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TISZTELT OLVASÓINK! 
Mint a mesebeli királynak, az egyik szemünk sír, a 

másik pedig nevet. Amelyik sír, azért teszi, mert egy 
próbálkozás kudarcát - s egyben végét is - kell bejelente-
nünk. A sikertelenség okai összetettek, zömükben tőlünk 
függetlenek is, annyiban mégis magunkat hibáztatjuk, 
hogy megalapozatlan optimizmusunkkal mi idéztük elő. 
Lapunk kéthetes megjelenéséről van szó, amely bekövet-
keztéről ez év januárjában lelkesen számoltunk be olvasó-
inknak. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű próbálkozás, de 
hittük, hogy sikerülni fog. Nos, hét hónap után be kellett 
látnunk, tévedtünk, a havi kétszeri megjelenés nem vál-
totta be reményeinket. Annyival nem tudtunk aktuálisab-
bak, érdekesebbek lenni, hogy ez az eladott példányszám-
ban számottevően megmutatkozzon - ráadásul kiderült, 
hogy sok olvasónk nem tudta nyomon követni a kéthetes 
ciklust, megint sokan második számunkat összekeverték 
a Városi Hírmondóval -, s hirdetést sem kaptunk többet 
semmivel, mint a havi megjelenés esetén. Hirdetések nél-
kül pedig a kétszeri megjelenés majd duplára nőtt anyagi 
terheit a Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítványa 
nem tudta elviselni. Olyannyira nem, hogy júliusban már 
a puszta létezése is kérdésessé vált. Ezért keresték hiába a 
Kedves Olvasók két hónapig a lapot, amiért most szíves 
elnézésüket és megértésüket kérjük. Sajnos ez az újság 
senkitől, semmilyen támogatásban nem részesül, s a há-
rom évvel ezelőtti születésekor megteremtett feltételek 
jelentősen romlottak. Alapítványi szabályzatunk értelmé-
ben csak tőkénk éves kamatait használhatjuk fel működ-
tetésünkre, s a három évvel ezelőtti 30%-os kamat ma már 
csak 18%, akkor még nem létezett, s ma 10%-os ÁFA sújt 
bennünket ugyanígy, mint az akkor szintén ismeretlen 
kulturális hozzájárulás. Az akkor rendelkezésünkre álló 
éves összeg mindezek miatt gyakorlatilag harmadára zsu-
gorodott, a papír, nyomdai, stb. költségek viszont a három 
év alatt jelentősen megnövekedtek. Külső támogatás és 
hirdetések híján szép csendesen fogyadozott lábunk alól 
a biztonságos talaj, s augusztusra szinte teljesen elfogyott. 

Az egyértelmű volt, hogy szünetnek kell bekövetkez-
nie, kuratóriumunknak minden lehetőséget számba kell 
vennie, az viszont korántsem volt egyértelmű, hogy a 
szünet csak időszakos vagy végleges lesz-e. 

Nos, mesebeli másik szemünk azért nevet - bár az sem 
igazán boldogan -, mert az, hogy Önök e sorokat olvas-
hatják, azt jelenti, hogy egyelőre nincs a végleges megszű-
nésünkről szó. Egyelőre, mert anyagi lehetőségeink már 
csak egy utolsó próbálkozást tesznek lehetővé - azt is csak 
decemberig -, ha nem következik be helyzetünkben jelen-
tős pozitív változás. 

Hogyan próbáljuk a magunk részéről megkísérelni a 
lehetetlennek tűnőt? 

Mint a kezükben tartott számból kiderül, visszaállunk 
a havi egyszeri megjelenésre. Ezentúl minden hónap ötö-
dikén jelenünk meg a korábbi 16 oldal helyett 20 oldalban, 
bízva abban, hogy a bővebb terjedelem, a több cikk és 
információ nagyobb érdeklődésre tart számot. 35 Ft-os 
árunk - ha az oldalszámot tekintjük - az eddigi kétheti 
összegnek felel meg, reméljük, egyszeri alkalommal meg-
fizethetőnek találják. 

Mint táblázatunk mutatja, jelentősen - majdnem felére 
- csökkentettük hirdetési tarifáinkat abból kiindulva, 
hogy a kisebb, de tényleges hirdetési bevétel még mindig 
jobb, mint a nagyobb, de csak ritkán realizálódó. 

A közelgő választási kampányra gondolva kuratóriu-
munk úgy döntött, hogy meghatározott összeg fejében 
felajánljuk a pártoknak lapunk hasábjait, oldalait, amelye-
ken ismertethetik programjaikat, a választókhoz fordul-
hatnak, természetesen az alapvető etikai normák betartá-
sa mellett. így független lapként semlegességünket is meg 
tudjuk őrizni, s bárminemű pártoskol^ás vádját el tudjuk 
kerülni. Az igényekkel, a konkrét elképzelésekkel Sülye 
Károlyné Művelődési Központ Igazgatóhoz, kuratóriu-
munk elnökéhez lehet fordulni. 

Végül, de nem utolsósorban megpróbálunk érdeke-
sebbek, változatosabbak, színesebbek lenni, hogy olvasó-
közönségünk táborát növeljük. 

Segítségüket, bizalmukat előre is megköszönve, a si-
kerben bizakodva másodszori megszületésünk alkalmá-
val köszöntjük minden olvasónkat 

A szerkesztőség 

A Törökszentmiklósi FÉNYSZÖV ajánlata: 
Fekete-fehér és színes igazolványképek hagyományosan és 

egy perc alatt is. 
Színes amaatőrmunkák kidolgozása egy nap alatt. 

Portrékészítés minden korosztálynak. 
Családi események megörökítése. 

Fotócikkek értékesítése. 
Fénymásolás A/3, A/4 méretben (kicsinyítés, nagyítás). 

Képkeretezés! 30 féle szegélyből választhat! 
Ezt is a FÉNYSZÖVBEN! 

Keressen bennünket, kérje szolgáltatásainkat! 

HIRDETÉSI TARIFÁK: 
1/1 oldal: 15.000 Ft helyett 8.000 Ft 
1/2 oldal 8.000 Ft helyett 4.500 Ft 
1/4 oldal 4.500 Ft helyett 2.500 Ft 
1/8 oldal 2.500 Ft helyett 1.500 Ft 
1/16 oldal 1.500 Ft helyett 800 Ft 
1/32 oldal 800 Ft helyett 450 Ft 
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HIT ÉS FANATIZMUS 
A IV. évf. 6. számban 

(1993. márc. 23.) Szabó Jó-
zsef református lelkész „Böjti 
gondolatok'' címmel fejtette 
ki véleményét a vallások vilá-
gában bekövetkezett változá-
sokról. Sajnálattal állapította 
meg: „Bekövetkezett, egyhá-
zaink felszabadultakMég-
sem örvendezhetünk egyértel-
műen ennek a változásnak, hi-
szen nem az történik, hogy az 
eddig megfélemlített, az egy-
háztól szinte erőszakkal távol 
tartott emberek most hirtelen, 
a lehetséges első pillanatban 
felszabadultan és örömmel 
visszatértek a történelmi egy-
házakba... Rendkívüli divatja 
és keletje lett a különféle tar-
talmú, külsejű., formájú szek-
táknak, közösségeknek... 
Tisztes korú és józan gondol-
kodású szülők vagy nagyszü-
lők értetlenül állnak a jelen-
ség előtt, hogy gyermekük 
vagy unokájuk - akit talán a 
konfirmandus órára odapo-
fozni sem tudtak - hirtelen be-
lép valamilyen eldugott, tit-
kos és titokzatosnak látszó 
szektába, s ezzel minden eddi-
gi kapcsolatát megszakítja az 
ifjú, hátat fordít a világnak, 
társadalomnak, családnak, és 
szinte szerzetesi szigorra em-
lékeztetőéletet él." - Mi lehet 
ezek mögött ? - teszi fel a 
kérdést. 

A lelkész úr által leírtakkal 
egyetértve, a befejező kérdés-
sel kapcsolatosan szeretném 
véleményemet kifejteni. A 
vallásosság reneszánszának 
különös természete, hogy az 
nem a hagyományos egyház 
hívőtáborát szaporítja, in-
kább a kisközösségekét és a 
szektákét. Előtérbe kerültek a 
keleti filozófiákon alapuló 
egyházak, s egyes kisközös-
ségeket eszmei zavarosság-
gal, olykor társadalomellenes 
mellékhatásokkal is vádoltak, 
s vannak riasztó nemzetközi 
hírek: a legutóbbi amerikai -
wacói - kollektív szektaön-
gyilkosság kísértetiesen meg-
ismétli a korábbi Brit-Guaya-
na-i tömegtragédiát. Úgy tű-

nik, ha különböző intenzitás-
sal is, valami törvényszerűség 
működik itt. 

Ezen és a lelkész úr írásán 
elgondolkodva tettem fel a 
kérdést: Milyen okai vannak 
e történésnek? Mindenekelőtt 
azt nézzük meg, hogy a mi 
viszonylatunkban nem egy-
szerűen rugalmatlanságról 
van-e szó: hogy a nagy egyhá-
zak, éppen tehetetlenségi ere-
jüknél fogva nehezebben kö-
vetik a társadalmi változáso-
kat, az ideológiai eligazodás-
ra vágyakozó tömegeket. A 
totalitárius állam, az elmúlt 
évtizedek alatt manipulálni 
tudta a nagy egyházakat, az 
ezeken belüli kisközösségek, 
valamint a kisegyházak és 
szekták rugalmasabbak vol-
tak. Ráadásul a nagy egyhá-
zak hagyományos világnézeti 
tételeikkel egyre kevésbé vol-
tak képesek kötelező élet-
módmintákat adni, a vallásos-
ság alulról történő kisközös-
ségi megszervezésével szem-
ben csak korlátozottan tudták 
érvényesíteni a saját szem-
pontjaikat. Ez a szektásodás 
alapoka, de hozzá kell venni 
egy további evidenciát: társa-
dalmi krízisek idején általá-
ban megnő a vallási érdeklő-
dés. Ahol a hagyományos 
egyházak jól szervezettek, ezt 
le tudják fölözni. Ahol vi-
szont az egyházak szervezeti-
leg gyengék és kulturálisan 
nem naprakészek, ott inkább 
önálló szerveződések indul-
nak. Meg lehet fogalmazni 
azt a tételt, hogy aki nincs 
megelégedve az uralkodó 
ideológiával, hajlamosabb 
valamely kis csoporthoz, har-
cos szektához tartozni. Itt 
ugyanis az egyénnek komoly 
döntési felelőssége van, mert 
tételesen meg kell fogalmaz-
nia, hogy neki mi a jó, ehhez 
képest miként kell viselked-
nie. Itt tehát hit és magatartás 
között sokkal nagyobb korre-
láció van, és az odatartozás 
erősebb elkötelezettséget je-
lent. Az első szerelem fellán-
golása ez, amire régi házasok 

gyakran mondják, hogy a sze-
relmes ember nem normális. 
Holott csupán arról van szó, 
hogy mindent egy lapra tesz 
fel, és a világot egyetlen 
szempontból igyekszik meg-
változtatni. A szektatagból 
hiányzik az a belátás, hogy 
más fajta ideológiák is lehet-
nek legitimek. Gyakran áll 
elő ebből groteszk helyzet, 
amit olykor a protestáns kis-
egyházaknál lehet tapasz-
talni, hogy egymást is dest-
ruktívnak nevezik. 

Ezek után joggal merül fel 
bennünk a kérdés, hogyan kö-
vetkezik e létállapotból a fa-
natizmus? 

Amikor valaki új ideológi-
át választ, mindig konfliktus-
ba kerül környezetével. A 
szektához csatlakozásnál ez a 
konfliktus élesebb, mert átfo-
góbb változásról és egész új 
elkötelezettségről van szó. 
Ami eddig normálisnak tet-
szett, az átértékelődik, és ma-
ga a frissen megtért is gyak-
ran olyasmit csinál, amit ko-
rábban abnormálisnak tekin-
tett. Az etikai kérdés itt az, 
hogyan lehet egyszerre tiszte-
letben tartani a döntés sza-
badságát és a közjavát. 

Engem - és valószínű az 
olvasókat is - most nem az 
etikai, hanem a tömeglélekta-
ni szempontok érdekelnek, 
ezért vizsgáljuk meg a témát 
erről az oldalról is. 

Izgalmas példa ebből a 
szempontból Jones szektájá-
nak története a nyolcvanas 
évek elején. Ez a színameri-
kaiakból álló közösség meg-
kísérelte, hogy a maga tör-
vényei szerint éljen, de a tár-
sadalom diszkriminálta. Ak-
kor kivándoroltak Brit-Gu-
ayanába, Jonestownba, és 
megpróbáltak telepet alkotni. 
De mivel nem tisztelték az 
emberi jogokat, vizsgálóbi-
zottságot küldtek ki hozzájuk, 
amelyet ők először elűztek, 
majd a nagyobb támadás al-
kalmával inkább kollektív 
öngyilkosságot követtek el, 
semhogy nézeteiket feladják. 

A szekta valóban törvénybe 
ütköző dolgokat művelt, a tár-
sadalom viszont nem talált 
más eszközt, csak a karhatal-
mat. A konfliktust tehát nem 
tudták szociális eszközökkel 
feloldani. Valami hasonló 
történt most a wacói szekta 
esetében is. Az erőszakos 
megoldási kísérlet azonban 
visszahat. Egyrészt mert az 
erőszak véres, másrészt pedig 
a szektának most már mártír-
jai is vannak, és ez csak erősíti 
őket. Idehaza is egyre inkább 
nő a szekták száma. A magyar 
helyzet szerintem az európai 
mozgalmak utórezgéseként 
jelent meg. Ez a folyamat 
Nyugaton az elmúlt húsz-hu-
szonöt évben lefutott, a hatá-
rok megnyitásával párhuza-
mosan azonban nálunk meg-
erősödik: ide húzódnak a pró-
féták, a szervezetek és a pén-
zek, s társadalom-pszicholó-
giai és szociológiai szem-
pontból az átmenet és a gaz-
dasági bizonytalanság ténye 
miatt jó termőtalajra találtak. 
Létezésük szerintem társada-
lmi kérdés, mert akkor követ-
kezik be az eltűrhető vagy ká-
ros szektásodás, amikor a tár-
sadalom ideológiai vákuum-
ban él. Az elmúlt négy évti-
zedben uralkodó ideológiák, 
noha hibásak voltak, mégis 
jelentettek némi eligazodási 
lehetőséget, s aztán jött az 
összeomlás, vagyis a váku-
um, amire különféleképp le-
het reagálni. A legáltaláno-
sabb reakció a tiszta pragma-
tizmus, magyarán a sikerke-
resés. De emellett megjelen-
nek a vallási típusú ideológi-
ák, és megjelennek a politikai 
típusú ideológiák, és ezek pe-
remén a radikális - nálunk 
szélsőjobb - szélsőségek, s 
épp az imént említett törvény-
szerűségek miatt lehetnek át-
menetileg bizonyos körben 
sikeresek. 

Sarkadi Ferenc 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Szeptember 16-án 

rendkívüli ülést tartott a 
képviselőtestület. Az ülé-
sen a városi Választási Bi-
zottság tájékoztatta a kép-
viselőket Kakuk Imre 
SZDSZ listán testületbe ke-
rülő képviselő városból va-
ló elköltözése miatti man-
dátumról való lemondásá-
ról. A választójogi törvény 
értelmében helyére az őt 
listán követő Hevesi Tóth 
Ferenc nyert jogosultságot 
3 mandátumra, amélyet ré-
szére a bizottság szeptem-
ber 9-én átadott, s Hevesi 
Tóth Ferenc a 16-i ülésen 
már teljes jogú képviselő-
ként vett részt. Az Oktatá-
si, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság Kakuk Imre 
távozása következtében 
megüresedett elnöki tiszt-
ségének betöltéséről a tes-
tület októberi ülésen fog 
dönteni. 

« « * 

Egy korábbi határozat ér-
telmében eddig három önál-
lóan működő óvoda - Petőfi, 
Kossuth, Arany János - Kos-
suth úti Összevont Óvodai 
Intézmény néven összevo-
násra került. Az önkormány-
zat az intézmény vezetői 
posztjára pályázatot írt ki, 
melynek elbírálása után a 
rendkívüli ülésen az intéz-
mény élére öt évre Szalai Pé-
ter Csabánét nevezték ki. 

*«* 

Ismét napirendre került 
az 1993. júliusában Lukács 
Ferenc igazgató nyugdíjba 
vonulásával megüresedett 
Bercsényi Miklós Gimnázi-
um igazgatói állásának kér-
dése. Miután az első pályáz-
tatás eredménytelen volt, a 
testület három hónapra Bakk 
Zoltánné igazgatóhelyettest 
bízta meg ideiglenesen az 
igazgatói teendők ellátásával. 

Az időközben másodszor is 
meghirdetett állásra nem 
akadt pályázó, ezért a testület 
Bakk Zoltánné megbízatását 
1994. június 31-ig meghosz-
szabbította. A posztra az ön-
kormányzat 1994 elején újabb 
pályázatot hirdet meg. «** 

Szóbeli tájékoztató hang-
zott el a 4-es főközlekedési út 
várost elkerülő szakaszának 
tanulmánytervéről, amely a 
város északi irányú kikerülé-
si lehetőségét célozta meg. A 
képviselők a tájékoztatót elfo-
gadták, s egyben felhívták a 
Közúti Igazgatóság figyel-
mét, hogy az építési tervek el-
készítésekor hangsúlyozot-
tan ügyeljenek a mezőgazda-
ságilag hasznosítható terüle-
tek művelhetőségének bizto-
sítására. Az elképzelések sze-
rint a kerülő négy nyomsá-
vos, autópályáváátalakítható 
korszerű útvonal lesz. 

ELKÖLTÖZÖTT A TOTOZO 
Ha maradt volna, éppen jubilált volna. E-

lődje az idős lottózók kérésére - akiknek már 
fárasztó volt a Szolnokra való utazgatás - má-
sodikként a megyében 1957-ben nyílt meg az 
OTP 244. sz. kirendeltségeként. Ideiglenesen a 
Kossuth Lajos úton, a régi házasságkötőterem 
helyén kezdte meg működését, majd 1958-ban 
átköltözött az Almási út 2-be, amelyhez 35 

éven keresztül 1993. szeptember 21-ig hűsé-
gesnek bizonyult. Az első pillanattól kezdve 
nagy forgalmat bonyolított le, s mint Erdődi 
László kirendeltség-vezető elmondta, kegyes 
volt a miklósiakhoz. Számtalan nagy nyere-
ményt vettek már fel itt, szinte nem volt olyan 
hét, amikor 100.000 Ft-os vagy annál nagyobb 
összegű nyeremény ne került volna kifizetés-
re. 

Még a búcsúzás előtt is jutalmazott, a köl-
tözés előtti héten régi, rendszeres játékos áld-
hatta szerencséjét. 

Egyszer azonban a legnagyobb szerelem is 
véget ér, a totózó is elköszönt. A Szerencsejá-
ték RT jóvoltából központi helyre, a Kossuth út 
127-be, a Gelka volt helyiségébe költözött Kor-
szerű, kulturált körülmények közé került, ké-
nyelmesebb, nagyobb helyiségek fogadják a 
szerencsét kísértőket, biztonságilag a maximá-
lis követelményeknek is eleget tesz. A hely 

központi jellegéből 
adódóan - átmenőfor-
galom, piac - eddig is 
nagy forgalma várha-
tóan tovább nő. 1994-
től számítógépes fel-
dolgozói, továbbítási 
rendszert vezetnek 
be, amely gyorsítja a 
feldolgozás menetét, 
kiküszöböli a vitás 
eseteket, hiszen az 
osztrák rendszerhez 
hasonlóan a fogadá-
sok azonnal számító-
gépre kerülnek, 
amelyről a fogadók 

elismervényt kapnak. 
Az új helyen megnyíló kirendeltség a jubi-

leum és a költözés alkalmával kedves megle-
petéssel szolgál ügyfelei számára. Október 18-
ig rendkívüli ajándéksorsolási akciót hirdet, 
mely során minden 200 Ft feletti lottó, totó, ill. 
sorsjegy vásárlása esetén ajándéksorsjegyet 
ad, melynek kitöltése esetén az ügyfelek sorso-
láson vehetnek részt, melyen értékes nyere-
mények találnak gazdára 

Sok szerencsét mindenkinek 

POLIGRUPO 
IRODA NYÍLT A 

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN 

Szeptember l-jén a Művelődési Köz-
pont földszinti 10-es irodájában képvise-
leti irodát nyitott a portugál-magyar érde-
keltségű Poligrupo KFT. Mivel mi ma-
gunk is vajmi keveset tudunk tevékenysé-
géről, Szabó Györgyné képviseletvezetőt 
kértük fel rövid ismertetésre. 

A POLIGRUPO portugál-magyar tár-
saság, amely a Magyar Hitel Bank garanci-
ájával kezdte meg működését 1991-ben 
Magyarországon. Biztonságát, fizetőké-
pességét a bank garantálja. 

Ez egy fogyasztói csoportokra épülő 
rendszer, a csoportokat a vásárlók és szol-
gáltatást igénylő személyek alkotják. A ta-
gok kedvező feltételekkel juthatnak gép-
járműhöz, ingatlanhoz, lakberendezéshez, 
mezőgazdasági gépekhez, de vállalkozás-
hoz, építkezéshez, stb. is igényelhetnek 
összeget. Hogyan kell ezt érteni? 

A csoportokba mindenki a havi tör-
lesztési erejéhez mérten jelentkezhet, mert 
azok részletfizetési futamidőhöz kötőd-
nek. Van 3 éves (36 hó), 5 éves (60 hó) és 9 
éves (108 hó) futamidős csoport, melyek-
ben 100.000-5.000.000 Ft igényelhető 
el őleg nélküli kamatmentes összeg. Min-
den megalakult csoport sorszámot kap, s 
azon belül a tagok is (pl. 205. cs 73 tagja). 
A tagok befizetik havonta a vállalt részle-
teiket, s az így összejött csoportpénzből a 
havonta Budapest Gellért Szálló halljában 
megrendezett közgyűlésen - melyre nem 
kötelező elmenni, csak az igényt benyújta-
ni - 2 fő kölcsönigényét lehet kielégíteni. 
Mindez a futamidő végéig folytatódik, te-
hát előbb-utóbb mindenkire sor kerül. Az 
egyik főt a közgyűlésen sorsolással vá-
lasztják ki, a második kedvezményezett 
minden csoportban az, aki írásban, zárt 
borítékban leadva a hátra lévő időszak leg-
több havi törlesztését vállalja egyösszeg-
ben kifizetni. Mivel a tagok maguk fizetik, 
a kölcsön kamatmentes és szabadon fel-
használható. A vállalkozáshoz jobb lehe-
tőséget ad a lízingnél, mivel kisebb költsé-
gekkel jár, s nem korlátozott a termékek 
köre sem. 

Természetesen az elmondottak csak a 
legalapvetőbb ismeretekre szorítkoznak, 
részletes és kielégítő felvilágosítással iro-
dánkban állunk minden érdeklődő szolgá-
latára. 
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VÉNDIÁK, HA VISSZABALLAG 
50 ÉVES TALÁLKOZÓ A POLGÁRI ISKOLÁBAN" 

GAUDEAMUS IGITUR... csendült 
fel az ének szeptember 18-án a régi - új 
iskola falai között. Nem, nem megké-
sett ballagásról volt szó, a ma Petőfi 
Sándor Altalános, régen Törökszent-
miklósi Polgári Fiúiskola 1943-ban vég-
zett növendékei adtak találkozót, hogy 
visszatekintsenek 50 évvel ezelőtti em-
lékeikre, rég nem látott barátok szá-
moljanak be egymásnak sorsukról, éle-
tükről, s főként, hogy örüljenek egy-
másnak. Az énekkel és rövid kis műsor-
ral pedig a mai diákok köszöntötték a 
kedves alma materükbe visszatérő ré-
gieket. 

Joggal köszönthették Őket, mert 
nem mindennapi eseményre került itt 
sor. Mint Nagy Kálmánné, az iskola 
igazgatója is hangsúlyozta köszöntőjé-
ben, kevés közösség mondhatja el ma-
gáról, hogy tagjai ötven év után is az 
első hívó szóra lelkesen, minden mást 
félretéve igyekezzenek a közös kúthoz, 
melyből annak idején tudást, örömet, 
netán pillanatnyi szomorúságot merí-
tettek. 

Mi az, ami visszahúzta az öreglegé-
nyeket, mi az az erő, amelynek - többek 
megfogalmazása szerint - ha akartak 
volna, sem tudtak volna ellenállni? Ta-
lán Karakas Gyula világította ezt meg 
legjobban a többiek nevében is: „Az em-
berség. Mert ember az, aki a másik em-
berben is saját magát látja, keresi, és a 
másikat a magaként szereti. Ez léptetett 
mindenkit külön utakon a közös cél felé: 
az emberség, a szép utáni vágy és a 
szeretet. S miért itt volt a közös céU 
Miért éppen ez az iskola ? Mert nagysze-
rű tanáraink voltak, akik elhalmoztak 
millió ismeretanyaggal, amelyet vagy 
elherdáltunk, vagy - s "ez utóbbi a döntő 
súlyú - kamatoztattunk. De nem csak ezt 
adták. Adtak egy olyan tartást, ültettek 
egy olyan szépség utáni vágyat, egymás 
iránti szeretetérzést a szívünkbe, hono-
sítottak meg erőszak nélkül, indirekt 
módon körünkben egy olyan közösségi 
szellemet, amelyet elherdálni nem lehe-
tett. S most talán azért is jöttünk el, mert 
arra voltunk kíváncsiak, olyanok va-
gyunk-e most is, mint akkor, fél évszá-
zaddal ezelőtt." 

Sokan voltak rá kíváncsiak, mert a 
49 végzett közül 21-en eljöttek. Bódi 
József, Ratkai Péter, Surányi Ottó, Za-
kar István, Nagy Sándor, Dr. Thurzó 
Sándor, Szentkereszti József, Bácsi Jó-
zsef, Bómer Zoltán, N. Bana Imre, Csor-
tos Károly, Husi László, Kósa Endre, 

Karakas Gyula, Kucsera Károly, K. 
Szabó János, Zolnai István, Dr. Do-
bóczky István, Sarkadi Lajos, Mis-
kolczy László és Fehér András. Mint a 
névsorolvasásnál kiderült, tizenhár-
mán már nem jöhettek, mert már seho-
vá sem mehetnek, eltávoztak az élők 
sorából, 11 társ azért nem jött, mert 
sorsuk ismeretlen, eltűntek a háború 
vagy 56 forgatagában, öten pedig súlyos 
betegségük miatt maguk helyett csak 
üdvözletüket tudták küldeni* Aki tu-
dott, egy kivételével mindenki eljött. 

Várták maguk közé még életben lé-
vő két tanítójukat, Szokolai Gyuri bá-
csit és Ilus nénit is, de helyettük csak a 
szomorú hír érkezett: Nem jöhetnek, 
mert Gyuri bácsi nagyon beteg, lehet, 
neki már csak egy útja van. A többiek 
nevében őt köszöntőket talán még meg-
ismerte. 

Osztálykép 1943-ból 
A műsor, a csendes számvetés után 

végigjárták közösen az épületet. A régi 
tantermekben visszatértek önfeledt 
gyermekkorukhoz, előtörtek a hajdani 
csínytevések emlékei, mindenki a régi 
helyét kereste, egymást túlkiabálva 
idézték a mókás történeteket. Meglett 
emberek váltak pajkos, zsibongó gye-
rekhaddá néhány perc erejéig, akik öt-
ven évvel ezelőtti önmagukat élték új-
ra. Aztán a csend, a belső elmélyülés 
órája következett, a volt diákok kegye-
letüket rótták le volt osztályfőnökük 
Dr. Csergő Mihály sírja előtt a temető-
ben, s itt emlékeztek meg már elhunyt 
társaikról is. 

A Park Étteremben elköltött ebéd 
után került sor az életutak vagy szaka-
szok megismertetésére, a kötetlen be-
szélgetésre, az együttlét okozta örömre. 
A jelenlévő feleségeknek s e sorok írójá-

nak is sokáig nem feledhető élményben 
volt része. Itt derült ki, hogy mennyire 
más és más életutat bejárt, más és más 
egzisztenciát kivívott ember jötttel, 
hogy sorsot, sikert, örömet és bánatot 
felidézve ugyan, de^ülönbségtétel nél-
kül, láthatóan a másikkal együtt léle-
gezve figyeljen a társra, örüljön, egy-
másnak. 

Akadt köztük volt vasúti térfőnök, 
alezredesi rangú városi tűzoltóparancs-
nok, szállodaigazgató, kandidátusi fo-
kozatú akadémikus, ruhagyári dolgozó, 
katonai akadémiát végzett honvédéimi 
minisztériumi hadműveleti tiszt, aki 
évekig közel-keleti katonai akadémián 
is oktatott, vasúti pályamunkás, több-
szörös feltaláló, és még lehetne sorolni. 
Itt egy test, egy lélek voltak. Magyaror: 

szág volt amerikai mezőgazdasági atta- . 
séját, a FAO miniszterhelyettesi mun-

katársat kellett a leg- . 
jobban vigasztalni, , 
mert külföldi munká-
j a miatt ő találkozott' 
a legrégebben a többi-
ekkel, s ő volt a legjob-
ban, a sírásig megha-
tódva, erőt pedig a 
volt fizikai munkás 
öntött a betegségek, 
sorscsapások miatt el-
szomorodókba: ,J$e , 
keseregjetek! Az ember/ 
azt ossza be,amijfc 
van, abban a helyzet-
ben keresse az örömö-
ket, amelyben él. Ha 
„ tróger nek"§z ülettem, 

érezzem magam jól a „trogerek" között, 
ha miniszternek születtél, érezd magad 
jól a miniszterek között. Egy a lényeg, 
légy tisztességes, s amit csinálsz, becsü-
lettel csináld." 

A legnagyobb tapsot ő kapta, de ta-
lán még nála is nagyobbat az, aki azt 
fejtegette, hogy az a tény, hogy ez a 
társaság ötven év után is együtt tud 
lenni, örülni tud egymásnak, boldog, 
hogy itt lehet, s olyan tiszta szívvel, 
mint akkor, hajdanán, a legszentebb 
dolog, ami létezik a világon. 

S ez volt a lényege ennek a napnak, 
amely a résztvevők számára rövidnek 
bizonyult, s amely vége felé mindenki 
megfogadta, hogy nem veszítik el az 
elvesztett fonalat, s három év múlva 
folytatják ezt a befejezetlen napot. 

- P -



6 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1993. október 5. 

Nagy öröm a kiskert! -
- de néha legalább akko-

ra szívfájdalom Is. Amikor a 
gyümölcsfák az idei száraz-
ság ellenére Is elfogadható 
mennyiségben adják ter-
mésüket, az emelkedő 
zöldségárak meg alapo-
san próbára teszik pénztár-
cánkat, újra átélik szomorú-
ságukat történetünk sze-
replői. Történet? Sajnos, 
igen! Igaz történet követke-
zik felnőtteknek és nem esti 
mese gyermekeknek. (Ott 
ugyanis győz az igazság, a 
jó elnyeri méltó jutalmát. 
De itt?...) 

Nézzük, miről is van szó! 
Egy építkezés után elha-
gyott, műveletlen terület-
ről, ami a Fáy lakótelep, a 
Tinóka csatorna, a Vízmű-
vek és a Táncsics Mihály úti 
kertes házak között helyez-
kedik el. Néhány család 
még 1979-ben összefogott, 
és haszonbérleti szerződés-
sel művelés alá vette. Elő-
ször ötéves, majd évről-év-
re megismételt szerződés 
alapján dolgoztak rajta. 
Szerették volna megvenni, 
de kérésüket az akkori vá-
rosrendezési terv miatt nem 
lehetett teljesíteni, ugyanis 
parkerdőt terveztek oda 
idővei. Azonban biztosí-
tották a családokat, hogy 
hosszú távon lehetséges a 
bérlés, illetve későbbi terv-
módosítás esetén a meg-
vásárlás is. Mielőtt panaszo-
saink művelésbe vették vol-
na e területet, felajánlották 
azt használatba vételre az 
ott lakó családoknak, de 
ilyen állapotban csak egy 
csdád igényelte. 

Óriási munka kezdődött: 
harc a térületet borító ta-
rackbúzával, közben a ko-
rábbi években felhalmo-
zott építési törmeléket is el 
kellett hordani. Termővé 
kellett tenni a földet! Hidat 
vertek a Tinóka-csatomán 
a tulajdonos Vállalat enge-
délyével, kutat fúrattak, fá-
kat telepítettek. Mivel egyi-
kük sem lakott kertes ház-
ban, szükségük volt a kikap-
csolódásra, a munkával 
való pihenésre, és a termés 
is szerepet játszott a család 
ellátásában. 

12 év után a Táncsics Mi-
hály úti lakók szemet vetet-
tek a szépen művelt, virág-

zó kertekre. Beadták vásár-
lási szándékukat az önkor-
mányzatnak 1991. május 
29-én. Megtudva ezt a bér-
lők, - anélkül, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal az 
el ővásártási joguk gyakor-
lására felhívta volna őket, -
szintén az önkormányzat-
hoz fordultak 1991. július 15-
én, beadványban kérve a 
törvényben biztosított 
el ővásárlási ill. előhaszon-
bérleti joguk érvényesíté-
sét. Ekkor még életben volt 
a haszonbérleti szerződé-
sük, egészen október 31 -ig. 

Mit tett a Polgármesteri 
Hivatal a kérelmek elintézé-
sével kapcsolatban? 

1./ Megbízott egy mező-
gazdasági- igazságügyi 
szakértőt a földrészlet for-
galmi értékbecslésével. A 
szakértő - amellett, hogy 
megadta az általa becsült 
forgalmi értéket - szakvéle-
ményében kiemeli: !A terü-
let gazdaságosan csak az 
érintett házas ingatlanok 
tulajdonosai részéről hasz-
nosítható." (Volt erre meg-
bízása?) Ez a vitatható kije-
lentés döntő lett a későbbi-
ekben. (1991. június 26.) 

2./ Felkérte a Gazdasági 
Bizottságot, amely 1992. 
február 6-i ülésén állást fog-
lalt az üggyel kapcsolat-
ban. Megállapította, hogy 
csak a Táncsics Mihály úti 
kérelmezők számára forga-
lomképes a terület, és a volt 
bérlőket elővásárlási jog 
nem illeti meg. (Ez itt új 
megállapítás!) Javasolta a 
Képviselőtestületnek, hogy 
a Táncsics Mihály út 56-68. 
szám alatti lakosokat jelölje 
ki vevőként. (Tehát szinte 
már itt eldőlt a panaszosok 
sorsa.) 

3./ Ennek alapján 1992. 
március 31 -én megszületett 
az ELŐTERJESZTÉS a Képvi-
selőtestület 1992. április 9-i 
ülésére, amelyen ki kellett 
jelölni a vevőket. A bérleti 
szerződés ekkor már nem 
volt érvényben, az előző év 
október 31-én lejárt. Ebben 
az ELŐTERJESZTES-ben sze-
repel a következő mondat: 
„Az érvényben lévő jogsza-
bályok alapján a volt bérlő-
ket előhaszonbérleti, ill. e-
lővásárlási jog illeti meg." 
Ők változatlanul ragasz-

kodtak kertjükhöz, és kérték 
e jogaik érvényesítését, 
amit a Képviselőtestület 
nem is vont kétségbe, 
azonban az ELŐTERJESZTÉS 
folytatódik: felsorolja az 
akadályokat, amelyek e jo-
gok érvényesítésének útjá-
ban állnak: 

- Közterületről nem köze-
líthető meg. Eddig is a Tán-
csics M. út 56-68 szám alatti 
lakosok telkein keresztül tör-
tént, szívességi alapon. 

- A Tinóka csatornán is 
bejártak - az önkormányzat 
előtt ismeretlen módon lé-
tesített - gyaloghídon ke-
resztül. 

- A hídon át bejárni bal-
esetveszélyes. (És az igaz-
ságtalan döntés miatti szív-
panaszok?!) 

- További nehézség az in-
gatlan műszaki megosztá-
sa, miután a volt bérlők 
nem közölték, hogy milyen 
tulajdoni hányadot kíván-
nak külön-külön megsze-
rezni. (Ez elegendő ok az 
elvételre?) 

- Az adás-vételre terve-
zett terület gazdaságosan 
csak az érintett házas in-
gatlanok tulajdonosaj ré-
széről hasznosítható. (És 12 
évig lehetett a sérelmet 
szenvedettek által gazda-
ságosan hasznosítani?! És 
ugyancsak 12 évig meg le-
hetett közelíteni traktorral 
is! Akkor ezután miért nem? 
A bérlők véleménye szerint 
két irányból is megközelít-
hetők voltak a telkek.) 

Az előterjesztés alapján 
kérték fel a Képviselőtestü-
leteta határozat elfogadá-
sára. (1993. március 31.) 

Az április 9-én megtartott 
ülésen a Képviselőtestület 
tagjai nem vonták kétség-
be az elővételi jogot. A ve-
vő kijelölését vita előzte 
meg/Néhány gondolat a 
sokféle véleményből: 

- „Ha nem a bérlők kap-
ják, nagyon igazságtalan 
döntés születik. Annak ide-
jén az ott lakók által is bérel-
hető lett volna a terület. A 
bérlők jelentős munkával 
kúltúrkörnyezetet hoztak 
létre, s most már igényt tar-
tanak rá az ott lakók is." 

- „Elfogultság érezhető az 
előterjesztésben. Nem 
meggyőző! Igazság-

érzetem tiltakozik az ellen, 
hogy azokat fosszák meg a 
vásárlás lehetőségétől , 
akik több, mint tíz éve mű-
velik, míg mások most élné-
nek e lehetőséggel." 

- „Fontolják meg, amikor 
elővásárlási jogot biztosí-
tanak az ott lakóknak! Hát-
rányba kerülnek, akiknek 
bérleti jogviszonyuk volt." 

- „Halasszák el a döntést, 
a bérlők pedig terjesszenek 
elő megoldást a bejárásra! 
Addig az önkormányzat 
kössön velük bérleti szerző-
dést!" 

Több hozzászólásban is 
szerepelt javaslat beterjesz-
tése a bejárásra. Volt, aki 
kereken kimondva az ott la-
kók igényét támogatta. Ké-
ső este került sor a szava-
zásra. Eredménye: 

„A" változat (a volt bérlő-
ket támogatta): 9 igen, 11 
ellenszavazat, 5 tartózko-
dott 

„ B" változat (a Táncsics út 
56-68. sz. lakóittámogatta): 
14 igen, 9 ellenszavazat, 2 
tartózkodott 

A károsultak termé-
szetesen a Szolnoki Városi 
Bírósághoz fordultak 1992. 
április 22-én, majd a Me-
gyei Bírósághoz 1992. július 
20-án, de hiába. Mivel a 
földterület értékesítésére 
vonatkozó testületi döntés 
napján már lejárt a bérlők 
szerződése, így jogsértés 
nem történt. A bíróságnak 
méltányosságot gyakorolni 
nincs lehetősége. 

Az miért nem számít, 
hogy a Hivatal a kérelmet 
az ál lamigazgatási tör-
vényben előírt harmincna-
pos határidőn belül - ami-
kor még élt a szerződésük 
és így az elővételi joguk is -
nem bírálta el? És hogy már 
1991. június 27-én kijelölték 
eladásra ezt az ingatlant, 
amikor még élt az igény? 

Eddig a történet. Jogsér-
tés nem történt! De csak 
jog van a világon? Ember-
ség nincs? És mi lesz az em-
berek igazságérzetével? 
Hova vezetnek a lélek nél-
küli paragrafusok, amikor 
már nélkülük is annyira el-
idegenedtünk egymástól? 

Hajnal Józsefné 
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁI 
KÖRKÉP 

Ismét becsengettek! Arra voltunk kíváncsi-
ak, hogyan telt ei a nyár, és milyen újításokat, 
terveket, gondokat hozott az évkezdés a város 
négy általános iskolájában. Mivel minden isko-
la természetszerűen a lehető legtöbbet akaija 
elmondani magáról, így terjedelmi okok miatt 
- s hogy ne váljunk unalmassá - az iskolákat 
folytatásokban, ABC sorrendben mutatjuk be. 

A HUNYADI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
nincs számottevő létszámváltozás a tavalyihoz ké-
pest. Két első osztályt indítottak. A heurisztikus 
programozású olvasás- és írástanítás módszerével 
dolgoznak az idén már mind a kettőben. Jó tan-
könyveik vannak hozzá, csak drágák! Az eredmé-
nyes oktatás azonban megéri az anyagi áldozatot. 
Egyszer már végigment a program az alsóban, most 
folytatódik az ötödik osztályban. 

Nagy gonddal szervezték az elsős beindulást, két 
speciális osztályuk működik. Az egyik, emelt szintű 
matematikai és számítástechnikai osztály. Itt maga-
sabb óraszámban tanítják a matematikát. A szoro-
bán segítségével a számfogalmuk biztosabb, számo-
lási készségük alaposabb lesz a 4. osztály végére. 
Ezzel nem okoz gondot a mértékváltás, és a helyiér-
tékrendszer természetesebbé válik a tudatukban. (A 
cselekvés gondolkodással jár - ellentétben a számo-
lógéppel.) A másik: a sportosztály. Tagjai ügyesek a 
mozgásban. Az oktatás nem teljesítményorientált, 
inkább játékos. Cél a sport megszerettetése a min-
dennapos testnevelés által. 

Az iskola igyekszik megőrizni nyelvi tagozatos 
jellegét. Már első osztálytól választható az angol 
vagy a német; órarend szerint. Felsőben az oroszt 
tanulók második idegen nyelvként szintén tanulhat-
ják valamelyik nyugati nyelvet heti két órában. 

A mozgáskultúra fejlesztése érdekében órarendi 
keretben folyik a néptáncoktatás az alsóban. 

Ötödik osztályban minden tanuló jelentkezhet 
emelt szintű osztályba, de maradhat az általános 
tantervűben is. Az emelt szintűben magasabb óra-
számban tanulják a matematikát, a fizikát, a bioló-
giát és a földrajzot, kiscsoportban tanulják a német 
vagy az angol nyelvet, megismerkednek a számítás-
technika alapjaival a gépekkel felszerelt teremben, 
szakképzett pedagógusok segítségével. 

Az általános tantervű osztályokban nagyobb 
hangsúlyt fordítanak a törzsanyag elsajátíttatására, 
az alapvető anyanyelvi és matematikai képességek 
megszilárdítására, de ők is ismerkednek a számítás-

technikával heti egy órában, délután, tanóra-jelleg-
gel. Az osztályok a tanév végén átjárhatók. 

Jelentős újítás még a technika tantárgy kereté-
ben van. Kidolgozták a helyi tantervet, amely szét-
választja a fiú és a lány gyakorlati oktatást. Mindkét 
nem tantervében nagyobb szerepet kapnak a környe-
zetvédelem, az informatika, a számítástechnika 
alapjai és a gazdálkodási ismeretek. A lányok cso-
portjában a „szerelést és menetvágást" felváltották 
a háztartástechnikai ismeretek, ezen belül is hang-
súlyozottan a sütés-főzés, a szabás-varrás, a kötés-
horgolás, a lakáskultúra, a higiéniai és esztétikai 
szokások fejlesztése. 

Hitoktatásra önkéntes alapon járnak a tanulók. 
Nagy felújítások folynak az épületen. Tavaly a 

tető 1,5 millió forintba került. Most az utcafront volt 
soron, jövőre a belső, udvari rész van tervben. Az 
eltérő tagozaton késett a felújítás, de 2,6 millió forin-
tért végeztek belső átalakítást, korszerűsítették a 
fűtést. Végleges helyére került a logopédia. Második 
lépcsőben történik majd ott is jövőre az udvari rész 
felújítása, ha tervükről kedvezően dönt az önkor-
mányzat. 

Az eltérő tantervű tanulócsoport Káptalanfüre-
den nyaralt 25 fővel. Költségeit nagyrészt a „KE-
ZENFOGVA" alapítvány állta és segített a szerve-
zésben is. Köszönettel tartoznak a sok szép élmé-
nyért a Szülői Munkaközösség elnökének és a fő 
szervezőknek: Túrba Józsefnének és Török András-
nak, de minden szülőnek is, aki ott volt velük, vagy 
elengedte a gyermekét. Van egy másik alapítványuk 
is: „A MŰVELT TANULÓKÉRT". Ez saját kezdemé-
nyezésű. 

Az iskola nyárra nem szervezett tábort, a tanulók 
más szervezésű táborokban pihentek, szórakoztak, 
művelődtek: a zenei táborban, egy egri katonai tá-
borban és a Városi Művelődési Központ rendezésé-
ben Óbalán. 

Már tavaly óta működik az Iskolaszék. A 13 tagú 
testület szülőkből, pedagógusokból, önkormányzati 
képviselőből áll. Ok véleményezték a távlati pedagó-
giai programot, a beiskolázási terveket, az emelt 
szintű osztályok kialakításának elveit és a felújítá-
sok tervét. Javaslataikkal segítik az iskola eredmé-
nyes munkáját. 

Hajnal Jné 
(Folyt, köv.) 
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HA VEZETNI AKARSZ, IRÁNY AZ „INDEX" 
A volt MHSZ valamikor inpo-

zánsnak tűnő épülete hosszú ideje 
egész napokon zárva van. Minek 
is lenne nyitva, hiszen egyetlen la-
kója van, belső elrendezésének al-
kalmatlansága miatt sem vevő, 
sem bérlő nem akad rá. Délután 4-5 
óra tájban viszont megelevenedik 
a környék, benépesül az előcsar-
nok hogy aztán 7 óra tájban ismét 
bezáruljon a kapu. Erre a két óra 
hosszára gépkocsi vagy motorve-
zetői jogosítványra áhítozók ve-
szik birtokba az épületet, hiszen az 
egyetlen bérlő az INDEX Gépjár-
mű vezető-képző KFT, amely ilyen-
tájt tartja elméleti foglalkozásait. -
Miből és hogyan alakult a kft, van-e 
munkája, milyen gondokkal kell 
szembenéznie? - kérdeztük Deák 
Ferenc kirendeltségvezetőt. 

- Az INDEX KFT gyakorlatilag az 
MHSZ jogutódja. A mi szempontunk-
ból az MHSZ-ről elég annyi, hogy egy 
több funkciójú országos szervezet 
volt megyei központokkal és kiren-
deltségekkel, amelyeken elsősorban 
a hadsereg részére folyt bázisképzés 
sorköteles fiatalokból. Ezek a kiren-
deltségek fel voltak szerelve a kép-
zéshez szükséges eszközökkel., 
gépparkokkal. Amikor az MHSZ 
megszűnt, szerepének egy részét, a 
gépjárművezető-képzést az állami 
tulajdonú egyszemélyes INDEX KFT 
vette át országos és helyi viszonylat-
ban egyaránt. A szerepátvételből 
adódóan természetesen a feladato-
kat is örököltük, így a sorkötelesek 
gépjárművezető-képzését is. Mindig 
a soron következő év fiataljai kerül-
nek hozzánk, akiket B és C kategóri-
ás (személy, teherszállító) vizsgára 
készítünk fel. Együttműködünk a Me-
gyei Hadkiegészítő Parancsnokság-
gal, tőlük kapjuk meg az évi 80-90 fős 
keretlétszámot. Évente kb. 300-350 

sorköteles fiatal van régiónkban, kö-
zülük válogatjuk ki a KIÉG által meg-
adott szempontok szerint a fent emlí-
tett közel 100 főt. Ók nagyon szeren-
csések, hiszen csak egy minimális 
alaptandíjat és a vizsgadíjat fizetik, a 
költségek több mint 90%-át a hon-
védség állja. Óriási előny ez, hiszen 
a B és c kategória esetében a tanfo-
lyamköltség kb. 60.000 Ft, ebből a 
hallgatónak 3020-at kell befizetnie. 
Ennyiért szerezhet két jogosítványt 
is. Ezért a kedvezményért termé-
szetesen a KIÉG is és mi is támasz-
tunk követelményeket, a tanulmányi 
előmenetelekre nagyon odafigye-
lünk. 

- Ha valóban úgy van, hogy a költ-
ségek 90%-át a honvédség állja, ak-
kor ez egy abszolúlt rizikómentes 
munka az INDEX számára 

- Na, azért nem egészen. A hall-
gatók képzésének összes költségét 
mi viseljük egészen a vizsgáig, s a 
pénzt a honvédségtől csak a jogosít-
ványt szerzett hallgató után kapjuk 
meg. Addig csak az általa befizetett 
3020 Ft-ot látjuk, s sikertelen vizsgák 
esetén többet nem is. Nekünk tehát 
nagyon észnél kell lennünk, a lehető 
legjobban kellfelkészítenünkafiatalt, 
mert különben ráfizetünk. De azért ez 
egy viszonylag biztonságos terület, 
hiszen állandó munkalehetőség szá-
munkra. 

A magánszférával már egészen 
más a helyzet. Az adottságaink meg-
vannak, 6 fő és 2-3 mellékállású oktató 
dolgozik nálunk, a tanfolyamra jelent-
kezők válogathatnak közülük. Ugyan-
így választhatnak a gyakorlati foglako-
záskor a kocsik között, Ladánk, Rena-
ultunk, Golf motoros Wartburgunk, sót 
most már Suzukink is van. Felszerelé-
sünk, helyünk biztosított. Áraink a me-
gyei átlag körül vannak, kevesebbet 
nemigen lehet kérni, mert nem tudnánk 
működni, többen meg nem is kérhe-
tünk, mert oda lenne a piacunk. Sajnos 
1993. január 1-jével, az új képzésren-
delet életbelépésével nagyon megne-
hezült a helyzetünk. A rendelet sokkal 
nagyobb követelményeket támaszt 
mind a képzők, mind a képzendók szá-
mára, mint a korábbiak voltak, s ennek 
komoly anyagi kihatásai vannak. 

- Ha lehetne néhány szót a köve-
telményszint növekedésének lénye-
géről. 

- Eddig egy magánoktató egy 
gépkocsival nyugodtan kiválthatta az 
engedélyt az oktatóságra. Elég volt 
egy tábla egy kréta, néhány tesztlap, 
s kezdődhetett az oktatás. Most ele-
get kell tenni az előírt tárgyi feltételek-
nek, meg kell lenni a szükséges prog-
ramoknak, diasorozatoknak, hang-
anyagoknak, az oktatónak kocsiját 
esztétikai vizsgára kell vinnie, meg-
alapozott vállalkozói feltételeket kell 
benyújtania. 

Ezeknél sokkal jelentősebb azon-
ban az, hogy megszigorodtak a tan-
folyami feltételek, a vizsgák, s ezzel 
párhuzamosan a tarifák is. Az elmé-
leti vizsgánál ötszörös (100-500 Ft) 
emelésre került sor, míg tavaly 600 Ft 
volt egy gyakorlati vizsga, most 1.700 
Ft. Az egészségügyi vizsga 100 Ft 
helyett 1.700 lett, s az eddigi 20 köte-
lező vezetési óraszám 25-re emelke-
dett. 

A legnagyobb érvágást a segéd-
motorosokon hajtották végre. Az e-
lőző évi 2.000 Ft-os tanfolyamköltség 
7-8.000-re ugrott fel, s ennyit egy 14-
16 éves diák - ők adják a segédmo-
torosok zömét - szülei nehezen bír-
nak kifizetni. 

- Szerinted mivel magyarázhatók 
ezek a szigorítások? 

- Az eddigi alacsony képzési szín-
vonallal. A megszorítások elsődleges 
célja az, hogy csak az arra alkalma-
sak szerezzenek jogosítványt. Ebből 
a szempontból helyes a döntés, csak 
az a baj, hogy ránk is nagyon vissza-
üt. Csökken a fizetőképes kereslet, 
egyre nehezebb egy-egy csapatot 
összeverbuválni, pedig megpróbá-
lunk kedvezményeket is adni. Van 
részletfizetési lehetőség, csak egy in-
dulási összeget kell kifizetni - 3-5.000 
Ft - a többit tetszés szerint lehet a 
tanfolyam végéig. Diákoknak az el-
méleti képzésnél lemegyünk az ön-
költség határáig, a vezetési díjakból 
is adunk kedvezményt, de így is fogy-
nak a jelentkezők. 

- Hogy tudtok majd talpon marad-
ni? 

- Az eddigi jó oktatási színvonal 
emelésével, a 100%-os sikeres vizs-
gaarány mind fokozottabb megköze-
lítésével, meg a reménnyel, hogy va-
lamikor csak jön egy kis gazdasági 
fellendülés. 

-Bár úgy lenne. 
HIRT 
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Jogi tanácsok 

Tulajdonjogi ismeretek I. 
Sorozatunk a tulajdon-

jog főszabályainak ismerte-
tésével foglalkozik. Elsősor-
ban az ingatlantulajdonhoz 
kapcsolódó jogokról és kö-
telezettségekről kívánunk 
szólni. 

Magyarország új alkotmá-
nya egyértelműen deklarálja, 
hogy a „szociális piacgazda-
ságot megvalósító jogállam-
ba való békés politikai átme-
net " alkotmánya. Ennek 
megfelelően kezdődött meg a 
rendszerváltás után a társa-
da Imi tulajdon lebontása és 
olyan gazdasági rendszer ki-
alakítása, amelyben a „köztu-
lajdon" és a magántulajdon 
egyenjogú, és egyenlő véde-
lemben részesül. 

A polgári jog ismerete 
Senki számára nem lehet 

közömbös, hogy ebben az új 
rendben milyen jogokat él-
vezhet és milyen kötelezett-
ségeket kell teljesítenie, hi-
szen a tulajdonjog szabályai 
átszövik életünk minden pil-
lanatát. Azt talán nem is kell 
különösebben magyarázni, 
hogy miért tartjuk szükséges-
nek a jogi ismeretterjesztést 
ezen a területen. Olvasóink 
(családtagjaik, rokonaik, 
esetleg ismerőseik) közül, 
akik ingatlant (termőföldet, 
családi házat, lakótelepi la-
kást) kívánnak venni, eladni, 
cserélni, bérelni... és már lát-
ják is, hogy nem boldogulhat-
nak a polgári jog szabályai-
nak ismerete nélkül, ahol pe-
dig mindenki számára elkél a 
segítség az eligazodáshoz. 

Elegendő, ha a tulajdonjog 
megszerzésének formáira -
adásvétel, csere, árverés, szö-
vetkezeti vagyonnevesítés 
stb. vagy alaki feltételeire -
szerződéskötés, írásbeliség, 
tanúk, birtokbaadás, ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés stb. -
gondolunk, belátható a kez-
deményezés jogossága. 

De kiragadhatunk a sok 
közül egy másik témát, a tu-
lajdonközösséget. Az ember 
életének számtalan területén 
keletkezik akarva-akaratla-
nul közös tulajdon, amelynek 
során jogainkat csak mások-
kal együtt, ennek megfelelő-
en korlátozottan gyakorolhat-
juk és e korlátozások ismerete 
nélkülözhetetlen. 

A leggyakrabban a házas-
társak vagyonközösségéből 
keletkezik közös ingat-
lantulajdon, amikor együtt 
vásárolnak lakást, házat, vagy 
a szülők házához építenek az 
ifjú házasok. Az egész or-
szágban gyakori a társasház 
építési forma. Az önkor-
mányzatok tulajdonában álló 
lakások értékesítése is kelet-
keztet a vevők között, illetve 
a vevők és az önkormányzat 
között közös tulajdont. 

Az ingatlantulajdonhoz 
kapcsolódó jogok és kötele-
zettségek ismertetése előtt el-
engedhetetlen néhány alapve-
tő fogalom tisztázása. 

A tulajdonjog tárgyai 

A tulajdonjog tárgya lehet 
minden birtokba vehető do-
log, de a tulajdonjog szabá-
lyait kell alkalmazni - eltérő 
törvényi rendelkezés hiányá-
ban - a pénzre és az értékpa-
pírokra, valamint a dolog 
módjára hasznosítható termé-
szeti erőkre is. (A pénz pl. 
kétféle módon is lehet a tulaj-
donjog tárgya, egyszer mint 
általános értékmérő fizetési 
eszköz, másodszor mint önál-
ló értéket képviselő muzeális 
értékű pénzdarab.) 

A legfontosabb csoporto-
sítás szerint megkülönböztet-

hetünk ingó és ingatlan dol-
gokat. Ingatlan a földterület 
és a vele szilárd összekötte-
tésben álló egyéb dolog vagy 
dologösszesség (ház, egyéb 
épület, fa, stb.), tehát az ingat-
lan elválaszthatatlan alkotó-
részei. Ingó minden más bir-
tokba vehető dolog. 

Ez látszólag magától érte-
tődő felosztás, de mindjárt 
nem ilyen egyszerű, ha a köz-
területen épített pavilonra 
gondolunk, amelynél megkü-
lönböztetésnek az adófizetés 
szempontjából döntő jelentő-
sége van. A megoldást az ad-
ja, hogy a közterületet fő sza-
bály szerint bárki szabadon 
használhatja, és csak kivéte-
lesen hasznosítható építmé-
nyek elhelyezésére. Ha tehát 
az építmény létesítése ideig-
lenes célzatú, ingó marad ak-
kor is, ha bevezetik a villanyt, 
a vizet, és bekapcsolják a 
szennyvízhálózatba. A fenti 
csak egy kiragadott példa, de 
jól látható, hogy a fogalmak 
tisztázásának mekkora jelen-
tősége lehet. Nem mindegy, 
hogy egy pince önálló tárgya 
lehet-e a tulajdonjognak, 
vagy osztja annak az ingat-
lannak a sorsát, amelyre bejá-
rata nyílik. 

A kérdés megválaszolásá-
hoz ismerni kell az alkotórész 
és a tartozék fogalmát. Az al-
kotórész a fődologgal olyan 
szorosan és tartósan egyesí-
tett dolog, amelynek elválasz-
tásával mindkettő elpusztulna 
vagy használhatósága szá-
mottevően csökkenne. 

A tartozék olyan dolog, 
ami nem alkotórész, de a do-
log rendeltetésszerű haszná-
latához vagy épségben tartá-
sához rendszerint szükséges 
vagy azt elősegíti. Ez tehát 
nem fizikai, hanem gazdasá-

gossági kapcsolat. Az alkotó-
rész mindig osztja a fődolog 
jogi sorsát, a tartozék és a fő-
dolog elválhat egymástól. Az 
utánfutót például lehet a gép-
kocsi nélkül, a gépkocsit az 
utánfutó nélkül használni. 

A telken épült garázs a te-
lek alkotórésze, így a tulaj-
donjog szempontjából a telek 
sorsát osztja. Ettől függetle-
nül természetesen lehetséges 
az ugyanazon telken épült la-
kásra és garázsra külön-külön 
bérleti szerződést kötni. 

A pince attól függően al-
kotórésze a teleknek, hogy 
önállóan ingatlan-nyilvántar-
tásba vehető-e vagy sem. Az 
a pince, amelynek bejárata a 
pince tulajdonosának télkéről 
nyílik, a földrészlet alkotóré-
sze, a közterületre nyíló pince 
- miután önállóan tárgya lehet 
az ingatlan-nyilvántartásnak -
nem alkotórész. 

A föld tulajdonjoga a föld 
méhének kincseire és a ter-
mészeti erőforrásokra nem 
terjed ki, de a tulajdonos jogai 
arra kiterjednek, hogy a föld 
rendeltetésének megfelelően 
rendelkezzen a fölötte lévő 
légtérrel. Ugyanígy kiterjed a 
tulajdonjog a föld felületétől 
lefelé is a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges mér-
tékig: pinceépítés, kútfúrás és 
más tevékenység céljából. 

(Következő számunkban 
az ingatlantulajdon megszer-
zésének szabályait részletez-
zük.) 

dr. Szentmiklósi Ágnes 
„SANSZ" Betéti Társaság 

jogi tanácsadója 
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FÓKUSZBAN A TAURINA AGRAR KFT 
Megvallom, sokáig teljes félreér-, 

tésben voltam a fent említett céget 
illetően. Amikor a Taurina szót meg-
hallottam, automatikusan a Taurus-
ra, a gumigyárra gondoltam, s fel 
sem merült bennem, hogy a két név 
teljesen különböző vállalatokat is ta-
karhat. Egészen addig, amíg a Műve-
lődési Központban egy árusítással 
egybekötött vetőmag-kiállításba 
nem botlottam, s meg nem ütötte a 
szememet a kiállító cég neve: Tauri-
na KFT. Akkor gyanús lett a dolog. 
Mivel a gumigyártásnak vajmi kevés 
köze lehet a vetőmaghoz, a Taurina 
nem lehet Taurus. - De akkor micso-
da? Mivel foglalkozik, hol tevékeny-
kedik? - merült fel bennem a kérdés. 
A választ Mrena Sándor ügyvezető 
igazgatónál az óballai úti telepen ta-
láltam meg. 

A saját fejlesztésű háztáji fejóVerendezés 10 
- Sajnos, nem Ön az egyetlen -

„nyugtat" meg Mrena Sándor aki 
alapvetően tájékozatlan bennünket il-
letően. Majdnem húsz éve működünk 
Törökszentmiklóson, de valahogy a 
köztudatba nem kerültünk bele igazán. 
Tőlem is sokan megkérdezik még ma-
napság is, hogy tulajdonképpen kik és 
mik vagyunk. Az ismeretlenség való-
színűleg abból adódik, hogy a múltban 
tevékenységünket majdnem kizárólag 
mezőgazdasági nagyüzemekben vé-
geztük. A Taurina szó latinul szarvas-
marhát - ha úgy tetszik, tehenet - jelent, 
s annak idején a szarvasmarhate-
nyésztéshez való kapcsolódásunk mi-
att került a nevünkbe. 1975-ben a ter-
melőszövetkezetek létrehoztak egy or-
szágos hatókörű vállalatot, amelynek 
fő feladata a nagyüzemi szarvasmar-
hatelepek beindításának segítése, tar-
tástechnológiai és az ahhoz kapcsoló-
dó műszaki berendezéseinek karban-
tartása, javítása volt. Ennek a nagyvál-

lalatnak volt része ez a törökszentmik-
lósi telep is egészen 1991-ig, a privati-
záció megindulásáig. Akkor az elsők 
között voltunk, akik saját lábra akartak 
állni, s mihelyt lehetővé vált, vállalati 
egyetértéssel azonnal 100%-os dolgo-
zói tulajdonú társasággá alakítottuk az 
egységet. Akkor vettük fel a Taurina 
Agrár Szolgáltató és Kereskedelmi 
KFT nevet, ami az eredeti dolgozói ré-
tegnek teljes körű foglalkozatást tudott 
és tud biztosítani. Múltbeli fő profilunkat 
megtartva, az oda nyúló kapcsolatokra 
támaszkodva folyamatosan bővítettük 
tevékenységi körünket, s ma már egy 
több lábon álló, a remélt gazdasági 
konjunktúrára felkészült cég vagyunk. 

- Mit takar ez a több lábon állás, 
visszakanyarodva az eredeti kérdés-
hez, mivel foglalkozik most a kft? 

- Azzal kezdeném, hogy önálló kül-
kereskedelmi 
jogosultságok 
-kai rendelkező 
vállalkozás va-
gyunk, a világ-
hírű svéd Alfa 
Laval fejőgép-
gyártó vállalat 
és a szintén 
nem ismeretlen 
német CLAAS 
cég kizárólagos 
területi képvise-
lője Jász-N agy-
kun-Szolnok, 
Heves, Hajdú-
Bihar, és Nóg-tehén kifejcsére alkalmas. 

rád megyében. 
Egyik alaptevékenységünk az Alfa-

Laval által gyártott fejő és tejhűtő be-
rendezések forgalmazása, értékesíté-
se, szerelése, javítása, mini tejüzemek 
tervezése, telepítése az ország egész 
keleti felében. Mi szolgáltatjuk a tejter-
meléshez szükséges biztonságos be-
rendezéseket, azok javítására gyors, 
megbízható szervízhálózattal rendel-
kezünk. bármilyen igényű beruházást 
ki tudunk elégíteni, a kisgazdaságokét 
ugyanúgy, mint a tőkeerős nagyüze-
mekét. Olyan fejő-hűtőberendezési 
rendszert alakítottunk ki, amely építő-
kockaszerűen, komfortnövelő egysé-
gek beépítésével a legegyszerűbbtől 
az ultramodernig bővíthető. A berende-
zésre ráépíthető az automatikus ke-
helylevevő, a számítógépes tejmérés, 
takarmányadagolás, valamint a számí-
tógépes nyilvántartáson alapuló tehén-
naptár. Berendezéseink biztosítani 
tudják minden egyes fejés után a fejő-

kelyhek elöblítését, amellyel megaka-
dályozható, az esetleges fertőzés állat-
ról állatra való terjedése. Hűtőrendsze-
rünk azonnal 4 fokra képes hűteni a 
lefejt tejet, s annak hőmérsékletét táro-
láskor is automatikusan szabályozza. 
Ezek persze nem olcsó dolgok, de tu-
dunk kínálni 1-5 tehenes megbízható 
háztáji fejőberendezéseket is. Termé-
szetesen mindent garanciával és ga-
rantált mindenkori alkatrészellátással. 
Az egy tehén fejéséhez szükséges 
géptől az ezerötszáz tehenes automa-
ta gépsorig egyaránt ki tudjuk elégíteni 
az igényeket. 

Szakembereink állandóan készen-
létben vannak, megfelelő alkatrészbá-
zissal rendelkezünk, szerződésben 
vállaljuk bármilyen meghibásodás el-
hárításának 24 órán belüli megkezdé-
sét, s a legrövidebb időn belüli javítást. 
Dolgozóink anyagi érdekeltségi rend-
szerét is úgy alakítottuk ki, hogy minél 
gyorsabb és precízebb munkára töre-
kedjenek. Szakértelmüket mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy fejő és 
hűtőberendezések, számítógépes te-
lepirányítási rendszerek szerelését irá-
nyították már - és fogják ezután is - az 
Alfa Laval megbízásából Szudánban, 
Katharban, Jordániában, Jemenben, 
„Jugoszláviában" és Romániában is. 

- Az elmondottak olyan szépen 
hangzanak, hogy felmerül a kérdés, mi 
szükség van akár a két lábon állásra is 

- Szükség van rá. A kizárólagos 
jogunk miatt a piaci lehetőségeink 
ugyan ragyogóak lennének, de sajnos 
a vevőjelöltek fizetőképességével ba-
jok vannak, s ezért ez az egy tevékeny-
ség nem kötötte le a teljes kapacitásun-
kat. Az Alfa-Laval mellett meg kellett 
erősíteni a német CLAAS céggel ré-
gebbi kapcsolatainkat, s bekapcsolód-
tunk a betakarításba is. A CLAAS beta-
karító gépeit, azok alkatrészeit forgal-
mazzuk szintén kizárólagos joggal, vé-
gezzük a javítási munkákat, sőt CLAAS 
típusú gépekkel bérbetakarításra is vál-
lalkozunk. A forgalmazással itt is van-
nak gondok, mert a korábbi években a 
mezőgazdaságban túlgépesítés volt, s 
a mostani nehéz körülmények között 
mindenki abból próbál élni, amit akkor 
felhalmozott, régi gépeit toldozza-fol-
dozza, mert újakra nemigen akad 
pénz. Ezért pillanatnyilag inkább a javí-
tási, ill. alaktrészellátási funkciónk ke-
rült előtérbe. Megközelítőleg 150 part-
nergazdasággal vagyunk szerződéses 
viszonyban. 
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- Említés történt bérvállalkozásról 
is. Milyen betakarítási munkáról van 
szó? 

-Elsősorban a silókukoricáéról. Az 
aktuális időszakban nagyon rövid idő 
alatt tudjuk garantálni a silókukorica 
betakarítását. Az eddig Magyarorszá-
gon működő, ezt a célt szolgáló gépek 
1 hónapig is elszöszmötöltek 250-300 

Akár 500 tehén fejesére alkalmas kehely levevő 
hektár lesilózásával, az általunk forgal-
mazott CLAAS Jaguár szecskázógép 
50 tonna/órás teljesítménnyel dolgozik, 
s 200 hektárt durván 10 nap alatt képes 
besilózni, Nekünk magunknak is volt 
ilyen gépünk, de szükség esetén me-
zőgazdasági partnereinktől is tudunk 
ilyeneket közvetíteni. 

Mivel a CLAAS Jaguár egy nagy 
értékű és speciális gép, nem tudtuk 
elviselni a gondolatot, hogy két-három 
hónapig - a silóidényben - dolgozzon 
nyolcig pedig álljon. Elkezdtük törni a 
fejünket, és hosszas töprengés után 
sikerült univerzálissá alakítani. Kifej-
lesztettünk rá egy olyan hárompont fel-
függesztési rendszert, amelyre nagy 
teljesítményű fűkasza, cukorrépa-be-
takarító adapter, árokásó és hómaró-
gép és felszerelhető. Ezt a hárompont 
rendszert bemutattuk Franciaország-
ban, a IDASS cég tesztelte, s az előze-
tes megállapodás alapján úgy néz ki, 
hogy évi 30 db-ot megrendel belőle. 
Mivel darabja 4-500.000 Ft, 10-15 mil-
liós értékesítésről van szó. 

Természetesen itthon is minél ha-
marabb piacra akarjuk majd dobni, 
ezért más nagy teljesítményű szecská-
zógép típusokra is kifejlesztettük ezt az 
adaptert. E két alaptevékenység mel-
lett üzemeltetünk egy 15 fővel működő 
gyártó részleget is, amelyben a fejő-
hűtőberendezések, betakarítógépek 
alkatrészei mellett, rozsdamentes 
csatlakozókat, horganyzott fejőházi ál-
lásszerkezeteket, takarmányfőzó üstö-
ket gyártunk. Itt lehetőség van kb. 
2.000 óra lakatos, hegesztő, forgácso-
ló bérmunka váltatására is. Fémipari 

termékeinkből mintegy 2,5 millió forint 
értéket exportálunk. Ez az eredmény 
ugyan nem igazán kiemelkedő, nehe-
zíti helyzetünket a konkurencia, de mű-
ködtetjük a részleget, mert szakem-
bereinket elküldeni nem akarjuk, hi-
szen rájuk egy újabb beruházási hul-
lámnál még égető szükség lehet. 

" Úgy gondolom, most már elérkez-
tünk ahhoz a 

,, > *fH p0nthoz, amely 
az egész be-
szélgetés apro-
póját adta. 
Hogy került a 
vetőmag a kép-
be? Milyen kö-
ze van a mű-
szaki dolgok-
hoz? 

- Az általá-
nos üzletvitel 
révén került a 
kettő kapcsolat-

automatdval felszerelt fejőház b a Egyéb érté-
k e s í t é s e i n k , 

szolgáltatásaink kapcsán gyakran 
akad kinnlevőségünk. Többször jelent-
kezik nálunk fő termékeinkre olyan ve-
vő, aki szívesen vásárolna ugyan, de 
likviditási gondjai miatt vagy egyáltalán 
nem, vagy nem 
azonnal tud 
készpénzzel fi-
zetni. Mivel mi a 
kereskedelemtől 
és szolgáltatás-
ból élünk, ilyen-
kor elkezdődik a 
közös töprengés, 
hogyan lehetne a 
helyzetet megol-
dani. Ha fel tud a 
partner olyan 
csereterméket 
ajánlani, amit ér-
tékesí teni tu-
dunk, megegye-
zünk. Ajánlottak 
már fel nekünk 
üdítőt, lucerna-
szénát, gabonát, 
marhahúst és 
sok más egyebet 
f i z e t ő e s z k ö z -
ként, mi pedig 
bartellkeresked 
ünk. Egy idő után rájöttünk, hogy érde-
mes külön üzletágként a vetőmagérté-
kesítéssel foglalkoznunk, mert az iránt 
mindig van kereslet. Azok a kisgazda-
ságok ugyanis, amelyek most alakul-
gatnak - kárpótlás, résztulajdonhoz ju-
tás, stb - nem találnak, vagy csak ne-
hezen találnak olyan céget, amely őket 

ki tudja szolgálni, ezért üzletileg hasz-
nosnak láttuk egy vetőmagértékesítési 
tranzakció beindítását. A forgalmazók-
kal sikerült olyan előnyös megállapo-
dást kötnünk, amely lehetővé teszi szá-
munkra a vevők azonnali és maximális 
kiszolgálását. Ha szükséges és bizto-
sítékokat látunk, még fizetési haladé-
kot is tudunk adni. Természetesen 
nagyüzemekkel is vannak ezen a téren 
üzleti kapcsolataink, kb. 200 gazdasá-
got sorolhatunk a partnereink közé. 
Ezekkel heti kapcsolatban állunk, min-
dig tudjuk, mire van szükségük, s 
igyekszünk az igényeket mindig maxi-
málisan kielégíteni. A hobbikertekbe 
szükséges darabonkénti tasakos vető-
magok forgalmazására, s a több száz 
hektár vetési területtel rendelkező 
nagyüzemek kiszolgálására egyaránt 
lehetőségeink vannak. 

- Az elmondottak alapján a Taurina 
valóban több lábon áll, s számomra 
nagyon úgy tűnik, hogy azon kevés cég 
közé tartozik, amelynek a jelen gazda-
sági körülmények között sem kell, hogy 
fájjon a feje. 

- Azért nem olyan rózsás a helyzet. 
A fizetőképes kereslet hiánya miatt 
egyetlen vonal sem megy úgy, ahogy 
igazán szeretnénk. Folyamatosan bő-

víteni kell a pia-
cot, újabb és 
újabb területe-
ken kell próbál-
koznunk. Na-
gyon rugalmas-
nak kell len-
nünk, le kell 
építeni azokat 
az ágakat, ahol 
kevés a fizető-
képes kereslet, 
s az így kieső 
bevételt más-
honnan kell pó-
tolni. Attól tar-
tunk, hogy így 
elaprózódunk, 
erőnk szétfor-
g á c s o l ó d i k , 
ezért év végéig 
mindenképpen 
el kell dönte-
nünk, hogyan 
tovább. Bízunk 
benne, gazda-

sági partnereink helyzete javul, s a na-
gyon remélt gazdasági fellendüléskor 
felkészülten tudunk üzletfeleink várha-
tóan megnövekedett igényeinek eleget 
tenni. 

Sok sikert hozzá. Köszönöm a be-
szélgetést. 

PÁSZTOR 

Miíködés közben a CLAAS Jaguár szecskázógép 
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BELGIUMBAN SZÉTTANCOLT CIPőK 
Augusztus 16-25 között Gaál András és Szalavári Anna 

vezetésével a Miklós Néptáncegyüttes képviselte hazánkat a 
19. alkalommal megrendezett bonheideni néptáncfesztivá-
lon. A zenei kíséretet a MOHA zenekar biztosította. Az uta-
záshoz jelentős Összeggel járult hozzá az önkormányzat. Az 
eseményre elkísérte a táncosokat Sántha Albert alpolgármes-
ter, Sülye Károlyné, a Művelődési központ igazgatója, Molnár 
Anett és lapunk képviseletében a cikk írója. 

Augusztus 16. 
... Reggel 7-kor már mindenki - táncos, kísérő és szülő 

ott topogott a busz körül. Megtörtént a búcsúzkodás s végre 
jó hangulatban -, mely a hosszú, fárasztó utazás során sem 
lankadt - elindultunk Belgium felé. 

A királyi palota Brüsszelben 
Augusztus 17. 
Délben átléptük a holland-belga határt és két óra múlva 

megérkeztünk a fesztivál színhelyére, Bonheidenbe. Szívélyes 
fogadtatásban volt részünk: virágot, a fesztivál jelvényét és 
programját kaptuk meg, alig hogy leszálltunk a buszról. A 
helyi sörözőben mindenki megismerkedhetett az őt fogadó 
család tagjaival. 

Augusztus 18. 
A nap első részét a közeli Mechelen állat- és játszóparkjá-

ban töltöttük. Nagyszerűen szórakoztunk, tutajjal keltünk át 
a folyón, cölöpvárat másztunk meg, csónakáztunk, függőhí-
don keltünk át, liánokon függeszkedtünk. Kora délután lép-
tünk fel először a park egyik kevésbé mozgalmas helyszínén, 
aztán irány Bonheiden szociális otthona. Itt mozgássérült, 
szellemi fogyatékos időseknek adtunk műsort a bonheideni 
táncosokkal közösen... 

Augusztus 19. 
Egész napos kirándulás következett Brüggebe. 
Brügge csodálatos, középkori hangulatú város, teli gyö-

nyörű házakkal, melyek egyikében a legenda szerint Jézus 
vérét őrzik. Róttuk a macskaköves utakat egészen kora dél-
utánig. Innen a tengerpartra mentünk, újabb fellépésünk 
színhelyére. A marosszéki, gyimesi, mezőségi táncok elkáp-
ráztatták a közönséget. Szereplés után visszautaztunk Bon-
heidenbe, ahol ekkor nyitották meg hivatalosan a fesztivált. 

Több mint 200 táncos érkezett a rangos eseményre a világ 
8 országából. Rajtunk kívül franciák, lengyelek, skótok, viet-
námiak, mexikóiak, oroszok és persze belgák voltak ott. A 
város minden lakosa 2 napon keresztül társadalmi munká-
ban segítkezett a rendezvény előkészületein. Felépítettek egy 
hatalmas sátrat - a fesztivál színhelyét, a színpadot, két 
oldalán hatalmas vetítőernyővel. Videófilmet készítettek min-
den csoport megérkezéséről, melyet a fellépések előtt vetítet-
tek le. Egyszóval mindent megtettek, hogy egyaránt élvezze a 
táncos, muzsikás és néző is a fesztivált. 

Augusztus 20. 
Brüsszelben voltunk. Kb. fél órás utazás után érkeztünk 

a fővárosba, ahol hatalmas banképületek és méregdrága 
üzletházak váltogatták egymást. Megnéztük a királyi reziden-
ciát, a híres pisilő kisfiút, majd szabadprogram következett. 
Este újra fellépés a fesztiválsátorban... 

Augusztus 21. 
Délelőtt szabadprogram volt, délután 5-10 perces fellépést 

kellett adnunk, majd táncházat tartottunk a bonheideti gye-
rekeknek. (A vége felé már egész jól járták a dunántúlit.) Este 
a szokásos fellépés következett a többi együttessel közösen. 

Augusztus 22. 
Délelőtt a fesztivál résztvevői közös szentmisén vettek 

részt a városka katolikus templomában. Minden nemzet 
mondott vagy énekelt egy imát a saját nyelvén. Csodálatos 
béke költözött belénk. Talán csak a tánc nyelvén kerülhet 
olyan közel egymáshoz mexikói és magyar, francia és vietna-
mi, mint mi ott akkor. Ahogy kiértünk a templomból, előke-
rült hegedű és vonó, s már járták is a mieink, a skótok, a 
belgák. Délután egy közeli városkában adtunk műsort, majd 
visszamentünk a fesztiválra, ahol elkezdődött a záróműsor, 
amelyen táncosaink ismét kitettek magukért. A fellépések 
után ismét nagyszabású buli kezdődött, aki eddig még nem 
tudta, az most kitáncolhatta magát... 

Augusztus 23. 
Tessenderló-ba utolsó fellépésünk színhelyére utaztunk. 

Rövid városnézés vásárlással egybekötve majd ebédre újra 
összeverődik a társaság. Mexikóiakkal, oroszokkal, franciák-
kal ettünk együtt. Ebéd után a város melletti játszóparkba 
mentünk, ahol mókuskerekezhettünk, forgó hordókban sza-
ladhattunk, vizibiciklizhettünk, motorcsónakázhattunk... 

Közös vacsora után rövid próba, és este 20.00 órakor 
megkezdődött az utolsó fellépés. Kalocsai, mutatványos, sár-
közi táncok és a ruhák elkápráztatták a közönséget. 

Városnézés Bruegeben 
Augusztus 24. 
A hazaindulás napja. 
Hatalmas búcsúzkodás kezdődött: az utolsó ajándékokat 

is átadták, az utolsó fényképek is elkészültek. Nehéz volt a 
válás, még e sorok írójának arcán is kövér könnycseppek 
csorogtak, hiszen rengeteg szeretetet kaptunk belga fogadó-
inktól. Egy búcsúdal eléneklése után fájdalmas boldogsággal 
indultunk el. Kora délután már Németország kilómétereit 
róttuk. Késő este hatalmas dugóba kerültünk, éjfélkor defek-
tet kaptunk, de a sofőrök két gyöngyszeme Sándor és András 
rövid idő alatt helyrehozták a hibát, s indulhattunk tovább... 

Augusztus 25. 
Kora délután léptük át a magyar határt. Telefon haza: este 

hatra hazaérünk. A buszban először mindenki fáradt, szót-
lan, de azután elszabadult a pokol: párnacsata és mindenféle 
csete-paté kezdődött. Aki tudott, beszállt. A nézők sérülések 
nélkül megúszták, és remekül szórakoztak. 20.00 órára végre 
hazaértünk. A Művelődési Központ előtt szülők sokasága 
várta a buszt, lekerültek a csomagok, a viseletek. Összeölel-
kezett 39 Belgiumot megjárt ember szeretteivel. Megkezdőd-
tek a mesélések, közben mindenki hazaindult pihenni. A 
széttáncolt cipők, csizmák is megpihennek egy időre. 

Busai Barbara 
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ÓBALAI MESE, AMI IGAZ 
Ahol mindenki szerelemből volt 
Egyszer volt, hol nem volt, még a 

szentmiklósi határon is túl, az óbalai 
főutcán egy augusztusi délután zeneszó 
és táncmulatság volt. Épp arra jártam, 
s ahogy közelebb merészkedtem, hát 
látom, hogy egy hagyományőrző kéz-
műves sátortábor mindennek az oka. A 
táborlakók rendeztek^ tábori menyeg-
zőt, s épp a menyasszonytáncra érkez-
tem. Mondom, már csak megtudom, ho-
gyan kerekedett e csendes, kis faluban 
ekkora jövés-menés, dínom-dánom; így 
jutottam el Antal Anikó népművelőhöz 
- ki a tábor „gazdaasszonya" -, s megkér-
deztem , mi végre van épp itt sátortá-
bor, s miért épp hagyományőrzéssel 
foglalkoznak. 

- Néhányan a Pedagógus Tovább-
képző Intézetbe tanuljuk a régi mester-
ségeket. Molnár Anett gyöngyfűző-, 
szövő, Szalavári Anna csipkeverő-népi 
ruhakészítő, Németh Ferenc fafaragó, 
én pedig kosár- és szalmafonó leszek. 
Technika órán is ezt a fajta kézműves-
séget tanítom, és elhatároztam, hogy 
lesz majd egy hely, ahol a társaimmal 
átadhatjuk ezt a tudást a gyerekeknek. 
Összedugtuk a fejünket és Anett felve-
tette, hogy csináljunk egy tábort. Hát 
ezért van tábor, s ezért hagyományőrző. 

- De miért pont itt ? 
- Egy februári nap kibicikliztünk 

ide, s amikor megláttam az iskolát, azt 
mondtam, hogy itt alkotóházat kellene 
csinálni, és ide kell hozni azt a tábort is, 
amit Anett talált ki. 

- Tehát megvolt a terv, de hogyan 
tovább? 

„LÉTREHOZTUK AZ APÁRÓL-FI-
ÚRA ALAPÍTVÁNYT 

- Hát, pénzünk nem volt. Mind-
annyian kevés fizetésből élő pedagógu-
sok vagyunk. A fiatalok közművelődési 
tevékenységébe szeretnénk bekapcso-
lódni, a régi kismesterségeket, a kör-
nyék hagyományait újraéleszteni, ápol-
ni. 

Egy hónap alatt - rohammunkában 
- csináltuk meg az alapítványt, amiben 
sokat segített Kis Kati. A nyár a nya-
kunkon, s mi elkezdtünk szponzorok 
után kutatni. 

- Kik segítettek? 
- Nagyon sokan. Szeretném mind-

nyájukat megemlíteni, mert visszaad-
ták a hitemet. Először is az alapítvány 
létrehozói: 14 magánszemély, akik sze-
retik a kézművességet, szeretik, ha a 
szemük szépet lát. Aztán a Polgármes-
teri Hivatalból Kerezsi Jenő. Aztán a 
Zsindely Kft, Matykó család, Szabó 
Sándor, Polgárvédelem, Kesztyűs csa-
lád, Paliszander Bt., Referencia Kft, 
Gabona, Béke Mgtsz. Tiszatáj Mgtsz, 
Városi Művelődési Központ, Spedi Bt., 
Szenttamási Húsüzem, Röszler János, 
Árvái János, Városüzemeltetési Cent-
rum, Varga József, a Kölcsey úti Álta-
lános Iskola... és persze a szülők. Nem 
volt olyan nap, hogy ne hoztak volna 
egy láda gyümölcsöt, dinnyét vagy fagy-
laltot. Nagyon jól érezték magukat ná-
lunk. 

A tábor munkájában Tajti Gáborné 
vállalt a legtöbbet. Fantasztikus, hogy 
mit össze nem dolgozott ez a csapat. Itt 
min de ni szerelemből volt. 

„A FIÚK A LÁNYOKKAL EGYÜTT 
GYÚRTÁK, NYÚJTOTTÁK AZ AL-
MÁSPITÉNEK VALÓT, PALACSIN-
TÁT SÜTÖTTEK, NOKEDLIT SZAG-
GATTAK, MOSOGATTAK, PUCOL-
TÁK A VÉCÉT..." 

- Hogyan telt egy napotok? 
- 6-8 fős csoportokban forgórendsze-

rű. foglalkozásokon sajátíthatták el a 
gyerekek a szövés-fonás, fafaragás, ko-
sárfonás, szalmázás, nemezelés, 
gyöngyfűzés, batikolás csínját-bínját. 
Es hát a főzés. Minden gyerekre leg-
alább egyszer rákerült a főzés reszortja. 
Szó nélkül csinálták dolgaikat. A gyere-
kek nagy gondoskodással, energiával, 
akarattal fogtak bele minden munká-
ba, senki sem hagyta félbe, amit elkez-

dett. Délután előadások voltak. Eljött 
hozzánk Halkovics János bácsi, ki a né-
pi hangszerekről mesélt, a citerazene-
karral énekeltünk. Itt járt Szabó József 
református lelkész, ki Törökszentmik-
lós és környéke történetéről mesélt, 
vendégünk volt a Kaly Lulugyi cigány-
zenekar, kiállítást szerveztünk a gyere-
kek itt elkészült munkáiból; s amint 
látod, most esküvővel egybekötött tánc-
mulatság van nálunk a Miklós Néptán-
cegyüttes vezetésével. 

- A falubeliekkel milyen a viszonyo-
tok? 

- Délután meséltük a néniknek, 
hogy esküvőre készülünk, erre Ők ösz-
szehordták a meghalt papák öltönyeit, 
csizmáit, még egy esküvői ruha is előke-
rült. A tábor elején sokat kellett a lel-
kükre beszélni, hogy jöjjenek, de aztán 
olyan volt, mintha a nagypapáink, 
nagymamáink lettek volna. Mindenben 
maximálisan segítettek. A mai mulat-
ságban is 70 éves nénik ropták a táncot. 

„NAGYON SOK ERŐT KAPTUNK 
A GYEREKEKTŐL, HOGY TOVÁBB 
KELL CSINÁLNI, HOGY ENNEK 
VAN ÉRTELME." 

- Pár nap es bezáródnák a táborka-
puk. Lesz-e folytatás ? 

- Igen. Kétféle képpen szeretnénk 
működni. Télen Törökszentmiklóson, 
alkotóházban szeretnénk dolgozni, 
nyáron pedig Óbalán az iskolában. 
Most érzem először, Tiogy megtaláltuk 
azt a csatornát, amin a bennünk lévő 
energiákat jó útra tudjuk téríteni... 

Ennyire futotta, s a gazdaasszony 
már ment is tovább, hisz várták a gye-
rekek, a mennyasszonyt is meg kellett 
táncoltatnia. 

Még én is táncoltam, meg is vendé-
geltek. Mulatott a falu apraja-nagyja. 

Aki nem hiszi, járjon utána. 
Busái Barbara 



14 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1993. október 5. 

APROSAGOK, JOTANACSOK - NŐKNEK 
Konyhai furfangok: Régi közis-

mert fogás: a sütemény alapanyagának 
összegyúrása előtt a tojás sárgájához 
egy csipet sót tettek, ettől a sült tészta 
élénk sárga színt kapott 

A konyhai bántó zsírszagot petre-
zselyemmel közömbösítették: a zöldsé-
get akkor tették a serpenyőbe, amikor 
más forró volt a zsír vagy az olaj 

A galuskának kitűnő ízt adtak az-
zal, hogy húsleveslében főzték ki, ebbe 
tettek még néhány csepp olajat is, ne-
hogy összeragadjon a nokedli 

*«* 
A legmakacsabb hagymaszag is 

azonnal megszűnik, ha kezünket 2-3 
percig híg (halványrózsaszín) hiper-
mangánoldal tban áztatjuk. 

Nyáresti szalonnasütések alkalmá-
val hasznos dolog az égő vagy parázsló 
farakásokra időnként sót szórnunk - a 
koromképződés egyharmadára csök-
ken. A szabad tűzhelyek téglaszegélyét 
gyorsan megszabadíthatjuk a füst és 
korom nyomaitól, ha egy kézikefét 
ecetbe mártunk, és azzal sikáljuk le a 
megfeketedett részeket. 

Hogyan kezeljük a foltos pecsétes 
szőnyeget? 

Az égésnyomok ellen a következő a 
segítség: csipesz és borotvapenge segít-
ségével húzzunk ki néhány szálat a 
szőnyeg valamelyik nem szem előtt lé-
vő részéből, a szálakat tegyük az égett 
lyukra vagy foltra, rögzítsük színtelen 
ragasztóval, fedjük le konyhai papír-
törlővel, s tegyünk rá egy jó nehéz 
könyvét. Ha legalább egy napig így 
hagyjuk, a szálak szorosan a szőnyeg-
hez tapadnak és a folytonossági hiány 
eltűnik. 

« « « 

A piszkos, sáros cipő nyomait még 
azon nedvesen szórjuk be sóval, hagy-
juk rajta 15-20 percig, majd porszívóz-
zuk föl. A kiömlött vörösbor foltját 
ugyanígy szedhetjük ki, de a vörös ne-
dűvel áztatott felületre fehérbort is önt-
hetünk - az utóbbi ugyanis közömbösí-
ti az előbbit, a nehéz bútorok lábnyo-
mait eltüntethetjük, ha nedves ruhán 
keresztül vasalóval gőzöljük a szőnye-
get, s a lenyomódott részeket rögtön 
ezután átkeféljük. 

Szépségápolás „lecsóval" 
Augusztusban „olcsó" a lecsóhoz 

való paprika és paradicsom, de egyi-
kük sem csak jóízű étel készítéséhez 
alkalmas. 

A paprika szépítkezésre is kiválóan 
megfelelő. Az erős paprika szeszes ki-
vonata bőrfrissítő, hajszálértágító hatá-
sú, ezért reumás panaszok kezelésére 

bedörzsölőként használható. A papri-
ka bőrszépítő hatását otthon készített 
arcpakolásokkal is kipróbálhatjuk. 
Már néhány kezelés után észrevehető-
en javul a bőr állapota, bársonyos ta-
pintású lesz. Mindig friss, érett paprika 
levét vagy összezúzott húsát használ-
juk. A pakolóanyagot közvetlenül fel-
használás előtt készítsük el, hogy fris-
sen tehessük a letisztított bőrre. 

Összetétele a következő: egy evőka-
nál összezúzott paprikahúst egy tojás-
sárgáját, egy evőkanál tejfölt jól össze-
keverünk és felkenjük az arc és nyak-
bőrre. Tíz-tizenöt perc után langyos 
vízzel öblítsük le. 

gyorsabban nőnek, fényüket lakkozás 
nélkül is 2-3 hétig megőrzik. A köröm-
re növő bőrt se vágjuk le, a reszelő tom-
pa részével nyomkodjuk vissza. 4-5 he-
tenként érdemes körmeinkről a reszelő 
élével a megkopott, sérült szaruréteget 
lekaparni. 

A paradicsomnak hidratáló hatása 
van, fokozza a bőr feszességét, rugal-
masságát. Színtelenítő, tehát szeplős, 
májfoltos arcra is ajánlható. A pakolást 
a következőképp végezzük: a paradi-
csomot fölszeleteljük, és a szeleteket a 
letisztított és vékonyan bekrémezett 
bőrre helyezzük, gézzel lefedjük. A ke-
zelés öt-tíz percig tart. utána a bőr mi-
nősége szerint szükséges krémet simít-
suk a bőrre. 

Kézápolás olló nélkül: 
Manapság manikűröztetésre egyre 

kevesebbeknek telik, érdemes tehát a 
kézápolásnak sajátkezű módszereit al-
kalmazni. 

Háztartási teendők közben a külön-
böző élelmiszerek gyakran nehezen el-
távolítható elszíneződést okoznak a 
bőrön. Az általában kéznél lévő bőrkí-
mélő citromlével gyorsan lemoshatjuk 
a konyhai munka nyomait. 

A kézápolás egyik legjobb módja a 
zsíros pakolás: hetente legalább egy-
szer vastagon kenjük be kezünket va-
zelinnel vagy babakrémmel, húzzunk 
rá pamutkesztyűt, és legalább 20 percig 
pihentessük. Ezalatt a körmök és a bőr 
megpuhulnak. 

A körömápolásnál lehetőleg mel-
lőzzük a körömollót. Könnyen felsért-
heti és fertőzheti a körömágyat. Helyet-
te reszelőt használjunk, az olló mellő-
zésével a körmök egyenletesebben, 

Vacsora gyertyafénynél 
Mostanában ismét divatba jöttek a 

gyertyafényes vacsorák. Nem árt ezért 
néhány hasznos tanácsot megjegyezni: 

Az égő gyertyák nem csöpögnek, 
ha használat előtt hideg, sós vízbe áz-
tatjuk, majd gondosan megszárítjuk 
őket. 

A gyertya élettartama jelentősen 
megnövelhető, ha meggyújtás előtt ala-
posan lehűtjük. A néhány óráig mély-
hűtőben tárolt gyertya egyenleteseb-
ben, lassabban ég, mint a szobahőmér-
sékletű. 

« « « 

Az olvadt majd megdermedt gyer-
tyacseppektől kapargatás nélkül is 
megszabadíthatjuk a gyertyatartót, ha 
kb. egy órára mélyhűtőbe tesszük. 
Mélyhűtő híján ugyanezt az ered-
ményt érhetjük el, ha a gyertyatartót 
forró vízzel alaposan meglocsoljuk és 
puha papírkendővel átdörzsöljük. 
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OSZI MAGAZIN 
MIKORTÓL SIMOGASSUK? 

Simogass csak, olyan a kezed - e 
szavakkal kezdődik Ady Endre Becé-
ző, simogató kezed című verse. S va-
lóban, az ember szeretetre, simoga-
tásra vágyik már attól a perctől kezd-
ve, hogy megszületett. Sőt a legújabb 
kutatások szerint megszületése előtt 
is. Ezért aztán korunk orvosa arra 
okítja a szíve alatt magzatát hordó 
kismamát, hogy kezdje a hasfalon át 
a simogatást. A gyerek megérzi és 
igényli a becézést, meg is hálálja idő-
vel tudatosan, amit a külvilágról még 
mit sem sejtve, tudat alatti ösztönei-
vel felfog. És ne csak simogassa az 
anyja a még nem is látott magzatot, 
beszéljen hozzá, duruzsoljon neki. 
Mint minden víz, a magzatvíz is fel-
erősíti a hangot, Kísérletek egész sora 
bizonyítja, hogy a gyerek már az 
anyaméhben hall hangokat, legfő-
képpen a mamáét, ezért hat rá isme-
rősen és megnyugtatóan, miután 
megszületett, ezért ismeri fel minden 
hangok közül legelőbb ezt. Anyja 
szívdobogását is hallja világrajötte 
előtt, és ha újra meghallja e dobo-
gást, ha a mama keblére öleli, nyom-
ban elcsendesedik. Ösi ösztön a sze-
retetvágy. Él a magzatban, erősen él 
már akkor is, amikor a szeretet fogal-
mát még nem ismeri. 

KI MIRE TÚLÉRZÉKENY? 

Túlérzékenységnek is nevezhető 
az allergia, amely a tüneteit részlete-
sen elsőnek leíró Pirquet szerint az a 
megváltozott reakciókészség, ame-
lyet az emberi vagy állati szervezet a 
betegség átvészelése, esetleg testide-
gen anyagokkal való kezelése útján 
szerez. Napjaink orvosai viszont a 
normális szervezetre azonos adagban 
veszélytelen ellenanyagok által kivál-
tott specifikus reakciókészséget ne-
vezik allergiának. Ami persze csak 
fogalmazási különbség, és mit sem 
segít azon, aki valamire valóban al-
lergiás. Hiszen a bizonyos anyagok 
iránti túlérzékenységből eredő bajok 
között számos felettébb kellemetlen 
akad. Ilyen például a szénaláz, a tü-
dőasztma és számos szérumbeteg-
ség. Magát az allergia szót a görög 
„más" plusz „cselekszik" szavakból 
képezték, ami arra utal, hogy az al-
lergiás beteg szervezete másként cse-
lekszik, azaz viselkedik, mint kellene. 
Ma már számos kitűnő gyógyszer van 
az allergiás eredetű panaszok enyhí-
tésére, a megbetegedések egy része 
azonban még mindig nehezen kezel-
hető, ezért kerül olyan gyakran szóba 
az allergia tévében, rádióban, újsá-

gokban. A sokat hallott szó végül is 
úgy beépült a köznyelvbe, hogy tréfás 
értelemben is gyakran használják. 
Például, ha egy gyerek nem boldogul 
a számtannal, azzal csapja le a köny-
vet, füzetet, hogy allergiás a matema-
tikára. 

MENJÜNK-E VILÁGGÁ? 

Hogy ki menjen világgá és ki ne, 
az ugyebár szabad elhatározás kér-
dése. Tehát ha valaki világgá akar 
menni, azt semmiképp se beszéljük 
le. Főleg akkor ne, ha az illető tíz éven 
aluli. Legalábbis így gondolták a hol-
land illetékesek. De hát hova akarhat 
az ember ilyen korban vándorolni? 
Ha morcos kedve van, leginkább a 
világ végire. Az pedig messze van, 
fárasztó odabaktatni. Ezért aztán 
jobb, ha helybe hozzák. Pontosan ezt 
tették egy amszterdami játszótéren. 
Szépen odavitték a világ végét, és be-
fedték ponyvával. Rá is írták akkurá-
tusan egy táblára, hogy ez a világ 
vége, így aztán senki sem kételkedhet 
benne, hogy valóban az. A játszótér 
szemben lévő sarkában vályú, abban 
vándorbatyuk és vándorbotok. Aki 
gyerek duzzogni kezd, civakodni a 
pajtásaival, csak odaszalad, felkapja 
az útiholmit, és mehet világgá, egé-
szen a ponyváig, amely alatt aztán 
különböző próbákat kell kiállnia, 
akárcsak az igazi mesehősöknek. Há-
rom fiatal leány tartja fenn e sátorte-
tős világ végét, az egyik pszichológus-
nak készül, a másik óvónőképzőbe 
jár, a harmadik színinövendék. Cél-
juk a gyermeki lélek megismerése, és 
úgy látszik, a világ vége ehhez rop-
pant alkalmas hely, mert már az első 
hónapokban annyi érdekeset tapasz-
taltak, hogy alig győzték jegyezgetni. 

MEGVAN A LOCH-NESS-i 
SZÖRNY? 

Hatan, Skócia ellen! - jelszóval ex-
pedíció indult Törökszentmiklósról a 
kockás szoknya, a whisky és a skót 
duda hazájába. A világlátás mellett 
céljuk volt az is, hogy találkozzanak 
a Loch-Ness-i szörnnyel. Annyi men-
de-mondát hallottak már róla! Nem 
csoda, hogy szerették volna szemtől-
szembe látni, „gyönyörködni" hosszú 
nyakában, „szép" fejében..., vagy bor-
zadva elszaladni előle. 

Mint a mellékelt fotón látható, 
eredeti környezetében sikerült is len-
csevégre kapni a híres szörnyet. (Saj-
nos, nem nekik!) De azért szívesen 
megosztják élményüket a kedves Ol-
vasóval. 

Mivel azonban nem akarunk a fél-
retájékoztatás divatos hibájába esni, 
lássuk az igazságot! 

Nagy-Britannia leghosszabb tava 
a 37 km hosszú 2,5 kin széles LOCH 
NESS. Körülötte szelíd dombok és 
sziklás helyek váltakoznak. Itt leg-
szebb a skót táj. A tó partján várrom 
emelkedik, csonka tornyából ragyogó 
kilátás nyílik minden irányba. A víz 
felülete ezer színben tündöklik, rajta 
motoros hajók közlekednek. Itt kere-
sik régóta a titokzatos „loch-nessi 
szörny"-et, de még soha senki nem 
találta meg. 

Ezen a vidéken elég nagy a sze-
génység. Szeretnének az idegenforga-
lomból jobb módot teremteni, ebben 
segít nekik a „népszerű jelenség." 

H. Jné 

FELHÍVÁS KEDVES 
OLVASÓINKHOZ! 

Úgy látszik, mostanában a LEG-
ek korszakát éljük. A Szolnok Megyei 
Néplapban (még annak idején) keres-
ték a legszebb ifjú párt. Utána került 
sor a legszebb kisgyermekre, majd a 
„nagyik" következtek. Ez adta az öt-
letet, hogy mi is hirdethetnénk vala-
mi hasonlót. 

Kereshetnénk például a legszebb 
járdái versenykerékpárost, 

- a legszebb kukadöntögetőt, 
- a legszebb éjszakai dalnokot, 
- a legszebb motorost, 
- a legszebb kutyasétáltatót, (le-

hetőleg szájkosárral!) 
- a legszebb fagyinyalót, 
de legjobban a legszebb lapter-

jesztőt, a TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS 
VIDÉKE számára! 

Vár juk Olvasóink javaslatai t , 
újabb ötleteit a szerkesztőségbe! 
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RENDORSEGI HÍREK 
A törökszentmiklósi strandon gondtala-

nul fürdött a nyári nagy melegben F. Á. ken-
deresi lakos, majd meglepődve vette tudo-
másul, hogy az őrizetlenül hagyott személyes 
holmijait, ruhaneműket, karórát, készpénzt 
és valamennyi iratait ismeretlen tettesek eltu-
lajdonították. Nem sokkal a rendőrségre tett 
bejelentést követően a szolgálatot teljesítő 
rendőrjárőrök igazoltatták a város területén 
gyanús csomaggal közlekedő N. Jánost, és 
S. Eleket. Már az igazoltatáskor feltűnt a ren-
dőröknek, hogy az egyik személy női kvarcó-
rát visel a karján. Az előállításuk után végzett 
csomag és ruházat átvizsgálása alkalmával 
előkerültek a strandról ellopott dolgok és a 
kihallgatás során beismerték cselekményü-
ket. 

* * * 

Őrizetbe vétel mellett büntető eljárás in-
dult Miczi Sándor tiszaroffi lakos ellen, aki 
alaposan gyanúsítható, hogy augusztus 24-
re virradóan, ablakbetörés útján behatolt a 
Közép-Tiszavidéki ÁFÉSZ Tiszaroffi 11. sz. 
Vegyes Iparcikk Áruházába és onnan 10.000 
forintértékben különböző tárgyakat tulajdoní-
tott el. Nevezett gyanúsítható hasonló jellegű 
bűncselekmények elkövetésével. 

A Tiszabői Művelődési Ház raktárhelyisé-
gébe lakatlefeszítés módszerével hatoltak be 
ismeretlen tettesek, ahonnan alapítványi se-
gélyt, ruhaneműt és cipőt tulajdonítottak el 
10.000 forint értékben. A rendőrség rövid 
dőn belül elfogta a bűncselekmény elköveté-
sével alaposan gyanúsítható Bruna László 
Burai Eszter, fk. M. Jenő és M. Zsuzsa tisza-
bői lakosokat, akik ellen betöréses lopás el-
követésének gyanúja miatt indult büntető el-
járás. 

* * * 

Ismeretlen tetteseket keres a rendőrség, 
akik szeptember 2-re virradóra, ajtó- és lakat-
lefeszítés módszerével behatoltak a tiszate-
nyői Községi Klub Könyvtárba és onnan 1 db 
Elekta típusú színes televíziót, gyári száma 
EMK10100254, és 1 db Elekta típusú videót, 
gyári száma: 01200547/F tulajdonítottak el. A 
keletkezett kárérték kb 60.000 forint. 

A törökszentmiklósi ÉLKER 3. sz. Felül-
járó ABC-jét ismeretlen betörők többször lá-
togatták meg az elmúlt hónapokban. Leg-
utóbb szeptember 7-re virradóan rácskifeszí-
tés módszerével hatoltak be és 50.000 forint 

értékben italárut, dohányárut, kávét és édes-
séget tulajdonítottak el. 

Ezen utolsó alkalommal azonban a rend-
őrjárőr tetten érte őket betörés közben. Cser 
István törökszentmiklósi lakos gyermekkorú 
fiával együtt követte el a cselekményt és a 
rendőrségi kihallgatások során derült ki, hogy 
még gyanúsíthatok a vasútállomás melletti 
diszkont, valamint az Arany ABC betörésével 
is. 

* • * 

Tiszabőről látogatott szeptember 7-én a 
délelőtti órákban a törökszentmiklósi Hunyadi 
úti Általános Iskola tornatermébe Mányi 
György tiszabői lakos. Az öltözőből sportcipő-
ket , készpénzt és egyéb tárgyakat tulajdoní-
tott el, kb 6.000 forint értékben. A személyle-
írás alapján a nyomozók eljutottak az elköve-
tőig, aki ellen más bűncselekmények miatt 
már rendőrségi és bírósági eljárás van folya-
matban. 

Őrizetbe vétel mellett folyik az eljárás 
Szűcs Sándor 34 éves tiszatenyői lakos el-
len, aki úgy kívánt könnyen és gyorsan pénz-
hez jutni, hogy nagy értékű szerszámokat 
kölcsönzött ki és rövid időn belül értékesítette 
azokat, majd a pénzt saját céljaira fordította. 
Törökszentmiklósról parkettacsiszoló gépet, 
Mezőtúrról fűrész és fúrógépet, Szolnokról 
körfűrészt, Rákóczifalváról gyorsvágót, Mart-
fűről csiszolót kölcsönzött és értékesített. 

A rendőrség előtt ismert, mivel több kapi-
tányság is folytat ellene csalás és más bűn-
cselekmény miatt eljárást, hogy ő volt az, aki 
Törökszentmiklós területéről egy hónap alatt 
két gépjárművet kísérelt meg eltulajdonítani. 
Az általa okozott kárérték több százezer fo-
rint. 

Két fiatalkorú, F. Attila és E. Imre kengyeli 
lakosok gyanúsíthatok azzal, hogy szeptem-
ber 9-re virradóan lakatpánt lefeszítés mód-
szerével behatoltak a Kengyeli Általános Is-
kola büféjébe. A fiatalkorúak mintegy 6.000 
forint értékben dohányárut, édességet, rágó-
gumit tulajdonítottak el. 

Nagy kárértékű betöréses lopás történt 
szeptember 15-re virradóan a Törökszent-
miklósi Csillag Divatházban. Az elkövetők a 
hátsó udvarról ablakbefeszítés módszerével 
hatoltak be, és nagy mennyiségben ruhane-
műket, cipőket, műszaki cikkeket, és kozme-

' tikumokat tulajdonítottak el. A betöréses lo-

pásban ismeretlen elkövetők felderítésére és 
az eltulajdonított tárgyak felkutatására a ren-
dőrség más kapitányságokkal közösen foly-
tatja a vizsgálatot. 

Szeptember 16-án került rendőrségi őri-
zetbe Zsákai György és több bűntársa, akik 
alaposan gyanúsíthatok, hogy ugyariezen a 
napon a hajnali órákban gépkocsival Tiszate-
nyőre mentek és az ott levő 13. sz. vegyes-
boltba, kirakatüveg betörés módszerével be-
hatoltak. Közel 100.000 forint értékben élel-
miszert, dohányárut, szeszes italt, édességet 
tulajdonítottak el, melynek nagyobb részét a 
rendőrség a házkutatások során megtalálta 
és lefoglalta. A fentieken kívül alaposan gya-
núsíthatok, hogy betörés módszerével ők lá-
togatták meg a törökszentmiklósi Nyár ABC-t 
is. 

* * * 

Három ismeretlen elkövetőt keres a ren-
dőrség, akik alaposan gyanúsíthatok, hogy 
szeptember 15-én az éjszakai órákban eltu-
lajdonítottak Törökszentmiklós, Széchenyi út 
112. szám elől egy Lada típusú személygép-
kocsit, majd Szajol külterületén megállítottak 
egy gépkocsit, annak vezetőjét spray-vel le-
fújták és kb. 40.000 forint készpénzét eltulaj-
donították. A gépkocsit másnap Szolnok te-
rületén a rendőrök megtalálták. A cselek-
ménnyel kapcsolatban a lakosság részéről 
az információkat a rendőrségi ügyeletre, 
vagy közvetlenül a bűnügyi osztályra lehet 
megtenni. 

Német állampolgárt, értek tetten szep-
tember 17-én az éjszakai órákban a rendőr-
járőrök, amint Törökszentmiklós külterületén, 
a benzinkút mögötti hétvégi házak egyikébe 
ablakbetörés módszerével behatolt és egy 
másikba kísérelt meg bemenni. Steinger Ma-
rio ügyében a rendőrség soron kívül bíróság 
elé állítást kezdeményezett. 

Horgászcsónakot loptak Tiszapüspöki 
községben az élő Tisza partjáról, majd a csó-
nakkal a Tisza túloldalára mentek, ahonnan 
másfél mázsa zöldséget tulajdonítottak el. A 
helyi rendőrök rövid időn belül eljutottak 
György László és Kovács Zoltán tiszapüspöki 
lakosokhoz, s azok társaihoz, a csónak és a 
zöldség lefoglalásra került, velük szemben 
lopás miatt büntető eljárás indult. 
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KELET-TÜZEP RT. 
106. számú telepe 
Törökszentmiklós 

MOST ! 
ÉRDEMES VÁSÁROLNI, 

akciós ár amíg a készlet tart! 

-fenyő fűrészelt gerenda 
-2"-os fenyő fűrészáru 
-44 mm-es fenyő fűrészáru 
-1 "-os fenyő fűrészáru 
-fenyő tetőléc 
-import hullámpala (ukrán) 
-Jager brikett 
-oltott mész 
-Magyar zsákos cement csak 

regi ar 
X .9 .520, -F t/r 

2 ^ 3 3 5 , - F t / r f i 3 
1 6 . M 5 , - p í / m 3 
1 7 . 6 4 Q f F t / m 3 
1 9 . 7 j 0 O \ F t / m 3 
2§eC-Ft/dt3 

36, -F t /q \ 

új ár! 
15.616,-Ft/m3 
18.600,-Ft/m3 
12.900,-Ft/m3 
14.100,-Ft/m3 
16.300,-Ft/m3 
232,-Ft/db 
695,-Ft/q 
308,-Ft/q 
504,-Ft/q 

A közölt árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN FORGALMAZZUK AZ ALÁBBI MINŐSÉGŰ 
TÜZELŐANYAGFÉLESÉGEKET: 

TATAI TOJÁSBRIKETT 760,-Ft/q 
BERENTEI DÚSÍTOTT DIÓ 525,-Ft/q 
CSEH BARNA SZÉN 540,-Ft/q 
EGYSÉGES TŰZIFA 424,-Ft/q 
FŰRÉSZELT TŰZIFA 463,-Ft/q 

SZERVEZETT HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 

Nyitvatartási rend 
hétfőn 
keddtől-péntekig 
szombaton 

Címünk: 
Törökszentmiklós Bethlen Gábor út 42. 

Telefon: 302 (60)356-191 

7 órától 12 óráig 
7 órától 16 óráig 
7 órától 12 óráig 
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TUDNAK ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL? 
ESÉLYLATOLGATÓBAN A LABDARÚGÓKNÁL 

A TSE labdarúgói az előző idényben 
kiestek a NB III-bóL Játékosok, vezetők, 
szurkolók készültek lélekben az alacso-
nyabb osztályra, s aztán megtörtént a 
csoda. Egy visszalépés következtében a 
csapat mégis ott folytathatta, ahol a nyár 
elején abbahagyta. De sajnos úgy tűnik, 
ez nemcsak az osztályra vonatkozik, ha-
nem az eddigiek alapján a szereplésre 
is. - Volt-e értelme bentmaradni? Van-e 
remény a megkapaszkodásra? Mi az oka 
az immár harmadik éve tartó mélyrepü-
lésnek? - Megannyi súlyos kérdés, me-
lyekre a választ Elekes Istvánnál, az 
idén megbízott szakosztályvezetőnél 
kerestük. 

Talán kezdjük az utolsó kérdésnél -
javasolja Elekes István. - Három évvel 
ezelőtt kezdődött a válság, amikor az e-
ló'ző szakosztályvezetés Dobozi Gyulá-
val az élen elkerült a városból. Akkor 
minden szempontból szétesett a csapat. 
Dobozi és a Mezőgép révén biztosítva 
voltak a megfelelő anyagi és egyéb körül-
mények, amelyek meghatározták a lab-
darúgás minőségét. Távoztával - s a vál-
lalat helyzetének nehezülésével - a körül-
mények is rosszabbodtak, s noha voltak 
szakmai gondok is - gondolok itt az előző 
edzőre és néhány jétékosra a legfőbb 
bajt az okozta, hogy hatékony vezetés 
nélkül maradt a gárda. Ez a tény minden 
téren folyamatos hanyatláshoz vezetett, s 
az előző bajnokság téli szünetében elju-
tottunk a mélypontig, amikor a tavaszi 
szezonra az alapozást gyakorlatilag csak 
az ifjúsági játékosok kezdték el. Akkor 
Csontos Lajos felkérésére Subicz Imre 
vállalkozóval és Bernáth Béla TÜZÉP-ve-
zetővel bekapcsolódtunk a szakosztály 
életébe, megpróbáltunk segíteni, de a 
szakosztály vezetésétől húzódoztunk. 
Egy kicsit felelősnek is érzem magam, 
mert ha korábban lépünk, talán néhány 
problémát sikeresebben kezelhettünk 
volna. 

- Végül június 6-án mégis elvállaltad a 
szakosztályvezetői megbízatást, segítőtársaid 
a fent említettek lettek. Mi tettetek - tehettetek 
- a romhalmaz újjáépítése érdekében? 

Először is végrehajtottunk egy edző-
váltást. Mint említettem, nem fő okként 
ugyan, de az előző tréner személye is 
közrejátszott a sikertelen szereplésben. 
Nem az volt a gond, hogy korábban 
együtt játszott a fiúk nagy részével, ha-
nem az, hogy nem találta meg velük a 

megfelelő hangot, nem tudott igazán lel-
kesítőleg hatni rájuk. Mivel ő maga is úgy 
érezte, ezzel az állománnyal nem tud 
eredményt elérni, s mi is úgy gondoltuk, 
váltásra van szükség, az éppen lejárt szer-
ződéseit nem újítottuk meg. Új edző után 
néztünk, olyan embert kerestünk, akiben 
megvan a kellő belső motiváció, hogy 
olyan helyre kerüljön, ahol eredményt 
várnak tőle, ahol minőségi munkát kell 
végezni, s ehhez van kellő tudása, tapasz-
talata is. Ezt az embert Földes János sze-
mélyében találtuk meg, aki az akkori csa-
pat ismeretében velünk egyetértve úgy 
látta, hogy némi erősítéssel többet lehet 
belőle kihozni, mint amit tavaly produ-
kált. 

Ehhez viszont - a morális helyzet javí-
tása érdekében is - szükségesnek láttuk 
néhány játékos távozását. Ezek közé tar-
tozott Rupa János, akivel igen komoly 
problémák voltak, Lengyel Rudi és Ra-
mos Bandi, akiknek a tudásával nem vol-
tunk megelégedve és Mihály Attila, aki 
bejelentette, hogy amennyiben nem tu-
dunk neki kezdőposztot biztosítani, nem 
kíván Miklóson focizni. Távozott Ramos 
Béla is, akinek anyagi igényeit nem tud-
tuk kielégíteni. Helyettük új játékosok 
után néztünk, így került hozzánk a jugo-
szláv Cubra testvérpár Szarvasról illetve 
Nagyszénásról, Mérész Zoltán Újszász-
ról, s ide ígérkezett Tatár György Karcag-
ról. Kezdés előtt úgy nézett ki, jó kis tár-
saság lesz ez. 

Megpróbáltuk rendezni az anyagi 
helyzetet is. Sikerült megszervezni egy 
30-40 fős vállalkozói kört is, amely vállal-
ta a szponzorálást, biztosította a játékos-
vásárláshoz, anyagi ösztönzéshez szük-
séges, összegeket. 

- Az elmondottak szépen hangzanak, 
mégis joggal meriil fel a kérdés, érdemes volt-e 
ragaszkodni a benntmaradáshoz. Az együttes 
a pofozógép szerepét tölti be a csoportban, 7 
mérkőzés után egyetlen ponttal I:í79esgóla-
ránnyal zárja a tabellát. 

Meggyőződésem, hogy mégis érde-
mes volt. A Megyei I. osztály sem jár 
sokkal kisebb költségkihatásokkal, s a cél 
így is úgy is az NB III-ba való visszakerü-
lés lett volna. Újra kezdeni pedig sokkal 
nehezebb valamit, mint folytatni. Sajnos 
váratlan és nagyon kellemetlen meglepe-
tések értek bennünket a bajnokság kezde-
tét követően. Egy meghatározó ember, 
Szecsei váratlanul távozott, Barabást el-

vitték katonának, Mérész meglepetéssze-
rűen visszament Újszászra, Tatár ugyan-
olyan váratlanul nem érkezett meg Kar-
cagról. Itt álltunk kezdő emberek nélkül, 
még kispadra sem tudtunk ültetni játé-
kost. Kaptunk, ahová lehetett, igazoltunk 
Szolnokról minimális összegért három 
fiatal játékost, akik ügyesek ugyan, de az 
osztályra még nem igazán érettek. Való-
jában tehát 4-5 mérkőzésen nem volt egy 
igazi, teljes csapatunk. 

- Most újabb teher szakadt a vezetés nya-
kába. Földesi edző hat mérkőzés után lemon-
dott, az őpótlásáról is gondoskodni kell. Nem 
hiszem, hogy a bajnokság menetében ez 
könnyű lesz. 

- Sajnos valóban elment, mert lelkileg 
nem bírta elviselni a kudarcokat. Távozá-
sa föladta a leckét, s nekünk gyorsan kel-
lett lépnünk. Eldöntöttük, hogy most, 
menet közben idegenből új edzőt hozni 
teljesen értelmetlen volna, s a szakosztá-
lyon belüli megoldáson kezdtük törni a 
fejünket. A végeredmény az lett, hogy 
Csontos Lajost bíztuk meg az edzői teen-
dőkkel, segítője Bana János lesz. Csontos 
jól ismeri a fiúkat, hiszen együtt játsza-
nak, reméljük, átérzi majd a feladattal já-
ró felelősség súlyát, s akkor ilyen minő-
ségben is nagy hasznára lehet a csapat-
nak. 

- Térjünk vissza a legfontosabb kérdéshez! 
Meg tud kapaszkodni a társaság az NB IH-
ban, vagy eltelik fölöslegesen egy év vergődés-
sel? 

Meg fogunk kapaszkodni. Időköz-
ben javult a helyzet, mert Tatár Gyuri 
megérkezett, szerződtettünk egy tehetsé-
ges román játékost, s tervezzük a legkö-
zelebbi jövőben egy gólerős csatár igazo-
lását is. Egyébként is több van ebben a 
csapatban, mint amit a számszerű tények 
mutatnak. Bízunk benne, hogy már ősz-
szel bekövetkezik a javulás, s eljutunk 
odáig, hogy tavaszra meglegyenek a 
bentmaradási esélyeink. Ha a hátralévő 9 
mérkőzésen sikerülne 9 pontot gyűjteni, 
akkor meglenne ez az esély. A 9 pontra 
pedig a mostanra kialakult gárdát - mely 
sokkal erősebb, mint az eddig 4-5 mérkő-
zésen volt - képesnek tartjuk. 

Szurkolunk, hogy így legyen 

PÁSZTOR 
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EGÉSZSÉGES ÖNBIZALOMMAL 
NYITÁNY ELŐTT A KÉZILABDÁSOKNÁL 

Tóth András szakosztályvezetőt a 
bajnoki idény kezdete előtti utolsó 
edzésen kerestük meg. Elsősorban a 
csapat és a vezető nyitány előtti hangu-
latára, a végső eredményt illető esélyla-
tolgatásra, célkitűzésekre voltunk kí-
váncsiak. A riport készítésének idő-
pontja nem volt véletlen, úgy gondol-
tuk, hogy az azóta lejátszott három 
mérkőzés eredményének ismeretében 
még érdekesebbek lesznek az általa el-
mondottak. 

Jó hangulatban, az elvégzett munka 
által adott önbizalommal vágunk neki az 
idénynek. Ilyen jó felkészülési időszaka 
hosszú évek óta nem volt a csapatnak, a 
karokra és lábakra elvégzett sok-sok gya-
korlat, az augusztusi 35-40 fokban lerótt 
kilométerek, az egészséges versenyszel-
lem optimizmussal tölt el bennünket. A 
látszólag talán kissé „idősnek" tűnő 27,6 
éves átlagéletkorral járó rutinnal párosul 
egy 186 cm-es átlagmagasság, ami azt 
hiszem, irigylésre méltó egy 16-os keret 
esetében. 

- A tavasszal fiatalítási tervek is szóba 
kerültek. 

- Igen, ígértük, hogy fiatalokat építünk 
a csapatba, s részben meg is tettük. Az 
Olajbányászból kölcsönzött Horváth And-
rás és a leszerelt Búzás Norbert 21 évesek, 
a frissen igazolt Patacskai László 23. De 
igazán nem az életkor számít, hiszen a 
csapat meghatározó játékosai. Danyi, 
Csuti, Gulyás, Sípos nagyszerű játékosok, 
külön-külön is képesek mérkőzést eldön-
teni. Kapusaink szintén megbízható telje-

sítményre képesek, Fejes és Tajthi is szá-
mos csatát nyert már színeinkben. 

- A csapat sajnos ebben az évadban is 
Szolnokra kényszerül „hazai" mérkőzései-
vel Mi volt az indoklása - hiszen több 
csapat is beadta - a kérelem elutasításá-
nak? 

Elszomorító, de a szövetség elnöksége 
még csak válaszra sem méltatta próbálko-
zásunkat a hazai szabadtéri pályát illető-
en. Pedig mi is fizetjük a tagsági díjat 
ugyanúgy, minta „nagycsapatok". így ma-
rad Szolnok. Minden mérkőzést szombat 
délelőtt 10.30-kor játszunk, a szurkoló-
buszt 9.45-kor indítjuk a gimnázium elől. 
Remény nemigen van, hogy a közeljövő-
ben idehaza játszhatunk, hiszen a sport-
csarnok építése ebből a választási ciklus-
ból már kicsúszott. Volt két éve egy nagy 
lehetőség, amikor szerintem indokolatla-
nul óvatos volt a döntéshozók köre, de 
ezen már kár keseregni. Szerencsére vi-
szont az önkormányzat biztosított szá-
munkra olyan anyagi feltételeket, hogy 
fizetési gondjaink egy pillanatig sem vol-
tak. 

- Bár a gárda a 3. helyről az 5-re 
csúszott vissza, gondolom, az edző szemé-
lye változatlan marad. 

Természetesen Kocsis Lajos vezetőe-
dző munkájával maximálisan elégedett 
vagyok. Tud bánni a fiúkkal, szakmai tu-
dását, az osztály csapatairól meglévő is-
mereteit senki sem vitathatja el. Sosem 
engedi a csapatot „leülni", még 5-6 gólos 
hátrányban sem adja fel. Én továbbra is 
bízok magávalragadó egyéniségében azzal 

együtt, hogy többször illettem már kritiká-
val is. 

- Milyen eredményre számíthatunk a 
csapattól az évadban?. 

Az első edzésen indításképpen azt 
mondtam a fiúknak, nyerjék meg a baj-
nokságot. Tudom ez nagyon felelőtlen ki-
jelentésnek tűnik, de hiszem, hogy ez is 
benne van a csapatban. Persze a realitás 
az más, hiszen sokszor kis dolgokon múlik 
egy egygólos győzelem vagy vereség. A leg-
nagyobb gond az, hogy a játékvezetői gár-
da - tisztelet a kivételnek - messze nem áll 
feladata magaslatán. Legtöbbször tudjuk 
már a mérkőzés előtt, hogy „itt ma mi nem 
nyerhetünk", vagy azt, hogy „pártatlan" 
játékvezetésben lesz részünk. 

Ezt a tényt nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, mint ahogy azt sem, hogy komo-
lyan kell számolni a felkerült Újkígyóssal 
és Nyírbátorral, a kiesett Cegléddel és az 
osztályban örök második Szarvassal. De 
nem lebecsülendő ellenfél Tiszavasvári és 
Kiskunmajsa sem, a Csepel mindig jó, s a 
hírek szerint nagyon megerősödött a Du-
nakeszi. 

Mindent összevetve ismét az-1-6. hely 
megszerzése a cél, hogy ebből mi teljesül, 
majd 8-9 hónap múlva tudjuk meg. Abban 
mindenképpen bízom, hogy akkor is fel-
emelt fejjel állhatok egy újabb riport elé. 

Október 5-én, három mérkőzés után 
már valamivel többet tudhatunk. 

Köszönöm a beszélgetést. 
- P G -

CSAK ÍGY TOVÁBB! 
REPÜLŐRAJTOT VETTEK AZ ATLÉTÁK 

A TSE atlétái augusztus 9-én kezdték meg a felkészülést az őszi 
megyei és országos bajnokságokra. A Megyei Atlétikai Szövetség 9 
főnek biztosított 7 napos edzőtáborozási lehetőséget a Szolnoki MÁV-
MTE létesítményeiben ideális körülmények között (atlétikai pálya, 
futófolyosó, uszoda, szálloda, étterem). Az ott végzett napi két edzés 
eredménye hamarosan megmutatkozott. 

Augusztus 28-án a Budapest serdülő „B" bajnokságon Cson-
tos Rozália 80 m síkfutásban 10,7 mp-es, 80 m gátfutásban 12,6 
mp-es eredménnyel végzett az első helyen, az ezt követő szep-
tember 3-4-i szolnoki serdülő „B" megyei bajnokságon pedig 7 
megyei bajnoki címet, 8 második és 9 harmadik helyezést értek 
el a TSE atlétái. 

A győztesek eredményei: 

Csontos Rozália (1980) 

Földvári Attila (1980) 

Bussay Péter (1981) 

Lovas Anett (1980) 

Szuromi Attila (1979) 

80 m gátfutás 13,0 mp 

300 m síkfutás 44,5 mp 

gerelyhajítás 26,90 m 

súlylökés 8,76 m 

300 m síkfutás 44,4 mp 

távolugrás 420 cm 

gerelyhajítás 46.00 m 

Az újabb sikerek színhelye Kecskemét volt, ahol a harmadik 
alkalommal megrendezett Németh Javelins országos gerelyhají-
tó versenyen (védnöke Németh Miklós olimpiai bajnok) Szuromi 
Attila a 14 éves (44,58 m), Bertán Gábor pedig az ifik versenyeit 
(58,12 m) nyerte meg. 

Az edzőtáborban és az egész évben folyó kemény munka ered-
ménye már a felkészülési versenyeken is látszott, de az igazi megmé-
rettetés szeptember 11-12-én következett el. E két napon bonyolítot-
ták le a Népstadionban a serdülő „B" korcsoportosok országos baj-
nokságát, ahol a törökszentmiklósi fiatalok több kiváló eredményt 
értek el. 

Eredmények: 

Csontos Rozália (1980) 

Szuromi Attila (1973) 

80m gátfutás II. hely 12,9 mp 
80 m síkfutás III. hely 10,4 mp 
300 m síkfutás V. hely 44,2 mp 
gerelyhajítás II. hely 46,68 m 

Szuromi Attila eredményével Aranyjelvényes minősítést szerzett, 
Csontos Rozália pedig teljessé tett éremgyűjteményét, hiszen a júliusi 
magyar bajnoki címe összetett címe mellé most egyéni ezüstöt és 
bronzot szerzett. 

Edzőjük: Bertán István 
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HALOTTAINK 
Ambrus Józsefné Monoki Piroska 81 éves; Fehér Illés 73; Suki Gyuláné Maka Erzsébet 71; Szántósi Lajos 87; Berta 
Istvánné Ladányi Katalin 90; Kelemen Gábor 37; Kánya Lajos 75; Jenei Gábor 59; Balázs Mihály 73; Cikora István 40; 
özv. Strapecz Pálné Vida Margit 94; Vincze Bálint 61; Békési Sándorné Kovács Anna 50; Búzás Károlyné Talabér Mária 
71; Nagy Lajos 71; Széles Károly 69; Vig Mária 54; Bium Györgyné Pásztor Margit Katalin 71; Kenyeres Andrásné Matuz 
Mária 49; Szurmai Ferencné Szécsi Ibolya 65; Óz János 41; Polgár János 80; Gyenes Mihályné Béres Mária 61; Nagy 
József Lajos 65; Sándor Miklósné Markóth Ilona 96; Líbor Sándorné Pozderka Mária Magdolna 95; Szecsei László 64; 
Őz Józsefné Lukács Márta 89; Grónás Jánosné Makai Erzsébet 76;Hevesi András 83; Tamasi Jánosné Tekse Katalin 
67; ifj. Török Zoltánná Zsigri Mária 38; Lajkó Andrásné Gazdag Erzsébet 49; Czégény János 60; Czégény Jánosné 
Csöke Klára 58; Tisza Sándor 43; Csík Józsefné Csapó Mária 71; Dopsa József 56; Lestár János 69; özv. Polgár 
Józsefné Csikós Margit 92; özv. Pató Sándorné Návai Julianna 85; Urbán József 38; özv. Kurdics Zsigmondné Holicska 
Mária 86; Kiss Frigyes 63; Molnár Antalné Szöllősi Teréz 85; Hagymási Lajos 75; Molnár József 84; Tigyi László 69; 
Györe Lajos 62; Szokolai György 84; Stummer Antal 81; Gyenes János 51; Veres Józsefné Labéczi Rozália 88; özv. 
Néma Józsefné Szarnák Mária 83; Pál Ferenc 78 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

A MUVELODESI 
KÖZPONT AJÁNLATAI: 

Szüreti vigasságok 1993. október 8-án pénteken 
SZÜRETI FELVONULÁS 15 órától 

SZÜRETI MULATOZÁS GYEREKEKNEK 16 órától a Művelődési 
Központ udvarán 

SZÜRETI BÁL 19 órától 
Közreműködik: a FORTUNA zenekar és 20-30-22 óráig a BETLI-DUÓ 

A MŰVELŐDÉSI JKÖZPONT VÁRJA 
KULBJAIBA, SZAKKÖREIBE, 

TANFOLYAMAIRA: 
Kézimunka kör: hétfőn 15 órakor 

Kaktusz kör: minden hónap második hétfőjén 17 órakor 
Fazekas kc>r: hétfőn 14 órakor 

Modellező kör: pénteken 15.30 órakor 
Szövőtanfolyam: szerdán 17 órakor 
Bőr-stúdió: szerdán 1630 órakor 
Életmód klub: kedden 17 órakor 

Nyugdíjas klub: kedden 15 órakor 
Origami klub: hétfőn 17 órakor 

Francia társalgási klub: szerdán 17 órakor 
Angol társalgási klub: hétfőn 17 órakor 

Német társalgási klub: csütörtökön 17 órakor 
Cimbora irodalmi klub: szombaton 10 órakor 

Néptánciskola: szerdán 15 órakor - felsőtagozatosoknak 
16.30 órakor - alsótagozatosoknak 

Népi játék, néptánctanfolyam: csütörtökön 1630 órakor óvodásoknak 
Aerobic: hétfőn és csütörtökön 18 órakor 

Kondicionálótorna: hétfőn és csütörtökön 1930 órakor 
Kung-fu: kedden és pénteken 18 órakor 

Novemberben indul: 
Szabás-varrás tanfolyam kezdőknek 
Oszidő klub-változó korú hölgyeknek 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Művelődési Központ 30-as szobájában 

Színházbusz indul a Művelődési 
Központ szervezésében: 
1993. OKíóber 11-én, 16 órakor a Vidám Színpad 

ROCKY HORROR SHOW musical és 
1993. november 16-án, 16.30 órakor a Mikroszkóp Színpad 

ZSARU KABARÉ című előadásaira. 
Jegyek a Művelődési Központ 30-as szobájában igényelhetők. 

és még egy lehetőség 

1993. június 2-án volt városunk Zeneiskolájának dísz-
termében keresztyén diaporámás vetítés, ahol a diafilm a 
Lehetőség címet viselte. Még abban a hónapban más érde-
kes rendezvény is elősegítette a legjobb lehetőség választá-
sát. Erre a rendezvényre emlékeztetnek a hirdetőoszlopokon 
látható plakátfoszlányok: Zenés evangélizáció városunk 
parkjában, a Kossuth téren június 14-19 között. Nyári prog-
ramunk folytatódott egy őszi hétvégén. 

Szeptember 24-én tanulságos filmvetítés várta az érdek-
lődőket a pódiumteremben, amelynek Jézus élete volt a 
címe. A film az akkori idők egyik leghitelesebb történészé-
nek dokumentuma alapján készült. Következő nap ugyan-
azon a helyen, mint „Ujabb lehetőség: Zenés evangélizáció 
II." zajlott. 

Ezeken a rendezvényeken nem egy vallást propagáltunk, 
hanem az élő Istennel való személyes kapcsolatot és igazi 
barátságot az Úr Jézus Krisztussal. Ezt a tartalmas életet - a 
Biblia tanítása alapján - a bennünket megszólító Isten sza-
vain keresztül hirdettük. 

Hitünk szerint a Biblia kijelentései útjelzőként adattak 
az élet forgatagában levőknek - azaz mindnyájunknak -, a 
szívünkben rejlő üresség megszüntetésére. 

Ha valaki szeretné megismerni az általunk hirdetett igaz-
ságokat, akkor szeretettel várjuk a következő címre: Baptis-
ta Imaház, Deák F. u. 26. 

Alkalmaink: 
Vasárnap 9.30 és 18.00 Istentisztelet 
Csütörtök 18.00 Bibliaóra 
Péntek 16.00 Gyermek-bibliaóra 
Szombat 16.00 Tea Klub 

... van még egy lehetőség. 
Majnár Zsolt 

baptista lelkész 
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