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Szokolai György 
1909-1993 

Tisztes kort megélve távo-
zott közülünk... A krónikás 
bizonnyal feljegyezte - amit 
talán kevesen tudnak - ,hogy 
a Dráva-menti Barcsról el-
származott pedagógus - so-
kunknak Gyurka bácsi - váro-
sunkban iskola - és kollégium 
- alapító volt. 

A pécsi tanárképzős és a 
szegedi főiskolai évek után -
rövid „kitérővel" - két évig 
Rákospalotán tanít, majd 
1936-tól városunkban polgári 
iskolai tanári megbízást kap. 
A háború után - 1946-ban -
segítőtársaival megszervezi a 
dolgozók polgári iskoláját és a 
Bercsényi Miklós Gimnázium 
jogelődjének gyökereit ere-
dezteti. Tevékeny alkotómun-
kája folytatódik az általános 
iskolai kollégium életrehivá-
sával, 1948-ban, majd 1951 és 
1952-ben a gimnáziumhoz 
kapcsolódó leány- illetve fiú-
kollégium beindításával. Az 
ötvenes években ő volt a pe-
dagógus-sportegyesület, a 
„Fáklya" toborzója. Közben 
néhány évig matematika 
szakfelügyelő és egyetemi 
diplomát szerez Debrecenben 
matematikából. 

Örömét lelte a tanításban, 
de igazán otthonosan a kollé-
giumban érezte magát , 
amelynek 1951-70-ig - nyug-
díjazásáig - igazgatója volt. 
1957-től magam is négy évet 
töltöttem az egykori fiúkollé-
gium falai között. Kicsiny te-
lepülésekről, tanyákról, osz-
tatlan iskolákból érkeztünk, 
sokan anyagi nehézségekkel. 

Nekünk és még több generá-
ciónak sokat jelentett a kollé-
gium szelleme és az egykori 
igazgató vonzó egyénisége. 
Tévedés azt állítani, hogy a 
pedagógiához sokan értenek, 

annál is inkább, mert egy ha-
táron túl ez a hivatás már mű-
vészet - vallotta ő is. Tehette, 
mert ezzel az érzékkel a ter-
mészet megáldotta. Tehetsé-
ge kibontakoztatásához szé-
les és mély elméleti ismerete-
ket, gyakorlati alapokat szer-
zett. Megértette velünk, hogy 
valódi emberi értelmünket és 
értékünket nem önmagunk-
ban, hanem másokban, em-
bertársainkban találjuk meg. 
Társas lények vagyunk, de át-
kos mérgünk az önzés, az ego-
izmus. Lendületes egyénisé-
gével alkotó ifjú közösséget 
kovácsolt, és késő estékbe 
nyúlóan foglalkozott a tehet-
ségessel, az elesettel, a vissza-
húzódóval - az emberrel. 

Megbecsültette velünk a szü-
lőt, a családot, a társat, az idő-
sebbet, a kollégiumot és az is-
kolát. Csorbíthatatlan, szent 
értékként tiszteltette növen-
dékeivel a tudást, a tudás for-
rását, a munkát , a becsü-
letességet és az emberi méltó-
ságot. Legendás önkormány-
zatot „varázsolt", amely nem 
másolata volt az akkori állam-
apparátusnak, s szinte min-
den vonásában ma is „tanít-
ható". 

Igazi, vérbeli pedagógus 
volt. Ösztönösen és tudato-
san, filozofikusan és cselekvő-
en, alkotóan és sikeresen. Iz-
zott és világított Manapság 
mintha kevesen lennének ha-
sonlóak..., és vajon kapott-e 
méltó közmegbecsülést? 

A közel negyedszázados 
nyugdíjas évei is szellemi és 
fizikai frissességgel teltek. 
Csodáltuk vitalitását, a napi 
tízezer lépéses „sétáit". Társá-
val, feleségével - Ilus nénivel, 
akivel 1937-ben kötött házas-
ságot - három gyermeket ne-
veltek fel, s hat unokának ör-
vendhetett. 

Nemcsak viszonylag 
hosszú, de teljes élet is volt az 
övé. Anyagi javakat nem ha-
gyott hátra - neki magának 
sem volt soha. Nem azt tartot-
ta fontosnak. Öröksége szel-
lemi, és ezért maradandóbb. 
Tanítványai, tisztelői sokasá-
gának emlékében él tovább. 

Herczegh M. 
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EMLÉKEZZÜNK! 

Október 23-án a Kossuth téren vá-
rosi ünnepség keretében tiszteleg-
tünk 56 emléke előtt. Most, novem-
berben Zas Lóránt verse emlékeztes-
sen bennünket a megtorlásra, a for-
radalom mártírjaira. 

Zas Lóránt: 

NOVEMBERBEN 

(A Farkasréti temetőben, ezer és ezer lobogó 
gyertya fényénél) 

Novemberben szürkék az utcák, 
Novemberben szürkék az emberek, 
Novemberben Budán és Pesten 
nevetni nem lehet. 

Novemberben a Farkasréten 
halottak napi mise-csend fogad. 
Novemberben fehér virággal 
fedik a sírokat. 

Novemberben égnek a gyerh/ák, 
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok, 
Noívmberben földig hajolnak 
a sötét kalapok. 

Nozvmberben itt esküt'szegtek, 
gyaláztak törvényt, tiportak jogot. 
Nozvmberben vörössel, várel 
a máglya lobogott. 

Noívmberben erőszak zmgott, 
gumibot tépett, börtön kacagott. 
Noívmberben a homlokunkra 
égettek csillagot. 

Nowmberben sírnak az utcák, 
novemlvrlvn sírnak az emberek. 
Noívmberben könnyek köszöntik 
az elesetteket. 

Nowmberlm csend iwn és Ivke, 
temető, fej fa, virág és kereszt. 
Noirmh'rben az álmodó rög 
itt tart és nem ereszt. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE MELLÉKLET 

Bár még aranyos napsugárban 
fürödtek a fák és bokrok október 
elején, ezerszínű lombjuk már az 
őszről árulkodott. Ha pedig ősz 
akkor a figyelem ismét az idősek 
felé fordul. Ez nem véletlen, hi-
szen ők is életük őszéhez érkez-
tek. 

Természetesen nem csak egy-
két napon érdemel(né)nek ki-
emelt törődést és szeretetet. Dol-
gos életükkel ők teremtették meg 
az utánuk jövők boldogutésának 
lehetőségeit. A háborút követő 
korszak - az ő fiatalságuk - ke-
mény éveket hozott. Nekik készült 
annak idején a hároméves terv, 
majd az ötéves tervek sora. Sokat 
sújtott közülük törvénysértés, 
igazságtalanság, amiért akkor 
még zúgolódni se lehetett. Most 
pedig nem ők tehetnek a mai sok 
gazdasági nehézségről, a fiatalok 
életkezdési problémáiról. Inkább 
még most is igyekeznek segíteni 
nekik, szerény képességeik sze-
rint; Emellett példát mutatnak a 
türelemre, az igényeknek a lehe-
tőségekhezvaló igazítására. Éve-
ik számának növekedésével 
azonban egyre fogy lelki és fizikai 
erejük. A magányosoknak még 
nehezebb! Jó, hogy van, aki meg-
fogja a kezüket. Talán ki sem bír-
nák másképp. 

Idén október elsején rendezték 
meg az idősek napját a Dózsa 
Filmszínházban. A zsúfolásig 
megtelt teremben bensőséges 
ünnepség vette kezdetét Szegő 
János polgármester köszöntőjé-
vel, amit kis műsor követett az 
óvodások, valamint a Városi Nő-
klub közreműködésével. Kada 
György köszönte meg a gondos-
kodást minden idős ember nevé-
ben, majd Tombor Józsefné 
mondta el saját versét az idősek 
magányosságáról. Utána a Kör-
hinta című kedves, régi magyar 
film repítette vissza mindnyájukat 
feledhetetlen ifjúságukba. 

A Szociális Gondozási Köz-
pont egy tálca süteménnyel aján-
dékozott meg minden megjelent 
idős vendéget, ugyancsak ők áll-
ták a terem és a film költségeit is. 
A műsor megszervezéséért és a 
világításért a Városi Művelődési 
Központé az érdem. 

Ez azonban csak egyikfele volt 
a megemlékezésnek. Folytatódott 
21 -én a Szociális Gondozási Köz-
ponthoz tartozó klubban. Míg ta-
valy összevontan tartották kis 
öregjeik ünneplését, most a tagok 
kényelme érdekében (meg a nagy 
létszámra való tekintettel is) külön 
rendezték meg. A Fürst Sándor 
utcában működik az Idősek Klub-
ja. Itt Dr. Süle Mihály önkormány-
zati képviselő köszöntötte az idő-
seket, majd az Arany János úti 
óvodások kedveskedtek kis mű-
sorral és saját készítésű ajándék-
kal a mindig hálás közönségnek. 
A közös ebéd után Balogh Károly 
gondoskodott tangóharmonikájá-
val a jó hangulatról. 

Az I. sz. Idősek Klubjában (az 
Almásy úton) a polgármester üd-
vözölte az ünneplőket. Kada 
György és Sáringer Józsefné 
mindannyiuk gondolatait fejezték 
ki saját költeményükkel. A Petőfi 
Sándor Általános Iskola tanulói-
nak jelenete után itt is elfogyasz-
tották az ünnepi ebédet, majd Haj-
nal Imre és Halkovics István cite-
ráján megszólalt a talpalávaló. Vi-
dám nótaszó és tánc feledtette a 
kort és a kórt egyaránt. 

Mindkét klubban örültek a ta-
gok a hangulatos, szép óráknak, 
de még náluk is boldogabbak vol-
tak gondozóik és vezetőik, hogy 
sikerült mosolyt varázsolni a meg-
fáradt arcokra. Ők jól tudják - és 
napról-napra át is élik - hogy „a 
legkiválóbb adomány a szeretet." 

Ezért tolmácsoljuk nekik a rá-
juk bízottak köszönetét! 

Hajnal Józsefné 
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HÍREK, AKTUALITÁSOK 

ALFÖLDI TAJAK, EMBEREK MIKLÓSI LEGÉNY A TELEVÍZIÓBAN 

FOTOPALYAZATI KIÁLLÍTÁS A 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Jubileumi kiállítás megnyitójára került sor október 
23-án a Művelődési Központ Pincegalériájában. Ponto-
san húsz évvel ezelőtt rendezték meg első alkalommal 
a hagyományteremtés szándékával az Alföldi tájak, 
emberek elnevezésű fotópályázati kiállítást. Miközben 
pénz, idő talán érdeklődés fogyatkozása miatt is egyre 
kevesebb hasonlóra kerül sor az országban, városunk-
ban minden két évben töretlenül sor kerül a pályázat 
meghirdetésére. Töretlen az érdeklődés is, a húsz év 
alatti tíz pályázatra 692 fotós 3026 képet küldött be, 
amelyből 918 került bemutatásra. Most, a 10. alkalom-

mal 36 
s z e r z ő 
nevezett 
144 kép-
pel , 
melyből 
a z sű r i 
32 alko-
tó 70 fo-
tóját vá-
lasztotta 
ki. 

Ha-
s o n l ó a n 
a koráb-Arató Tibor: Futtatás 

Kardos Tamás: Az én házam 

biakhoz, a mostani anyag is igen színvonalas és sok-
rétű, a fotótechnika széles skáláját vonultatja fel. A 
fotósok sajátos nyelvükön, sajátos eszközeikkelbeszél-
nek az Alföldről, az alföldi emberről és környezetéről, 
bemutatva a még föllelhető jellegzetes tájakat, népi 
mesterségek 
et, a tanyavi-
lágot, s a pa-
raszti munkát 
is . Kedvenc 
téma az alföldi 
állatvilág, s a 
táj jellegzetes 
szépsége a 
különböző év-
s z a k o k b a n . 
Múlt és jelen, 
régi és új har-
m o n i k u s a n 
egészíti ki, te-
szi teljessé az Alföldről alkotott képünket. 

A zsűri Arató Tibor budapesti, Ádám János miskol-
ci, Berta Béla budapesti és Szatmári Imre szentesi 
művészek alkotásait tartotta díjazásra érdemesnek. A 
kiemeltek Balla István bőrész stílusosan, objektívet 
megformáló plakettjét valamint a Polgármesteri Hivatal 
Kulturális és Szervező Irodájának, a Jászkun Fotó-
klubnak és a Magyar Amatőr Fotósok Országos Szövet-
ségének külöjndíjait kapták meg. A szép kiállítás no-
vember 21-ig tekinthető meg. 

HÁROM NAPOS ÖRÖMÜNNEP A 
GYEREKEKNEK 

A felszabadult játék örömét nyújtotta október 15-
17-én a Művelődési Központ a legifjabbak számára. 
Három napon keresztül zajlott a városi nintendó baj-
nokság, aminek nem akármilyen tétje volt: a győztes 
elnyerte a jogot a televízió Elektor kalandor c. játéká-
ban való részvételre. A tavaly decemberben indult te-
levíziós játékban való részvétel feltétele a crossbar 

telefon, s mivel városunkban 
ilyen nincs, a miklósi gyere-
kek ettől a lehetőségtől eles-
tek. Amikor a Tv októberben 
meghirdette az országos baj-
nokságot, Bíró Angélában, a 
Művelődési Központ népmű-
velőjében felvetődött a gondo-
lat, hogy jó lenne, ha legalább 
egyszer törökszentmiklósi is 
szerepelhetne a tévés vetélke-
dőben. 

Benevezett az országos bajnokságba, kért a televí-
ziótól egy időpontot, aztán elindult szponzorokat ke-
resni. Szerencsére akadtak, akik tudtak és akartak 
áldozatot hozni a gyerekekért, s így megnyílt az út. A 
Filmcentrum, a Mezoprint Reklámiroda, az Info Török-
szentmiklós és az Ideál-Miklós Kft a városi verseny 
lebonyolítását, az Alföldi Gabonaipari RT, az ÁFÉSZ, a 
Referencia Kft és a LEHEL Hűtőgépgyár pedig a Tv-s 
szereplést finanszírozta anyagiakkal és értékes ajándé-
kokkal. A kb. 200 nevező közül Csicsei Zoltán (képün-
kön) került ki győztesen, akit október 18-án a televíziós 
szereplés sem különösen ejtett zavarba, s a szponzorok 
által felajánlott összes ajándékot elnyerte. 

Gratulálunk. 

SOKAN MÉG NEM TUDJÁK: 

A MAGÁNGYÓGYSZERTÁR IS 
MINDENKIÉ 

Belépéskor a Kossuth térrel szemben lévő nemrég 
megnyílt szépen berendezett, ragyogó tisztaságú Fon-
tana Gyógyszertárban a tulajdonos Orosz házaspárék 
mosolyogva fogadtak. Aztán mikor jövetelem célját kö-
zöltem, kissé megfogyott arcukon a mosoly. Arra vol-
tam ugyanis kíváncsi, magánpatikát nyitni könnyebb-
e, mint más egyéb vállalkozás, s arra, hogy most, 
amikor napirenden van a gyógyszertárak privatizáció-
ja, miért éppen a nehezebb megoldást választották. A 
feleség, Oroszné Mariann vitte a szót. 

- Ázért döntöttünk a magánpatika mellett, mert 
nem tehettünk mást. 31 évig vezettük férjemmel Tisza-
püspökiben a gyógyszertárat, de olyan kicsi volt a 
forgalma, hogy nem biztosította volna számunkra a 
megélhetést, ha privatizálják. Szerettünk volna a szak-
mánkban maradpi, s mert a lányunk is végzett gyógy-
szerész, a fiunk is annak tanul, tudtuk: nem csak 
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kettőnknek kell belőle megélni. Mivel úgy gondoltuk, 
hogy csak egy magánpatika tud eltartani majd mind 
négyünket, eldöntöttük, hogy azzal próbálkozunk. Elkép-
zelésünket a megyei tiszti főgyógyszerész is támogatta, így 
hát nagy bátran belevágtunk. Kis gondolkodás után Tö-
rökszentmiklós mellett döntöttünk, mert tudtuk, a lakos-
ság létszámának függvényében öt gyógyszertárat is elbír-
na, és csak három működik. Ha sejtettük volna, mi vár 
ránk, talán egy lépést sem teszünk. Annyi munkát bele-
fektettünk a patikába, hogy nem tudom, megtérül-e va-
laha is, anyagilag pedig majdnem tönkretett bennünket. 
Sajnos már csak rr^enet közben derült ki, hogy az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Jntézet szinte teljesíthetetlen követel-
ményeket támaszt a magángyógyszertárakkal szemben, 
olyanokat, amelyek az államiakkal szemben soha fel sem 
merültek. Sorozatban értek bennünket az elkeserítő meg-
lepetések, s mire a patika megnyitható állapotba került, 
2,5 millió forintot emésztett fel. Ezt az összeget csak 
hitelből tudtuk előteremteni úgy, hogy az összes ingatlan 
vagyonunk zár alá lett helyezve a ráterhelések miatt. Mire 
működni kezdhettünk, talán már nem is tudtunk igazán 

AZ IDÉN MÁR NEM KÖLTÖZIK AZ OTP 

örülni. 
- Az eltelt egy hónap alatt javult-e egy kicsit a közér-

zetük? Hogy tűnik, lesz-e sikere a Fon tanának? 
- Mint minden vállalkozás, ez is nehezen indul. Min-

dent megpróbálunk, hogy versenyképesek legyünk, hogy 
idecsalogassuk a betegeket, de úgy tűnik, ez nem megy 
egyik napról a másikra. Az egyik legnagyobb gondunk az, 
hogy nagyon sokan azt hiszik, a magánpatikák drágáb-
bak, holott egyáltalán nem, hiszen a gyógyszerek kötött 
árasak. Nálunk is minden ugyanennyi, mint bárhol má-
sutt. A másik problémánk abból a felreértésből adódik, 
hogy a magángyógyszertárba csak magánorvosi vagy ma-
gánrecepttel lehet jönni. Ez sem így van, hiszen szerződést 
kötöttünk a Társadalombiztosítással, s így bárki bármi-
lyen receptet kiválthat, élvezi a biztosítás nyújtotta ked-
vezményeket. 

- Van-e valamilyen előnyük, ami idecsábíthatja az 
embereket? 

- Igen. Az, hogy nálunk olyan, hogy hiánygyógyszer 
nem létezik. Míg az állami gyógyszertárak csak a Me-
gyei Gyógyszertári Központból rendelhetnek, mi az 
ország bármelyik gyógyszer-nagykereskedésétől, tehát 
mindent be tudunk szerezni. Mi olyant nem ismerünk, 
hogy valami nincs, jöjjön vissza egy hét múlva a kedves 
beteg. És van még egy dolog. Mindig igyekszünk maxi-
málisan udvariasak, gyorsak és pontosak lenni. Úgy 
gondoljuk, ez bárminél többet jelent, s j ó gyógyszerel-
látásunk mellett ez vonz ide majd egyre többeket. 

Bár a Referencia Kft eleget tett szerződésben vállalt 
kötelezettségének, mégsem kerülhet sor az új OTP-
székház- október 30-ra tervezett átadására. Az arra 
vállalkozó budapesti cég a beütemezettnél később kez-
dett a belső építészeti munkákhoz, ezért az épület 
birtokba vétele előre láthatólag csak az új év első 
negyedében történhet majd meg. Mint Kóródi Béláné 
fiókvezető elmondta az ügyfelek és dolgozók egyaránt 
nehezen várják a pillanatot, mert az eddig is nagy 
forgalmat és a gyakran nyomasztó zsúfoltságot tovább 
növelte a Kengyelről, Tiszapüspökiből, Tiszatenyőről -
ahol most kezdődtek meg a gázprogramok - érkező 
hiteligénylők hada. 

A várakozási idő és zsúfoltság szinte teljesen meg-
szűnne az új épület átadásával, hiszen az eddigi 299 
m2 helyett 600 m2-es helyiségben várják majd a dol-
gozók az ügyfeleket az ügyintézés lebonyolítására. A 
méretnövekedés lehetővé tenné á jelenlegi számítógép-
park teljes körűvé tételét, mely által jelentősen meg 
lehetne gyorsítani az ügymenetet is. 

MINDENT EGY HELYEN 

Új szolgáltatással örvendeztette meg Árvái János 
fényképész a közelmúltban városunk lakóit. Kossuth 
úti üzletében FOTO AUDIO szaküzletet nyitott, ahol 
egy helyen vásárolhatók olyan árucikkek, amelyek ed-
dig csak a város különböző szaküzleteiben, esetleg a 

lengyel pi-
acon vagy 
sehol sem 
v o l t a k 
megtalál-
hatók. 

Fellel-
he tő a 
fényképe-
z é s h e z 
s zükséges 
e s z k ö z ö k 
szinte tel-

jes kelléktára (gépek, filmek, vakuk, elemek, objektí-
vek, albumok, fotós és videotáskák), színes választék-
ban sorakoznak a audiós eszközök (zsebrádiók, mag-
nós rádiók, CD lemezjátszók, Wolkmenek, fül- és fej-
hallgatók, mikrofonok, hangszórók) és-találhatók itt 
játékok is (gyermekhangszerek, videojátékok, kvarcjá-
tékok, Nintendók, Joystikok). 

Az árak kedvezőek, az árucikkek garanciálisak, fo-
lyamatosak a leértékelési akciók. 
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁI KÖRKÉP 

A KÖLCSEY FERENC ALTALA-
NOS ISKOLÁBAN szomorúan indult 
az új tanév. Mint ismeretes, hihetet-
lenül rövid idő alatt távozott kollégái 
köréből Dr. Szécsi Pálné, az egyik 
igazgatóhelyettes. Fájdalmas űrt ha-
gyott maga után, mint ember és mint 
munkatárs egyaránt. Ó lett volna a 
biztos, tapasztalt irányító az új igaz-
gató: Ferencz Jánosné és az új he-

Utközben a Bodrogon 

lyettes: Dr. Szabó Jánosné mellett. 
Utóda ifj. Szakái Károlyné. A teljesen 
új iskolavezetés a nevelőkkel együtt 
mindent elkövet, hogy a változás ne 
okozzon semmiféle visszaesést az 
oktató- és nevelómunkában, s hogy 
tovább folytatódjanak mindazon te-
vékenységek, amelyek fejlesztik a ta-
nulók képességeit. 

Az „Unnlomuzo tábor" tagjai Egerben 

28 tanulócsoportban történik az 
oktatás. Minden évfolyamában van 
egy Zsolnay anyanyelvi program sze-
rint tanuló osztály - a másodikban 
kettő is - s a program már a 6. évfo-
lyamon tart. Ettől az évtől 2. és 3. 

(II. rész) 
osztályban fakultatív szinten biztosít-
ják az angol és német nyelvtanulást 
heti két órában. A számítástechnika 
oktatását szintén fakultációs formá-
ban a 3. osztálytól tették lehetővé. A 
környezetkultúra oktatása a 4. osz-
tálynál tart. E tantárgy népszerűsíté-
sére - megyei felkérésre - bázis-isko-
laként működnek. Az alsóban már 
hagyományként folytatódik a nép-

táncoktatás. Testneve-
lés tagozatos osztályaik 
száma nyolc. Ez válto-
zatlanul kiemelt terület. 
Évről-évre adnak me-
gyei és országos bajno-
kokat, főleg az atlétika 
az erősségük. Ebben az 
évben felmérik a gyógy-
testnevelés 
-re javasolt 
g y e r e k e k 
s z á m á t , 
majd orvosi 

segítséggel elvégzik a 
szűrést, s a jövő tanévben 
bevezetik a könnyített és 
gyógytestnevelés órákat. 
E tagozaton megvalósul 
az úszásoktatás biztosí-
tása ősszel és tavasszal a 
tömegsport órái alatt. 

Emelt szintű matemati-
ka oktatás három évfo-
lyamon van: 6., 7., 8., 
osztályban. Középisko-
lára előkészítő foglalko-
záson magyarból és 
matematikából vehet-
nek részt a 8. osztályo-
sok. 

7. évfolyamnál tart a 
technika oktatásában a 
lányok tevékenységé-
nek elkülönülése a fiú-
kétól egy országosan 

kidolgozott program szerint, ahol a 
számítástechnika is bekerül atanítási 
órákba. Ehhez hat nevelő vesz részt 
továbbképzésben. 

A biológia szakos tanárok több éve 
foglalkoznak a környezetvédelem-
mel, ebben a tanévben szakkört is 
indítanak. Szoros kapcsolat alakult ki 
a tiszapüspöki iskola hasonló érdek-
lődésű tanulóival, ami nagyon hasz-
nosnak ígérkezik. (Májusban az ÚJ 
NÉPLAP is beszámolt törekvéseik-
ről.) Pályázatokkal próbálnak bekap-
csolódni az országos környezetvé-
delmi programba az anyagi háttér nö-
velése céljából. 

Működik még számítástechnika és 
tűzzománc szakkörük is. A hitoktatás 
a szülők és tanulók igényeinek meg-
felelően folyik. A nyáron komoly 
összegben végeztek felújítási mun-
kákat, amelyek még októberben is 
folytatódnak. 

Úsznak a lánypok a fűzfői uszodában 

Az isko la i D I Á K S P O R T -
EGYESÜLET, valamint a TÖRÖK-
SZENTMIKLÓSI ÁLLAMI GAZDA-
S Á G által alapított „Jó erőnlét -
egészség" Alapí tvány pénzesz -
közeiből a Referencia KFT kivitelezé-
sében a nyár folyamán megkezdő-
dött a kondicionáló terem építése, 
ahol többek közt a városban először 
lesz lehetőség gyógytestnevelés ta-
nítására. Az első ütem befejezése ok-
tóber hónapban megtörténik. 

Ezúttal is kérik a város üzemeit és 
a magánszemélyeket, hogy alapítvá-
nyukat támogatni szíveskedjenek. 
(Az alapítvány számlaszáma: 824-
000620) Akik eddig is segítettek, 
azoknak a támogatását köszönik. El-
látottság terén gondokkal küzdenek. 
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Kevés a számítógép, a videó és vide-
okazetta, több pénz kellene a fejlesz-
tésre. Viszont nincs hiány lelkes és 
tettrekész nevelőkben, akik hat tábort 
is szerveztek, vezettek a nyár folya-
mán. Újszerű kezdeményezés a né-
met nyelvoktatást elősegítő ausztriai 
táboruk, amit közösen valósítottak 
meg a Petőfi Sándor Általános Isko-
lával. Ezt szeretnek hagyománnyá 
tenni, ha a szülők is igényelni fogják. 
Nem újdonság már, de mindig mara-
dandó élményt ad a szlovákiai kirán-
dulás. Az egyhetes úton 25 gyermek 
vett részt egy nevelővel és több szü-
lővel. 

24 gyermek őrzi a nyolcnapos vízi-
túra emlékeit, amit a Tiszán és a Bod-
rogon tettek. A Dombrád-Tokaj-Sá-
rospatak-Tokaj 125 km-es útvonalán 
nemcsak a természet szépségeit 
csodálhatták, hanem a történelmi ne-
vezetességekkel is megismerkedtek. 
Az út jól szolgálta az akarati, fizikai 
képességek fejlesztését és fokozta 
edzettségüket. 

Nyolcnapos volt a káptalanfüredi 
sporttábor is, a 3. és 4. osztályos 
testnevelés tagozatos tanulókkal. 
Gyalogtúrák, versenyek, strandolás 
színesítette a 44 résztvevő program-
ját. Volt naponta úszásoktatás Bala-
tonfűzfón, emellett kirándultak Bala-
tonfüredre, Nagyvázsonyba, Tihany-
ba és Veszprémbe. 

Tíznapos vándortáborba indult 25 
testnevelés-tagozatos tanuló (4., 5. 
oszt.) három nevelővel és két szülő-
vel. A Zempléni-hegységtől Aggtele-
kig gyalog tették meg az utat. A sok 
helyi túra mellett kirándultak Sáros-
patakra, Miskolcra is. 

Mivel évek óta gondot jelent sok 
családban a gyermekek nyári elhe-
lyezése, így megszerveztek egy nyári 
„unaloműző tábort" is. Programjuk a 
szabadidő hasznos eltöltésére irá-
nyult. Batikolás, gyöngyfűzés, origá-
mi, nemezelés, agyagozás, szellemi 
vetélkedők, sportversenyek, úszás-
oktatás és sok játék töltötte ki napja-
ikat. Kirándultak Kecskemétre, Deb-
recenbe, Mezőtúrra és Egerbe. A fotó 
is itt készült, Csányi Gábor 7. osztá-
lyos tanuló munkája. 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN 45 nevelő foglalkozik a 
602 tanuló személyiségének megis-
merésével, általános emberi értékeik, 
jel lemvonásaik, személyiségjegyeik 
fejlesztésével. Különös gondot fordíta-
nak a képességek fejlesztésére. Ezt 
tükrözi már a tanév beindulásával kap-
csolatos tájékoztatásuk is. 

A Zsolnay-féle nyelvi, irodalmi és 
képességfejlesztő program szerint ha-

Túra az osztrák hegyekben 

ladó1-3. osztályosok angol nyelvet is 
tanulnak. Szorobánnal is dolgozik a 
matematika órákon egy első és egy 
második osztály. (Előnyeiről már be-
számoltunk a Hunyadi úti iskolánál.) 

A 4. és 5. osztályosok választhat-
nak az angol és német nyelv közül, a 
6., 7., 8., osztályokban angolt tanulnak. 
Szülői kérésre az idegen nyelv helyett 
anyanyelv i fe lzárkóztatást biztosí-
tanak. 

Egy 8. osztályuk matematika tago-
zatos, vannak emelt szintű nyelvi-ma-
tematikai osztályok: az 5./a, 6./a és 7./a 
Ezekben anyanyelvből, idegen nyelv-
ből és matematikából több órában tör-
ténik a képességfejlesztés és a tehet-
séggondozás. 

A hatodik osztályok évről évre diag-
nosztikus írásbeli vizsgát tesznek ma-
gyar nyelvből és matematikából, s az 
eredmények elemzése alapján készítik 
fel őket a 8. osztályos vizsgára. 

A nyolcadikosok már 4. éve vizs-
gáznak pályairányultság szerint. Az is-
meretek rendszerezésével, felfrissíté-
sével megkönnyítik beilleszkedésüket 
a középiskolába. Mindenki tesz írásbeli 
vizsgát magyar nyelvtanból és mate-
matikából, amelyből van minimum és 
optimum feladatsor. Aki szakmunkás-
képzőbe jelentkezik, szóbeli vizsga-
ként választhat magyar irodalmat, tör-
ténelmet, de lehet mást is. Aki gimná-
ziumba vagy szakközépiskolába je-
lentkezik, annak a fenti kettőn kívül egy 
harmadik, szabadon választott tárgy is 
kötelező. 

Fakultációban háztartási, közleke-
dési ismereteket tanulhatnak. Az utób-
bi alapján tavasszal segédmotor-veze-
tői vizsgát tehetnek. Nagy az igény a 
számítástechnikára is. Emellett még 
képzőművészeti és német nyelvi szak-
kör indul. Arany minősítésű alsós-fel-
sős énekkaruk az idén is eredményes 
munkát tervez. (Díszoklevelük van 
Szolnokról, a Fiúkórusok Országos Ta-
lálkozójáról.) 

Az iskolá-
ban reformá-
tus és katoli-
kus hitoktatás 
folyik a szülők 
és tanulók ké-
rése szerint. 

A tehetsé-
gek kibonta-
kozásához az 
i dén is sok 
v e r s e n y z é s i 
l e h e t ő s é g e t 
adnak. A házi 
szaktárgyi vá-
logatók bizto-
sítják majd a 
sikeres városi 

és területi eredményeket. 
Gondok ebben az iskolában is van-

nak. Drágák a tankönyvek, hiányos az 
ellátás. A Tankerületi Oktatásügyi Köz-
ponton keresztül az önkormányzathoz 
átutalt minisztériumi keret nem időben 
jut el a szülőkhöz. Előbb kellene meg-
érkeznie, nem a tankönyvvásárlások 
után! 

Még mindig nem megnyugtató a 
közalkalmazotti törvényben előírt - és 
1994. január elsejétől bevezetésre ke-
rülő - bértáblázat szerinti bérek önkor-
mányzatra háruló hányadának biztosí-
tása. Sérti a pedagógusokat a sajtó 
olyan kijelentése, hogy az önkormány-
zat vagy utat és csatornát épít, vagy a 
pedagógusok bérét emeli. Hiszen ők 
csak a parlament által megszavazott, 
jogos bérükért harcolnak. A 13. havi 
bér fedezete nincs meg az iskola költ-
ségvetésében. 

Visszapillantva az elmúlt nyárra, két 
tábor szervezésről számolnak be. Az 
egyik Ausztriában volt, a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskolával közösen. So-
káig emlékezni fognak a gyönyörű kör-
nyezetben eltöltött napokra és a nagy-
szerű ellátásra. A másikat Káptalanfü-
reden rendezték. Itt az alsó- és felső 
tagozatos tanulók együtt pihentek és 
szórakoztak nyolc gondtalan napon ke-
resztül 

(Folytatjuk.) 
Hajnal Jné 
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LÉPNI VAGY LÉPÉSRE KÉNYSZERÍTENI 
HÁNY KARNYÚJTÁSNYIRA A TELEFON? 

Lassan két év óta várunk arra, hogy egy egyszerű 
kis szerkezet segítségével irodánkból, lakásunkból 
elérhetővé váljon számunkra a világ. Az a világ, 
amelynek fejlettebb részein pofonegyszerű a dolog: 
ha telefonra van szükségem, megrendelem, befize-
tem, és talán már holnap ott csörög az asztalomon. 
Ez az, ami nálunk máig megoldhatatlan feladatnak 
tűnik. Néha felcsillan a remény ugyan, de csak azért, 
hogy a csalódás még nagyobb legyen. A miértre 
keresve a választ idézzük fel a tényeket. 

1992. eleje a hurráhangulat időszaka. Megtudjuk, 
hogy a Tmiklós-Mezőtúr-Kunszentmárton tengelyen 
elhelyezkedő 26 település önkormányzata KÖRÖS 
COM néven részvénytársaságot alapít, melynek leg-
nagyobb részvényese, a Műszertechnika RT, mint 
kivitelező vállalja a megfelelő tőkebefektető felkutatá-
sát, bevonását. A részvénytársaság 1993. végéig 
ígéri a korszerű távközlési hálózatkiépítését. Megtör-
ténik a társaság cégbírósági bejegyzése, az engedé-
lyek beszerzése, jelentkeznek az igénylők - a vártnál 
és szükségesnél kevesebben--, sor kerül a befizeté-
sekre. A bekerülési költség a lakosság részére 15, 
közületeknek30.000 forint. Igenjutányos ár, mindenki 
elégedett, mindenki bízik. Aztán eltelik 16 hónap, s 
1993. márc ius 26-án a KÖRÖS COM rész-
vényeseinek, az önkormányzatoknak be kell látnia, az 
eltelt időszak alatt egy centivel sem került közelebb a 
telefon. Időközben ugyanis megkezdődött a MATÁV 
privatizációjá, a parlament elfogadta az új távközlési 
törvényt - amelynek lényege éppen a MATÁV mono-
polhelyzetének megszüntetése -, de nem léptette ha-
tályba. Amíg ez nem történik meg nincs remény az 
előrelépésre. A tisztázatlan jogi szabályozás, a meg-
felelő garanciák, jogosítványok hiánya lehetetlenné 
teszik más cégek számára a kivitelezést, a tőkebefek-
tetőket pedig visszatartja. A Műszertechnika RT is 
eredménytelenül kísérletezik ilyenek felkutatásával, 
ezért várakozó álláspontra helyezkedik. 

Marad az eddigi egyetlen szolgáltató és beruhá-
zó, a továbbra is monopolhelyzetben lévő MATÁV, de 
helyzetével fejlesztési forrás hiányában ő sem tud 
élni. Kidolgozza az un. önkormányzati modell fejlesz-
tési elképzelését, amely értelmében minden anyagi 
terhet az önkormányzat nyakába akasztana. Két al-
ternatívát ajánl a városnak. Az egyik szerint - termé-
szetesen nem kevés tulajdonosi hozzájárulás fejében 
- saját beruházásában vállalná 1994. III. negyedév 

végére a város jelenlegi hálózatának automatizálását, 
s ajelenlegi 760-as vonalkapacitás 952-re növelését. 
Ez hasonló volumenű lenne, mint ami Fegyverneken 
és más hasonló kisebb településeken készül, megva-
lósítható, de Törökszentmiklós problémáját nem olda-
ná meg. Gyakorlatilag éppen a telefonnal eddig nem 
rendelkezők- a 15.000 forint befizetők- helyzetét nem 
oldaná meg, ezért az ajánlat az önkormányzat részé-
ről nem elfogadható. 

A másik ajánlat: hozzon létre a MATÁV és az 
önkormányzat egy Kft-t, s közösen végezzék a tele-
fonfejlesztés kivitelezését. Ez egy 4.000 vonalas há-
lózat kiépítését jelentené, amely beruházási költsége 
430 millió forint, s amelyből a városnak 350 milliót 
kellene állnia, s ráadásul a beruházás befejeztével a 
rendszer a MATÁV tulajdonába kerülne. A feltételek 
elfogadhatatlanok, minden marad a régiben. 

1993. júniusában ismét felcsillan a remény. Fel-
keresi az önkormányzatot az Olajipari Fővállalkozó és 
Tervező RT képviselője, s új elképzelést vázol fel 
telefonunk finanszírozására. Bejelenti, hogy az Olaj-
terv fővállalkozásban megépítené a városi hálózatot 
úgy, hogy a várostól nem kívánna többet, mint a 
telefonfejlesztésre mármeglévő pénzösszeg, alakos-
sági befizetés és a városi költségvetésből erre a célra 
elkülönített pénzt. 

Az Olajterv befektetése a MATÁV-val kötött lízing-
szerződés alapján térülne meg. Mivel a két cég már 
hasonló kérdésben korábban is partnere volt egymás-
nak, igen valószínű, hogy a megegyezés létrejön. 
Júliusban a MATÁV levélben jelzi az önkormányzat-
nak, hogy folynak közte és az Olajterv között a tárgya-
lások. Az utóbbi elkészíti együttműködési tervét, min-
den nap várható a megegyezést jelző híradás, s a 
munkálatok kezdete. Nem ez következik be. A legkö-
zelebbi hír már arról szól, hogy a két cég között nem 
jött létre megegyezés, a MATÁV csak olyan feltéte-
lekkel hajlandó együttműködni, amelyek az Olajterv 
számára előnytelenek. 

Érthetetlen. Érthetetlen, hiszen időközben hatály-
ba lépett a távközlési törvény, amely lehetővé teszi, 
vetélytársak jelentkezését a távközlési jog megszer-
zéséért. Veszélybe került a MATÁV piaca, elvesztheti 
monopóliumát a térségben, mégsem hajlandó éssze-
rű kompromisszumot kötni. Miért? Talán mert tud 
valamit. Valamiért úgy gondolja, hogy pozíciói nincse-
nek veszélyeztetve, vetélytársak úgysem lesznek, s 

akkor nincs miért erőlködnie. A'törvény értelmében, 
ha nem akad más jelentkező, pályázatot sem kell 
kiírni, a szolgáltatási jog a MATÁV-é marad. Akkor 
pedig monopolhelyzete is megmarad, s ő továbbra is 
kénye-kedve szerint diktálhat. S itt elérkeztünk a má-
ba. Miután Szegő János 93. július 23-án a MATÁV 
Debreceni Igazgatóságához írt levelére, melyben kér-
te Bárány Endre igazgatót, hogy a tárgyalásokon 92 
ősz óta szóba került fejlesztési elképzelést a megva-
lósítás megkezdése érdekében szíveskedjen konkre-
tizálni, a címzett semmilyen formában nem reagált, az 
önkormányzat számára világossá vált, hogy ha a 
MATÁV-ot léptetni akarja, neki is lépnie kell. De mi-
ként és hová? 

A polgármester 93. október 21-én testületi ülésen 
ismertette a lehetséges utakat. Mivel a koncessziós 
pályázat beadásának határideje november 29., min-
den érintett tudja, hogy tovább várakozni nem lehet. 
A KÖRÖS COM részvényesei (az önkormányzatok 
képviselői) és ügyvezető igazgatója a közelmúltban 
kétszer is megbeszélést tartottak a megfelelő straté-
gia kidolgozása érdekében. Ismét színre lépett a Mű-
szertechnika is, felvette az elejtett fonalat. Ő is és a 
KÖRÖS COM önkormányzatai is tárgyalásokat kez-
deményeztek a MATÁV-val. Október 27-én azok meg 
is kezdődtek, mikor is az érintettek Budapesten Szi-
ráki Péterrel, a MATÁV regionális befektetések koor-
dinációs ágazata igazgatójával vitatták meg az eset-
leges együttműködés lehetőségeit. (A találkozóra lap-
zárta után kerültsor, kimenetele még nem ismeretes). 

Ha a megegyezés meghiúsul, a KÖRÖS COM-
nakolyan helyzetetkellteremtenie, hogy aTávközlési 
Vállalat is pályázni kényszerüljön, mert a pályázatban 
konkrét, számon kérhető ígéreteket, megvalósítási 
tervezetet kell rögzítenie. Ez úgy érhető el, ha a 
KÖRÖS COM maga is pályázik. Az ehhez szükséges 
összeges a Műszertechnika RT biztosítaná. 

Hogy végül melyik megoldásra kerül sor, jelen 
pillanatban még nem tudható. Szegő János megfo-
galmazása szerint egy dolog azonban biztos: „Akár 
lépünk, akár léptetünk, néhány héten belül két évi 
vajúdás után kimozdulunk a holtpontról" Reméljük, 
következő számunkban már konkrét és pozitív ered-
ményekről adhatunk hírt olvasóinknak. 

S Z E R K . 

KÁBELTELEVÍZIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓSON? 
Mint ismeretes, a TELE-COOP tervbe vette váro-

s u n k b a n is a kábeltelevízió bevezetését. A műholdas 
programok vételére is a lka lmas hálózat kiépítésére 
akkor kerülne sor, h a legalább ÍOOO fő igényli a 
l akásába tör ténő bekötést , s ennek csatlakozási 
díját befizeti az előírt időpontig. Mivel a várost átsze-
lő vasú t megdrágí t ja a m u n k á t , a G-faluban leg-
alább 500 l akásba kell kérni a bevezetést. 

A kiépített hálózat biztosítani az MTV 1 -2 adását , 
a Rádió há rom URH adásá t (Kossuth, Petőfi, Danu-
bius) és nyolc műholdprogramot: PRO 7, 3 SAT, 
MUSIC TV, DUNA TV, RTL 2, EUROSPORT, SAT 1, 
RTL PLUS, de a rendszer további programokkal is 
bővíthető. (A távlati tervek között szerepel pl. orosz 

és izraeli műho ldas adás be ik ta tása is.) Helyi s tú-
dióján keresztül tá jékozta tná a nézőket a város 
legfrissebb eseményeiről is. 

A hálózatot a legkorszerűbb amerikai építőele-
mekből 40 k m hosszúra tervezik. A megépítet t rend-
szerre a lakást azonnal rákötnék. Ha kellő számú 
megrendelő h iányában megh iúsu lna a terv, a befi-
zetők pénzüket maradék ta lanu l visszakapják. 

A szervezők megkezdték a szerződések megköté-
sét, s minden kedden ügyeletet t a r t a n a k a Művelő-
dési Központ 2 l - e s te rmében 14,30-16,30-ig. Itt 
bővebb információkkal szolgálnak az érdeklődők-
nek. 

H. J n é 
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J o g i t m é c s o k 

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése (2) 
Bármilyen ellentmon-

d á s o s a n Is h a n g z i k , 
mégis igaz, a dinamiku-
san vá l tozó gazdaság 
csak szilárd, megbízható 
tulajdoni viszonypk kö-
zött működhet. Piacgaz-
daság nem létezhet hitel 
nélkül, márpedig a hitele-
ket valami lyen módon 
„biztosítani" lehet, érté-
kénél fogva és azér t , 
mert a megterhelés vi-
szonylag egyszerű: az el-
idegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzése az in-
gatlan-nyilvántartásba. 

Ehhez viszont az szük-
séges, hogy mind a gaz-
dálkodó szervezetek, mind 
a magánszemélyek tulaj-
doni viszonyai megbízha-
tóak legyenek, mindenki a 
törvényes keretek között, 
úgynevezett „hibátlan" tu-
lajdont szerezzen, tehát ó 
maga és a vele kapcsolat-
ban álló személyek is biz-
tosak legyenek vagyonuk 
háboríthatatlanságában és 
értékállóságában. 

Ez azt is feltételezi, 
hogy az állam egyenrangú 
félként ugyan részt vesz a 
gazdasági életben, de ha-
talmi pozícióban ritkán be-
folyásol gazdasági .folya-
matokat. Ennek megfelelő-
en az állampolgárok, gaz-
dálkodó- és más szerveze-
tektulajdonával rendelkez-
het (pl. földosztás, kisajátí-
tás). Ezt a tényt az alapve-
tő szabályok között dekla-
rálja az alkotmány, amely 
szerint: 

„A Magyar Köztársaság 
biztosítja a tulajdonhoz va-
ló jogot. Tulajdont kisajátí-
tani csak kivételesen és 
közérdekből, törvényben 
szabályozott esetekben és 
módon, teljes, feltétlen és 

azonnali kártalanítás mel-
lett lehet." 

A vagyon legfontosabb 
része az ingatlan, ami 
alapja a gazdaságnak, de 
ugyanúgy alapja a magán-
életünknek is. 

Ezeket az ingatlanokat 
bérelhetjük, jobb esetben 
tulajdonosként rendelkez-
hetünk velük. Az első meg-
oldás rövid távon olcsóbb, 
hosszú távon azonban a 
tulajdonjog megszerzése a 
gyümölcsöző, hiszen az in-
gatlantulajdon jelentős be-
vétel forrása lehet. 

Hogyan is lehet az in-
gatlan tulajdonjogát meg-
szerezni? 

A felelet csak látszólag 
egyszerű, ám hamarosan 
kiderül, hogy számtalan 
jogcím létezik, amelyek 
mindegyike megérdemel-
né a bővebb kifejtést. 

A leggyakrabban adás-
vétel, csere, öröklés, aján-
dékozás címén jutunk tu-
lajdonhoz, ezek a jogcímek 
nem igényelnek különö-
sebb magyarázatot. Sok-
szor azonban nem is va-
gyunk tudatában a tény-
nek, hogy tulajdont szerez-
tünk, - különösen annak, 
hogy milyen mértékben -
amikor ráépítés, hozzáépí-
tés vagy elbirtoklás címén 
szerzünk tulajdoni hánya-
dot más tulajdonából. 
Ugyanígy marad gyakran 
névtelenül a házastársak, 
élettársak tulajdonszerzé-
se, hiszen jellemzően csak 
az egyik fél nevét tüntetik 
fel az ingatlan-nyilvántar-
tásban, de a polgári és a 
családjog szabályai szerint 
a kapcsolat fennállása 
alatt közösen szerzett va-
gyontárgy a törvény erejé-

nél fogva közös tulajdonba 
kerül. 

A szűkös lakáshelyzet a 
fiatalokat, a nyugdíjak elér-
téktelenedése, a beteg-
ség, a magány az időseb-
beket kényszeríti a tartási 
és az öröklési szerződések 
megkötésére, amelyekcél-
ja a tartás fejében, tehát 
gyakorlatilag „részletre" az 
ingatlan megszerzése. 

Lehet tulajdont szerezni 
kivételes esetekben ható-
sági határozattal, gyakran 
árverésen, és itt nem csu-
pán a kárpótlási földárve-
résre, hanem a végrehajtá-
sokra, a csődeljárásra is 
gondolni kell. 

A felsorolásból kitűnik, 
hogy tulajdont átruházás-
sal vagy a törvény erejénél 
fogva lehet megszerezni. 
Az átruházáshoz mindig 
szükség van a felek meg-
egyezésére. Bár a látszat 
más, de így van ez ajándé-
kozás esetén is, amikor az 
elfogadó nyilatkozat teszi 
befejezetté a megegye-
zést. 

A fő szabály minden 
esetben az, hogy ingatlan 
tulajdonjogának átruházá-
sához az erre irányuló 
szerződésen vagy más 
jogcímen felül a tulajdonos 
változásnak az ingatlan-
nyilvántartásba való be-
jegyzése is szükséges. 

A szerződés tehát ön-
magában még nem ered-
ményezi a tulajdonjog ke-
letkezését, ehhez szüksé-
ges az is, hogy a szerző-
dés alapján a tulajdonjogot 
a szerző fél javára beje-
gyezzék. Ebből viszont az 
is következik, hogy a be-
jegyzéssel az érvényes 
jogcímen alapuló szerző-

dés alapján a tulajdonjogot 
megszerzi az is, aki az in-
gatlant még nem vette bir-
tokba. Aki a tulajdonjogot 
nem átruházással, hanem 
más jogcímen (pl. elbirtok-
lás, hozzáépítés) szerezte, 
igényt tarthat arra, hogy tu-
lajdonjogát az ingatlan-
nyilvántartás feltüntesse. 
Ez nagyon fontos, hiszen 
aki nem jegyezteti be tulaj-
donjogát, nehezentudja jo-
gait érvényesíteni a kívül 
állókkal vagy akár tulajdo-
nostársaival szemben. 

Az új tulajdonos a szer-
ződés megkötésének idő-
pontjától kezdődő hatállyal 
szerzi meg tulajdonát, ha 
az érvényes szerződés 
vagy az egyéb jogcím alap-
ján a tulajdonjogot az in-
gatlan-nyilvántartásba be-
jegyezték. Ennek jelentő-
sége abban áll, hogy rend-
szerint ettől az időponttól 
kezdődően illeti meg a tu-
lajdonost a birtoklás, a 
használat, a hasznok sze-
désének joga, továbbá a 
rendelkezési jog, illetőleg 
terhelik az e jogokkal járó 
kötelezettségek, a kárve-
szély- és költségviselés, 
és ezután van lehetősége, 
hogy az ingatlant biztosí-
tékul adja, vagy más mó-
don megterhelje. 

A tulajdonjog megszer-
zésének egyes jogcímeit a 
későbbiekben részlete-
zem, a következő szám-
ban az ingatlan megszer-
zésénekformai követelmé-
nyeit ismertetem (írásbeli-
ség, közokirat, magánok-
irat, stb.). 

Dr. Szentmiklósi Ágnes 
„SANSZ" BT. jogi tanácsadója 
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HÁTTÉRMEGVILAGITASBAN A REFERENCIA 
Ha egy kis körsétát tesz az ember a városbar\, 
lépten-nyomon a Referencia Kft által épített, felújí-
tott, tatarozott épületekbe botlik. Az egyik végén 
a TIGÁZ üzemviteli épülete, a másikon az Italviver 
üzletház, köztük pedig a Sütőüzem, a Bercsényi 
Gimnázium kollégiuma, a Városi Múzeum, a Re-
formátus Templom, és még nem beszéltünk a 
kintről nem látható belső munkákról. Aztán itt az 
épülő OTP - székház. Tagadhatatlan, szemet gyö-
nyörködtetőek, mégis felmerül az emberekben a 
kérdés, valóban ennyire jó és olcsó ez a cég, 
valóban ennyire veszi a mezőnyt, vagy a háttérben 
van valami más is. Eszébe jutnak a pletykák va-
gyonátmentésről, összefonódásokról és egyéb 
csúnya dolgokról. S felmerül az is, hogy vajon 
Elekes István, a kft ügyvezető igazgatója tud-e 
ezekről, s ha igen, mit szól hozzájuk. Nem látszott 
meglepettnek, mikor felkerestem s elmondtam, 
mire vagyok kíváncsi. Csak annyit kérdezett: -
Melyikkel kezdjük? 

tudni vélnek. A munka ÁFÁ-val növelt vállalási díja 
142 millió forint, amelyből folyamatos törlesztés mel-
lett tízmillió előleget kaptunk. Ez valóban kedvező 
momentum volt, mert ebből tudtuk az építkezéshez 
szükséges anyagok egy részét biztosítani, s ebből 
lehetett a munka első részét megfinanszírozni. Eny-

' nyiben csökkent a rizikónk, az összes többi kockázat 
azonban megmaradt, hiszen egyösszegű átalányá-
ron vállaltuk a munkát, s bármi történjék is, csak a 
kialkudott árat számlázhatjuk. A pakliban tehát a 
veszteség is bőven benne van, de az nem vitás, 
örülnék, ha ennél rosszabb megrendelésünk sosem 
lenne, mert a végeredmény csakis rajtunk, a munkán-
kon múlik. 
- Lépjünk eggyel tovább! A piaccsarnok építésével 
kapcsolatosan is hallatszottak mellékzöngék. Sokan 
tudják, hogy annak idején mások mellett a szegedi 
CSOMÉP és a Referencia is a pályázók között volt. A 
CSOMÉP lett a nyerő, mert a kivitelezésre ő kért a 
legkevesebbet, nagyságrenddel kevesebbet, mint a 

A felújított 
- Talán az OTP-vel, mert leginkább az van most szem 
előtt. Állítólag az új székház építését olyan előnyös 
feltétek mellett kapta meg a cég, amilyenekről más 
halandók nem is álmodhatnak. Arról szól a fáma, hogy 
az OTP előre kifizette az összes költséget - nem is 
szűkmarkúan -, s a vállalkozó abszolút rizikómente-
sen vághatott a kivitelezésbe, előre zsebrevághatta a 
busás nyereséget. 
- Szép is lenne, ha így lenne, de sajnos nem ez a 
helyzet. A munkát az OTP Szolnok Megyei Igazgató-
sága által kiírtzártkörű versenytárgyaláson nyertük el, 
amelyre olyan cégeket hívtak meg - köztük két miklósit 
is-akiketalkalmasnaktartottaka munka elvégzésére. 
Az tény, hogy a pályáztató alapállása az volt, hogy ha 
csak lehetséges, helyi kivitelező kapja meg a munkát, 
ami növelte az esélyeinket. Mint ahogy az is, hogy az 
OTP egyszer korábban már kipróbált bennünket, ami-
kor Szolnokon a Sarló utcában 48 lakás befejezését 
ránk bízta, s mi kiálltuk a próbát. De ezek a plusszok 
önmagukban keveseklettekvolna, hanem mi nyújtjuk 
be a megrendelő számára a legkedvezőbb ajánlatot. 
Mivel ez történt, ezért billent javunkra a mérleg. 
Azt sem tagadom, hogy előnyös szerződést sikerült 
kötnünk, csak nem olyant, amilyenről a jólértesültek 

sütőüzem 
Referencia. Nyert, s aztán csodák csodájára a mun-

megbundázta egymás között: én felverem jó magasra 
az árat, te kevesebbért megnyered a pályázatot, de 
nem annyival kevesebbért, hogy ha kiadom neked 
alvállalkozásba, még mindig ne járnánk mindketten 
nagyon jól. 
- Nagyon tetszetős logika, kár, hogy nem jöttél akkor, 
mert nekünk sajnos nem jutott eszünkbe. Az igazság 
az, hogy a piac fájó és kellemetlen emléke a társa-
ságnak. Nem akarok régi sebeket felszaggatni, de 
azért valamit tisztázni kell. Mi a szegedieket a pályá-
zat idején nem ismertük. A szándékunk az volt, hogy 
a városnak egy tisztelt és elfogadott, az AXIS Kft 
tervezésével fémj elzett reprezentatív, tartós anyagok-
ból épült, stabil csarnokot építsünk. Olyant, amelyik 
öregbíthette volna hírnevünket. Sajnos - és ez most is 
bánt bennünket - a pályázatokat elbírálók nem vették 
figyelembe a pályázatok közötti tartalmi, műszaki kü-
lönbségeket, elsősorban az árajánlatokra figyeltek. 
Mivel a mi általunk elképzelt, téglából készül hagyo-
mányos épület 1,5 millióval többe került volna, mint a 
CSOMÉP látható, megvalósult elképzelése, elbuk-
tunk. Mivel azonban az önkormányzat a szegediek 
felé kikötötte, hogy ha alvállalkozót alkalmaznak, an-
nak helyinek kell lennie, a munkák 30%-át átadták 
nekünk. Ami ránk jutott, megcsináltuk, de nem ra-
gaszkodunk hozzá, hogy a csarnokot összekapcsol-
ják a nevünkkel. 
- Az mivel magyarázható, hogy ebben a nagyon ne-
hézrecessziós Időszakban a Referenciának folyama-
tosan vannak megrendelései gyakran párhuzamosak 
is? 
- Ja, ez összefonódás? Azt csak tényként szeretném 
leszögezni, hogy nem csak Miklóson dolgozunk. Vol-
tak szép munkáink Szolnokon, Kunhegyesen, Kun-
csorbán, most éppen Karcagon is. Ekkora volna az 
összefonódásunk? Nem valószínű. A magyarázatota 
múltban kell keresni. Kilenc éve dolgozom a cégnél, 
s mindigaz volt ránk a jellemző, hogy igyekeztünk egy 
megrendelőkörbe bekerülni, abban addig bentmarad-
ni. dolgozni, amíg annak beruházási céljai, lehetősé-
gei voltak. Egy ilyen körnek tekinthettük a helyi taná-
csot a 80-as évek második felében, amíg még mint 

A TIGÁZ üzemviteli épülete 
kák jelentős részét kiadta alvállalkozásba az alulma- Költségvetési Üzem funkcionáltunk. Akkor építettük a 
radt vetélytársnak. Érthetően felmerül az emberben a 604-est, a szociális otthont és sok mást is. Ezekhez 
gyanú, itt valami gazság történt. Ne adj ég, a két cég a munkákhoz a tanács révén jutottunk, ha ezt össze-
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fonódásnak lehet nevezni, nevezzük annak. Ha nem 
számít, hogy tanácsi vállalat voltunk, s természetes 
volt, hogy az ó beruházásait mi végeztük. 
Amikor a tanács lehetőségei kimerültek, szeren-
csénkre szinte azonnal sikerült egy másik körbe be-
kerülnünk. Ez a Megyei Sütőipari Vállalat volt, amely-
től a szolnoki, miklósi, kunhegyesi sütőüzemek felújí-
tását kaptuk meg. Ezek általában egy éves munkák 
voltak, s évekig szinte minden kapacitásunkat lekötöt-
ték. Miért kaptuk ezeket? Mert olyan munka került ki 
a kezünkből, amely maga volta biztosíték a továbbiak 

amink volt, sőt igyekeztünk azt gyarapítani. A vállalat 
1986 óta gyakorlatilag semmilyen támogatást, segít-
séget nem kapott, ami pozíciót erősíthette volna. A 
tanácsi munkákat már akkor is versenyben nyertük el 
más kivitelezők elől, s ezek elvégzése során erősöd-
hettünk. Már akkor is hosszú távban gondolkoztunk, 
kisebb nyereséggel dolgoztunk, mint más, csak azért, 
hogy mindig legyen munkánk, s ha kis mértékben is, 
de folyamatosan növelhessük tőkénket. 
- Itt valaminekem nem stimmel. Hogy gyarapíthattá-
tok a tőkéteket? Tudomásom szerint a tanácsi válla-

Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Kímcsorba 
megszerzésére. Amikor ez lefutott, ismét szeren-
csénk volt, jött az újabb kör, a TIGÁZ, amelynek 
hajdúszoboszlói központja először a miklósi kirendelt-
ség épületének kivitelezésével bízott meg bennünket, 
majd miután elnyerte tetszését, a karcagival. Azt meg-
int nem lehet vitatni, hogy egy idő után ezekben a 
körökben a személyes kapcsolatok is szám ítanak, de 
ezekért meg kell küzdeni. Azzal, hogy mindig igyek-
szünka legolcsóbbak lenni, a legkedvezőbb ajánlatot 
tenni, olyant, hogy most pl. a karcagi TIGÁZ esetében 
a helyi pályázót ütöttük kí a nyeregből. 
- Hogy tudtok ennyire lemenni az árakkal? 
- Úgy, hogy nem állunk meg egy működési szervezeti 
szinten, igyekszünk mindig a viszonyokhoz alkalmaz-
kodni, a fölösleges költségeket csökkenteni, hogy 
lépést tarthassunk a nálunk kisebb, rugalmasabb, 
kevesebb általános költséggel működő cégekkel. No, 
meg azzal, hogy legtöbbször párhuzamos munkáink 
vannak, így kevesebb nyereséggel is talpon tudunk 
maradni, míg a vetélytárs, akinek ritkán van munkája, 
arra kényszerül, hogy egyen akarjon sokat keresni, s 
ezzel ki is esik a versenyből. Az sem mellékes, hogy 
a megrendelők ránk merik bízni a munkákat, mert 
tudják, hogy bármilyen probléma merülne fel a kivite-
lezés során, ezeket mi megfelelően tudjuk kezelni, 
ehhez megfelelő a tőkehátterünk. 
- Itt akkor meg is állhatunk. Honnan van ez a tőke? 
Akkora, hogy olyan párhuzamos, nagy volumenű 
munkákat is tudtok vállalni, mint most az OTP és a 
karcagi TIGÁZ? Hogyan teremtődött, alakult ki a mos-
tani Referencia a semmiből? Nem arról van szó, hogy 
a jogelőd Költségvetési Üzem, mint tanácsi vállalat a 
vezetők révén átmentette a vagyont, s abból virágzott 
fel, mint Kft? 
A vagyonmentést nem tagadom, az átmentést igen. 
Mert a mentés azt jelentette, hogy nem herdáltuk el, 

latoknál nem az a szokás dívott, hogy csak úgy zsebre 
vághassák a nyereségüket. 
- Sokáig valóban nem, de a nyolcvanas években eljött 
az az idő, amikor a Költségvetési Üzemek egyre 
jobban önállósodhattak, nyereségüket a megfelelő 
adózás teljesítése után megtarthatták, s saját céljaik-
ra fordíthatták. Mi leginkább tőkénk gyarapítására 
fordítottuk. Kft-vé alakulásunkkor elég vonzóak vol-
tunk ahhoz, hogy az önkormányzat belépjen a társa-

Ja, a vagyonátmentésről még annyit, hogy átalakulá-
sunk előtt a kezdeményezésünkre létrehozott Város-
fejlesztési Alapítvány számlájára 6 millió forintot utal-
tunk. 
- TÖrtént-e alapvető változás a cégnél az eltelt két év 
alatt? 
- Igen, főleg szervezetileg. Hogy rugalmasabbak le-
gyünk, más 93 elején belső átalakítást hajtottunk vég-
re. Kialakítottunk egy építési vállalkozási, egy szere-
lőiparivállalkozási és egy szállítási, építőgép-üzemel-
tetési részleget. Önálló nyereségközpontú egységek 
ezek, melyek yezetői egyszemélyben felelősek az 
eredményes működésért. Ily módon széles körűbbé 
tettük az érdekeltséget, amely eddig igazán csak felső 
szinten volt jellemző. Amikor pályázat útján elnyertük 
a helyi téglagyár üzemeltetési jogát, azt is önálló 
vállalkozási egységként indítottuk. Nemrégiben mű-
ködtetni kezdtünk a téglagyár melletti telephelyünkön 
egy építőanyag kereskedést is. 
Létszámunkrugalmasan változik, afeladatainktól füg-
gően 100-180 fő közötti. Terveink között szerepel a 
teljes önállóvá válás, ami azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat tulajdonrészét a társaság magánszemély 
tagjai megvásárolnák. így még dominánsabbá válhat-
na a tulajdonosi érdekeltség. 
- Foglalkoztatottságotokat, munkáitok nagyság-
rendjét tekintve úgy tűnik, a Referencia egy igen 
stabil vállalkozás, s az építőipar szempontjából kü-
lönösen dekonjunktúrás időszakban sem kell félnie 
a jövőtől. 
- Bármennyire jó lenne is, én ezt nem merném 
mondani. A jövő egyáltalán nem olyan biztonságos, 
mint ahogy arra a jelenből lehet következtetni. 
Egyáltalán nincs garancia arra, hogy ezután is lesz-
nek olyan komoly munkáink, mint most vannak. 
Ezért arra is fel vagyunk készülve, hogy egy össze-
húzott állapotban is fenn tudjunk maradni. De ug-
rásra készek vagyunk, megpróbálunk mindent mun-
kát megpályázni, amit csak érdemes. Információnk 
szerint Mezőtúr, Szolnok, Kisújszállás térségében 

Az Italviver 
ságba, hozza appordként a volt KÜ raktárkészletét, s 
4 milliós értékben követeléseink - tartozásaink egyen-
legét-. 
Pluszként a magánszemélyek által összeadott kb. 2,5 
millió forinttőkétmegnövelte üzletrész kiegészítéssel, 
amely által a közel 40 fő nevére majd 6 milliós vagyon 
került. Ezek a magánszemélyek egyébként a Költség-
vetési Üzem dolgozói közül kerültek ki. A kft tulajdo-
nosa jelen pillanatban is 60%-ban az önkormányzat. 

Üzletház 
komoly építési tervek vannak, s mi ott akarunk lenni, 
amikor ezek sorsa eldől. Ars poeticánk az, hogy ké-
szüljünk fel a legrosszabbra, s örüljünk, ha annál jobb 
következik. Az, hogy itt állunk, ennek az alapállásnak 
köszönhető, s annak, hogy soha nem voltunk eltelve 
magunktól, mindig azon törtük a fejünket, hogy ho-
gyan tudunk holnap is megélni. 
-Köszönöm a beszélgetést 

PÁSZTOR 
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BÚCSÚZIK AZ 
OLVASÓ 

Meghalt egy igaz ember... 
Szokolai György gimnáziumunk volt matematika és fizikatanára, a 

kollégium nyugdíjas igazgatója. 
Új ember kovácsa volt, aki a családjáért, az iskola tanulóiért és 

városunkért élt. Tett, gyarapított, alkotott. Feleségével a harmincas 
évek közepén került településünkre, mint a polgári fiúiskola tanára. 
Itt talált életteret. Megszerette az idevalósi embereket, gyerekeket, 
ót is megszerették, becsülték. Ez a kölcsönösség odáig fejlődött, 
hogy Törökszentmiklós elójárósága a felszabadulás után megbízta a 
gimnázium megszervezésével. Ez a feladat nem volt csekélység, 
olyan kimagasló képességű és szervező tehetségű embert kívánt, 
amjlyen Ó volt. Meg kellett szervezni a kezdő, majd a többi osztályt, 
tanári kart, pénzt teremteni a működéshez. Természetesen ezekben 
a munkákban egyre több segítsége lett, de a fő mozgató irányító 
mindvégig Ó maradj. Mi, az akkori diákok, tanúi voltunk ennek az 
országépító munkának, amelyhez szinte fillérenként kellett előterem-
teni az anyagi fedezetet. Hogyan is történt? Az iskolának az első két 
évben a Polgári Fiúiskola adott helyet, majd a szaporodó osztályok 
miatt a Mezőgazdasági Technikum bocsátotta emeleti részét a gim-
názium rendelkezésére. Ezt is kinőtte, és így kapta meg a jelenlegi 
gimnázium helyén lévő Polgár-féle családi villát, ahol a szobák 
tanteremmé való átalakítása után folyt a tanítás. Mikor látszott, hogy 
mennyire életképes az iskola, szükség lett egy saját épületre. Évente 
2-3 tanterem elkészítéséhez volt csak pénz. Mikor kész lett egy 
tanterem, azonnal beleköltözött egy osztály, mikor elkészült egy 
szint, ott rögtön megkezdődött a tanítás. Közben folyt az építkezés 
az emeleten. Hősi korszak volt ez, és hős volt Szokolai tanár úr is. A 
megfelelő hátteret a kedves felesége, a jóságos Ilus néni biztosította. 
A tanítás mellett vezette a háztartást, biztosította három gyermekük 
nevelését akkor is, mikor Gyurka bácsit a feladatok elszólították. 
Pedagógiai és szervezőmunkájának elismeréseképpen, majdnem 
Kossuth Díjat kapott. De csak majdnem. Az érdem nem hiányzott, de 
mivel több dologban nem értett egyet, a magas szintű elismerés 
elmaradt. Mint pedagógus meghatározó személyiség volt. Oktatási 
stílusá közvetlen volt. Egyszerre volt tanár és barát. Tudásának 
atomjai a tanulók fejében tovább élt és növekedett. Tudományos 
színvonalat elért tanítványai éppúgy, mint á hétköznapi emberek, 
mindig elismerték és megköszönték fáradozásait. Minden volt tanít-
ványa feltekintett rá, Ó pedig örült minden diákja sikerének, és boldog 
volt, hogy azoknak Ó is részese lehetett. Most, mikor néhány eszten-
dő választ el a Bercsényi Miklós Gimnázium fennállása 50. évfordu-
lójának megünneplésétől, javaslom, a hálás utókor Szokolai György 
kimagasló munkájának elismeréseképpen helyezzen el emléktáblát 
a gimnázium bejáratánál, és városunk tekintse Ót díszpolgárának. 

Magam és városunk lakóinak, a volt tanítványaid és barátaid 
nevében ezen az újságon keresztül mondok búcsút neked. 

Tanár úr, nyugodj békében! 
Legnagyobb tisztelettel volt tanítványod: 

Dikó József 
olvasó 

ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS 
EGY SZÍNHÁZI 
ÖLTÖZŐBEN 

Ha mostanában véletlenül valamelyik szer-
dán a Művelődési Központ egyik galéria mel-
letti kis termébe téved az ember, azt hiheti, 
hogy színházi bolyongásai közben egy beren-
dezés előtt álló, gazdára váró öltözőbe csöp-
pent. Ha fölocsúdik, s utána jár a dolgoknak, 
kiderül, nem érzéki csalódásról van szó, nyu-
godtan hihet a szemének. Nem mindennapi, az 
országban minden bizonnyal egyedülálló öltö-
ző alakulgat itt, olyan, amelyik rendhagyó mó-
don nem színészére, hanem a nagyérdemű 
közönségre vár. Mindenkire, aki Tolnai Klári 
művészetét szereti, s aki hosszabb pillantást 
szeretne vetni arra a gazdag művészi útra, amit 
ő maga mögött tudhat. Hogy miről is van szó, 
mi van készülőben, arra válaszoljon a legille-
tékesebb, a „rendező", Balla István bőrész, 
akinek önálló kiállításával a közeli múltban 
ismerkedhettünk meg. 

- Tolnai Klári kétszeres Kossuth-díjas,Érde-
mes Művész 80. születésnapja alkalmából 
szeretnék egy életmű-kiállítást rendezni, 
hosszú és sikeres pályafutását felidézni olyan 
bőséges anyaggal, olyan komplexitásban, 
amelyhez hasonlóval még nem találkozhattak 
a színházat szeretők. Létezik ugyan egy Bajor 
Gizi Múzeum, de az az elhunyt színészeknek 
állít emléket egy-egy sarok berendezésével, 
azok relikviáival. Ez egy nagyívű kiállítás lesz, 
amely olyan hatást kelt, mintha az érdeklődő 
egy sztár öltözőjébe lépne be - ez esetben 
Tolnai Kláriéba -, aki most éppen színpadon 
van, de a darab befejeztével hamarosan meg-
jelenik. 

- Egy színházi öltöző jellegénél, funkciójánál 
fogva viszonylag kis méretű, csak a legfonto-
sabb kellékek: aktuális kosztümök, parókák, 
sminkeszközök, esetleg a színész legkedve-
sebb tárgyai férnek el benne. Amit itt látok, 
ennél sokkal többről árulkodik. Mi minden lesz 
a te öltöződben? 

TALÁLKOZZUNK 
TOLNAI 

KLÁRIVAL 
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- Valóban itt egy egész művészi 
életet felölelő anyag van felhalmoz-
va. Hatalmas anyag annak ellenére, 
hogy a 60 éves pályát csak apró kis 
ízelítőkkel követi végig. A tervezett 
öltözőben lesz egy stílszerű berende-
zés toalettasztallal, tükörrel, székkel, 
az asztalon minden, aminek lennie 
kell: fodrászeszközök, műszempil-
lák, púderek, rúzsok, szemfestékek, 
stb. Ott sorakoznak; majd a művész-
nő híresebb szerepeiből a kosztümök 
- hogy milyenek, ne áruljuk el, mert 

a lakására, mindent megmutatott, s 
elkezdett töprengeni, mit is adjon ne-
kem. Végül első gyerekkori kiscipője 
mellett döntött, amit addig őrizgetett. 
Azt a sok mindent látva merült fel 
bennem, hogy valamilyen módon jó 
lenne azokat megőrizni, együtt tarta-
ni, hogy ne kallódjanak el, szóródja-
nak szét, sót jó lenne mindezt köz-
kinccsé tenni egy kiállítás keretében. 
Nagyon tetszett neki az ötletem, s 
szinte mindenét nekem adta, amit ed-
digi élete során megőrzött, s ami az 

nem lesz érdekes lesz benne uta-
zótáska használati eszközökkel, ka-
lapdoboz, kalapokkal, táskák, legye-
zők, parókák, ékszerek és lehetne 
még sorolni. Láthatók lesznek Tolnai 
Klári legbecsesebb kitüntetései - köz-
tük a Kossuth-díjak, a Göncz Árpád-
tól nemrég kapott Középkereszt 
gyermekkortól megőrzött emlékek, s 
hirtelen nem is tudom, mi minden 
még. A leglényegesebb azonban egy 
óriási fotógyűjtemény lesz, amely a 
gyermekkortól napjainkig a művész-
nő életének szinte minden fontos 
mozzanatát megörökíti. 

- Ne sorold tovább, inkább azt 
áruidéihogy tettél szert mindezekre. 

- Öt éve folytatom a gyűjtőmunkát. 
Az egész tulajdonképpen úgy kezdő-
dött, hogy ismeretlenül beállítottam 
Tolnai Klárihoz, és felkértem egy ki-
állításom megnyitására. Nagyon nyi-
tott, közvetlen egyéniség, szívesen 
elvállalta, aztán a későbbiek során 
több alkalommal is. Egyszer felvető-
dött bennem, hogy kérek tőle egy 
személyes emléktárgyat. Akkor elvitt 

én célomra felhasználható volt, még 
a számára becses dolgokat is. Ez-
után elkezdtem a gyűjtőmunkát. Min-
denhová elmentem, ahol csak vele 
kapcsolatosan találni reméltem vala-
mit. Színházak ruhatárait tártam fel, 
rokonokat, ismerősöket kerestem fel, 
s mindent összeszedtem amit csak 
lehetett. Ez lett belőle. 

- A kiállítás mikéntjére vonatkozó-
an vannak-e kész terveid? 

- Ez, ahol most vagyunk csak egy 
tárolóhelyiség. Itt rendezgetem az 
anyagot, keretezem a fotókat, ide 
g y ű j t ö m a s z ü k s é g e s segéd-
eszközöket. Maga a kiállítás nyilván 
egy ennél lényegesen nagyobb te-
remben vagy termekben lesz. Sze-
retném elkerülni a múzeumi jelleget, 
ezért nem lesznek részletes tájékoz-
tatók, magyarázó szövegek, még az 
sem biztos, hogy mindenhová oda 
lesz írva, mi micsoda, honnan, melyik 
évből származik. Még a fotókhoz 
sem. Megkértem a művésznőt, hogy 
a képek paszportúrájára írja oda azt, 
ami arról a fotóról eszébe jut: dátu-

mot, neveket, egy-egy mondatot, rö-
vid kis történetet. így az egész sokkal 
testközelibb, közvet lenebb lesz. 
Esetleg a kosztümöknél jelezzük, 
melyik szerepekből valók. De teljes 
és végleges e lképze lésem még 
nincs, hiszen még javában folyik a 
feldolgozás. 

- Miért éppen Törökszentmiklóst 
választottad színhelyül? Tolnai Klári 
is Pesten lakik, te magad is odavalósi 
vagy. Nem lett volna egyszerűbb ott 
vagy valahol a környéken kiállítani? 

- A Művelődési Központban rende-
zett kiállításom után nagyon kellemes 
benyomások maradtak bennem a ki-
állítás szervezőiről. Amikor elmond-
tam, milyen elképzeléseim vannak, 
maximálisan támogatták ötletemet, s 
azonnal felajánlották segítségüket. 
Úgy gondoltam, itt biztonságban lesz 
ez az értékes gyűjtemény, nyugod-
tan, háborítatlanul dolgozhatok. Ren-
delkezésemre bocsájtottak három ki-
sebb helyiséget a tároláshoz,rendez-
getéshez, s megígérték, hogy ha oda 
kerül a sor, megfelelő méretű kiállító-
termet is biztosítanak számomra. 
Időközben mások is felajánlották se-
gítségüket az erőimet meghaladó 
problémák megoldásához. Egyre in-
kább úgy tűnik, a város védnöke lesz 
kiállításomnak. Két gonddal küszkö-
dök még, egyelőre sehonnan nem 
tudok szerezni régi stílusú próbaba-
bákat, amelyeket majd a kosztümök-
be beöltöztethetek, s nincs elég szin-
tén régi képkeretem a fotóimhoz. Ab-
ban reménykedek, hogy az olvasók 
ezekben a kérdésekben majd segíte-
ni tudnak. 

- Várhatóan mikor lesz kész az 
„öltöző", mikor nyílik meg a közönség 
előtt, s meddig lesz látható? 

Pontosan nem tudom, de valami-
lyen kerek évfordulóhoz szeretném 
kötni a megnyitást, feltehetőleg vala-
mikor a tavasz elején. Itt Miklóson 
egy hónapig tart, aztán innen visszük 
az igényeknek megfelelően szerte az 
országba. Már most van meghívá-
som Bajára, Szentesre, Pécsre, még 
külföldre is. De az még messze van, 
a tennivaló pedig még rengeteg. 

-Kellemes serénykedést, én máris 
megrendelem a belépőt. 

- P G -
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
Előzetes letartóztatás mellett büntető el-, 

járást folytat a Törökszentmiklósi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya Csík Ferenc 
tiszabői lakos és társai ellen, akik alaposan 
gyanúsíthatok, hogy 1993. június hónap-
ban ablakrács kifeszítés módszerével beha-
toltak a tiszagyendai étterembe, ahonnan 
készpénzt, cigarettát tulajdonítottak el, 
majd szeptember 27-re virradóra a Tisza-
roffi Italboltba hatoltak be, szeptember 29-
re virradóra a Nagykörű községben levő 
ruházati boltot törték fel, október 1-jére 
virradóra a kuncsorbai butikot feszítették 
fel, és a fenti helyekről készpénzt, ruhane-
műt, cigarettát és egyéb tárgyakat tulajdo-
nítottak el, kb 50.000 forint értékben. 

Utólagos felderítéssel sikerült bizo-
nyítani, bűnügyi technikai munka segítsé-
gével, hogy az 1993. március l-re virradó-
ra, falbontás módszerével a Törökszent-
miklósi MÁV Állomos mellett lévő Disz-
kont Áruház raktárába behatoló elkövető 
Püspöki István törökszentmiklósi lakos és 
társai voltak. 

Hasoníó módszerrel, ugyanebbe az üz-
letbe egy héttel korábban is behatoltak, kb 
15.000 forint értékben rádiósmagnót, ka-
zettákat, hangszórókat, szerszámokat és 
gépkocsi alkatrészeket tulajdonítottak el. 
Nevezett személyek még gyanúsíthatok a 
város területén újságos pavilon feltörésé-
vel, valamint gázolaj lopással is. 

* • « 

Ritka eset, hogy úgy buknak le az elkö-
vetők, hogy a tulajdonosnak kínálják a la-
kásáról előzőleg betörés útján ellopott tár-
gyakat. A Fegyvernek Szapárfaluban lévő 
presszóban október 16-án a délelőtti órák-
ban két cigány férfi kéziszerszámokat kí-
nált eladásra az ott tartózkodó vendékek-
nek. Az egyik vendég felismerte a saját 
szerszámait, majd igyekeztek visszatartani 
az árusítókat, de azok elmenekültek. 

A helyszínre érkező rendőrökkel együtt 
indultak keresésükre, és Tiszabő község-
ben az utcán sikerült felismerni és elfogni 
Mányi György, a rendőrség által ismert 
tiszabői lakost és társát, akik az elszámol-
tatásuk után elismerték, hogy lakatpánt le-
feszítés módszerével Fegyverneken beha-
toltak annak a személynek a házába, akinek 
később kínálták a fúrógépet, magnósrádiót 
és egyéb szerszámokat kb. 20.000 forint 
értékben. 

Mányi György gyanúsítható továbbá, 
hogy augusztus hónapban kerékpárlopást, 
szeptemberben a Törökszentmiklósi Hu-
nyadi úti Általános Iskola tornatermi öltö-

zőjéből edzőcipőket és egyéb tárgyakat tu-
lajdonított el. Mivel bírósági szakban több 
eljárás folyik ellene, ezért előzetes letartóz-
tatásba került. 

Ismeretlen álarcos, fegyveres rablókat 
keres a rendőrség, akik alaposan gyanúsít-
hatok, hogy szeptember 25-én 03.20 óra 
körüli időben az AGRONEX RT Üzemébe 
behatoltak, egy fegyvernek látszó tárgyat 
irányítottak az ott dolgozókra, majd az 
egyikőjük felszaladt a pénztárba, ahonnan 
eltulajdonította a közel 2,5 millió forintot 
tartalmazó pénzes kazettát, majd mindket-
ten elmenekültek. Az ügyben a Szolnoki 
MRFK. Bűnüldözési Osztálya nagy erők 
bevonásával folytatja a nyomozást. *•* 

Gépkocsi feltörőt fogtak a törökszent-
miklósi rendőrjárőrök október 24-én a haj-
nali órákban. A város területén rutinszerű 
igazoltatás során Gál László eltávozáson 
levő sorkatona nem tudott elszámolni és 
elfogadható magyarázatot adni a nála levő 
gépkocsi alkatrészekre és szerszámokra 
vonatkozóan, ezért előállítására került sor. 
A kihallgatása során elismerte, hogy előze-
tes italozás után Törökszentmiklós város 
belterületén parkírozó személygépkocsik 
közül többnek a hátsó csomagtartó tetejét 
erősen felrántotta, mire az kinyílt és szer-
számokat, alkatrészeket, sporttáskát és 
egyéb tárgyakat tulajdonított el. A rendőr-
ség kéri, amennyiben ilyen módszerrel lo-
pást követtek el a sérelmükre és még nem 
tettek feljelentést az ügyeleten megtehetik. *«* 

Csoportosan elkövetett garázdaság bűn-
tette, valamint közfeladatot ellátó személy 
elleni bűntett elkövetése miatt indult bün-
tető eljárás Mága Gusztáv tiszabői lakos és 
8 társa ellen. Szeptember 26-ra virradóan a 
fenti társaság a cibakházi discóból több 
gépkocsival hazafelé tartva Tiszabőre, út-
közben megálltak, mivel az egyik utasuk, 
M. József rosszul lett. Úgy gondolták, hogy 
a törökszentmiklósi EGYMI-nél orvosi el-
látásban részesítik társukat. Az italos álla-
pot miatt azonban többen elvesztették a 
fejüket, és először a bejárati ajtót kinyitó 
portást, majd az elébük siető asszisztenst, 
végül az ügyeletes doktornőt szidalmazták, 
lökdösték, tettlegesen bántalmazták. Köz-
ben betörték az ügyeletes orvosi szoba aj-
taját. A sértettek annyira meg lettek félem-
lítve, hogy a kiérkező rendőröknek csak 
azután merték elmondani, hogy hogyan vi-
selkedett velük szemben a társaság több 
tagja, amikor a rendőrök mentőt hívtak, s a 

beteg elszállításakor a többiek is azonnal 
mentek gépkocsikkal Szolnokra a kórház-
ba. 

Miután tájékozódtak a rendőrök, és 
megtudták, valójában mi történt, azonnal 
értesítették a szolnoki kollégákat, akik már 
várták őket a kórházban. Majd a török-
szentmiklósi rendőrök Szolnokról vissza-
szállították őket, ahol megtörténtek a ki-
hallgatások és felismertetések, melynek so-
rán Mága Gusztáv és Blága Sándor a fenti 
cselekmények miatt őrizetbe került és va-
lamennyiük ellen megindult a büntető eljá-
rás. 

* « « 

Rablás bűntette miatt indult eljárás Mo-
hácsi József fegyverneki lakos ellen, aki a 
sértett elmondása szerint szeptember 28-án 
a kora esti órákban Fegyverneken az egyik 
italboltban kifigyelte, hogy nagyobb ösz-
szegű készpénz van nála. Amikor az ital-
boltból távozott, követte, majd az út menti 
árokba lökte, miközben megöléssel fenye-
gette és a pénz átadására szólította fel. Mi-
vel a pénzt nem adta át, az elkövető a 
zsebébe nyúlt és a tehetetlen sértettől 5.300 
forintot elrabolt. Mivel hasonló jellegű 
bűncselekmény elkövetése miatt már volt 
eljárás Mohácsi József ellen, ezért előzetes 
letartóztatásba került. 

* * * 

Csalás vétség elkövetésének alapos 
gyanúja miatt indult büntető eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki július 19-én a déle-
lőtti órákban megjelent a törökszentmikló-
si 214. sz. Totó-lottó kirendeltségnél és a 
három találatosra meghamisított lottó szel-
vénnyel 11.000 forint nyereményt vett fel, 
majd ugyanezzel a hamis szelvénnyel a 
jászberényi kirendeltségen is felvette ezt az 
összeget. 

• * * 

Ugyancsak ismeretlen tettest keres a 
rendőrség, aki október 9-re virradóan ajtó-
kifeszítés módszerével behatolt a török-
szentmiklósi UNITAS Temetkezési RT 
Kossuth úti Üzlethelyiségébe és az íróasz-
talzárat felfeszítve, mintegy 20.000 forint 
készpénzt tulajdonított el. 

A törökszentmiklósi római katolikus 
templomnál a Referencia Építőipari KFT 
felújítási munkaterületéről október 8 és 11 
közötti időben ismeretlen tettes eltulajdo-
nított 20 fm 150 cm magas drótfonatot, 35 
db 90 x 90 cm-es járólapot, 16 db vízszintes 
hidat, 8 db függőleges oszlopot és 25 db 
fűrészelt faárut 50.000 forint értékben. 
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APRÓSÁGOK, JÓTANÁCSOK - NŐKNEK 
KEZ ES LABTORNA 

Ó, az a görcs! - panaszkodnak gyakran foglalkozásukból eredően, 
mert kezük vagy lábuk túlterhelt, vagy csak egyoldalúan van igénybe 
véve. A következő gyakorlatokkal kitűnően rendbe hozhatják fáradt 
kezüket: 

1. A mutatóujjal és 9 hüvelykujjal enyhén maszírozzák meg vala-
mennyi ujjukat kívülről és be-
lülről egyenletes körkörös 
mozdulattal az ujjak hegyétől 
kezdve a végéig. (1. kép). 

2. Maszírozzák a hüvelyk-
ujjal lágy spirálszerű mozdu-
latokkal a kézfej csontjait az 
ujj tövétől egészen a csuklóig 
(2. kép). 

Szorítsák ökölbe kezüket, 
amennyire csak tudják, te-
gyék azokat egymás mellé 
mellkasuk előtt. Az ökölbe 

3. szorított kezet rán-
gásszerűen nyissák szét, és a 
képen látható módon ter-
pesszék ujjaikat olyan tágra, 
ahogy csak tudják. Ötször-
hatszor ismételjék meg a gya-
korlatot. (3-4. kép) 

4. Üdítő lábgyakorlatot is 
ajánlhatunk. Üljenek le a fo-
telbe, tegyenek a lábuk elé 
egy golyót, nyúljanak érte a 

lábujjukkal és emeljék fel. Néhányszor ismételjük meg a gyakorlatot. 
Terítsenek maguk elé egy törülközőt, tegyék rá mezítelen lábukat 

egymástól kb. 25 cm-re. Próbálják megfogni lábujjukkal a törülközőt, 
s addig húzzák középre, amíg a nagyujjak nem érintik egymást. A 
sarkak addig maradjanak a helyükön. Ismételjék többször a gyakor-
latot, a láb felfrissül. 
MILYEN A JÓ KÉS? 

A hámozás, tisztítás 
és vágás csak éles és a 
célnak megfelelő késsel 
végezhető könnyen. De 
mihez milyen kést hasz-
náljunk? 

Főtt vagy sült húst 
hosszú, keskeny pengé-
jű késsel lehet szép vé-
kony szeletekre vágni. 

Nyers húshoz nehéz, széles pengéjű késre van szükség. 
A csontról a húst keskeny, hajlékony pengéjű késsel tudjuk jól 

lefejteni. 
Az aprításhoz nehéz és széles pengéjű kést válasszunk, ezzel 

könnyen vágható hagyma, zöldség, hús és szalonna. 

Mélyhűtött élelmiszerek speciális, fűrészfogazatú késsel vágha-
tok. Ma már ilyenek is széles választékban kaphatók. 

Kenyeret csakis a hullámos pengéjű kés vág szépen. 
Hámozáshoz kis hegyes kést használjunk, ezzel díszíteni is 

tudunk. Paradicsom szeletelésére viszont a recés élű kés az igazi. 
Bosszantó, ha az ember rossz eszközzel bajlódik. Konyhai szer-

számot ritkán vásárolunk, ezért érdemes ügyelni a minőségre. Ami jó, 
az nem olcsó, de hosszú távon kifizetődik. 

A kést mindig gondosan mossuk, töröljük el, és száraz helyen 
tároljuk. Késsel soha ne vágjunk porcelánon, üvegen vagy márvá-
nyon, mert kicsorbítja az élét, hanem deszkán vagy műanyaglapon. 
FRIZURATRÜKK 

Hogyan szárítsuk, hogy dúsnak hasson a haj ? Van olyan módszer 
is, amihez nem kell fésű, csak a kezünkkel dolgozunk. 

1. Ujjainkkal felemeljük a hajat, és az ellenkező irányból főnözzük. 
A felső fedőhajnál kezdjük, és ha már száraz, akkor haladunk lefelé a 
nyak és a fülek oldalára. Amikor már száraz a haj, ujjainkkal helyrei-
gazítjuk a frizurát. 

2. Szeretnénk, hogy a frufru lendületes ívben takarná a homlokot? 
Húzzuk fel függőlegesen a frufrut, és minden oldalról fújjuk be hajlak-
kal. 

3. Hátulról előre főnözzük, keféljük a hajat. Főnözés közben a 
nedves tincseket ujjainkkal alulról fölfelé fésüljük. A hajfixálót is alulról 
fölfelé kenjük a hajra. 
CSODASZER E A FOKHAGYMA ? 

A tudományos kutatás szerint természetes antibiotikum gyomor-
bél- és sebfertőzés ellen, de a felső légutak megbetegedésénél 
hörghurutnál is alkalmazható. Kismértékben csökkenti a vérnyomást, 
s az érelmeszesedés megelőzésére is érdemes fogyasztani. Ható-
anyaga illőolaj, amely a szervezetbe kerülve a allicin nevű termé-
szetes antibiotikummá alakul át, s nemcsak a gyomorban és bélben 
fejti ki hatását a baktériumok ellen, hanem az egész testben. Mindig 
ott hat, ahol fertőzés lép fel a szervezetben, s még azokat a baktéri-
umokat is megöli, amelyekkel szemben a penicillin hatástalan. 

Mindezek miatt érdemes naponta két-három gerezd fokhagymát 
elfogyasztani. De mit tegyünk a kellemetlen szag ellen? Háziszerként 
ajánlható friss petrezselyem, szegfűszeg, babkávé vagy rágógumi, de 
igazán egy sem használ. Mivel az allicin a bőrön és tüdőn keresztül 
is felszívódik, a fogyasztóknak számolniuk kell azzal, hogy ha más-
honnan nem, pórusaikból illatoznak majd. 
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KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE, ANNAK TÉRKÉP E TÁJ...,"? 

EGY NAP A VITORLÁZÓREPÜLÖKNÉL 
Akkor, amikor a fenti sorokat leírta, 

Radnóti Miklósnak minden bizonnyal 
igaza volt. A benzingáztól büdös, csörgő-
csattogó, bombákkal megrakott gépen, 
az idegen ország fölött repülő, ellenséges 
vadászoktól rettegő pilótának valóban 
térkép volt a táj. Egyetlen dolog zakatolt 
az agyában: minél hamarébb megtalálni 
a célt, ledobni a végzetes terhet, s mene-
külni, amíg lehet. De mennyire más 
ugyanezt a tájat békében, ismerős, hazai 
szemmel csendesen, szinte mozdulatla-
nul lebegve az égen vagy fejjel lefelé zu-
hanVa feléd rohanásában nézni! Aki 
nem próbálta, elképzelni sem tudja, aki 
csak egyszer is, soha nem feledheti. E 
sorok írójának többször is megadatott a 
szerencse, amikor egy teljes napon át a 
Hajdúszoboszlói Repülőegyesület ven-
dégszeretetét élvezhette. 

A repülés előtti eligazítás 
Balról a másodika középső Csejtey 

A meghívást Csejtey Lászlónak, a ME-
ZŐGÉP Öntödei Gyára MV és Környezet-
védelmi Vezetőjének köszönhetem. Vélet-
lenül találkoztunk, véletlenül tudtam meg, 
hogy a Szapárfaluban lakó, de Miklóshoz 
erősen kötődő - az apa itt dolgozik, a fiú itt 
tanul - Csejteyék nem akármilyen család: 
az ötven feletti apa, a 24 éves lány és a 16 
éves fiú mind vitorlázórepülők. Baráti és 
repülős körökben úgy is nevezik őket: a 
„repülő Csejteyék. Amikor lecsapva a té-
mára riportra invitáltam, röviden lezárta a 
beszélgetést: - A repülésről nincs mit be-
szélni addig, amíg meg nem próbáltad. 
Gyere el egyszer velünk, menj fel, aztán 
tárgyalhatunk. Addig úgy sem lenne értel-
me-. És úgy is lőn. Egy borongós szombat 
reggelen kocsiba ültünk, és elindultunk 
Hajdúszoboszló felé. A kocsiban aztán a 
családfő mesélni kezdett: 

- Tudod ez a repülés olyan dolog, hogy 
ha valaki egyszer kipróbálta, és nem lett 
beteg tőle, örökre megfertőződik. Mindig 

vágyni fog rá, ha huzamosabb ideig csinál-
ta, belebetegszik, ha abba kell hagynia, s ha 
lehetőség van rá, húsz év kihagyás után is 
az első adandó alkalommal folytatja. Én az 
50-es években 14 évesen kóstoltam bele 
először. A Rákóczi Katonai Középiskolába 
jártam, először ejtőernyőztem, majd meg-
barátkoztam a vitorlázó repüléssel. Amikor 
58-59-ben az iskolát megszüntették, a re-
pülésnek vége szakadt, s csak néhány év 
múlva Szandaszőllősön kezdhettem újra. 
Mindent élőről kellett kezdenem - itt nem 
úgy van, mint a gépkocsinál, ha egyszer 
jogosítványt szereztél, 80 éves korodig ve-
zethetsz -, mert kihagyás után újra le kell 
tenni a vizsgát. Gyorsan feltornáztam ma-
gam a C kategóriáig. Ez középszintnek fe-
lel meg, tovább nem juthattam, mert ismét 
le kellett állnom. Családot alapítottam, dol-
gozni, egzisztenciát teremteni, tanulni kel-

lett. 26 éven keresztül 
csak a volt repülős kö-
zösséggel, a barátök-

s o kai tartottam a kapcso-
latot. Ennyi idő után -
bár kegyetlenül hiány-
zott - fel sem merült 
bennem, hogy valaha 
újra fogom kezdeni. 
Csakhogy felnőtt köz-
ben a lányom, s egy-
szercsak eszébe jutott, 
hogy ő bizony repülni 
szeretne. Ez 91 elején 
volt, bevittem Szol-
nokra. A régi társak 
zöme még akkor is ott 

volt, s nagyon megörültek nekünk. A lá-
nyom növendék lett - így nevezik pilótáék-
nál a tanulókat - ,nekem 
meg borzasztóan fájt a 
szívem. Ráadásul a cim-
borák állandóan cukkol-
tak, „na öreg, te már re-
pülni sem tudnár, s ak-
kor azt mondtam magam-
ban, belevágok én öregen 
is, harmadszor is. Élőről 
kellett kezdeni mindent 
harmadjára is. Egy éve 
repültünk a lánnyal, mi-
kor a fiam megirigyelt 
bennünket, s ő is bejelent-
kezett. Azóta hármasban 
repülünk, mindhárman elértük a C kategó-
riát, a fiammal letettük a motoros vontatói 
vizsgát is, s most készülünk a D kategóriá-
ra, az ,JEzüstkoszorús" cím megszerzésére. 
Ehhez öt órát kell a vitorlázón a levegőben 

Andren. 

tölteni, s csak a megfelelő időjárást várjuk. 
Nem tudom, a gyerekek meddig jutnak el, 
én még szeretném az „Aranykoszorús" mi-
nősítést elérni - ez már komoly dolog s 
addig repülni, míg „ki nem halok" belőle. 
Időközben a fiammal átigazoltunk Szol-
nokról Hajdúszoboszlóra, ahol az első pil-
lanatban odatartozóbbnak éreztük magun-
kat, mint Szolnokon sok év és még több 
munka után.-

Mire idáig értünk, a meséléssel befutot-
tunk a repülőtérre. Kicsit meglepődök - de 
nagyon jól esik - mert mindenki azonnal 
letegez, de negyed óra múlva úgy érzem 
magam, mintha mindig is idetartoztam vol-
na. Halász Lajos a repülőtér parancsnoka 
meglepődésemet látva azonnal karon ra-
gad, s máris magyarázza. 

- Tudod, mi egy különleges fajzat va-
gyunk. Mindenünk a repülés, egy olyan 
szerelem, amiért minden áldozatra képesek 
vagyunk. Ha holnap egészségügyi okok 
miatt bármelyikünknek abba kellene hagy-
nia, tán bele is rokkanna. Mivel nem olcsó 
mulatság, sokat dolgozunk, sok külön mun-
kát vállalunk, sok mindenről lemondunk, 
csak hogy repülhessünk. Mert fönt lenni 
csodálatos dolog. Itt a földön lehetünk a 
legszegényebbek, de fönt biztos, hogy a 
leggazdagabbak vagyunk, s hogy ezt minél 
többször érezhessük, úgy élünk, mint egy 
nagy család. Itt mindenki mindenkiért van, 
nincs irigység, mindenki tiszta szívből örül 
a másik sikerének, s mindent megteszünk 
egymásért. Szükség is van rá, mert csak 
akkor szállhatunk fel, ha megvan a szüksé-
ges személyzet. Ha az összejön, bármikor 
repülhetünk. Állandóan az időjárást lessük, 
s ha olyannak tűnik, csörögnek a telefonok, 

Kiguritása „fészektől" 

s jön a társaság Debrecenből, Nyíregyházá-
ról, s mint ti, Törökszentmiklósról is. No, 
de menjünk, mert látod, a többiek mái* kez-
denek. -
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Eletem elsó felszállása előtt 
A parancsnok rövid eligazítást tart, min-

deriki^iiegkapja a feladatot, aztán hajrá. 
Sorban toljuk kifelé a gépeket a hangárból, 
aztán a kocsikat, aggregátorokat, s min-
dent, ami kell. Precízen, fegyelmezetten, s 
főleg villámgyorsan dolgozik mindenki, 
percek alatt minden készen áll. Azután már 
nem sokat bámészkodhatok, odaszól a fő-
oktató: - Na, gyere öreg, nálunk az a szokás, 
hogy tiszteletből a vendégé az első felszál-
lás joga -. S máris ültetnek a gépbe, szakér-
tő kezek csatolnak az ülésbe, komoly kép-
pel magyaráznak, de a szemem sarkából 
oldalt felfedezni vélek némi kaján moso-
lyokat is. Mikor rámcsukják a kabintetőt] 
elönt az azért is megmutatom érzése, de1 

csak pillanatokra, mert azonnal jön a meg-
döbbenés: ? Te jó Isten, erről nem volt szó! 
Ti nem mondtátok, hogy ez a földről csak 
lebegni látszó vitorlás 70 fokos szögben 90 
km-es sebességgel hasít majd fölfelé! Hogy 
a gyomrom meg liftként lefelé, a fülem 
teljesen bedugul, s majd se látok, s hallok. 
De jé! Lassan kezdem megszokni. Már tu-
dok figyelmi magamra, egyre biztosabban 
érzem, nem lesz itt baj, már ki és le merek 
nézni. Felértünk. És jön a leírhatatlan, cso-
dálatos lebegés, a csönd, a végtelen béke és 
nyugalom. Azt érzem, amit a madár érez-
het, amikor kiterjeszti szárnyát mozdulat-
lanná, s a légáramlat viszi felfelé. De gyö-
nyörű a táj innen 1200 m magasról! Alat-
tam a város kiterítve, mint egy térkép. De a 
térképen felismerem a fürdőt, a repteret, 
látom a stadiont, mint apró hangyákat a 
teniszezőket, focizókat, mindent. Nem le-
het a látvánnyal betelni. De hallom a piló-
tám hangját is. Ne nézzük meg közelebb-
ről? - Nézzük! És zuhanunk lefelé, rohan 
felénk a táj, hallom a szél süvítését. Ez 
maga a mámor! Leírhatatlan, elmondhatat-
lan! Aztán megint a lebegés következik, s 
szép csendesen földet érünk. Kíváncsi ar-
cok vesznek körül: - Na, milyen volt? -
Nem mondok semmit, inkább megkérde-
zem: - Mikor kerül megint rám a sor?-

Rövid időn belül még kétszer, s két for-
duló között a parancsnokot faggatom, mi-

ként lesz valaki az-
zá, mik a feladatai, 
mekkora rangot je-
lent ez. 

- Ma már nem 
igazán rang, inkább 
megtiszteltetés és 
rengeteg munka. 
Amióta meszünt az 
MHSZ, gyökeresen 
megváltoztak a fel-
tételek. A repülőe-
gyesületeknek min-
den költséget ma-
gunknak kell állni-
uk, saját erőből bé-
relni vagy megvásá-

rolni a gépeket, karbantartani a technikát, 
finanszírozni a repülést. Nem olcsó mulat-
ság, s a cehhet a tagoknak kell állniuk. 
Emiatt egyre kevesebb az egyesület, s a 
megmaradók is küzdenek a létükért. Ta-

Innen még nem térkép a táj 

valy óta - amikor a 110 fős tagság megvá-
lasztott reptérparancsnoknak - életem nagy 
részét itt töltöm, egy személyben vagyok 
parancsnok, segédmunkás, szakmai veze-
tő, még egy kicsit főkönyvelő is. Nagyon 
észnél kell lennünk, 

rancsnokságról csak annyit, hogy bizalom-
mal, választással szerzett tisztség, a pa-
rancsnoknak illik repülni vitorláson és mo-
toroson is. Én magam egyébként 1952-ben 
kezdtem repülni. -

A beszélgetés megszakadt, mert újabb 
meglepetés vár. Bemutatnak az éppen most 
érkezett Kotrás Gabi bácsinak, a magyaror-
szági repülés egyik legnagyobb alakjának. 
Egész életét repüléssel töltötte, saját beval-
lása szerint a család mindig csak második 
volt a sorban* s azon kevesek közé tartozik, 
akik nagy szerelmükből meg is tudtak élni. 
Az ország egyik legjobb pilótája 66 évesen 
is, Hajdúszoboszlón máig az egyetlen, aki 
vitorlással és motoros géppel műrepülése-
ket hajt végre. Olyanokat tud a vitorlázó-
val, amilyeneket még motorossal is keve-
sen. A vele való találkozás minden eddigi 
élményem betetőzése lett, az utolsó felszál-
lásra ő invitált meg. Utólag csak azt bán-
tam, hogy nem lehettem egyszerre fent és 

lent, nem láthattam a 
földről azt, amit a 
többiek. Mert mint 
kiderült, fentlétünk 
alatt mindent bemu-
tatott, amit a repülés 
szépségéből csak be 
lehet. Én nem lát-
tam, csak éreztem, 
de az biztos, hogy 
mindenki szívesen 
cserélt volna velem. 
Gabi bácsi , még 
egyszer megköszö-
nöm azokat a perce-
ket! 

Ez volt a nap 
utolsó momentuma. 

Kezdett esni az eső, igyekezni kellett. 
Ugyanolyan gyorsan, mint reggel, fordítot-
tan lezajlott minden, a búcsúzkodásra már 
mégis zuhogó erősben került sor. Aztán 
irány hazafelé, a három Csejtey és én, no 

mert önfenntartók 
vagyunk, magunk-
nak kell mindent 
megteremteni es 
megszerezni. A ta-
gok fizetik a tagdí-
jat, a repülést, de ez 
önmagában "keves 
lenne, ezért cimbo-
rázunk az ördöggel 
is. Reklámcédulá-
kat szórunk, transz-
parensét vontatunk, 
kiadjuk kaszálásra 
a reptér füvét, nagy-
vásárok rendezésé-
re magát a repteret is. Repülőbemutatókat 
rendezünk, utasrepültetést bonyolítunk, és 
minden egyebet megpróbálunk, amivel 
pénzt lehet teremteni. Sokszor még éjszaka 
is a hogyanon gondolkodom. A reptérpa-

Talán a Colosseumra emlékeztet 

meg az élmények. De ott lebeg a kocsiban 
az elhatározás is, hogy ennek a napnak 
folytatásának kell lennie. Igaz lenne a do-
log: én is megfertőződtem? 

PÁSZTOR 
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Kedves Vásárlóink! 
Hölgyeim m uraim! 

M i Önökkel együtt v á r $ W á c s o n y t és 01 mellett szeretnénk 
segíteni ajándékozási gondjai nak megoldásában! 

Magymf 
Elsősorban üzleteink gazdag választékát kínáljuk Önnek, és még valamit! 

Ha üzleteinkben legalább 3.000 Ft értékben vásárol, 
500 Ft-os vásárlást utalványt kap, 

ami a következő 20.000 Ft feletti vásárlásánál válthaté 
Munkatársaink minden Üzletünkben szemtettel várják Önt 

CSILLAG Divatház, START Möszakt bolt 
Iparcikk Áruház, BÁSTYA Bútorbolt 

O T T H O N Lakásfelszerelés 

Hozzánk mindig érdemes eljönni. 
tdeál-Miklós 

Kereskedelmi KFT 

l ^ s s p I Ü c ó | - e l q j a k | r é | p s s í g i s j e g ö í j s t g 

.•<:< 

k d b p i ó ö í é s d O S hm m 

^ a r t ö í f f i e n f é s r é s z f e f r r v ó s ő r ö t h a ^ c s ö l í d M i á a t / 

S y f t o t B h f Í J . ft o W | e f é s f t e l i t e f i n 1 

o t Y M a g p J i t e í Bank ¿a rantó l j ia . 

-m m » É W e n ^ h o z z á g k ! , , 

m k K f c j e r w é s i i e t e s l é j é f e o z t s t á s t f is 

f ^ Í Í ^ S Z ® Í 6 S / Í Ö v f e É f f ItÖ^ONnsz^^O. I d a * 
M ú 'm é w 

" Á í i z t ö n s l c 
m m m w 

m m í*. 

m: w W 
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VÉGZŐS DIAKOK 
FIGYELEM! 

TABLÓFELVÉTELEITEKET 
MÁR LEHETNE CSINÁLNI, 
GYERTEK ÉRDEKLŐDNI A 

FÉNYSZÖVHŐZ! 

DONALD BUTIK 
ajánlata: 

- fVftf selyemblúzok, Mohrtvö*. s*ly*m és 
Követ nodrágoh 

- 6fc. izobodldfiruhók 152-1S*-os 
mérotban li 

- Jótréfc hOldnUĝ sŝ li 
«•6Jls 6ralnk mellett, 

SZ€R€T6TTCl 
várjuk kedves vásárlóinkat! 

NVITVfi: 
Hétfőtől péntekig: 9-17-lg 

Szombaton: 8-18-lg 
NOV6MB€RB€N SZ€«DR éS 
SZOMBATI NAPOKON 10% 

árengedményt adunkl 
Kossuth öt 183 

CSAK 14 ÉVEN ALULIAKNAK TAGSÁGI IGAZOLVANNYALI 

Nintend 

TAGSÁGI IGAZOLVÁNY ÁRA: 100,-Ft/hó 
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ATLÉTIKAI GYERMEKFESZTIVAL 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 

Nagyszabású gyermek-korcsoportos atlétikai versenyt ren-
dezett október 2-án a Városi Sporttelepen a Polgármesteri Hiva-
tal Sportfelügyelősége és a TSE atlétikai szakosztálya. A közel 
200 résztvevők és 565 indulót felvonultató fesztiválra a Szolnoki 
és Mezőtúri Sportiskola, ill. a TSE atlétikai szakosztálya mellett 
beneveztek Kengyel, Tiszagyenda, a Kölcsey és Petőfi Alt. Iskola, 
valamint a Bercsényi Gimnázium 5-7 osztályos atlétái is. 

A három évfolyam - 1981-82-83-as születésűek - 27 verseny-
számában az első három helyezettek érmekben és a Polgár-Tár-
sak BT által felajánlptt ajándékcsomagokban részesültek. 

HAZAI EREDMENYEK 
1981-es születésűek 
80 m síkfutás: (23 induló) 
1. Bussay Péter TSE 10.1 mp 
800 m síkfutás: (8 induló) 
1. Bussay Péter TSE 2:26.0 p 
2. Jancso Attila Szolnok 2:31.3 p 
3. Bata Péter TSE 2:41.2p 
Távolugrás: (24 induló) 
1. Erdős Gábor Szolnok 485 cm 
2. Jancsó Attila Szolnok 471 cm 
3. Bussay Péter TSE 467 cm 
Súlylökés: (10 induló) 
1. Bognár Péter TSE 9,85 m 
2. Bussay Péter TSE 9,21 m 
4x100 m váltó 
1. Szolnok SI 56,7 mp 
2. TSE 58,5 mp 
3. Tiszagyenda 61.3 mp 
800 m síkfutás (14 induló) 
1. Rakvács Tímea Szolnok 2:44.0 p 
2. Iluh Katalin Szolnok 2:45.0 p 
3. Szabó Annamária TSE 2:46.0p 
4x100 m váltó 
1. Szolnok SI. 58,9 mp 
2. TSE 62,1 mp 
3. Tiszagyenda 62,9 mp 
1982-es születésűek 
60 m síkfutás (39 induló) 
1. Papp Attila Bercsényi 8.7 mp 
2. Hajdú Sándor Bercsényi 8.8 mp 
3. Kovács Krisztián Szolnok 8.9 mp 
400 m síkfutás (27 induló) 
1. Kovács Krisztián Szolnok 71.5 mp 
2. Papp Attila Bercsényi 73.1 mp 
3. Futos Sándor Petőfi 76.3 mp 
Kislabdahajítás (38 induló) 
1. Drávucz István Kölcsey 56.32 m 
2. Jóni Tamás Mezőtúr 55.47 m 
3. Csornán Péter Kölcsey 51.13 m 
400 m síkfutás (11 induló) 
1. Tóth Zsuzsa Mezőtúr 75.2 mp 
2. Lőrinczi Erzsébet Kölcsey 76.7 mp 
3. Novotni Nóra Szolnok 78.4 mp 
Távolugrás (24 induló) 
1. Abiwn Bettina Szolnok 388 cm 
2. Tóth Zsuzsa Mezőtúr 385 cm 
3. Kovács Zsuzsanna Petőfi 381 cm 
1983-as születésűek 
60 m síkfutás (19 induló) 
Í.Balogh Zsolt Tgyenda 8.7 mp 
2. Orsó Imre Tgyenda 9.1 mp 
3. Molnár Attila Kölcsey 9.2 mp 
Kislabdahajítás (9 induló) 
1. Lenge András Tgyenda 41.47 m 
2. Molnár Attila Kölcsey 38.0 m 
3. Szalóki Szabolcs Bercsényi 36.58 m 
Távolugrás (22 induló) 
1. Nagy Judit Mezőtúr 371 cm 
2. Göblyös Márta Bercsényi 370 cm 
3. Farkas Éva Kölcsey 352 cm 
60 m síkfutás (21 induló) 
1. Nagy Judit Mezőtúr 9.3 mp 
2. Polgár Nóra Kölcsey 9.4 mp 
3. Göblyös Márta Bercsényi 9.5 mp 
400 m síkfutás (9 induló) 
1. Farkas Éva Kölcsey 76.9 mp 
2. Polgár Nóra Kölcsey 77.7 mp 
3. Göblyös Márta Bercsényi 81.3 mp 
Kislabdahajítás (13 induló) 
1. Polgár Nóra Kölcsey 34.44 m 
10x200 m váltó 
1. TSE 5.29 p 

NEPES MEZŐNY A BUTYKA 
LÁSZLÓ - EMLÉKVERSENYEN 

Az idén első alkalommal került megrendezésre a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Birkózószövetség és a TSE szervezésében a 
Butyka László tiszteletére kiírt meghívásos bírkózóverseny. A 
tervek szerint ezentúl évente lebonyolítandó emlékverseny iránt 
már első alkalommal komoly érdeklődés mutatkozott, tíz egye-
sület birkózói vívtak színvonalas mérkőzéseket az érmekért és 
az első helyezetteknek járó értékes tiszteletdíjakért. A versen-
gésben a TSE birkózói aerekasan helytálltak, öt súlycsoportban 
ismét küzdhettek, a csapatok versenyében pedig a Kecskeméti 
SC mögött az előkelő második helyet szerezték meg. 

Eredmények: 
60 kg: 
1. Hullai Péter KSC 
2. Hegedűs Zoltán TSE 
3. Kiss Tamás Orosháza 
65 kg: 
1. Rónai Péter KSC 
2. Zilahy Miklós Sóstóhegy 
3. Petrik László TSE 
76 kg: 
1. Bajtai Attila Abony 
2. Kalmár István Túrkeve 
3. Drimusz János TSE 
83 kg:. 
1. Szécsi Imre TSE 
2. Gaál István Karcag 
3. Szeg Gábor KSC 
+ 83 kg: 
1. Szlávik Attila TSE 
2. Papp Sándor TSE 
3. Laczkó Béla Tiszakécske 
Csapateredmény: 
1. Kecskeméti SC 34 p 
2. TSE 18 p 
3. Sóstóhegy l l p 

VIZSGÁZTÁK A VING TSUNOSOK 

Két napos gyakorlással, tanulással és vizsgázással egybe-
kötött találkozót rendeztek a Kung-fu harcművészet Ving 
Tsun vállfajának művelői október 16-17-én városunkban. A 
Lippai László főinstruktor által alig egy éve létrehozott Hun-
gárián Ving Tsun Martial Art School nevű önálló szervezet 
szegedi, solti, kisújszállási, szolnoki, ebensi és törökszent-
miklósi klubjainak 61 tagja nem kis izgalommal készült a két 
napra, különösen annak zárónapjára. A szervezet ilusztris 
vendéget köszönthetett a jugoszláv-nemzetiségét maga hatá-
rozza így meg - Popovic Zeljkó európai hírű mester személyé-
ben, akik szakmai és szellemi vezetőjének választott, illetve 
kért fel. az ő és instruktorai értő szeme előtt folytak a gyakor-
latok egy teljes napon át - a mester figyelt, segített, magya-
rázott, bemutatott - majd szombaton előtte kellett számot 
adni a felkészültségről, hogy a tanulók elért tudásfokozatuk-
ról diplomát kaphassanak. A szorongva várt pillanat azonban 
nem érkezett el. Midőn arra került volna sor, nem kis meg-
döbbenésre és még nagyobb megkönnyebbülésre kiderült, 
hogy a megmérettetés a másfél nap alatt már megtörtént, 
anélkül, hogy az érdekeltek arról tudtak volna, s gátlások, 
drukk nélkül nyújthatták azt amit valójában tudnak. A vizs-
gamódszer pedagógiailag igen helyesnek bizonyult, hiszen 
mindenki - igaz az instruktorok eleve csak azt engedték ide, 
akitől várható volt a sikeres helytállás - eggyel magasabb 
fokozatba léphetett, s diplomával a kezében köszönhette meg 
tanítói segítségét. 

- P -
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HALOTTAINK 
özv. Vass Istvánná Gulyás Erzsébet 96 éves; özv. Thürmer Kálmánné Nyitrai 
Erzsébet 84; Kerekes László 66; Kormos Ferenc 78; özv. Ladányi lllésné 
Gábor-Szabó Eszter 81; özv. Nagy István 84; Molnár Ferenc 79; Pásztor 
István 47; Kontos Jánosné Varga Margit 81; Sándor Pál 90; Fehér Gábor 82; 
Kenyeres Józsefné Hevesi Tóth Viktória 73; Szikszai Lajosné Márton Erzsébet 
59; Túri Balázs 71; Werner Mihály 54 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

október 30-31 
november 6-7' 
november 13-14 
november 20-21 
november 27-28 
december 4-5 
december 18-19 

15/68 
15/66 
15/66 
15/66 
15/66 
15/67 
15/68 

Kossuth u. 83. 
Almásy u. 2. 
Almásy u. 2. 
Almásy u. 2. 
Almásy u. 2. 
Kapisztrán u. 
Kossuth u. 83. 

I) TOnOKSZCNTMIKLOSI VÁROSI MŰVCLŐDCSI K Ö Z P O N T 
NOVCMDCA HAVI P R O G A A M J A 

5-én, pénteken 10-17óráig fi V I S O R R M S z e m ü v e g k e r e t g y á r LÓTÓSVIZSGÓLÓ AUTÓBUSZA 

q Piactéren, ahol a COMPUT6R6S és szubjektív 
látásvizsgálatot, valamint SZ€MÜV€GK€SZÍT€ST végeznek 
azonnali határidővel 

6-án, szombaton 10-16 óráig CSUH€ MŰH€LV - kézműves foglalkozás minden 

érdeklődőnek 

7-én, vasárnap 9-13óráig NCPMUVCSZ6TI €S IPARMŰV€SZ€TI VÁSÁR 

15-én, hétfőn 18órakor HÁZI MUZSIKA Közreműködik: Birinyi József népzenész 

16-án, kedden 16,30órakor SZÍNHÁZ-BUSZ indul a Mikroszkóp Színpad ZSARUKABARC című előadására 

17-én, szerdán 16 órától Vastag- és végbél-rákszűrés, aranyér vizsgálat 

27-én, szombaton 17órától TÁNCISKOLÁI VIZSGÁBÓL a Hunyadi úti Altalános Iskola 
tanulói részére 

29-én, hétfőn ló órakor SZÍNHŐZ-BUSZ indul a Vígszínház UU6ST SID€ STORV című 
előadására 

A X. ALFÖLDI TÁJAK, €MB€R€K fotópályázat! kiállítás 
naponta 13 és 18 óra között tekinthető meg november 21- ig *** 

D€C€Mf)€ft 

1 -én, szerdán 16 órakor PI€TR KÖR Azoknak, okik o közelmúltban veszítették el 

hozzátartozójukat és gyászukban nehezen találnak vigasztalást, 
megértést, megnyugvást. 

4-én, szombaton 10-16 óráig és 
5-én vasárnap 9-14 óráig S Z á R f l Z V I f t á G - K Ö T € S Z € T l €S D Í S Z C S O M A G O L Ó T A N F O L Y A M 

VÁSÁROK: 

i, csütörtökön 

9-én, kedden 

11-én, csütörtökön 
18-án, csütörtökön 

9-17óráig Kiváló minőségű használt ruhák és olcsó 
cipők, csizmák vására 

9-18óráig CIPŐBÖRZ€ és mosószerek, öblítők, habfürdők, 
samponok vására 

9-17óráig €xtra holland kilós ruhavásár 
9-17 óráig PUMA T€XTIL COLLCCTION vására 

A Művelődési Központ 
működő klubjai, 

szakkörei, tanfolyamai, 
melyek munkájába még 

bekapcsolódhatnak: 
Kézimunka kör: hétfő 15 óra 
Kaktusz kör: minden hónap 
második hétfőjén 17 órakor 
Fazekas kör: hétfő 14 óra 

Modellező kör: péntek 15.30 óra 
Szövőtanfolyam: hétfő 16 óra 
Bőr-stúdió: szerda 16.30 óra 

Szabás-varrás tanfolyam: 
csütörtök 17 óra 

Ifjúsági klub: péntek 17 óra 
Életmód klub: kedd 17 óra 

Nyugdíjas klub: kedd 14 óra 
Origami klub (japán 

papírhajtogatás): hétfő 16.30 óra 
Német társalgási klub: 

csütörtök 17 óra 
Néptánciskola: szerda 

15 órakor - felsőtagozatosoknak, 
16.30 órakor - alsótagozatosoknak 

Népi játék, néptánctanfolyam 
óvodásoknak: csütörtök 16.30 óra 
Aerobic: hétfő és csütörtök 18 óra 

Kondicionáló torna: 
hétfő és csütörtök 19.30 óra 

Kung-fu: kedd és péntek 18 óra 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
1993. szeptember 25-én két ismeretlen férfi kirabolta a törökszentmiklósi AGRONEX RT műanyagüzemének pénztárát 

A nyomravezető jutalma: a megyei rendőrfőkapitány által kitűzött 50.000 forint és az AGRONEX RT által felajánlott 200.000 forint. 
Aki az üggyel kapcsolatban információval rendelkezik, az elkövetőket ismeri Jelentkezzen! 

Bejelentéseket lehet tenni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán vagy bármelyik rendőrnél. 
A nyomravezető személyét a rendőrség titkosan kezeli! 

Jász-Nagykun-Szulnok Megyei Rendőrfőkapitányság 

Törökszentmiklós és Vidéke Független Közéleti Lap 
Szerkesztőség: Tőrőkszentmiklós, Kossuth út 135. tr: 13 

E : 5201 Tőrökszentmiklós, Pf.: 100 
A szerkesztőség tagjai: Hajnal Józsefné; Kakuk Imre; Kovács Győrgyné 

Főszerkesztő: Pásztor Gábor Tervezőszerkesztő: Nagy János 

Kiadásért felelős: 
Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0866-1839 
Készült a MEZOPRINT Reklámiroda gondozásában 
Törökszentmiklós, Kossuth út 135. II./33. tr: 13/46 



MELLÉKLET TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1993. november 5. 

T A U R I N A - A G R Á R KFT 
OC ALFA-LAVAL 

CIMMS 
ïïticmtiïro Kltpwo^ 

Háztáji fejögép 
220 V-os hálózatra csatlakoztatható 
kompakt felépítésű mozgatható fejögép, 
egyidejűleg egy vagy két sajtárral történő 
fejéshez. 
Jellemzői: 
- Alfa Laval fejőgumi és tömlőzet 
- 200 l / pe rc teljesítményű 
vákuumszivattyú 
- 750 W/220 V-os villanymotor 
15 l-es vákuum tartály szabályozó 
szeleppel, vákuummérő órával 
Irányár. 
egy készülékkel 55.000 Ft 
két készülékkel 70.000,- Ft 

Tisztelt Gazdálkodó! 

Próbálja ki Ön is az Európában már közkedvelt 
takarmányfőzőüstöt. 
Kérdezi miért közkedvelt: 
- Szeretik az állatok az úgy párolt takarmányt (krumpli, 
kukoricát, répát, stb.) 
- Ez az egyszerű szerkezet Önnek időt és energiát takarít 
meg, mivel egy háztartási kukta gyorsfőzőhöz hasonlítható, 
de itt a takarmány nem kerül a főzőlébe csak gőzben 
párolódik, így a párolási idő tömegtől függően kb. 30-40 
perc. 
- A gőzben párolt takarmány sejtjei megnyílnak így az állatok 
jól hasznosítják a tápanyagokat. 
- A sejtek felnyitása révén a takarmánynedvekkel a káros 
anyagok távoznak, de mivel nincs a főzőlében a takarmány 
így a tápsók nem oldódnak ki, a takarmány ízletesebb 
tápanyagokban gazdagabb marad. 
- A főzőüst kezelése egyszerű, gyors, biztonságos. 
- Kellő körültekintéssel szinte mindenüt t üzembehelyezhető 
(pl. szabadban, épületben kéménybe kötve). 
- A főzőüst bármilyen fűtőanyaggal fűthető (pl. fával, 
tőzeggel, brikettel, rongyhulladékkal, forgáccsal, stb.) 
- Kiválaszthatja gazdasága számára a legmegfelelőbbet 50; 
100; 170 l-es űrméretűek közül. 

5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Óballai út 
Telefon: (56) 375-540 vagy Törökszentmiklós 82, Telefax: (56) 375-540, Telex: 23-557 



1993. november 5. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE MELLÉKLET 

KELET-TUZEP RT. 
106. számú telepe 
Törökszentmiklós 

ÚJRA ITT A FŰTÉSI IDÉNY! 
IDEJÉBEN GONDOSKODJON TÉLI TÜZELŐJÉRŐL! 

A KELET MAGYARORSZÁGI TÜZÉP RT. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TÜZÉP TELEPE 

ebben a fűtési idényben is széles választékkal áll a lakosság 
valamint a közületek rendelkezésére! 

Tatabányai tojásbrikett 776,60 Ft/q 
Jager brikett 765,- Ft/q 
Berentei dúsított dió 631,40 Ft/q 
Délurali dió 661,-Ft/q 
Cseh dió (barnaszén) 540,- Ft/q 
Kladnói feketeszén 801,90 Ft/q 
Koksz 1014,50 Ft/q 
Egységes tűzifa 424,- Ft/q 
Fűrészelt tűzifa 462,60 Ft/q 

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TÜZÉP telep a jövőben megváltozott 
új nyitvatartási időben fogadja 

a Tisztelt Vásárlókat! 

Nyitvatartási idő: 
Hétfő:7.00-12.00 óráig 

Kedd-Péntekig7.00-16.00 óráig 
Szombat:7.00-12.00 óráig 

Telefonon történő előjegyzést is felveszünk! 
Szervezett házhozszállítás! 

Címünk: KELET-TÜZÉP RT 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. út 42. 
Telefon: 302 vagy 06-60/356191 

Tisztelettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 


