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TELEFON TUDAT-HASADÁS 
Tegnapelőtt COM, 

Tegnap-CQM, 
Holnap-MATÁV? 

Igen, holnap, azaz "Morgen-phon" lesz hát a telefon a mi 
kis városunkban. 

Tudathasadásos szójátékok kavarognak az agyamban, 
gyermekkorom ökörködéseiból: apafej, hogy kell a körtét 
ragozni?- Én körte, te körte, ökörte. Igen, én ökör - dűtöm 
magamba a hűtött ásványvizet, mégis forr öreg agyam kép-
viselő-testületünk legutóbbi ülésén. 

Ha én még egyszer születnék! Nem akarnék sem sörös-
kocsis, sem mozdonyvezető lenni, én bizony csak MATÁV 
lennék, mert az az igazi. Ciklus elején beszedném a pénzt, 
s ígérnék, ciklus végén átverném a komámat (Com-omat), 
tovább ígérnék, de tenni, nem tennék semmit. Marhajó mun-
kakör, ugye? Na, legfeljebb adnék egy tájékoztatót. 

Mert ha hiszik, ha nem, velünk valahogy ez történt. 
Váltottuk a rendszert, mint egyszeri ember a fehérne-

műt. Aztán JOBBRA ÁT! - irány Európa - igazodás jobbra, 
lépés indulj! S dúlni kezdtünk - a méregtől. Morgás a 
sorban. Hogy a jó francban lehet Európába menni, mikor 
nincs telefonunk, hogy odaszóljunk, HELLÓ JOHNIKÁM, 
mink innejd a Tisza mellül elindultunk, s gyüvünk, mint az 
istennyila. Egy pár fővel többre terítsetek az Európa-asz-
talon, mért megéhezünk, mire az Egység állj! vezényszóra 
nálatok koppan a sarkunk megérkezvén. Valahogy így. 
Tehát első feladat: telefont kell fejleszteni! Igen ám, de a 
POSTA nem vállalkozott. Akkor vajúdott, s megszülte a 
kis MATÁVOT, akinek tájékozódnia kellett, mert úgy csi-
nált, mintha azelőtt sose látott volna telefont, hiszen éppen 
most bújt ki a piros tojásból - na persze nem a vörösből -, 
BELL-BELL-BELL motyogta, s nem vált partnerré. 

Komát kellett keresni, aki jöjjön. Kiabálni kezdtünk stíluso-
san, németül - komm. Komm. Com, csak így röviden. Nem 
hosszan, mint 40 évig: igyiszuda - s már jött is a budakömyéki 
sváb kománk, dőlt a hadova. Szédült alföldi paraszt lelkünk, 
s mire mi beléptünk, ő már le is lépett. Igen ám, de mi már 
szedtük a pénzt, a kedvező árú 15 ezer forintot készüléken-
ként maszektői, 30 ezret a közületektől, azaz jobban mondva 
a kövületektől. S nem volt kománk - bocsánat Comunk. A 
Körös - nem hiába egy ágát sebesnek hívják - gyorsan 
segítségünkre sietett, hogyha telefonunk nem is, de legalább 
kománk, azaz comunk legyen. KÖRÖSCOM. 

így jött hát létre a mi KÖRÖS-COMUNK, s vele a piszok 
jó kilátás a távbeszélőre. 

Aztán működni kezdett a Körös-Com, sebességet vál-
tott, lelassult. Igazgatóságot választott, élte a maga min-
dennapos bürokrata életét, felvette a tiszteletdíjakat, s 
beszélt, ígért. Először! Aztán igen távoli beszéddé szelídült 
minden szava, s már nem is ígért, csak tájékoztatott. S 
mire telvén az évek, baromi türelmünk is fogdán vala, egy 
sasszéval távozott. Pályázati jogát átengedte a MATÁV-
nak, akit már vagy két éve kezdtek ellenzéki körök emle-
getni, - na de az ellenzék ne pofázzon, lesse csak otthon 
egykori pufajkáját! 

Eltelt majdnem 4 év, s a versenyben széles mezőny 
lehetősége dacára egyedül indult a MATÁV. Mi izgatottan 
vártunk, vajon ki győz ebben a kemény versenyfutásban, 

hiszen megszűnt a monopólium, monopolhelyzet nincs, él 
a demokrácia, a „lehetőség", az a bizonyos korlátlan -
amerikai lehetőség szabad versenyes magyarított formá-
ja. Versenyezzünk egyedül! Hej, te Sztahanov, te drága! 
De bunkócska vagyok, hogy bedőltem neked MATAV 
elvtárs! Azaz bocsánat MATÁV úr, Herr, vagy akár Mister, 
aki a tényeket úgy kevered, mint mixer a . . . 

Mert hát a május 30-i tájékoztatónak mi is a lényege? 
Sorok közé rejtve mindössze ennyi: telefon nem lesz 
városunkban 1994-ben egy szál sem. így az ősszel úgy 
jár le a mandátumunk, hogy 4 év alatt a telefonfejlesztés 
ügyében ugyan sokat tettünk, de semmit sem csináltunk. 
Akkor hát ez ügyben miért is voltunk? Ná, de azért a 
MATÁV, az csinál ám még az idén korszerű automata 
központot annak a 770 előfizetőnek, akinek eddig is volt 
telefonja. És korszerű díjakat szed a korszerűtlen helyett, 
így kell a 30 forintos ikerállomást 450 Ft-os havi díjassá 
fejleszteni. Nahát, ezért lennék én MATÁV, ha újra szület-
hetnék. Egy csapásra tizenötszörözném meg a bevétele-
met, s máris volna pénz a fejlesztésekre. Hiszen számol-
junk csak. A 770 előfizető egy hónap alatt 346.500 Ft-ot 
fizet be, s ezt, ha a fejlesztésre fordítanám, pl. árokásásra! 
Napi 800 Ft-os közmunkával számolva 430 árokásó dol-
gozhatna egy napig, vagy 21 választópolgárom egy havi 
járandóságát is fedezné. Kérdés, vajon egy 40 cm mély 
árkot egy hónap alatt 21 munkás milyen hosszúságban 
tudna kiásni. Nem tudom. De nem is folytatom az agytor-
nát. Ki-ki maga is számolhatja, s én, mint MATÁV, már a 
második havi előfizetésből zsebbe gyűrném az összeg 
felét, hiszen az örömtől senki sem nézné a kezemet, mert 
épül a telefonfejlesztés! Lidérces álom, ugye? 

Eszembe jut a régi gyerekvers: hej pampula, samsula, 
nőttél volna nagyobbra! - nőttél volna nagyobbra, s lettél volna 
katona . . . - s akkor én . . . a második világháború levitézlett 
utásztizedese, úgy megfektettelek volna, de úgy, hogy álmod-
ból riadva is MATÁV-ot kiabálnál öreg napjaidra is! -

Most az állampolgár oldaláról nézvést: az 1991-ben befi-
zetett 15 ezer forintot. Ha a polgár 3 db 5.000 Ft-os OTP letéti 
jegybe fektette volna, 1994-ben felvehetne érte 26.913 Ft-ot, 
s akkor ugyanúgy nem lenne telefonja, mint most. De írja a 
MATÁV, hogy 1996-ban az új maszek előfizető 31 ezer 
forintért két hónap alatt fogn kapni telefont, akkor meg minek 
kellett ugrálnia? Nem gondolt a fagyott veréb pusztulására, 
amelyből az a tanulság ország-világ előtt, hogy akit tehén 
takar le meleg legpényével, az ne ugráljon. 

Uraim! Mi pedig le vagyunk takarva - hogy finom legyek 
tőlem eltérő módon. - Telefonunk nem volt, de lesz. Miként 
Ferenc Jóska olvasta fel a papírra írt magyar szöveget, 
magyar királyként a nagy árvíz után újra építendő Szeged 
romjai fölött: seged nem volt, hanem less! Hát azt mi is 
leshetjük! A pucért, de beleszólni abba sem érdemes, 
miként ígért telefonunkba sem lehet. 

Dr. Sülé Mihály 
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ISMÉT TAVOLABB A TELEFONTOL 
A MATAV CSAK 95 VEGERE VALLALT GARANCIÁT 

ApriHsi számunkban „Tavasszal kezdődik a m u n k a . . c . 
cikkünkben annak a reményünknek adtunk hangot, hogy vá-
rosunkban hamarosan elkezdődnek a telefonfejlesztési mun-
kálatok, s az automatizálás eredményeként ez év végére meg-
szólalhatnak az első, digitális hálózatra kapcsolt új telefonok. 
Igaz, hogy a megyei napilapokban megjelenő nyilatkoztaiban a 
MATÁV csak a telefonfejlesztés teljes költségét vállalta, s azt, 
hogy 1996 végére olyan állapotokat teremt a szolnoki primer 
körzetben, hogy bárhol, bárki beadja igényét, maximum fél éven 
belül telefonhoz jut, de Sziráki Péternek, a MATÁV fejlesztési 
igazgatójának márc. 29-i szóbeli tájékoztatása alapján Törökszent-
miklósra vonatkoztatva ennél jóval kedvezőbb időpontra lehetett 
számítani. Az önkormányzat május elejére várta a Távközlési 
Vállalat negyedéves lebontású teljes ütemtervét, amiből pontosan 
lehetett volna tudni, mikor, hol kezdődnek el a munkálatok, s 
milyen ütemterv szerint haladnak. 

Nos, az ütemterv megérkezett, csak május eleje helyett május 
legvégén, nem negyedéves, hanem három évre vonatkozó éves 
lebontásban, s a munkálatok kezdetére, folyamatára vonatkozó 
konkrétumokat egyáltalán nem tartalmaz. Megtudhataó belőle, 
hogy a fejlesztési terv fő célkitűzései megegyeznek a koncessziós 
pályázat alapkiírásával, mely szerint 1996 végére olyan állapotokat 
kell elérni, miszerint ez igények 90 %-át 6 hónapon, 96 %-át 12 
hónapon belül ki kell elégíteni, ill. a szolnoki primér körzet jelen-
legi 16,7 telefon/100 lakás helyett 24,2 telefon/100 lakás sűrűséget 
kell elérni. A körzeten belül Törökszentmiklós 1994-ben új digitá-

lis távbeszélő központot kap, amelyet nagy valószínűséggel 
még ugyanezen évben üzembe is helyeznek, s amelynek kapa-
citása 1995-ben 4100 vonalra bővül. Az ütemterv 1994-re lénye-
gi hálózatbővítést nem tartalmaz, csak a meglevő 777 fővonal 
kiegészítését 952-re s azok átforgatását az új központra. 

A hálózat érdemi bővítésére Í995 folyamán kerül sor, az év 
végére a terv 2838 bekapcsolt állomással számol, mely 1996-ban 
további 900-zal nő. így 1996 végére a jelenlegi 3,3 telefon/100 
lakás helyett 15,8 telefon/100 lakás sűrűség érhető el, mely fedezi 
is a jelenlegi igényeket. A jelenlegi 16 helyett 48 kártyás, ill. 
pénzbedobos nyüvános telefonfülkéből lehet lebonyolítani a hívá-
sokat. 

Ennyi és nem több szerepel a MATÁV hivatalos leiratában, s 
ennyiről tudott a jún. 23-i testületi ülésen a képviselőknek beszá-
molni Szegő János polgármester is. Abban csak reménykedni lehet, 
hogy a MATÁV gyorsítási lehetőségeket alkalmaz, s ha már 
megvan rá a pénze, nem ragaszkodik a koncesszióban megjelölt 
1996-os végső határidejéhez. Ahhoz a korábbi megállapításához 
viszont, hogy a lakossági vonalakért 31.000, a közüleüekért 90.000 
Ft-ot kér, tartja magát. Ezért Szegő János javasolta, hogy a testület 
egy későbbi ülésén rögzítse határozatban az önkormányzat azon 
állásfoglalását, hogy az 1923 magánszemély befizetőnek a beke-
rülési költségét a MATÁV által kért összegre a városi költségve-
tésből egészítsék ki. 

- P -

MIÉRT BERZENKEDIK A HIVATAL 
A KÁBELTÉVÉ ELLEN? 

A hivatal alatt jelen esetben a Polgármesteri Hivatal, 
pontosabban annak Műszaki Irodája értendő, s hogy berzen-
kedik, magától Tekse András irodavezetőtől tudtuk meg. 
Mielőtt a nemtetszés okainak kifejtésébe kezdett volna -
ismerve az előzményeket -, elébe tettük az Apropó c. infor-
mációs hetilap 12. és 13. számát, melyekben a következők 
olvashatók: ^ 

12. szám „Törökszentmiklós város Polgármesteri Hivata-
la, valamint a polgármester úr személyesen engedélyezte a 
stúdió telepítését, illetve a TITÁSZ RT-vel is létrejött a 
végleges megállapodás, így a TELE-COOP Kft. elől elhárult 
minden akadály a telepítés kivitelezésében/' < 

13. szám „Értesítjük Tőrökszentmiklós lakosságát, hogy 
kábeltelevíziós rendszerünk fejállomása elkészült . . . A 
TITÁSZ RT. is hozzákezdett az oszlopok átalakításához.. 

- A fentieket olvasva nem egészen érthető, mi kifogása 
lehet a Műszaki Irodának a kábeltévé ellen. A polgármester 
hozzájárult a stúdió telepítéséhez, a TITÁSZ-szalpedig meg-
született a megállapodás, így a teljes hálózat kivitelezhető a 
villanyoszlopokon. 

- Első hallásra bármilyen paradoxnak tűnik is, a kifogá-
sunk pontosan ugyanaz, mint korábban volt. A Tele-Coop 

által meghirdetett szövegben némi csúsztatás, pontosabb el-
hallgatás leplezhető le. Féligazságról tájékoztatják a lakossá-
got, ami számukra kellemetlen, arról bölcsen elfeledkeznek 
szólni. Miről is van szó? Márciusban két ok miatt nem láttuk 
a kábeltévé realizálásának lehetőségét. Az egyik az volt, 
hogy a Tele-Coop nem nyújtott be engedélyezési tervet a 
Polgármestert Hivatalnak, a másik az, hogy akkor még úgy 
nézett ki, a TITÁSZ nem járul hozzá, hogy idegen kivitelezők 
telepítsenek kábelhálózatot az oszlopain. Időközben a két cég 
megegyezett, az Áramszolgáltató Vállalat vállalta az oszlo-
pok átalakítását, s ez alapján a Tele-Coop bemutatta a Pol-
gármesteri Hivatalnak az engedélyezési tervet. 

De abban csak a fejállomás (stúdió) és a törzsvonal kiépí-
tésére kértek engedélyt! Ez utóbbi kb. 10 km-es szakaszt 
jelent, ezt vezetnék a villanyoszlopokon, ami ellen nincs is 
lényegi kifogásunk. A baj a további 30-40 vagy ki tudja, 
mennyi kilométer hálózat vezetésével van, ezt ugyanis a 
kivitelező nem az oszlopokon, hanem a lakossági telkeken, 
háztetőkön akarja telepíteni. Ez ellen berzenkedünk mi, nem 
a kábeltévé ellen, hisz arról mi is meg vagyunk győződve, 
milyen előnyöket tud nyújtani a város lakosáinak. 

(folyt, a köv. oldalon) 
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gezhetik, s ennek olyan költségkihatásai vannak, melyeket a 
Tele-Coop szeretne elkerülni. Azt maga Borsos úr, a kft. 
ügyvezetője nyilatkozta, hogy számukra lényegesen kifize-
tődőbb a háztetőkön való vezetés. 

- Végül is lesz-e kábeltévé a városban? 
- Ez alapvetően^alakosságon múlik; A rendszer engedély 

nélkül is kiépíthető, s ha kész, lebontani nem lehet. A kérdés 
az, hogy a magánemberek, a lakosok hozzájárulnak-e, mert 
az ő engedélyük viszont a telkükön, házukon való vezetés-
hez szükséges. Gyanús a dolog, mert többen jöttek már 
hozzánk, hogy nem értik, mit akarnak velük aláíratni, vagy 
értik ugyan, de nem kívánják rá áldásukat adni. De még 
akkor sem egyszerű a dolog, ha a tulajdonos jóváhagyja a 
házán való vezetést, mert a szolgalmi jogot minden egyes 
ingatlan esetében be kell jegyeztetni a Földhivatalban. 

Mi ezt az egészet úgy tartottuk volna fair dolognak, ha a 
Tele-Coop először engedélyezteti a lakossággal vezetési 
módszerét, bejegyezteti a szolgalmi jogot a Földhivatalban, 
s csak ezek után kéri az engedélyt a Távközlési Felügyelet-
től. Nem így történt, ezért engedélyt sem adtak. Hogy ho-
gyan tovább, ki tudja? 

Pásztor 

- Tulajdonképpen miért nem tetszik ez a megoldás az 
Irodának? 

- Részben esztétikai szempontok, - hiszen ez a vezetési 
módszer nagyon rontaná a városképet, - de főleg műszaki 
okok miatt. A rendszer működtetéséhez erősítők szüksége-
sek, amelyekhez áramforrás kell. Ha ezeket magánházakhoz 
szerelik, s az áramforrást a lakó biztosítja, ha az netán 
elutazik, és kikapcsolja az áramot, a hálózat erősítő utáni 
része üzemképtelenné válik, s a lakosok szolgáltatás nélkül 
maradnak. Mi történik, ha valahol a vezeték elszakad vagy 
meghibásodik, s nincs otthon a tulajdonos? Ki és milyen 
jogon megy be a portára a hibát kijavítani, hiszen az szol-
galmi megállapodás nélkül magánlaksértésnek minősül. El-
törik a javítás során a cserép, beázik a ház. Ki téríti meg a 
kárt? Számtalan ilyen és ehhez hasonló probléma merülhet 
fel, s hogy fel is merül, arra Tiszafüred - ahol a fenti módon 
épült ki a kábeltelevízió - a legjobb példa. Rengeteg a 
panasz, a veszekedés, pereskedések vannak kilátásban. Ki-
nek hiányzik ez? 

- Miért nem viszi a Tele-Coop az egész hálózatot a Tl-
TÁSZ oszlopaira? Ez lenne a legegyszerűbb megoldás. 

- Feltehetőleg anyagi okok miatt. A TITÁSZ nem ingyen 
adja az oszlopait, a javításokat csak saját szakemberei vé-

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
IRODA NYÍLT A 

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
1991 májusában a helyi közösségek 

(önkormányzatok, szövetkezetek, 
bankok, vállalkozók) a térség gazda-
sági életének fejlesztése érdekében 
létrehozták megyénkben a Vállalko-
zásfejlesztési Alapítványt, majd né-
hány hónappal később megalakult a 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Iroda 
is. Sorban jöttek létre a megye na-
gyobb városaiban (Jászberény, Kar-
cag, Kisújszállás, stb.) a térségi iro-
dák, s ez év májusában megkezdte 
működését a Törökszentmiklósi Ali-
rodais. 

Az iroda megfelelő áttekintéssel 
rendelkezik a különböző fejlesztési 
programokról, tájékoztatást tud adni 
azok tartalmáról, futamidejéről, pá-
lyázati feltételeiről. A tanácsadók 
adatbáziskezelő hálózatokkal, tanács-
adó cégekkel lesznek közvetlen kap-
csolatban, így biztosítani tudják az 
egész magyar gazdaság vonatkozásá-
ban a kooperációs kínálati és keresleti 
bázisokhoz való gyors és hatékony 
hozzáférhetőséget. 

Szolgáltatásai közé tartozik az 
adatbázis biztosítása és az informáci-

ónyújtás, az üzleti tanácsadás, tanfolya-
mok, szakmai képzések, oktatási fóru-
mok szervezése, a műszaki segítség-
nyújtás és a szakértői tanácsadás. A 
szaktanácsadás és az információnyújtás 
ingyenes, a tanfolyamok részvételi költ-
ségének 50 %-át pedig az alapítvány 
biztosítja. 

A kezdő és kisvállalkozók támoga-
tására, vállalkozásuk beindítására a 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Iroda 
Mikrohitel-programot hirdetett meg, 
amely keretén belül az érintettek vál-
lalkozásukhoz 10 % saját erő felmuta-
tásával maximum 500.000 Ft hitelhez 
juthatnak a kereskedelmi bankokénál 
8-10 %-kal kedvezőbb kamatlábak 
mellett. A hitelkérelem benyújtására 
kistermelők, egyéni vállalkozók és 
gazdasági társaságok jogosultak, de a 
lehetőség nyitott a vállalkozással pró-
bálkozó munkanélküliek számára is. 
A hitel futamideje 6 hónaptól 3 évig 
terjedhet. 

Az iroda a Polgármesteri Hivatal 
205. sz. helyiségében működik. 

- P -

AZ BIZTOS, HOGY 
NÁLUK BIZTOS 
SZÁMÍTÓGÉPEN A 
TIPPEK 

A Szerencsejáték RT. a helyi Totó-
Lottó Kirendeltségnél is bevezette a 
szerencsejáték-szelvények gépi át-
vételét. Ez azt jelenti, hogy amikor a 
fogadó leadja szelvényeit, azok azon-
nal egy speciális regisztráló készü-
lékbe kerülnek, amely a beadás té-
nyét rögzíti, s erről a játékos is elis-
mervényt kap. Ezzel a módszerrel el-
kerülhetők a nagy nyereményeknél 
korábban gyakran előforduló vitás 
kérdések, hizen a számítógépen rög-
zített tényekkel nem lehet szembe-
szállni. 

A fogadók biztonságáért hamar 
megszerették a gépi játékot, s ma már 
60 %-uk ezen típussal játszik. A rend-
szer bevezetése óta három nagy nye-
remény - 300-900.000 Ft - ütötte a 
szerencsések markát, de a számító-
gépnek köszönhetően ez is kiderül, 
hogy sokan megkísértik a szerencsét, 
de azt már nem ellenőrzik, sikerült-e 
megfogniuk. Sok nyereményért nem 
jelentkezik gazdája, nem ritkán 3-
4.000 Ft-érl sem. Vagy nekik az nem 
is pénz? 
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20 % VOLT A VIZVALASZTO 
Felemás megoldás a pedagógusok „F" kategóriájával 

Az Országgyűlés 1992. június 1 -jei hatálybalépéssel törvényben 
szabályozta a közalkalmazottak jogállását, melynek következtében 
az érintett dolgozókat a megfelelő közalkalmazotti osztályba és 
fizetési fokozatba kellett besorolni. A besorolás alapja a végzettség 
és a közalkalmazotti jogviszony ideje, ill. a lehetséges „F fizetési 
kategória esetén a tartósan megás színvonalú munka a és a 
kiemelkedő szakmai teljesítmény volt. Ez utóbbiba való besorolás-
ba a munkáltatót gyakorlatilag semmi nem akadályozta, kizárólag 
beosztottjai munkájának szakmai megítélése. 

A bértáblázat bevezetésére csak 1994. január 1 -jóvel került sor, 
de már előtte kiderült, hogy az állami költségvetés nem bírja el -
vagy nem akarja elbírni - az előmeneteli és illetményrendszer 
bevezetését, ezért 1993. dec. 19-én sor került a törvény módosítá-
sára, benne - egyéb módosítások mellett - az ,,F' (kiemelt) fizetési 
osztályba sorolás új szabályozására is, amely igen komoly szigorí-
tást jelentett. A legnagyobb visszalépést jelentő döntés az volt, hogy 
a lehetséges „F besorolások bérkülönbözeteit a fenntartónak kell 
viselnie. Hiába adták be tehát az iskolaigazgatók azon pedagógu-
sok listáját, akik munkájuk alapján megérdemelték volna a kiemelt 
bérezést, a munkáltató - az önkormányzat - a pénzügyi lehetőségek 
alapján elvégezte a felülvizsgálatokat, aminek következtében intéz-
ményenként sok jól képzett, több évtizede eredményesen dolgozó 
pedagógus került az eredeti kategóriánál alacsonyabb fizetési be-
sorolásba. 

Természetes, hogy ezt a lépést a dolgozók és a munkahelyi 
kollektívák országszerte - így Törökszentmiklóson is - sérelmezték, 
több helyen pert indítottak a munkáltató ellen. 1994. márciusában 

városunkban az intézményvezetők ismét kérték a hosszabb 
ideje jól dolgozó pedagógusaikírF" kategóriába sorolását, városi 
szinten 89-ét. 

A kérelmeket az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 
több alkalommal tárgyalta, s az önkormányzat anyagi lehetőségeit 
is figyelembe véve a következő elveket alakította ki: 
- Az intézményvezetők csak a már korábban is kért létszám erejéig 
sorolhatnak át pedagógusokat az adható „F fizetési osztályba 
- Bármekkora is ez az eredeti létszám, egy-egy intézményben csak 
a tantestület 20 %-ának határáig kaphatják meg a pedagógusok. 

Más kitételek is voltak, de a lényeg szempontjából csak ezek 
voltak a fontosak, mert ezek kötötték meg az intézményvezetők 
kezét. Hiába vitatta meg a kérdést a szakszervezet, a tantestület, 
igazságos döntés nem születhetett. Ahol 15-en érdemelték volna, 
de a 20 %-os határ miatt csak 8-an kaphatták meg, nem lehetett 
megnyugtató módon dönteni. A névsorok végül is elmentek, s a 
képviselőtestület döntött: az eredetileg felterjesztettek 59 %-ának 
megszavazta a besorolást. Akadt ugyan képviselő, aki emelni 
kívánta a 20 %-os határt, s akadt olyan is, aki 100 %-ot szavazott 
volna meg, de győzött a „józan,, ész. „Ha nincs pénz, nem lehet mit 
tenni." Ez még talán el is fogadható, a szomorú az, hogy több 
képviselő többszöri kérdésére, mikor és hogyan lesz folytatás, 
mikor kapja meg a besorolást a most valójában igazságtalanul 
lemaradt 41 %, nem született válasz. Talán, ha a most szerencsés 
kartársaik nyugdíjba mennek, talán soha. 

HIRT 

ILYEN LESZ BELÜLRŐL A SPORTCSARNOK 
Mint korábban azt megírtuk, a képviselőtestület megvizs-

gálva a leendő sportcsarnok lapunk februári számában is-
mertetett tanulmányterv változtait, meghatározta azokat a 
szempontokat, amelyeknek a végső tervezésnek meg kell 
felelnie, s a három tervváltozatot elküldte az Építész Kama-
rának ós a Városépítészeti Tervtanácsnak szakvéleménye-
zésre. A két szakmai testület egyöntetűen a „Bumeráng" 
tervet tartotta a legmegfelelőbbnek, s annak továbbdolgozá-
sát javasolta a másik két terv értékeinek átmentésével. 

Az AXIS Kft. a fentieket figyelembe véve hozzákezdett a 
csarnok engedélyezési tervének kivitelezéséhez, s a három 
terv pozitív elemeit egybedolgozva több munkaközi terwál-
toztatot készített el. A variációk közül az alább bemutatott 
alaprajzot fogadta el az önkormányzati ós szakmai bizottság, 
így 95 %-ban biztosra vehető, hogy így néz majd ki belülről 
a sportcsarnok. Az épület megjelenítése (külső kinézete) 
további egyeztetést igényel, a végleges és kész engedélye-
zési terv várhatóan július hó végére készül el. 
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KÉZMŰVESTÁBOR A SZENTTAMÁSI KASTÉLYBAN 

Érdekes, hagyományteremtő szándékú kísér-
letbe kezdett az idén nyáron a Művelődési Központ 
kollektívája. Miután a központnak már évek óta 
működnek sikeres kézművesműhelyei, gondoltak 
egy nagyot: - Miért ne lehetne a kézművesség 
alapismereteit az érdeklődőkkel egy nyári tábor 
keretében elsajátíttatni? A gondolatot tett követte, 
s jún. 27. - júl. 3-ig egyhetes turnust szerveztek 
az ideális környezetű Almásy-kastélyban. A Szabó 
Györgyné vezette táborba 26-an jelentkeztek, s 
nem csak Törökszentmiklósról, hanem Ceglédről, 
Abonyból, Szolnokról, Kuncsorbáról, sőt még Sze-
gedről és Székesfehérvárról is. A társaság igen 
vegyes volt, a négy éves kislánytól a negyven 
évesig minden generáció képviselte magát, akadt 
itt házaspár, de kétgyermekes család is. 

A jelentkezők elsősorban a kosárfonás, bőrmű-
vesség és szövés alapjaival ismerkedhettek meg, 
de belekóstolhattak a gyöngyfűzés, origami, ne-
mezezés és szalmafonás titkaiba is. S mindezt 
hozzáértő szakemberek segítségével. Lakatos Er-
nő kosárfonó iparos Tiszapüspökiből érkezett, s 
mint elmondta, örült, hogy eleget tett a felkérés-
nek: -Igaz, hogy egy hét alatt tényleg csak az 
alapokat lehet elsajátítani de tanulóim nagyon 
szorgalmasak, s akad köztük olyan ügyes is, aki 
három nap után elkészített kosarával nyugodtan 
szégyenkezés nélkül kimehet a piacra. Csak azt 
sajnálom, hogy ilyen rövid az időt mert a kedvet 
látva, három hét alatt ezeknek a gyerekeknek 
sokkal többet lehetne megtanítani 

Balla István bőrész szinte már hazajár Török-
szentmiklósra. Volt már kiállítása a Pincegalériá-
ban, itt rendezgette az országos körútra induló 
Tolnay-kiállítás anyagát, s bőrműves tanfolyamot 
vezet egész évben a Művelődési Központban. Nála 
ízelítőt kapnak az iparművészetből, megtanulják, 
hogyan lehet a bőrrel dolgozni, mi mindenre lehet 
azt fölhasználni. 

A kézműves foglalkozások mellett a szervezők 
egyéb programot is nyújtanák. Volt ismerkedési 
est, bátorság próba, kecskefejés és lovaglás, tánc-
házzal kapcsolt műsort adott a Miklós Néptánce-
gyüttes, fellépett a Fehér Csillag zenekar, Halko-
vics János, a Magyar Rádió volt zenei osztályveze-
tője pedig hangszerbemutatót tartott. 

A tábornak igen nagy sikere volt, s mint elmond-
ták, a résztvevők és szervezők jövőre ugyanitt 
szeretnék folytatni. 

HIRT 
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„ADJ ESELYT MAGADNAK! 99 

PALYAKEZDOK NAPJA A 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

A tavalyi megyei rendezvény kedvező tapasztalatait figye-
lembe véve az idén fél napos programot szervezett a Megyei 
Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége pá-
lyakezdő fiataloknak a Művelődési Központban. Az „Adj 
esélyt" rendezvény elsődleges célja a ezen fiatalok elhelyez-
kedésének segítése volt, amit a szervezők játékos, szórakoz-
tató formában is igyekeztek vonzóbbá tenni. Az előcsarnok-
ban munkaerő-közvetítők várták a pályakezdő munkanélkü-
lieket, akik - mivel irántuk nem nagyon mutatkozik kereslet 
- sajnos többnyire csak regisztráltathatták magukat. Nem 

sokkal odébb, a há-
zasságkötő-teremb 
en a munkáltatók 
hallgathattak gazda-
sági témákban előa-
dásokat neves szak-
emberektől, egy fok-
kal lejjebb pedig, a 
Pincegalériában Bo-
róczki Orsolya fiatal 
művész kiállítását te-
kinthették meg az ér-
deklődők. 

Az emeleti helyi-
ségek egy részében 
videofilmes vállal-
kozási ismeretek elő-
adása, munkajogi ta-
nácsadás, külföldi 

munkavállalással kapcsolatos tájékoztató folyt, másutt szá-
mítógépes orientációs és érdeklődési vizsgálatok, játékfilm 
bemutatók, pszichológiai csoportos és egyéni foglalkozások 
zajlottak. Mindezek mellett a Pódiumteremben 9-től 13 óráig 
színes, szórakoztató, nonstop műsor pergett, néptánc bemu-
tatóval, az oktatási intézmények bemutatkozásával és sok-

Boróczki Orsolya a mikro fon előtt 

sok játékos vetélke-
dővel, melyeken ko-
moly nyere-
ményekhez is lehe-
tettjutni. Hogy zené-
ben se legyen hiány, 
fél-félórás produkci-
ót nyújtott a tiszate-
nyői HARRY JAEN, 
a törökszentmiklósi 
NONSENSE és a 
szintén helyi, egé-
szen fiatalokból álló 
(15-16 év) BIG 
BOTTOM együttes. 

A látottak alapján 
a rendezvényen 
megjelenő igen szép 
számú fiatalság nem Nagy sikere volt az édeklődési tesz-
bánta meg, hogy a fél 
napját itt töltötte. 

leknek 

üSzínpadon a Big Bottom együttes 

Dr. Kerékgyártó Imre a kamarák szerepéről beszél Vetélkedők, és nézőik 
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UJ UTAKON A HÁZIORVOSOK 
Amikor. 1992-Jben az egészségügyi törvény egyik alapvető moz-

zanataként bevezetésre került a háziorvosi rendszer, a beteg szem-
pontjából, az ő eligazodása érdekében próbáltuk megközelíteni 
annak lényegét Azt, hogy mit jelent ez az orvos számára nem 
firtattuk, hiszen elég volt megérteni a dolog ránk vonatkozó részét, 
aztán ahogy megszoktuk az új módit, el is felejtődött az egész. Az 
idén tavasztól viszont ismét aktuálissá vált a kérdés, mert az 
orvosok sorban fordulnak kérelemmel az önkormányzat felé, 
amelyeknek lényege, magán háziorvosok szeretnének lenni. Mi-
után áprilisban Dr. Gombkötő Gyula volt az első fecske, s csak 
júniusban követték a többiek - Dr. Tóth Éva, Dr. Tivadar József 
és Dr. Várhelyi Dániel - őt kérdeztük meg, miben rejlik a változ-
tatás lényege. 

- Megpróbálom - bár egyáltalán nem könnyű - a lehető legegysze-
rűbben megfogalmazni a választ Amikor háziorvosok lettünk, egy 
bonyolult szerződéslánc utolsó láncszemei lettünk. A Társada-
lombiztosítás szerződést kötött az önkormányzattal és az EGYMI-vel, 
az EGYMI pedig velünk. A betegek leadták nekünk az egészségügyi 
kártyájukat, az EGYMI pedig, mint szerződéskötő fél megkapta a 
TB-től a kártyapénzt ő gazdálkodott vele, s a körzeteknek visszajut-
tatott egy bizonyos összeget, amely az orvosok és ápolónők közalkal-
mazotti táblázatnak megfelelő fix bérét, mozgóbéricént a kártyapénz 
bizonyos hányadát, gépkocsi használati díjat és területi pótlékot tartal-
mazott. A többit megtartotta fejlesztésre, az intézmény fenntartására 
és az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos - gyógyszer, 
műszerek, receptek, stb. - kiadásokra. Magyarán mondva nem mi 
gazdálkodhattunk a kártyapénzzel, s egy idő után egyre inkább úgy 
éreztük ezen változtatni kell. 

- Nem találták megfelelőnek az Intézmény gazdálkodását? 
- Hát nemigen. Egy húsz éve praktizáló orvos havonta megkapott 

bruttó kb. 30.000 Ft-ot, a gépkocsi használati díj nem fedezte az 
üzemanyagköltséget, velünk fizetették az egész épület fűtését, világí-
tását, takarítás át; s úgy éreztük, kevés jut a rendelők felszerelésének 
fejlesztésére is. Úgy gondoltuk, hogy sokkal előnyösebb lesz a betegek 
és magunk számára is, ha magán háziorvosok leszünk. 

- Mit takar ez az elnevezés? Mit jelent a beteg számára, s milyen 
előnyökkel jár az orvosnak? 

- A beteg számára semmit nem jelent, legalábbis közvetlenül nem. 
Mivel a magán háziorvosok továbbra is vállalták területük ellátását, a 
biztosított betegeket ugyanúgy ellátják, mint eddig tették. Ne tévesszen 
meg a „magán" szó, ez nem maszekot, nem fizetendő orvost jelent A 
páciensek észre sem veszik a változást Számunkra azt jelenti, hogy 
kiszálltunk a már említett szerződésláncolatból, közvetlenül a TB-vel 
kötöttünk szerződést, s így mi kapjuk meg a praxispénzt is, azzal mi 
gazdálkodhatunk. Mi vagyunk a működtető, a TB pedig a finanszírozó. 

Miért előnyös ez? Mivel továbbra is az EGYMI épületében, rende-
lőjében rendelünk, továbbra is fizetjük a fűtés, világítás, víz díját De 
csak a rendelőnkét, az pedig jóval kevesebb, mint az egész épület 
fenntartásának ránk eső része. Magunk vesszük meg a gyógyszert, 
műszereket, recepteket, stb., s mivel érdekünk, igyekszünk mindent 
olcsóbban beszerezni, mint az központilag történt. Finanszírozzuk 
belőle a saját és ápolónőink fizetését, a többi pedig megmarad fejlesz-
tésre, saját rendelőnk fejlesztésére. Sokkal jobban járunk ezzel a 
formával. 

- Lehet ezt már ezalatt a néhány hónap alatt igazolni? 
- Nem is akárhogyan. Áprilisban, mikor magán háziorvos lettem, 

megkaptam az intézményből az addig nála levő megtakarított pénze-
met - havonta tettem félre fejlesztési célra -192.000 Ft-ot Abból kb. 
120 ezerért új berendezést vásároltunk, nyolcvanezret pedig apróbb 
műszerekre költöttünk. Az azóta összegyűlt kártyapénzből 200.000 Ft 

értékben vásároltunk egy színes moniiorú számítógépet nyomtató-
val, egy oscilloszkópot (érszűkületvizsgáló) és részletre egy testre 
tehető 24 órás vérnyomás és pulzusmérőt Jövőre már be van 
tervezve egy szintén testre rakható 24 órás EKG készülék is. Azt 
hiszem érzékeltetésül bőven elég. Ha arra gondolunk, hogy a 
felsoroltak eddig nem voltak - s ki tudja mikor lettek volna 
érthető, hogy miért hangsúlyoztam, hogy e változás közvetlenül 
nem érinti a betegeket. Mert közvetve nagyon is, hiszen az ő 
ellátásuk minősége is javul. 

- Köszönöm, egyelőre ennyi talán elég is. 

Szenzációs Porst ajánlati 
10 színes fotó qjándékba! 
Ha az Árvái Fotöszaküzletfcen 

megvásárol egy 10 felvételes AGFA 
színes filmet 249 Ft-ért, 10 színes 
fényképhez jut térítésmentesen, 

A töm előhívása és a kép kidolgozása 
Ingyenes! 

Használja kt a tehetőséget! 

ISMERI-E mára FÉNY-SZÖVÚJ 
AJÁNLATÁT? > 

- Aki reggel 8 órakor leadja színes filmjét, 
már du. 4 orakor gyönyörködhetfelveteleiben. 

- A többi szolgáltatásunkkal is szeretettel 
várjuk régi és új vendégeinket légkondicionált 

üzletünkben. 
- Ajándékot nem adunk, de a legolcsóbbak, 

leggyorsabbak mi vagyunk!! 
GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA!! 
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SAJÁT KENYERÜKET ÁRULJÁK 
ÁFÉSZ PÉKÜZEM 

A PARK ÉTTEREMBEN 
Az elmúlt évek piaci viszonyainak változásai sok más 

szövetkezettel egyetemben komoly erőpróba elé állították 
a törökszentmiklósi ÁFÉSZ-t is. A vezetők szerencsére 
még idejében felismerték, ha a szövetkezet talpon akar 
maradni, változtatni kell az eddigi üzletpolitikán, a kiala-
kult mechanizmusokon, s új utakat kell keresni. Az egyik 
legfontosabb feladatnak az élelmiszerkereskedelem fej-
lesztését tartották, hiszen bármilyen körülmények adód-
janak is, annak van a legbiztosabb piaca, ráadásul kiske-
reskedelmi forgalmuk 71 %-át adja ez az ágazat. Ezen a 
területen nagy tapasz-
talatokkal, biztos háttérre] 
rendelkeznek, adottak tehát 
az előrelépés lehetőségei. 

- De hol tegyék meg a legel-
ső lépést? - merült fel a kér-
dés. A választás a sütőipari 
termékekre esett, hiszen 35 
kereskedelmi egységükből 
27-ben árulnak kenyeret és 
péksüteményt, ráadásul ezen 
a területen különösebb kere-° 
sés nélkül is akad javítaniva-
ló. Bár Karcagtól Tiszaföldvá-
rig 8 cég szállítja az ÁFÉSZ 
boltjaiba a kenyeret- lehet, 
hogy éppen ezért mégis 
gyakran előfordul, hogy nincs 
friss áru, nem megfelelő a mi-
nőség. Az Alföldi Sütödék Vállalat privatizációjakor a szö-
vetkezet kísérletet tett a helyi üzemnél való többségi tu-
lajdonba jutásra, de a próbálkozás nem járt sikerrel. Az 
akkor készült tervek viszont egyértelműen kimutatták, 
hogy sütőipari terméket sokkal gazdaságosabb előállítani, 
mint forgalmazni. V-\ V , ^ \ ^ 

* Ez a felismerés, s az a tény, hogy a Park Étterem még 
á bérleti üzemeltetés mellett is veszteséges, ösztönözte a 
vezetőséget arra, hogy megvizsgálják egy saját sütőüzem 
létrehozásának^ehetőségeit Á vizsgálódást döntés, azt 

pedig a gyakorlati megvalósítás követte. A Tanács Lajos 
vezette Térforma BT-nél megrendelték az átalakítási ter-
veket, tanulmányozták több, más szövetkezetnél újabban 
üzembehelyezett péküzemet, majd 8 közül választva elfo-
gadták egy magyar-olasz kft. ajánlatát technológiára és 
gépekre. A kft. szakemberei az átalakított helyiségben jún. 
23-án meg is kezdték a vadonatúj olasz gépek összesze-
relését, júl. l-jén megkezdődhetett a próbaüzem, s mire a 
lap megjelenik, lehet, hogy a nagyközönség is megismer-
kedhetett az ott készült kenyérrel. 

- Mit remél az ÁFÉSZ az 
új sütőüzemétől? - tettük 

• fel a kérdést Mász Imre el-
nöknek. 

Mindenekelőtt jó minő-
séget (kenyér ízű kenye-
ret), gazdagabb választé-
kot, jobb ellátást, s az 
alapvető termékeknél az 
eddiginél olcsóbb árakat. 
Nincs szándékunk olyan 
széles áruválasztékot elő-
állítani, mint amit boltja-
ink eddig biztosítottak -
ezért számítunk a miklósi 
sütőüzemmel való további 
jó együttműködésre -,' s 
nem is akarunk csak foko-
zatosán előrelépni. Egy 

műszakkal, háromféle kenyérrel és nyolcfajta péksüte-
ménnyel indulunk, de bízunk benne, hogy a termékeink 
iránt mutatott igény kikényszeríti a termékbővítést és a 
második műszak beindítását is. - , 

. Természetesen nemcsak a boltjainkba szállítunk, ha-
-nem a péküzemhez kapcsolva a Park Étterem tér felőli 
f részén nyitunk egy mintaboltot is, amelyben saját termé-
nyeinket áruljuk. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, nyi-
f tástól zárásig meleg kenyérrel, friss péksüteménnyel vár-

juk kedves vásárlóinkat 

Az AFESZ PEKUZEMENEK TERMEK ES ARAJANLATA 
, 90 dkg 

\^90dkg 
¿ 5 6 Ft" ; 

r<\ . - » -a&'-CSÓS kifli ^ t;* * ' 
^ V . t Briós - V " L - . 

• - ^ V * - 'Fonott kalács * • Xi 
• ^ . ,„ Nagy kifli (sima, sós) 

90 dkg 
50 dkg 

. -V 25 dkg 

• o " K a k a ó s csiga -'¿v 
Töpörtős, vajas pogácsa 

Az Qzlet nyitvatartása: hétfőtől péntekig 6-18 óráig 
szombaton 6-12 óráig 

>X47 Ft 
, 53 Ft 

,36 Ft 
5 Ft 
5 Ft 

- 5 Ft 
10 Ft 
37 Ft 

10,60 Ft 
•17,20 Ft 

8 Ft 

9 

(X) 
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„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik 
elfáradtatok és az élet terheit 
hordozzátok: Én felüdítelek titeketl" 

A FATIMA! SZENTÉLY KEGYSZOBRA VÁROSUNKBAN 
Egy csendes, szokványos hétköznap volt. Törökszentmikló-

son minden ugyanúgy történt, mint máskor. Csendesen, egysze-
rűen ellátogatott hozzánk a Fatimai Kegyszobor, amely június 
11. óta hazánkban három hónapon át 100 városba megy el, hogy 
ott az embereket imádságra hívja össze. 

1917-ben egy portugáliai kis faluban, Fatimában, három 
pásztorgyermeknek megjelent Mária, s e jelenések óta ez a hely 
a világ egyik legnagyobb zarándokközpontja. A jelenések óta 
csodás testi és lelki gyógyulásban részesülhetnek azok, akik 
idezarándokolnak. Fatima az imádság, a béke, a kiengesztelódés 
és a bűnbánat helye az Istenben hívő emberek számára. Évtize-
dek óta járja a világot ez a kegyszobor imádságot, békét, bűnbá-
natot hirdetve, - s eddig 300 millió ember imádkozott ezen 
szándékkal a szobor jelenlétében. 

Világkörüli útján csak most érkezhetett magyar földre, s így 
jutott el hozzánk, Törökszentmiklósra. Június 15-én délben Jász-
berényből érkezett és másnap délig volt itt nálunk a Szenthárom-
ság plébániatemplomban. Többezer ember zarándokolt el ide 
Karcagról, Abádszalókról, Mesterszállásról, Fegyvernekről, Kő-
telekről, Szapárfaluból, Szajolból, Kengyelről, Nagykörűből, 
Szolnokról, Besenyszögrol, hogy együtt imádkozzanak a török-
szentmiklósi hívekkel. Az egyházközségek lelkipásztoraival az 
ünnepélyes fogadás és szentmise után egész éjszaka imádság-
ban, a lélek csendjének nyugalmában kértük a Szűz Anyával 
Isten áldását családjainkra, településeinkre, a Kunságra, ha-
zánkra - és'kértük a békét az egész világra. Az éjszakai virrasz-
tásban mindenki megtalálta saját lelkének nyugalmát, kérhetett 

és kapott erőt és megnyugvást az élet hétköznapi keresztjeihez. 
De ezt egy híradásban visszaadni nem lehet. Hogy mit is jelent 
ez valójában, csak azok érthetik meg, akik jelen voltak. 

Az együtt imádkozás örömét és élményét emlékezetessé tette 
az ifjúsági imaóra, az éjféli szentmise körmenettel, a hajnali 
keresztút, - a közös, imádságos virrasztás. 

Mindenki, aki ennek a lebonyolításában közreműködött, szí-
vesen, önként és örömmel tette. Nem volt szemmilyen rendbon-
tás, mindenki békésen imádkozhatott és töltekezhetett a számá-
ra sokat jelentő imádságban. Ez az idő oly gyorsan elszállt, szinte 
észre sem vettük, hogy megvirradt, és elérkezett a búcsú pilla-
nata. 

Június 16-án délelőtt közös szentmisében búcsúztunk el a 
Szűz Anya Fatimai Kegyszobrától, s az délben továbbindult 
Tiszaújvárosba. És akkor is ugyanolyan egyszerű csütörtöki nap 
volt, mint máskor, de azok, akik itt együtt imádkoztak, gazda-
gabban tértek haza otthonaikba, hogy megpróbálják életüket a 
szeretet és béke útján élni, - úgy, ahogyan ezt Jézus Krisztus 
tanította, s olyan csendben és egyszerűen, mint ahogyan ezt az 
ő édesanyja, Mária megmutatta. 

Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik 
a szervezésben segítségünkre voltak: városunk Rendőrkapi-
tányságának, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolának és minden 
névtelen, áldozatkész segítőnknek! 

Árvái Ferenc 
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ÜNNEPET A KÖNYVNEK! 
Kell a jó könyv! Ezért hívják fel rá figyelmünket a 

rendezvények már 65 év óta. Az idei könyvhéten Török-
szentmiklóson Csalog Zsolt író találkozott az érdeklő-
dőkkel. 

A Városi Könyvtár igazgatója megnyitójában arról 
beszélt, hogy annak idején Klebelsberg Kunó felépíttet-
te a tanyai iskolákat, ahova a nevelők igazi „lámpása-
ként vitték magukkal a könyvet. Napjainkban is nagy-
részt a pedagógusokra hárul az olvasás megszeretteté-
sének feladata. Bár a könyvtárak átalakultak a korsze-
rű gépi információra, azért hagyományos feladataikat 
is ellátják. 

Csalog Zsolt szerint is 
meg kell ismerni az írókat 
és műveiket vidéken ép-
pen űgy, mint a főváros-
ban. Ezzel szemben - saj-
nos - az idei könyvhét erő-
sen Budapestre koncent-
rálódott. Annyira, hogy az 
ő új könyve: a FALAK ÉS 
FALROMOK még a talál-
kozó napjáig nem jutott el 
Törökszentmiklósra. így 
csak bemutatni tudta -
dedikálni nem. Rossz volt 
a szervezés. Sok könyv je-
lent meg, de Budapesten 
is kicsi az érdeklődés. 
Nincs pénz. Pedig kell a 
könyv az embereknek. 
Gyatra és szomorú ez az 
ünnep. Időnk nincs, hajtjuk á munkát, rohanva néz-
zük át az újságokat, keresve az aktualitásokat. Pár éven 
belül helyre kellene állni a könyv becsületének! A TV 
nem jelenthet igazi konkurrenciát. A műveltség hordo-
zója nem lehet igazán a televízió. A könyv a kultúra 
legfőbb letéteményese. 

író-vendégünk nem idegen a megyében, és nálunk is 
járt már 1990-ben. Szolnokon volt muzeológus, kedveli 
a vidéket. Nagy élménye volt a suijányi ásatás. Azóta 
messzire kanyarodott tőlünk. A Néprajzi Múzeum mun-
katársa lett. Ahogy mondta: Ez jobban érdekelte, mint 
ami a földben van! - Később szabadfoglalkozású szocio-
lógus és író lett. Szépirodalmi művei mellett régészeti, 
néprajzi, agrártörténeti és szociológiai tanulmányok 
szerzője. Ezt a félig értekező, félig szépirodalmi műfajt 
nagyon fontosnak tartja, mert a negyvenes évek végétől 
lefékeződött a társadalom gondjairól való írás. Később, 
a 60-as években indul újra a szociográfia." (Sántha 
Ferenc, Zám Tibor stb.) Ezeknek az íróknak nagy sze-
repük volt a felelős gondolkodás kialakulásában. 

Csalog Zsolt 1985-től 1989-ig New Yorkban élt. Á 
rendszerváltozás ütán jött haza. Érthető, hogy a beszél-
getés során feltett kérdések részben ekörül forogtak: 

- Milyen a „ kintiek9' magyarságtudata? : 

- Erről csak az első generációnál beszélhetünk iga-
zán. A második megtanulta ugyan „anyáik nyelvét", de 
nem az anyanyelvét! A kinti születésűek nem beszélnek 
magyarul. Divatból tanulják-ismerik meg a magyarsá-, 
got, de nem számítanak hazajönni és magyar módon 
élni. A házaspárok csak egymással beszélik a nyelvet, 
a gyerekekkel már nemr30-40 ezren vannak New York-, 
ban, de nem zárt egységben. Kiáramlottak a kertes' 
részbe. Már sem egyházközségüket, sem üzleteiket nem 
tudják eltartani. Mexikó környékén jobb a helyzet. j 

-Az amerikai ember hallott-e pl Madáchról?.... 

- Nem! Bartókról inkább! A szellemóriásokról sem. 
Kocsis Zoltánt és SchifT Andrást ismerik. A nagy kar-
mesterekről (Solti György, Doráti Antal) nem tudják, 
hogy magyarok. Ott sokan vannak „valahonnan", és ott 
lettek amerikaiak. Saját költőiket, zeneszerzőiket azért 
számon tartják. 

- Milyen az amerikai életforma? Kell-e félteni tőle a 
mienket? 

- Amerikanizmus! Nekik jó fez a kultúra és életforma, 
de a kivándorlónak furcsa és nehezen elfogadható. Ami 
viszont itthon a mi nyakunkba szakad, az ijesztő! Vé-
dekezni kellene a francia példa szerint! A filmek ízlés-

és erkölcsrombolók, tele 
agresszivitással. Egy 
korosztály nálunk telje-
sen átvette a „hambur-
ger"-divatot. Tele va-
gyunk idegen elnevezé-
sekkel. 

- Miért véli a kritika 
nehéznek az író új köny-
vét? _ 

- Ő sem érti, miért 
„nehezen fogyasztható". 
Kellenek olyan írók, 
akik kifejezetten széles-
körű olvasóközönséghez 
szólnak, az ő nyelvükön 
és az ő gondjaikról. Sa-
ját műveit ide sorolja. A 
FALAK ÉS FALROMOK 
néhány olyan írást tar-

talmaz, ami egykor szamizdat volt. Nagyobb része egy 
„amolyan 1989-től máig ívelő napló". A Kelet-Európá-
ban összedőlt falakhoz kapcsolódó gondolatait tartal-
mazza. Meghallgattuk belőle a „Milyenek a csehek?" 
című, elgondolkodtató részletet, majd egy másikat is, 
amit a román forradalom után írt, márciusban. 

- Kell-e félteni a magyar irodalmat? 
I - Attól nem, hogy az olvasó a szépirodalom helyett 
gyakorlati könyveket vásárol. Ez természetes! Sokkal 
inkább kell félteni a szirupos, színvonaltalan szerelmi 
;„limonádé^-tol./Sajnos, ezt viszik! Persze, á fáradt em-
ber nem a valós bajokat keresi, hanem a könnyed 
i témákat. Ugyanez van a TV-ben is, megy a sok értékte-
ilen sorozat. 
j Mivel az író több művében foglalkozik a cigányok 
¡életével: Cigányon nem fog az átok; a jászfényszarui 
: cigányság 1971-ben; Kilenc cigány (szociográfiai ripor-
\ tok) - így hallgatósága a cigánykérdést is előhozta. Ezzel 
i kapcsolatban igen. érdekes dolgokat tudtunk ínég: Jó-
jzsef főherceg erőfeszítései nem voltak hiábavalók; Al-
| csutorí letelepítette őket'' és cigányszótárt készíttetett 
nekik. Ott és a környéken eléggé polgárosultak. 

A cigányság művészete gazdag, kultúrájuk feltörek-
vő. Azeddigi.elnyomojtteágukm 
kat. (Párhuzam a négerekkel!) Most kezdik felismerni 

' saját kultúrájúk szépségét/Nagyon szükséges égy ci-
gányprogram. Az égető szociális kérdések nem halaszt-
hatók tovább! A 70-100 %-os munkanélküliség tartha-
tatlan. A leszakadókat szabad lenne-e'még jobban el-
hanyagolni? o o ) g ^ 
1 E témáról szóló müvei és többi írásai is kölésönözhe-

c tők a Városi Könyvtárból. V^-hJ 
Hajnal Józsefné 
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¿ s Q P E E t T F e s t 

N IÉÍROSI TIJMODÉSI KÖZPONT PóimTtktihett 
49P4. Júuus 45-én [PENTEK) 20® ÓKMOH 

/¿ÖZkeMUKÖDUt: 

m I M H P ' 
S1>0HTUJSflGÍ1iŐ 

JiGUK 100 ftért flOmaSM/S tösduOMTOM # 
Mümomt töimr M-os/kowImM. 

KI NYER MA? 
JÁTÉK ÉS MUZSIKA 

TÍZ PERCBEN 

A Második Szentmiklósi Napok keretében 
július 15-én a népszerű KI NYER MA? Já-
ték és muzsika lO percben jelentkezik a tö-
rökszentmiklósi Városi Művelődési Köz-
pontban, melyre várják a játékosok jelent-

kezését és minden kedves érdeklődőt. 

A Magyar Rádió ajándékán felül a győztes 
játékos jutalma az ÁFÉSZ tortája, 2 db jegy 

a 20 órai ÖRÖM KONCERTRE Strauss 
operettestre, a július 17-én a Szenttamási 

Almásy Kastélyban tartandó Aratóvacsorá-
I ^ ;;ra is 2 db tiszteletjegy. 

^Jól/US 4?-en ímmAp) 20~-tíl 

HMSKÉüH) 
ÜLMÚSY khsrécr uvvfmm 

¡¿ÖZKEMUKÖBLZ-

^ÍSmmítzmmi 

líészvéreu vu:300ft 

JÍGYÍK EIOVETELBEN # l/íkosi Mummsi 
KÖZPONT 26-OS IRODÍMM mmrón. 

DÍJÉRT 
I „FUTA TŐRÖK" 

| A Második Szentmiklósi Napok keretében 
| július 16-án 9 órától „FUT A TÖRÖK" fú-
lj tóversenyre várják a város lakosságát. 

8,45: Gyülekező a Hunyadi téren. 

9 óra: Rajt. A vasúti sorompóig kocogás, 
bemelegítés. A sorompótól futóverseny. 

Első befutó 1.500 Ft; a második 1.000 Ft; a 
harmadik befutó 500 Ft értékű vásárlási 

utalványban részesül. 

Nevezni a Művelődési Központ 1. sz. he-
lyiségben mindennap 13 órától lehet vagy 

á rajt előtt . 1 V r . ; p 

«# # • 

KULON AUTÓBUSZ INDUL JUUUS 17-EN SZENTTAMASRA. 
12 óra; 13 óra; 14 óra r> 
Szabadságharcos út; Hunyadi út; 

ÁFÉSZ Áruház; Buszpályaudvar; 46-
os út; Deák F. út; VEGYTEK 

Visszaindulás: 
17,30 óra; 18,30 óra; 19,30 óra 
Buszpályaudvar - Szenttamás 
18 óra és 19 óra 

Visszaindulás? " ̂  r
 p 

01 óra és 02 óra igény szerint. ' 
Viteldíj: 52 Ft/menet. Diákok, nyugdíjasok 

50 %-os kedvezményben részesülnek. ; r 
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Jogi tanácsok 

Az i n g a t l a n t u l a j d o n j o g á n a k m e g s z e r z é s e 
A k ö z ö s t u l a j d o n (III.) 

Az előző részben tisztáztuk, hogy minden vagyontárgy 
tulajdonosát megilleti a rendelkezési jog mint elsődleges és 
legfőbb jogosultság, továbbá a birtoklás, a használat, a hasz-
nosítás és a hasznok szedésének joga. A közös tulajdon 
esetén ezek a jogok közösen érvényesülnek, a vagyontárgy 
hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában 
illeti meg, és ilyen arányban terhelik őket a vagyontárgy 
fenntartásával járó és az egyéb kiadások, a közös tulajdoni 
viszonyból eredő kötelezettségek és ugyanilyen arányban 
viselik a beállott kárt is. 

A közös tulajdon hasznai és terhei 
Ingatlanok esetében ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 

közös tulajdonú ingatlanból, akinek nagyobb a tulajdoni há-
nyada, nagyobb részt használhat, bérbeadás esetén arányo-
san több bérleti díj illeti meg, a föld terméséből több jut neki, 
stb. 

Ugyanígy alakul a kiadások, az egyéb kötelezettségek 
viselése is. Az adót, az egyéb közterheket mindegyik tulajdo-
nostárs tulajdoni hányada arányában köteles viselni. A ha-
szon eléréséhez többnyire ráfordításokra és munkavégzésre 
is szükség van, ezeket szintén a tulajdoni hányadok szerint 
kell viselni. Ha a használat megosztása eltér a tulajdoni há-
nyadoktól - valaki többet használ, mint ami megilleti - a másik 
felet használati dí] illeti meg. Ha a vagyontárgyban kár kelet-
kezik, és ezért nem valamelyik tulajdonostársat terheli a fele-
lősség, a más által nem fedezett kár is a tulajdoni hányadok 
szerint oszlik meg a tulajdonostársak között. 

Döntés a használatról 
Közös tulajdonról lévén szó, mindegyik tulajdonostársat 

egyaránt megilleti a jog, hogy vagyontárgyát birtokolja és 
használja, de ez nem jelent korlátlan szabadságot, jogait 
senki sem gyakorolhatja a többiek sérelmére. 

A régi bölcsesség szerint „közös lónak túros a háta", a 
közös tulajdon birtoklása, hasznosítása kérdésében gyakran 
merülnek fel viták. Ilyen esetekben a Polgári Törvénykönyv 
szerint a döntés elsődleges módja a tulajdonostársak szó-
többséges határozata. A határozat meghozatalával minden 
tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szava-
zati joga. . " • - ' 

A gyakorlati életben a szótöbbséges határozat nem terjedt 
el, a tulajdonostársak a vitás kérdéseket inkább igyekeznek 
szerződéssel szabályozni, és csak ha ez nem megy, fordul-
nakbírósághoz. 

Bár a szótöbbséges határozatot nem szívesen alkalmaz-
zák a gyakorlatban, van egy hely, ahol nélkülözhetetlen, ez 
pedig a társasház. Társasházban a tulajdonostársak nagy 
száma miatt sokszor lehetetlen mindenkinek tetsző döntést 
hozni, ilyenkor nem marad más, mint a többség akaratát 
„rákényszeríteni" a kisebbségre. A szótöbbséges határozat 
esetén ugyanis a határozat kötelező, amelynek a kisebbség-
ben maradó tulajdonostársak is kötelesek magukat alávetni. 

Előfordulhat azonban, hogy a többségi határozat sérti az 
okszerű gazdálkodás elveit, vagy a kisebbség jogos érdekei-
nek sérelmével jár. Ilyenkor a kisebbségben maradók a hatá-
rozatot bíróság előtt megtámadhatják. A bíróság a birtoklás és 
használat módját a tulajdoni hányadoknak, a tulajdonostársak 
jogainak és a vagyontárgyhoz fűződő törvényes érdekeinek, 

valamint az okszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelő-
en szabályozhatja. 

Érdekes problémát vet fel a szavazás módja is a társashá-
zak közgyűlésén, amikor gyakran csak az egyik házastárs 
megy el a közgyűlésre és szavaz házastársa helyett is, holott 
ha a lakás közös tulajdonukban áll (a házastársaknál általá-
ban egyenlő arányban), akkor mindkettőjüket fele-fele arány-
ban illeti meg a szavazati jog, és ezt egyikük a másik nevében 
csak meghatalmazással gyakorolhatná. A gyakorlatban ter-
mészetesen nem így szokott lenni, hanem lakásonként egy-
egy családtag szavaz. Megjegyzendő, hogy olyan társasház-
ban, ahol nem egyformák a lakásméretek, ós ennek megfele-
lően nem azonosak a tulajdoni hányadok sem, nem egyenlő 
szavazati jog illeti meg a tulajdonostársakat, hanem a tulajdo-
ni hányad arányában lehet szavazni. 

Egyhangú határozat 
Eddig a birtoklás, használat, stb., valamint a rendes gaz-

dálkodás körét meg nem haladó kiadásokról volt szó, amelyek 
esetében elegendő a többségi döntés. 

Vannak azonban olyan kérdések, amelyek eldöntéséhez a 
tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. Egyhangú 
határozatot elérni igen nehéz, ezért a Polgári Törvénykönyv 
szűk körben, csak abban az esetben írja elő, ha az feltétlenül 
szükséges a tulajdonostársak jogainak védelme szempontjá-
ból. 

Egyhangú határozat szükséges a rendes gazdálkodás kö-
rét meghaladó kiadásokhoz, ha a beruházás, felújítás, átala-
kítás méretei vagy összege a szokásos mértéket meghalad-
ják. Ilyen például az épületbővítése, új helyiségek kialakítása, 
tető-beépítés, stb. 

Ugyancsak egyhangú határozat szükséges az egész ingat-
lan tulajdonjogának átruházásához, haszonélvezetbe vagy 
használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más 
módon való megterheléséhez. 

Áz egész ingatlanról tehát a tulajdonostársak csak teljes 
egyetértésben rendelkezhetnek. Ezen belül azonban saját 
tulajdoni hányadával a tuíajdonostárs szabadon rendelkez-
het, a saját tulajdoni hányad tulajdonjoga külön-külön is átru-
házható. Az ilyen szerződések megkötéséhez a tulajdonos-
társak beleegyezése nem szükséges, lényeges azonban, 
hogy elidegenítés esetén, a tulajdonostársakat a harmadik 
személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. 

Saját tulajdoni hányadának birtokát vagy hasznai szedésé-
nek jogát a tulajdonos átengedheti mkásnak, ami leggyakrab-
ban bérbeadás útján valósul meg, ilyenkor a tulajdonostárs a 
harmadik személlyel szemben előbérleti, illetve alőhaszon-
bérleti jogot gyakorolhat. 

Dr. Szentmiklósi Ágnes 
a „SANSZ" BT. jogi tanácsadója 

(A következő részben a lomkamra ós az egyéb helyiségek 
használatának szabályait ismertetem a lakásszövetkezeti épü-
letekben.) 
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RENDKÍVÜLI ESEMENY 
NEM TÖRTÉNT 

AKCIÓBAN 
A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI 

RENDŐRÖK 
Jún. 22-én 8-14 óra között az összes rendőrkapitány-

ság részvételével közbiztonsági akció zajlott az egész 
megye területén. A helyi rendőrök több csoportba osztva 
különböző területeken végeztek ellenőrző munkát, mely 
során az volt a rendkívüli, hogy igazán rendkívüli nem 
történt. 

Fókuszba került a piac, ahol elsősorban a külföldi áru-
sítóktartózkodási engedélyét, az általuk árusítottak igazol-
hatóságát vették szemügyre, de ezen a napon mindent 
rendben találtak. Igaz, nagy baleknek kellett volna lennie, 
aki horogra akad, mert megjelenésük után pillanatok alatt 
elterjedt a hír, itt vannak a zsaruk. Kicsi a város, a rendőrök 
civilben is ismertek. 

Ugyanezen csoport elment az ismert zugszállásadók-
hoz is, akiknek engedély nélkül szokásuk külföldieknek 
„szállást" nyújtani, az esetleges csempészáruknak raktárt 
biztosítani. Itt sem lett még kis fogás sem, hiszen piacnap 
lévén, aki „otthon" volt, sem volt otthon. Egy helyen zárt 
ajtókra találtak, a másikon - ahol a tulaj ellen nemrég tettek 
feljelentést egy nagyobb mennyiségű „adómentes" do-
hánykészl.et lefoglalása után - nem mutatkozott szobázta-
tásnak nyoma. Egy harmadikon, ahol a tulaj - akinek 
állítólag engedélye van, csak még nem mutatta be - nem 
volt otthon, s egy rokon engedett be, már messziről, 
szagról meg lehetett állapítani, itt bizony laknak. S bár itt 
sem voltak itthon a vendégek, kiderült, nem is kevesen. 
Borzalmas piszok, iszonytató bűz a házban, olyan, mint 
ahol egy szobában tisztálkodás lehetősége - igénye -
nélkül esetenként 28-an is alszanak. Igaz, fejenként csak 
100 Ft-ért. Ide a rendőrök még visszajönnek, de egészen 
biztos, hogy nem nappal. 

Egy másik csoport Fegyvernek, Tiszatenyő, Kengyel, 
Tiszabő italkimérő helyeit ellenőrizte. Elsősorban az ittas 
egyének, fiatalkorúak kiszolgálására figyeltek volna, de 
délelőtt 10-11 lévén még vendég sem igen találtatott. 
Talán szerencsésebb volna egy ilyen akciót inkább estére 
szervezni, de az időpontot a Megyei Főkapitányság hatá-
rozta meg. J 

A közlekedésrendészeknek azért akadt némi kis dolguk 
a néhány óra folyamán. Kiemelten a tompított fényszóró, 
a biztonsági öv használatát, a szabálytalan előzést és 
tilosba hajtást figyelték. Az eredmény 23.000 Ft helyszíni 
bírság, 11 feljelentés lett, két úrvezető pedig, akik szabály-

talan előzés után nem álltak meg a rendőri jelzésre, ko-
molyabb következményekre számíthat. Az akció befejez-
tével nem látszott, hogy bánkódtak volna a rendőrök, 
amiért izgalom nélkül telt el a nap. 

TISZAROFFON MEGVERTÉK 
A RENDŐRÖKET 

GYERMEKNAP A 
KÖZSÉGGEL KÖZÖSEN 

Eredetileg május 29-re és csak saját gyermekeiknek 
tervezték a gyermeknapot a rendőrkapitányság dolgozói 
a szép környezetű üdülőfaluban, Tiszaroffon. Úgy gondol-
ták, a falusi környezet érdekes a városi gyerekek számára, 
ók maguk pedig távol a várostól nyugodtan kikapcsolód-
hatnak, s mivel rendőrségi busz szállítja háztól-házig oda 
és vissza őket, egy vagy akár több sört is nyugodtan 
megihatnak. 

Ez utóbbi meg is valósult, az első kettőbe azonban 
beleszólt a választás, ill. Tiszaroff önkormányzata. A vá-
lasztás miatt csak jún 25-én került sor a megvalósításra, 
a roffi önkormányzat miatt pedig igencsak kibővült a részt-
vevők köre. A polgármester ugyanis megkérdezte a ren-
dőröket, nem lehetne-e a gyermeknapi buliba - ha már úgy 
is ott lesz - bevonni a helybéli gyerekeket. Lehetett. S úgy 
gondolták, ha már lúd, legyen kövér. Összefogott a Bal-
esetmegelőzésí Bizottság, a Független Rendőrszakszer-
vezet, a roffi önkormányzat, kerestek szponzorokat is, és 
rittyentettek olyan programot, hogy aki ott volt, sokáig 
megemlegeti. 

A Szőke Tisza Vadásztársaság, a Tisza Speed Kft., az 
Agroff Szövetkezet és a Tiszaroff Mg. Szövetkezet kifizet-
te egy, az újszilvási országos motoros találkozót fényké-
pező helikopter oda-vissza útját, s Roff fölött az ifjúság 
jutányosán - a vetélkedők nyertesei ingyenesen - repül-
hettek. A T.miklósi ÁFÉSZ, a Martfűi Sörgyár, a Surjány-
hús segítségével ebédre lett ingyenes babgulyás, üdítő, 
jégkrém, s jutalmazásra csokoládé, cukorka, miegymás. 
Minden résztvevő a falut ábrázoló képeslapot, vonalzót 
kapott. 

Unaloműzőnek volt KRESZ, kerékpáros ügyességi és 
gyorsulási - a sebességet traffipaxos autó mérte - kecske-
fejő és sorverseny, kerülhettek a lurkók egyet a rendőrségi 
motoros hajón, autókázhattak a rendőrségi kocsival, s 
felülhettek a híres YAMAHÁK-ra is. A program egyik fény-
pontja aT.roff-Rendőrségfelnőtt labdarúgó mérkőzés volt, 
ahol a falusiak bizony alaposan megverték a rendőröket. 

Az emlékezetes napot - 9-től este 8-ig tartott - kb. 350 
résztvevő emlegeti még sokáig. 

- HIRT -

Á Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság 
üzemeltetésre felajánlja 

a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon lévő 
b ü f é j é t . 

Érdeklődni lehet személyesen, mmúctmapokon 08,00-25,00 éráig 
a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon. 
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APROSAGOK, JOTANACSOK - NŐKNEK 
AZ ÜDITO ALVASROL 
Egy régi bölcs mondás szerint: „az ember fele életét az ágyban 

tölti,~és ajó ágy a fél élet l" Mai szemmel vizsgálva ezt, ha napi nyolc 
óra alvást veszünk figyelembe, ez is nagyon sok idő. Érdemes arról 
beszélni, hogyan készüljünk az alvásra, hogy egészségünk és 
szépségünk javára váljon. 

A jó alvás egyik előfeltétele, hogy este zuhanyozzunk le, az 
egész napi szennyeződéstől megszabadulva kellemesebb lesz a 
közérzetünk és jobban pihenünk. 

Milyen az ideális fekvőhely? Legyen kényelmes, de ne túlságo-
san puha. A takaró ne legyen túlságosan meleg, a túl meleg takaró 
alatt az álmunk is nyugtalan lesz. A lábak éjjel jobban pihennek, ha 
egy összehajtott takaróra helyezzük. A hálóruha kényelmes és bő 
legyen. Ha szűk a hálóruhánk, elszorrtja a vérkeringést és zsibba-
dást, rossz álmot okozhat. 

Alvás előtt jól szellőztessük ki a szobát, hideg időben is. Ne 
aludjunk elhasznált levegőjű helyiségben. 

Ne olvassunk közvetlenül lefekvés előtt vagy az ágyban 
izgalmas könyveket. Olvassunk inkább vidám témával foglalko-
zó írásokat, amelyek jó lelki közérzetet eredményeznek. A halk, 
kellemes zene megnyugtatóan hat az idegekre. 

Nyugtató és alvást elősegítő hatása van annak, ha a hüvelyk-
ujjunkkal a másik kéz tenyerének közepére gyakorolunk három 
percig gyengébb majd erőteljesebb nyomást. Ugyanígy végez-
zük el a másik tenyéren is, ezt a szervezetet megnyugtató 
nyomást. ^ , 

Ha valakinek orvosilag megmagyarázhatatlan testi vagy lelki 
baja vagy alvászavara van, próbálja meg ágyát áthelyezni a 
szoba másik sarkába vagy esetleg másik helyiségbe. Hátha 
megszűnnek az alvászavarai, mert kikerül egy esetleges káros 
ingerzónából. Az alvászavarok megszüntetésére legfontosabb, 
hogy saját akaraterőnkből tanuljuk meg atesti és a lelki ellazulás 
művészetét. Erre igen sok szakkönyvet találunk a könyvesbol-
tokban. 

MEZÍTLÁB 
Olyan lehet a lábnak harisnya és cipő nélkül, mint nekünk az 

egész évi munka után a vakáció. Ne felejtsük tehát, hogy a legjobb 
lábmasszázzsal ér fel, ha puha, de egyenetlen talajon járunk me-
zítláb. - 1 r 

Ilyenkor nyáron ne sajnáljuk az időt a rendes lábápolásra, hisz 
nem mindegy, hogy a néhány pántból álló szandál mit takar, illetve 
mit láttat. 

Hetenként egyszer végezzünk alapos pedikűrt. Reszeljük le a 
sarkokon a megvastagodott bőrt, kenjük be Pédi-relax szemcsés 
kenőccsel, mely szintén ledörzsöli a felesleges száraz réteget, és 
aztán alaposan krémezzük be bőrpuhító krémmel. Ha a lábszárról 
eltávolítjuk a szőrzetet, gyorsabban lesz napbamftott a bőrünk. 

Uszodákban, szaunákban sajnos 
lábgombás fertőzést lehet kapni, 
ezért jobb ha óvatosságból mű-
anyag szandált viselünk. Érde-
mes megtanulni egy egyszerű jó-
tevő lábmasszázst . 

1. A lábujjakat egyenként a hü-
velykujj és a mutatóujj közé vesz-
szük és erősen masszírozzuk. 

2. Széthúzzuk a lábujjakat, és 
az ujjakat egyenként előre és hátra 
hajlítgatjuk. 

3. Kezünkkel átfogjuk a lábujja-
kat ós a boka körül körkörösen 
mozgatjuk a lábfejet. 

4. Végül mindkét kézzel gyen-
géd körkörös mozgással a szív irá-
nyába masszírozunk. 

KÖRÖMÁPOLÁS 
A körömápolás előtt 5-10 per-

cig áztassuk meleg vízben a kéz-
fejet, hogy a köröm és a bőrréteg 
is kellőképpen megpuhuljon, vá-
gás közben, ne szálká&odjon, ne 
szakadozzon be. 

Jól élezett, pontosan záródó 
ollóval tudjuk szépen végzi a kör-
möket. Soha ne vágja ki a sarko-
kat mélyen, s ne hegyezze ki kör-
meinek végét, mert ezáltal még 
simogatása is karmolássá válhat. 
A körömvágással csak az alapfor-
mát határozza meg, a végleges 
kidolgozás majd a reszelésre vár, 
de ez csak a manikűrözés után 
következzen, hiszen jól reszelni 
csak a megszikkadt körmöket le-
het. 

A körömlemezre lenőtt bőrré-
teg eltávolítását nevezzük mani-
kűrnek. Helytelen szokás, hogy 
ezt a bőrlebenyt sokan levágják, 
elég lenne a manikűrkészlet erre 
készült tolókájávalfelkapargatni a 
letapadt részt. Ha valaki évekig 
hozzászoktatta e bőrrészt ahhoz, 
hogy kivágja, már nincs visszaút, 
akkor rendszeresen vágnia kell. A .. 
legtöbb csúnya kéz okozója a helytelen manikűrözési eljárás. 
Ha megfogadja a jó tanácsot, s idejekorán leszokik erről a 
bőrvágásról, akkor csak arra kell vigyáznia, hogy a tompa végű 
bőrollóval óvatosan szoktassa á kis bőrlebenyt arra, hogy ne 
tapadjon rá körmeire. 

Nagyon okosan teszi, aki kézmosás után, vagy a kézkrém 
bedörzsölése közben - akár saját körmével - végigfut a köröm-
sáncok mentén és feltolja onnan a felpuhult bőrlebenyt. 

A köröm végső formálása részeléssel történik. Finom csiszo-
ló felületű, rugalmas reszelőt használjunk erre a célra. A reszelőt 
két irányban, oda-vissza kell mozgatni. Egy irányban csak a 
köröm sarkainál lehet használni a reszelőt, de soha ne befelé, 
hanem mindig kifelé, a köröm vége felé irányuljon e mozdulat! 

Ha a manikűrözés következtében kezünkön valahol sebzés 
vagy sérülés keletkezik, azt alkoholos vattával fertőtlenítsük le, 
mert a körömszegély begyulladása, elgennyesedése duzzadt, 
fájdalmas és nem ritkán deformálódásokkal gyógyuló folyamat. 
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS, AUTÓBUSZÁLLOMÁS 
INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK 

ÉRV.: 1994. MÁJUS 29-TŐL 

®l>®5? c c • a • O * ® ® ® » ® Q O O * ® 1 <o + £ 

fcfcftg 511 2 8 S s é » fcö»«. B é V S ^ S 
& $ & 5T 2 P- n* - £ ® 1 o* 

* • V o » • O l +>C® = o j 
tZ o> £ - R ^ £ ± p £ S ¿ í s s 

o i ö 0 1 ^ ^ r* S r ül A o h ^ oí ói 0 1 3 o ^ * : Öi^ 5! 3 ^ roií? 
® o ® ü * i> ® üü ® t> • ® " ® 
ÍV) _L _ -J. —A. -A ro - k - 4 —k - 1 - 1 - a - 1 " -A -Z Gí P -N 0 0 O) 00 (D (J) O) - - A 
8 8 * g é 8 a rs g S " " g 

+ © >S O ®®d> * + ® o * + ® 
(5 P Öl JÍ öo ro P üí Ö £ cS o P Í 
§ o g é é 8 ® o 5 2 S 8 Í S 3 " 8 

• > 5 + 0>$ + ® X + + * ® 
O Öl -̂ J WO Öl o 01 i ^ ^ 

8 8 fg é 8 8 fé 8 i i ̂  $ " " 3 

® 0 S1 ® fr ® 0 55* £ ® j i ! * + X 0 ® ® S + + X ) Í > Í N ® | 
S ö j ^ Ö <o oí 00 » el £ K ¡ S S - p E ^ w £ r o ® ® * 3 i a 

§ § 8 Í 3 g 8 | á f e W ő ő B » « * * g f 

S - l Ö S i o e í l t z . » p ^ Í -
g " f 8 8 8 5 B é B ^ S 8 S 
@ ® G X ® + P- + 5 ® o * > $ + > Í ® " 

ö a ^ S M roí.-^" ffl ön w o N P £ w 
8 " ' 8 " 8 V] " ő ő S ő o S é g g s 
+ G @ 0 + 0 X X ® 0 + > ® 
W 00 ^ w w in ^ S ® ¿ o « u l ® . ® N . » 
<3 3 S 8 ö V í i S g s ' g ' í i K ^ S o S 

® ® + + ® ® ® + ® ® ^ > { > í 
N M Í M w jo > P to 5J üí M ^ 

ő ö í S S )S 8 ^ ö 8 ő B ő 8 f | 8 B 

S S S S g B + + c ! S» 1 0 ® » 1 ® @ > í ^ o ® ö ! 
tn 3 ' - , - 0 -8 • • • • t_ -»x- - i P* 

I t i i i l ^ l t ^ l í í H ^ o? e a l ®*®»®s 
i l l l H I ' Í M S 1 j l £ - Ö Í ^ í í i s » ^ 
H . U i i h p . b 3 fc * K S " 8 S 8 S S 

P S r 3 B> » o 3 5 3 C 

II l " & I I 5 5S 
s | I | | & o ö « 8 8 8 ° 

^ "I • + ®® + ö* 
§ oi oo o> to ->• 

8 8 

Abádszalók, kh. (3): 
M

ezőtúr, aut. áll. (2): 
+

 8,37 
O

 13,52 
®

 14,50 ®
 14,58 

17,07 
®

 11,50 
+

 11,50 
®

 13,15 
Törökszentm

iklós, vá. (1): 
®

 
4,45 

X
 4,55 

®
 6,05 

©
 6,10 

tt 
6,19

 
Eger, aut. áll. (4): 

Szolnok, aut. áll. (5): 
°

 
6«

55 
*

 
6-

5
5 

A
 "6,55 tt 10,00 

O
 11,10 

5,57 
tt 

4
,4

7
 tt 5

,4
4
 

®
 5,50 

6
,0

9
 tt 6

,2
3

 
A 11^6 

A 11,35 
®

 12,50 
013,00 

+13,00 
X 

6,29 
X

 6,42 
* 

6,50 
®

 7,10 
tt 

7,23 - *
 13. 56 

±
 14,20 

X 14,34 ®
 15,05 

©
16,13 

Fegyvernek, piactér (3): 
K

 7,28 
®

 7,47 
7,48 

A
 8^00 

A
 8,15 

®
 1

6- 3
0 

17,24 
®

 17,58 
©

 18,15 
®

 18,40 
X 6,23 

tt 
7
,2

2
 

7,37 
+

 8,37 
®

 8,37 
+

 8,20 
O

 8,20 
+

 8,30 
8
,3

7
 ®

 8,53 
®

 21,00 
O

 8,37 
X

 9,02 
9
,3

7
 

X 10,37 
X 11,37 

+
9

,1
0
 X

 9,13 
X 10,10 

11,23 
®

 12,10 
~

 
12,02 

12,37 
X 13,37 

O
 13,52 

+
 14,37 

ül 12,10 
+13,10 

X 13,13 
X 13,47 

+
 14,22 

Tszt.m
iklós, Ballatelep (7)~: 

014,37 
®

 14,45 
®

 14,50 ®
 14,58 

+
 15,37 

®
 14,27 

®
 14,54 

015,05 
+15,07 

©
15,10 

®
 5'°° 

A
 6,50 

ÍE
 6,50 

+
 7,20 

+
 11,05 

0 15,40 
X 16,17 

1
6
,5

7
 

17,07 
X 17,47 

®
 15,21 

016,10 
®

 16,13 
®

 16,58 
17,30 

• 
11.45 

X 13,45 
©

15,25 
®

 17,10 
®

 18,52 
+

 19,17 tt 19,22 +
 20,23 

®
 20,36 

fE 17,53 
+

 18,03 
18,13 ÍB 19,07 

®
 19,13 

X 21 10 
Tszt.m

iklós,(Barta) (8) : 
Karcag, aut. áll. (3): 

! 
®

 7,15 
A

 7,15 
O

 7,45 ffi 11,45 
A

 15,50 
7,37 

®
 16,25 

Tiszabő, takarók sz. (3): 
X 6,23 

X
 7,22 

7
,3

7
 O

 8,37 
9
,3

7
 Túrkeve, aut. áll. (2): 

Kenderes, aut.vt. (4): 
X 11,37 

O
 13,52 

+
 14,37 ®

 14,45 ®
 14,58 

+
 11.50 

®
 13,15 

X 15,38 
5,57 

33 11,57 
®

 13,15 
X 15,30 

+
 15,32 

+
 15,37 

0
 15,40 

16,57 tf 17,47 
+

 19,17 
®

 16,25 
®

 18,30 
X 19,22 

®
 20,36 

Jelm
agyarázat: 

' 
+

 : m
unkaszüneti napokon 

Kengyel, ált. isk. (6): 
Tiszaderzs, kh. (3):  

: V
l,, h

ó 28-ig
 S

2
a
b
a
d

 ó
s m

unkaszüneti 
X 4,55 

O
 6,55 

A
 6,55 

A
 6,55 

10,00 
®

 14,50 
®

 14,58 
1
7
,0

7
 

napokon 
0

 11,10 
A

 11,35 
A

 11,35 ®
 12,50 

O
 13,00 

BE : IX.hó 1-től m
unkaszüneti napokon 

A 14,20 ®
 15^05 

®
 16^30 

®
 18^0 

' 
Tiszafüred, aut. áll. (4): 

IB : IX.hó 1-től szabadnapokon 
5 57 

aan 
57 

®
14 50 tt 15,30 

+
 15,32 

®
 : tanszünetben szerdai m

unkanapokon 
Kétpó, aut. ford. (2): 

' 
! 

'1
 

! 
L
_

 BE : szabadnapokon és tanszünetben 
A 14,49 

Tiszagyenda, orv.rend. (3): 
szerdai m

unkanapokon 
7 37 

4
-8 37 

®
 8 37 

O
 8 37 

12,02 
®

 : szerdai m
unkanapokon és szabadnapokon 

Kétpó, M
ezőgazd.Tsz. (2): 

O
 13,52 

®
 14,50 

®
 14,58 

+
 15,37 

17,07 
• 

= naponta és Vlll.31-ig Tiszaőrs, 
7,50 

m
 11,20 

®
 20,36

 
fü

rd
ő érintésével közi. 

! 
' 

0
 : szabadnapok kivételével naponta 

Kisújszállás, vá. (4): 
Tiszapüspöki, aut. ford. (5):  

A
 : isko

,a
í előadd

 napokon 
®

 13,15 
®

 16,25 
®

 18,30 
8
,0

5
 X 10,50 

+11,55 
013,00 

®
 13,15 

®
 : m

unkanapokon 
®

 15,05 
©

15,20 
®

 16,10 
®

 17,10 
©

17,10 
O

: szabadnapokon 
Kuncsorba, kh. (2): 

19,20 
®

 20,25 tt 23,28
 

A
 : tanszünetben m

unkanapokon 
6 51 

A
 14 49 

A
 14 49 

O
 14 49 

17 49 —
—

 
*

 : m
unkaszüneti napok kivételével naponta 

• 
• 

• 
• 

—
 Tiszaroff, Hősök tere (3): 

©
 : S

2
a
b
a
d

 é
s m

unkaszüneti napokon 
Kunhegyes, aut. vt. (4): 

7,37' 
+

 8,37 
®

 8,37 
O

 8,37 
12,02 

(): Szám
ú kocsiállásról indul 

5,57 
7,37 

m
 11,57 

X 15,30 
+

 15,32 
O

 13,52 
®

 14,50 
®

 14,58 
+15,37 

17,07
 

®
 20,36 

M
artfű, aut. áll. (6): 

®
 4,45 

X
 4,55 

®
 6,05 

©
 6,10 tf 1

0
,0

0
 

A
 11,35 

®
 12,50 

0
 13,00 

+13,00 
A

 14,20 
®

 16,30 
©

18,15 
®

 21,00 



1994. Július 15. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 17 

SPORT - SPORT - SPORT 

MEGTEREMTŐDTEK A FELTETELEK 

ŐSZTŐL NB I-BEN 
SZEREPELNEK A KÉZISEK 
Júniusi számunkban örömmel tettük közkinccsé a vá-

ros szempontjából sporttörténeti jelentőségű hírt: férfi 
kézilabdacsapatunk megnyerve a bajnokságot, jövő 
idényre jogot szerzett a legfelsőbb osztályban való sze-
replésre. Szerettük volna a siker legfőbb kovácsát, Tóth 
András szakosztályvezetőt is megszólaltatni, de ő türelmi 
időt kért. Annyit, amíg el nem dől, megteremtődnek-e 
egyáltalán az NB l-ben való szereplés feltételei. Három 
héttel később szólt: - Most már jöhetsz, elment a nevezési 
papír. 

- Miért nem akartál akkor melegében nyilatkozni, örömötö-
ket a nagyközönséggel megosztani? 

- Talán azért, mert bár valóban határtalan volt az öröm, 
maga a fegyvertény pedig csodálatos, mégsem volt ez az 
öröm teljesen hiánytalan. Ezek a fiúk valami hatalmasat pro-
dukáltak, ahogy írtad, űzte őket a hitük, fanatizmusuk, hogy 
bebizonyítsák, ők a legjobbak. Óriási egyéni teljesítmények is 
voltak, a kapusok, Sipos, Danyi, Gulyás, Horváth meccseket 
döntöttek el, de a bajnokságot a csapat nyerte meg. Persze, 
óriási ünneplés volt az utolsó meccset követően Szolnokon, 
de többekben a játékosok közül, s bennem is ott lappangott, 
minderről hiányzik a korona. Amit azzal teszünk majd fel, ha 
nemcsak kivívtuk az NB l-ben való indulás jogát, hanem ott 
az ősszel indulni is tudunk. 

- Egy dologra már régen kíváncsi vagyok. Hogy sikerült 
annak a csapatnak bajnokságot nyerni, amelynek nem egy 
játékosa sejthette, hogy neki már a legfelsőbb osztályban nem 
lesz helye, vagy nagyon ritkán jut majd szerephez. Nekik egy 
második-harmadik hely sokkal inkább érdekük lett volna. 

- A kiegészítő embereknél merülhetett volna fel ez a gon-
dolat, de ők ugyanolyan szerves részét alkották a csapatnak, 
mint a húzóemberek, azok pedig egyértelműen a bajnokság 
megnyerése mellett voksoltak. Csak a nagyon nehéz szem-
besülésnél - mikor az érintetteknek meg kellett köszönni az 
eddigi munkát - derült ki, hogy ők a feljutás rájuk vonatkozó 
következményeire nem is gondoltak. Tudták, csak nem tuda-
tosították magukban. Zsíros Zoli, Bárányi Anti napokig emész-
tették a dolgot. Kiss Ferinél más volt a helyzet, ő az ősszel 
eleve megmondta, a legfelsőbb osztályban már nem kíván 
szerepelni. ; ' 

- Ma már tudott, sikerűit a koronát is feltenni, biztosított az 
NB l-ben szereplés lehetősége. Hogyan ? 

- Iszonyatos három hét telt el. Először is magamat kellett 
meggyőzni, hogy csak akkor mondhatok valamire nemet, ha 
minden létező lehetőséget megpróbálunk megragadni, és úgy 
sem megy. Meg kellett teremteni az anyagi feltételeket, játé-
kosokat kellett szerezni, s mindent számbavenni, ami az NB 
l-ben szerepléshez szükséges. Aztán megkezdődött a küzde-
lem, ami - most már fellélegezve mondhatom - sikerrel járt. 
Az Alföldi Gabonaipari RT - eddigi fő szponzorunk - tekinté-
lyes részt vállalt költségvetésünkből, az önkormányzat is 
támogatja 1,5 millióval a szakosztályt, így sikerült a szerep-
léshez szükséges minimális anyagi feltételeket megteremte-
ni. A másik fő gond megoldásában - megfelelő játékosokkal 
való erősítés - az Olajbányászra támaszkodhattunk. Velük kb. 
10 éve igen jól és eredményesen működünk együtt, s most is 
segítségünkre siettek. Két ifjúsági válogatottat, Sloszka Krisz-
tiánt ós Szép-Kis Robit valamint Woth Pétert, Rigó Gábort 
ajánlották fel nekünk kimondottan posztokra. A régi gárdával 
s velük gyakorlatilag megvan a csapat, de tárgyalunk még a 

Debreceni Dózsát, Honvédot, Spanyolországot megjárt Bordás-
sal, s igazoltunk a Debreceni Dózsából egy fiatal kapust is. 

- Az anyagiak miatt érdekes, hogy kerültek az új játékosok 
ide? 

- Sloszka és Szép-Kis kölcsönbe, a többieket meg kellett 
vásárolni. Ebben nincs semmi különös, hiszen már régóta 
fizetni kell a játékosért az egyesületnek még a megyei I. 
o.-ban is. Nem is ez kerülne sokba, hanem a játékosok 
fizetése, de nálunk most is csak két fő foglalkozású játékos 
lesz, s az NB l-hez viszonyítva ők is minimális összegórt. 

- Ha jól tudom, 6,5 millió Ft jött össze a félévre. Elég lesz 
ez? Ennek duplájával rendelkeznek NB IIB-s csapatok is. 

- Nézd. Ugyanez a pénz az Olajbányásznál 17 millió, más 
csapatnál még több. Nekünk ennyi van, ebből kell gazdálkod-
ni. Minimális összeg, de a részvételhez elég. Ezt tudják a 
játékosok is, s így vállalták a játékot. A két főállású bruttó 
15-20.000 Ft-ért, a mellékfoglalkozásúak átlag havi 10.000-
órt. Emellett jár a pontprómium, ahhoz viszont rninilmum egy 
döntetlen elérése szükséges. 

- Ha már a pontokról esett szó ... Megvan a pénz, megvan 
a csapat, adott a mezőny. Az ősszel a bajnokság megnyeré-
sét jósoltad, a feljutást. Most mit? 

- Most nagyon nehéz jósolni. A csapatokat persze ismerjük, 
de az NB l-ben' akkora játékósvándoriás indult meg, hogy 
semmit nem lehet előre tudni. A másik csoportból felkerült 
Dunai Kőolajnak pénze van, szabad játékos viszont az or-
szágban kevés. A Hort SE-ból több játékos elment, de kit 
tudtak az értük kapott pénzen vásárolni helyettük? Az Ózd 
tudja-e még fizetni a külföldi játékosait? Ez mind olyan kérdés, 
amelyre jelenleg még nincs válasz. 

Ha a csapat a 13-14. helyen végezne, s osztályozót játsz-
hatna, én már nagyon boldog lennék, mert az még kecsegtető 
remény a bentmaradásra. Ha ez nem sikerűi - ismerve milyen 
anyagi bázisú, játékosállományú csapatok estek most ki 
akkor sem dől össze a világ, de nyilván nem ez a cél. A 
bajnokság kezdetekor, ha már ismerjük a csapatok felállását, 
talán már többet lehet mondani. 

Az biztos, hogy - legalábbis az eredményeket illetően -
gyökeresen megváltozik a helyzet tavalyhoz képest. Ebben a 
mezőnyben mi leszünk a legkisebbek, legkevésbé „eleresz-
tettek". De az is biztos, hogy ezután is mindig a maximumra 
törekszünk, s ezért kérjük szurkolóinkat, bármilyen kudarcso-
rozat következne, ne forduljon el tőlünk, bízzanak a fiúkban. 
Ha másnak nem, annak örüljenek, hogy neves ellenfeleket 
láthatnak, s ha sikerülne a bentmaradás, nem is olyan soká 
talán hazai pályán is. 

PÁSZTOR 

KÉZILABDA NB I/B • 

Végeredmény 
508-445 1. T.miklós 16 2 2 508-445 34 

2. Agrokon. 15 2 3 - 544-455 32 
3. Alkaloida 11 2 7 478-430 24 
4. K.majsa 10 1 9 528-541 21 
5. Dunakeszi 8 2 10 415-417 18 
6. Nyírbátor 7 3 10 . 432-449 17 
7. Szarvas 8 1 11 458-467 17 
8. Újkígyós 7 2 11 424-464 16 
9. B.gyarmat 8 - 12 491-527 16 
10. Mizse 5 4 11 457-485 14 
11. Csömör 5 1 14 494-549 11 
12. Dunapack visszalépett 
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Teke 

MI ÚJSÁG A 
„FELLEGVÁRBAN"? 

Évadzáró, díjkiosztó ünnepségre cjyültek össze Törökszent-
miklós város és a környező települesek tekézői május 27-én. 
Futó Ferenc klubelnök köszöntötte a rangos vendéaeket: Hor-
váth Gyulát, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Orszá-
gos Szövetsége elnökét, Berecz Lajos megyei ügyvezető elnö-
köt és Szegő JLános polgármestert, majd bejelentette, hogy 
Törökszentmiklós megkapta az első országos amatórbajnok-
ság megrendezésének jogát, melyre augusztus 12-14 között 
kerül sor az ÁFÉSZ tekecsarnokában. Hogy a szövetségen 
belül is elfogadták ezt a sportágat, abban nagy szerepük volt 
az újságíróknak, mivel tizenegy újság 77 cikkében méltatta 
tevékenységüket, s nekik köszönhetően lett városunk a Kunság 
„fellegvára". 

19 megye, Budapest és a rendező város csapatai várhatók 
az OB-re, a versenyzőket a Bercsényi Miklós Gimnázium kol-
légiumában helyezik el. Már készek a plakátok ós a tájékozó-
dást segítő irányjelzó táblák, a díjak is megérkeztek Szombat-
helyről ós Debrecenből, amiket az IDEÁL KFT ki fog állítani 
Kossuth úti üzletük kirakatában. Az eredményhirdetés a Műve-
lődési Központban történik, majd közös ebéddel vesznek bú-
csút az országos bajnokságtól. 

A rendezvény összköltsége 300.000,-Ft lesz. Futó Ferenc 
kapcsolatokat keresett olyan közületekkel és vállalkozókkal, akik 
szívügyüknek tekintik az o. b. sikerét. Különböző pályázatok 
útján máris van nyolc szponzor, néggyel pedig tárgyalások 
folynak. Eddigi támogatóik: NISZA, SZOLNOKI KŐBÁNYAI 
SÖR KFT., COLORATO KFT. SZOMBATHELY, TAURINA 
AGR. KFT., MTTSZ országos ós megyei elnöksége, OTP, 
valamint Kulcsár Gábor többszörös magyar bajnok (ma magán-
vállalkozó városunkban). Az eddigi támogatás összesen 
230.000,-Ft, de a hiányzó 70 ezerre is történtek már felajánlások. 

Ezután következett az est fénypontja, a díjak kiosztása. 
EREDMÉNYEK 
Területi Bajnokság: 
Csapat: 

1. Mezőgép Tömegsportklub 
2. Törökszentmiklos MÁV 
3. MTTSZ Gabona 

Egyéni: 
1. Futó András Törökszentmiklós MÁV 
2. Futó Ferenc MEZŐGÉP TSC 
3. Lovas László MEZŐGÉP TSC 

Megyei Bajnokság: 
Csapat: 

1. MEZŐGÉLP TSC 
2. MEZŐGÉP RT 
3. IDEÁL MIKLÓS Törökszentmiklós 

Női egyéni: 
1. Futó Andrásné MEZŐGÉP TSC 
2. Goórné Fodor Eszter IDEÁL MIKLÓS 
3. Halász Jánosné Szolnok Tisza COOP 

Férfi egyéni: 
1. Futó Ferenc MEZŐGÉP TSC 
2. Futó András Törökszentmiklós MAV 
3. Deák Ferenc MEZŐGÉP TSC 

Az országos elnöktől különdíjban részesült Juhász Gábor, 
Lovas Anett, Futó Andrásné, Futó Ferenc és csapata. 

Lecjsportszerűbb csapat a TRANS SE, csapatvezető: Polgár 

A hároméves összetett versenyben a Bajnokok Bajnoka, a 
teke királya cím nyertese 729 ponttal, három bajnoki címmel Futó 
Ferenc, a MEZŐGÉP TÖMEGSPORTKLUB versenyzője lett. 

Hajnal Józsefné 

Diák Kézilabda 

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A 
SZÉKÁCSOS KÉZISEK 

Mint minden évben, az 1993/94-es Diákolimpián is két 
korosztályos csapatot indítottak a székácsosok. Az idén a 
IV. korcsoportosok (15-16 évesek) szerepeltek kiemelke-
dően, akik egészen az országos döntőig meneteltek. 

A megyei bajnokságban - ahol 10 csapat szerepelt - a 
döntőben a túrkeveieket legyőzve szerezték meg az első 
helyet, s ezzel kivívták a területi döntőbe való szereplés 
jogát. Erre Miskolcon került sor, az ellenfelek miskolci, 
debreceni, gyöngyösi, budapesti és pilisvörösvári középis-
kolák csapatai voltak. A miklósi fiúk itt is derekasan helyt 
álltak, négy győzelemmel és egy vereséggel a második 
helyen végezve továbbjutottak az országos döntőbe, aho-
vá az induló több, mint 300 csapat közül csak a legjobb 
8-nak sikerült bekerülnie. Olyanoknak, amelyek felnőtt NB 
l-es és NB IIB-s egyesületek bázisiskoláiból kerülnek ki, 
igen komoly anyagi és szakmai háttérrel rendelkeznek, s 
az országos ifjúsági bajnokság résztvevői. 

A veszprémi országos döntőt ket negyes csoportban 
bonyolították le, a Székács DSE ellenfelei a szarvasi Vajda 
Péter Gimnázium (négy játékosa játszik az NB II B-s Szarvas 
felnőtt csapatában), a pécsi Széchenyi Gimnázium (az NB 
l-es Pécs ificsapata) és a tatai Eötvös Gimnázium (a Tata-
bánya bázisiskolája) lettek. Ilyen ellenfelek társaságában 
már csak a tisztes helytállás lehetett a cél, ami a miklósi 
fiúknak sikerült is, mert a Szarvastól elszenvedett nagyobb 
arányú verseéget követően a Péccsel döntetlent játszottak, 
a tataiaktól pedig csak egyetlen góllal kaptak ki. 

A csapat több tagjára (Kerekes, Szuromi, Boda) felfigyel-
tek a jelenlevő szakemberek, a gárdát pedig meghívták egy, 
az olaszországi Terramóban megrendezendő tornára. 

A csapat tagjai: Kerekes Sándor; Szuromi Attila, Bor-
da Balázs, Polgár András, Révl Attila, Kozák Ferenc, 
Polgár Tibor, Mészáros Róbert, Zakar Mihály, Tóth Ri-
chárd, Kiss János, Kurucz Lajos. 

Edző: Kovács Béla 
- P -
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SPORT - SPORT - SPORT 
Atlétika 

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A KÖLCSEYS 
NÉGYTÜSÁZÓK 

Június 8-án a Népstadionban került megrendezésre a 
II. korcsoportos országos négytusa-bajnokság, melynek 
versenyszámai a 60 m síkfutás, távolugrás, kislabdahají-
tás és a 800 m síkfutás. 

A 24 csapatot, 120 versenyzőt felvonultató fiú mezőny-
ben a Kölcsey Ált. Isk. 5 fős csapata 2252 ponttal a VII. 
helyen végzett. Csapattagok: Földi Attila 701 p., Mészá-
ros Medárd 541 p., Drávucz István 526 p., Bereznal 
Ferenc 4844 p., Molnár Attila 4417 p. 

Az egyéni összetett versenyben 701 pontal II. helyen 
végzett Földi Attila révén szép miklósi siker született. 

Részeredményei: 
60 mk síkfutás 8.13 mp; távolugrás 509 cm; kislabdahají-
tás 74.90 m; 800 m; 2:27.0 p. Testnevelőjük: Bertán 
István. 

ARANYJELVÉNYESEKÉS DOBOGÓS 
HELYEK 

DEBRECENBEN 
Jún. 3-4-én Debrecenben kétnapos serdülő „B" össze-

tett versenyen vettek részt a TSE atlétái, ahonnan 3 
aranyjelvényes minősítéssel és több l-ll. helyezéssel tér-
hettek haza. 

Országos szinten is kiváló eredménnyel és aranyjel-
vénnyel végzett az első helyen Csontos Rozália, aki az 
1980-as születésű lányok mezőnyében 3751 pontot szer-
zett. („B" változat) 

Részeredményei: 
80 m gátfutás 12.7 mp; magasugrás 145 cm; gerelyhajítás 
28.28 m; távolugrás 492 cm; 300 m síkfutás 42.0 mp. 

Ugyanebben a kategóriában 3191 ponttal aranyjelvé-
nyes minősítést szerzett Lovas Anett is. 

Részeredményei: 
80 m gátfutás 13.8 mp; magasugrás 140 cm; gerelyhajítás 
22.12 m; távolugrás 470 cm; 300 m síkfutás 45.6 mp. 

Elismerést vívott ki a szakemberek körében Bussay 
Péter is az 1981-es születésű fiúk mezőnyében szerzett 
2232 pontjával („A" változat), amely számára is aranyjel-
vényt jelentett. 

Részeredményei: ; 
80 m gátfutás 13.5 mp; távolugrás 5544 cm; súlylökés (3 
kg) 11.63 m; 1.000 m 3:02.2 p; 300 m síkfutás 42.0 mp. 

További eredmények: 
Bognár Péter (1981. szül. „C" változat) 1147 p.; I. hely 
Molnár Gergely (1980. szül. „A" változat) 1817 p.; I. hely 
Bognár Zoltán (1980. szül. „B" változat) 21544 p.; II. hely 
Bori Mihály (1980. szül. „C" változat) 1666 p.; II. hely 

III. KORCSOPORTOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁSOK ORSZÁGOS ATLÉTIKAI 

BAJNOKSÁGA 
A törökszentmiklósi Kölcsey Ált. Iskola június 15-16-án 

leány 4x100 m váltóval és fiú-leány öttusa csapattal kép-

viselte Jász-Nagykun- Szolnok megye diáksportját az 
országos döntőn. Felkészültségüket igazolták, mivel a 
24-24 csapatot számláló mezőnyben és a váltóban is 
eddigi legjobb eredményeiket érték el. 

Leány 4x100 m váltó 53.86 mp; IV. h 
(Lovas Anett, Boda Barbara, Barna Tünde, Csontos 
Rozália) 

Fiú öttusa csapat 4204 p.; V. h. 
(Bussay Péter, Juhász Péter, Pilár Zoltán, Földvári 
Attila, Molnár Gergely, Bognár Zoltán) 

Leány öttusa csapat 3806 p., VI. h. 
(Csontos Rozália, Boda Barbara, Barna Tünde, Libor 
Szilvia, Kovács Adrienn, Bognár Edit) 

Csontos Rozália 900 ponttal a VI. helyen végzett az 
egyéni összetett versenyben, mindössze hat ponttal ma-
radva el a dobogós helyezéstől. 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI ATLÉTIKAI 
VERSENY 

A Budapesti Atlétikai Szövetség a Népstadionban júni-
ús 18-án délután, már 14. alkalommal rendezte meg a -
Kisdíjnak is nevezett - hagyományos ifjúsági nemzetközi 
atlétikai versenyét. 

A viadalon - a legjobb magyarok mellett - külföldről is 
több ifjúsági világbajnokságra készülő fiatal indult. Az 
előkelő mezőnyben Bertán Gábor a TSE atlétája gerely-
hajításban 59.52 m ifi aranyjelvényes eredménnyel a IV. 
helyen végzett. 

in. HAJDÚ MOKKA GYERMEK EURÓPA 
TALÁLKOZÓ 

A harmadik alkalommal Debrecenben megrendezett 
EURÓPA TALÁLKOZÓRA ebben az évben is meghívást 
kaptak a TSE gyermek-korcsoportos atlétái. A jól díjazott 
verseny valamennyi résztvevője a rendezők ajándékcso-
magját, a helyezettek (l-VIII.) pedig még különdíjait is 
kapták. 

A hazai szakosztályok mellett 4 ország (Németország, 
Lettország, Finnország Románia) több mint 600 verseny-
zője népesítette be az Oláh G. úti pályát. A TSE atlétái az 
előző évhez hasonlóan ismét győztest avattak a rangos 
mezőnyben, Farkas Éva (1983.'szül.) távolugrásban 441 
cm; végzett az első helyen. 

A döntőknek további 11 miklósi versenyező volt része-
sek az alábbi eredményeknek: 
Farkas Éva (83. szül.) 600 m síkf. 1:53.0; IV. h. 
Göblyös Márta (83. szül.) távolugrás 398 cm; IV. h. 
Molnár Attila (83. szül.) 600 m síkf. 1:52,8 p; VII. Ih. 
Kóródi Péter (83. szül.) 600 m síkf. 1:53,7 p; VIII. h 
Hajdú Sándor (82. szül.) kislabdah. 64.80m; VI. h.; 600 
m síkf. 1:48,5 p; VIII. h.; 60 m síkf. 8.2 mp; VII. h. 
Drávucz István (82. szül.) kislabdah. 63.40 m; VIII. h. 
Papp Attila (82. szül.) távolugrás 459 cm; VI. h. 
MOKKA váltó 100-100-200 m 
Fiú csapat: IV. h. 
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BLDAMOTATO SEGITSEG 
Az Óvodai Intézmény dolgozói ne-

vében köszönétet mondunk az alább 
felsorolt személyeknek, munkahelyek-
nek, vállalkozóknak, akik segítették 
gazdagítani az óvodáskorú gyermekek 
játéktevékenységét, esztétikusabbá 
tették az óvoda környezetét, támogat-
ták eszközödben, anyagiakban a nyári 
munkafolyamatok zavartalan lebonyo-
lítását. 

Mezőgazdasági RT. - a város vala-
mennyi óvodájának homokot ajándé-
kozott. 

Víz- és Csatornamű Vállalat - lég-
kalapácsot és hozzáértő embert bizto-
sított az Arany J. úti Óvodának. 

VÜC - díszfákat ajándékozott négy 
óvo.dának. 

Sándor Imre (vállalkozó) - az eszté-
tikus környezet kialakításához adott 
sok szép virágpalántát három óvodá-
nak. 

Koller Ferenc (vállalkozó) - kedvez-
ményes áron tujákat, cserjéket, dísznö-
vényeket bocsájtott az óvodák rendel-
kezésére. 

Mészáros János (képviselő) -
20.000 Ft-tal gazdagította az óvodák 
játékeszköz ellátását. 

Kovács László (vállalkozó) - terep-
rendezéssel, szemét elszállítással se-
gítette a Kossuth út 21. ós az Arany J. 
úti Óvodát, valamint 40.000 Ft-ot aján-
dékozott három óvodának játékvásár-
láshoz. 

Béke Tsz - faanyagot ajándékozott 
két óvodának. 

Referencia Kft. - járda kialakításá-
hoz betont biztosított a Kossuth út 137. 
sz. óvodának. 

Zsindely Kft. - szélcsiszoló gépet 
kölcsönzött térítésmentesen a város 
valamennyi óvodájának. 

Kapacitás BT. - térítésmentesen fa-
munkát végzett a Kossuth út 137. sz. 
óvodában. 

Segítségüket örömmel fogadtuk, tá-
mogatásuk példamutató, amit nagyon 
köszönünk. 

Óvoda Vezetőség 

HIRADAS A VAROSVEDO 
VÁLLALKOZÓKRÓL 

Olvasóink valószínű keveset tudnak 
még a VÁROSVÉDŐ VÁLLALKOZÓK 
KLLJB-járól, pedig érdemes odafigyelni 
munkájukra, sőt részt is venni benne. 
Országos központjuk Pilisborosjenón 
található, vezetője Törő Gábor. Létre-
hozták a „VÁLLALKOZÓK A VÁRO-
SÉRT KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ALAPÍT-
VÁNY"-t, amelynek befolyt összegéből 
már hét helyen adakoztak; többek kö-
zött Debrecenben, Dunaújvárosban, 
Győrben, Szolnokon és legutóbb Tö-
rökszentmiklóson. Az összeg nagyon 
változó, városunk 143.000 Ft-ot kapott. 

Felosztása nagyon széleskörű: 
1 / A Mozgássértültek Egyesületé-

nek helyi csoportja: 60.000 Ft (Rehabi-
litációs eszközök, színházlátogatás, ki-
rándulás, Szentmiklósi Napokon való 
részvétel stb. céljára.) 

2./ Városi Művelődési Központ: 
30.000 Ft (Természetgyógyász előa-
dás szervezésére, nagycsaládos vetél-
kedő díjazására, játszótér felújítását, 
stb./ 

3./ „Kózenfogva" Alapítvány: 25.000 
Ft (A Hunyadi úti iskolához tartozó, el-
térő tantervű tagozat káptalanfüredi 
nyári táborozására.) 

4./„Tanulj! Sportolj! Művelődj! Kollé-
giumért '93. Alapítvány" Almásy út 50.: 
17.000 Ft (A leánykollégium háziasz-
szony-önképzóköre részére varrógép 
vásárlásra.) 

5./ Kossuth Úti Óvodai Intézmény: 
11.000 Ft (Játékvásárlásra: konstrukci-
ós játékok stb.) 

Az összegeket június 21-én ünnepé-
lyes keretek között osztotta ki Szikszai 
Sándor, a helyi klub vezetője. Jelen volt 
Torda György megyei vezető is, aki 
felajánlotta, hogy augusztus 20-án, a 
nagycsaládosok vetélkedőjén bemu-
tatja Varga Sándorral ós Berta László-
val együtt a Három testőr című gyer-
mekműsort. 

A Városvédő Vállalkozók Klubja 
minden kedden 18 órától várja össze-
jövetelre az érdeklődőket a Városi Mű-
velődési Központ 21-es termébe. 

Hajnal Józsefné 

Gyógyszertári 
ügyelet: 

Július 9-10. 15/68. 
Július 16-17. 15/66. 
Július 23-24. 15/66. 
Július 30-31. 15/66. 
Augusztus 6-7. 15/66. 

Kossuth út 83. 
Almásy út 2. 
Almásy út 2. 
Almásy út 2. 
Almásy út 2. 

HALOTTAINK 
Szegő Lajos/74/f Márton Béla/52/, 
Dögei István /85/, Bana Sándorné 
Gulyás Erzsébet /63/, özv. Lucza 
Balázsné Vígh Eszter/76/, B. Kiss 
Imréné Sarkad i Eszter /82/ , 
Somogyi Józsefné Zoltán Irén /64/, 
Rácz lmre/38/, özv. Szulyó Imréné 
Kovács Eszter /76/, özv. Pócs 
Károlyné Fehér Erzsébet/71/, özv. 
Tóth Jánosné Szabó Jusztina/89/, 
Füredi Tóth Imre /75/, Molnár 
Mihályné Belényesi Róza /75/, ifj. 
Tuka Zsigmond /19/, Kiss Péterné 
Csáti Anna /59/, Rivasz Tóth Imre 
/82/, Kovács János/85/, Schneider 
László /54/, Juhász Mihályné Tóth 
Etelka /94/, Kovács Kálmánné 
Busi Mária /66/, Szabó jánosné 
Domány Julianna /70/, Pásztor 
Illés /38/, Kelemen Ernő /54/f Gál 
Istvánné Szána Margit /91/, Egyed 
Julianna /99/, Pap Ágnes /38/, 
Dobler Pálné Nagy Rozália /70/, 
Csicsai András 744/, Krám Lajos 
/66/, Fejes Imréné Erdei Rozália 
/82/, Sukj Gergő /5 hetes/, Kóródi 
Ferenc754/, Nagy Andrásné Varga 
Ágnes /57/ , Kóród i Anta lné 
Schlencz Mária Etelka/50/, Farkas 
Mihály/50/, Kiss Józsefné Németh 
Mária /60/, Kenyeres András /68/, 
id. Székely György /80/f Takács 
János /63/, Kordás József /84/, Pál 
István /49/, Husi Gyula /62/, 
Kovács Ferenc József /56/, Tóth 
Péter /88/, Bognár Imre /67/, Tőrök 
István /53/, Hegedűs Györgyné 
Gál Erzsébet /56/, Kállai Imre 157/ 
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