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Lezajlott az országgyűlési választások második fordulója is, eldőlt, hogy kik kaptak bizalmat a
választópolgároktól a következő négy évre. Még az előző ciklusban Törökszentmiklósnak nem jutott
szék a parlamentben, most ketten is helyet vívtak ki maguknak az ország házában. Az MSZP
színeiben induló Búzás Sándornak a választópolgárok, a Kisgazda Dögei Imrének pártja tagjai
szavazták meg a bizalmat. Sok nagy kérdés még nem dőlt el, de egy egészen biztos: Ők ketten sportnyelven szólva - nem egy csapatban játszanak majd. Amikor interjúra kértük fel őket, többek
között arra voltunk kiváncsiak, hogyan ítélik meg ugyanazokat a dolgokat.

Búzás Sándor: „. . . megragadok minden lehetőséget, amely
Törökszentmiklós és a választókörzet gyarapodásához biztosítható."
- Idézzünk föl néhány adatot a két választási fordulóból! A május 8-i szavazás
eredményei: Búzás Sándor 36.89 %, Jánvári László 12.93 %, Mihály Márton 10.63
%. Május 29-én Búzás Sándor 56.47 %,
Jánvári László 23.09 %, Mihály Márton
20.44 %. Mindkétszer meggyőző fölény, a
második a parlamentbe jutásodat eredményezte. Számítottál-e erre az eredményre?
- Arra, hogy ilyen nagy arányú lesz a
különbség nem, de a győzelemben reménykedtem. A kampáhy során igyekeztem minél szélesebb körben minél többszörtalálkozni a lakossággal, ismertetni a
párt programját - persze a magamét is s
igen kedvező tapasztalataim voltak az
MSZP-t és személyemet illetően is. Mindenütt olyan fokú bizalmat éreztem, amely
alapján úgy sejtettem, bízhatok a sikerben. Megérzéseimben nem csalódtam,
amiért ezúton szeretnék köszönetet mondani a rám szavazó választópolgároknak,
valamint az MSZDP-nek, Munkáspártnak,
Köztársaság Pártnak, akik szavazataikkal
a 2. fordulóban támogattak.
- Országgyűlési képviselővé választásod új élethelyzetet teremtett számodra.
Családod van, önkormányzati képviselő,
a TSE elnöke és egy Kft. ügyvezető igazgatója vagy. Hogyan hangolod mindezt
össze?
- Amikor a választáson való elindulásomat elhatároztam, átgondoltam, mi történik akkor, ha eredményesen szerepelek.
Úgy gondoltam, kérnem kell az említett
körök megértését, hozzájárulását, hogy e
számomra nagyon komoly feladat jó ellátásához egyéb területeken adódó feladataim elvégzésében tehermentesítsenek,
ahol csak lehet. Erre még nem került sor,
vagy csak részben, hiszen a második forduló még csak nemrég zajlott le, s én nem
akartam előre inni a medve bőrére. Az
nem volt kérdés, hogy a családtól megkapom a segítséget. Ha a törvény lehetővé
teszi, mint önkormányzati képviselő végig
szeretném vinni ezt a ciklust - hiszen az is
választóim bizalmából lettem -, ha nem,
természetesen lemondok. A TSE számomra szívbe vágó dolog, hiszen 77 óta
elnökségitagja, ill. elnöke vagyok. Szívem
szerint továbbra is betölteném ezt a tisztséget, de ezt a sportbarátokkal, elnökséggel meg kell beszélni, a döntés az ő kezükben lesz.

- Vannak-e a parlamenti szerepléseddel kapcsolatosan elképzeléseid?
- Mivel nincsenek tapasztalataim, különösebb elképzeléseim sincsenek. Az biztos, hogy a törvényalkotó munka mellett
megragadok minden olyan lehetőséget,
amely Törökszentmiklós és a választókörzetem gyarapodásához biztosítható. Bekapcsolódok a parlamenti munkába, ha
kell, hallatom hangomat, mindezt ha lehet
bizottsági munkán keresztül is. Biztos teremthetők olyan kapcsolatok is, amelyeken keresztül össze lehet seperni morzsákat, amelyek a körzetnek, a településnek
sokat jelentenek. Azt ígérem, amit csak
lehet, megteszek.

A győzelem utáni ünnepi pillanatok
-A körzet és a város választópolgáraival való kapcsolattartás milyen formáját
és gyakoriságát tervezed?
- Erre a kampánymunka során is igyekeztem választ adni. Többször hangsúlyoztam, hogy meg fogom találni azt a
lehetőséget, hogy rendszeresen találkozzam választóimmal, a parlamenti munka
során szerzett információimat eljuttassam
hozzájuk, s hogy véleményüket kikérjem.
Teszem ezt azért is, hogy kontrollt kapjak
munkámról, amely segítségével mindig
tovább tudok majd lépni. Igyekszem jó
kapcsolatot kiépíteni a területemen működő önkormányzatokkal is, mert az ó segítségük is szükséges ahhoz, hogy parlamenti munkámat jól végezzem.

- Sokakat izgató kérdés, hogy lesz-e
koalíciós kormány, miután az MSZP 50 %
fölötti eredményt ért el. Természetesen ez
nem rajtad múlik, de szerinted legyen-e?
- Én azt szeretném, ha lenne, s miután
a törökszentmiklósi alapszervezet kongresszusi küldöttje is vagyok, ott véleményemet ki is fejtem majd. A választási
eredmények alapján úgy gondolom, a választók a koalícióra adták voksukat még
akkor is, ha az arányok nem egy optimális
koalíció kialakításához szükségesek. Bízom benne, hogy a Szocialista Párt korábbi álláspontját a kongresszus megerősíti
/a lap megjelenésekorra ez már kiderül szerk./, s hogy azok a pártok, amelyeket
az MSZP felkér a koalícióra, mérlegelik a
tényeket, és megfelelő programegyeztetés után résztvesznek a kormányzati
munkában. Az országot a jelenlegi helyzettől minél hamarabb kedvező pályára
állítani csak ebben az esetben lehet. Az is
meggyőződésem, hogy a többségi koalíció létrejöttével teljesebben lehet biztosítani a demokrácia feltételeit és igényeit, s
a feladatok megoldása is könnyebbé válik.
- Az utolsó kérdés lehet a legkellemetlenebb. Nagyon sokan a visszarendezéstől, a régi káderek visszatérésétől félnek.
Itt, ebben a városban is, mert úgy veszik
észre, máris szaporodnak az MSZP körül
sündörgő, hirtelen belépni óhajtó emberek. Valós-e a félelem?
- A felvetés nem teljesen alaptalan, de
azt tudom, hogy a Szocialista Pártban fel
sem merül a visszarendezés gondolata.
Az szerintem természetes, hogy vannak
és lesznek új jelentkezők, nő a szimpatizánsok tábora, hiszen győztes párt lettünk. Mikor az MDF győzött, ott is lejátszódott ugyanez. Szívesen is fogadjuk az új,
friss erőket, de csak azokat, akik a szociáldemokrácia eszméivel egyetértenek, s
a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósításában pluszfeladatot vállalnak. Attól
egy pillanatig sem kell félni senkinek,
hogy visszatérnek, sőt átveszik a hatalmat a régi nomenklatúra emberei. Reméljük ezt hamar be tudjuk majd bizonyítani.
- Nem köszönöm meg a beszélgetést,
mert úgy gondolom - bízom benne -, nem
fejeztük be, s amikor lehet vagy szükséges, mindig felvesszük az elejtett fonalat
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MÁS-MÁS ÚTON, DE UGYANODA

KÉT TÖRÖKSZENTMIKLÓSI A PARLAMENTBEN
Dögei Imre:
- Én körülbelül tudom a választ, de nem
biztos, hogy olvasóink is. Az természetes,
hogy egy párt prominens alakja, aki a
területi listán első helyen szerepel, egyéni
választókerületben is indul, az már kevésbé, hogy nem lakóhelye választókerületében. Ön ezt tette, hiszen a 6. sz. /mezőtúri/
kerület jelöltje lett. Miért?
- Két oka van. Az egyik, hogy bár tősgyökeres miklósi vagyok, szoros kapcsolatok fűznek Mezőtúrhoz is. Törökszentmiklóson a református egyház kebelén
belül, mint presbiter Nagykunsági Egyházmegyei Tanácsbíró vagyok, s ebben a
minőségemben két évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem a mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnáziummal. Az iskola
megsegítése ügyében eljártam a Földművelésügyi Minisztériumnál, aminek eredményeképpen a mezőgazdasági gépésztechnikusokat is képző gimnázium gyakorlati oktatás céljaira kapott 100 hektár
földet. Ez a kapcsolat azóta is szoros. A
lányom is ott él és dolgozik, s egyházi
vonatkozásban is ismert voltam, tehát
nem vagyok ott idegen. Ezen az alapon a
Kisgazdapárt érdekeit figyelembe véve ott
jelöltettem magam, mert ezáltal Miklóson
egy másik, általunk esélyesnek tartott jelölt indulhatott. Ez volt a másik ok. Most
már tudjuk, elképzeléseink nem váltak be.
- A megyében egyetlen egyéni kisgazda jelölt sem győzött, s a parlamentbe az
FKGP-ből csak 26-an jutottak be, jóval
kevesebben a vártnál. Miben látja ennek
okát?
- Egyértelműen az MDF által folytatott
szalámitaktikában, abban, hogy a Kisgazdapárt szétforgácsolódott, s a tagság és a
szimpatizánsok teljesen elbizonytalanodtak. Ha összeadnánk az FKGP-re, az
Egyesült Kisgazdapártra, Történelmi Kisgazdapártra, meg a többire adott szavazatot, kijönne 18-19 % is. Talán még a
második helyre is befuthattunk volna, ha
nincs az osztottság, arról nem is beszélve,
hogy hány kisgazda nem szavazott, mert
nem tudott eligazodni a káoszban, és inkább otthon maradt.
- Számított-e a kialakult választási
eredményre, a koalíció ily mértékű visszaesésre és az MSZP ilyen nagy arányú
győzelmére?
- Ha számszerűleg nem is erre, de
valami hasonlóra igen. A munkásság a
rendszerváltás után és a négy óv alatt
olyan lehetetlen helyzetbe került, akkorát
csalódott - de lehetne sorolni több más
réteget is -, hogy mindenképpen váltani
akart. Ezt megerősítette a Szocialista Párt
ajánlata, az ígéretei, olyan ígéretek, ame-

a kisgazdáknak konstruktív ellenzékiségre kell
törekedni
lyeket mástól nem kapott. Persze, hogy az
MSZP-re szavazott. Hogy ezek az ígéretek megvalósíthatók-e, az a jövő kérdése
lesz, de legalább elhangzottak, s reménykedni lehet bennük.
Ugyanakkor az eddigi kormányban
már senki nem hitt, mert annak idején az
is ígért, de abból vajmi keveset teljesített.
A másik dolog, hogy az MDF nagyon
magas lovon ült, mindenkit lekezelt, s pont
azokkal nem törődött, akik a legtöbben
vannak, s eltartják az országot: a munkásokkal és paraszttal.
- Ön szerint valós-e az a fenyegetés,
hogy visszarendeződés következik?
- Én nem hiszek benne. Az embereket
ma már nem lehet vezetgetni sem a gyárakban, sem a földeken. Nem hagynák,
hogy visszafelé forduljunk, de a jelenlegi európai helyzet sem engedné ezt meg. De az
MSZP szerintem nem is
töri ilyenen a fejét. Ha
1989-ben meg merte
tenni, hogy kilépett az
MSZMP-ból nem kis
kockázatot vállalva, azt
nem azért tette, hogy
most oda forduljon
vissza. Azt már mond-

nagyágyúja azt szeretné, ha az MSZP
egyedül kormányozna majd. Ön szerint mi
lenne a jó?
- E pillanatban ez valóban feszítő probléma. Nekem volt szerencsém a választások alatt a 6. sz. választókörzetben az
MSZP-s és SZDSZ-es riválisaimmal erről
beszélgetni. Úgy tűnt, az utóbbi párt részéről problémás kérdés ez, ódzkodnak
tőle. Szerintem nem lenne szerencsés az
egypárti szocialista kormányzás, mert az
magában hordozná a torzulás veszélyét.
Pillanatnyilag annyira szorító a helyzet,
olyan szűkek a lehetőségek, hogy a megoldásuk csak széles összefogással lehetséges. Ha lehetséges egyáltalán, mert én
nem látom a kiutat. A nyugat minket nem
fog segíteni, a magunk erői pedig nem
tudom mire lesznek elégségesek.

teIje'síthetőségét 11letí G u í ^ d s Béla és TorgyánJözsej pártelnök tarsaságában
- A területi listáról Ön már az első foren vannak kételyeim, de a jószándékot
illetően nincsenek. Ezért szerintem hagy- dulóban bejutott a parlamentbe, amelyni kellenne már múlt hánytorgatását, a ben hamarosan kezdődik a munka,
gyűlölködést, s inkább összefogni, hogy amelyben Ön aktívan szeretne részt venez az elesett ország mozduljon valahova! ni. Hoz-e ez változást az életében?
A mostani ellenzéknek majd - benne a
- Mindenképpen. Le kell szűkíteni a
ksigazdáknak is - konstruktív ellenzéki- családi és társadalmi életet, a feladatokat
ségre kell törekedni, mert már így is a
fontossági sorrendben kell csoportosítani.
szakadék szélén állunk.
Az önkormányzati képviselőséget fel kell
- Vannak-e a parlamenti munkát illetőadnom, az egyházi szerepemet viszont
en elképzelései, tervei?
- A hangomat biztosan hallatni fogom, nem szeretném abbahagyni. Nem lesz
akár testületi ülésen, akár interpellálva. könnyű dolgom, hiszen törökszentmiklósi
Elsősorban a mezőgazdaságot akarom vagyok, Mezőtúron - amely szintén kedképviselni, a kisgazdákat, de közel áll ves nekem - jelöltettem magam, s megyei
hozzám az a termelőszövetkezeti tagság listán jutottam be. Nekem az egész meis, amely kétségbeesett helyzetben van, gyét kell képviselnem, tevékenységemet
mert kitették őket az utcára, s nem tudnak az egész megye kisgazdatársadalma fimit csinálni magukkal. Emellett fontos ne- gyeli . Működésemhez más pártok képvikem az a munkásréteg is, amelyben 43 selői közt partnereket kell keresnem - foesztendőt ledolgoztam. Csakis jobbító
gok is-, hogy városomért, megyémért töbszándékú ellenzékiséget tudok magamról
elképzelni, s remélem erre lehetőségem bet tehessek.
Mindent megteszek, hogy léphessünk,
is lesz.
mert
így is nagy késésben vagyunk.
- Torgyán József kész ténynek veszi az
Pásztor
MSZP-SZDSZ koalíciót, az MDF néhány
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SOKAN CSAK GYÖNYÖRKÖDNI IS BEMENNEK

PALOTA? SZENTELY? - UJ OTP-FIOK
„A bankár hideg, mérlegelő ember, de azért vannak
érzelmei. Ilyen felemelő pillanatban, mint ez a mostani, ha
akarná sem tudná titkolni, mert maga is átérzi annak az
örömét, amit egy közösség egy olyan gazdagodás során
érez, amelynek most tanúi vagyunk." E szavakkal kezdte
május 16-án, az új OTP-fiók ünnepélyes átadásakor ünnepi beszédét Török László, az OTP Bank vezérigazgatóhelyettese, melyet követően Szűcs Ferenc megyei igazgató szentélynek vallotta a belülről különösen gyönyörű
épületet.

Lehet benne valami, mert mint kiderült, belső epiteszete hasonló a legmodernebb nyugati bankokéhoz, galériás
megoldása - mely rendkívül nagy teret biztosít az ügyfélforgalomnak - egyedi jellegű az országban, mintaként
szolgál az ezután felépítendő fiókok építésekor. A kivitelezés nemcsak az ügyfelek számára előnyös, hanem azoknak
a dolgozóknak is, akik közvetlen ügyfélkapcsolatban nem állnak mert teljesen
elkülönítetten, zavartalanul tudják végezni munkájukat az emeleten.
Mint Kóródi Béláné fiókvezető elmondta, nagyon nagy szükség volt az új
épületre, és meg is érdemelte a város,
hiszen a törökszentmiklósi fiók 1993ban a megyei igazgatóság után a legnagyobb tényszámokat mondhatja a magáénak. Mintegy 50.000 lakost szolgál
ki, vonzáskörzetébe 9 község tartozik, s
naponta csaknem 500-an fordulnak meg
a fiókban. Ehhez a forgalomhoz a régi
fiókhelyiség 350 m2-e és beosztása már régen nem felelt
meg, mint ahogy egyéb banki követelményeknek sem.
A fiók betétállománya 1 milliárd 473 millió forint, amely
a megyei összállomány 10 %-a. (1979-ben ez még csak

388 ezer Ft volt). 720 vállalkozó, több önkormányzat és
intézmény számlavezetését vállalták, a lakossági folyószámlák száma 3100, s ezeken a számlákon a tulajdonosok több, mint 100 millió forintot helyeztek el. A fiók
hitelezési tevékenysége is jelentós, a hitelállomány 958
millió forint, melyen belül a vállalkozási hitelek összege
1992-höz viszonyítva háromszorásra emelkedett.
Az ügyfelek, pénzügyi partnerek jobb kiszolgálása érdekében már évekkel ezelőtt megkezdték üzletágaik korszerűsítését és gépesítését, ma már számítógéppel dolgozzák fel a lakossági betét, az értékpapír, valamint a csekkszámlák forgalmát.
Megkezdődött a felkészülés az Integrált
Információs Rendszer fogadására is.
Az új, 886 m2-es fiók minden igény
kielégít. A földszinti részen zajlik az ügyfélfogadás, ahol a hatalmas előtérben
kulturált, diszkrét körülmények között folyik a munka. Intim kifizetőhelyeket - külön helyiség - alakítottak ki, ahol avatatlan szemek előtt lehet be és kifizetéseket eszközölni. Külön tárgyalóhelyiség
áll rendelkezésre azok részére, akik
ügyükben részletesebb információt,
megbeszélést igényelnek,s ahol az ügyfél és ügyintéző nyugodtan tárgyalhatnak. A fiók a Széfszolgáltatás lehetőségét is biztosítja, s a közeli tervek között
szerepel egy bankjegykiadó automata
telepítése is, amely felállításával Törökszentmiklóson is lehetővé válik - Szolnok és Jászberény
után -, hogy a nap bármely időszakában készpénzt vehessenek fel a folyószámla tulajdonosok számlájukról.

A fiók generál kivitelezője a törökszentmiklósi Referencia Kft. volt.
-P-
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ÜZLETNYITÁS

LENDÜLETBEN A SURJÁNYHÚS
1992. decemberében sokak számára meglepetésként hatott, hogy a Tóth és Társa BT, amely tervező és
kivitelező vállalkozásként volt korábban közismert a
városban, húsüzemet vásárolt. Bár a jelenlegi gazdasági helyzetben a hústevékenység - mint általában
minden mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenység - nem kis kockázattal jár, az idő őket igazolta, a
vállalkozás nem fulladt kudarcba. Sőt! A SURJÁNYHÚS egyre szélesebb körben - megyén belül is megyehatáron túl is - lett ismert, s ma már saját bolttal is
rendelkezik. - Hogyan jutott el a cég idáig? Mi történt
az eltelt másfél év alatt? - kérdeztük Tóth Tibort, a cég
vezetőjét.

- Azzal kezdeném, hogy a fejcsóválóknak annyiban
igaza volt, hogy nem előre kikövezett út volt, amelyen a
másfél év alatt végig kellett haladnunk. Ki kellett ismerni
a szűkebb és tágabb értelemben vett helyi viszonyokat,
biztosítani a folyamatos termelést, a felvevőpiacot, s közben előre is kellett tekintenünk. Rengeteget költöttünk a
higiéniás feltételek javítására, fejlesztésére, gépvásárlásra. A leszűkült piac miatt befektetéseinket pillanatnyilag
nem tudjuk ugyan kihasználni, de a működő húsüzemekhez viszonyítva nem vagyunk rossz helyzetben, s az
ugrásra - egy esetleges konjunktúra bekövetkeztében készen állunk. Megőrizve fizetőképességünket, ez év januárjától nagyszabású profilváltást valósítottunk meg, elsódleges célunk a feldolgozási fok növelése, az 1 kg
élőállatra jutó minél magasabb árbevétel elérése lett. Ehhez persze nemcsak több új gép, hanem a technológia
fejlesztése és megfelelő szakembergárda is szükségeltetett.

igényeltek. Még korábban az üzem tevékenységére az
elsődleges feldolgozás - sertés, marha, birkavágás, húsdarabolás - volt a jellemző, jelenleg a húskészítmények
gyártására helyezzük a hangsúlyt. Sajnos a megnövekedett követelményeknek nem tudott minden dolgozó megfelelni, ezért az átállás nem volt igazán konfliktusmentes,
Többektől meg kellett válnunk, de ma már nyugodtan
mondhatom, hogy ha nem is minden tekintetben, de nagyvonalakban stabilizálódott a létszám. Mivel mi elsősorban
speciális ízeinkkel, állandó jó minőségünkkel akarunk piacon maradni - amihez hozzáértés, szorgalom és jó csapatmunka szükséges - nekünk úgy kell működnünk, mint
egy nagy családnak. Egy ember rossz munkája mindenkiét tönkre teheti, ezért aki ebbe
a családba lustaság, tudatlanság
vagy egyéb okok miatt nem illik
bele, azt nem tartóztatjuk sokáig.
Ma már dolgozóink kombinált
bérezésben részesülnek, amelyben a mennyiségi teljesítmény a
bérnek csak egy összetevője, ehhez járul a mozgóbér, amely a
minőség után jár.
- Gondolom, a fent elmondottak következtében nőni fog az eddigi 40-50 %-os kapacitás is. Mikor lesz belőle maximum?
- Pillanatnyilag nem is törekszünk a maximumra, hiszen ahhoz a piac jelentós bővülése lenne szükséges. A tőke és bontott
hús nagyon nyomott árai miatt
nem lehet cél a vágószám növelése. A vágás fajlagos költsége jóval magasabb, mint a
készítménygyártásé. Az országban nagyon nagy a vágókapacitás, túl sokan szeretnének tőkehúst értékesíteni,
ezért mi a hangsúlyt a készítmények minél szélesebb körű
előállítására helyezzük. A húskészítményeknek jóval kedvezóbb a piaca és nagyobb az eredménytartalma. Természetesen a tőke- és bontotthús áruk értékesítéséről sem
mondunk le, amennyiben az árukapcsolást jelent számunkra: "Ma "már eljutottunk oda, hogy mindén készítményt tudunk gyártani, amelyet a „nagy" húsipar gyárt, de
mi rugalmasabban, kis tételben is, a vevő kérésének
megfelelően. Pl. van, aki a világos színű lecsókolbászt
kedveli, van, aki a pirosat, egyik vevő hosszú rúdban kéri
a lángolt karajt, a másik rövidben. Mi minden különleges
kérésnek eleget tudunk és akarunk tenni, és ebben van a
mi erőnk. A méretekből, színárnyalatokból fakadó előnyöket szeretnénk versenytársainkkal szemben kiaknázni,
meglevő gépparkunkkal pedig versenyképes termékeket

Ebben az évben termékszerkezetünkben jelentős változásoktörténtek, amelyek jói felkészült szakembergárdát

előállítani,
- Sikerült-e a tervezett piacbővítés?
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lépéselőnyhöz jut A Surjányhúsnak mik az ezzel kapcsolatos tervei?
- A tény, hogy ebben az évben a vágás költségei emelkedtek (nőttek az állatorvosi, energiai, fenntartási költségek), de az előállítási költség legmeghatározóbb része, az élőállat ára
viszont az utóbbi időszakban olyan drasztikusan
visszazuhant, (15-20 Ft-tal), hogy ez kompenzálja a fenti többletkiadásokat. Ezért mi pillanatnyilag - ha a helyzet nem változik - nem tervezünk áremelést, s később is csak követő árképzést alkalmazunk a mindenkori élőállatár függvényeként.

- Mára már igen, de úgy, hogy először szűkíteni kellett
azt. Azoktól a partnerektől, akik nem szerettek, vagy csak
későn szerettek fizetni, meg kellett válnunk, s helyettük
újakat kellett keresnünk. Ez persze nem ment áldozat
nélkül, előfordult, hogy 200 kg húst vittünk 100
km-re - ami persze már csak az üzemanyagköltség miatt is tiszta ráfizetés volt -, de tettük ezt
annak reményében, hogy így teremtünk új piacot.
Látatlanban a vevő nem vásárol, először rá kellett
vezetnünk, hogy tőlünk érdemes vásárolni, mert
minőségileg jót kínálunk, pontosan szállítunk,
stb. Úgy tűnik, bevált a taktikánk, mert már Pestre, Salgótarján, Eger, Miskolc környékére szállítunk, s több körzetben az eredti 200 kg-os megrendelésből már 4 tonna lett. Előfordul, hogy
olyan vevők jelentkeznek nálunk, akikkel addig
nem voltunk üzleti kapcsolatban, de közvetetten
megismerték termékeinket, s azok megnyerték
tetszésüket. Természetesn a piac bővülésével
párhuzamosan növeljük kapacitásunkat, s úgy
tűnik, szeptember közepére elérjük a 70-80 %-os
kihasználtságot.

Az más kérdés, hogy az ilyen mértékű élőállat-árcsökkenésnek ősszel a húsipar meg fogja
inni a levét. Elfogy a termelői kedv, ezzel együtt
az alapanyag is. Akkor hány %-os áremelésről fognak írni
vajon az újságok?
- Bennem már régen fölmerült, hogyha a húsbizniszből
a nagy haszon a kereskedelemnek jut, miért nem nyit

-Úgy gondolom, a közeljövőben nagyot lehet előre lép- üzletet, üzleteket a Súrjányhús. Aztán május 27-én sor
ni, hiszen köztudott, a húsárak országosan emelkedni került rá, a Kossuth u. 188. alatt megnyílt a cég első üzlete.
fognak. Aki most nem emel, vagy csak nagyon kicsit emel, De miért csak most, miért csak egy?
- Mi is tudtuk, hogy a húsipar kiszolgáltatottságát csak
saját bolthálózattal lehet megszüntetni, de ez
nem olyan egyszerű dolog. Az üzletnyitáshoz
termék kell, megfelelő helyiség, sok utánjárással, engedélyeztetési procedúrával, komoly beruházással jár. Mi most jutottunk odáig, hogy a
feltételek megteremtődtek. Ezzel a kis üzlettel
indítunk, melybeh nemcsak kiskereskedelem
folyik, hanem nagy is, viszonteladóknak nagykeráron forgalmazunk. De nem akarunk itt megállni, ennél sokkal nagyobb távlati terveink vannak. A legközelebbi lépés egy újabb üzlet nyitása lesz a város másik végén... aztán a közepén
is? Majd meglátjuk. Egy biztos: széles választékunkkal, ízeinkkel, s főleg kedvező árainkkal
szeretnénk Törökszentmiklós lakosságát is
meghódítani.
Pásztor
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AHOL A NEGYLEVELU LÓHERE TEREM
Azt tartják, hogy aki gyerekek között él, az maga is sokáig
fiatal marad. Ezt igazolja többek között a Kölcsey Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete is. Fiatal ez a pedagógusgárda, de
nem csak az éveik száma szerint. Tele vannak lelkesedéssel, újés újabb tervekkel; Márciusban gazdag programmal rendezték
meg a KÖCSEY-NAPOK-at. Utána jött a nagy ötlet: ha már a
tanulók tavaly végigjárták a költő életútját és más irodalmi emlékhelyeket, miért ne tehetnék meg ugyanezt a nevelők
is! A gondolatot tett követte,
amiből nyugdíjasaikat sem
felejtették ki.
Az áprilisi napsugár a szokottnál is melegebben sütött
azon a hétvégén, amikor vidám kis társaságunk megérkezett első állomására: a fából készült turistvándi vízimalomhoz. Ez a környék legszebb és legjobb állapotú
ipari műemléke. Ezután Szatmárcseke következett. Csupa virág temetőjében kerestük fel a.c-sónakformájú, emberarcú fejfák között pihenő nagy költő hófehér síremlékét. Néprajzi érdekességként egy 89 éves bácsi mesélt a Kölcsey-családról. Történelemóra volt ez a javából!
Utunk oda vezetett tovább, ahol a kis Tur helyett most egy
felduzzasztott, nagy Tur sietett a „kanyargós Tiszá-ba", egy
másik ág torkolatánál. Petőfi Sándor szemével néztük a csodálatos tájat és kerestük a megénekelt Tisza-part minden látványosságát.

HA VEGRE ITT NYAR
. . . akkor sorban nyílnak a gyermektáborok. Nézzük meg, melyik iskola mit kínál nebulóinak!
A HUNYADI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA programja:
1. Természetvédő sátortábor Pécs
Égertetón 40-50 f<5 részére.
2. Az eltérő tantervű osztályok családi
táborozása lesz júliusban Káptalanfüreden, kb. 20 gyermekkel, 8-10 napig.
3. Egy nyolcadikos osztály kb. 36 gyerekkel a Balaton vidékét járja be a
tanév végén autóbusszal. Állandó
szálláshelyük Káptalanfüreden lesz.
KÖLCSEY FERENC ÁLT. ISKOLA:
1. Nagyvisnyón egy állandó, faházas táborban 90 gyermek/3., 4., 5. o./
piheni ki a tanév fáradalmait júliusban
tíz napig, két nevelővel.
2. A sporttáborban Káptalanfüreden
30 tanuló vehet részt.
3. Szintén harmincan indulnak vándortáborba a Fertő tó vidékér© soproni végállomással.
4. Helyben, az Ipoly Arnold téri épületben unaloműző tábort kínálnak az
egész város érdeklődő gyermekeinek. Két héten keresztül fejleszthetik
kézügyességüket agyagozással, batikolással stb. Felüdülésként strandra
járnak ós heti egy kirándulás is szerepel a programjukban.

Móricz Zsigmond tiszacsécsei emlékházától élményekkel
gazdagon megrakodva értünk éjszakai szállásunkra, Álmosd
község szép új iskolájába.
A meleg nap összes fáradtságát feledtette a kedves fogadtatás.
Határtalan jókedvvel, jólesően heveredtünk el a földre rakott
laticeleken, amit a fényképezőgép lencséje élethűen meg is
örökített - házi használatra! Később a helyhez méltó álmossággal, elégedetten tértünk nyugovóra. /Lehetett volna-e egy
pedagógusnak nagyobb öröme, mint az, hogy még az éjszakát is iskolában tölthette?!/
Másnap megtekintettük a
kúriát, a költő gyermekkorának
és v a k á c i ó i n a k helyszínét.
Számos versét írta itt a „halvány, szerény és halk szavú
férfi, akinek egyetlen szemében a nemzet múlt és jelen bánata tükröződött."
Az irodalmi emlékeket szívünkbe zárva, nem kis irigységgel sétáltunk a gyönyörű
ősparkban-. De-szerencsések
ezek az álmosdiak! Micsoda lehetőségeket rejt egy ilyen hely!
/Ennek ők is tudatában vannak. Szeretnék fellendíteni a falusi
turizmust. / - Közben versengve szedtük az itt bőven termő
négylevelű lóherét! De aki nem talált, annak is lett szerencséje,
mert a debreceni Déri Múzeumban mindenki megnézhette a
világhírű Munkácsy-kiállítást, ami méltó befejezése volt ennek a
szép kirándulásnak.

Hajnal Józsefné
•9

5. Ausztriában 10-12 napos nyelvi tábort rendeznek 30 gyermek részére.
PETŐFI SÁNDOR ÁLT. ISKOLA
Júliusban Káptalanfüreden nyaraltat
kb. 60-70 tanulót nyolc napig 5 neveló.
REFORMÁTUS ÉNEK-ZENE TAGOZATOS ÁLT. ISKOLA:
1. Június 13- 18-ig matematika-számítástechnika tehetségfejlesztő szaktáborba utazik 20 gyermek /3-8. oszt./
két szaktanárral a Szerencs melletti
Simá-ra. Június.20-26-ig az 5-8. osztályos tanulók részére - szintén 20 fó
német és angol nyelvű tehetségfejlesztő tábor lesz városunkban, a kollégiumban.
- E- két táborban mátészalkai, szerencsi és törökszentmiklósi gyerekek
lesznek, összesen 60-an. Az ő iskoláik szaktanárai tartják a foglalkozásokat. Fakultatív program is lesz két kirándulással. Innen Gyulára, ill. Kecskemétre látogatnak. Á tanulók a költségekhez a „TEHETSÉGNEVELÉSERT" alapítványból kapnak támogatást.
2. Augusztus 9-16-ig a Velencei tavi
Sportiskola Északi Vízibázisán sporttáborozáson 60-an vesznek részt. A
szállásköltséget az iskola biztosítja.
A fárasztó tanév után mindenkinek
jó pihenést!

Hajnal Józsefné

Papírszobor

kiállítás

A művelődési Központ Pincegalériájában május 27-én
nyílt meg a megye általános iskolás tanulóinak meghirdetett papírszobor alkotói pályázat kiállítása. Sülye Károlyné
köszöntője után a Városi Rendőrkapitányság vezetője,
Mészáros Lajos rendórómagy nyitotta meg a kiállítást.
A pályázat célja az volt, hogy hagyományt teremtsenek
a gyerekek egymás közötti megmérettetése, kreativitásuk
és kézügyességük fejlesztése területén, valamint kialakítsák a szabályos és biztonságos közlekedés igényét az
általános iskolás korosztály körében.
Amegnyitót ünnepélyes eredményhirdetés követte. A
tíz kiemelkedő papírszobor beküldője könyvjutalomban
részesült, a pályázat támogatói azonban lehetővé tették,
hogy valamennyi gyermek kapjon jutalmat, aki alkotásával
részt vett a versenyben. Köszönet a támogatóknak, akik:
a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztálya, a Városi Balesetmegelőzési Bizottság, Mészáros János alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Szervező Irodája, Papp József magánoktató és Sarkadi Tibor modellező voltak.
Szűcs Zsuzsa
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UT A ROZSA FERENC TERTőL
HÁGÁIG!
Barokk és romantikus estet rendeztek május 15-én a Városi Művelődési Központban. Márkus Erzsébet, a
városunkból elszármazott énekművész Mozart, Haydn, Debussy, Mahler- és Schumann-műveket adott elő.
Darska Izabellazongoraművésznő kísérte, aki emellett Mozart- és Respighi-darabot is játszott. A mindössze
kétszereplős, magas művészi színvonalú hangverseny nagy élményt jelentett a mintegy ötven/!/főnyi közöndégnek, akik vették a fáradságot,
hogy meghallgassák őket.
A műsor után kérdeztem a fiatal
énekművésznót, hogyan alakult az
élete, mióta - mint búcsúzó nyolcadikos - elballagott az akkor még Rózsa
vári Zeneakadémiáról, mint énekFerenc téri Altalános Iskolában.
mester. Ó erősített meg abban, hogy
- „A Debreceni Kodály Zoltán Zeneérdemes
komolyabban foglalkoznom
művészeti Szakközépiskola zeneelaz
énekléssel.
Neki köszönhetem,
mélet-szolfézs tanszakára kerültem.
Ezzel párhuzamosan kezdtem el ma- hogy a Magyar Nemzeti Filharmóniágánéneket tanulni, mint kötelező tan- nál vizsgát tehettem és van évente
tárgyat. Ettől kezdve fontos szerepet 2-3 koncertlehetőségem. Vele voltam
töltött be életemben az éneklés. Érett- egy ötnapos erdélyi vendégszerepléségi után azonban nem volt elég bá- sen is. Tanárnőm célja a magyar
torságom erre feltenni az életem. anyanyelvre épülő énekoktatás és
Nem beszélve arról, hogy ha valaki magánénekesek nevelése.
igazán művészi élményt akar nyújtaMivel én is fontosnak tartom a tőle
ni, ahhoz a zenét minden apró részle- kapott tudást továbbadni, ezért vállaltéig ismernie kell. Ehhez nyújtott nagy
tam el a Kodály Zoltán Magyar Kórussegítséget a főiskolai karvezetés taniskolában a gyermekek hangképzészak, amit Budapesten végeztem, A
sét.
Fontos, hogy már kicsi korukban
főiskolával párhuzamosan két évig a
megismerjék
hangadó szervük ponBartók Béla Zeneművészeti Szakkötos
működését,
mert csak azáltal lesz
zépiskola magánének-tanszakán Aniagzán
kifejező
a
zenei közlésük. Ehdor Éva növendéke voltam. Ekkor találkoztam Adorján Ilona tanárnővel, hez jól fel tudom használni fellépéseaki tíz évvel ezelőtt került át a Kolozs- im tapasztalatait, de ezen túlmenően

nekem is van közlendóm az emberek
felé."
- A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola a beindulásakor különleges iskolának számított. Mit tudhatunk meg
róla?
- „Tizenkét osztállyal működik a
XV. kerületben. Központi nevelóeszköze a zene és az éneklés. Ezzel egy
űrt tölt be az ifjúság zenei nevelésében. Érettségit is ad."
- További pályája várhatóan hogyan fog alakulni?
-,,A magánéletemben bekövetkezett változás adta a lehetőséget egy
négyéves hollandiai tartózkodásra.
Remélem, hogy majd az ottani koncertjeim során - mint Magyarország
egyik szakmai képviselője - megismertethetem az Ilonka nénitől kapott
tudást a kinti közönséggel is. Első
hangversenyem várhatóan augusztus 20-án lesz Hágában.
Befejezésül szeretném megköszönni mai fellépésem lehetőségét a
Művelődési Központ igazgatójának.
Mivel többen vannak Budapesten a
zenei pályán eredményesen működő
törökszentmiklósi fiatalok, jó lenne,
ha nekik is nyílna hasonló alkalmuk a
bemutatkozásra. Hátha akadnának
lelkes követőik!"
- Őszintén gratulálok Erzsikének
az olvasók nevében, és kívánom,
hogy minden, ami most olyan szépnek Ígérkezik, még sokkal szebb legyen a valóságban.
Hajnal Józsefné

AZ UTOLSÓ FORDULÓ
Május 26-án a Művelődési Központban került sor a lapunk
által is ismertetett „HOGYAN MENTSÜK MEG A FÖLDET?"
című vetélkedősorozat tizedik fordulója.
A négy általános iskola tanulói két csoportban versenyeztek.
Más és más feladatokat kaptak az 5.-6., ill. a 7.-8. osztályosok.
Az elmélet mellett érdekes gyakorlatok is szerepeltek. Újságunk
előző száma a harmadik feladatként megírt legjobb levelekből
idézett, ezek között volt az „Egy árva sztaniolpapír" aláírású is.
Most erre kellett kritikát készíteni. Rövid idézet az egyikből:
„A tetszésemet az nyerte meg, hogy a történet valósághű. Az
igazat olyan szépen, olyan meghatóan írta le! Ez végül isfelhívás
az ember számára. Figyelmeztet minket, hogy ha kallódó szemétre találunk, szedjük föl és dobjuk ki. Hiszen gondoljunk csak
arra, milyen rosszul érezte magát a kis sztaniolpapír az utcán,
lábaktól agyontaposva, piszkosan." /És milyen rosszul érzi magát bizony többi kis és nagy társa is, „akik" változatlanul ott

szomorkodnak mindennap az út szélén. Hangosabban kellenne
sírni nekik!/
Mindezek után az utolsó forduló eredményei:
5.-6. osztály:
I. Hunyadi úti Altalános Iskola
II. Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola
III. Petőfi Sándor Általános Iskola
IV. Kölcsey Ferenc Általános Iskola
7.-8. osztály:
I. Kölcsey Ferenc Általános Iskola
II. Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola
III. Hunyadi úti Általános Iskola
IV. Petőfi Sándor Általános Iskola
- Mint tudjuk, ünnepélyes eredményhirdetés Szenttamáson,
június 4-én lesz.

Hajnal Józsefné
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IRÁNY: MEXIKÓ!
A szerencsés nyertes pedig Zagyi Péter, a Bercsényi
Miklós Gimnázium 1 .b osztályos tanulója, a Xantus János
országos földrajzi verseny második helyezettje.
Még csak 8. osztályos volt Kengyelen, amikor szülei a
Népszabadságban
olvasták a középiskolásoknak szóló felhívást. Benevezését
már gimnazistaként Pécsre küldte a Janus Pannonius Tudományegyetemre.
Innen kezdve peregtek az események.
Október 19-én iskolai forduló, 250 maximális pontszámmal.
/170-től számított a pontszám a megyeire./ 0 217 pontot
ért el. A szolnoki fordulóba hárman jutottak az iskolából:
ó, az elsós és két III. osztályos. Itt a ponthatár már 178.
Péter a 207,5-es eredménnyel másodikként érkezett az
országos döntőbe. Csupán 3,5 ponttal előzték meg.
Tavasszal volt Pécsett a mindent eldöntő verseny. Első
nap 140 pontos írásbeli forduló, majd a tíz legjobbnak
másnap a szóbeli. Nagyon komoly megmérettetés volt. A
zsűriben tanszékvezető egyetemi tanár az ELTE-ról, az
Élet és Tudomány két képviselője, a HVG kiküldöttje . . .
Itt már főiskolai szinten ment a társalgás! Nem húztak
tételt, hanem nagyon tág témakörben jöttek a kérdések.
Pl.: Beszélni kellett Magyarország kőolajtermeléséről.
Utána még különböző gondolkodtató kérdésekre kellett
megfelelni. Szerencsére, Peti előzőleg áttanulmányozta
édesapja főiskolai tankönyveit!
A hattagú zsűri pontozása alapján tíz percen belül
megtörtént az eredményhirdetés. Első helyezett egy szekszárdi III. osztályos, második Zagyi Péter, a legfiatalabb
és egyetlen elsős versenyző! Igy annak az expedíciónak
lesz tagja két társával együtt, amelyik 35 napon keresztül

fog kutatást végezni Xantus Jánossal kapcsolatban Mexikóban és Délnyugat-USÁ-ban.
Essék szó a tanárokról is, akik a győztest a tudás útján
idáig vezették! Kengyelen az édesapja, itt, a gimnáziumban pedig Répási Bertalanná tanárnő. Nekik is szívből
gratulálunk!
De nem csak ennyi a történet! Péter nem elégedett meg
egy tantárggyal. Kémiából is elindult a győzelemért - és
első lett az Irinyi János középiskolai versenyen. Ebben
már nagy a gyakorlata; 7. osztályos korában országos
első, 8. osztályban országos harmadik volt!
Az első félévben beneveztek néhányan az l.-ll. osztály
számára meghirdetett versenybe. A házi forduló után
Szolnokon választották ki a továbbjutókat. A Pálffy János
Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskolában különböző
kategóriákban írásbeli és gyakorlati feladatokat oldottak
meg. A hét közül ó lett az első, 51 ponttal vezetett a
második előtt. Győrben országos döntő április 29-30-án
és május 1-jén. Újra írásbeli, majd gyakorlati mérés, számítás. Szóbelire csak az öt legjobb mehetett. Legtöbb
pontszámot ó vitt, helye ezzel biztosítva volt az élvonalban.
Mint országos első, az emlékplakett és oklevél mellett
egy rádióval és egy könyvvel térhetett haza. Együtt örült
vele kengyeli kémia-tanára és Tóvizi Edit tanárnő, akik
elkísérték a döntőre. Fogadják ók is őszinte elismerésünket!
Milyen egyszerű mindezekről beszámolni, de mennyi
munka és kitartás kellett még atehetség mellé! Hogy hova
vezet majd ez a sikeres út, csak a jövő fogja megmutatni.
A minden tárgyból kitűnő ifjúnak még van ideje pályát
választani, egyet azonban már most hiszek: Bármerre
indul, fogunk még hallani róla. Csak azért drukkolok,
őrizze meg mindig azt az egyszerűséget és szerénységet,
ami most a tehetségéhez párosul, hogy EMBER tudjon
lenni mindig, minden időkben.
Jó utat Péter!
Hajnal Józsefné

„MEGVESZEKEDETTEN HIVO VAGYOK"
Beszélgetés

Kozma atyával,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Április 10-én Budapesten a Testnevelési Egyetem aulájában rendezték meg a Helyi
Lapok Országos találkozóját. A meghívott vendégek között volt Kozma Imre (Kozma
atya), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke is. Amikor a fórum befejeztével az
újságírók interjúkat készítettek a meghívottakkal, ót választottam ki beszélgetőpartnernek.
- Csilla von Boeselager asszony halála laz 6 segítségével alakult meg 1989-ben a
magyarországi Máltai Szeretetszolgálat/ okozott-e valami változást a szervezet életében?
-Nagyon kedves munkatársamról kérdez. Egy olyan embert ismerhettünk meg Csilla
vonBoeselager személyében, aki ízig-vérig magyar maradt annak ellenére, hogy életét
külfödön élte.
Reménykedünk abban, hogy semmi változás nem következik be távozásával. Először is azért, mert hiszek abban, hogy föntről jobban fog segíteni bennünket, mint innen
lentről. Megveszekedetten hívó vagyok minden értelemben. Másodszor nagyon sok
riválisa volt Csilla asszonynak, és ezek a riválisok most rákapcsoltak. Remélhetőleg mi
ennek az eredményét tapasztaljuk majd.
Csilla asszony segítségével olyan hálózat alakult ki Európában és a tengeren túlon,
hogy igazából nem tudjuk kézben tartani a hatalmas lehetőséget, aminek birtokában
vagyunk.
Annyi felajánlás, adomány érkezik, hogy képtelenek vagyunk fogadni. Ebben az
esztendőben 3,6 milliárd forintnyi érték érkezett az országba a Máltai Szeretetszolgálat

elnökével

réven.
Úgy tűnik ez továbbra is így lesz.
- Milyen nyilvánosságot kapnak a médiában?
- A Magyar Rádió és a Magyar Televízió keresztény adása még egyetlen egyszer
sem kérdezett meg bennünket öt év alatt. A sajtó és az újságírók úgy tűnik, segítőkészek
és mellettünk állnak.
- Milyen közeli terveik vannak?
- A legnagyobb tervünk ebben az esztendőben egy közép-kelet-európai oktatócentrum kiépítése, ahol a kelet-európaiak karitatív tevékenységének végzését támogató
oktatás folyik majd. Ez egy nagyon nagy vállalkozás. Ezenkívül a határon túli magyarok
megsegítése is célunk. Erdélyben a harmadik gyermekotthon építését fejezzük be - ez
egy nagyváradi ayermekszanatórium, mely 900.000 márka ráfordítással épül.
- tgyre több a kallódó fiatal, terjed a kábítószerezés. Ez ellen mit tehet a Szeretetszolgálat?
- Terápiára van szükség. A legjobb terápia pedig az, amikor az emberek jót tesznek.
Ha a fiatalok hozzánk jönnek először is jól megdolgoztatjuk őket, másodszor megtapasztalják az élet sokszínűségét és szükségeit.
Ha bekapcsolódnak a munkánkba, biztos vagyok benne, hogy nem lesz kedvók
kábítózni. Ki fog esni az életükből.

Busái

Barbara
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KOZEPMEZONYBEN
Az idén május 25-én második alkalommal kapcsolódott
be városunk a Kihívás Napja országos rendezvénysorozatába. Ezen a napon az általános iskolákban nem volt
tanítás, a középiskolák viszont csak délután és este kapcsolódhattak a programokba. Az egész napos program
0.00-kor indult a 15 perces kerékpározással. Kb. 60-an
vállalták a le sem fekvést vagy korai felkelést. Fél óra
múlva közel 90-en startoltak az éjszakai futóversenyen,
közülük többen a gimnáziumi végcélnál le is parkíroztak,
hogy nézői vagy résztvevői legyenek a 0.1-kor kezdődő
kispályás labdarúgótornának, amelyen 5 csapat vett részt.
Az óvodák és általános iskolák 8-9 órakor kezdtek színes,
nagyon sok gyereket megmozgató proramokkal. Az iskolák közötti versenyen I. lett a Református Ált. Iskola 3924,
II. a Petőfi 3198, III. a Kölcsey 2627 ponttal. Az első
helyezett egy évig birtokolhatja a „Kihívás Napja" kupát,
amely háromszori elnyerés után talál végleges gazdára.
Jól szerepeltek az óvodák is, összesen 2559 pontot értek
el. A munkahelyek közül a Taurina, Gabona és a MÁV, az
intézményekből a Pszichiátriai Betegek Otthona szerepelt
átlagon felül. Érdekes színfolt volt a 13-kor kezdődő „Ki
tud többet gurítani?"tekeverseny, a pályaudvari autóbusztolás, s akadtak, akik a strandon úszással teljesítették a
többször 15 percet.
Kiemelkedett a városi rendezvények közül a Fáy lakótelep Fehér László képviselő által szervezett programja,
amelyen 672-en vettek részt.
Volt foci, kézilabda, futás, még vacsora is.
Törökszentmiklós ez évben 19.312 pontot ért el ennyiszer 15 percet sportoltak a város lakói- amely eredménnyel a 44 hasonló kategóriájú település közül a 28
helyen végzett.
-H-

A KIHÍVÁS

NAPJAN

Biciklizés „helybenjárva"

A csigák is beszálltak a versenybe

De hol van az ellenfél?

A labdát az ovisok is szeretik

Egy szép ívű távolugrás

Van , aki tolja, van, aki nézi
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GOMBASIRATO
Jellegzetes színfolttal lettünk ismét szegényebbek.
Bár esetlen, csúnyácska volt életében, de szerepe pótolhatatlan - szerintem -, ezért is kell búcsúznom tőle, s a
benne szorgoskodó barátaimtól, mert jó volt hozzánk életében, őrizzük meg emlékét holtában is.
1994. május 12-én képviselő-testületünk hosszú, de jelentőségénél fogva abszolút értelmetlen vitázgatással letörölte a Gombát a piacról, teljesítve ezzel korábbi határozatunkat a piacrendezés tárgyában. Mégis nehéz szülés volt
a döntés. Értékén felüli pénzt akarlak egyesek kivasalni
önmagukból, az ÁFÉSZ-en
keresztül, hiszen az ÁFÉSZ
tagjai, és mi közel 5 ezren vagyunk miklósi adófizető polgárok.
Nekem a vita unalmában 28
éves miklósi életemből az ezzel kapcsolatos tények vágódták az agyamba:
"Vasbolt" . . . a zöld bodega,
mint kontényernyi vasbódé
átváltozott a piac közepén, s
hajnalban már hosszú sor
várta az oldalát is védő féltetó
felemelését, hogy Mihók Barna kezéből átvehesse a mindennapit, a papramorgót, na
meg az olcsó ízletes falatokat az üres melósgyomorba.
Lángos, hurka, kolbász, kocsonya, mind-mind jó illatú, s
borkorcsolya is táplálta a hajnali sorakozókat.
Csörrent a fillér a bádoglapon, könnyebb lett a munkakezdés, mert a gyomorba is jutott valami, persze az akkori kor
igényeinek megfelelően.
Fújta a szél, verte az eső, néha a hó is, - a kopott, nem
éppen úri közönséget.
Aztán fejlődtünk. Új fabarakk épült, szintén az akkori idők
igényeinek megfelelően. Csúnyácskán árválkodott a piac

sarkában az istenadta, - bocsánat áfészadta - de kimondhatatlan volt a minőségi változás, hiszen zárt ivóterem
volt, így nemcsak enni, inni, de istenbocsá, még pisilni is
fedett helyen lehetett, majdnem, hogy ingyen. Ez volt ám
a fejlődés.
Fénykorában mindig tele volt ivóhelyisége vendéggel, irodája rendőrrel, protekciós törzsvendéggel - magamat is
beleértve - legalább tízen foglalatoskodtak, nők, férfiak
vegyesen. A teljesség igénye nélkül: Csöke Pista, Tóth
Jóska, Kerepesi Pali és asszonyok, lányok sora segítette
ízlelóbimbóim bódulatát a
fokhagymás abáltszalonna, grillcsirke, sültkolbász,
kocsonya finom és olcsó
értékeivel. Később a vásárcsarnok felépítése lassú
halálra kárhoztatta, csak a
helye lett érték a piacrendezés miatt.
Én mégis hiányolni fogom,
mint ahogy Pesten is hiányolom az llkovicsot a Nyugati elől. Nem a csöveseket, a koszt, hanem az ízeket, a hajnali olcsó bablevest, na meg a fiatalságomat, mikor az egész éjszakai bumlizás után Szeged és Szombathely között utazva
kis pénzért elüthettem az éhemet.
Itt is ezt éreztem most. Lesz-e vajon helyette és hol, olcsó
grillcsirke, sültkolbász és dumaparti. Kovács Pista komámmal, Ágotái Sanyi, Urbán Imre és Kelemen Lacival,
csak úgy az iroda mellett áldogálva.
Ezért köszönöm mindannyiónk nevében az ÁFÉSZ-nek, tehát önmagunknak is - hogy volt, s remélem lesz is
korszerűbben, másütt, olcsón egy új Gomba.
Dr. Süle Mihály

NYAR ES SZERELEM
/Szabó Sándor versei/
NEKEM
MESÉLSZ
Titkunk titkán
hajnali fény,
csöndesen töpreng
csillagok hada.
Álmos szemmel
Pihenni térekEurópa közepén
felsikoltó tisztesség,
kopott öregség
felel a tájon.
Hármas szorításban
Szemem tündöklésén
téged látlak
Örömteli virágzásban
nekem mesélsz!?:
Elringató tündérien
velem tartasz a holnap
ébredő tisztaságán.

MINDEN ESTE
Összegyűrt messzeség
csillagporos útjain,
a csiszolt éjszakában
kikacagott a vágy,:
tikkadt szőnyegén
ébredez a remény...
Testem áthevült a
simogató szorításban,
pirkad a hajnal,
piciny bátorsággal
megyek hozzád...
A könnyú hevületben,
vágyhozó ébredésben,
szerelemtől mámorosan
arcpirító boldogságban,
rózsás hallgatásban,
remegő testtel,: minden
este szorongó virágzásba
simogat a szerelem ...

POMPÁS GYÖNYÖR
Hihetetlen átéléssel
gyönyörök kertjében,
pompázó tisztaság,
csöppnyi kíváncsiság
játszik szívemben.
E kellemes sodrásban
felőled álmodtam!
Élmények özönében
csodálom szőkeségét
misztikus világát.
A mosolyok barsonnyán
izzó, lángoló kánaániIzgató gyengédség
őrült mámorok
tengerében fürdöm!
Érdekes izgalom
kerített hatalmába,
Isteni nő, őrzelem ...
Bennem rejlik a
könyörtelen szerelem
májusi virágzása
gyülemlik testemben,
testedben nyár,:!
Reményt adó élet.. .

«»

••

OROMOK
KÖZÖTT
A szabad fény ölén
hozzád vonzódom,
téged kereslek
éltető asszonyom
mutasd az utat,
eléd megyek .../
Feljövőhajnal
reményes fürtjein
moccanásod lesem!Fogj karon a
szakadék szélén,
ölelj magadhoz,
szeress, szeress,
kötődöm hozzád, a
végtelenség tiszta
szivárványos húrja in.
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Jogi tanácsok
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
A közös tulajdon (II.)
A közös tulajdon ismertetését a tulajdonjog alapvető Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok szerint is
szabályaival kell kezdeni, hiszen itt nem valami különle- a tulajdonjogot csak vagy az egész ingatlanra, vagy annak
ges tulajdoni formáról van szó, csupán arról, hogy a tulaj- eszmei hányadára lehet bejegyezni. Ennek jelentősége
donjog ugyanazon a dolgon egyszerre több személyt illet nagy, mert a tulajdoni hányadok aránya határozza meg a
meg. Ebből természetesen adódnak olyan sajátosságok, jogok és a kötelezettségek mértékét: "A vagyontárgy haszamelyek külön szabályozást igényelnek.
nai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában
Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság biztosítja illetik meg, ugyanilyen arányban terhelik őket a fenntara tulajdonhoz való jogot, Magyarország gazdasága olyan tással járó és egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból
piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon eredő kötelezettségek és ugyanilyen arányban viselik azoegyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
kat a károkat, amelyekért nem közülük terheli valamelyiküket
a felelősség."
A tulajdonnosnak tehát sokféle jogosultsága van, amelyeket védeni, ugyanakkor azonban bizonyos mértékig
mégis korlátozni kell. Mindenkinek tartózkodnia kell az
olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogainak
gyakorlását veszélyeztetné. (Ezek az ún. szomszédjogi
szabályok, amelyek ismertetésére a későbbiekben kitérek.)
Különösen fontos ezt szem előtt tartani közös tulajdon
esetén, hiszen ilyenkor a tulajdonjog ugyanazon a dolgon
illet meg több személyt, akiknek így szükségszerűen
együtt kell működniük egymással. Éppen ezért le kell
szögezni, hogy a tulajdonostársak joga minőségüeg azonos, midegyikük a tulajdonjog valamennyi jogosítványát
gyakorolhatja az őt megillető tulajdoni hányad erejéig.
Mindannyian egyformán jogosultak tulajdonuk birtoklására és használatára, de ezt a jogot egyikük sem gyakorolhatja a többiek jogainak és törvényes érdekeinek sérelmére.
A közös tulajdonnak az ingatlan annyiban lehet tárgya,
amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartható. A közös tulajdon így fennállhat:
- földrészleten (ha a földön épület áll, azzal együtt),
- épületen (ha ez nem vagy csak részben a földtulajdonos
tulajdona),
- társasházi öröklakáson és a szövetkezeti lakáson, továbbá a külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló
helyiségeken,
- a közterületről nyíló pincén (ide tartozik még a föld alatti
raktár, garázs, stb.)
A tulajdonjog mindig meghatározott hányad szerint oszlik
meg a tulajdonostársak között. A közös tulajdon tehát
eszmei hányadok szerint meghatározott jogközösség,
amelyben mindenkit azonos szintű jogok illetnek meg,
ezek csupán mennyiségileg különbözhetnek egymástól.

Kétség esetén, vagy ha más arányt nem lehet megállapítani, azt kell vélelmezni, hogy minden tulajdonostársat
egyenlő arányban illeti meg a tulajdonjog. A tulajdoni
arányok megállapítása a felek megegyezésének hiányában
a bíróság hatáskörébe tartozik.
A tulajdonjogból eredő jogosultságok elvileg mindegyik tulajdonostársat az egész vagyontárgyra nézve megilletik, ezért a használat kérdésében mindenképpen meg
kell egyezniük egymással.
A megállapodás történhet írásban, szóban és igen gyakran
rá utaló magatartással, amikor az egyik fél általa kialakított
gyakorlatot a másik fél hosszabb ideig tudomásul veszi, az
ellen nem tiltakozik.
A megegyezés szólhat úgy is, hogy az egész ingatlan az
egyik tulajdonostárs birtokába kerül. Sajátos esete ennek,
amikor a házastársak különválnak és a tulajdonközösség
megszüntetéséig egyikük elköltözikotthonról. Gyakoribb,
hogy a tulajdonostársak a használatot megosztják. Ez történt időben, amikor a nyaralót egyik hónapban az egyik
tulajdonos, a másik hónapban a másik használja, de történhet térben is, amikor az ingatlant közösen lakják. Természetesen a használat mértéke, elsődlegesen a tulajdoni
hányad mértékéhez igazodik, de a felek megállapodásban
teljes szabadságot élveznek, úgy rendezik a használatot,
ahogy akarják.
A közösen kialakított használat egyoldalúan nem változtatható meg. Ha a külső körülmények változása miatt
az egyik fél számára előnytelenné válik a használat módja,
és a másik fél ragaszkodik a régi gyakorlathoz, a bíróság
módosíthatja a megállapodást.
Dr. Szentmiklósi Ágnes
A "SANSZ" BT. jogi tanácsadója
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ÉRKEZÉS-DEBRECEN FELŐL I N D U L Á S - P E S T - F E L É
ÓRA
4.23
5.21
5.35
6.06

6.34
6.44
7.04
7.34
8.16

8.30
9.39
10.52
12.36
15.06
16.13
16.27
16.37
17.34
18.14
18.22
18.34
19.42
20.41
21.05

HONNAN
P. LADÁNY
DEBRECEN
B .keresztes
Kisújszállás
NYÍREGYHÁZA
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN

MEGJEGYZÉS
SEBES
SEBES
GYORS
SZEMÉLY
SZEMÉLY
SZEMÉLY
GYORS

ÓRA
4.24
5.22
5.36
6.07
6.36
6.45
7.05

MÁTÉSZALKA
Kisújszállás
NYÍREGYHÁZA
ZÁHONYNAGYVÁRAD
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
MÁTÉSZALKA
P.ladány
NYÍREGYHÁZA
Kisújszállás
ZÁHONYNAGYVÁRAD
ZÁHONY

GYORS
SZEMÉLY
GYORS
GYORS

ZÁHONY
ZAJTAMÁTÉSZALKA
TEMESVÁRNYÍREGYHÁZA
NYÍREGYHÁZA

7.35
8.17
8.31
9.40

HOVÁ
B.pest
B.pest
B.pest
SZOLNOK
Bpest
B.pest
B.pest
Keszthely
B.pest
SZOLNOK
B.pest
B.pest

MEGJEGYZÉS
NAPONTA
NAPONTA
NAPONTA
NAPONTA
NAPONTA
A HÉT ELSŐ MUNKANAPJÁN
VI. 25-ig és IX. 3-tól Szabadnap
VII. 4-től -VIII. 28-ig naponta
NAPONTA
MUNKANAP
NAPONTA
NAPONTA

GYORS

10.53

B.pest

NAPONTA

SEBES
SEBES
SZEMÉLY
SZEMÉLY
GYORS
SZEMÉLY
GYORS

12.37
15.07
16.14
16.28
16.38
17.35
18.15

B.pest
B.pest
B.pest
B.pest
B.pest
B.pest
B.pest

NAPONTA
NÁPONTA
Hét első munkanapját megelőző nap (vasárnap)
NAPONTA
NAPONTA
NAPONTA
NAPONTA

SZEMÉLY

18.23

SZEMÉLY
SZEMÉLY

18.35
19.43

B.pestK.K
SZEGED
B.pest
B.pest

GYORS

20.42

B.pest

.A hét első munkanapját
megelőző nap (vasárnap)
NAPONTA
a hét első munkanapját
megelőző nap (vasárnap)
vasárnap nem közi.

SZEMÉLY

21.06

B.pest

csak vasárnap közi.

ÉRKEZÉS-PEST FELŐL INDULÁS-DEBRECEN-FELÉ
ÓRA
5.04
7.Ó7
7.37

HONNAN
SZOLNOK
SZOLNOK
B.pest

MEGJEGYZÉS
SZEMÉLY
SZEMÉLY
GYORS

ÓRA
5.05
7.08
7.38

7.56
9.02

B.pest
B.pest

SZEMÉLY
GYORS

7.57
9.03

10.42
12.41
13.32

B .pest
B.pest
B.pest

SEBES
SEBES
GYORS

10.43
12.42
13.33

13.57
14.04

B.pest
B.pest

SZEMÉLY
SZEMÉLY

13.58
14.05

14.46
15.36

B .pest
B.pest

SEBES
GYORS

14.47
15.37

15.45
16.12

B.pest
B.pest

SZEMÉLY
SZEMÉLY

15.46
16.13

16.32

B .pest

GYORS

16.33

17.04
17.45
18.19
18.30

B.pest
B .pest
B .pest
B.pest

GYORS
SZEMÉLY
GYORS

17.05
17.46
18.20
18.31

19.12
19.46
20.02

SZOLNOK
B .pest
FONYÓDB.pest
B.pest
Bpest
B.pest

SZEMÉLY
SEBES
SZEMÉLY

19.13
19.47
20.03

GYORS
SZEMÉLY
SEBES

20.36
20.35
22.47

20.35
20.34
22.46

MEGJEGYZÉS
HOVA
NAPONTA
ZÁHONY
MUNKANAPOKON
KISÚJSZÁLLÁS
NAPONTA
NAGYVÁRADZÁHONY
ZÁHONY
NAPONTA
NYÍREGYHÁZA
NAPONTA
MÁTÉSZALKA
DEBRECEN
NAPONTA
NYÍREGYHÁZA
NAPONTA
P.ladányNAPONTA
MAROSVÁSÁRHELY
PÜSPÖKLADÁNY
NAPONTA
MÁTÉSZALKAA hét utolsó
ZAJTA
munkanapján
NYÍREGYHÁZA
NAPONTA
NYÍREGYHÁZANAPONTA
NAGYBÁNYA
KISÚJSZÁLLÁS
NAPONTA
ZÁHONY- K. K.
a hét utolsó munka
SZEGEDRE
napján (péntek)
MÁTÉSZALKANAPONTA
NAGYVÁRAD
DEBRECEN
NAPONTA
DEBRECEN
NAPONTA
DEBRECEN
Hét utolsó munkanapján
NYÍREGYHÁZA
NAPONTA
BRASSÓ
; KISÚJSZÁLLÁS
NAPONTA
DEBRECEN
VII. l-ig és VIII. 29-től a hét első munkanapot megelőző nap
DEBRECEN
VII. 4-VIII. 28-ig
NAPONTA
DEBRECEN
MUNKANAP
szabad és munkaszüneti nap
DEBRECEN
NAPONTA
DEBRECEN
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Tisztelt Tagtársaink!
: Az 1992. Június 20-án életbe lépett: alapszabály szerint szövetkezetünkben a tag[
sági viszony feltétele a 3000 Ft-os részjegy jegyzése.
í
A korábban jegyzett 300»-, illetve 500 Ft névértékű részjegyeiket
\
1995. július 31-ig részletekben is kiegészíthetik 3000 Ft-ra.
!
További felvilágosítást a szövetkezet központjában adunk
{Törőkszentmiklós,

Kossuth

u.

1$$.)

Vezetőség
AKCIÓ! * AKCIÓ! * AKCIÓ! * AKCIÓ! * AKCIÓ! * AKCIÓ! AKCIÓ!
1994. június 10-én és 11-én kedvezményes vásárlási akciőí
' Használja ki a lehetőséget! Ismét olcsóbban vásárolhat az Áfész boltokban,

ÁFÉSZ * ÁFÉSZ * ÁFÉSZ * ÁFÉSZ
TAURINA - A G R Á R KFT

¿Ci

OC ALFA-LAVAL

££HHS
» ( t a r o

cafpwME)

H a s z n á l t parcella k o m b á j n o k
CLAAS

Bála kötöző zsineg
fehér, teljesszárú sodrott
- kiadóssága 3 5 0 f m / k g
-szakítószilárdsága 2 8 6 0
Text

Columbtis

-összetétel 100% polipropilén
Ár 133 Ft

Motorteljesítmény: 29 LE(benzinmotoros)
Vágóasztal szélesség 1,80 m
Ár Szalmaszecskázó szerelve:
290.000 Ft
Bálázóval szerelve:
360.000 Ft
Áraink

az ÁFÁT-t is

tartalmazzáki

Háztáji fejögép
- Alfa Laval fejőkészülékkel
Ár 109.000 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Óballai út

Teleion: (56) 375-540 vagy Törökszentmüdós 82, Teleic 23-557
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VILÁGÍTÁST MINDEN KEREKPARRA! "

Május 21 -én a Városi Polgárőrség és Városi Rendőrkapitányság közös szervezésében sor került a Molnár Gábor által kezdeményezett „Világítást minden kerékpárra!" akció kibővített változatára. A kibővítés azt jelentette, hogy a kerékpárok hozott
anyagból való világítóberendezéssel felszerelése és azok díjtalan javítása mellett a bűnmegelőzés és a tulajdonosok védelme
céljából a két szervezet alakosság által hozott kerékpárokat több
helyen gravírozással, gyakorlatilag eltüntethetetlen - csiszolás
után is előhívható - egyedi jelzéssel látta el. A kerékpárokat
számítógépes nyilvántartásba vették, amely segítségével gyorsan megállapítható, hogy a jelzett jármű kinek a tulajdonát képe-

zi. A több helyen feltüntetett kód gyakorlatilag kizárja a tolvajok
számára a lopott kerékpár alkatrészeinek értékesítését is.
A szombati termés 73 kerékpár volt, sajnos idóben több
jelölésére nem volt lehetőség. De szerdán folytatódott az akció,
és
A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL A RENDŐRSÉG A KAPITÁNYSÁG UDVARÁN EZENTÚL MINDEN SZERDÁN 1/2 8-12 ÓRA KÖZÖTT VÁRJA AZOKAT, AKIK HASONLÓ
IGÉNNYEL JELENTKEZNEK. A MEGJELÖLÉSI AJÁNLAT
NEMCSAK KERÉKPÁRRA, HANEM KISMOTORRA, AUTÓSRÁDIÓRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI CIKKEKRE IS VONATKOZIK.

ELFOGYNAK A RENDORSEGI HÍREK?
Hogy a hirtelen beköszöntő meleg okoz bágyadtságot, vagy
a javuló közbiztonság teszi, nem lehet tudni, de az előző hónapban kevés bűnözéssel kapcsolatos említésre méltó esemény
történt városunkban. A tény mindenképpen örvendetes, a szomorú viszont az, hogy a néhánynak is egy kivétellel fiatalkorú
elkövetők a főszereplői.

Úti Iskola udvarán Tóth Sándor nyomzóhadnagy és Rúder László törzsőrmester karjaiba futottak. Az egyik elfogottról - Búzás
Károlyról - kiderült, hogy már korábban is betört a sörözőbe,
ahonnan 20.000 ft értéket tulajdonított el. Társa, Fekete Csaba
sem először vett részt hasonló akcióban.

« « *

Május 16-án a gépkocsizó rendőrjárőrök felfigyeltek arra,
hogy a Bocskai úti Tisza Diszkont udvaráról a kerítésen két
ember mászik ki. Azok is felfigyeltek a közeledő rendőrkocsira,
és menekülőre fogták a dolgot. A járőr tagjai látván, hogy hétköznapi módon nem foghatják el a két gyanús alakot, olyan
trükkhöz folyamodtak - a módszert nem áruljuk el
amely
segítségével két tűz közé tudták szorítani a menekülőket. Elfogták F. Sándor és M. Csaba fiatalkorúakat, akik az áruház udvarára azzal a szándékkal másztak be, hogy onnan visszaváltható
üvegeket tulajdonítsanak el. A nyomozás során kiderült, hogy
rövid időn belül immár neayedik alkalommal látogatták meg a
diszkontot ugyané célból. Mindig zsákkal, nagy szatyrokkal felszerelve, s egy-egy alkalommal 60-80 üveget is elvittek. A fiatalok azt is bevalottak, hogy április és május folyamán szintén négy
alkalommal betörtek a Róbert Sörözőbe, ahonnan váltópénzt,
cigarettát, csokoládét, italt vittek el, egy-egy alkalommal 1820.000 Ft értékben.
Az ügy még nem zárult le.
Május 19-re virradóra F. Jánosék lakásudvaráról eltulajdonítottak egy Honda Civic típusú személygépkocsit. A tulajdonos
bejelentese után a kapitányság országos körözést adott ki,
amelynek eredményekent május 24-én délután a járőr Szapárfaluban felismerte és megállította az autót, mellyel egy négy fős
fiatalkorú társaság kocsikázott. Akihallgatás során kiderült, nogy
a Hondát nem ők lopták el, hanem O. Károly szintén fiatalkorú,
aki csak kölcsönadta a haveroknak, mint sajátját, egy miklósi
gazdacj embertől kapott ajándékát. Ó. Károlyt, a 604. sz. Szakmunkásképző tanulóját, aki Örményesen lakik, az állomáson
várták a rendőrök, de ó észrevéve, hogy nem áll a szokott helyen
a gépkocsi - az állomáson kellett volna várnia-, nem szállt le a
vonatról, hanem továbbutazott Debrecen felé. A most már személyére vonatkozó körözés eredményként Debrecenben fogták
el hajnalban. A nyomozás során már lopásra is fény derült.
• « «

Május 25-én éjszaka szintén egy rednőrjárőr figyelt fel rá,
hogy a Róbert Sörözőben betörők vannak. Azok észrevéve a
rendőrkocsit, itt is futásra vették a dolgot, de pechjükre a Kölcsey

Május 29-én hajnalban két fitalkorú - E. Imre és Ny. László
Tiszatenyőre indult a Polip discóba. Mivel pénzük nem volt,
elindultak az általános iskolába, hogy legalább a belépőre való
200 Ft-ot előtemtsék. Az ablakot betörve bejutottak az épületbe,
feldúlták a tanári szobát. Mivel pénzt nem találtak, az iskolai
büfében folytatták a kísérletezést. Amire vágytak ott sem volt, de
hogy ne üres kézzel menjenek el, az ott talált farmerkabátot
elvitték.
Útjuk a község egy már bezárt kocsmájába vezetett, amelybe
a rács lefeszítése után a WC ablakán keresztül jutottak be. Mivel
forintra itt sem leltek, megelégedtek egy számológéppel, némi
itallal, rágógumival, s távoztak. A megindított nyomozás során
kiderült, hogy E. Imre egy másik barátjával M. Mihállyal már
egyszer betört az iskolába, amikor is egy rádiómagnóval lett
gazdagabb. A nyomozás ellenük még folyamatban van.

FELHÍVÁS
A TELEFONELŐFIZETŐKHÖZ!
Tőrökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Irodája kéri azokat a lakasokat, akik 1991-92-ben
az Önkormányzatnál előfizettek telefonra, és időközben
lakcímükben vagy leendő telefonjuk beszerelési helyében változás következett be, H azt még nem jelentették
be a műszaki irodán, tegyék meg azi 27-íg a polgármesteri Hivatal 3Ö7-es szobájában.
Jelzésűkkel az ügyintézés zökkenőmentessé tételét segítik» ame lyet előre is koszon
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

1994. június 10.
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MEGSZÉPÜLVE, BŐVÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOKKAL

AZ IDÉN IDŐBEN NYITOTT A STRAND
Az idei év strandszempontból jóval
szerencsésebb volt a
tavalyinál. Akkor még
június közepén - dögmelegben - is csak
abban reménykedhettünk, talán nem
kell az egész nyarat
végigizzadnunk, vagy
a Tiszára mennünk,
ha hűs vizet óhajtunk.
Most nem csúsztak a
felújítási munkák,
nem fenyegetett járványveszély, s a bátrabbak május 21-én - kicsit borongós volt az idő - már
nyitott fürdókapukat találtak. Az már belépéskor látszott,
hogy a környezet szebb, mint bármikor valaha is volt:

ezeket csak a nyitáshoz
szükséges minimumfeladatoknak tekintették.
Félig kész állapotban van
a nyugati színvonalú vizesblokk - WC-kel, tusolókkal,
kézmosókkal, mozgássérültek részére készült speciális
piszoárokkal, mosogatóval , hamarosan üzembe lép a
nyugati kempingezők számára nyitandó MINI MARKÉT - ne kelljen reggeliért,
vacsoráért a városba menniük -, az öltöző épületében
pedig némi átalakítás után
hamarosan éjszakai bár nyílik meg.
Javul a helybéli strandolok kiszolgálása is, afabüfében

csodálatosan nyírt, locsolt gyep, frissen ültetett tuják, vakító fehérre meszelt medencék, tiszta víz várta a látogatókat, s a szúnyogirtás is megtette a magáét.
A Pócs Zoltánnal és Andrással - a fürdő és kemping
üzemeltetőivel - folytatott beszélgetésből kiderült, nem kis munkába
került, hogy ilyen korán
és ilyen körülmények
között várhatták az első
vendégeket. Háromszor
meszelték a medencét,
ötször nyíratták a füvet
az egész strand területén, kijavították a hibás
csempeburkolatot, a
csónakázó tó szélére
fűzfákat ültettek. De

egytálételek - hurka, koiDász sültkrumplival, virsli, pulykaés csirkemellf ilé - lesznek kaphatók harmadosztályú áron.
A csúszdán - szemben a tavalyival - langyos vízben lehet
lecsúszni, a nagymedence vize 20 °C-os, s a gyerekeknek
olyan csaptelepeket szereltekfel, amelyek vízágyúszerűen lövik levegőbe a vizet.
Ez a jelen, de az ígéretek
szerint a nyár folyamán még
egyéb kellemes meglepetések is várnak a fürdót felkeresőkre. Az biztos, hogy az
első fecskék a nyitás napján
kellemesen^érezték magukat.
HIRT -
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SPORT-SPORT-SPORT

KOLCSEY-NAPOK A
DIÁKOLIMPIA MEGYEI
ATLÉTIKAI DÖNTŐKÖN
Május 6-án Szolnokon a Véső úti sporttelepen vette kezdetét az ezévi megyei döntők sorozata a II. korcsoportosok
5-6. osztály négytusa versenyével. A fiúknál az egyéni és
csapatversenyben is a Kölcsey Ált. Isk. versenyzői lettek a
megyei bajnokok, így ők képviselik városunkat és megyénket
a június 8-i országos döntőn, melynek a Népstadion lesz a
helyszíne.
Csapatban 2143 pontos teljesítménnyel, közel ötven ponttal
utasították maguk mögé a szolnoki Széchenyi Ált. Iskolát.
Csapattagok: Földi Attila, Drávucz István, Mészáros Medárd,
Bereznai Ferenc, Molnár Attila.
Földi Attila az egyéni öszetett versenyben 685 ponttal, kimagasló eredménnyel győzött az ugyancsak törökszentmiklósi
Hajdú Sándor /Bercsényi Gimnázium/ előtt, aki 609 ponttal
szintén országos döntős.
A lányok versenyében a kölcseysek 2175 ponttal a harmadik
helye végeztek, szoros versenyben az élen haladókkal. Csapattagok: Farkas Éva, Polgár Nóra, Szecsei Veronika, Dorka
Emese, Szabó Annamária.
• • •

Május 13-14-én a III. korcsoportosok /7-8. oszt./ megyei
döntőjére került sor, ahol az első napon 5 versenyszámban
kerültek országos döntőbe a következők:
Földvári Attila
kislabdahajítás
83.62 m
l.h.
Csontos Rozália
távolugrás
501 cm
II. h.
4x1000 m Kölcsey fiú váltó
9.13 p
l.h.
/Tóth Imre, Bognár Zoltán, Molnár Gergely/
4x100 m Kölcsey fiú váltó
49.9 mp
l.h.
/Tajti Gábor, Bussay Péter, Juhász Péter, Pilár Zoltán/
4x100 m Kölcsey leány váltó
54.3 mp
l.h.
/Lovas Anett, Boda Barbara, Barna Tünde, Csontos Rozália/
A másnapi többpróba verseny elsöprő törökszentmiklósi
kölcseys sikert hozott, hiszen fiú , lány egyéniben és mindkét
csapatban elsők lettek, közel 2-300 pontos előnnyel.
Az összetett verseny végeredménye:
Fiú csapat:
T. miklós Kölcsey
4073 pont!!
I. h.
Szolnok Széchenyi
3869 pont
II. h.
Szolnok Mátyás kir. u.
3661 pont
III. h.
Csapattagok: Juhász Péter, Bussay Péter, Bognár Zoltán,Pilár Zoltán, Tóth Imre, Molnár Gergely.
Testnevelőjük: Bertán István
Fiú egyéni összetett:
Juhász Péter
, 866 pont
I. h.
Bussay Péter
837 pont
III. h.
Leány csapat:
T. miklós Kölcsey
3694 pont!!
I. h.
Szolnok Széchenyi
3357 pont
II. h.
Szolnok Belvárosi
3302 pont
III. h.

Csapattagok: Csontos Rozália, Boda Barbara, Barna
Tünde, Bognár Edit, Libor Szilvia, Kovács Adrienn
Testnevelőjük: Takács Mária
Leány egyéni összetett:
Csontos Rozália
869 pont!!
I. h.
Boda Barbara
756 pont
III. h.
A két korcsoport eredménye alapján a köcseysek 11
versenyszámban kerültek országos döntőbe, melyek közül
több kiváló eredmény a végső megmérettetésben is előkelő
helyezésre várható.
• • •

Május 18-24. között a legfiatalabbak (1-4. osztályosok)
megyei felmérő versenyeire került sor háromtusában /30 m
síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás/melyen átlagban 10-11
testnevelés tagozatos iskola vett részt a megyéből. A Kölcsey Ált. Isk. tanulói itt is több dobogós helyezést értek el.
Eredmények:
1. osztályos fiú csapat
838 pont
II. h.
Ecsédi István
188 pont
III. h.
1. osztályos leány csapat
848 pont
V. h.
Balogh Andrea
234 pont
II. h.
2. osztályos fiú csapat
1143 pont
III. h.
2. osztályos leánny csapat
1199 pont
III. h.
Modla Róka
269 pont
III. h.
3. osztályos fiú csapat
1284 pont
V. h.
3. osztályos leány csapat
1502 pont
III. h.
Serdülő "B" megyei összetett bajnokság
1994. május 27-28-án Szolnokon a Véső utcai pályán a
TSE atlétái 32 fővel vettek részt a megyei összetett bajnokságon, s a legnagyobb induló létszámot képvislték a megyei
szakosztályok közül. Nemcsak az induló létszámmal, hanem
eredményikkel is kiemelkedőt nyújtottak versenyzőink.
Eredmények: 1981 születésűek
Bussay Pétr
"A" változat 1866 p I. aranyjelvény
Bognár Péter
"C" változat 1016 p
II.
Pillár Péter
"B" változat 1306 p
III.
Szabó Annamária "A" változat 2113 p
II.
Dorka Emese
"A" változat 2087 p
III.
1980 születésűek
Bori Mihály
"C" változat
Lupsán Kálmán
"C" változat
Földvári Attila
"C" változat
Bognár Zoltán
"B" változat
Molnár Gergely
"A" változat
Csontos Rozália "B" változat
/13.0-155-28.30-474-44.2/
Lovas Anett

1765 p
1348 p
1239 p
1892 p
1687 p
3655 p I. aranyjelvény

"B" változat 2321 p

Ml.

1979 születésűeek
Karancsi Tamás 8 próba
2993 p
II.
Pilár Zoltán
8 próba
2270 p
IN.
Kiemelkedő teljesítményt ért el Csontos Rozália összetett
eredményével és azon belül eelért 155 cm magasugrásával,
valamint Bussay Péter egyenletesen jó öt versenyszámával,
mely mindkettőjüknek aranyjelvényes minősítést eredmenyezett. Ezen eredmények országos viszonylatban is igen
biztatóak a július 4-6-i országos bajnokságra.
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NYITÁNY AZ ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGON
A TSE atlétáinak május 7-8-a jelentette az országos
bajnokságok kezdetét az ifi korosztályúak ügyességi csapatbajnokságával. A Népstadionban megrendezett versenyen az alábbi eredményeket érték el csapataink.
Magasugró csapat
186 cm átlag
V.h.
/Bertán G. 192 cm, Erényi A. 192 cm, Kóródi T. 180 cm,
Bihari I. 180 cm,/
Gerelyhajító csapat

48.37 m átlag

VI. h.

/Bertán G. 58.48 m, Tóth N. 47.40 m, Kóródi T. 45.24 m,
Paszternák 42.36 m/
Hármasugró csapat
12.23 m átlag
VI. h.
/Bertán G. 13.16 m, Tóth N. 12.22 m, Kóródi T. 12.21 m,
Sípos A. 11.35 m/
Távolugró csapat
626 cm átlag
VIII. h.
/Bertán G. 662 cm, Tóth N. 657 cm, Nádas Z. 600 cm, Sípos A. 586 cm/

KÉZILABDA
1994. május 28-án Gyöngyösön a Kölcsey Ált. Iskola
5-6. osztályos fiú kézilabda csapata országos területi
döntőn vett részt Gyöngyösön.
A fiú mezőny másik két csapata a Hajdúnánási és
Erdőteleki Ált. Iskola volt.
Az első mérkőzésen 9 gólos Hajdúnánási győzelem született Erdőtelek ellen. Ezután került sorra a döntőnek
beillő Hajdúnánás-T. miklós Kölcsey mérkőzés. A Kölcseysek végig kezükben tartották a mérkőzést csupán a
végére pártolt el tőlük a szerencse / 5 kapufa a második
félidőben/ így 20:20 lett a végeredmény.
A továbbjutás sorsa az utolsó mérkőzésre az Erdőtelek
elleni találkozóra maradt, kilenc góllal kellett győzni. Óriási küzdelemben csak nyolcgólos győzelem született,
ami egyetlen találattal a hajdúnánásiak végső győzelmét
eredményezte a kölcseysek nagy bánatára. A csapatból
mindkét mérkőzésen Földi Attila teljesítménye emelhető
ki 11-12 gólos mérkőzésenkénti találataival.

Csodálatos, de nem csoda!
Törökszentmiklósnak először van NB l-es csapata
„Az első edzésen azt mondtam a fiúknak, nyerjék
meg a bajnokságot. Tudom ez nagyon felelőtlen
kijelentésnek tűnik, de hiszem, hogy ez is benne van
a csapatban."
A mondat Tóth András kézilabda szakosztályvezető szájából hangzott el még szeptember elején, a
bajnokság kezdete előtt. Amikor biztos, ami biztos
alapon rákérdeztem, megjelenhet ez így a Törökszentmiklós és Vidékében nyomtatásban is, visszakérdezett: - Miért ne? Halálosan komolyan gondoltam. - Halálosan komolyan igaza lett. De mi adta a
kijelentéshez a bátorságot? Biztos anyagi háttér?
Ideális edzési körülmények? Az ezer őrjöngve lelkendező szurkolóval töltött hazai pálya előnye?
Nem, nem és nem. Egyetlen dolog: a játékosaiba
vetett határtalan bizalom. És ez elég volt. Az ő hite
és fanatizmusa a fiúk hite és fanatizmusa lett, akik
megvalósították a megvalósíthatatlant: amatőr státuszban, másd osztálybeli csapatokhoz viszonyítva
szinte pénz és hazai pálya nélkül, más városból
edzésre idejárva előzték meg az ideális körülmények
között dolgozó vetélytársaikat is, s alváros történelmében először NB l-be feljutó csapatot adtak Törökszentmiklósnak. Olyant, amilyenből a Dunán inneni
fél országrészen csak öt van, s azok is olyan nagyságrendű városokban, mint Szeged, Szolnok vagy
Debrecen.
S érték el ezt az eredményt úgy, hogy a végső
győzelem az egész bajnoki évad folyamán igazából

csak egyetlen pillanatban volt kérdéses, s külső segítségre csak egyetlen pillanatban szorultak. Három
fordulóval a bajnokság vége előtt - szinte így volt ez
az egész szezonban - két ponttal vezettek a vetélytárs, a Cegléd előtt, úgy érkeztek annak otthonába.
Ha ott győznek a fiúk, már lefutott meccs. De nem
győztek. A nagy tét okozta görcs, a hazaiaknak fújó
bírók éppen a döntő pillanatokban, a célba érés előtt
siklatták ki a vonatot. Először, de a legfontosabb
percben került a rivális kezébe a döntés, de mint a
mesében, győzött az igazság , a hős elnyerte jutalmát. Az utolsó előtti mérkőzésen a Kiskunmajsa
Cegléden győzött, s a miklósi fiúk ismét kezükbe
vehették sorsukat. És többet nem is engedték ki. Az
utolsó mérkőzés Szolnokon - ilyen az élet - a Ceglédverő Kiskunmajsa ellen már népünnepély volt. Őt
gólos magabiztos győzelem, *s utána öröm, önfeledt
boldogság, pezsgő. Május 28. - BAJNOK ÉS NB l-ES
A TSE.
Másnap Tóth András arra kér, hagy ne nyilatkozzon. Várjunk néhány napot, csillapodjon a határtalan
öröm, higgadjanak le egy kicsit a fiúk is, meg talán
nem csak a bajnokság megnyeréséről kellene írni.
Hanem a hogyan továbbról is. Mert most már az az
igazi nagy kérdés.
Igaza van. A következő számunkban a múltról és
jövőről is többet tudunk mondani.
Pásztor
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Kossuth-hagyományok Törökszentmiklóson
A Helytörténeti Gyűjtemény ós a Városi Könyvtár pályázatot hirdet Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából
felnőtteknek ós fiataloknak.
A jeligés pályázaton egyénileg, vagy
csoportos munkával lehet részt venni. A
kézírással ós gépírással készített pályázatok terjedelme felnőtteknek 10-15 oldalnyi, fiataloknak 5-10 gépelt oldalnyi
lehet.
Beküldési határidő: 1994. augusztus 20.

Felnőtt kategória díjazása:
I. helyezett:4000 Ft
II. helyezett:2000 Ft
III. helyezett: 1000 Ft
Ifjúsági kategória díjazása:
I. helyezett2000 Ft
II. helyezett: 1500 Ft
III. helyezett: 1000 Ft
Eredményhirdetés a városi Kossuth
Emlékülésen 1994. szeptember második
felében lesz.

A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
áprilisi száma „Új utakon a Városi Könyvtár"
címmel ismertette a könyvtár tevékenységét és szolgáltatásait.

GYERTEK TÁBOROZNI
AZ „APÁRÓL-FIÚRA" A L A P Í T V Á N N Y A L
1 9 9 4 . JÚLIUS 2 3 - 3 0 -ig!

A helyi önkormányzatról szóló szakaszból - sajnos - kimaradt a következő három
mondat:

Sátortáborunkat az idén Bartapusztán verjük fel, 7-14 évesek számára.
Programunkban szerepelnek:
- Kézműves foglalkozások:
gyöngyfűzés, népi bőrművesség, faragás,
gyékényezés, szalmafonás és még sok más.
- Népzene, néptánc
- Mindenféle szokásos tábori program:
vetélkedő, éjszakai túra, tábortűz, stb.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő, testvereknek személyenként 500 Ft kedvezmény!!!
Részletfizetési kedvezmény
Jelentkezni lehet a Városi Művelődési Központban
Bukta Évánál, június 30-ig.
MINDENKIT SZERETETTEL VARUNK!

„Az önkormányzat segíti a számítógépes program létrehozását. Erre külön támogatást biztosítottak. A háromlépcsős programból 1992 óta már két szakasz megvalósult."
Kérjük szíves elnézésüket!

A MÁSODIK SZENTMIKLOSI NAPOK PROGRAMJA TÖROKSZENTMIKLOSON
1994. július 15-17
ELŐRENDEZVÉNY
(július 1-2):
- R O C K F E S Z T I V Á L az Ifjúsági P a r k b a n
ORSZÁGOS SZALMAFONO ALKOTÓTÁBOR
(július 13-20): Szenttamáson az Almásy kastélyban

fúlius 15 péntek
12,30 KI NYER M A ?
a Magyar Rádió Zenei vetélkedője a Városi Művelődési Központban
14,30 A M Á S O D I K SZENTMIKLÓSI N A P O K MEGNYITÁSA
15,00 A MŰVELŐDÉSI K Ö Z P O N T Pincegalériájában kiállítás
megnyitása
16,00 M I K L Ó S K U P A kispályás l a b d a r ú g ó torna
17,00 S Z A - M A - B A trió a Városi Központ házasságkötő termében
18,00 A Törökszentmiklósról Elszármazottak Baráti Körének
m á s o d i k összejövetele a Helytörténeti M ú z e u m b a n
20,00 Ö R Ö M K O N C E R T a Művelődési Központ Pódiumtermében

21.30 Nosztalgia Bál a házban

Július 16-án s z o m b a t o n
A „ K A K A S " JEGYÉBEN
9,00
FUT A „ T Ö R Ö K " futóverseny
9,30
T É R Z E N E a Kodály Zoltán Zeneiskola fúvószenekarának
műsora
10,00 H A G Y O M Á N Y O S KÉZI A R A T Ó B E M U T A T Ó ÉS VERSENY
11,00 A R A T Á S K O M B Á J N N A L - b e m u t a t ó
11,30 Szentmiklósi Szövetség települések a m a t ő r csoportjainak
bemutatkozása
12,00 Ebéd a tarlókonyhákból
13,00 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJKIOSZTÁS

Törökszentmiklós ós Vidóke
Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. tr: 13
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100
Főszerkesztő: Pásztor Gábor

13,30
14,00
15,00
16,30
19,00

TÉRZENE a Kodály Zoltán Zeneiskola f ú v ó s z e n e k a r a
A Z ELSŐ TARGONCAVEZETŐI VERSENY
M I K L Ó S N É P T Á N C E G Y Ü T T E S m ű s o r a és táncház
FEHÉR CSILLAG cigány folklór csoport m ű s o r a
N O S Z T A L G I A BÁL a H Á Z - b a n

10,00
ban

Ü N N E P I S Z E N T M I S E a Római Katolikus Főtemplom-

Július 17-én vasárnap

Ü N N E P I ISTENTISZTELET a R e f o r m á t u s T e m p l o m b a n
11,30 ARATÓFELVONULÁS lovak, kocsik, hintók
SZENTTAMÁSI P R O G R A M
az Almásy kastély p a r k j á b a n
12,30 A bejáratnál Török Mihály tárogatón játszik
TÉRZENE
13,00 ARATÓMUSOR
13,30
13,00

15 00

LOVASBEMUTATÓ
a lovaspálya mellett
HANCÚR-VÁR
a ~gyerekeknek
,

'
16,00
l7/30
18,00
18,00

CYERMEKKABARE a DEFEKT - d u ó m ű s o r a
EZ+AZ v i d á m m ű s o r felnőtteknek
a MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES m ű s o r a
FEHÉR CSILLAG cigány e g y ü t t e s folklór m ű s o r a
Ö K O M E N I K U S KENYERSZENTELÉS és ÁLDÁS
a kastély kápolnájában
20,00 ARATOVACSORA előrendelés alapján, irányár: 300 Ft
02,00 ARATÓBÁL
A részleteses programról júniusban műsorfüzet jelenik meg!
Kiadásért felelős:
Törökszentmiklós ós Vidéke Újság Alapítvány
ISSN 0866-1839
Készült a MEZOPRINT Reklámiroda gondozásában
Törökszentmiklós, Táncsics M. út 62. t r : 06-60-387-199
Tervezőszerkesztő: Nagy János

