekötött borzét és bemutatót tartunk 

a Városi Művelődési Központban, 
ahol áruikat kínálják és bemutatják azok a helyi vállalkozók, üzletek«akik az 
ESKÜVŐI szertartás, lakodalom megrendezéséhez bármilyen áruval, szolgál-

tatással hozzájárulnak. 
Menyasszonyi ruha és kellékbemniatá. 

Menyasszonyi csokor bemutató. 
Menyasszonyí frízura és smink bemutató, 

Vőlegényi ruha bemutató. 
Alkalmi ruha bemutató. 

Jegygyűrűk, ékszerek bemutatója és vására, 
Fotózás > videózás lehetőségei. 

Meghívók, értesítők, kártyák bemutatója és vására. 
Ünnepi ebéé és vacsora lehetőségei, 
Állófogadásra Mdegtál bemutató. 

Vőféjek bemutatkozása. 
Lakodalmi zenészek bemutatója, (kazettán, és élőben) 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 
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CATE MfiFK NYOMDA 
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