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A 7. v.k. (Kunhegyes)
l

DR. BEKE IMRE - NDSZ
1940-ben Tiszainokán született, de már hosszabb ideje Kunhegyesen él. Nős, két tia van. A középiskola elvégzése után a Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán, majd
a Debreceni

Agrártudományi

Egyetemen szerzett diplomát. Jelenleg gyermekeivel közösen több
vállalkozást vezet.

DR SZABÓ ANDRAS - független
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1968. május 22-én született. Születése óta Kunhegyesen él. Az általános iskolát Kunhegyesen, a középiskolát a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte. A középiskola elvégzése után felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetemre.
Jelenleg Szolnokon dolgozik és tanul a Hetényi Kórház bőrgyógyászati
osztályán. A szakorvosi vizsga letétele
után tudását a_körzetben kívánja kamatoztatni.

SZ. LUKACS IMRE - független
Kunhegyesen született hatvan éve.
Minden gyökere a Kunsághoz köti.
Szegeden él családjával, nős, két fia
van. Életútjáról így vall tömören: A falu
hamar elengedte a kezemet, s lettem
minden hatalom megbízhatatlanja,
pörös szájú, Hortobágy-széli poéta. A
Szabad Föld-szerkesztőség főmunkatársa vagyok. A tékozló fiú most hazatér, sorstestvérei, választói elé áll, felkínálva az utolsó lehetőséget, hogy
összefogva egy gazdagabb országot,
szeretetre méltóbb vidéket teremthessünk! Most fogd meg és ne engedd el
a kezemet!"

JANVARI LASZLO - SZDSZ
36 éves gépészüzemmérnök, nős,
két gyermek apja.
Tanulmányai befejezése után Kunhegyesen a Kunság Népe Mg. Termelőszövetkezetben kezdett dolgozni
1980-ban. Csaknem tíz évig itt volt
ágazatvezető, 1990-től magánvállalkozóként tevékenykedik, egy kft. ügyvezető igazgatója.
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képviselőjelöltjei
SIPOS ZSIGMOND - Vállalkozók Pártja
1944-ben született Szolnokon. Jelenleg családjával Törökszentmiklóson él, felesége gyógyszerész, három
gyermeket neveltek fel.
Szolnokon a Gitr Rt. területi
igazgatójaként dolgozik. Tanulmányait
a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolán, majd a Budapesti Kertészeti Egyetemen végezte. Kertészmérnök és vállalatgazdálkodási szakmérnök.

MIHÁLY MÁRTON - FKGP

|

Törökszentmiklóson született
1947-ben. Az általános iskola után autószerelő-szakmát tanult. 1964-től a
Finommechanikai Vállalat helyi gyáregységénél dolgozik. Közben gépésztechnikusi oklevelet szerzett.
Nős, két lánya van. A rendszerváltás
kezdetén kapcsolódott a közéletbe,
1990-ben belépett az FKGP-be. Városi önkormányzati képviselő, 1991-től
a párt törökszentmiklósi titkára. Egy
évvel később megválasztották az FKGP
megyei főtitkár-helyettesévé.

TOROK ANDRAS - KDNP
43 éves építőmérnök-tanár a törökszentmiklósi Székács Mezőgazdasági
Szakközépiskolában. Tősgyökeres törökszentmiklósi. Ott érettségizett, majd a
Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett
mérnöki, majd mémök-tanári diplomát.
A közigazgatásban, építésvezetőként,
tervezőként is dolgozott, majd tanár
lett 1980-ban. Nős, két leánygyermek
édesapja.

DR. SZABÓ LAJOS - MDF
1938-ban született Kunhegyesen.
Tősgyökeres nagykunsági. Nős, két
gyermekük van. Az általános iskolát Kunhegyesen, a középiskolát Kisújszálláson
végezte. 1961 -ben a Debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-földrajz szakos középiskolai tanári és népművelői diplomát. 1968-ban
doktorált. Első munkahelye a kisújszállási Móricz Zsigmond Középiskolás Kollégium. Itt nevelő, majd kollégiumigazgató, közben megyei szakfelügyelő.
Ismert Nagykunság-történeti kutató.
1990-ben megválasztják a J-N-K-Szolnok megyei 7. sz. választókerület országgyűlési képviselőjévé.
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KOLOZSI JÓZSEF - Köztársaság Párt

képviselőjelöltjei
DR. PATAKi CSABA - FIDESZ

szerzett a Kereskedelmi Főiskolán.

mányi Karán 1962-ben szerzett
diplomát. Szolnokon lett ügyvédjelölt, majd 1965-től Törökszentmiklóson folytat ügyvédi gyakorlatot. Jelenleg saját ügyvédi irodája
van.

Nős, két gyermeke van.
Az ÁFÉSZ-nál 19 évig dolgozott. 1991-től a Kolozsi és Társai
Bt. cégvezetője. A törökszentmiklósi önkormányzat tagja, a városüzemeltetési- és ellátási bizottság

Tisztségeket töltött be a Magyar

elnöke.

Autóklub szervezeteiben, az utóbbi
években bekapcsolódott a nem-

1993-ban megválasztották az
Országos Polgárőr Szövetség
53 éves, üzletember. Kereskedelmi érettségit Szolnokon, felső-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bizottság elnökének.

fokú szakképesítést Budapesten
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Kenderesen született 1939ben. Nős, egy gyermeke van.
Általános iskolába Kenderesen

zetközi közlekedésjogi életbe.
Tagja az Autóklubok Nemzetközi
Szövetségének és a Közlekedéstudományi Egyesületnek

járt, majd Kisújszálláson érettségizett. Az ELTE Állam- és Jogtudo-

SZILAGYI ANDRAS - Munkáspárt

Egy évvel idősebb nővére, nyolc
évvel fiatalabb öccse van. 1969-ben
nősült, két leánygyermekük van.
Középfokú végzettségeit munka,
család mellett szerezte. 1961 -ben a

mezőgazdasági technikum tanulója
lett. A technikusvizsga után a helyi
Aranykalász Termelőszövetkezetbe
került gyakornoknak. 1969-től párttag, a KISZ-funkció után pártcsoportbizalmi, vezetőségi tag lett.
1977-től öt évig már az egyesült
Tiszatáj Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben pártvezetőségi titkár
és munkásőr volt.
1989 decemberében már az újjászerveződött MSZMP vezetőségének tagja volt, majd kongresszusi
küldöttnek is megválasztották.

BUZAS SÁNDOR MSZP

1939. július 12-én Törökszentmiklóson született. Középiskolai tanulmányait a szolnoki Vásárhelyi Pál
Közgazdasági Technikumban végezte, majd elvégezte a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola mezőgazdasági
szakát. Nős, két gyermeke van.

A városi tanács mezőgazdasági
osztályán mint főelőadó, majd mezőgazdasági szövetkezetben főkönyvelőként dolgozott, s munka mellett
elvégezte a mérlegképes könyvelői
tanfolyamot. 1976-tól a Szolnok
Megyei GMV-nél főkönyvelőként,
majd 1980-tól kereskedelmi
igazgatóhelyettesként dolgozott. Jelenleg a Mezőgazdasági és Élelmiszer-kereskedelmi Kft.-nél mint
ügyvezető igazgató tevékenykedik.
1990-től a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat MSZP-s területi
képviselője, a pénzügyi ellenőrző
bizottságában tevékenykedik.
1989-től az MSZP tagja. Az
MSZP egyéni jelöltjeként indul az
1994-es választáson.

CSURDI SÁNDOR - MSZDP

1942. február 8-án született
Kuncsorbán. Nőtlen. Iskoláit Törökszentmiklóson végezte. Érettségi
után egy évig rakodómunkás, majd
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos diplomát. 1966-tól

'91 -ig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében dolgozott. 1978-ban Akadémiai
Díjjal jutalmazták a nemzeti-nemzetiségi kérdés háború utáni történetének kutatásában elért eredményeiért. Évekig tanított az újságíró-iskolán sajtótörténetet. Jelenleg Esti Ifjúsági Gimnáziumban fiatal szakmunkásokat tanít, hogy esélyük legyen a munkahelyhez.
Egyetemi éveitől foglalkozik a
szociáldemokrácia nemzetközi és
hazai történetével. 1988 őszétől
részt vesz a hazai szociáldemokrácia
újjászervezésében, az 1989. január
9-én újjáalakult MSZDP alapító tagja.

HEGYESI LASZLO - Agrárszövetség

f

technikumot, majd Törökszentmiklóson helyezkedett el. Pár év
alatt sikerült tősgyökeres miklósivá válnia. Nős, három gyermekük
van. Munka mellett a keszthelyi
egyetemen szerzett növényvédő és
talajerő-gazdálkodási szaküzemmérnöki képesítést. Évekig a törökszentmiklósi

Aranykalász

Mgtsz ágazatvezetője volt, majd a
1947-ben született Budapesten. Az általános iskola után Budapesten végezte el a kertészeti

helyi Béke Termelőszövetkezet növénytermesztési főágazatvezetője
lett, itt dolgozik jelenleg is.
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Tavasszal kezdődik a m u n k a . . .

ÉV VÉGÉRE NEM LESZ GOND A TELEFON
Februári számunkban kérdésként fogalmazódott meg, vajon
tavasszal megkezdődik-e városunkban a telefonfejlesztés. Már
nem volt titok, ho^r a KÖRÖS COM RT és a MATÁV RT
között megállapodás született a térség telefonfejlesztésével
kapcsolatosan, s az sem, hogy Schamschula Gvörgy miniszter
mint egyetlent, valószínűleg elfogadja a Távközlési Vállalat
koncessziós pályázatát. Az viszont titok volt, mit tartalmaz a
két részvénytársaság közötti megállapodás. Aztán március végén a megyei napilapokból annyi kiderült, hogy a MATÁV a
telefonfejlesztés teljes költségét magára vállalta a térségben, s
koncessziós pályázatában vállalta azt is, hogy telefonügyben
1996 végére olyan állapotokat teremt a körzetben, hogy bárhol,
bárki beadja igényét, maximum fél éven belül telefonhoz jut.
De mit jelent ez az általános megfogalmazás Törökszentmiklósra nézve? Mikor lesz végre a városban telefon? Ez utóbbi
kérdést sokszor feltettük már, és végre most Zsigmond Tibortól, a Műszaki Iroda főelőadójától megnyugtató választ kaptunk:
- Márc. 29-én Sziráki.Péter, a MATÁV fejlesztési igazgatója
tájékoztatást tartott a KÖRÖS COM-ban résztvevő települések
polgármestereinek, s annak ügyvezető igazgatójának fejlesztési
terveikkel kapcsolatosan. Elsők között szögezte le, hogy a
vállalatnak rendelkezésére áll a körzet teljes telefonfejlesztési
programjának anyagi fedezete. Az 1996 végére befejeződő
kivitelezés 4,5 milliárd forintba kerül, amelyből 1995 végére
kb. 2,8 milliárdért megoldják a körzet teljes automatizálását.
Ez azt jelenti, hogy addigra elkészül a digitális hálózatrendszer,

s kiépítik az automata központokat is. A munkálatok több
ütemben zajlanak, az első évben (1994.) 13 település - köztük
van a KÖRÖS COM 8 települése is - fejlesztésének teljes
megoldását tervezik. Ebbe a 8 településbe beletartozik Törökszentmiklós is, ami azt jelenti, hogy 1994 végére az automatizálás városunkban is megtörténik.
Először a digitális hálózatrendszert építik ki - annak hamarosan nekikezdenek -, s mikor az a befejezéshez közeledik,
létrehozzák az új központot is. Ez 6100 fővonalas tovább
bővíthető egység lesz (25 fővonal/100 embert terveznek), ami
a gyakorlatban azt jelenti, hogy családonként négy főt számolva, a városban minden lakásba, házba eljuthat a világszínvonalú
telefon.
A MATAV bekerülési árat is mondott, a telefon magánszemély esetében maximum 30.000 Ft-ba kerül majd, a helyi
adottságoknak megfelelően ennél csak kevesebb lehet. Azoknak, akik az önkormányzattal szerződést kötöttek, és befizették a 15.000 Ft-ot, természetesen nem kell többet fizetniük,
esetükben a szerződés értelmében a többletet az önkormányzat
fizeti.
Az önkormányzat a MATAV negyedéves lebontású teljes
ütemtervét májusban kapja meg, abból már pontosan lehet
tudni, mikor, hol kezdik a munkálatokat, milyen ütem szerint
haladnak. De ez már részletkérdés. A lényeg az, hogy 1994 vége
felé Törökszentmiklóson megszólalnak az első telefonok.
-P-

Sok a kérdőjel...

MESSZE MÉG A KÁBELTELEVÍZIÓ
A Tele-Coop Kft. a múlt év októberében Törökszentmiklóson is tervbe vette a kábeltelevíziós rendszer kiépítését. Az
előzetes tájékoztató szerint erre akkor kerülhetett volna sor, ha
legalább 1000 igénylő jelentkezik, s befizeti a 15.000 Ft-os
csatlakozási díjat. G-falu bevonásának feltétele legalább 500 fő
jelentkezése volt. Az ígéret szerint a beruházás márc. közepén
kezdődött volna, s szeptemberre be is fejeződik. A szervezők
elkezdték az üzletkötői munkát, kötötték a szerződéseket, a
lakosság pedig az Infó Törökszentmiklósból értesülhetett a
Tele-Coop ígéretéről: a cég a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesíti, a nyomvonalak kiépítése hamarosan elkezdődik. A
munkák megkezdésének viszont még március végén nem mutatkoztak a leghalványabb jelei sem. Helyette szintén reklámújságon keresztül, majd levélben is érkezett a felszólítás: a
szerződő, de még nem fizető ügyfelek soron kívül tegyenek
eleget kötelezettségüknek, ellenkező esetben a Tele-Coop
197.500 Ft-os összegű kártérítési pert indít ellenük.
Lett nagy felzúdulás, s talán ennek is köszönhető, hogy
Borsos Árpád, a Tele-Coop ügyvezetője márc. 29-én a Művelődési Központban lakossági fórumot kezdeményezett, ahol
mindenkit megnyugtatott, ne féljenek, lesz kábeltévé Törökszentmiklóson, s eljut mindenkihez. Az általa vázolt elképzelésekből, s a Zsigmond Tiborral, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda főelőadójának azokról folytatott beszélgetésből
csak az nem derült ki, hogyan. Addig egyszerű az ügy, hogy
Borsos Árpád bejelentése szerint ugyan csak 350 megkötött
szerződéssel rendelkeznek, de ez nem számít, mert az 1000, ill.
G-falusi 500 főhöz kötött megvalósítás érvényét vesztette. A
Tele-Coop ugyanis hitelt vett fel, s ezáltal létszámfüggetlenné
tette a beruházást, a hitelből a város kábeltévével való teljes
lefedése biztosítható. Kifejtette az ügyvezető, hogy azért választották ezt a megoldást, mert egyrészt a szerződéskötések
nem a megfelelő ütemben haladnak, másrészt a evakorlat azt

mutatja, hogy amikor a kivitelezés elkezdődik, pláne befejeződik, a szerződők száma megtöbbszöröződik. így történt ez
Karcagon is, ahol egy éven belül megtérült a felvett hitel, s
Törökszentmiklóson is erre számítanak.
Az is tisztázódott, hogy a kártérítési felszólítás mindössze
negyven főnek ment ki, s abból is húszan fizetnének, de egy
összegben nem tudnak. Őket Borsos Árpád megnyugtatta,
hogy minden kedvezményt - haladék, részletfizetés - megkapnak, s mihelyt 10.000 Ft-ot befizetnek, azonnal rákapcsolják
őket a hálózatra. A maradék kb. 20 szerződővel, akik nem
tudnak vagy nem akarnak fizetni, szerződést bontanak, hiszen
az esedeges jogi vita többet árt, mint használ, mert későbbi
szerződőket riaszthat el.
A gond, amely kétségessé teszi a közeli megvalósulást, a
nyomvonalvezetés és az engedélyeztetés körül mutatkozik. A
Titász ugyanis a Tele-Coop terveivel szemben nem járult hozzá
az idegen kivitelezők által telepített kábeltelevíziós rendszer
kiépítéséhez oszlopain, ezért a Tele-Coop más megoldást választott. A közel 4 km-es törzshálózatot külön oszlopsoron
tervezik vezetni, a lakossági fogyasztói hálózatot pedig a tetőkön keresztül. Ehhez viszont - mint tavaly novemberben a
Szegő János polgármester, Zsigmond Tibor főelőadó és Borsos
Árpád között folyó beszélgetésen elhangzott - nem valószínű,
hogy a Polgármesteri Hivatal áldását adja. Ezt az álláspontot a
fórumon magánemberként jelen lévő Zsigmond Tibor - hivatalos értesítést, meghívót nem kapott - hangsúlyozta, de érdemi
reagálást nem kapott rá. A Polgármesteri Hivatal engedélyezési
tervezetet ápr. 5-ig a Tele-Cooptól nem kapott. Honnan lesz
tehát engedély? Különösen akkor, ha a Tele-Coop ragaszkodik
nyomvonal-vezetési elképzeléseihez?
PÁSZTOR
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MÉGIS
EMELKEDNEK
A VÍZDÍJAK
Mint márciusi számunkban
megírtuk, febr, 24-én az egész lakosságot érinti kérdésben kellett
döntenie a képviselőtestületnek*
A Jás z-Magyktm- Szolnok Megyei
Víz- és Csatornaművek RT. &z infláció növekedéséve], a fogyasztás
csökkenésével indokolva előterjesztette a
H csatornadíjak
emelésével kapcsolatos kérelmét
jelezve, hogy el nem fogadása ese- .
tén az RT, működése is veszélybe
kerül* A testület hosszas vita után .
nem szavazta meg az emelést.
Nem szavazta meg a Víz- és
Csatornaművek RT, febr> 28-ica
összehívott közgyűlése sem, s a
közgyűlés döntésének megfelelően az RT elnök-vezérigazgatójának alternatív javaslatot kellett
adnia az egységes víz-, csatornadíjak esetleges újabb elutasítása miatt kialakuló rendkívüli helyzetre
vonatkozóan.
Az alternatívák a következők
voitaki
- elfogadja a közgyűlés a díjemelést és az RT, működik tovább
- nem fogadja el, s az RT, működésképtelenné válik
- kiválhat a település, s önállóan
látja el a szóban lévő feladatokat.
Amárc. 3l-i képviselőtestületi
ülésen a fentiek ismeretében kellett űfra döntenie. Mivel kiderült,
hogy az RT.-ből való kiválás
gazdálkodási személyi, tárgyi és
anyagi feltételei nincsenek meg, s
nem szavazat esetén az RT. működésképtelenné válna, a test ük t
kénytelen volt a díjemelést megszavazni.
Ennek alapján
ápr, léétől
ivóvfe díf:
4 6 3 0 Ft/m3 helyett
56,00 Ft/m3,
a csatornadíj; 26,60 Ft/m3
helyett 32,00 Ft/m* itta.
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KÖRVONALAZÓDIK
A SPORTCSARNOK TERVE
Korábban ismertettük olvasóinkkal a leendő sportcsarnok tanulmányterv-változatait, a ,,Bumerángot", „Gesztenyét", és „Katicát". Megírtuk, hogy a képviselőtestület alaposan megvizsgálva azokat, meghatározta azokat szempontokat,
amelyeknek a részletes és végső tervezésnek meg kell felelnie, s amelyek alapján
a három tanulmánytervről az Építész Kamara Területi Testületének és a Városépítészeti Tervtanácsnak véleményt kell alkotnia. E két fórum teszi meg javaslatait, melyik közülük a leginkább és legegyszerűbben továbbfejleszthető az
igényeknek megfelelően.
Mint Tekse Andrástól, a Műszaki Iroda vezetőjétől megtudtak, a két szakmai
testület már megküldte opponensi véleményét a Polgármesteri Hivatalhoz, de
egyéb szakvélemények is érkeztek. Egyöntetűen a ,, Bumeráng ,, tervet tartották
a legtöbb szempontból megfelelőnek, s annak továbbdolgozását javasolták a
másik két terv értékeinek átmentésével. A vélemények javaslatokat is tartalmaztak az átdolgozás módjára. A döntés most már a képviselőtestület kezében
van, s amennyiben - feltehetően még ebben a hónapban - elfogadja a szakvéleményeket, az Axis Kft. újabb megbízást kap a csarnok engedélyezési tervének
elkészítésére. Ha az elkészül, már ,,csak" anyagi kérdés, mikor kezdődik a
kivitelezése.

Nem büntetni, hanem biztonságot akarnak

MIKLÓSI RENDŐRÖK AZ
ORSZÁGOS
AKCIÓBAN
A húsvéti ünnepekre
való tekintettel március
31 - április 1 -én kétnapos országos forgalomellenőrző akcióban
vettek részt a rendőrök,
köztük a törökszentmiklósiak is. A helyiek
4
az a k c i ó b a m i n d e n
mozgósítható emberüket bevontak, s a két
nap alatt bármerre megfordult a polgár mindenütt rájuk lehetett találni. A cél a szokásos volt:
a gyorshajtók, ittas vezetők, szabálytalanul előzők kiszűrése, a biztonsági öv
használatának, a gépjárművek műszaki állapotának, okmányok ellenőrzése.
Leginkább a 4-es főutat szállták meg rendőreink, hiszen a gyorshajtás miatti
balesetek száma ezen az útvonalon igen magas. Rá lehetett bukkanni a város
mindkét oldalán a traffipax autókra, hol itt hol ott tűntek fel, de mint kiderült,
nem sok dolguk akadt. Pedig időnként egész jól megbújtak.
Falusi Tibor főhadnaggyal, a Közlekedési Osztály vezetőjével portyázva feltűnt, hogy a rendőrök határozottan, de udvariasan végzik munkájukat, s mintha
nem az lett volna a fő szempont, hogy minél több szabálysértőre csaphassanak
le. Szóvá téve a dolgot, a fiatal parancsnok elmondta, hogy nem a büntetés a
cél, hanem a szabályok betartása, a közlekedési balesetek megelőzése. Számtalan
- a jóidő kezdetével megjelenő - fiatal kerékpáros, segédmotoros megúszta
figyelmeztetéssel a szabályok megsértését.
A második nap végén az összegzésnél kiderült, hogy az intézkedések zöme az
első napon született, a második nap szinte gond nélkül telt el. A két nap alatt
ittas vezető nem akadt horogra, ami talán még soha nem fordult elő. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság területén 81 fővel szemben 81.500 Ft helyszíni
bírságot róttak ki, s 13 szabálysértési feljelentés született.
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VERSRŐL, FILMRŐL, KÖZÉLETRŐL ÖT PERCBEN
REGIONALIS
SZAVALÓVERSENY
VILLÁMINTERJÚ
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

KONCZ

GÁBORRAL

* Ha a délutáni második fordulóban csak egy szavalattal több hangzik el,
talán az egyetlen lehetőséget szalasztóm el. Koncz Gábornak aznap este is
színházi előadása volt, s hogy időben felérjen Pestre, igencsak igyekeznie
kellett. - Ha van magnód - nézett órájára s ha nem baj, hogy közben öltözők,
három kérdés talán belefér. Ha nincs . . Szerencsére volt.
- Gyakran kérnekfel hasonló zsűriskedésref s szívesen teszel-e eleget a felkéréseknek?

Néhány esztendős szünet után a Magyar Szocialista Párt kezdeményezésére
és szervezésében az MSZP, a Szabad
Sajtó Alapítvány, a József Attila Alapítvány és Művészeti Centrum, valamint az
Eurocontour Alapítvány az idén ismét
meghirdette az évtizedes hagyományokravisszatekintő fiatal versmondók szemléjét, a József Attila Országos Vers- és
Prózamondó versenyt. A január 12-én
lezajlott városi s a február 5-én Kunszentmártonban lebonyolított megyei verseny
után Törökszentmiklósnak jutott a március 19-i regionális döntő megrendezésének megtisztelő feladata. Az anyagi hátteret (útiköltség, étkeztetés, helyezési és
tiszteletdíjak, ingyenes büfé) az MSZP
területi szövetsége, a helyet, a nemes vetélkedő szervezését, levezetését - Dr. Fehér Imre személyében - a Bercsényi Miklós Gimnázium biztosította.
A Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és
Jász-Nagykun-Szolnok megye különböző városaiból érkező és idáig eljutó 21
fiatal produkcióit háromfős szakértői
zsűri - tagjai Koncz Gábor színművész,
Kulcsár Balázsné, a szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
magyar szakos tanára és Vass Lajos, az
ARS-IN-KOM Művészeti Kft. vezetője
vpltak - bírálta el. Búzás Sándor önkormányzati képviselő megnyitóját követően két fordulóban, két különböző alkotással bizonyíthatták rátermettségüket a
résztvevők, amelyeknek során igen színvonalas és változatos produkciókat hallhatott a közönség. Az eredményt közvetlen, művészi útmutató szavak kíséretében Koncz Gábor hirdette ki, kiemelten
sok sikert kívánva az országos döntőbe
utott első öt helyezettnek, akik a következők lettek:
I. TARCZY GYULA Nyíregyháza
II. MAJOR FATIME Csenger
III. SŐRÉS RÓZSA Hajdúböszörmény
IV. BORÓCZKI ORSOLYA
Bercsényi Gimnázium
V. KÜBLI VIKTÓRIA Nyíregyháza

1

- Igen, elég gyakran, s minden alkalommal örülök, ha ilyen ügyben engem keresnek
meg. Nemcsak játszok, hanem rendezek is, s tudom, milyen nehéz szerepet osztani,
megtalálni a fiatal hősöket. Úgy tűnik, ez a kor nem nagyon igényli a tiszta embereket,
márpedig a hősök naivak és tiszták. Olyanok, akik hisznek , adják és kapják a
pofonokat, nem pedig lesik a verekedést. Sajnos ilyenekből manapság kevesen
vannak, s ezért bárhol vagyok, a fiatalokban mindig a leendő Rómeót vagy Otellót
keresem. S nagyon örülök, ha a fiatalokban őket vélem felfedezni, vagy ahogy engem
annak idején Szirtes Ádám felfedezett, én is fedezek fel tehetségeket. Minden
felkérésnek - bármennyire szeretném is - nem tudok eleget tenni, mert pillanatnyilag
is három színházban - Madách, Nemzeti, Játékszín - nyolc főszerepem van, 28-29
este vagyok színpadon egy hónapban. Ugyanakkor, mint mondtam, rendezek is, a
Madáchban éppen most megy 150. alkalommal a Nyitott házasság.
- Mi a véleményed a JózsefAttila Szavalóverseny felújításáról s az itteni színvonalról?
- Nagyon örülök a ténynek, mert az utóbbi években József Attilát sokan nem
szeretik, pontosabban úgy érzik, nem illik szeretni. Én viszont ezeket az embereket
nem szeretem, mert József Attila a világ egyik csodája, nagyon nagy költő. Az itt
elhangzott verseket mind ismertem, a választék meglepően széles volt, s találtam 4-5
fiatalt, akiknek kifejezetten tanácsolnám a Színművészetire való jelentkezést, mert
az itteni bemutatkozásuk alapján érdemesnek tartom arra őket. Ezt meg is mondtam
nekik.
- Színházi szerepekkel bőven el vagy látva, viszont éppen azért, mert korábban a film és a
TV egyik legfoglalkoztatottabb színésze voltál, feltűnő mindkettőben a hiányod.
- A rendszerváltásig 140 film főszerepét játszottam el, azóta összesen négyét.
Sajnos most olyan világ van, amelyben nem kellenek a filmek, nem is adnak rá pénzt.
Talán a következő kormány rájön majd, mennyire fontos a filmművészet. Fontos a
közönségnek, de fontos az országnak is, mert filmjeinkre figyelt a világ, hoztuk a
díjakat - gondoljunk például az Oscarra -, magam is megkaptam a Magyarok-ért
Indiában, az Új Delhi Filmfesztiválon az Arany Pávát. Én nagyon boldog lennék, ha
újra felvirágozna a magyar film.
- Még egy utolsó kérdés. Mostanában nagyon sok művész vesz részt a politikai életben, vagy
vetette magát a közélet sűrűjébe. Koncz Gábor ebből mintha kimaradna.
- Igen. Nekem van egy foglalkozásom, amit tanultam, s úgy érzem, értek is hozzá.
Nekem elég közélet az, hogy ebben az országban akárhová megyek, mindenütt azt
mondják, itt a Koncz Gabi, s hogy engem tízmillió ember szeret. Ezért is nem mászok
ebbe az acsarkodó politikába. Véleményem persze van, azt, hogy baloldali érzelmű
voltam és vagyok soha nem tagadtam, nem is fogom. Azt pedig tudomásul kell venni,
hogy a mostani baloldal már nem az a baloldal, a mostani Szocialista Párt már nem
az a szocialista párt. Amikor a Németh-kormány elkezdte a rendszerváltást- mert, ha
tetszik, ha nem , ők kezdték el -, a művésztársadalom túlnyomó részével együtt
magam is fellélegeztem, mert azt hittem, itt valami nagyszerű dolog indult el. Most
csak kapkodom, kapkodjuk a levegőt. És szeretnék végre újra lélegezni. Mint ember,
mint filmszínész, mint TV-szereplő egyaránt. De most már rohanok, küldj majd egy
példányt az újságból.
- Kösz a beszélgetést.
PÁSZTOR
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FILMCENTRUMROL

Az önkormányzat tulajdonában lévő moziépületet
1992-től a TISZA M O Z I KFT. bérli. Az üzem vezetője
Juhász Béláné. 1993 decemberében ünnepelte a mozi a
nyolcvanadik születésnapot. Az évfordulóra külsejében
és belsejében is látványosan megújult. Az önkormányzat

Fotó: Arvai
és a TISZA M O Z I KFT. közös erővel újította fel a
homlokzatot. Ezzel a város egyik legszebb épületévé vált.
Az év minden napján van filmvetítés, az előadások 19
órakor kezdődnek. Ez évtől vasárnap és hétfőn 17 órakor
is vetítenek. Jelentős előrelépést jelent, hogy az új filmek
a premiert követő 2-3 héten belül bemutatásra kerülhet-

nek Törökszentmiklóson is. 1994 márciusától Filmklub
szervezésével is megpróbálkoztak. A filmklubos vetítések május 3-ig csütörtöki napokon 17 órakor kezdődnek,
s akinek nincs bérlete, napi belépővel is bemehet. Az
óvodás és az általános iskolás korosztály számára is
tartanak külön előadásokat.
A FILMCENTRUM név sugallja, hogy a vetítéseken
túl más is működik itt. Ez a más a VIDEOTÉKA, ami
végre méltó helyre költözött a mozi épületén belül. A
Tisza Mozi KFT. jóvoltából újjávarázsolt előcsarnok részeként működik. Mindennap 9-21 óráig tart nyitva. A
látogatók szép környezetben, kellemes zene mellett válogathatnak a legújabban megjelent videokazetták közül.
A tékában nem csak kölcsönözhetnek, de vásárolhatnak
is műsoros és üres audio- és videokazettákat, valamint
fotócikkeket.
Áprilisban megnyitják a VIDEOBOX-ot. Ez a szórakozási forma újdonság városunkban. Hogy mit takar ez
a név? Egy otthonosan berendezett kis helyiséget televízióval, videóval. A tékából kölcsönzött kazettát itt is
megnézhetik azok a vendégek, akiknek az otthonában
nincs videó.
A megszépült előcsarnokban kapott helyet a büfé is.
Dédelgetett, nagy álmunk az udvar rendbetétele, a volt
kertmozi felújítása. Ez nyaranta kellemes művelődési és
szórakozási lehetőséget jelentene városunk polgárainak.
Hajnal Józsefné

A LEGSZEBBEN SZOLO
Kodály Zoltán szerint az emberi hang a legszebb
hangszer, amit semmi más nem pótol, s ami az élet
értékét megsokszorozza. Ezért szervezik az iskolai kórusokat és találkoznak évről évre megyeszerte, hogy a közös
éneklés nagyszerű élményében részesülve ünnepi perceket szerezzenek hallgatóságuknak. Most hatvanéves az
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG mozgalom. E jubileum méltó megünneplése március 19-én volt a Városi Művelődési Központban.
Két közös szám előadása után első kettőként
a Fegyverneki Általános
Iskola és Speciális Szakiskola és a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola énekkara m u t a t k o z o t t be Kovács Zoltán ill. Csirmaz
László vezényletével. A
Református Ének-zene
Tagozatos Általános Iskola k i c s i n y e k k ó r u s a
szép műsorát furulyakísérettel színesítette Varga
Fotó:
Gabriella vezényletével.
Utánuk az iskola nem tagozatos kamarakórusát hallottuk Bischof László vezetésével. Ötödiknek léptek dobogóra a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, őket Hegedűs Andrea vezényelte.
Befejezésként a Református Ének-zene Tagozatos Álta-

HANGSZER

lános Iskola nagykórusa következett Varga Gabriella
vezényletével. A kórusokat Kiss Anita, Balogh Judit és
Nagy Tamás kísérte zongorán.
Az iskolák műsorán többek között Bartók, Kodály,
Bárdos, Liszt, Farkas Ferenc, Palestrina művei szerepeltek igényes, szép előadásban és nemcsak magyarul, de
némelyik német, olasz, angol és latin nyelven is.
N e m kért minősítést a
Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és a R e f o r m á t u s
Ének-zene Tagozatos Általános Iskola nem tagozatos kamarakórusa, bár teljesítményük alapján nyugodtan vállalhatták volna
a megmérettetést. Ezért a
kéttagú zsűri: Bartáné Góhér Édit és Buday Péter
karnagyok döntése alapján dicsérő oklevelet kapott mindkét énekkar.
Ezüst minősítést három
kórus vitt haza: a FegyverÁtvai
neki Általános Iskola és
Speciális Szakiskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola
kórusa és a Református Ének-zene Tagozatos Általános
Iskola kicsinyek kórusa. Az arany minősítés ugyanott a
nagykórusé lett kiváló teljesítményéért.
Hajnal Józsefné
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ÚJ UTAKON A VÁROSI
A technika fejlődésével nagy változáson mentek keresztül a könyvtárak is. A hagyományos kölcsönzés,
anyaggyűjtés mellett új szolgáltatásokkal várják olvasóikat. Ilyen pl. a PRESSDOK; a folyóiratok és napilapok
adatbázisa. Aki kíváncsi a hazai és külföldi lapokban
megjelent írásokra egy bizonyos témában, felkeresheti a
Városi Könyvtár olvasótermét és érdeklődhet. A PRESSD O K információit felhasználva ajánlójegyzéket készítenek, amiből kiválogathatok a szükséges dokumentumok.
A kívánt cikkekről fénymásolatot is készítenek.
Példaként, néhány kiragadott téma:
TŐKEBEFEKTETÉS: Hogyan finanszíroznak a világcégek Magyarországon" /Világgazdaság, 1993./
VÁLLALKOZÁS: Marketing nélkül nincs sikeres üzlet"
/Magyar Nemzet, 1992./
LAKÁSPOLITIKA: Lakásprognózis 1995-ig" /Napi
Gazdaság, 1993./

KÖLCSEY

KÖNYVTÁR

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA
című adatbázis 60 féle folyóiratból, újságból tartalmazza
a mezőgazdasággal kapcsolatos cikkeket. PL: gabona- és
zöldségtermesztés, állattenyésztés, környezetvédelem,
méhészet, vadászat, külföldi mezőgazdasági tapasztalatok, földrendezés, kárpótlás, árverés stb. témákban.
További szolgáltatások:
A KARTOTÉK adatbázisból kikereshetők az érvényben lévő törvények, rendeletek. Megtalálhatók az egyegy témához kapcsolódó jogszabályok.
A helyi önkormányzat rendeleteit is rögzítették adatbázisban, amelyek szintén olvashatók a könyvtárban.
Nagy könnyebbséget jelent majd az olvasóknak, információkeresőknek, ha a könyvtár összes dokumentuma
gépi úton kerül feltárásra és országos adatbázisokhoz
hozzá lehet jutni Törökszentmiklósról is.
Hajnal Józsefné

NAPOK

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában második alkalommal rendeztek Kölcsey Napokat
március 21-25-ig. Először 1992-ben került erre sor, amikor az iskola felvette a
nagy reformkori költő nevét. A rendezvénysorozat
célja az, hogy minden érdeklődő ezáltal is megismerje az intézmény életét,
eredményeit, m u n k á j á t .
Szeretnék, ha az itt tanuló
diákok továbbvinnék
Kölcsey Ferenc hazaszeretetét, és büszkék lennének
arra, hogy ebbe az iskolába járhattak.
Az ünnepélyes megnyitó 21 -én délután 3 órakor
v o l t , m e l y e t az iskola
énekkara nyitott. Ezt követte Ferencz Jánosné igazgatónőköszöntője. Beszédében elmondta, hogy szeretnék, ha
ez a rendezvénysorozat, mint hagyomány, két évente
tovább folytatódna. Ez alkalmat ad arra, hogy az iskolaközösség egysége tovább erősödjön, ugyanakkor a tanulók összemérhessék tudásukat, erejüket, akaratukat.

Megtekinthettük az aulában a történelmi szakkör tagjai által gyűjtött régi tárgyak kiállítását is.
A Kölcsey Napok alkalmával korcsoportonként rendeztek komplex műveltségi, matematika, szépolvasó, népdaléneklő versenyt,
valamint könyvismereti vetélkedőt. D é l u t á n o n k é n t
osztályok közötti kézilabda- és futballmérkőzések
zajlottak a tornateremben,
az iskola környékén pedig
váltófutást rendeztek.

Az ünnepi beszédben elhangzott eredmények ismertetése mellett tájékoztatást kaptunk a közelmúltban
megalakult iskolaszékről és Szűcs Sándor szülő kezdeményezéséről, aki „Zöld utat a tudásnak" néven alapítványt hozott létre az iskola javára. Az ünnepség Kölcsey
emlékműsorral folytatódott. Az igazgatónő ez alkalommal nyitotta meg az iskola aulájában rendezett kiállítást.
A rajzkiállítás témája „A Himnusz feldolgozása képekben". Fotópályázatot is hirdettek, ennek témája „Élő és
élettelen környezetünk". Irodalmi pályamunkákat a
Kedvenc állataim" témakörben nyújthattak be a tanulók.

25-én, a Kölcsey Napok végén került sor a záróünnepség megrendezésére, ahol a legjobb eredményt elért tanulókat saját tervezésű oklevéllel díjazták. Ezen a napon
nem volt tanítás, így az alsó tagozatosok videofilmet
nézhettek az iskola épületében. A felsősök a moziban
megtekinthették az „Itt élned, halnod kell" című történelmi filmet. Délután kézilabdatornát rendeztek, amelyen más helységek iskoláinak fiú csapatai is részt vettek.
Ezzel sporttagozatos iskolához méltóan fejeződött be a
rendezvénysorozat.

A szülők és érdeklődők
nyílt tanítási napon tájékozódhattak az oktatás menetéről,
módszereiről
mindkét épületben.
A gazdag programban szerepelt még az iskola környékének rendezése, kerékpáros sportdélután, az Ipolyi Arnold téri épületben papírhajtogatás, játéktanulás, furulyázás, agyagozás, tojásfestés, aszfaltrajzverseny, textilmunkák készítése. Táncolásra is volt lehetőségük a gyerekeknek az iskola udvarán.

Szűcs Zsuzsa
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A P O S T A ÉLETÉBEN

Az utóbbi négy évben két jelentős változás következett be a Posta életében.
Az 1990. jan. 1-jét követő átszervezés eredményeként a távközléstől elválva
önálló vállalatként folytatta tevékenységét, 1993. júl. 1-jén pedig életbe lépett
az új Postatörvény, amely egyrészt lehetőséget ad a privatizációra, másrészt
tágabb teret ad a piacgazdaságra való áttérésre. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban,
melyek a konkrét változások, arról Polgár Miklósné hivatalvezetőt kérdeztük, aki
közel húsz éve vezeti a helyi postahivatalt.
- Korábbi alapvető feladataink - klasszikus postaszolgálat, hírlapterjesztés,
pénzforgalmi közvetítő, távíró-távmásoló, manuális távbeszélő-kapcsolószolgálat kézbesítő és szállítási tevékenység - természetesen megmaradtak, de emellett széleskörű üzleti tevékenységet folytatunk. A környező települések adottságainak megfelelően a kisebb hivatalok árulnak vetőmagot, édességet. Hivatalunknál igénybe lehet venni a „gyorsposta" szolgáltatásait. Megrendelést veszünk fel névjegykártyák készítésére, távközlési berendezésekre, bélyegzőkészítésre. Kétféle sorsjegyet, Forte filmeket, videokazettákat, új egységdobozokat
árusítunk. Mivel a képeslapokat kft-ktől rendeljük, nagyobb a választék és
képeslapjaink is tetszetősebbek.
Kapcsolatban állunk a Providencia RT-velr így ügyfeleink biztosítást is
köthetnek a hivatalban.
Növekedett a forgalmunk. Jelentősen megnövekedett a kézbesítendő küldemények száma, mert a lakosság szívesen rendel különböző árukat katalógusok
alapján, és ezek házhoz szállítása is a posta feladata. De elmondhatom ezt a
levélpostai küldeményekről is.
- Tudom, hogy a hivatalnál számítógépek segítik az adatfeldolgozást. Menynyiben jelent ez előrehaladást?
- Hivatalunknál 7 db számítógép működik, s nem csak a törökszentmiklósi
postahivatal adatait dolgozzuk fel, hanem 22 települését is. A pénztárszolgálati
befizetések szintén számítógépes feldolgozásra kerültek, ezen kívül egyes adminisztrációs tevékenységek is, amelyeket a Debreceni Postaigazgatóság dolgoz
fel.

-A posta nagyon fontos tevékenysége a hírlapterjesztés. Van-e változás ezen
a téren?
- Igen, sajnos a megyei lapok közül az Új Néplapot 1993. december 1. óta
nem a posta terjeszti, s ez némi bevételkiesést okozott. Szerencsére van másik
megyei lap, a Jászkun Krónika, amelynek terjesztését kezdettől fogva a posta
végzi. Jó a kapcsolatunk a szerkesztőséggel, s folyamatosan emelkedik az
előfizetők száma is.
- Az új postatörvény milyen változásokat hozott? Itt elsősorban a lakosságot
is érintő változásokra gondolok.
- A küldemények átvételével kapcsolatban fontos szerepe van a családjogi
törvénynek. Csak házastárs, egyeneságbeli rokon veheti át a küldeményeket, az
élettárs nem tekinthető helyettes átvevőnek. Az ajánlott küldeményeket csak
másodszori sikertelen kézbesítés után lehet levélszekrénybe kézbesíteni. Az
átvételi jogosultság szűkülése miatt jó lenne, ha minél többen élnének a
meghatalmazás nyújtotta lehetőséggel. így nem kellene munka után befáradni a
postára.
- Milyen változás van a nyugdíjak átvételével kapcsolatban?
- Lényeges változás, hogy közeli hozzátartozó 30 ezer Ft összeghatárig
meghatalmazás nélkül átveheti a nyugdíj és egyéb utalványok összegét. Elhalálozás esetén a nyugdíjas házastársa az a hóra esedékes utalványt 15 ezer Ft
összeghatárig veheti át.
- Hogyan érzik magukat a postások, milyen célok vezérlik a postát a közeljövőben?
- Dolgozóink a bekövetkezett változásokat kihívásnak tekintik, igyekeznek
eleget tenni a követelményeknek. A munka mennyiségének növekedése dolgozóink számára azt jelenti, hogy nem kell tartaniuk az elbocsátástól, a munkanélküliségtől. Célunk az, hogy kihívásaiban a posta, a posta dolgozói megállják
helyüket, hogy minden munkatársamnak legyen értelmes munkája, családjának
kenyere, és a lakosság úgy érezze, szolgáltatásaink javultak, bővültek és talán
jobbak is lettek.
- Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a további munkához!

Szűcs Zsuzsa

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA
értesíti a szövetkezeti tagokat,
hogy részközgyűlésekre
az alábbi helyeken kerül sor:
1994. április 18. (hétfő) 17,30
- Béke Tsz klubkönyvtár
- Damjanich úti óvoda
- Hunyadi úti iskola
- Ipolyi téri iskola ebédlő
- Strand Vendéglő
- Béke Tsz központ
- Úttörő úti iskola
- Bacsó B. úti iskola
- 3. sz. italbolt

Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Bagimajor

1994. április 20. (szerda) 17,30
• Műv. Ház
• Iskola
•31. presszó

Tiszapüspöki
Surján
Kengyel II.

1994. április 21. (csütörtök) 17,30
• Kölcsey úti iskola
• Bisztró
• Műv. Ház

Törökszentmiklós
Kuncsorba
Tiszatenyő

1994. április 19. (kedd) 17,30

^

- Mg. Technikum
- Hunyadi úti iskola
- Zenei skola
- Vasutaskör
- Műv. Ház
-31. presszó

Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Óballa
Kengyel I.

Kérjük tagjaink megjelenését.
r

r
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„Mindennek a kezdete a személyes példamutatás"

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ RENDŐRKAPITÁNY
1994. jan. l-jével lemondott
Dr. Papp Lajos őrnagy, a törökszentmiklósi rendőrkapitányság addigi vezetője. Dr.
Fazekas Attila megyei rendőrfőkapitány pályázatot írt ki a
megüresedett állásra, amelyre
négy fő jelentkezett. A pályázatokat szakmai bizottság bírálta el, s ez alapján a poszt
betöltésére Mészáros Lajos
századost, a szolnoki kapitányság bűnügyi alosztályvezetőjét javasolta. Dr. Fazekas
Attila a bizottság véleményét
figyelembe véve tette meg előterjesztését az érintett települések polgármestereinek, akik egyhangúlag egyetértettek azzal.
A megyei főkapitány április l-jével Mészáros Lajos (immár)
őrnagyot nevezte ki a törökszentmiklósi rendőrkapitányság
élére. Az új kapitány 33 éves, nős, gyermekes apa, s törökszentmiklósinak vallja magát. Négy éves korától itt élt, az általános
iskola után Szolnokon érettségizett, 82-ben végzett Budapesten
a Műszaki Főiskolán, 82-86 között a törökszentmiklósi MEZŐGÉP tervezőmérnöke. Aztán gondolt egy nagyot, s rendőr lett.
- Miért? - tettem fel bemutatkozás után a kérdést.
- Szerettem a munkámat, de mégis úgy éreztem, nem
egészen a műszaki terület az én világom. Valami hiányzott,
valami olyant szerettem volna csinálni, amivel kicsit megváltoztathatom magam körül a világot. Több elképzelésem is
volt ezzel kapcsolatosan, végül a rendőri hivatás mellett döntöttem. 1986-tól a szolnoki kapitányságon dolgoztam, vizsgálótisztként kezdtem, különböző vezetői beosztásokban dolgoztam, majd a bűnügyi alosztály vezetője lettem. A pályamódosítást azóta sem bántam meg.
- Az utolsó mondat alapján feltételezem, jól érezte magát
Szolnokon. Miért pályázta meg ezt a posztot, hiszen gondolom
tudta mit vállal A miklósi rendőrségen belüli ellentétekre, a
nagyon rossz eredményességi statisztikára gondolok.
- Nagyjából tudtam, mit vállalok, kellett is egy kis bátorság
hozzá. De amikor lehetőség nyílt a pályázatra, egyrészt arra
gondoltam, végül is miklósi vagyok, magam és feleségem
szülei, rokonsága itt él, hétvégeinket, szabadságunkat is általában itt töltjük, ismerem a várost is. Másrészt az motoszkált
bennem, hogy nyolc éves rendőri tapasztalat birtokában jó
lenne olyan munkát végezni, amely a rendőri tevékenység
egészét átfogja, ahol nagyobb a mozgástér, szélesebb az
eszköztár, amellyel tehetek valamit. Izgatott a szakmai kihívás , de csábított a lehetőség is, hogy megvalósíthatom elképzeléseimet.
- Melyek ezek az elképzelések, milyen tervei vannak a kapitányság működtetésével kapcsolatban?
- Azt hangsúlyoznám először, hogy bár ismerem a rendőrségen belüli problémákat, mindenki tiszta lappal indul.
Kölcsönös bizalmon alapuló légkört szeretnék kialakítani,
olyant, amelyben fontos az őszinteség és a szakmai rátermettség. Nem vakargatjuk a múltat, csak az számít, ami ezután
.történik.
Kifelé legfontosabbnak tartom, hogy a rendőr mindig a
megfelelő időben és helyen legyen , ott, ahol a problémák
adódnak. Sok a ptaeon a zsebtolvaj? Piacnapon legyen ott a
rendőr. Ha balhé tör ki valahol, akkor ott, ha a 4-es főúton

dugó van, legyen közlekedés-irányító, de legyen elég ügyeletes
is. Es mindig legyen elérhető.
- Hogy lehet ezt megoldani? Eddig mindig az volt a kifogás,
kevés a pénz, az ember, az üzemanyag, stb. Most sem lesz több
egyik sem.
- Valóban nem, de a jó szolgálattervezés sok lehetőséget
kínál. A létszám, a munkaidő nem változik ugyan, de hogy
hogyan osztom be az embereket, az egyáltalán nem mindegy.
A meglévő állományt többféle módon lehet szolgálatba vezényelni napszaktól, a hét szakától függően, s mi megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják, hogy a legfrekventáltabb időszakokban és helyeken a lehető legtöbb
ember legyen szolgálatban. Lehet a környező kapitányságokkal is úgy szolgálatot egyeztetni, hogy rendőri szempontból
ne legyenek fehér foltok. Számtalan fogás van, hogy meglévő
erőinket az állampolgárok nagyobb megelégedésére tudjuk
felhasználni. Elsőrendű kérdésnek tartom a lakosság-rendőrség-önkormányzat közötti kapcsolatot, azt, hogy a rendőrt saját rendőrüknek tekintsék a miklósiak, s érezzék, hogy
a rendőrség értük működik.
Ezt hogyan képzeli elérni? Hogyan kezd egyáltalán hozzá?
- A fő hangsúlyt a személyes példamutatásra helyezném,
mert szerintem az mindennek a kezdete. Ez az a tényező,
amely leginkább befolyásolhatja környezetünket, s ezért legfelülről kell indulnia. Ebben nekem kell élen járnom, mert
számtalan dicséretet, fenyítést lehet adni, nem ér semmit, ha
a parancsnok maga nem úgy viszonyul a dolgokhoz, ahogy
kell, ha egyikhez sincs erkölcsi alapja. Ha az megvan, előbbutóbb érződni fog az állományon is.
A másik dolog, hogy differenciáltan kell intézkedni az
állampolgárral szemben. A törvénytisztelő polgár az intézkedő rendőrben ne az ellenséget lássa, még akkor se, ha az
intézkedés éppen ellene történik. A nem törvénytisztelővel
viszont egy pillanatig sem lehet bratyizni, vele szemben elnézőnek lenni. Élni kell az eszköztárral, de tudni kell benne
válogatni, s azt is, mikor, melyiket kell alkalmazni. Persze ez
nem megy egyik pillanatról a másikra, de egyszer el kell
kezdeni.
Igyekszem elejét venni az állományon belüli esetleges
fegyelemsértéseknek is. Számomra elképzelhetetlen, hogy
azokat lenyeljük, eltusoljuk, már csak azért is, mert szerintem a rendőrnek, a rendőrségnek alapvető érdeke, hogy a
parancsnok megfenyítse a fegyelemsértőt. Inkább idejében
kis vétségért vonok felelősségre valakit, hogy abból tanuljon,
mint azt elnézve az érintett egyre nagyobbakat kövessen el.
Ha az elmondottak fokozatosan megvalósulnak, nőni fog a
rendőr becsülete.
- Az sem használt a rendőrségnek eddig, hogy nemigen szerette a kritikát, s igyekezett a gondokat eltitkolni.
- A lakosság-rendőrség kapcsolatának javítási szándéka
természetesen azt is jelenti, hogy a rendőrség igényelni fogja
a lakossági visszajelzéseket, észrevételeket, de igyekszik
maga is a lakosság felé nyitott lenni. Fontosnak tartom a
sajtóval való együttműködést, az általa biztosított nyilvánosságot. Történtek itt dolgok, melyeket nyilvánosságra kellett
volna hozni, de szakmai sovinizmusból, rosszul értelmezett
presztízskérdésből mégis igyekeztek titokban tartani, aztán
csak rosszabbul sült el a dolog. Én szívesen állok a sajtó
rendelkezésére, s amennyiben a szakmai munkát nem gátolja, bármely lakosságot érintő rendőri munkával kapcsolatos
témában hajlandó vagyok nyilatkozni.
- Köszönöm, vettem a lapot.
PÁSZTOR
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JOGI TANACSOK
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
A közös tulajdon (I.)
Az eddigiekben megtárgyaltuk a tulajdonszerzés fő jogcímeit, a szerződéskötés szabályait és a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek közül azokat, amelyek az ingatlanszerzéshez kapcsolódnak. Most ismét egy nagyobb lélegzetű rész következik, amelynek első része a közös tulajdon
keletkezésével foglalkozik, majd kitérek a tulajdonközösség
főszabályaira, ezen belül kiemelten tárgyalva a társasházra
vonatkozó rendelkezéseket.
Közös tulajdonról akkor beszélhetünk, amikor a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint
több személyt illet meg. Lényeges, hogy nem a tulajdon
tárgyát osztják meg a felek, hanem a reá vonatkozó tulajdonjogot, ami eszmei hányadok szerint illeti meg őket. Ezt
nem szabad összetéveszteni azzal, hogy a tulajdonostársak a
tulajdon használatát általában rendezik egymás között, és a
közös ingatlan egyes részeit külön-külön, más részeit közösen használják.
A közös tulajdon keletkezésének nincsenek önálló módozatai, erre az esetre is a tulajdonjog megszerzésének
általános szabályai az irányadók. Vannak viszont olyan
viszonyok, amikor a tulajdonjog megszerzésekor fő szabályként eleve közös tulajdon jön létre, ilyen pl. a házastársak, élettársak vagy a közös háztartásban élő hozzátartozók viszonya.
1. A családjogi törvény szerint a házasság megkötésével
a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a
házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs
különvagyonához tartozik.
2. A házasság tehát önmagában hordja a közös tulajdont, de így van az élettársi kapcsolat esetén is. Az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont. A Polgári Törvénykönyv tehát elismeri a házastársak módjára közös
háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben, házasságkötés nélkül együttélő férfi és nő kapcsolatát, de eltérő
jellege miatt nem részesíti azonos jogi védelemben. (Érdemes megjegyezni, hogy a törvény csak a különneműek
kapcsolatát ismeri el élettársi viszonynak, tehát jogi védelemre méltónak.)
Amíg a házastársak bármilyen mértékben járultak hozzá a vételárhoz, egyenlő arányban szereznek tulajdont, az
élettársak esetében a hozzájárulás aránya meghatározza
a tulajdoni arányokat is. Ha a férj vesz egy mikrohullámú
sütőt karácsonyra, feleségével egyenlő arányban lesznek
tulajdonosai. Ha az élettársak egyike vásárolja meg a
sütőt, a tulajdoni arányokat a szerzéshez való hozzájárulás
mértéke szabja meg, végső soron az, hogy a közös gazdálkodáshoz melyik fél, milyen mértékben járul hozzá.

3. Hasonlóan alakul a helyzet, amikor hozzátartozók
élnek közös háztartásban. Gyakori eset, hogy két házaspár
- egyrészről a szülők, másrészről gyermekük és ennek
házastársa - élnek egy ingatlanban és vezetnek közös
háztartást. Ilyenkor az együtt vásárolt dolgok pl.: egy
mosógép, egy fűnyíró, közös tulajdonba kerülnek. Nagyobb a jelentősége a közös építkezésnek, ami az ingatlanra vonatkozóan hoz létre közös tulajdont.
4. Gyakori módja a tulajdonközösség keletkezésének a
felek tudatos jogügylete, amikor az eredeti tulajdonos az
ingatlan meghatározott hányadát adja más tulajdonába
adásvétel, ajándékozás, stb. jogcímén.
5. Árverés útján is keletkezhet közös tulajdon, ha ugyanarra az ingatlanra többen, közösen árvereznek. Sajátos esete ennek a kárpótlási árverés, amely során a törvény
rendelkezése alapján az erdőt a jogosultak között nem
kell természetben megosztani, hanem közös tulajdonukba
kerül.
6. Hatósági határozat alapján hosszú ideig nem lehetett
tulajdonhoz jutni. Új helyzetet teremtett ezen a téren a
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény a részaránytulajdon kiadása során.
A földkiadó bizottság határozata ugyan nem tulajdont
ad, hanem a már meglévő tulajdon helyét jelöli ki, de ha
a részarány-földtulajdonosok egy része nem kéri földje
helyének kijelölését, azt a földkiadó bizottság sorsolással
állapítja meg. Ebben az esetben a földrészleten a tulajdonosokat megillető AK érték arányában közös tulajdon
keletkezik.
7. Az esetek egy nagyobb csoportjában jogszabály
rendelkezése folytán jogi tények bekövetkezése alapján
keletkezik közös tulajdon. Ennek leggyakoribb esete az
öröklés, amikor a hagyatékot több örökös egyszerre örökli.
8. Sajátos esete a tulajdonjog megszerzésének az elbirtoklás, ami az időmúlás tényével létesít tulajdonjogot. Ha
az elbirtoklási idő alatt többen voltak birtokban, az ingatlan az elbirtoklók közös tulajdonába kerül.
9. A hozzátartozók tulajdonközösségénél említettem, hogy a közös építkezés közös tulajdont hoz létre.
Ez a ráépítés, amelynek következtében akkor keletkezik közös tulajdon, ha valaki olyan más tulajdonában
álló telken épít, amelyen már korábban is volt épület,
vagy ha a már meglévő épületet bővíti, átépíti, ahhoz
hozzáépít.
Dr. Szentmiklósi Ágnes
a „SANSZ" BT. jogi tanácsadója
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SZÉTVÁLÁS UTAN,
PRIVATIZÁCIÓ ELŐTT A TÜZÉP
Hosszadalmas folyamat eredményeként márc. l-jén a Kelet- ni, ül. érzékeltetni. Feltétlen előre akarunk lépni a marketing
Magyarországi Tüzép RT. kimondta szétválását, s ezzel egy idő- tevékenységben is, lesznek olyan munkatársaink - üzletkötők,
ben jogutódként négy önálló részvénytársaság megalakulását. ügynökök
akik járják a vonzáskörzetet, hozzák, viszik az
Ezek egyike a Szolnok Tüzép RT., amely 109 millió forintos információt, megrendeléseket vesznek fel, bonyolítják a házhoz
jegyzett tőkével és 150 milliós tartalék tökével jött létre. A szállítást, stb. Maximálisan ki szeretnénk használni a reklámleszolnoki székhelyű rt. tagja a jászberényi, karcagi, mezőtúri és hetőségeket is. Annak a hagyományos kereskedési formának
kunszentmártoni egység mellett a törökszentmiklósi Tüzép-te- pedig, hogy reggel kinyit a Tüzép, bejön a vásárló, s ha talál,
lep is. - Mitjelent a gyakorlatban az önállósodás, milyen változáso-visz, egyszer s mindenkorra véget vetünk. Ismerni fogjuk az
kat vonz maga utány s főleg mit hoz ez a lakosság számára? - tettük igényeket, s minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy bármit
fel a kérdést Bernát Bélának, a telep vezetőjének.
egy-két napos futamidővel házhoz tudjunk szállítani. Itt a tele-Azzal k e z d e n é m ,
pen nem lesznek elfekvő
hogy az ÁVÜ jóvoltából
készleteink - viszont leheilyen sokáig húzódó ügy
tőleg minden lesz az igénagyon nem tett jót nenyeknek folyamatos szállíkünk. Ezalatt a két év alatt
tással akarunk eleget tenni.
sanszaink jó részét elveAz utóbbi üzletkötéseink
szítettük, a konkurencia
már mind ezeknek az elmegerősödött, s a piaképzeléseknek a jegyében
cainkból jelentős terülezajlottak, s azokat a partneteket hódított el. Nagy
reket kerestük, akik ezekvész nincs, mert piaci
nek a céloknak eleget tudkapcsolataink azért élnek,
nak tenni.
s a részvénytársaságon be- Az előbb szó volt a vízlül komoly autonómiát élfejtől,, a felesleges emberekvező egységek nagy helyi
től való szabadulásról. Az is
i s m e r e t e i k e t , tapasztudott, hogy a Szolnok TÜtalataikat hasznosítva
ZÉP RT. önállósodása után
vissza fogják hódítani a
rögtön 9 főre csökkentette
piacot, de sokkal egyszeközponti apparátusát. Ez a
rűbb lett volna azokat el sem veszíteni. Mindez csak idő kérdése, tendencia itt, a miklósi telepen is dolgozói létszámcsökkenést eredsőt az is, hogy újabb területekre tudjunk betörni. Ebben segít az ményezhet?
is; hogy bár önállóságot kapunk, a tömegcikkeknél megmarad
- Tudtommal a többi egységnél sem, de nálunk biztosan nem.
a központi árubeszerzés, kihasználva a nagy tételű vásárlásból A létszámunk változatlan marad, hiszen korábban sem voltunk
adódó lehetőségeket. A mi autonomitásunk a napi cikkek be- többen, mint kellett, a társaság pedig egy jól összeszokott,
szerzésében és értékesítésében mutatkozik majd meg. A mafeladatai ellátására alkalmas csapat. Ha céljaink szerint bővül a
mutvállalat felbomlásával megszabadultunk egy nagy létszámú
piacunk, még kevesen is leszünk, további munkaerőre lehet
inproduktív vezetéstől, egy abszolút rugalmatlan, felülről megszükségünk.
határozott beszerzési- és árupolitikától, a tőkénket lekötő, óriá- A dolgozók kapcsán felmerül a Tüzép további sorsa. Az
si, ránk erőszakolt elfekvő készletektől és sok más egyéb tehertől. Változtatni fogunk szolgáltatási politikánkon is, ki fogjuk önállósodás megtörtént ugyan, de 90 %-ban a vállalat továbbra is
építeni a közvetlen házhoz szállítási rendszert, rugalmasabbá állami tulajdonban van. Ha jól tudom a következő lépés a privatitesszük árrés politikánkat is, amely elsősorban annak szűkítését záció.
jelenti majd. Ezt sem engedték eddig a központi előírások, s a
- Igen, a cél: minél hamarabb privatizálni a részvénytársasámagas áraink is közrejátszottak abban, hogy fokozatosan el- got. Az ÁVÜ saját tőkerészét meghirdeti, eladásra kínálja. A
vesztettük versenyképességünket. Mostantól nem a nagy, de
szolnoki rt. - s benne mi is - mindenképpen megpályázza az
teljesíthetetlen haszonkulcs dominál, hanem az inkább kisebb
MRP, a munkaváüalói, vezetői kivásárlás keretében. Arra töhaszonkulccsal, de gyorsan, rövid úton fogyasztóhoz eljutó mirekszünk,
hogy a kivásárló a dolgozói kollektíva legyen. így a
nőségi áru forgalmazása, amivel piacképesek lehetünk még az
munkahely
is megmarad, a tulajdonosok pedig nagyobb szakéregyre csökkenő kereslet mellett is.
telemmel, odafigyeléssel dolgoznak, eredményesebben működ- Ehhez viszont megfelelő beszerzési források és szállítópartnenek. Mivel annyi pénze csak keveseknek van, az E-hitelben
rek szükségesek, s rá kell találni a vevőre is.
gondolkozunk, ez az egyedüli járható útja a tulajdonszerzésnek.
- Ezek tulajdonképpen megvannak. Beszerzési lehetőségeink - ez talán kicsit a mamutvállalatnak is köszönhető - szé- Már ebben a hónapban elkezdődik az agitációs munka a telepek
leskörűek úgy hazai, mint import viszonylatban, kapcsolataink dolgozóinál, hogy mekkora lesz az igény, a vállalkozó kedv,
elő kapcsolatok. Kihasználjuk a szállítóknál bekövetkezett ver- most még nem lehet tudni. De jelen pillanatban nem is ez az
senyhelyzetet, az utóbbi hetekben számos szállítóval zajlottak elsődleges, hanem a termelési folyamatok beindítása, a minél
sikeres üzleti tárgyalások, amelyek gazdasági hasznát, piacra jobb pozíciók megszerzése.
gyakorolt pozitív hatását nagyon rövid időn belül lehet érzékelPÁSZTOR
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AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ
FIGYELEM!
A SZOLNOKI TIJZEP RT.
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TÜZÉP TELEPE
ÉRTESÍTI A VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGÁT, HOGY

SZEZON VÉGI RENDKÍVÜLI ENGEDMÉNYES TÜZELŐANYAG VÁSÁRT RENDEZ
- LENGYEL LÁNGBORSÓ
- DÉL-URÁLI DIÓ I.
- DÉL-URÁLI DIÓ III.
- KLADNÓI DIÓ/SZLOVÁK/
- C S E H DB-OS/BARNASZÉN/
A FENTI ENGEDMÉNYES FOGYASZTÓI

Régi ár
Engedm. ár
960,-Ft/q
765,-Ft/q
700,-Ft/q
652,-Ft/q
690,-Ft/q
643,-Ft/q
802,-Ft/q
750,-Ft/q
661,-Ft/q
621,-Ft/q
ÁRAK A Z ÁFÁ-T IS T A R T A L M A Z Z Á K !

EZÚTON ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT GAZDÁLKODÓ
SZERVEZETEKET* HOGY TELEPÜNKRE

MEGÉRKEZTEK A TÜZELŐUTALVÁNYOK,
3.000,-FT-OS ÉS 5.000,-FT-OS CÍMLETEKREN.
AZ UTALVÁNYOK A HELYSZÍNEN ÁTVEHETŐK!
ÉRDEKLŐDNI LEHET: SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON!

TELEFON: 06-60/356-191

VAGY

302.

FAGYÁLLÓ PADLÓLAPOK VALAMINT
FALI CSEMPÉK NAGY VÁLASZTÉKRAN

3 0 - 4 0 %-OS ENGEDMÉNNYEL!
AMIG A KÉSZLET TART! MOST VÁSÁROLJON!
VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ
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OLVASOINK ÍRTAK
SAJTÓSZABADSAGOT TÖRÖKSZENTMIKLOSON!
"

55

A levélből is megállapítható, hogy ezen irományok szerkesztői a
régi rendszert sírják vissza, egyben lejáratva az új rendszert és annak
Törökszentmiklós jóérzésű lakosaiban felháborodást keltett aintézkedéseit, valamint tisztességes, jóakaratú és pozitív anyagi és
erkölcsi értékeket teremtő képviselőit - jelen esetben pl Törökszenthelyi újságban 1994. jan. 14~én megjelent „Pluralista, politikamenmiklós polgármesterét, ül a már országos hírű egyházi iskolát,
tes egyházat" című, „Gondolatok a böjti gondolatok kapcsán" melyből nyilván jól jönne „Dabas-Sári" ügyet kreálni.
alcímű olvasói levél, de nem méltattuk válaszra, hiszen az, egy egész
oldalt kitevő iromány saját magát minősítette ül cáfolta. Csak Nem akarunk fogadatlan prókátorok lenni, hisz erre nem szorul
rá sem az egyház, de a polgármesterünk sem, akiről egyébként még
példaként az első két mondata: „Az egyház történelmi kategória.sok
esetben a baloldali érzelmű emberek is kénytelenek - a megcáLett, létezik, és egyszer vége lesz." /!?/
folhatatlan tények, eredmények ismeretében - elismerően nyilatAki e sorokat papírra vetette, nem tudjuk, tisztában van-e azzal
kozni.
a ténnyel, hogy az egyház immár kétezer éve „létezik", az a marxistaAzt viszont nagyon szeretnénk, ha végre már a tollat ragadó
filozófia pedig, amely a fent idézett és ehhez hasonló tanokat emberek a sokat hangoztatott sajtószabadság mellett a legalább
hirdette, hazánkban még az ötvenedik évet sem érte meg - hála olyan lényeges SAJTOTISZTESSEG-ről sem feledkeznének meg,
Istennek.
és eltekintenének tisztességes, hiteles emberek és jól működő inAmi mégis írásra késztetett bennünket, az a Jászkun Króniká-tézmények tudatos lejáratásától
ban megjelent „Sajtószabadságot Törökszentmiklóson" c. levél Kijelentjük, hogy részünkről ez a téma le van zárva, és semmiféle
minden, ténnyel és igazsággal ellentétben álló, demagóg megnyilvátovábbi vitába nem kívánunk bocsátkozni.
nulása, ami sajnos, eléggéJellemző a helyi újságunkban megjelenő
törökszentmiklósi olvasók:
/78 aláírás/
olvasói levelek iU. cikkek egy részére is.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A PÁPA ÜZENETE

ÉS MÉGIS MOZOG A FÖLD
A Törökszentmiklós és Vidéke független közéleti lap márciusifogadták) Az 1960-as években külföldön megjelent memoárjelleszámában, Válasz egy olvasói levélre címben megtámadtattam és
gű könyvében részletesen elemzi Magyarország háború utáni helymegtámadtatott az újság januári számában Vallásszabadságot"zetét, a katolikus egyház politikáját. Dokumentált megállapításait
című olvasói levelem. Vitapartneremnek röviden válaszolom. ma is érdemes megfontolniuk a klérus vezetőinek Az egyházat
Kedves Szarvas Mária nyugdíjas pedagógus! Nézeteink közöttmindenekfölött a tömegek iránti nagyobb szociális érzékenységre
abban van az ellentét, míg Ön az idealista, addig én a materialista
intette, mondván, hogy nem politikai és ideológiai elvakultsággal
világnézetet vallom. Végtelenségig tisztelem Ön és mások abbéli
kell közeledni hozzájuk, hanem valóságos helyzetüket és igényeiket
hitvallását, de hiába állítja Ön olvasói levelében az én írásomra,
figyelembe véve. Aki a jobb élethez való jogot megadja nekik, abban
hogy az valótlanságokat és ellentmondásokat tartalmaz, mikor erre
és annak az istenében fognak hinni" - írta. Különösen Mindszenty
egyetlen példát sem tud felhozni. Ugyanakkor alátámasztja - aka-törekvéseit bírálva, tragédiának tartotta a Horthy-rendszer iránti
ratlanul is - azt a materialista álláspontot, az egyház is lett, anosztalgiát és annak feltámasztási kísérleteit, abban az egyház
következő bekezdés első négy szavával:,, Alapítója az Úrjézus", akirészvételével
tudvalevőleg 1994 évvel ezelőtt született.
Hivatkozik arra, hogy még a Vatikán figyelmeztette is
Aktuális politikai kérdésben pedig egyetértek a pápával! A pápa Mindszentyt, hogy ...a herczegprímás és a magyar püspöki kar
üzenetét a következőkben kommentálom.
közeledjen a néphez". Az üzenet nem használt. Természetesen
Négy évvel ezelőtt több párt a választópolgárokat megtévesztőa történelmi körülmények mások. A tudós jezsuita páter üzeprogrammal állt elő. Választási sikerük után nem gondoltak to- nete időtálló: A nép többségének támogatását nem élvező, a
vább a kerekasztal összehívására, hanem a választási kampánytömegek valós helyzetét és érdekeit figyelmen kívül hagyó, régi
lefolytatásához a tőkés országok egyes pártjaitól kapott júdáspénzés az új úri rétegek vagyonosodási és hatalmi törekvéseit tükrömeghálálásához láttak. A történelem kerekét a Horthy-korszakig
vissza akarták forgatni. A gazdasági és jpolitikai életet pedig ottző, a reálpolitikát ideológiai jelszavakkal helyettesítő irányzaakarták folytatni, ahol az abbamaradt. így került az ország - nemtokhoz kötődni több mint felelőtlenség. Ennek az üzenetnek
még nagyobb nyomatékot ad a pápa nyilatkozata. A pápa a
véletlenül - a gazdasági csőd szélére. A kormánypártok és politikumunkások
védőszentje ünnepe alkalmából mondott beszédésai az ország bajaira elhihető program híján kétségbeesetten kaben
minden
korábbinál élesebben bírálta a kapitalizmust. yrA
paszkodnak az ideológiai mankóba, a vallás és az egyház segítsétőke mind hatalmasabb és egyúttal embertelenebbé válik. A
gébe.
Lezsák Sándor az MDF ügyvezető elnöki ülése után Veszprém-munkát azonban nem lehet a tőke alá rendelni, mert az ellentétes az Isten által teremtett renddel A mindenható a munkáben tartott sajtónyilatkozatában kijelentette: a történelmi egyházak
a jelenlegi kormánykoalíció mellett állnak és nem fogadják el a sok mellett álT' - szögezi le.
„A fiatalokat munkanélküliségre kárhoztatni annyi, mint
koalíciótól balra álló erők programját kormányprogramként".
Ezt követte Temyák Csaba, a Magyar Katolikus Püspöki Karmegölni a lelküket" - jelentette ki. „Ha a kapitalizmus a foglaltitkárának elhatárolódása; „senki sem adott felhatalmazást koztatási gondokat képtelen megoldani, akkor venni kell a
bátorságot és a gazdasági rendszert újra kell gondolni, s ha
Lezsák Sándor úrnak ilyen nyilatkozat megtételére
Emlékezzünk vissza dr. Nagy Töhötöm jezsuita páter írásábanszükséges, át kell alakítani." A szakszervezeti vezetőket arra
foglaltakra. (A háború előtt ő alapította és fejlesztette országosszólította fel, hogy határozottan követeljék a jelenlegi gazdasági
méretűvé a katolikus legényegyletet, a KALOT-ot. A Vatikánban rend megváltoztatását. Ezek után feltehetjük a kérdést. Küldeis nagy tekintéllyel rendelkezett, az akkori pápák rendszeresentéstudattól gátlástalanul fűtött pártok és szónokaik keresztyén
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nemzeti politikát hirdető hangzatos jelszava szolgálja-e az egyház és a nép érdekét?
Lezsák Sándor Magyarországon annak
a gazdasági: rendnek, a kapitalizmusnak
kiépítéséhez igyekszik az egyházat szövetségesként megnyerni, amelyet a pápa élesen
bírál és a megváltoztatását követeli.
Vajon kire hallgat az egyház: Lezsák
Sándorra vagy a római pápára? Erről állást
kell foglalni egyértelműen, nem felemás
módon! Én merem remélni az egyház a
római pápára hallgat!
Dikó József
olvasó

Az olvasói levelekhez két hozzáfűzni valónk vm> Az egyik; ha
van 78 ilyen figyelmes oivasónk,
szerettük volna, ha az újság cikkeiretejellemző, Igazsággal ellentétben álló demagógiára csak
egyetlen példát talállak és említettek volna. Enélkuf sajnos csak a
fent kiemelt oktalan gyűlölködésre tudunk gondolni.
A másik: nem szeretnénk, ha a
felek közötti parttalan vita lapunk
hasábfaln tovább folyna, ezért
kérjük olvasóinkat, e témában
több levelet ne küldjenek, a továbbiakban azokat nem jelentetjük
meg.

Egyéb témákban továbbra is
várjuk Tisztelt Olvasóink leveleit,
véleményeit,
SterL
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MUNKATÁRSUNK
TOLLÁBÓL
„Meg kellene írnia valakinek!" . . .
- sulykolja belém reggelenként a rádió
a Kurír reklámszövegét. Egész nap motoszkál gondolataimban a felhívás. (Kb.
27-szer kell hallani egy reklámot ahhoz,
hogy átvegyük. Ez most sikerült!)
Sok szó esett márciusban a német katonai megszállás évfordulójáról, ami rengeteg szenvedést és értelmetlen halált hozott. 1944-ben mi, diákok még csak a
Budapest utcáin átdübörgő harckocsikat
láttuk a vidáman daloló német katonákkal. A londoni rádió magyar adását titokban hallgató felnőttek azonban egyre komorabbak lettek. Március 31-én pánikszerűen befejeztük a tanévet, kezünkbe
nyomták a sebtében megírt bizonyítványt
és még aznap este minden vidéki tanulónak el kellett hagyni a fővárost. Mi még
mindig nem értettünk semmit, de már
éreztük a készülő vihart. Három nap
múlva megszólaltak a légiriadót jelző szirénák, és monoton zúgással húztak el
felettünk az ezüstösen csillogó LIBERÁTOR-ok. Itt volt a megszállás első következménye. Amikor perceken belül óriási
robbanások rázták meg a levegőt Csepel
és Délpest irányából, egyszerre világos lett
minden. Április harmadikával a tragédiák sora zúdult ránk. Állandó halálfélelemben éltünk egy éven át. Szemtanúi
voltunk olyan légicsatának is, amit egy
falubeli pilóta vívott az ellenséggel. Égő

gépe ott zuhant le a határban, akkor ismerték fel. Temetésére egy emberként
vonult ki a falu. Mindenkit összehozott a
részvét.
Azon a tavaszon, nyáron pusztult a
vagyon, odalett sok minden. Még jó volt,
ha nem omlott ránk az épület és ki tudtunk jönni az óvóhelyről. Akkor nagyon
átértékelődtek bennünk a dolgok. Megnyíltak a szívek egymás felé. Tudtak önzetlenül segíteni az emberek a kibombázottaknak Közben odaért a front. Ismét
szenvedés, pusztulás! Egyek lettünk újra,
de most a félelem miatt. Együtt szorongott a pincében gazdag a szegénnyel,
együtt fohászkodott hitetlen a hívővel.
Régi haragosok fogtak kezet, feledve a
sérelmeket. Egy gondolat volt fontos csupán: túlélni a borzalmakat. Ennek érdekében segítették, még bújtatták is a másikat a dunántúli kemény csaták idején.
Amikor végre ránk virradt a béke boldog napja} a szeretet fénye homályosulni
kezdett. Es hol tartunk most, 49-50 év
után? Oktalan gyűlölködés, hatalomvágy
és pénzéhség mérgezi életünket. Hol az a
veszélyekben elmélyült, egykori érzés?
Vagy nekünk okvetlen tragédia kell ahhoz, hogy megtaláljuk egymást?
Ezt meg kellett írnia valakinek! De
vajon érdemes volt-e?
Hajnal Józsefné

RÓLUNK VAN SZÓ
1994. március 19-én egy szép tavaszinapon került sor egy rendkívüli
BAPTISTA NEVÜNK
eseményre, amely a Zenés evangélizáció III. címet viselte. A rendezvény keretében megszólaltak az Üdvhadsereg evangéliumi közösség A Szentírás újszövetségi részét eredetileg görögül írták A magyar
fúvósai, az O. M. /Operation Mobilisationf nemzetközi missziós tár- bibliafordításokban található „keresztelés" szó megfelelője az eredeti
saság képviselői, valamint azok, akik szívügyüknek tartják a Jézusgörögben: baptizma. Jelentése: bemerítés, alámerítés. Az angol bibliaKrisztusról szóló örömhír elmondását. Ez az örömhír gyökeres váltofordítók lefordítatlanul hagyták Bibliájukban a baptizma szót. A bapzást hozhat a mai ember céltalan, csalódott és üres életében. Aki már
tizmus a XVII. század elején Angliából terjedt szét a világban, így
átélt ilyet, az igazolja, hogy érdemes Jézust elfogadni Hogy miért?maradi nekünk is görög nevünk /Jelenleg 50 millió baptista él a
Egyrészt életünk „viharaiban " biztos horgony, másrészt pedig a legbizFöldön./ Baptistának tehát azért neveznek bennünket, mert amikor
tosabb út a kiegyensúlyozott élet felé. A Biblia tanításai és a megta-bűneinkből Istenhez megtérünk és Jézus érdemében a Szentlélek által
pasztalásaink erre garanciát nyújtanak
újjászületünk - Krisztus parancsára, az apostolok és az ősegyház
gyakorlata szerint - önkéntes tudatos döntés alapján hitünket megvallva, teljes víz alá merítéssel szimbolikusan is kifejezzük, hogy Krisztussal
KIK VAGYUNK ÉS MIT HISZÜNK?
együtt meghaltunk és feltámadtunk Ez a Húsvét igazi jelentése és
Egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjánakértelme. Reménység a reményt vesztett világban.
harmadik ágaként tartanak nyilván bennünket. Hiszünk Az Aty a-Fiú- ALKALMAINKRA
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERESzentlélek szentháromságban, egy örök Istenben. Isten Fiát, JézusTETTEL VÁRUNKA DEÁKF. ÚT26. SZ. ALATT.
Krisztust tartjuk egyedüli üdvözítőnknek, aki értünk bűnösökért meghalt a golgotai kereszten, a halált legyőzve feltámadt, most a mennyben Vasárnap 9.30 és 18.00 Istentisztelet /minden hónap 2. vasárnapVan
ján 15.00!; csütörtök 18.00 Bibliaóra; szombat 15.00 Ifjúsági Teaklub
> de visszajön értünk dicsőségének angyalaival. Tanításunk alapja
a
teljes Biblia, azaz Istennek Ó- és Újszövetségben adott kijelentése,
Mm'nár Zsolt
ami
hitünk zsinórmértéke és életgyakorlatunk próbaköve.
baptista lelkész
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APRÓSÁGOK, JÓTANÁCSOK - NŐKNEK
Törik a hajam
Tavasszal gyakran panaszkodunk,
hogy hajunk merev, érdes tapintású,
nem tartja a frizurát és törik. A száraz
hajat maximális zsíranyagot tartalmazó
samponokkal kell mosnunk, pl. tojás-,
vagy olajsamponnal. Nagyon hasznos,
ha mosás előtt pakolást teszünk rá.
(Napraforgóolajat vagy ricinusolajat
tojássárgájával keverjük össze, dörzsöljük be vele a hajat, és fél óráig hagyjuk
rajta. Még hatásosabb a pakolás, ha ez
idő alatt a fejet befedjük.)
Néhány percet rászánhatunk egy
alapos hajkefélésre. A levegő rendkívül
szennyezett, a por belepi a bőrünket,
elzárja a fejbőr légzését.
Fésülködéskor sokan megijednek,
ha a fésűben haj marad. Naponta általában 30-40, sőt, idősebb korban 50-60
hajszálat veszítünk el, ami teljesen normális. Ezék az elöregedett hajszálak,
helyettük a hajhagymából új nő.
Ahogy az arcbőrt, a hajat is naponta
tisztítani, táplálni kell. Régen az asszonyok kötelező esti foglalatossága volt a
hajuk kefélése. Ezzel nemcsak masszírozták a fejbőrt, hanem a port és a
szennyeződést is eltávolították. A haj
kefélését napjainkban sem kellene elhanyagolni.

türelmetlen és ingerült lesz, ha állandóan éhes.
Egy francia táplálkozástudós olyan
diétát fejlesztett ki, amelyben a fogyni
vágyó kedve szerint ehet, csupán a szervezet biológiai ritmusához kell alkalmazkodnia.
A nap folyamán különböző tevékenységeket végzünk, ezért táplálkozásunknak is ehhez kell igazodnia. A fehérje, a zsír és a szénhidrát a nap különböző szakaszaiban nem egyformán dolgozódik fel. Éjjel például az alapanyag- homlokát a karjaira, Ön pedig, az előző
csere biztosításához a szervezet első- pontban említett ujjak segítségével
sorban cukrot használ fel, mert ez bom- emelje meg a tarkóizomzatot, felváltva
lik le a legkönnyebben. A táplálékkal jobb és bal kézzel, 2-3 percig. Különöbevitt zsírt félreteszi", tartalékolja, ami sen fejfájás ellen hatásos.
a nemkívánatos zsírpárnák kialakulásához vezet.
Reggel éppen ellenkezőleg: újult
energiával kell feltölteni a testet; az
ilyenkor fogyasztott táplálék a nap folyamán elég, nem raktározódik. Reggel
tehát fogyaszthatunk szénhidrátot is.
A napi táplálék összeállításakor a
következő szabályokat tartsuk be:
Reggelire szénhidrátot, azaz kenyeret, gabonaféléket (müzli, pelyhek) és
fehérjét (tej, joghurt, sajt, tojás, sonka)
fogyasszunk.
Ebédünket vegyes élelmiszerekből
állíthatjuk össze, mindössze a zsíros és
cukros dolgokat kell kerülnünk.
Vacsorára viszont se zsiradékot, se
szénhidrátot ne fogyasszunk. Este soványfehérjét (csirke, hal) és nyers zöldségféléket, salátákat ehetünk.

Néhány szót a hajmosásról is. Régen
az az elv uralkodott, hogy minél ritkábban mosunk hajat, annál kevésbé zsírosodik. Ez különösen az ötvenes-hatvanas években volt igaz, amikor a samponok erősek voltak, nem kímélték a
fejbőrt, és kilúgozták a hajat. Napjainkban viszont világszerte, így MagyarorMinden korosztály számára ajánljuk
szágon is olyan kímélő samponokat
az itt következő masszázsgyakorlatogyártanak, hogy akár naponként is kat.
moshatunk hajat, ha a szükség megkí1. Simítsa jobb és bal tenyerével felvánja.
váltva, körkörös mozdulatokkal társa
hátát a gerincoszloptól kifelé. Mindez
körülbelül 3-6 percet vegyen igénybe.
2. Gyúrja meg mindkét kéz hüvelyk-,
mutató-, középső, és gyűrűsujjával a
A legtöbb fogyókúra megtiltja bizo- vállizomzat gerincoszlop és vállcsúcs
nyosfajta élelmiszerek fogyasztását, ez- közötti részét. Ezen a helyen szinte
zel óhajtja elérni a kívánatos súlycsök- mindenkinek fájó pontjai, kisebb fekenést. Ez általában be is következik, szültségei vannak. Ennek a mozdulatcsak épp a páciens gyötrődik. Ideges, sornak 2-5 percet szenteljünk.

lábszárát a bokától egészen combja végéig, mindig egy irányban. Hüvelykujjunk az egyik, többi ujjunk a másik oldalra essen. Különösen a lábikragörcsre hajlamosaknak ajánljuk ezt a
gyakorlatot. A masszírozás ajánlott
időtartama lábanként 1-3 perc.

Segít a masszázs

Egyél életritmus
szerint

hogy hanyatt fekvő társunk vállának
külső szélét tenyerünkkel lefelé nyomjuk egy kilégzésnyi időtartamra, majd
ezt még 8-10-szer megismételjük. Ez
különösen azoknak tesz jót, akik sokat
ülnek, s ezért fájlalják vállukat.
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ATLÉTIKA
ATSE gyermek-korcsoportos atlétái március 19-én Szolnokon vettek részt fedett pályás
versenyen, melyen Debrecen, Kecskemét, Szolnok, Mezőtúr, Kisújszállás csapataival
versengtek. Az l-lll. helyezettek érmet, a korcsoport legeredményesebb fiú és leány
versenyzői különdíjként serleget kaptak. Jó eredményeik révén az alábbiak részesültek a
szép díjakból.
Molnár Attila
60 m gátfutás
12.6mp
I. h.
/1983 szül./
60 m síkfutás
8.9 mp
III. h.
távolugrás
377 cm
III. h.
Eredményeivel és helyezéseivel elnyerte az 1983-as fiúk részére kiírt különdíjat.
Hajdú Sándor
60 m gátfutás
10.3mp
I. h.
/1982. szül/
távolugrás
452 cm
l.h.
60 m síkfutás
8.2 mp
III. h.
Drávucz István
60 m gátfutás
10.7 mp
II. h.
/1982 szül./
Hajdú Sándor személyében az 1982-es születésűeknél szintén miklósi atléta vehette
át a különdíjként járó díszes serleget.
Göblyös Márta
60 m gátfutás
13.2 mp
III. h.
/1983 szül./
távolugrás
386 cm
III. h.
10x60 m váltó / 5 - 5 fiú és leány/ a harmadik helyen végzett, mely azt jelentette, hogy
a TSE az összetett pontversenyben Debrecen és Szolnok mögött a harmadik helyet szerezte
meg.
Március 20-án vasárnap került megrendezésre az idei megyei mezei futóbajnokság.
Kellemetlen, hűvös, szeles, szemerkélő eső ellenére a gyermek és serdülő korosztályban
igen népes mezőny állt rajthoz. A TSE atlétái három csapattal vettek részt az alábbi egyéni
és csapat eredményekkel.
1982-es születésű fiúk:
Drávucz István
l.h. /megyei bajnok/
Molnár Attila
II. h.
Szabó Zsolt
VI. h.
A csapaf9tíelyezési számmal I. h., megyei bajnok lett.
1981 -es születésű lányok:
Szecsei Veronika
IV. h.
Szabó Annamária
V. h.
Kovács Adrienn
IX. h.
A csapat 18 helyezési számmal szintén I. h„ megyei bajnok lett.
1981-es születésű fiúk:
Bussay Péter
II. h.
Bata Péter
VI. h.
Mészáros Medárd
XVI. h.
Csapatban 24 helyezési számmal II. h.

DIÁK KÉZILABDA
A Törökszentmiklósi Diáksport Tanács pályázat alapján kapta meg a III. korcsoportos
/7-8. oszt./ fiú és leány kézilabda megyei területi döntőjének rendezési jogát. Március
18-án a leány csapatok mérkőztek meg körmérkőzések formájában.
Eredmények:
Túrkeve - Kunszentmárton
9:6
Tm. Kölcsey -Martfű
16:4
Túrkeve-Tm. Kölcsey
6:5
Kunszentmárton - Martfű
18:7
Tm. Kölcsey - Kunszentmárton
17:11
Túrkeve - Martfű
7:7
1. Túrkeve
6 pont
2. Tm. Kölcsey
4 pont
3. Kunszentmárton
2 pont
4. Martfű 0 pont
Megyei döntőbe került a Túrkeve csapata, edzőjük: Túri Imre.
Március 25-én a fiú csapatok mérkőzéseire került sor az alábbi eredményekkel:
Tószeg - Jászszentandrás
21:14
Tmk. Kölcsey - Mezőtúr
24:12
Tószeg - Mezőtúr
17:17
Tm. Kölcsey - Jászszentandrás
25:9
Mezőtúr - Jászszentandrás
22:16
Tm. Kölcsey-Tószeg
22:12
1. Tm. Kölcsey
6 pont
2. Tószeg
3 pont
3. Mezőtúr
3 pont
4. Jászszentandrás
Opont
Megyei döntő résztvevője a Tm. Kölcsey csapata, edzőjük Bertán István.
Március 14-én a Kölcsey F. Ált. Iskola és a RÓZSA" Diáksport Egyesület kézilabda
tornát rendezett II. korcsoportos /5-6. osztályosok/ lány és fiú csapatok részére.
Eredmények: Lányok
Fiúk
Kölcsey-Földes
8:5
Kölcsey - Földes
18:8
Földes-Hunyadi
0:14
Földesy - Hunyadi
10:10
Hunyadi-Kölcsey
10:8
Kölcsey - Hunyadi
22:9
1. Hunyadi
4 pont
1. Kölcsey
4 pont
2. Kölcsey
2 pont
2. Földes
1 pont
/jobb gólkülönbséggel/
3 - Földes
0 pont
3. Hunyadi
1 pont

Március 1 ^én Jászberényben a Kölcsey Ált Iskola II. kcs.-os lány kézilabda csapata megyei elődöntőt
játszott. A lányok nagy akaraterővel küriöttek, és veretlenül jutottak a legjobb négy közé, amegyei döntőbe.
Rosszabb gól<ülönbségik m'títt a bronzéremért mértózhetiek TekinVe, hogy 19 csapat indult megyénkből,
teljesítményük így is elismerésre méltó.
Ugyanebben a korcsoportban a fiúk már korábban kivívtáka megyei döntőben való részvétel jogát.
Mindkét csapat edzője Görömbci Zoltán.

TORNA
Március 18-án Szolnokon rendezték meg a testnevelés tagozatos iskolák megyei
tornaversenyét az alsó tagozatos gyerekek részére. A Kölcsey Általános Iskola egy fiú és
egy lány csapattal indult. A fiúk szép sikert értek el, csapatban a 2. helyet szerezték meg,
a lányok a 4. helyen végeztek.

ELTITKOLT ORSZÁGOS BAJNOKOK
Eredményekkel igazolták létjogosultságukat a karatésok
A címben említett bajnokok annyiban legalábbis valóban eltitkoltak, hogy én - szégyen,
nem szégyen - mostanáig nem tudtam róluk. Mint ahogy arról sem, hogy karateklub
működik a városban. Két-három évvel ezelőtt tudtam, hiszen - a szomszédban lakván hetente hallottam a Vasas Művelődési Házból felzengő félelmetes csatakiáltásukat. De aztán
elmentek, a Vasas sem Vasas már, s úgy gondoltam a karatésok meg is szűntek létezni.
- Majdnem így volt - indítja a beszélgetést Pozderka Zoltán, 3. KYU-s edző, akivel a
hír után villámgyorsan létrejött egy találkozó -, mert két évvel ezelőtt jött egy nehéz időszak,
de túléltük. Én akkor - 92-ben - vettem át az irányítást, s bizony nem volt könnyű dolgom.
Sem anyagi támogatásunk, sem helyünk nem volt, csak egyre szaporodó tagságunk.
Gyakoroltunk a Művelődési Központ pincéjében, amikor kinőttük, a szabadban, végül a
Katolikus Népkör jóvoltából egy teremben. Pillanatnyilag a Hunyadi Ált. Iskola tornatermét
béreljük.
- Milyen néven, hány taggal és miből működik a klub?
- Februárig TAIKYU SHOTOKAN CLUB néven működtünk átlagában 40 fős tagsággal.
Csak saját anyagi forrásainkra - tagdíj, szülői segítség - támaszkodhattunk, a felszerelést,
edzőtáborokat, stb. is magunknak kellett finan-szíroznunk. Eddig a versenyeztetés költségei
nem okoztak gondot, hiszen a tagok 90 %-a az alapoknál kezdte, s a két év arra kellett, hogy
egyáltalán éretté, felkészültté váljon a versenyzésre, de most, hogy már túlestünk az első
komoly megmérettetésen, ilyen jellegű költségkihatásokkal is számolni kell. Zakariás
László 4. DAN-os karatemester instruktori segítségével tagjaink sorban jutottak túl a
minősítő vizsgákon, s tavaly decemberben éppen nála mindenki megfelelt a versenyzői
követelményszintnek. Tiszaföldvári edzőtársammal minden héten feljárunk Pestre hozzá
edzeni, tanulni, szakmai tanácsokért.
- Mit kell a tiszaföldvári edzőtárs alatt érteni?
- Azt, hogy az idén februártól megszüntettük a klubformát, s a földvári karate szakosztállyal közösen egyesületté alakultunk, s felvettük a Tornádó Shotokan Karate Egyesület nevet.
Ók ott, mi itt dolgozunk, de egy cég vagyunk, közös színekben is versenyzünk.
- Elérkeztünk a lényeghez. Februárban túlestetek életetek első versenyén, s rögtőn nem
is akármilyenen, s nem is akármilyen eredménnyel.
- Addig nem akartunk versenyen indulni, amíg úgy nem gondoltuk, hogy eléggé
felkészültek vagyunk, akár az országos bajnokságon sem vallunk szé-gyent. Ez az idő 1994.
febr. 26-án érkezett el az ARMANCSA KUPA '94. Shotokan Karate Országos Bajnokságon,
ahol Tiszaföldvárral együtt 36 verse-nyezőt indítottunk. A 24 városból érkezett 450 fős
mezőnyben a törökszentmiklósi eredmények messze minden reményt felülmúltak. KUMITE
/küzdelem/ versenyszámban a 76-77-es születésű lányok megszerezték az országos
bajnokság első három helyét, és sikeredett egy fijj bronz is, KATA-ban /formagyakorlat/
pedig egy felnőtt női arannyal térhettünk haza. Ottani eredményeink alapján máris meghívást kaptunk május 7-re, egy nemzetközi versenyre.
- Két országos bajnoki arany, egy ezüst, két bronz, nem akármilyen eredmény. S mindez
szinte titokban maradt. Továbbra is meg akartok húzódni a háttérben?
- Amíg nem volt eredményünk, nem akartunk feltűnősködni. Azt ezután sem, de a
figyelmet fel szeretnénk hívni magunkra, s most már van bátorságunk támogatást kérni.
Szükségünk van rá, mert megnőtt létszámunk, a versenyeztetés költségei túlnövik anyagi
teljesítőképességünket, s úgy érezzük, letettünk valamit az asztalra, eredményeink jogosítnak a támogatásra bennünket. Eddig sajnos kevés sikerrel próbálkoztunk az önkormányzatnál, s a TSE-nél is. Gyanakodva kezelik e sportágat, azt kérdezik, ki az a Pozderka Zoltán,
mit akar. De még reménykedünk, s ezért örülünk, hogy a lapban nyilvánosságot kaphattunk,
s ezúton is fordulhatunk a megszólítottakhoz.
KEDVES CÍMZETTEK! HA NINCS IS BŐSÉG KOSARA, S NEM IS AKAR MINDENKI
EGYARÁNT VENNI BELŐLE, A FELHÍVÁS ELHANGZOTT. KÉRJÜK, SEGÍTSENEK

PÁSZTOR
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DR. PATAKY CSABA
a 7-es választókörzet képviselőjelöltje

tf&sideres*:/!/ szüAettt'/n', érteA/msAgu'; c&aAád/>asv} (93J) a
¿¿yyoéd oo/t>} & ért/ Áöi/ettemt a> csa/Ádá tradAcwt>.
^/eAsAye/w
Sgy'jyertneÁetti/ vasis ^2/wry a A* & Aw/yl
áAtaAáno& i'&Ao/a/ 4. osxtáA/w tanuAé/a.
tfónderese/p/ária/w á/ta/áno& i&Ao/Aóa^ ma/d d&óA/száAAáára
gwi/iáz<umA/a;. ^Az* tW/tsApé utá/i/ aza/uud^ /c/m tü'A; az-> S<k
Jforastd ^udományeqyt'tem' .dAAam^ ¿6> ¿j/ot/tudoma/uj* fflararas,
aAioA / 9fö-ZKsi'Sxertxte/ncüjb/otnáú. SzoAnoAcnrAeitez/vii^yoé^elöAt^
ma/d /J)6ó-toA &röröAMesi&ndAA&#q//vA/tatoA; üppcwd^gyaAjxAdtot. ^dAuApAdAl üqt/idd^marfAaAázösAá/suA- / 9/ó-(ol&megsaAc/iAsA/p' tudtam'
JfíAtvdtp' sa/áb
¿rvdamAta/b/idytatotw
asmunAáfr
ABá/pá/tv A-exdeti szaAa&zAtóAchu^/oA^ a> a/MAsz/rray Aü/önArt>zA
wu A;, yfo /JjóO-afr e/stA; tdyAsi/Aa/>c&o/Adtam< //
a& az/loAA//A-//iozpaAc?//d/ti/, & ezert/ ido/HW letUm* a> .Magyar-

tá&fi / 974d/rsi> Á/rfita/H', a/ruAor- őevá/as&tottaÁ' w ./Magyar- ^du
AA/xA tA/iöA^péAn\ utAAdw ¿¿kAAh'/v hAu*to<sAp<'m< /a/dö /hA<
/Adriia^mv/^zetA^lAözAtAtdA^/o</i¿AetAw* .dz.\ dtítóA/uAoÁ'J'/e/nee
A/>zl tlzöihcteAgA'/uA;/oyl s/zeAaA/áAm/i/ szá/nka/iaA; teidAtvu/óApe
r?/; s< ¿KiKiAsiAztottaA; töAdr nemzrtAazi/M-tfdamofiortA/a; ./fíep
AidásAuAl re6£lot'vő/& oapgoAs a,fflözAeAtdAs/nzto/i^Au/^ ^Tartá^
ma/iAá/á/iaA, s /ui&Z'éwtagAa a/tf&zAtAidé&tudomafo/öSqpeőüAetsneÁ*
.dszs eAsA-¿pa/zAn- AözAAeti; mepAtzaiAsSvmat ^ForöA^enUtuÁ/á
/<)<$()-Ihesi/Aafita/H',a/niA#rt&as Ad'y_A^(H7/xhS4'cAri/öAi'tisztArt,dArt
j A
/ 9 ^-^/¿///¿¿yAt'rt'A&As laAAdwA/em' oáAas<zlAi\ AuHfp; ¿/idid/a
öfiA.ormásu/za& oáAa&ztá&ori/.
/xdgAroA; osz/sito />tzaAma>
Aéisztcb, At^y adiAwtAíhyAiAAü'smert^
S" a> (Miroű&t/i>fe/odAsAsp ma/iAá/Aod/a//i'.
A

Engedje meg, hogy ezúton (s programom tömörítve közöljem önnel.
-Mindannyian tudjuk: a jobb
jövő megteremtését lakóhelyünk
gondjainak megoldásával kell
kezdenünk.
-Körzetünkben fel kell lendíteni
a falusi turizmust
-Ésszerű agrárpolitikát kell teremteni és kiszámítható mezőgazdasági viszonyokat
-Meg kell teremteni a mezőgazdasági szolgáltatásokat (értékesítést, vetőmag beszerzést, földek megmunkálásának gépparkját mezőgazdasági termeivények
egy részének helyben történő
feldolgozását).

-Meg kell őriznünk a bölcsődéket, óvodákat.
-Össze kell hangolni az önkormányzati, egyházi és magániskolák anyagi támogatását
-Meg kell oldanunk a háztartási
szemét környezetbarát tárolását,
megsemmisítését.
-Létre kell hozni helyi programokat a telefonhálózat fejlesztésére, minden települést be
kell kapcsolni a távhívó hálózatba.
-Új műutat kell építeni Kunhegyes és Karcag között.
-Törökszentmiklóson a Városi
Bíróságot vissza kell állítani.

-Területünkön a gyógyfürdők
színvonalát emelni, a fürdőkultúrát kialakítani, a gyógyturizmust
térségünkben fellendíteni.
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V a n m e g b í z h a t ó
megoldás!
A z átmenet l e g n a g y o b b vesztesei a kisemberek, a vidék
lakossága, valamint a bérből és fizetésből és nyugdíjból élők.
Jelenlegi válságból kivezetni a z o r s z á g o t csak reális helyzetfelmérésre alapozott gazdaságpolitikával lehet.

Van megbízható megoldás!
M e g kell állítani a g a z d a s á g hanyatlását, leépülését, meg
kell teremteni a növekedés feltételeit. V é g e t kell vetni a közvag y o n elherdálásának, ellenőrizetlen osztogatásának, a z állami
pazarlásnak. M e g kell a k a d á l y o z n i a k o r r u p c i ó további létezését.
Ezért és e b b e n a tudatban vállaltam a M a g y a r Szocialista
Párt jelölését a z 1 9 9 4 . évi országgyűlési képviselő választásra.
1 9 3 9 - b e n Törökszentmiklóson születtem, nős v a g y o k , feleségem Elekes Zsuzsanna kereskedelmi vállalkozó, két gyermekünk van.
Okleveles ü z e m g a z d á s z d i p l o m á v a l rendelkezem.
Dolgoztam á l l a m i g a z g a t á s b a n , m e z ő g a z d a s á g i szövetkezetben és élelmiszeripari vállalatnál. Harminc éves g a z d a s á g vezetői gyakorlattal rendelkezem.
A z 1 9 9 0 - e s ö n k o r m á n y z a t i választásokon a z MSZP jelöltjeként nyertem el a választópolgárok b i z a l m á t és lettem tagja
a törökszentmiklósi képviselőtestületnek. Úgyszintén tagja vag y o k a z ö n k o r m á n y z a t p é n z ü g y i ellenőrző bizottságának.

A munkanélküliség csökkentését kell szolgálni a g a z d a s á g politikának, m e g kell a k a d á l y o z n i , h o g y a z o r s z á g lakosságának 2 / 3 - a - ez a vidéki lakosságot érinti leginkább - végleg
elszegényedjen.
A g a z d a s á g irányításában m e g kell szüntetni a kapkodást
és a kézi vezérlést. Áttekinthető és v a l a m e n n y i szereplő számára kiszámítható viszonyokat kell teremteni úgy, h o g y a munkavállaló és a m u n k a a d ó e g y a r á n t biztonsággal tervezhesse
jövőjét.
A Szocialista Pártnak kidolgozott, megfelelő szakmai programja v a n a z idősek, fiatalok g o n d j a i n a k megoldására.

1 9 7 7 ó t a t a g j a , 1 9 8 0 - t ó l társadalmi elnöke v a g y o k a Városi
Sportegyesületnek.

A b b ó l a m e g g o n d o l á s b ó l vállaltam a Szocialista Párt jelölését, mert a n n a k politikai célkitűzéseivel egyetértek, ez a párt
vállalta, és vállalja fel a bérből-, és fizetésből élő emberek
érdekképviseletét és baloldali érzelműnek vallom m a g a m .
A politikai és g a z d a s á g i rendszerváltással egyetértek, a n n a k
racionális végrehajtását t á m o g a t o m . Vallom és m e g g y ő z ő d é sem a z o n b a n , h o g y kisebb g a z d a s á g i áldozattal és szakszerűbben is m e g lehetett volna o l d a n i a z ezzel járó feladatokat.

Képviselővé választásom esetén a r r a törekszem, h o g y a
törvényalkotás kellően vegye figyelembe a vidéki lakosság
sajátos gondjait, csökkenjen a város és a falu közötti elszakadás. Központi beruházások tegyék lehetővé a vidéki infrastruktúra fejlesztését, ezen keresztül tegye v o n z ó v á a vállalkozók
részére a munkahelyteremtő beruházások megvalósítását.
M i , szocialisták valljuk, h o g y a baloldal a z o r s z á g r a nem
veszélyt, h a n e m esélyt jelent a
felemelkedésre.
Kérem választópolgárainkat, bizalmukkal, szavazatukkal
tegyék lehetővé, h o g y állításainkat bebizonyíthassuk.
Kérem, s z a v a z z a n a k a szocialistákra.
Búzás Sándor
JNK. Szolnok megye 7. sz. választókörzetének
Szocialista Párt által indított jelöltje
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94. Június 13*24ig
OtyASÓTÁ^ORT s z e n e i

hoznak^ T a r t d t n a m t o v á b b á k é t kíránduláá költségét.
A p r o g r a m sorát* a u i n d ó l t P e t ő f i S á n d o r

aítatöws tskotm tanútoknak
A tábor beíárásos, aaponta S-l 6,30 óráig
! tart,, szombaté« vasárnap fciveteJéveL ; eletótjávaí :és k&kászetév^lismerkednek^
30 m tudnak fogadni, a jelentkezés sor- Jelentkezési batáridő; Í994.raájtís10.
tendjébetu
; Részvételi szándefeükata ^erroefo^szleg*
b e n vagy * 1
i r a t á b a n jelezzék)
RéssvéteHdíJ: 10 napra í.8Ö0rFt#S.
előleg befizetéaz
tartalmazza napi ebéd dí- Jelentkezéskor
jét. /F&órait XiznvtinM * gysnuekek
sét kérik.
Együtt az unokákkal

Gyógyszertári
ügyelet:
Ápr. 16-17.

15/68

Kossuth út 83.

Ápr. 23-24.

15/66

Almásy u. 2.

Ápr. 30-máj. 1.

15/66

Almásy u. 2.

Máj. 7-8.

15/66

Amásy u. 2.

Máj. 14-15.

15/66

Amásy u. 2.

HALOTTAINK

nyugdíjasok KI MlTTUD?-ja.
A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ VI. alkalommal rendezi meg
a Jász-Nagykun Szolnok megyei nyugdíjasok KI MIT TUD?-ját.
Ének-zene egyéni, vers és próza egyéni és csoportos, valamint népi játékszínmű-jelenet kategóriákban indulhatnak a résztvevők.
A Családok Nemzetközi Éve alkalmával különkategóriát is hirdetnek Együtt
az unokákkal".
A cél az, hogy a nagyszülők unokáikkal együtt találják meg azt az örömet
ami a felkészülésben és a közös szereplésben rejlik.
„Együtt az unokákkal" különkategória először kerül meghirdetésre. Ennek
műfajai a Családom története prózában és a Vers a családról.
Jelentkezéseket 1994. április 30-ig fogadnak el levélben,
válaszborítékot mellékelve.
Az elődöntők Cibakháza, Jászapáti, Mezőtúr, Karcag és Törökszentmiklós helységekben lesznek, várhatóan szeptember 15. - október 1. között.
A döntőre és gálaműsorra Törökszentmiklóson kerül sor október 15-én.
A Városi Művelődési Központ szeretettel várja a nagyszülők és unokáik jelentkezését ugyanakkor szívesen fogadnának a díjazáshoz szükséges felajánlásokat a vállalatok, intézmények részéről.

Fórizs Ferenc /54/, Budai Sándorné
Horváth Verona /72/, Mező Lajosné
Várdai Mária /60/, Borsós Árpád /72/,
Csongrádi Gábor /79/, L. Tóth Lajos
/81/, Bózsó László /62/, özv. Szűcs
Péterné Kocsis Rozália /71/, Tivadar
József /81/, Tachtler Jánosné Ocskó
Anna /81 /, Turcsányi István 1121 >
Szatrán Sándorné Szabó Ilona /88/,
Szecsei Lajos /45/, Bontovics Mihályné
Tekse Katalin /74/, Polgár Imréné Kiss
Ilona /84/, Zagyi Györgyné Szabó
Erzsébet /82/, Galambos Mártonné
Varga Anna /65/, Ravasz János /77/,
Császár Sándorné Trombitás Ilona /80/,
Györki Károlyné Kiss Ilona /78/

NYUGODJANAK
BÉKÉBEN!

A TOROKSZENTMIKLOSI VÁROSI MUVEIODESI
ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
szombat

17, vasárnap
h&fő

19. kedd
20* $aerd a
Z2<

péntek

14 óra
14 óra
18 óra
1130
10 óra
16 óra
14 óra
17 óra
10 óra
16 óra
17 óra
19 óra

37< szerda
14 óra
MÁJUSI ELŐZETES
1. vasárnap
16 óra

7. szombat

9 óra '

KÖZPONT

Nagycsaládosok Egyesületének rendelvénye
Kosárfonó műhely
Régi és jelenlegi néptáncosok klubja
Színház-busz indul a Vidám Színpad
Négy meztelen férfi címffelőadására
Kismama klub
Ürígaim-klub
Nyugdíjas klub
Életmód klub
A Vojtina Báfesjrfnh&t vendégjátéka
Abonyi Magyar Imre fe$t£ kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető mágus 64g, naponta 13-18 óráig
TINl-DISCÓ
WUVAN\
A Nottínghem, a Szektor és a Btg Bottom együttesek koncertje
Esély-klub«daganatos betegek klubja
Színház-busz indul a Madách Színházba
Bemard Slade«5tanX>anie&; Jóvóre veled őjra musical két részben
FószereplSJc Udvaros Dorottya és HMlng István
Jegyek a Műv< Központ 3Ö*as szobájában Igényelhetők,
Vastagbél- és végbélrák s2Örés
Előzetes bejelentkezés a Műv. Központ 30-as szobájában
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