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Juhász Gyula: 

BETLEHEMES ÉNEK 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született az este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 
Szelíd barmok közt, kedves bambino. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá; 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
és apja ács volt, dolgozó szegény, 
S az istállóban várt födél reájuk. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 
Amely fölött nagyobb fény tündököli, 
Mint minden várak s kastélyok fölött. 

Ö, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 

Boldogg 

karácsonyi 

ünnepeket! 
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„... gazdag létére szegénnyé lett 
értetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok." 
(2 Kor. 8, 9) 

Mai világunkról sokszor szólunk úgy, mint a tá-
jékoztatás áradatának századáról. Naponta zúdul 
ránk az információ a rádióból, televízióból. Kicsiny 
faluvá zsugorodik Európa, ahol hamar megtudunk 
mindent a szomszédról, a távoli országokról, szeren-
cséről, balesetről, háborúról vagy örömről legyen is 
szó. 

Ebbe a hatalmas informá-
ció-tengerbe érkezik el évről-
évre az evangélium szava, 
amely tájékoztatás a betlehemi 
gyermek születéséről, a Meg-
váltó érkezéséről: „...Istenünk 
könyörülő irgalmáért.. .meglá-
togat minket a felkelő fény a 
magasságból.. / (Lukács 1,78) 

Nincs még egy ünnepünk, 
amelyik ennyire elkopottá vált 
volna a reklám, a kereskede-
lem, a haszonszerzés útvesztő-
jében. Ezüstvasárnap, arany-
vasárnap - nyitva vannak az 
üzletek, rengeteg ember vásá-
rolgat, nézelődik, mérgelődik 
az árakra nézve. Közben ömlik 
a falakból „Csendes éj, szent-
séges éj...". Nagyon nagy kár, 
hogy sok ember számára csak 
ennyi a karácsony. A kará-
csony, Krisztus születésének 
híre több mint információ, tá-
jékoztatás, nem egy hír a sok 
között, hanem ÜTMUTATÁS -
azaz orientáció. Ebben a szó-
ban (orientáció - útmutatás) 
benne van az „oriens", azaz ke-
let égtája, ahol a nap kél. Információból - orientáció, 
hideg tényszerű tájékoztatásból - útmutatás, KRISZ-
TUSRA MUTATÁS A KARÁCSONY. 

Arra az útmutatásra van szükségünk, amelyik 
éhségről és nélkülözésről, háborúról és gyűlölködés-
ről szóló napi hírek között a szeretet és megbocsátás 
útjára világít, amelyik ráigazítja lábunkat a békesség 
keskeny útjára. Bizony nem ér semmit, ha csak 
„megtartjuk" a karácsonyt, mint régi szép szokást, 
mint külsőséget és Jézus Igéje nem mozgósít, nem 
indít útnak úgy,ahogyan a betlehemi pásztorokról 
jegyezte föl az evangélium: „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mind-
az, amiről üzent nekünk az Úr!" 

Kérdezheti valaki, mit tehetek én, a magam ki-
csiny erejével ezen a karácsonyon, amikor fegyverek 

dörögnek Boszniában és szerte a világon, amikor 
tízezrek éheznek Szomáliában és halnak meg, ami-
kor e világ szegényei egyre szegényebbek lesznek. 

Az egész világ gondja, a távoli országok iszonyú 
problémái nincsenek a hatalmunkban. Abban azon-
ban bizonyos vagyok, hogy 1993 karácsonyán leg-
alább egy emberen a közelünkben tudunk segíteni. 
Tökéletes világot nem tudunk teremteni magunk 
körül, de lehet és Jézus követésében megkísérelhető, 
hogy magunk körül egy kevésbé rosszat alakítsunk 
ki. 

A harag, a gyűlölet sötétségében élőknek szere-
tettel tudunk utat mutatni, és nekünk kell elkezdeni 
a megbocsátást feltételek nélkül. A halál árnyéká-

ban bénító reménytelensé-
günket feloldhatja az örök 
élet Jézusi ígérete. Milyen 
nehéz újra és újra ráigazod-
nunk a békesség útjára! 
Segítsünk legalább egy em-
beren, aki mellettünk szük-
séget lát , és kenyérre 
éhes,és bocsássunk meg 
legalább egynek, aki elle-
nünk vétett! 

Ezek a cse lekedetek 
nem lesznek bizonyára el-
sőoldalas információk a la-
pokban, de lehetnek a sze-
retetet és békességet jelen-
tő útmutatások! 

Fájdalommal és szomo-
rúsággal tölt el bennünket, 
hogy társadalmunkban a 
véleménykülönbségek el-
lentétekké nehezülnek, az 
elvi szembenállás ellensé-
geskedéssé torzul. 

Tudjuk, hogy sokak ka-
rácsonyi örömét beárnyé-
kolja a családfő munka-
helyvesztése vagy anyagi 
lehetőségeik f á j d a l m a s 

gondjai. Sokan ezen az ünnepen is egyedül gyújta-
nak gyertyát. Másoknál hiányzik valaki, aki tavaly 
még köztük volt. 

MEGTARTÓ SZÜLETETT... Ezt éneklik kará-
csony ünnepén szerte a világon a Templomok meg-
hitt hangulatában, hogy a gyűlölet tüzét a szeretet 
melege oltsa ki, hogy bizonytalanságunkat a belé 
vetett bizalom váltsa fel, hogy hétköznapi kérdése-
inkben is merjünk Hozzá kiáltani, hogy múlandósá-
gunk felett őrködjék Ő maga, a Megfeszített és örök-
ké Élő! 

Városunk minden Polgárának Istentűi gazda-
gon megáldott, boldog karácsonyi ünnepet kívá-
nok! 

Szabó József 
református lelkész 
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Farkas Kálmán: 

Gondolatok Szokolai Tanár Úrról 
Gyurka bácsinak kijár a végig nagybetűs megszó-

lítás. Ő Tanár Úr volt! A szó legnemesebb értelmé-
ben, s ezt mindazok velem együtt így érzik, akik 
tanítványai voltak, akik abban a sorsfordító világban 
hónuk alatt néhány hasáb fával állítottak be a Török-
szentmiklósi Polgári Iskolába, hogy befűtsünk a tan-
terem kályhájába, s elűzve hideget, elfeledve éhsé-
get odaszegezzük tekintetünket a táblára, amely előtt 
fehér krétával a kezében ott állt Szokolai tanár úr, s 
rajzolta a csonka kúpot, a hengert, s írta-írta a képle-
teket... Évekig láttam ezt a fanyar humorú, mindig 
pedáns, frissen vasalt ingben - s emlékszem - ele-
gáns, divatos eszterházi kockás zakóban, nyakken-
dősen megjelenő tanárt. Pontosan, csengetésre ér-
kezett, s csengetésre fejezte be óráit. Mindig „féltünk" 
tőle. Szigorú, magas követelményt állító tanár volt. 
Iskolát teremtett. Nemzedékeket vezetett be Török-
szentmiklóson Pythagoras, a matematika tudo-
mányába. Egyszerűen és világosan magyarázott, 
már amennyire nekünk akkori kisdiákoknak a képle-
tek, a matematika törvényei világosak, érthetőek vol-
tak. Emlékszem, otthon anyám nádfedeles házában 
a nagy, tiszta szoba falára rajzszegekkel erősítettem 
a falra a rajzlapot, amelyen ott sorakoztak a különbö-
ző képletek. Már álmomban is tudtam őket. Mert tudni 
kellett! 

Egyetlen értékmércéje volt: a tudás. Ezt is diákhoz 
szabta. Ő tudta, hogy kiből mit lehet „kihozni." S elég 
volt egyetlen megjegyzése: „Tőled többet várok. Te 
ettől többet tudsz, édes fiam,," Szinte lesújtó volt. El 
szeretett volna süllyedni az ember. Ő, Szokolai 
György a matek tanár soha nem használt semmiféle 
fenyítő eszközt. Megtartotta a diákkal szemben a 
három lépés távolságot, de tisztelte. S utólag döbbe-
nek rá, hogy szeretett is bennünket. Bár szigorúsága 
eltakarta gyöngédségét, de büszke volt arra aki szé-
pen felelt, akiről azt hallotta megállja helyét az élet-
ben. 

Olykor álmomban ma is előfordul, hogy ott állok a 
tábla előtt, s a dobogó mellett velem szemben Szo-
kolai tanár úr, s dadogok, dadogok, próbálom meg-
fejteni az egyenleget, s ő huncutkásan mosolyog, 
majd közbeszól, próbál átsegíteni a problémán, és 
várom a csengőszót, a mentő hangot. És meg-
könnyebbülök. 

Gyurka bácsi alakja, fiatalkori képe éppen úgy 
elkísér életem végéig, mint a legkésőbbi. Legutóbbi, 
mielőtt örökre eltávozott volna, hogy ott fenn is ma-
tekra oktasson, tavaly, 1992 december 10-én talál-
koztam vele. Eljött a könyvtárba az író-olvasó talál-
kozóra, s egy „padban", egy sorban ült egykori tanít-
ványával, Bácsi Jóskával, az én kedves felsős diák-

barátommal, aki mindig megvédett, ha valaki cigá-
nyozott, s akkor is mellettem volt, amikor ifjú tisztvi-
selőként a Községházára kerültem az adóhivatalba 
a „keze" alá dolgozni. De ott ült Gyurka bácsi mellett 
a cigány fiú - a most sokszoros nagyapa Horváth 
Géza is! S ez egyszer én beszéltem, s Gyurka bácsi 
figyelt, hallgatta amit mondtam. Őrá pillantgattam, 
biztatást várva tőle, érti-e amit mondok, egyetért-e 
velem, azonos hullámhosszon vagyunk-e, s bár hun-
cut mosolya ott vibrált a szemében most is, de már 
bizony sápadtabb, megkopottabb volt a fénye, de 
sütött. S ezt jó volt érezni, ott a könyvtár olvasójában. 

És amikor szólásra emelkedett, hallhatóvá vált a 
csend. Rátapadtak a tekintetek. Figyeltük, hallgattuk. 
Büszke volt. Azzal kezdte mondandóját, hogy ő ké-
szült e találkozóra. Fellapozta az egykori osztálynap-
lót, amelyet ő egy hatalmas kerthez hasonlít, s szá-
lazta a „virágokat". Ez tanár lett, amaz orvos, ő egye-
temi tanár, a másik fizikus, politikus, s amikor neve-
met említette egy pillanatra megállt. Rám tekintett: 
Kálmán meg író-újságíró... Soha, egyy pillanatra nem 
éreztette velem, hogy én onnan jöttem a Csisznyiko-
ból, a cigánysorról... 

Szokolai György a matematikus mélyen érző, de 
ezt ügyesen palástoló tanár volt. Olykor az illető nem 
is sejtette, hogy segített rajta. Két levelet őrzök asz-
talfiókomban. Egyiket akkor írta, szépen, gondosan 
rajzolt betűivel, amikor Nyíregyházán megválasztot-
tak a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 
Megyei Elnökének. Hű maradva magához, ezúttal is 
érzelmi megnyilatkozások nélkül gratulált,s azonnal 
tanáccsal látott el." Ha gondban vagy, fordulj a peda 
gógusokhoz. Ők mindig segítségedre lesznek! Meg-
fogadtam. Egy másik alkalommal G. Péter főiskolai 
hallgatónak való felvételi ügyében fogott tollat. 
Hosszú lenne mi mindenre terjedt ki a figyelme. Csu-
pán két mondatát emelek ki. „Kedves Kálmán - azt 
hiszem - ennyi elég ahhoz, hogy velem egyformán 
ítéld meg azt, hogy ez a család ill. fiuk Péter támoga-
tásra érdemes-e." A másik: „Jóakaratú támogatásod-
ban bízva, azt előre is megköszönve baráti szere-
tettel üdvözöl: Sz. Gyurka Bátyád." 

Vége van az író-olvasó találkozónak. Feláll, köze-
ledik felém. Átölel, megcsókoljuk egymást, s búcsú-
zóul úgy félig halkan félig hangosan, szinte csak 
nekem szánva mondja: Igyekszem haza, mert tudod 
Ilonka ideges, ha elmaradok..." 

Menj csak Gyurka bácsi! 
Örökre elment. Mégis itt van közöttünk Szokolai 

György matek tanár, Gyurka bácsi, nemzedékek ta-
nítómestere. 
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MAR NEM A KOZOSON, DE TOVABBRA IS KÖZÖSEN 

PONT KERÜLT A TULAJDONVÁLTÁS VEGERE 
A BÉKE MGSZ-ben 

1992 végén fogadta el az Országgyűlés az 
1993. évi II. törvényt a szövetkezeti résztulaj-
donok konkrét helyre való kijelöléséről, a 
tulajdonosok részére kiadásra kerülő földek 
önálló ingatlanná alakításáról. A feladatot a 
tulajdonosok által megválasztott fölkiadó bi-
zottságoknak kellett végrehajtaniuk, így a 
Béke Mgsz-ben is, ahol a testület élére ez év 
februárjában Balogh Pált választották. Akkor 
is tőle érdeklődtünk a bizottság előtt álló 
feladatokról, s most, amikor a hatalmas mun-
ka befejeződött, ugyancsak tőle kérdeztük: -
Történtek-e alapvető változások az eltelt hó-
napok folyamán, mennyire zökkenőmente-
sen, milyen elégedettségi mutatókkal tudta 
ellátni feladatát az általa vehetett bizottság? 

törvény egyértelműen rendelkezett, vitakérdés 
fel sem merülhetett. 

Az eredeti 242 önálló ingatlanná nyilvánítási 
kérelem viszont időközben 370-re emelkedett, s 
a tervezett 7228 AK értékű 330 ha terület helyett 
16.000 AK értékű 800 ha föld kijelöléséről kellett 
döntenünk. Ez azért változhatott, mert a kijelölé-
si kérelmek beadási határideje március 23-án 
lejárt ugyan, de mivel a tulajdonosok igazán csak 
azután ismerhették meg, mit is jelent a törvény, 
a hivatali eligazítások lehetővé tették, hogy az 
egyeztető tárgyalások során azok a tulajdono-
sok, akik már adtak be igényt, azt számszakilag 
kiegészíthessék, módosíthassák. 

Ha pl. egy tulajdonos adott be igényt a saját 
és Miklóson élő fia nevére, de tájékozatlansága 

- Az eredetiekhez képest az egyeztetések 
során az adatokban történt változás. A szövet-
kezetnek 3426 résztulajdonosa volt, részarány-
földtulajdonként kb. 6.000 ha földet különítettünk 
el 123.299 AK értékben. Ezek az alapszámok 
természetesen nem változtak, de a belső meg-
oszlások igen. A 3426 tulajdonosból eredetileg 
1767-en éltek a földkijelölési kérelem március 
23-i határidejű beadási lehetőségével, köztük 
242 fő kérte kijelölt területének önálló ingatlanná 
nyilvánítását 7228 AK értékben. Ez kb. 330 ha 
területet érintett. Mivel a törvény rendelkezett 
arról, hogy a tanyatulajdonosok tanya körüli föld-
kérelmeit elsőbbségben kell részesíteni, s szá-
mukra a földet tanyájuk körül kell kijelölni, elő-
ször az ő ügyüket rendeztük el. A14 tanyatulaj-
donosi kérelemből egy megalapozatlan volt, így 
13 esetben éltünk a kijelölési kérelem odaítélé-
sével. Ők már a november 17-i árverésen meg-
vásárolták a tanyájuk mellé kijelölt kárpótlási 
földjüket, mi pedig ezek mellé jelöltük ki résztu-
lajdonukat is. így egy darabban kaphatták meg 
tanya körüli birtokukat, s ők váltak legelőször 
valódi birtokossá is. Mivel az ő esetükben a 

miatt nem tette meg ezt a Dunántúlon élő fiáéra, 
pótlólag megtehette. így lett az 242-ből 371 önál-
ló ingatlanná nyilvánítási kérelem, az eredeti 
1767 kijelölési kérelemből pedig 1964. Velük 
kellett megegyezésre jutni 89.389 AK értékű föld 
kijelölésében, a kérelmet be nem adó tulajdono-
soknak pedig ki kellett sorsolnunk 33.910 AK 
értékű területet. 

- Miért a nagy aránytalanság a kijelölt és a 
kisorsolt földterület nagyságában? 

- Mert döntő többségben azok a régi, eredeti 
tulajdonosok érdeklődtek a dolog iránt, s azok 
adtak be kérelmet, akiknek annak idején a tago-
sításkor eleve nagyobb földterületük volt. A sor-
soltak között zömében örökösök vannak, akikre 
már nagyon elaprózódott az eredeti tulajdon -
sok esetben még az egy holdat sem érte el -, s 
ezért nem is izgatta őket a tulajdonlási jog. 1443 
főről volt szó, a sorsolás november elején meg-
történt, a határozatokat most tesszük postára. 
Ezekben egyszerűen tudatjuk, hogy ezen és 
ezen a földrajzi számon kapták meg földjüket, 
ide és ide kerültek telekkönyvi bejegyzésre, ne-
kik december 31-ig nyilatkozniuk kell, mit kíván-
nak földjükkel tenni: önálló ingatlanná nyilvánít-

ják vagy haszonbérbe adják a szövetkezetnek. 
Ha addig nem nyilatkoznak, a többi már nem a 
szövetkezet dolga lesz, hiszen földhasználati jo-
ga ez év december 31-ig van. Utána a föld 
használatára nem jogosult. 

- Simán zajlottak az egyeztető tárgyalások? 

- Alapjában véve igen. A 370 főnek, aki az 
önállóingatlannányilvánítástkérte,máratavasz-
szal illetve az őszi munkák során ideiglenes 
tulajdonba adtuk a földet, még a hivatalos ügy-
intézés befejezése előtt. Már használták a földet 
miközben a Földhivatal elkészítette az ingatlan-
nyilvántartás megosztási rajzait, s elvégezte a 
birtokbaadást. Eredetileg úgy volt, hogy minden-
ki megkapja a földet ott, ahol kérte, s csak a 
kialakítás, kimérés sorrendjében kell megegyez-
ni, de miután számszaki kiegészítések történtek, 
mégis egyezkedni kellett. Mivel mindössze 600 
ha-ró volt szó, probléma csak abból adódott, 
hogy akadtak olyan kérések, amelyek kárpótlási 
részekre estek, s meg kellett értetnünk, hogy mi 
azokkal nem rendelkezünk, csak hasonlót tu-
dunk felajánlani helyette. Ha ez tisztázódott, 
több gond nem volt. Nem ment ilyen simán az 
ügy annak az 1593 főnek az esetében, aki kérte 
ugyan a kijelölést, de földjét közös használatban 
hagyta, de azért rossz utóízek nélkül sikerült 
ennek is a végére érnünk. Itt már akadtak egy-
egy területre többszörös túljelentkezések, ilyen-
kor addig folytattuk a tárgyalásokat, amíg min-
denkivel egyezségre nem jutottunk. A bizottság 
kezdettől fogva minden segítséget megadott a 
tulajdonosoknak, de az ő érdekük is az volt, hogy 
dűlőre jussanak. El kell mondanom, hogy az 
egyeztető tárgyalások méltóságteljesen zajlot-
tak, n€*n volt sem veszekedés, sem hangos szó 
soha. Április 22. és szeptember 22. között 14 
tárgyalás zajlott nagy érdeklődés mellett. Az első 
alkalommal az 1767 főből csak 36 nem jött el, de 
később 12-en közülük is jelentkeztek. Úgy ér-
zem, végül mindenki megtalálta a helyét úgy, 
hogy tüske senkiben sem maradt. 

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal és a Földhivatal nélkül lénye-
gesen nehezebb lett volna a dolgunk. A Polgár-
mesteri Hivataltól kaptunk helyet, fedezte a do-
logi kiadásainkat, pedig csakasorsolás lebonyo-
lításához 85.000 forintjába került az általa készí-
tett számítógépes program, a Földhivatal pedig 
már nyár végén, ősz elején elvégezte a geodé-
ziai, térképészeti ingatlan-megosztási munká-
kat, holott ez óriási teher volt számára. Az ő 
segítségükkel sikerült határidő előtt végleg befe-
jeznünk a tulajdonváltást, a szövetkezet most 
már valóban a tulajdonosok társulása, most már 
mindenki a magáén és magáért dolgozik. 

-Köszönöm a tájékoztatót 

HIRT 
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRKÉP III. rész 
REFORMÁTUS 
ÉNEK-ZENE 
TAGOZATOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS DIÁKOTTHON 

Harmadik tanévük ez, melyben egyhá-
zi iskolaként tevékenykednek. Legfőbb 
célkitűzésük értelmében nevelőmunkáju-
kat a keresztény szellem hatja át, és biz-
tosítják az iskola arculatát meghatározó 
református szellemiséget. 

Prof. F.J. Mönks. előadás közben 
Iskolájukban 738-an tanulnak 31 tanu-

lócsoportban. Napközis csoportjaik szá-
ma 12. Van 44 kollégista gyermekük is. Az 
idén a szülők és gyerekek teljes mérték-
ben kérték a vallásoktatást, ezért az be-
épült az órarendbe. Református és római 
katolikus hitoktatás van ugyanabban az 
időpontban, az utóbbit 40 gyermek részé-
re kérték. A reggeli áhítat is fakultatív mó-
don történik, naponta fél nyolctól három-
negyed nyolcig. Ahol nagyobb létszám-
ban vesznek részt rajta, ott minden épü-
letegységben megtartják. 

Folytatják a korábban megkezdett 
szakmai programokat. Igen nagy érdeklő-
dést tanúsítanak a szülők az informatika 
tagozat iránt, ahol az elmúlt évben is há-
romszoros volt a túljelentkezés. Az 1987-
ben indított tehetségnevelési program 
már mind a négy felső tagozatos évfolya-
mon működik. Ebben 92 gyermek vesz 
részt. Ide 5. és 7. osztályba lehet felvéte-
lizni. Nemcsak Törökszentmiklósról, de a 
megye különböző településeiről, sőt Bu-
dapestről is van tanulójuk. Ők a kollégium 
lakói. 

Ebben a tanévben indult be a speciális 
szakiskola. Ez kétéves képzési forma, 

számítógép-kezelői és gépjárművezetői 
tagozattal. Igen nagy itt is az érdeklődés, 
többszörös a túljelentkezés. Mindezek-
hez sikerült biztosítani a megfelelő sze-
mélyi és tárgyi feltételeket. A pénzeszköz 
jelentős részét a Tiszántúli Református 
Egyházkerülethez benyújtott sikeres pá-
lyázatok útján nyerték. 

A német és angol 
mellett latint is oktat-
nak. Az angol vagy a 
német kötelező a ne-
gyedik osztálytól kezd-
ve. A tehetségnevelő 
osztályokban mindhá-
rom együtt van jelen. 5-
8-ig minden évfolya-
mon van egy ilyen osz-
tály. 

Ének-zene tagoza-
tuk már 13 éve műkö-
dik. Az iskola három kó-
rusa hagyományosan 
jól szerepel különböző-
rendezvényeken és bemutatókon. A re-
pertoár egyházi énekekkel bővült. Nagy-
kőrösön már voltak, Debrecenben pedig 
ezután vesznek részt egy nagy templomi 
hangversenyen/ 

A korán beköszöntött télben szinte jól-
esik felidézni a nyári táborozások kelle-
mes élményeit. Két gyönyörű helyen is 
pihenhettek, nyaralhattak tanulóik. Az el-
ső a Szurdokpüspökiben rendezett angol, 
illetve német nyelvi tábor volt, amelyet a 
mátészalkai 6-os sz. Általános Iskolával 
közösen szerveztek, akikkel szoros kap-
csolatban állnak a tehetséggondozó prog-
ram keretében. Az ott töltött héten délelőt-
tönként idegennyelvi foglalkozásokat tar-
tottak. Ezeket követték délután a s z a b a d j 
dős tevékenységek, melyek során Hat-
vanban strandoltak, Salgótarjánban bete-
kintettek az üveggyártás titkaiba, jártak a 
Kékesen, és eljutottak Budapestre is, az 
Állatkertbe. 

Augusztusban 72 tanuló töltött 8 napot 
a Velencei-tónál, ahol a Velencei-tavi 
Sportiskola vízibázisán remek üdülés kí-
nálkozott. A szárazföldtől sem szakadtak 
el, gyalogtúrán jártak a pákozdi emlékmű-
nél és a sukorói református templomnál, s 
kirándultak Székesfehérvárra is. 

Nem lenne teljes e beszámoló az októ-
ber 13-án tartott rendezvény megemlítése 
nélkül. Az iskola tagja az Európai Tehet-
ségkutató Társaságnak. Ezzel volt kap-
csolatos az a nagyszabású program, amit 
a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Tanügyi Bizottsága szervezett. Célkitűzé-
sük volt, hogy az egyházkerület iskoláinak 
fenntartói és vezetői megismerkedjenek a 

tehetségnevelés nemzetközi eredménye-
ivel és az abból fakadó lehetőségekkel. 

Dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke bevezető 
előadásában a Debreceni Református 
Kollégium tehetségkutató és tehetség-
gondozó módszeréről beszélt, amit az 

Pihenő a pákozdi emlékműnél 
460 éven át folytatott. Diáktanítókat kül-
dött ki a gyülekezetekbe, a „tanítva tanu-
lok" elve alapján.Humanista iskolák vol-
tak, ahol mindenki kibontakoztathatta ké-
pességeit. Elődeinktől van mit tanulni! 

Ezután a holland Prof. F. J. Mönks, az 
Európai Tehetségkutató Társaság elnöke 
beszélt atehetségnevelés helyzetéről Eu-
rópában és az egyházi iskolák feladatai-
ról. Ismertette hazája iskolarendszerét és 
az abban megtalálható újításokat. Ezek-
nekcélja: a gyermekekfejlődésének meg-
felelően alakítani az oktatást, hogy min-
denki a maga szintjén részesüljön abban. 

A belső indíttatás külső jegyeiről be-
szélt továbbá a professzor, hangsúlyoz-
va, hogy a környezetnek is nagy szerepe 
van fejlődésük alakulásában. Az iskola -
család - társak jó összessége adja a te-
hetséges gyerekeket, különösen sokat 
segítenek, ha időben észreveszik, mire 
van szüksége tanulóiknak. 

F. J. Mönks professzor igen szeren-
csésnek vallotta magát, hogy Hollandiá-
ban részese lehet a tehetségnevelés fo-
lyamatának. Meglátása szerint a F^éfor-
mátus Ének-Zene Tagozatos Általános 
Iskola hajlandó és képes arra, hogy e 
tekintetben ötleteket vegyen át, központja 
legyen az ilyen irányú képzésnek, és gra-
tulált az eddig elért eredményekhez. 

Angol nyelven megtartott beszédének 
zárszavait a tolmács így összegezte: „Te-
hetséggondozással kell a jövő számára 
etikus és művelt vezetőket képeznünk!" 

Hajnal Józsefné 
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SÁRKÁNYREPÜLŐVEL A VÁROS FÖLÖTT? 
AMI A RIPORTBÓL KIMARADT 

Hát erről lenne szó 
(A gép túloldaláig az ijjú Csejtey) 

Az előző számunkban közölt repülős 
cikkel kapcsolatosan ismerőseim közül 
sokan megállítottak a közelmúltban. Volt, 
aki „irigykedett", volt, aki „félelmeimről" ér-
deklődött, olyan is akadt, akit a repülős 
Csejteyek érdekeltek bővebben. Egy dol-
got viszont szinte mindenki megjegyzett: 
De nagy kár, hogy itt, Miklóson nincs le-
hetőség az élmény kipróbálására, pedig 
bizonyára sokan megtennék. Nos, nem is 
olyan mesébe illő, lehetetlen dologról áb-
rándoztak. Az akkori cikkben, nem szere-
pelt, mert hangulatilag nem iílett bele, de 
Csejtey Lászlóval erről is esett szó. A 
vitorlázás mellett sárkányrepülőzik is, 
minden vizsgája megvan ahhoz, hogy 
akár utasokat is repültessen. S vannak is 
ilyen tervei. A nyár-elején szeretne egy 
repüléssel kapcsolatos vállalkozást bein-
dítani, vásárolni egy stabil, kétszemélyes, 

motoros sárkányrepülőt, amely a legkü-
lönbözőbb szolgáltatásokra képes. De in-
nen inkább idézzük őt: 

- Üde, vendégcsalogató színfoltja le-
hetne a városnak, hiszen viszonylag ol-
csón lehetne 5-10perc alatt átélni a repü-
lés örömét, s gyönyörködni a magasból a 
városban és környékében. Akár az önkor-
mányzat is beiktathatná jeles vendégei 
programjába, de felhasználhatná légi fo-
tózásra, területrendezési tervek készíté-
séhez, sőt esetenként még a rendőrség-
nek is segítségére lehetne. 

Reklámozás céljára is hasznosítható, 
akár transzparensre, akár szórólapokra 
gondolok,s jóval kevesebbe kerülne, mint 
egy megyei napilapban feladott hirdetés. 
De említhetem a mezőgazdaságot is. Re-
pülős vegyszerezésre, határszemlére, 
elemi károk feltérképezésére egyaránt 

igénybe lehetne venni.Hirtelen ezek jut-
nak eszembe, de nyilván akadnának még 
más ötletek is. Viszonylag könnyen kezel-
hető, kü lönösebb karbantar tás t nem 
igénylő szerkezet ez, amely 90 m-en belül 
képes tökéletesen biztonságos, kis he-
lyen történő le és felszállásra, s a tárolása 
is nagyon könnyen megoldható. Akár egy 
családi telek is alkalmas ezekre a célokra. 

- Az elmondottak alapján feltételezem, 
hogy több irányú igény is lenne a szolgál-
tatásaidra, a jogosítványaid megvannak 
rá, tehát a dolognak semmi akadálya. 

- Sok nincs is, csak egy, de az éppen 
elég. Repülős kapcsolataimból kifolyólag 
áron alul meg tudnám vennia gépet, de 
annyira mégsem áron alul, hogy arra ma-
gamnak pénze legyen. Nekem a plusza-
imat éppen a repülés viszi el. Vagy hitelt 
kellene felvennem, vagy tőkés partnerre 
ta lá lnom, akivel valami lyen egyezség 
alapján társulni lehetne. O adná a tőkét, 
én a repülés tudományát, a technikai is-
mereteket és az engedé lye imet . Kb. 
500.000Ft-ból lehetne indítani a vállalko-
zást, de igazán nem jártam még utána a 
lehetőségeknek. Talán a mezőgazdasági 
üzemekkel lenne legcélszerűbb tárgyalni, 
mert amennyire tudom, a repülőgépes nö-
vényvédelem 30-35.000-be kerül nekik 
óránként, s én ezt feléért is tudnám vállal-
ni. Arról nem is beszélve, hogy 15-20 óra 
ingyenes szolgáltatás révén meg is térül-
ne a befektetett pénzük, s ráadásul várni-
uk sem kellene, mert a gép mindig rendel-
kezésükre állna. De hát, ki tudja. Minden 
esetre valamerre el kell indulnom, mert ha 
nyáron kezdeni akarok, a vállalkozást las-
sacskán el kellene indítani. 

Hogy repülünk-e a város fölött a nyá-
ron? Az attól függ, a kihívást fogadja-e 
valaki. 

- P -

80 ÉVES A FILMSZÍNHÁZUNK 
A MÚLT 
Ki gondolná (főleg így új külsővel), hogy 80 éves 

filmszínházunk. 
Lukács Béla 1913. december 4-én nyitotta meg a 

mozi kapuit. A Lukács dinasztia neve és az épület egybe-
forrtak. Kiteltacsaládbólgépész, üzemvezető, pénztáros, 
jogtanácsos és plakátterjesztő. Első műsorukon a „Régi 
pad" c. svéd film szerepelt, tartalma: a fiatal szerelmesek 
nem lehetnek egymáséi, egy régi padhoz járnak találkára, 
és itt kesergik el egymásnak szívük bánatát... A magyar 
filmek közül először a „Jön a rozson át" címűt játszották. 

1943-ban a műsor 80%-a magyar filmekből állt. A 
mozi 430 személyes volt, az egész emeletet páholysor 
foglalta el. Itt jött össze a környékbeli intelligencia, amely 
esztendőkön át bérelte a kiválasztott páholyokat. A jegyá-
rak hétköznap 50 fillértől 1.20-ig vasárnaponként 50 fillér-
től 1.70-ig terjedtek. 

A „Magyar Film c. korabeli újság így emlékezett meg 
a 30 éves jubileumról: „A színpad padozatán piros-fehér-
zöld villanykörtesor ragyogja be a 100 cserép krizantinnal 
díszített színpadot. Felhangzik a Rákóczi-induló, majd a 
széjjelhúzott függöny mögött megjelenik a meghatott Lu-
kács Miklós igazgató, akit tüntető ovációval üdvözöl a 

közönség. Elsőnek a Magyar Film nevében lapunk mun-
katársa üdvözli, majd Gütter .Lajos nyújtja át a Palatínus 
Filmgyártó koszorúját... A jubileumi műsoron a Magyar 
Világhíradón kívül Rosita Serreno kisfilmje és a Hunnia 
nagysikerű „Éjjeli zene" c. vígjátéka szerepelt. A díszelő-
adást követően vacsora keretében ünnepelték meg a 
család és a vendégek a jubileumot. 

A JELEN 
1952-ben államosították a mozit, a Szolnok Megyei 

Moziüzemi Vállalat üzemeltette egészen 1992-ig. Azóta a 
Tisza Mozi KFT bérli az épületet az önkormányzattól. 

50 év után újból jubileumot ünnepel a MOZI. 
- Hogyan készülnek a 80 éves évfordulóra? - kérde-

zem Juhász Béláné üzemvezetőt. 
- Természetesen filmekkel. Minden korosztálynak 

szeretnénk filmélményt nyújtani a három napos rendez-
vénysorozaton december 3-5 között. December 3-án dé-
lelőtt az óvódásoknak, délután a kisiskolásoknak vetítünk 
filmeket Mátyás királyról. 17.00 órakor a felújított mozi 
átadása következik és rövid megemlékezés a 80 évről. 
Ezután a Ripacsok c. magyar filmet vetítjük le. 

December 4-én 17.00-től Bacsó Péter új filmjét, a Live 
Show-t láthatják az érdeklődők, december 5-én pedig a 

családokat hívjuk moziba egy országos bemutató előtti 
vetítésre. A film a Dennis, a komisz c. amerikai vígjáték 
lesz. A rendezvényekkel egyidőben a Kecskemét Film Kft 
műhelymunkáiból lesz kiállítás: Hogyan készül a rajzfilm? 
címmel. 

A JÖVŐ 
- Milyen terveik vannak a közeljövőben? 
- A külső munkálatok befejezéses után, várhatóan 

januártól megkezdjük a belső térátalakítását. Az előtérbe 
kerül a Videotéka, és lesz egy pultrész is, ahol rágcsálni-
valót és üdítőt lehet kapni. Az új évtől filmklubot szerve-
zünk az érdeklődőknek. Nagyon kevés magyar filmet 
játszunk, ezt a lemaradást is szeretnénk ezzel pótolni. Egy 
héten egy filmet vetítenénk a klub keretében, alkalman-
kéntszínészeket, alkotókat hívnánk vendégül. 

Nagyon kevesen, szinte csak fiatalok járnak moziba, 
az idősebbek és családosok örülnek, ha hazaérnek, s 
utána már nem szívesen mozdulnak ki. Őket szeretnénk 
visszaszoktatni a moziba. 

-Sok sikert hozzá! 

Busai Barbara 
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ZSÚFOLT TEREM A KÖZMEGHALLGATÁSON 
November 25-én került sor a Polgármesteri Hivatal 

Tanácstermében az önkormányzatok számára törvény 
által előírt évi egy alkalommal kötelező jellegű lakossági 
közmeghallgatásra. Az utóbbi időkben ritkán tapasz-
talható rendkívüli érdeklődés jeleként zsúfolásig megtelt a 
helyiség, még a pótszékek sem bizonyultak elégnek. Indí-
tásként Szegő János polgármester tájékoztatta a megje-
lenteket a város telefonhelyzetéről. Elmondta, hogy a 
közelmúltban két tárgyalás zajlott a KÖRÖS COM és a 
MATÁV között, amelyeken két fontos témakör került terí-
tékre. Az elsőn a szolnoki primer körzet fejlesztésére 
kerestek olyan megoldást, amelyben mind a két fél szere-
pet kaphatna, a másodikban a Távközlési Vállalat vázolta 
a körzet fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit. Erre azért 
volt szükség, mert a két fél közötti megállapodás feltétele 
az, hogy a MATÁV elképzelései a KÖRÖS COM számára 
is kedvezőek legyenek. Ez esetben az utóbbi esetleg úgy 
döntene, hogy támogatja az előbbi koncessziós pályáza-
tát. Az egyeztetések tovább folynak, de márciusig - amíg 
a körzetnek nem lesz gazdája, konkrétumokról nem lehet 
beszélni. 

Ezt követően az AXIS Kft képviseletében Pór Nándor 
tájékoztatta az érdeklődőket a város rendezési tervéről. 
Véglegesen eldőlt, hogy a négyes főközlekedési út várost 
elkerülő szakasza északi irányban kerüli ki a várost, csat-
lakozva az előzőleg Szolnok és Törökszentmiklós között 
négynyomsávosítottfőforgalmi úthoz. Enneképítési enge-
dély iránti kérelme már a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közlekedési Felügyeletnél van, a beruházó a Szolnok 
Közúti Igazgatóság lesz. 

A két tájékoztató után került sor a lakosság által írásban 
benyújtott kérdések megválaszolására. Elhangzotttöbbek 
között, hogy a közeljövőben sor kerül az Esze Tamás út 
és a vasút közötti csatorna karbantartására, amelynek 
első lépése a téli nád- és cserjeirtás lesz, s csak utána 
történhet meg a csatorna speciális géppel való kikotrása. 
A zárt rendszerű részek nagynyomású vízsugárral történő 
kimosására előre láthatólag csak jövőre kerül sor. 

Választ kapott egy kérdező a pillanatnyilag Református 
Ének-Zene Tagozatos Iskola működtetésében lévő épü-
letek jogi státusára vonatkozó kérdésére is. A következő-
ket lehetett megtudni: A Stadion úti kollégium, a Bacsó 
Béla úti iskola, a volt pártszékház továbbra is az önkor-
mányzat tulajdona, de miután az egyház teljes egészében 
vállalta az alsó fokú oktatással összefüggő feladatokat, 
ezeket ingyenes használatra megkapta addig, amíg eze-
ket a feladatokat ellátja. A Bethlen Gábor út 1., Kutas 
Bálint út 9., Batthyány út 36., Kossuth út 103. alatti épüle-
tek az 1991. évi XXXII. törvény alapján - miután azok 
eredetileg egyházi tulajdonban voltak - kártalanítás nélkül 
visszakerültek egyházi tulajdonba. A Vasas Kultúrházat 
az egyház megvásárolta. 

Utoljára a szóbeli kérdések feltevésére nyílt lehetőség. 
A kérdések kivétel nélkül egy területre irányultak: a város 
éjszakai közbiztonságára, s az utóbbi idők botrányos ese-
ményeire. Több, mint egy órás vita bontakozott ki, mely 
során Szegő János polgármester és Dr. Papp Lajos városi 
rendőrkapitány többször is felszólalt. Úgy ítélték meg, 
hogy nem általában a város közbiztonságával van problé-
ma, hanem egy csoporttal, amely az együttélés normáit 

nem tartja tiszteletben, s amelynek megfékezésére nem 
mindig elégségesek a hatályos jogi eszközök. A megálla-
pításról erősen megoszlottak a vélemények, mint ahogy a 
volt Graffiti, jelenleg CHA-CHA Disco körül zajló esemé-
nyekről is. A város és a rendőrség vezetője abban ismét 
egyetértettek, hogy a problémát csak közös erővel, az 
érintett felekkel folytatott békítő, egyeztető tárgyalások 
folyamán lehet megnyugtatóan megoldani. 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST KÉRNEK A 
HÁZIORVOSOK 

Régóta tudott dolog, hogy Magyarországon az egész-
ségügy alulfinanszírozott. Míg nálunk az egy főre jutó 
egészségügyi kiadás értéke 200 dollár/év, az EK orszá-
gok átlaga 1.000 dollár körüli, az USÁ-ban pedig a 2.000 
dollárt is meghaladta már. Társadalombiztosításunk az 
egészségügyben dolgozók szerint csak a biztosított bete-
gek gyógyítását és járulékos költségei egy részét fizeti, de 
a prevenciót nem. Mindezek miatt önkormányzati segítség 
nélkül csak az orvosi alapellátásra telik, a megelőzés 
egyre inkább háttérbe szorul. Ugyanakkor megszűnt az 
alapellátás bázisfinanszírozása, a kártyapénzben pedig 
nem kompenzálták az inflációt, a növekvő áfa-terheket és 
a normál áremelést. Ezért a háziorvosok úgy tapasztalják, 
hogy az új finanszírozással kevesebb lett a pénzük. Még 
jobban lecsökken a keret akkor, ha a rezsijüket is abból 
kell fedezni, mert az önkormányzat nem siet segítségükre. 

A törökszentmiklósi háziorvosok úgy érzik, ez utóbbi 
történik velük, ezért levélben fordultak az önkormányzat-
hoz, név szerint Szegő János polgármesterhez. A bead-
ványban kérik bérszerződésük felülvizsgálatát a követke-
zők miatt: Indokolatlanul magasnak tartják a rájuk kisza-
bott havi 32-40.000 forint üzemeltetési költséget, s mél-
tánytalannak azt, hogy nekik kell a kártyapénzükből fizet-
niük a várók, illemhelyek, rendelők fűtését, világítását, 
takarítását is, holott a törvény értelmében ezeket az ön-
kormányzatnak kellene biztosítania. 

Mivel a szabadságon lévő orvos saját praxis pénzéből 
kénytelen fizetni helyettesét, úgy érzik, a közalkalmazot-
taknakjáró évi fizetett szabadságot is elvették tőlük, holott 
azt is törvény írja elő. 

Sérelmezik, hogy az EGYMI vezetése a 13. havi fize-
tésüket a háziorvosi praxison megtakarított pénzéből kí-
vánja számukra kifizetni - tehát a már meglévő pénzüket 
kapnák -, többi dolgozó pedig plusz juttatásként kapja a 
13. havi fizetést. 

Megemlítik, hogy a Törökszentmiklós nagyságrendű 
városok - Püspökladány, Hajdúszoboszló, stb - önkor-
mányzatai megtalálták a módot városuk egészségügyi 
alapellátásának megsegítésére az üzemeltetési költség 
átvállalásával és az évi szabadság átlagbér önkormány-
zati alapból való biztosításával. 

A hivatalos kérelmet a felnőtt és gyermek háziorvosok 
kivétel nélkül aláírták. 

- P-
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KÖZTÁRSASÁG PÁRT - VÁLASZTÁSI PÁRT 
Bár már korábban is volt szó a magyar közéletben 

választási pártól, mint elméleti lehetőségről, de a Köztár-
saság Párt volt az első, amely választási pártként határoz-
ta meg önmagát. Amikor azt mondjuk, hogy a választási 
párt a választók pártja, akkor nem azt állítjuk, hogy a 
választási pártoktól idegen, vagy azok érdekeit nem kép-
viselő párt. A választási párt arra alkalmas/hogy a válasz-
tók akaratát hatékonyan és célravezetóen képviselje. 

Ami látszólag szervezeti felépítés kérdése, az valójá-
ban súlyos politikai különbséget takar. A más fajta felépí-
tés csupán következménye ennek a politikai különbség-
nek. A Köztársaság Párt nem a választók érdekeit, hanem 
a választók akaratát kívánja képviselni. Hogy mi az érdeke 
valakinek, azt ő maga tudja a legjobban. Hogy mit akar, 
azt mások is tudhatják, hiszen a szavazatával megmond-
ja: ezt akarom. Feltehetően azért akarja, mert úgy látja, ez 
áll az érdekében. Tévedhet valaki saját érdekeit illetően, 
de ha téved, a felelősség a övé. 

De vajon mindenki akaratát akarjuk-e képviselni? Nem. 
Talán valamely sajátos réteg, vagy csoport akaratát kíván-
juk képviselni? Nem. Akkor hát miről van szó? A választási 
párt olyan programot kínál, amely véleményünk szerint 
megállítja a romlást, gazdasági társadalmi felemelkedést 
ígér, mégpedig úgy, hogy azt is megmondja, ez hogyan 
érhető el. Az emberek érdeke adott, s ezért nem befolyá-
solható. Az akaratuk viszont igen. Egy választási párt 
tevékenysége arra irányul, hogy meggyőzze a választókat 
programjának kívánatos voltáról, s arról ha egyetértenek 
a programmal, érdemes támogatniuk a pártot. Mi tehát a 
programmal egyetértők akaratát kívánjuk képviselni. 
Miért kellene ezt rétegekre, vagy csoportokra lebontani? 
Nem képzeljük, hogy mindenki akarni fogja programunk 
valóra váltását, s nem is akarunk az egész társadalomra 
rátelepedni. Nagy baj lenne, ha mindenki ugyanazt akar-
ná, hogy mindenkivel ugyanazt akartatnák. Ez egy egyszí-
nű diktatúra előszobája lenne. 

Mégis azt hisszük, hogy a magyar társadalom nagy 
tömegei számára, elfogadható és kívánatos programot 
tudunk nyújtani. Abból indulunk ki, hogy a szegényeknek 
nem kell örökké szegényeknek, a munkanélkülieknek 
örökké munka nélkülinek maradniuk, a nyugdíjasoknak 
pedig nem kell feltétlenül reménytelennek látniuk a hely-
zetüket, és fölöslegesnek érezniük magukat. Programunk 
egy szociálisan érzékeny párt cselekvési terve. A szociális 
problémákat viszont csakis emelkedő gazdaság képes 
megoldani, ahol döntő szerepe van a magántőkének, a 
vállalkozások szabad kiteljesedésének. A gazdaság nem 
cél, hanem eszköz a társadalmi célok eléréséhez, ez nem 
azt jelenti, hogy a tőkések és a vállalkozók pártja vagyunk, 
de azt igen, hogy nélkülünk nincs, és nem is lehet hatéko-
nyan működő gazdaság. 

A régi típusú pártszerkezettel ez a program aligha 
megvalósítható. Ezért a választási párt felépítésében is 
különbözik a mozgalmi jellegű pártoktól. A mozgalmi párt-
nak kétségkívül vannak előnyei. Tagjait a program mellett 
világnézeti és érzelmi kötelékek fűzik egymáshoz, s ez 
elvileg közösségképző erő. A valóságban azonban több-
nyire mégsem alakul ki a közösség. Az összetartozást 
gyakran gyengítik viták, amelyek az eredeti célt kérdője-
lezik meg, s a program kétségbevonását általában az azt 
kidolgozókkal szembeni, személyeskedő bírálatok köve-
tik. Párton belüli harcok és frakciók alakulnak ki, és a 

küzdelem a továbbiakban a párttagság megnyeréséért 
folyik. A közösségképző erő előnyei hátránnyá változnak. 

A választási párt programpárt. Célja és feladata, hogy 
a választókat megnyerje a programnak. Nem a tagságért 
van, hanem tagsága van a választópolgárokért. Tagjai 
arra szövetkeznek, hogy a program megvalósítására tá-
mogatást nyerjenek a választóktól. Azért csatlakoznak a 
párthoz, mert egyetértenek célkitűzéseivel, és aktívan 
részt akarnak venni annak politikai megvalósításában. 
Ilyen emberek nem tömegesen akadnak. Egy választási 
pártnak nincs is szüksége sok párttagra. Inkább sok vok-
soló állampolgárt akar megnyerni. Bármilyen nagy létszá-
mú legyen is egy párt, mégis csak töredéke a népesség 
egészének. S lehet egy párt kis létszámú, mégis képes 
lehet több embert maga mellé állítani, mint egy sok taggal 
rendelkező párt. 

A választási párt olyan modern párt, amely nem külön-
böző programokról vitatkozik, hanem kidolgozott prog-
rammal lép fel, s arról folyik vita, hogy a program hogyan 
váltható valóra, ki képviselheti a legjobban, és ki a legal-
kalmasabb a választópolgárok megnyerésére. A Köztár-
saság Párt sok választót, de nem sok párttagot akar. A 
ránk szavazók mellett sokan lesznek, akik egyet fognak 
érteni programunkkal, hajlandók lesznek támogatni, de 
nem óhajtanak szervezetileg is a párthoz tartozni. Ők 
alkotják a szavazók azon aktívabb táborát, akik már a 
választások előtt ki akarják nyilvánítani rokonszenvüket a 
párt programja iránt. Ebből a táborból akarjuk megszer-
vezni az úgynevezett regisztrált választók minél széle-
sebb tömegét. A regisztrált választók azok, akik vállalják, 
hogy majdani szavazatukkal és jelenlegi rokonszenvükkel 
támogatják a párt célkitűzéseit. A regisztrált választók 
alkotják azt a bázist, melyek a választási körzetekben 
javaslataikkal részt vesznek a helyi képviselőjelölt kivá-
lasztásában, és segítik őt a kampány során. 

A választási párt nem városok, falvak vagy megyék, 
hanem választási körzetek köré szerveződik. Egy politikai 
pártnak ugyanis nem célja, hogy helyettesítse a civil élet 
vitaklubjait vagy egyéb társulásait, bár helyesli és támo-
gatja ezeket a szerveződéseket. A választási párt tevé-
kenysége arra irányul, hogy maga mellé állítsa az állam-
polgárokat céljainak megvalósítására. E tevékenység 
központja a választási körzet. Regisztrált választóink po-
litikai támogatására is itt van szükség. A regisztrált válasz-
tó politikai tényező, s nem másodosztályú párttag. Nem 
plakátragasztó aktivista - erre ott vannak hivatalos plakát-
ragasztók -, hanem a programmal egyetértését kinyilvání-
tó állampolgár. A regisztrált választók mondják meg a 
pártnak, hogy egy-egy választókörzetben kik tudják a 
programot méltóan rokonszenvesen és hatékonyan kép-
viselni. 

A Köztársaság Párt ilyen választási párt lesz. Nem 
ígérgetünk, nem kecsegtetünk, nem csapunk be senkit. 
Tisztában vagyunk az ország nehéz helyzetével. Ezért 
nem akarunk folyton folyvást arra hivatkozni, hogy milyen 
súlyos örökséget hagytak ránk. Ennek tudatában kell vál-
lalnunk a felelősséget. Olyan utat kínálunk a választóknak, 
amely legjobb meggyőződésünk szerint a felemelkedés-
hez vezet. 

(A párt programja fizetett hirdetésként jelenik meg) 
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Jogi tanácsok 

Az i n g a t l a n tu la jdonjogának m e g s z e r z é s e (3) 
A szerződések tartalma, alakja 

Szabad jogrendszerben, szabad piacgazdaságban a 
szerződések megkötése általában nincs meghatározott 
alakhoz kötve. Szóban kötünk szerződést, amikor a gye-
rek kéri és megkapja zsebpénzét (ajándékozás), írásos 
szerződéssel veszühk fel kölcsönt az OTP-től (kölcsön-
szerződés) és ráutaló magatartással jön létre az ügylet, 
amikor a bolti pénztárhoz megyünk és elvisszük a kifizetett 
árut (adásvétel). Mindezek ellenére a fontosabb szerző-
déseket általában írásba foglalják, akkor is, ha azt nem írja 
elő jogszabály, de gyakori eset, amikor jogszabály kötele-
ző erővel határozza meg a szerződés érvényességének 
alaki feltételeit. Ilyen szabályt tartalmaz a Polgári Törvény-
könyv, amikor kimondja, hogy az ingatlan adásvételének 
érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szüksé-
ges. 

Ennek a rendelkezésnek fő célja, hogy az ingatlan 
átruházása során az átlagosnál biztonságosabb legyen a 
piaci forgalom, és megakadályozza a megfontolatlan in-
gatlan-elidegenítéseket. Ebből az is következik, hogy az 
ingatlan ajándékozására, cseréjére vonatkozó szerződé-
seket is írásba kell foglalni, mint általában minden olyan 
ügyletet, amit valamilyen nyilvántartásban rögzíteni kell. 
(Ilyen pl. a gépkocsi értékesítése. A szerződés szóban is 
érvényes, de az írásba foglalás nélkül nem lehetséges a 
tulajdonjog átírása a forgalmi engedélyben.) 

De térjünk vissza az ingatlan átruházására. Az erre 
irányuló szerződés érvényes létrejöttéhez a tartalmi köve-
telmények szempontjából szükséges - és egyben elegen-
dő ha a szerződésről készült okirat tartalmából megál-
lapítható a felek személye, a tulajdonjog átruházására 
irányuló akaratnyilvánításuk, az ingatlan és az ellenszol-
gáltatás, vagy ha az átruházás ingyenes, ez is kitűnik a 
szövegből. Ezek a legfontosabb, az érvényességben min-
denképpen szükséges adatok. Ezen kívül célszerű írás-
ban megállapodni az ingatlan birtokba bocsátásának idő-
pontjáról és módjáról, a vételár megfizetésének módjáról, 
az esetleges részletfizetés feltételeiről. Részletfizetés 
esetén sokszor biztosítják a szerződést kezesek. A kezes-
ségre vonatkozó megállapodást külön szerződésben is 
meg lehet kötni, de sokkal jobb az alapszerződésbe fog-
lalni azt. Ha előleget, vagy foglalót adott a vevő, annak 
rendeltetését pontosan meg kell határozni, hiszen a téve-
dés komoly anyagi veszteséget okozhat valamelyik fél-
nek. A birtokbaadással összefüggésben szokás rendel-
kezni a hátralékos közüzemi díjak elszámolásáról, az 
ingatlan állapotának, használatának különleges szabá-
lyairól. 

Fontos tisztázni, hogy melyik fél jár el az ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzés érdekében, ki viseli a szerződés 
megkötésével járó költségeket, illetve az illetéket. Általá-
nos szokás szerint ezek a vevő kötelezettségei, de ettől 

el lehet térni. Ebben az esetben az írásbeliség azért 
fontos, mert ha a felek az általánostól eltérő módon álla-
podnak meg, és azt írásban nem rögzítik, a bíróság az 
általában elfogadott szokások alapján dönti el a vitát. 

Az írásba foglalt szerződés érvényességének nem fel-
tétele, hogy a felek a megállapodásukat közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják, tehát az 
akkor is érvényes, ha azon tanúk aláírása és a keletkezés 
sem szerepel. Mindenképpen szükség van a felek aláírá-
sára. Aláírás esetén érvényes a szerződés akkor is, ha a 
felek neve az okirat szövegében külön nincs feltüntetve. 
Ha az okiratot több példányban állítják ki, elég ha mind-
egyik fél csak a másik félnek jutó példányt írja alá. 

Ha valamelyik fél írástudatlan vagy nem képes írni, a 
szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magán-
okiratba kell foglalni. 

Sokat emlegetett, de nem eléggé ismert fogalmakról 
van szó - tisztázzuk, mit is jelentenek. 

Közokirat a bíróság, közjegyző vagy más hatóság által 
ügykörében, az arra előírt alakban kiállított irat, amelyet az 
ügyintéző aláírt és bélyegzővel hitelesített. 

A közokirat jelentősége abban áll, hogy az ellenkező 
bizonyításig valódinak kell tekinteni, és teljesen bizonyítja 
a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az 
okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak 
idejét és módját. 

A magánokirat teljes bizonyító erővel bír, ha a felek 
aláírását bíróság vagy közjegyző hitelesíti, vagy két tanú 
az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa 
írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátjának 
ismerte el. A tanúk lakhelyét minden esetben fel kell 
tüntetni. 

Az egyoldalú jognyilatkozat akkor minősül teljes bizo-
nyító erejű magánokiratnak, ha a kiállító azt elejétől végig 
saját kezűleg írta és aláírta. 

Egy példa, hogy micsoda jelentősége van az alaki 
szabályok betartásának. Eddigi gyakorlatom során talál-
koztam azzal az esettel, amikor egyértelműen bebizonyo-
sodott az öröklési szerződés aláírójának szándéka, de 
mégsem az ót ténylegesen eltartó, odaadással ápoló 
szomszéd örökölt, hanem a felé sem néző gyermeke; 
csupán azért, mert a formai követelmények be nem tartá-
sa miatt a szerződés érvénytelen volt. 

(A következő részben a szerződést biztosító mellékkö-
telezettségeket; foglaló, előleg, zálogjog, kezesség, stb, 
ismertetem.) 

Dr. Szentmiklósi Ágnes 
„SANSZ" BT. jogi tanácsadója 
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PRIVATIZACION INNEN - DECENTRALIZÁCIÓN TUL 

Révbeérkezés előtt a Gabona 
Kronológia: 
1999< A trösz megszüntével önállóvá váife a Já̂ Nagykun-SzoIrtök Me-

gyei {̂ bonaforgalmi és fv^omipaíi Válíatal 
1989-90, A MÜNÍ a pfî ogazdasági ütmek 50%-ds részvételével át ak f̂já 

alakítani aválíaíaî /Akfeédelannakelle ĵásaiTöatt meghiúsul. 
1991, A vHJalat megküldi a* áMutósi termetet a* R^nek és a* 

ÁVŰ-nek. Váfesz decemberig egyiktoi sem érkezic 
199Z.Jaa. Az v^6ha^|aryfeát egy őj átáaku&s] 

tervezet elkészítéséhez köti, 
1992. tehr, A vállalat beküldi az újabb tervezetét, melynek lényege a 

következő; A cég részvénytársasággá alakul 1,9 milf&rdos vagyonnal, A 
részvények ÁVŰ tulajdonába maradj 5% az önkormányzatoké* 10% 
vagyonjegy formájában a dolgozók kőzött került felosztásra már korábban. 

1992. okt, Több, mint léi év csend után az ÁVÖ utasítja a vágatot, két 
héten beiül készítsen új privatizációs tervet, Megtörténik, a Vagyonügynökség 
rtBmíes^ál, femét hónapokig csend, 

1993, márc. Robban a bqmba, tesz privatizáció, de öröm nem sok lesz 
benne, mert előtte szét keli verrá a Gabonát. Az ÁVÖ utasítása: A válhat egy 
hátén belül készítse ei saját maga decentralizációs privatizációs tervét > amely 
értelmében két objektum - a miklósi ós katcagi malom és tárotá - kivételóVB) 

• miuúm mást fel kell ajánlania pályáztatás útján értékesítésre, A két objektum 
* «riókükőOO millió forint - képezi a törzsvagyon*, amire alapozva a vállalatnak 
egyszemétyesáBami részvénytársasággá kelfafaküfnia önmaga torzójaként. 
Afrélláfertinc^ ÁVÜ az érintettek véfeményéte nem kíváncsi. 

1993. rov. 29. A Torokszenlmiklós és Vidéke munkatársa interjút 
ícé$#t Fekete iószlö igazgatóval a vállalatnál 8 hónap alatt törtéftt es* 
ményekkel kapcsolatosan. 

- Igazgató Úr! Amióta elkezdődtek a vállalatnál a nagy változások, lapunk 
igyekszik figyelemmel kísérni az eseményeket, a nagy fordulópontok előtt 
azokról tájékoztatjuk olvasóinkat Már 1992 februárjában arról írtunk, hogy a 
privatizáció végső fázisába érkezett a Gabona, ismertettük az azzal kapcsola-
tos elképzeléseket 
Aztán több, mint egy 
év múlva arról ad-
tunk hírt, hogy azok-
ból szinte semmi 
nem lett, a privatizá-
ció egy tapodtat sem 
mozdult előre. Meg-
ismerhettük viszont 
az újakat, amelyek-
ről szintén tájékoz-
tattuk a széles kö-
zönséget Azóta el-
telt 8 hónap. Most 
miről számolhatunk 
be? Újabb gyökeres 
változásokról, vagy 
arról, hogy megint 
semmi sem történt? 

-Sok minden tör-
tént, változások is, 
ha nem is gyökere-
sek. Kezdjük talán azzai, hogy a 1,9 milliárdos vagyonúnkból 117 milliót elvett 
az ÁVÜ ellenszolgáltatás nélkül, és odaadta a volt Gabonaipari Szolgáltató 
Vállalatnak. Ugyancsak ellenszolgáltatás nélkül átcsoportosította máshová a 

jászapáti és kisújszállási tárolókapacitásunkat (raktárakat) .is. E két lépéssel 
közel 310 millióval csökkent a vagyonunk. Maradt 1,59 milliárd, de ez tartal-
mazza a dolgozói vagyon jegyállományt és az önkormányzati tulajdonrészt is, 
amelyet természetesen ki kell fizetnünk. Ez kb. 130 milliót tesz ki, tehát 
gyakorlatilag az eredeti 1,9 milliárdról 1,46 milliárdra zsugorodott a vagyonunk. 

Az eredeti 1993 elejei elképzelésekkel szemben sem a dolgozók sem az 
önkormányzatok nem lettek részvényesek - azért is kell a vagyonjegyeket 
kifizetni mert ha lehettek volna, kb. 900 dolgozónak és minden önkormány-
zatnak egyedileg kellett volna aláírnia a részvénytársaság alapító okiratát, s ez 
nagyon bonyolulttá tette volna a procedúrát. Ha csak egy valaki nem írja alá, 
mert nem tetszik neki és módosítani akar, a Vagyonügynökségnek azt az egyet 
is vagy el kell fogadnia, vagy vitatnia kell. A 900 milliós részvényt) ÁVÜ nyilván 
nem akart vitatkozni tízezres nagyságrendű részvényesekkel, ezért az egysze-
rűbb megoldást választotta: mindenkit kifizet, 100%-os tulajdonosként létre-
hozza az alapító okiratot, aztán majd valamikor ad el részvényeket, de a 
tulajdonosoknak akkor már nem lesz beleszólása semmibe. 

A fentiekből egyrészt kiderült tehát, hogy a vállalatnak 100%-ban az ÁVÜ 
a tulajdonosa, s kiderül az is, hogy az eredetileg tervezett törzstőkénk 600-ról 
900 millióra - egész pontosan 910-re - emelkedett. Ez szintén egy időközi ÁVÜ 
- döntés eredménye, ugyanis a miklósi és karcagi malom és tároló mellé 
megtarthattuk a tiszafüredi és kunszentmártoni malmot és tárolót, a karcagi 
rizshántolót, valamint a miklósi és kunhegyesi keverőt. Ezek képezik a 910 
milliós törzstőkét. 

- Mikor fizeti ki a vállalat a dolgozói vagyonjegyeket? Elsősorban arra a kb. 
700 dolgozóra gondolok, akik a privatizáció miatt elkerültek a vállalattól. 

- Az utóbbiaknál egyértelmű volt a dolog, mivel mi mondtunk fel nekik, 
számukra ki kellett fizetni a vagyonjegyet. A többieknek, a jelenlegi közel 900 
dolgozónknak a vállalat fizetőképességének mértékében várhatóan 3 részlet-
ben fizetjük ki. Az első részletet novemberben már realizáltuk is, a másik 
kettőre talán jövő februárban és áprilisban kerül sor. Ha sor kerül. Ugyanis 
felajánlottuk a dolgozóknak, hogy aki privatizációs célra bent hagyja a vagyon-
jegyét, arra kamatot fizetünk, s ha oda kerül a sor, a kamatozott összegen 
vásárolhat részvényeket. 

- Álljunk meg egy pil-
lanatra mert ezt nem ér-
tem! Eddig arról volt szó, 
hogy a dolgozók a va-
gyonjegyeikkel nem le-
hetnek részvényesek, az 
RT tulajdonosa 100%-
ban az ÁVŰ lett. 

- De arról is volt szó, 
hogy csak a megalakulá-
sig, az alapító okirat elké-
szüléséig. A privatizáció 
ezt követő szakaszában 
már igen. A privatizáció 
ugyanis korántsem feje-
ződött be. Pillanatnyilag 
ott tartunk, hogy az alapí-
tó okiratok elkészültek, 
rövid időn belül már mint 
Alföldi Gabonaipari RT 
működünk. Akkor majd a 

következő történik. A Vagyonügynökség a részvények 10%-át felajánlja a 
dolgozóknak, tehát mégis lehetnek részvényesek. 25%-ot felajánl a termelők-
nek.,olyan egyéni gazdáknak, állami gazdaságoknak, szövetkezeteknek, akik 
(amelyek) gabonát termelnek, és azt felénk értékesítik, vagy termeltetési 
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kapcsolatban állnak velünk. 14%-ot nyilvánosan meghirdet szakmai befektetők 
és külföldiek számára, 51 %-ot pedig saját részvényként a tőzsdére küld. Az 
51% többségi tulajdon elég lesz ahhoz, hogy saját kézben tudja tartani a 
dolgokat. A 10% dolgozói részvény semmire sem elég, s a 14% sem. Emiatt 
lemondhatunk a tervezett alaptőke-emelésről is, hiszen a külföldiek sem estek 

a fejük lágyára. A külső befektető minimum azt kéri magának, hogy 40% 
részvényt megszerezhessen, s biztosítsanak neki még 11%-os opciós vételt 
egy-két éven belül. 14%-ért a kezüket sem emelik, de még a 25-ért sem, mert 
a 3/4-es határozatok megvétózásához is minimum 25+1% kell. Nem véletlen 
a csak 25%-os felajánlás sem a termelők részére. Ha a fent elmondottak 
lezajlottak, akkor mondhatjuk el, hogy befejeződött a privatizáció. 

- A decentralizáció viszont befejeződött. Kiderült, hogy ebben is volt válto-
zás, hiszen több objektum maradt meg a vállalatnál az eredetileg tervezettnél. 
Hogy sikerült a többi értékesítése ? 

- Ez sem zárult le teljesen, mert holnap - 30-án - lesz még egy utolsó forduló. 
De a nagyján túl vagyunk. Az első körben nagyon nagy volt a jászberényi, 

jászjákóhalmi, szolnoki, mezőtúri malmok iránti érdeklődés. Ezek rögtön érték 
felett elmentek és elment a jászberényi keverő is. Ugyancsak ebben a körben 
ment el 22 kisebb egységből 11. A másodikban vevőre talált a kunszenti és 
újszászi keverő, a tiszaföldvári raktár, s 11 kicsiből 6. A megmaradt 5 egységet 
meghirdettük harmadjára is, ha ekkor is megmarad, nyílt árverésre bocsájtjuk 
őket. Vigyék annyiért amennyiért, mert ezektől mindenképpen szabadulni 
akáíunk, hiszen többe kerül a fenntartásuk, mint amennyit hoznak. Úgy tűnik, 
összességében valamivel a vagyonértékelés fölött lesz az értékesítés. 

- Gondolom, a decentralizáció nem kis odafigyelést igényel és rengeteg 
energiát emésztett fei. Hogyan sikerült emellett még működni is. Milyen évet 
zára vállalat, hogy indul a következőnek? 

- A két évvel ezelőttinél mindenképpen jobbat végzünk. 91-ben a padlóra 
kerültünk, 26 milliós veszteséggel zártunk. Ezt a tavalyi 27 milliós nyereséggel 
sikerült kiegyenlíteni. Az idén az első félévet minden káosz ellenére 30 milliós 
nyereséggel zártuk, s ha az utolsó értékesítési kör nem lesz nagyon vesztesé-
ges, a második félévben talán meg tudjuk ismételni az első nyereségét. Gond 
tehát ezen a téren sem lesz, de az igazán megnyugtató az, hogy január 1 .jétől 
megmaradhatunk.Nem azért kell harcolnunk, hogy valamink megmaradjon, 
hanem törődhetünk azzal, hogy ami megmaradt, jól működjön. Rengeteg 
munkánkba került míg a vagyonértékeléstől az értékesítésig eljutottunk, s most 
ennek vége. Az embereknek sem azzal kell foglalkozniuk, lesz e munkahelyük 
holnap is. Nem kell részleteznem, mit jelentett az értékesítésre szánt egységek 
dolgozóinak a féléves bizonytalanság, amíg el nem dőlt mi lesz a sorsuk. Lazult 
a gazdálkodási jegyelem, sajnos nem egy embert a*ért kellett elküldeni idő 
előtt, mert a zavaros időkben „magánprivatizációba" kezdett. Akik maradtak, 
tudják, hogy most már nyugodtan dolgozhatnak, biztos a munkahelyük, s ha 
becsülettél dolgoznak, az is marad. Minden feltétel adott tehát hogy egy 
rugalmas, ütőképes szervezetet tudjunk kialakítani. 

-Köszönöm a beszélgetést 

PÁSZTOR 

I.DIJ 
egy HYUNDAI PONY 
személygépkocsi 
(ára: 1 . 000 .063 . -F t ) 

A HYUNDAI 
AUTÓCENTRUMTÓL 
Budapest. XIV., 
Egressy út 17-21. 
Tel./tax; 163-60-87. 

II. DIJ 
egy GoldStar TELEVIDEO 
(55 cm-s képátmérőjű) 

III. DÍJ 
egy GoldStar 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
(281-s. gri l lezős) 

IV. DÍJ 
100 x 10 db 
GoldStar VIDEOKAZETTA 

V. DÍJ 
100 x 10 db 
GoldStar AUDI0KAZETTA 

AZ ONE LEHET, HA 
tízezer forint feletti értékben vásárol GoldStar 
terméket az alábbi boltokban és 
NYEREMÉNYJEGYÉT az év végéig megőrzi. 

Törökszcntaiiklós 

IDEAL-MIKLOS Kft. 
Martfű, Szolnoki út 
IDEÁL-MIKLÓS Kft. 
Törökszentmiklós, 
Kossuth L. u. 131. 

SORSOLÁS: DECEMBERBEN 
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A MUZEUMI HÓNAP UTAN 
íróasztalon, üveg alatt előttem fekszik a Működési En-

gedély, amely 1966-ban városunk intézményeinek gazda-
godását jelentette. Múltjáról és újbóli kialakításáról Ko-
vács Györgyné már beszámolt lapunk 1992/4. számában. 
Most a Helytörténeti Gyűjtemény további fejlődését tekint-
jük át. 

Másfél hónappal vagyunk az október 23-i ünnepélyes 
megnyitó után. Szabó Antal gimnáziumi tanártól - mint 
vezetőtől - érdeklődtem, mit tud kínálni az intézmény az 
ide befordttlóknak. 

- Többirányú lehető- ^ , 
séget! Azok, akik ilyen 
tematikákkal vannak 
megbízva, kutatásuk-
hoz anyagot kaphatnak. 
Már többen is jelentkez-
tek, s ha tudtuk szolgálni 
őket, segítettünk. Ez ter-
mészetesen nem mih-
den témában és terüle-
ten sikerült. Mindenféle-
képpen eligazítjuk őket 
az itt lévő anyagról, vagy 
amennyiben informáci-
ónk van róla, a szolnoki 
levéltár ill. múzeum se-
gítségével. Nálunk hely-
ben, fűtött teremben, nyugodtan végezhetik kutatómunká-
jukat az érdeklődők, akik általában főiskolások vagy egye-
temi hallgatók. 

A helyi közép- és általános iskolásoknak a nyitvatartási 
időben biztosítunk csoportos látogatást, ha kérik, vezetés-
sel is. Előzetes megbeszélés után azonban bármikor ren-
delkezésükre állunk. 

Kínálunk még egy újabb lehetőséget is: múzeumi órák 
tartását. Ezeket elsősorban az őskori, ókori anyag befeje-
zése utánra, majd a törökkori helytörténetre, a város újra-
települése utáni két évszázadra javasoljuk. Néprajzi anya-
gunk az életmód, életforma témában nyújt gazdag és 
igényes szemléltetést. 

A megnyitás előtti napon az Új Néplap egy egész oldalt 
szentelt anyagunk bemutatására. Ennek elolvasása után 
a látogatás még pontosabb ismeretanyagot jelenthet azok 
mellett az eligazító szövegek mellett, amelyek egy-egy 
anyag történelmi elhelyezésére vonatkoznak. 

- Lehet-e beszélni helyi kutatómunkáról? 

- Miután a szervezőmunka nehezén túl vagyunk, most 
teremtjük meg azt az alapkönyvtárat, amelyik nélkülözhe-
tetlen a helytörténetíráshoz. Úgy vélem, erre építve többen 
is foglalkozhatnak városunk múltjának valamelyik terüle-
tével. Meggyőződésem, hogy a városlakók közül nem is 
egynek a fiókjában már ott lapul egy kisebb vagy nagyobb 
lélegzetű dolgozat. A XX. századi kutatók különösen jól 
hasznosíthatják a Városi Könyvtár mikrofilmes anyagát is. 
Sokat segítene közelmúltunk áttekinthetőségén az ilyen, 

már meglévő vagy készülő dolgozatok anyagának ismert-
té válása. Közzétételük a helyi kiadványokon kívül a me-
gyei Múzeumi levelek című folyóiratban is megvalósítható 
lenne. Egy-egy tanulmányrészletnek a megyei újságok is 
helyet adhatnak. Az utóbbi évek már néhány szálon bizo-
nyítják, hogy ez nem elhanyagolt terület. (Pl.: nevezete-
sebb épületeinkről, a cimertervekről, az Almásy családról 
jelentek meg írások.) 

Különösen várjuk - és amennyiben tudjuk, segítjük -
azokat, akik a múlt feltárására vállalkoznak, legyenek 

szakos tanárok vagy más 
foglalkozású kutató patrió-
ták. De az is sokat segíte-
ne, ha csak azokról az is-
meretekről írnának vagy 
szóbeli tájékoztatást adná-
nak, amikről régebben 
vagy mostanában informá-
ciót szereztek. Talált tárgy, 
régi pénz, családi ereklye, 
bútor, kép, de akár a Bibli-
ában levő feljegyzés is 
hozzájárulhat ismeretgya-
rapodásunkhoz. 

Szívesen várjuk azokat 
is, akik felajánlanak a mú-
zeum részére egy-egy mű-

tárgyat, akár megvásárlásra is. 
- Bővül-e a kiállítási anyag a közeljövőben? 

- Lehetőségeink most már térben eléggé szűkre sza-
bottak. Az eljövendő esztendőn belül három tematikus 
anyag helytadása kerül napirendre, részben már meglévő 
anyagra építve. Az egyik az itt élt állatok maradványainak 
kiállítása 5-10 ezer éves leletekkel; a másik egy olyan 
geológiai keresztmetszet adása, ami röviden arról ad át-
tekintést, hogy min is élünk, és végül bemutatjuk új szer-
zeményeinket. Ezek legkevesebb egy-egy hónapos kiál-
lítását jelentik anyagunknak. 

A város a maga erejéből, a Megyei Múzeumok Igazga-
tósága szakmai segítségével megteremtette a gyűjte-
mény újbóli működési feltételeit. Örvendetes dolog lenne, 
ha ez az anyag egyre inkább bővülne, s ezután is segíte-
nék lakosaink ezt a fejlődést! De felhívjuk azoknak a 
fiataloknak a figyelmét is, akik valamilyen dolgozattal ké-
szültek tanulmányaik során helytörténeti témában, hoz-
zák be írásaikat. Ezzel is sokat segítenének egy leendő 
monográfia megírásában. 

Köszönjük Szabó Antal tanár úrnak a részletes tájékoz-
tatást, és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig folytassa 
eredményes munkáját ezzel a lendülettel, mindnyájunk 
hasznára! 

Hajnal Józsefné 
A Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartása: hétfőtől csü-

törtökig: 1-3-ig, vasárnap: 3-5-ig. 

Megbeszélésre a fenti időpontokon kívül is! 
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T A U R I N A - A G R Á R KFT 
a ALFA-LAVAL 

rums 
ïïdBQEHÏIO KiftPWOSlM 

SZARVASHARHA TEKYÉSZ1ŐK FIGYELEK 
AntásMní 

a ALFA-LAVAL 
termékekből 

KEDVEZMENYES VÁSÁRT RENDEZÜNK DECEMBERBEN. 
ÏÏ / 

Nehéz feladat a tej továbbítása a tőgycsatornától a tejvezetékig (vagy a 
sajtárig), anélkül, hogy a tej természetes tulajdonságait megváltoztatnánk. 

Semmilyen más fejőkészüléket nem dolgoztak ki. olyan szoros 
együt tműködésben a fejési kutató-
intézetekkel, mint az Alfa-Laval 
berendezéseit. 

És egyetlen gyártónak sem üzemel annyi 
fejőkészüléke, amelyik napról napra végzi 
feladatát különböző környezetekben: 
600.000 telepen szerte a világon. 

Ennek a hatalmas felgyülemlett tudásnak 
és tapasztalatnak az eredménye a 
fejőgumik, fejőkelyhek, kollektorok és tömlők 
optimális megformálása, a legelőnyösebb 

súllyal, tel jesítménnyel és levegő-
elosztással. 

Ár: Akciós ár: 
ÁFÁ-val ÁFÁ-val 

Hp 102 hidropulzátor 16.469,- 13.000,-
Kollektor fedél kpl. 
új típus 3.175,- 2.430,-
24-es kehelygumi 1.348,- 1.225,-
(1 csomag = 4 db) 
Tőgyfertótlenítő Dl PAL 358,-/lit. 325,-/lit. 
(10 literes) 

Speciális mosószerek fejőgépekhez 

Alfa 5 lúgos (30 kg-os) 126,-/kg 115,-/kg 
Alfa Cid savas (30 kg-os) 109,-/kg 99,-/kg 
(Adagolás 10 liter vízhez 0,5 -1 dl) 
- Kúpos tejszűrő műanyag 1.646,- 1.496,-
- Kúpos tejszűrőhöz betét 406,- 369,-

(hagyományos) 

5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Óballai út 
Telefon: (56) 375-540 vagy Törökszentmiklós 82, Telefax: (56) 375-540, Telex: 23-557 
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VÉDELEMMEL A VÉDELEMÉRT 
Egységes riasztórendszereket kötnek be 

a rendőrkapitányságokra 
Az utóbbi években egyre erőszakosabbá vált a bű-

nözés. Különösen a vagyon elleni bűncselekmények 
száma szaporodott - négy év alatt háromszorosára 
emelkedett - s ezen belül is a betöréses lopások jelen-
tik a legtöbb problémát. A bűnözés emelkedésével 
egyidőben megjelentek a hazai piacon is a korszerű 
riasztórendszerek. Ezek a berendezések akkor mű-
ködnek a leghatékonyabban, ha rendőrségi közpon-
tokra vannak telepítve. Sokféleségük miatt ez idáig ezt 
az igényt nem minden esetben tudta a rendőrség 
kielégíteni. 

Felismerve ezt a joggs igényt, a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Rendőr-főkapitányság ez év közepén egy tendert 
írt ki vagyonvédelmi riasztórendszerek egységesítésére, 
melynek eredményével a közelmúltban ismerkedhettünk 
meg. - Modernizálással kell felelnünk a bűncselekmények 
növekvő számára - hangsúlyozta az október 25-i sajtótá-
jékoztatón Dr. Fazekas Attila r. ezredes főkapitány. A 
megye elsőszámú rendőri vezetőjétől megtudhattuk, hogy 
a tenderre hat értékelhető pályamű érkezett be, s a szak-
értőkből álló zsűri a jászberényi székhelyű Védelem Kft 
ajánlatát tartotta a legjobbnak. 

A három éve alakult vállalkozás hosszabb ideje működ-
tet sikerrel egy riasztórendszert Jászberényben. Az eddigi 
tapasztalatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy mind a 
megelőzésben, mind a felderítésben, tettenérésben jó 
eredmények születtek. 

A Védelem által kifejlesztett rendszer igen nagy előnye, 
hogy az említetteken túl alkalmas tűzriasztásra, illetve 
szociális és egészségügyi feladatok megoldására is. 

A sajtótájékoztatón Hoffman Imre tűzoltó őrnagy me-
gyei tűzoltóparancsnok kifejtette, meggyőződése szerint 
a rendszerhez való csatlakozás nagyban növeli majd a 
tűzoltóság reagálóképességét és hatékonyságát is. 

Várhegyi Attila polgármester Szolnok megyei jogú vá-
ros önkormányzata érdeklődéséről számolt be, azért tar-
totta szimpatikusnak a rendszert, mert az szociális és 
egészségügyi problémák jelzésére is alkalmas. Elképze-
lésük szerint elsősorban a külterületeken lakó idős, egye-
dülálló, beteg embereket szeretnék hozzásegíteni a rend-
szerhez való csatlakozáshoz. 

Baráth László a Védelem Kft ügyvezető igazgatója 
árakat is tudott mondani. Ezek szerint egy telefonnal 
rendelkező lakótelepi család (csoportos belépés esetén) 
35-40.000 forintért, míg családi házban lakók 55-60.000 
forintért növelhetik ily módon lakásuk biztonságát. Ha 
nincs telefon, a rendszer rádiófrekvencián is működhet, ez 
5-10%-al növeli a költségeket. A szolgáltatás havi díjaként 
500-3.000 forintot számolnak fel attól függően, milyen 
értékek találhatók otthonunkban. 

- A felsoroltakon túl természetesen bármilyen objek-
tum, létesítmény csatlakoztatható a rendszerhez. így pél-
dául a megye területén is egyre-másra épülnek új benzin-
kutak, ezért az utóbbi időben elszaporodott támadások 
miatt is különösen indokolt ezen létesítmények védelme, 
- mondta Dr. Fazekas Attila főkapitány, aki még kiemelte, 
hogy a rendszer nem csak az objektumokat védi hatéko-
nyan, hanem a kútkezelőknek is a korábbinál nagyobb 
biztonságot nyújt. 

Zárszóként a tervekről szólt a főkapitány. A Védelem-
mel történt egyeztetés eredményeként a megye minden 
rendőrkapitányságára telepítik a központokat, így lehető-
ség lesz előbb-utóbb minden települést csatlakoztatni a 
rendszerhez. A bekötéseket már ebben az évben meg-
kezdik. 

- S z -

MINDENKINEK, AKI SZERETI A NÉPDALOKAT! 
A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 

„MADÁRKA MADÁRKA" 
Népdaléneklési versenyt hirdet minden korosztálynak. 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: Legalább 20 népdal ismerete. 
Nevezési díj: egyéni: gyermek 50Ft; fenőtt 100Ft 

2-6 fős csoport: gyermek 150Ft; felnőtt 300Ft 
7 főnél nagyobb csoport: gyermek 300Ft; felnőtt 600Ft 
Elődöntő I. :5-20 éves korú jelentkezőknek január 8-án 

Elődönti II.: 20 éven felülieknek január 15-én 
Döntő: 1994. január 22-én A Magyar Kultúra Napján. 

A verseny résztvevői emléklapot, legjobbjai jutalmat kapnak. 
Szeretnénk ha minél több elfeledett régi népdalok hangoznának el a versenyen. 

Jelentkezni lehet december 31-ig a 30-as irodában vagy a 13-as telefonon. 

Gyógyszertári 
ügyelet 

dec. H -} 2. 15/68 Kossuth u. 83, 

dac. 13-19. 35/06 Almösyu. 2. 

dec. 24-26. 1S/óó Almqsy u. 2. 

dec, >31 -jon .2,3 5/66 AJmásy ü, 2. 

jan,8-9. 35/66 Aímösyu, 2. 
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RENDŐR3ÉGI HÍREK 
Tiltott lőfegyver és lószertartás miatt indult büntető 

eljárás F. Lajos, F. Sándor és L. János kengyeli lakosok 
ellen, akik lakásukon hangtompítós puskát, kispuskát, 
gázpisztolyt, lőszereket tartottak, melynek vásárlásához, 
tartásához engedéllyel nem rendelkeztek. A lőfegyverek 
és lőszerek lefoglalásra kerültek. 

Ismeretlen tetteseket keres a rendőrség, akik novem-
ber 1-jére virradóan a Kengyeli Dózsa MGTSZ OFI major-
jába tetőszerkezet megbontásával behatoltak, és onnan 
60 literes fekete balon kannával Lentagran mérgező vegy-
szert tulajdonítottak el. A keletkezett kárérték kb. 200.000 
forint. 

A rendőrség járőrei tetten érték, és elfogták november 
6-án a hajnali órákban a Törökszentmiklósi ÁFÉSZ tulaj-
donában levő bartai 5. sz. vegyesboltba behatoló R. Sán-
dor és R. József törökszentmiklósi lakosokat. Az elköve-
tők a helyiségbe lakatlefeszítés és ajtókifeszítés módsze-
rével hatoltak be, ahonnan 60.000 forint értékben dohány-
árut, édességet és háztartási cikkeket tulajdonítottak el. 
Az elkövetők előzetes letartóztatásba kerültek, mivel ve-
lük szemben betöréses lopás miatt az ország más részé-
ben folyik ellenük eljárás. 

Ismeretlen,25-30 év közötti, festett szőke hajú női elkö-
vetőt keres a rendőrség, aki alaposan gyanúsítható, hogy 
különböző ürügyekkel Törökszentmiklós területén lévő 
szórakozóhelyre vagy élelmiszerboltba bemegy, a veze-
tőre hivatkozik azzal, hogy ő küldte, mert szüksége van 
készpénzre, ezáltal 10.000 forint körüli összegeket tudott 
kicsalni a sértettektől. 

Beszélgetés közben hangoztatja, hogy van egy ven-
déglője, szüleinek zöldségesboltja, férje kamionsofőr volt, 
akitől elvált. Volt olyan, hogy valutaeladási üzletre hivat-
kozott. 

Az ismeretlen női elkövető személyleírása: kb. 25-30 év 
körüli, 165 cm magas, vékony testalkatú, szökés hajú, 
mely félhosszú és hullámos, balkezén karikagyűrű, vala-
mint pecsétgyűrű, a gyűrű felső részén szirom alakok 
vannak egymásra hajolva. Ruházata: zöld színű, stretch 
nadrág, fekete, hosszú szárú csizma, fekete háromnegye-

des bársonygalléros kabát. Az elkövető kilétére és tartóz-
kodási helyére vonatkozó érdemleges adat esetén a ren-
dőrségnekjutalomfizetési lehetősége van. Bejelentéseket 
az ügyeleten vagy bármelyik rendőrnél meg lehet tenni. 

Fából faragott krokodilt keres a rendőrség és azokat az 
ismeretlen elkövetőket, akik október 13-ra virradóan a 
Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ udvarán 
lévő gyermekjátszóparkból tulajdonították el. A több mint 
2 mázsa súlyú, 3,5 m hosszú, faragott krokodilt feltehető-
en több személy gépjárművel vihette el. A keletkezett 
kárérték kb. 15.000 forint. 

Lakossági bejelentés alapján a rendórjárőrök elfogták 
november 20-án 00.40 órakor a Törökszentmiklós és Vi-
déke ÁFÉSZ tulajdonát képező Kossuth és Pánthy út 
sarkán levő 28. sz. Áruház betörőjét. Az elkövető berúgta 
akirakatüveget, majd egy villanyrezsót eltulajdonított, me-
lyet menekülés közben eldobott. A rongálás és lopási kár 
25.000 forint. K. Zsolt törökszentmiklósi lakos ellen szán-
dékos rongálás és lopás miatt indult büntető eljárás. 

Cser István törökszentmiklósi lakos ellen előzetes le-
tartóztatás mellett folytat eljárást a rendőrség, mivel rövid 
időn belül két alkalommal fenyegette meg és vitte el 
gyermekkorú fiát, hogy a betörésben segítsen neki. Leg-
utóbb november 23-ra virradóra ablakbetörés módszeré-
vel, hatoltak be a Strand Vendéglőbe, ahonnan italt, do-
hányárut, édességet tulajdonítottak el kb. 50.000 forint 
értékben. Cser István ellen, mivel gyermekét vette rá a 
betörésekre, a többrendbeli betöréses lopások miatt vele 
szemben kiskorú veszélyeztetése miatt indul eljárás. 

Csoportosan elkövetett garázdaság, szándékos rongá-
lás és testi sértések miatt folytat büntető eljárást több 
személlyel szemben a rendőrség, akik november 12-én 
Törökszentmiklós belterületén lévő Cha-Cha Disco helyi-
ség ablaküvegeit betörték, botokkal verekedtek, gépko-
csival a járdára hajtottak, garázdálkodtak, vandálkodtak. 
A nyomozás befejezéséről és az elkövetőkkel szembeni 
vádemelésről külön tájékoztatjuk a lakosságot. 

HALOTTAINK 
Varga Julianna /64 éves/; Kovács Dánielné Boza Erzsébet /46/; Szegő Sándor/85/; 
özv. Búzás Imréné Pató Margit /81/; Dankó István /47/; Fekete Kálmán /85/; Kánya 
Jánosné Pató Eszter /76/; Baráth Balázs /43/; Hanacsek Józsefné Turcsán 
Zsuzsanna /54/ Annus György /58/; Réka Jánosné Butyka Vilma /83/; Bálint Imre 
/89/; özv. Szilágyi Gáborné Lucza Sára /89/; Szabó Imre /87/; Dr. Vadai Sándor 
/83/; Dobler Józsefné Szabó Erzsébet /77/; Szokolai Györgyné Lovass Nagy Ilona 
/81 /; Balogh Sándorné Izsóid Etelka /94/; Csikós Sándorné László Ilona /62/; Sáros 
Gábor /85/; Sáros János /66/; özv. Hegedűs Bernátné Fehér Erzsébet /86/; Lajkó 
Béla /71/; Ollé Istvánné Holp Julianna /70/; Vasvári Béláné Cselleng Mária /72/; 
Antal Ferencné Kertész Mária /80/; Gubán István /82/; Ecsédi Menyhértné Takács 
Rozália Í7M 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

FIGYELEMÍ 
A Kereszténydemokrata Néppárt 

„filléres ruhavásárt" rendez 
a Városi Művelődési Központ 

földszintjén, 
december 11-én, szombaton 

délelőtt 9-12-ig. 
Minden érdeklődőt várunkl 

További adományokat is elfoga-
dunk még aznap, ugyanott! 
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APRÓSÁGOK, JÓTANÁCSOK - NŐKNEK 
MOZOGVA KÖNNYEBB 

Minden embernek - legyen bár egészséges 
- szüksége van kondíciója megőrzésére. Spor-
tolásra többnyire nem jut idő - esetleg lehető-
ség sincs rá-, de ennek hiányát otthon is pótolni 
lehet. A következőkben egy olyan gyakorlatsort 
mutatunk be, amelynek variálási lehetőségei 
korlátlanok, az ismétlésszámok növelésével 
optimális terhelésünket folyamatosan fokoz-
hatjuk, s még a tévé előtt is el lehet végezni. A 
fontos az, hogy az edzést rendszeresen ugyan-
abban az időben végezzük, de ha ez nem 
megy, legyen bármikor, csak egyetlen nap se 
múljon el legalább 15-20 perces folyamatos 
mozgás nélkül. 

1. gyakorlat: ablaknyitás, egy perc fürge 
járás (ha nincs elég hely, hát egy helyben), 
fokozva a térdemelést, a karlengetést, s a lég-
zés mélységét. 

2. gyakorlat: terpeszállás, nyújtózkodás -
hajlítás előre-nyújtózkodás'- hajlítás jobbra-
nyújtózkodás - hajlítás balra, stb. 

3. gyakorlat: ülés a székre, fogás a karfán 
vagy az ülőlap oldalán és váltott lábemelgetés, 
megközelítően nyújtott lábbal, növelve az eme-
lés magasságát. 

4. gyakorlat: ülésben páros lábemelés, ter-
pesztés, zárás. 

5. gyakorlat: ülésben törzsfordítás balra, 
mindkét lábbal lépegetés jobbra, majd ugyanez 
ellenkezőleg. 

6. gyakorlat: erős fogás a karfán vagy ülő-
lapon és nyújtott karig fölemelkedés-vissza-
ülés. Ismételve és nem rugaszkodva, hanem a 
kar erejét használva. 

7. gyakorlat: párosláb hajlítás - emelés a 
mellig, visszaengedés, ismételve 

8. gyakorlat: hanyattfekvés a szőnyegen, 
páros lábhajiítás, talp a szőnyegen (fenékig 
húzzuk behajlított lábunkat), mindkét kézzel 
térd alatt sípcsontot fogva felülés- lassú visz-
szaereszkedés. Ismételve. 

9. gyakorlat: a szőnyegen zárt, hajlított ülés 
(talpunk a fenéknél), kéztámasz hátunk mögött 
szélesen. Páros térddöntés jobbra (a térdek 
zártak, combunk a szőnyegre ér!) majd balra. 
Ismételve. 

10. gyakorlat: Nyújtott fekvésben átfordulá-
sok hasról hátra, hátról hasra ismételve. Hason 
ülve egyik lábunkra támaszkodva emeljük fel 
csípőnket, másik lábunkat emeljük olyan ma-
gasra, amilyenre csak tudjuk. Próbáljuk fordítva 
is. (Nem várjuk el a képen látható produkciót) 

11. gyakorlat: hanyattfekvésben sorban fe-
szítse meg egytől hatig számolva a talp, a 
lábszár, a comb, a has, a váll és karizmokat. 

Mindegyik izomcsoportnál tapasztalja ki, 
milyen mozdulatra feszülnek az izmok, s mire 
lazulnak el. 

Az egyes gyakorlatok ismétlésszáma 6-tól 
12-ig fokozatosan növekedjen. A mozgások 
nap nap után gazdagodnak és gyorsabbá vál-
nak, és így az edzésidő nem sokat növekedik. 

SZÉPSÉGÁPOLÁS 
KRÉMPAKOLÁSSAL 

A téli hideg szeles időjárás nem kedvez az 
arcbőrnek, ezért ajánlatos a szokásosnál is 
több gondot fordítani az ápolására. Ez különö-
sen a száraz arcbőrre vonatkozik, mert az ilyen 
bór sérülékeny, húzódik, viszket, hamar kelet-
keznek rajta kisebb repedések, s a bór hama-
rabb ráncosodik. 

Arcunk szépségének, fiatalos rugalmassá-
gának megőrzésére, valamint a fáradt arcbőr 
felfrissítése céljából hetenként kétszer tegyünk 
fel vitaminos krémpakolást, ügyelve arra, hogy 
bórtápláló krémet használjunk. A pakolás egy-
szerűen elkészíthető. Egy féldiónyi mennyisé-
gű krémet nyomjunk tálkába, majd egy kávés-
kanálnyi frissen elkészített gyümölcslével vagy 
lereszelt, villával áttört gyümölcsök, zöldségek 
húsával alaposan keverjük össze. Ez utóbbiak-
ban a bőr számára nélkülözhetetlen termé-
szetes tápanyagok vannak; vitaminok, savak, 
ásványi anyagok és különböző illó anyagok. 
Mirelit gyümölcsök és zöldségfélék éppúgy fel-
használhatók, mint a friss áru, csak a higiéniai 
szabályokat kell betartani. 

A krémmasszát a letisztított arc- és nyak-
bőrre kézzel rásimítjuk és hagyjuk felszívódni. 
Ezt elősegíthetjük, ha a pakolást apró, ütögető 
mozdulatokkal dolgozzuk a bőrbe. Húsz perc 
múlva a bőrön maradt krémfelesleget vattatam-
ponnal gyengéden letöröljük. 

GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK MINT SZÉPÍTŐSZEREK 
M e g n e v e z é s B ő r t í p u s H a t á s E lkész í t és 

Alma Száraz, érzékeny bőrre Tápláló hatása vitamintartalmának, 
frissítő hatása savtartalmának 
köszönhető 

A meghámozott gyümölcsöt le kell reszelni, és azonnal 
frissen tegyük az arcra, kb. 1 cm vastagságban. Ha 
sok levet ereszt keverjünk hozzá krémet 

Banán Normál bőrre A, B, C és D vitaminon kívül 
keményítőanyagot is tartalmaz. Igy a 
bőrt táplálja a faggyútermelést 
fékentartja. Hidratál. 

Az érett banán húsos részét összetörjük és krémmel 
keverve pakolásnak alkalmazzuk. 

Citrom Mindenféle bőrtípusra Frissít, fertőtlenít, összehúz, tonizál. 
Enyhe bőrhalványító hatása van. 

A citromból 5-10 cseppet keverünk el a krémmel, 
önmagában nem alkalmas pakolásnak. 

Narancs Zsíros bőrre összehúzó, ionizáló hatósú, kellemes 
aromájú, frissítő. 

A narancs levét keverjük krémmel, de vattával 
tonikként is használható. 

Grapefruit Nem érzékeny, sápadt 
bőrre 

Frissít, tonizál, hidratál. Vitaminjai 
táplálnak. Egyhe összehúzó hatású 

A gyümölcsből kicsavart lével mossa át arcát vagy a 
lét keverje el krémmel. 

Sárgarépa Hámsérült, száraz, 
érzékeny bőrre 

Bőrpuhító , hámregenáló, tápláló, mert 
karotintartalmából a szervezet A vitamint 
tud előállítani. Vigyázat! Színezi a bőrt! 

A jó megmosott répa almareszelőn lereszelve dús 
levet enged, mely krémbe keverhető, és pakolás 
készíthető belőle. 

Káposzta Mindenfajta bőrre Frissít, tonizál, táplál Kozmetikai célra csak az édeskáposzta leve 
alkalmazható, önmagában és krémmel keverve is 
használható. 

Burgonya Érzékeny, száraz bőrre Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, 
simító. 

Akár a főtt burgonyát törjük össze villával, akár 
nyersen részelünk le egy szemet, krémmel kell 
keverni. 
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KÉZILABDA 
• • • • 

NEM CSAK OROM, DE UROM IS: 
FÉLIDŐBEN BAJNOK A TSE 

Szeptemberben, még a bajnoki 
idény kezdete előtt kértük fel Tóth 
András szakosztályvezetőt egy kis 
esélylatolgatásra a TSE kézilabda-
csapatát illetően. Biztosan állította, 
hogy az 1 -6. hely valamelyike most is 
meglesz a végelszámoláskor, sőt azt 
is megkockáztatta - kicsit halkabban 
-) hogy akár bajnokok is lehetnek a 
fiúk. Aztán útjára indult a labda, s 
egyre inkább bebizonyosodott, hogy 
nem volt megalapozatlan az önbiza-
lom. Az idegenben játszandó utolsó 
mérkőzés előtt két ponttal vezette a 
gárda a mezőnyt, s ha győz, őszi 
bajnokként térhet majd haza. Mikor 
befutott a busz, Tóth András és a 
srácok „lelépője" mindent elárult. 
Ám a szakosztályvezető mégsem tu-
dott felszabadultan örülni. 

- Egyrészt vég te lenü l bo ldog va-
gyok, hogy addigi - közel 17 éves -
munkám után já tékosa imnak köszön-
hetően büszkén mondhatom, min imum 
2 ponttal vezet jük fé l időben az NB I. B 
Keleti csoport ját . Ez már 100%, hogy 
lesz-e belőle négy, az a Cegléd Nyírbá-
tor elleni szereplésétől függ. 

Aki egy kicsit is járatos sportberkek-
ben, tud ja , hogy egy ba jnokságban 
90%-os - ezen belül idegenben 100%-
os - tel jesítményt nyújtani pest isen szól-
va N E M SEMMI . És ez a társaság az 
idén ezt produkál ta, egyet len vereség 
kivételével csak győze lmeket ! Ez tény, 
ez megmásí thatat lan tör ténelem! Törté-
nelem városunk életében. Aki ez után 
is fanyalog, vagy fejból intással veszi 
tudomásul a dolgokat , az ne viselje az 
ál talam büszkén viselt és számomra 
megt isztelő „én törökszentmik lósi va-
gyok" címet. Mi pedig - ez a csapat -
törökszentmik lósiak vagyunk. Munkán-
kon kívül nem sok mindenre lehetünk 
büszkék, de én az vo l tam most szom-
baton este, amikor Balassagyarmaton 
a 11 gólos győze lem után könnybelá-
badt szemmel énekel ték az ottani kö-
zönségnek az Abonytó l Karcagig he-
tenként háromszor Mik lósra utazó fiúk, 
hogy „Mi MIKLÓSI srácok vagyunk.. ." 
Azért is vagyok büszke, mert úgy ér-
zem, ez a fanat izmusuk kicsit tő lem ra-
gadt rájuk. 

- Én hittem is, nem is, amit szeptem-
berben a bajnoki cím megszerzésével 
kapcsolatosan mondtál. Belátom, nem 
lett volna szabad kételkednem. 

- A m i k o r a u g u s z t u s b a n az e lső 
edzésen azt mond tam a f iúknak, nyer-

Dcüiyi a mezőny JölöLt. és nem csak most 
jük meg a bajnokságot, ők maguk is 
megmosolyogtak, vagy megdöbbenten 
néztek rám. Aztán úgy kezdtek el dol-
gozni, mint még soha, s csak egy cél 
lebegett előttük: GYŐZNI ÉS GYŐZNI . 
Győzni a csapatért, egymásért , a váro-
sért. Na, és a szurkolókért, akik mel lénk 
álltak. Szarvasra 90-en, Ba lassagyar -
matra 40-en jöttek, a szolnoki meccsek-
re 150-200-an jönnek velünk. Tudod mi 
lenne itthon? Egy ezer fős csarnok kicsi 
lenne. De Szolnokra abonyiak, tisza-
földváriak, martfűiek is el jönnek meg-
nézni bennünket. Buta ember az, aki 
erre nem figyel fel. S most mondjam azt, 
hogy városunk jelenlegi vezetői közül 
egyetlen eggyel sem találkoztam egyet-
len mérkőzésünkön sem!? Ez már nem 
csupán közöny, ezt nem is tudom mire 
vélni, de elfogadni sem vagyok hajlan-
dó. 

- Ebben a pillanatban úgy tűnik, nem 
is örülsz az első helynek. 

- Dehogy nem. De a mérgemen se 
csodálkozz! Képzeld el - bár valószínű-
leg te is tudod -, hogy a város 1994. évi 
köl tségvetésében egy fillér előirányzat 
sem szerepel a sportcsarnokra, de még 
indokolás sem, hogy miért nem! Jóval 
kisebb, sport szempont jából jelentékte-
lenebb településeken van, csak mi va-
gyunk száműzöttek. Pontosabban nem 
is mi, hanem a sportszeretők sokasága. 
Nyakam rá, ha aláírást gyűj tenénk ez 
ügyben, pil lanatok alatt összegyűlne 2-
3.000. S erre már oda kellene figyelni. 

- Vannak, akik szemetekre vetik, 
hogy nem mindig játszotok teljes erőbe-
dobással, sokszor igen keményen elle-
zserkedik a fiúk a dolgokat. 

- Persze, hogy mi sem vagyunk hi-
bát lanok. Nem minden meccset nye-
rünk meg olyan kü lönbséggel , mint le-
hetne. De megnyer jük! A győztesnek is 
magyarázkodni kel l? Ez csak speciális, 
helyi je lenség. Mert csak két gólokkal 
nyertünk eset leg? N Y E R T Ü N K , s most 
Kelet -Magyarország az 5, NB I .Á-s csa-
pat kivételével mögöt tünk van. Ez a lé-
nyeges TÉNY! 

- Tudom, hogy hülyeséget kérde-
zek, mégis megteszem: Megnyeritek a 
bajnokságot? Bekerültök az NB l-be? 

- Persze, hogy tudod a választ. De 
vannak, akik nem, ezért nekik már most 
elárulom, hogy NEM. Nem azért mert 
nem akarjuk, vagy nem lennénk rá ké-
pesek, hanem azért, mert nincsenek 
meg hozzá a feltételeink. Ahhoz valaki-
nek vagy valakiknek hozzá kel lene se-
gítenie bennünket . 

Kiknek?! Azoknak, akiktől azt kap-
juk válaszul, hogy N INCS PÉNZ. Van, 
csak arra kel lene költeni, amire érde-
mes. S ránk érdemes lenne, mert olyan 
e r e d m é n y t p r o d u k á l u n k , a m e l y e k 
messze tú lmutatnak a város határain. A 
legmagasabb osztályról - amibe beke-
rülhetnénk tudni illik, hogy a világ egyik 
legnívósabb osztálya. Ha ez is semmi 
az i l letékesek számára, nincs mit ten-
nünk. Pedig a csapat hathatós támoga-
tásának társadalmi, polit ikai, gazdasági 
haszna messze megha ladná a befekte-
tést. 

- Ilyen eredménnyel a hátatok mö-
gött ki lehet emelni valakit? 

- Az egyéni értékelés most nem len-
ne szerencsés. Ez csapat játék, közös 
munka eredménye, s ez a csapat így jó, 
ahogy van. No, nem az NB l-re! Oda 
igazolni kel lene még 3 klasszisközel i 
játékost. Ez önmagában vagy 5 millió 
forint. Honnan vegyük ezt támogatás 
nélkül? Sajnos úgy tűnik, erre remény 
s incs . L e g y ü n k tehá t e légede t tek , 
büszkék csapatunkra, becsül jük meg, 
amennyi re csak tehet jük, s szégyen-
kezzenek azok, akiknek okuk van rá. 

Nekem könnyű mondani, s ezért is 
mondom: Nyerjétek meg a bajnoksá-
got, bizonyítsátok be, hogy a legjobbak 
vagytok, NB l-ben helyetek, aztán lép-
jetek vissza. Az már nagyobb vizet za-
var, s az sem a ti szégyenetek lesz. 

PÁSZTOR 
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LABDARÚGÁS 

LEVONVA A KONZEKVENCIÁKAT 
NAGYTAKARÍTÁS A LABDARÚGÓKNÁL 

Mélyrepüléssel kezdték a labdarú-
gók az őszi bajnoki szezont. Hét mér-
kőzés után 1 ponttal, 1:l7-es góla-
ránnyal álltak az utolsó helyen nem 
egy csúfos vereséggel a hátuk mögött. 
Elekes István szakosztályvezető még-
is bizakodott. Hitt a megkapaszkodás-
ban, az új játékosokban, s a hátralévő 
9 mérkőzésből 9 pontban reményke-
dett. A végeredmény ismert: A TSE 
mindössze 3 ponttal - 6-tal lemaradva 
az előtte állótól 4:38-as gólaránnyal, 
a tabella utolsó helyén zárta az őszi 
szezont. Kis változtatással megismé-
teljük az Elekes Istvánnak októberben 
feltett kérdésünket: - Még most is úgy 
látod, érdemes volt? 

- Vagy nagyon buta lennék vagy ko-
molytalan, ha azt mondanám, hogy igen. 
A harmatgyenge, rengeteg kudarccal ter-
helt szereplés megváltoztatta vélemé-
nyünket, most már mi is úgy látjuk, ahogy 
sokan korábban is, nincs értelme az eről-
ködésnek. Sokkal jobb lett volna egy he-
lyiekből, főleg fiatalokból álló gárdával in-
dulni a megyei bajnokságban, elkezdeni 
egy új csapat építését. Ezt a félévet telje-
sen fölöslegesen elfecséreltük, ráadásul 
éppen azokat a fiatalokat, akikre a jövő-
ben alapozni akarunk, olyan csapások 
érték, amelyeket nagyon nehezen fognak 
kiheverni. 

- Mi történt tulajdonképpen? Mivel le-
het - ha lehet - ezt a szégyenteljes telje-
sítményt magyarázni? Október elején 
úgy tűnt, minden feltétel adott; új játéko-
sok, új edző, anyagiak... 

- Az anyagiakkal valóban nem volt 
gond, a működéshez, ösztönzéshez 
szükséges pénz megvolt. Szakmai, em-
beri téren adódtak súlyos problémák, s 
ebben a szakosztályvezetés felelősségét 
el kell ismerni. Mi választottuk ki azokat a 
szakmai vezetőket, akik egy mozgásban 
lévő állomány vezetését vállalták, s ja-
vaslataikat messzemenően figyelembe 

vettük. Az új igazolásokat az ő javaslataik 
alapján bonyolítottuk, s hogy ezek nem 
bizonyultak jónak, abban mi is hibásak 
vagyunk. Az új szerzemények - Cubra 
testvérpár, Tatár - be tudtak csapni ben-
nünket, a próbamérkőzéseken, edzése-
ken húzóemberek voltak, aztán mikor el-
dőlt a sorsuk, megvásároltuk őket, meg-
mutatták igazi arcukat. A pályán nem tud-
ták, nem is akarták a távozottakat megfe-
lelően helyettesíteni, sem játékban, sem 
emberi magatartásban nem azt hozták, 
amit vártunk. 

Megtehették ezt azért is, mert sem a 
szakmai vezetésen belül, sem a szakosz-
tály és szakmai vezetés között nem volt 
egység, egyforma gondolkodás. A gon-
dok már Földesi edző idehozatalakor el-
kezdődtek. Rövid időn belül kiderült, hogy 
közte s az éppen őt ide hívó és ajánló 
Csontos Lajos között alapvető szakmai 
ellentétek vannak, s mivel Lajos régóta 
meghatározó egyénisége a csapatnak, 
ez az ellentét kihatott a játékosokra is. 
Többek között ezért ment el Földesi, s bár 
mi érzékeltük, hogy a feszültségekben 
Csontosnak milyen szerepe van, mégis 
megbíztuk az edzői feladatokkal. Nem lett 
volna szabad. A játékosok zömével nem 
találta meg a közös hangot, s ezek bizal-
mát fokozatosan elveszítette. Klikkek ala-
kultak ki a gárdán belül, amelyek külön-
böző irányokba húztak. 

- Ez világos, de mit kell érteni a szak-
mai és szakosztály vezetés eltérő gondol-
kodás módja alatt? 

- Azt, hogy mi szeretjük és támogatjuk 
a focit, de csak addig, amíg az eredmé-
nyes szereplésnek megvan az esélye. Ha 
már az nincs meg, ráadásul nem is a 
tudás, a képességek hiánya, hanem a 
nem megfelelő hozzáállás és életmód mi-
att, akkor már nem szívesen áldozunk. 
Csak a teljesítményért akarunk fizetni. 
Éppen ezért a játékosoktól a havi fix pén-
zeket, amiket alapjában véve, mint focis-
ták kaptak, menet közben meg is vontuk. 
Hangsúlyoznám hogy nem én, s nem ön-
kényesen, hanem a szakosztályvezetés. 
Emiatt Csontos Lajossal igen keményen 
szembe kerültünk egymással, mert ő és 
a külföldi játékosok úgy gondolták, pusz-
tán a pályára lépés tényéért is jár a fix 
összeg. A fiúk többsége nem tiltakozott, 
sőt úgy tűnt felvennék a kesztyűt, de a 
feszültségek kihatottak a játékra is. 

- November 29. óta tudjuk az Új Nép-
lapból, hogy Csontos bejelentette lemon-
dását az edzői posztról, s a játéktól is 
visszavonult. Nem lett volna célszerűbb 
ezt az ügyet kettőtök között hamarébb 
lerendezni? 

- A vezetés ennél jóval korábban lé-
pett. Már 3-4 héttel a szezon vége előtt 
személyesen beszéltem meg vele, hogy 
a további vesszőfutásnak nem látjuk ér-
telmét, s a szezon végén elválnak útjaink. 
Mivel addig már nem akartunk további 
bonyodalmakat, ezt játékosokkal nem kö-
zöltük. Most túl vagyunk az utolsó mérkő-
zésen - a 0:5-ön - megköszönjük munká-
ját, mert úgy ítéljük meg, a jövőt kell épí-
teni, s az ő helyét is fiatal játékossal, 
másik edzővel kell betölteni. 

- Most hogyan tovább? Mik a vezetés 
jövőre vonatkozó elképzelései? 

- Úgy tervezzük, hogy a tavaszi idény 
már a jövő építésének első lépcsője lesz. 
A külföldi játékosoktól, akik nem váltották 
be hozzájuk fűzött reményeinket, megvá-
lunk, helyettük ifiket, leszerelő fiatal játé-
kosokat próbálunk beépíteni a csapatba. 
Szeretnénk egy-két már visszavonult, ré-
gi játékost is visszahívni, akik rutinjukkal 
nagy hasznunkra lehetnek. A tavaszi NB 
lll-as meccseket igen költséges edző-
mérkőzéseknek, a jövőre való felkészü-
lés állomásainak tekintjük. Szakvezető-
nek Márton Ferencet, a serdülők edzőjét 
szeretnénk felkérni, s számára hosszú 
távon lehetőséget biztosítani. A tavasz a 
jövő évi megyei bajnokságra való készü-
lés jegyében telne el, mert célunk az, 
hogy döntően helyi fiatalokból álló csapat 
álljon össze, s szerepeljen olyan osztály-
ban, amelyben adott feltételeink mellett 
szerepelni képesek. 

- Mibe került ez a felesleges eltékozolt 
év? 

- A szakosztály második féléves gaz-
d á l k o d á s á é r t v o l t a m f e l e l ő s , s 
300.000,Ft-tal költöttünk kevesebbet a 
TSE pénzéből, mint amennyi az elsőben 
elment. A játékosvásárlásra sem fizet-
tünk rá, hiszen az eladottakért többet 
kaptunk, mint amennyiért vásároltunk. Az 
anyagiak miatt nyugodtan nézek a tükör-
be, a csúfos szereplés, sem a városnak, 
sem a Baráti Körnek nem került sok pén-
zébe. Ami történt, azért viszont felelős-
nek érzem magamat is. A sikertelenség 
társaimat és engem is nagyon megviselt, 
s felmerült, hogy itt hagyjuk az egészet, 
csinálja, aki jónak látja. De elvetettük a 
gondolatot, mert egyrészt ezt a tisztesség 
nem engedné, másrészt úgy gondoltuk, 
amíg pozitív hatással lehetünk a helyi lab-
darúgásra, addig tennünk kell, ami tőlünk 
telik. Egy utat rosszul választottunk, re-
méljük a második már helyes lesz. Olyan, 
amely egy jó szellemű, fiatal, törökszent-
miklósi csapat kialakulásához vezet. 

Hogy az lesz-e, igazán csak jövőre 
derül ki. Kívánjuk, hogy az legyen. 

- PG -



1993. december 10. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 19 

ATLÉTIKA 

EREMESO KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 
Október 16-án, a Kiskunfélegyházán megrendezett 

Mészáros Gyula Emlékversenyen több, mint 300 fővel 8 
város (Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Mezőtúr, Tatabá-
nya, Hódmezővásárhely, Csongrád, Kiskunhalas, Török-
szentmiklós) gyermek-korcsoportos atlétái vettek részt. 
Törökszentmiklóst kolcseys, petőfis, bercsényis, valamint 
tiszagyendai általános iskolások képviselték 40 fővel. 
Törökszentmiklósnak végig szoros versenyben a győztes 
helyi Kiskunfélegyházával az elmúlt évi harmadik helyről 
az idén a második helyre került előrelépnie. 

Az egész napon át zajló versenyen 240 érem talált 
gazdára a négy évfolyamban. A rendezők által három 
legeredményesebb leány és fiú versenyzőnek felajánlott 
különdíjakból Csontos Rozália, Papp Attila és Balogh 
Zsolt személyében hármat hoztak el a miklósiak. 

Évfolyamonkénti jobb helyezések és eredmények: 

1979-80-as születésűek: 
60 m síkfutás: Csontos Rozália 8.15 mp.l. 

Lovas Anett 8.32 mp II. 
4x1 körös váltó: Lovas-Bodar 

Barna-Csontos 1:59,1 p.l. 
Távolugrás: Csontos Rozália 449 cm III. 
60 m síkfutás: Juhász Péter 7,88 mp IV. 
Távolugrás: Pilár Zoltán 500 cm IV. 
4x1 körös váltó: Bognár-Juhász 

Földvári-Pilár 1:52,5 p.lll. 

1981 -es születésűek: 
4x1 körös váltó: Vígh-Mészáros 

Bussay-Bíró 1:59,4 p.l 
60 m síkfutás: Bussay Péter 8:15 mp. II. 
800 m síkfutás: Bussay Péter 2:23,3 p. II 

1982-es születésűek: 
4x1 körös váltó: Szecsei-Kovács 2:12,1 pi Ilk 

Polgár-Dorka 
Távolugrás: Kovács Zsuzsanna 395 cm IV. 
800 m síkfutás: Papp Attila 2:37,6 p. I. 

Szabó Zsolt 2:41,8 p. IV. 
4x1 kkörös váltó: Drávucz-Papp 

Hajdú-Szabó 2:0,46 p. I. 
60 m síkfutás: Papp Attila 8.75 mp III 

1983-as születésűek: 
60 m síkfutás: Polgár Nóra 9.48 mp. II. 
Távolugrás: Tóth Ágnes 402 cm II. 
800 m síkfutás: Polgár Nóra 2:47.9 p. II. 

Szabó Andrea 2:55.0 III. 
4x1 körös váltó: Molnár-Polgár 

Göblyös-Tóth 2:15,4 p. II 
60 m síkfutás: Orsó Imre 8.98. mp. III. 

Balogh Zsolt 9.12 mp. IV. 
800 m síkfutás: Molnár Attila 2:41,5 p. II 
Távolugrás: Balogh Zsolt 432 cm I. 

Orsó Imre 427 cm II 

"Haszonkeresés nélkül semmi sem történik a világon. Ne is kívánjunk az emberektől 
érdekeiktől ellentétes dolgot De nem olyan alacsony vágy ez, csak adjunk neki józan 

irányt, fordítsuk nemes célra, önhaszonra" 
(Széchenyi) OTP 

BANK 

Kellemes karácsonyi ünnep éket és boldog újévet 
kíván minden kedves ügyfelének az 

OTP Bank 
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A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DECEMBER 

HAVI PROGRAMJA 
4-én szombaton 
5-én vasárnap 

9-én csütörtökön 

10-én pénteken 
13-án hétfőn 
16-án csütörtökön 
17-én pénteken 
18-án szombaton 
19-én vasárnap 

20-án hétfőn 

21-én kedden 

22-én szerdán 

23-án csütörtökön 

Vásárok 
3-án pénteken 

6-án hétfőn 
16-án csütörtökön 

10-16 óráig 
9-14 óráig 
9 órakor 
10-13 óráig 

18 órakor 

14,30 órakor 
17 órakor 
18 órakor 
8 órától 
17 órától 

14 órakor 
14 órakor 

Mórakor 

14 órakor 

15 órakor 

16,30 órakor 

18 órakor 

14 órakor 
18 órakor 
14 órától 
18 órakor 
14 órától 
18 órakor 
14 órától 
18 órától 

9-17 óráig 

9-17 óráig 
9-18 óráig 

Szárazvirág-kötészeti és díszcsomagoló tanfolyam 
Szárazvirág-kötészeti és díszcsomagoló tanfolyam 
„Egy tábor dolgai" című kiállítás megnyitója 
Karácsonyi kavalkád - gyertyaöntés, adventi koszorú készítés, 
Mikulás készítés gyöngyből, csecsebecsék kavicsból, gyúrmából -
Szólj síp, szólj! népzenei hangszerek bemutatója 
Vendégművész: Birinyi József a Népművészet Ifjú Mestere 
Ki Mit Tud? a város áltlános iskolai között 
Kaktusz-kör 
A Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi hangversenye 
Városi véradás 

Tánciskolái vizsgabál a 8 osztályos gimnázium 3. évfolyamának 
MINDENKI KARÁCSONYA 
Magányosok szeretetvendégsége az Ipolyi Arnold téri iskolai ebédlőben, 
A Mozgássérültek Egyesületének Karácsonya 
a Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola ebédlőjében. 
Eltérő tantervű gyermekek Karácsonya 
az Idősek Napközi Otthonában az Almásy úton+ 

Gyermekek Karácsonya. Giczy Tamás bűvész 
a Művelődési Központ Pódiumtermében, 
A Nagycsaládosok Egyesületének ünnepi.összejövetele 
a Művelődési Központban, 

Megemlékezés és Ökumenikus áhitat, gyertyagyújtás, 
a MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁNÁL a szokásos helyen. 
A Várost Művelődési Központ Pódiumtermében Karácsonyi misztérium 
játék a katolikus híttancsoport előadásában. 
MINDEN NAP KARÁCSONY 
Gyertyaőntés, asztali díszek készítése 
É Iménybeszá mo ló I zraelrő I 
B et le hemké szíté s te rmé szete s a nyagokbó I 
Debreceni iskoiáscsoport betlehemes játéka 
Betiehemkéázítés 
Karácsonyi buli az Ifjúsági Klubnak 
Díszcsomagolás tanulása, utolsó simítások az ünnepre 
Görög táncház, Videozás-Bűfé 

Kiváló minőségű használt ruhák, olcsó cipők, 
csizmák és arany ékszerek vására 
Műanyagáruk és mosószerek vására 
Telefon, fax bemutató és vásár 
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