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Önkormányzati hírek
ÖT ÉVRE SZÓLÓ MEGBÍZÁS A
GIMNÁZIUM ÉLÉRE
Másfél év eltélte és harmadszori pályáztatás után sikerrel jártak az önkormányzat próbálkozásai a Bercsényi
Gimnázium megüresedett igazgatói állásának betöltésére. A képviselőtestület még 1993. február 28-i hatállyal
megszüntette Lukács Ferenc addigi igazgató közalkalmazotti viszonyát, akinek felmentési ideje az év július l-jén
telt le. Az első sikertelen pályáztatás után a testület 3
hónapra szóló megbízatással az akkori igazgatóhelyettest,
Bakk Zoltánnét bízta meg az igazgatói teendők ellátásával, amelyet ez időszak letelte után - az újabb sikertelen
kísérlet miatt -1994. július 31-ig meghosszabbított.
A Művelődési Közlöny 1994. május 4-én megjelent
számában harmadszor meghirdetett igazgatói álláshelyre
Dr. Szabó Lajos, volt országgyűlési képviselő pályázott
egyedüliként. A pályázatot először a tantestület, az iskolaszék és a szakszervezet véleményezte, majd a nevelőtestület titkos szavazással is véleményt formált. A leadott 26
érvényes szavazatból 17 támogatásáról biztosította a pályázót.Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
is egyhangúlag a megbízatás mellett szavazott.
A fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület,
július 28-i ülésén augusztus 16-ai hatállyal 1999. augusztus 31-ig terjedő időre, 5 tanévre Dr. Szabó Lajost
bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.

A VÁROSÉ LETT A
KÁPTALANFÜREDI TÁBOR
Mivel a volt úttörőtábor komolyabb fejlesztésére a
tulajdonjog hiánya miatt nem kerülhetett sor, az 1994. évi
költségvetés tárgyalásakor a képviselőtestület tagjai és a
hivatal szakemberei egyöntetűen kezdeményezték, hogy
a gyermektábor területét elfogadható ár esetén vásárolja
meg az önkormányzat.
A kezdeményezés alapján az önkormányzat vételi
ajánlatot tett a tulajdonosnak, Balatonalmádi önkormányzatának. A terület értékbecslése után 50 %-nak
megfelelő vételárért, 2.500.000 Ft-ért Balatonalmádi
képviselő-testülete hajlandónak mutatkozott az ingatlant
Törökszentmiklósnak átadni. A Műszaki Iroda - mivel
véleménye szerint ez igen kedvező ár - javasolta a tulajdonjog megszerzését. A képviselőtestület a javaslatot
megvitatta, s július 28 -án felhatalmazta Szegő János
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

CSATLAKOZTUNK A
MILLECENTENÁRIUMI PROGRAMHOZ
A Magyar Településfejlesztők és felújítók Társasága a
honfoglalás 1100. és a magyar államiság 1000. évfordulójának közeledtével kiáltvánnyal fordult minden szervezethez, állampolgárhoz, amelyben a Nemzeti Program
megvalósításához való részvételre hív fel.
A Program 1995-2000-ig terjedő időszakra kidolgozásra javasolja az önkormányzatok számára - a település-

fejlesztési és felújítási, - a helyi infrastruktúrára vonatkozó, - a művelődési, kulturális, társadalomfejlesztési alapprogram kidolgozását, koordinálását és menedzselését.
A képviselő-testület, július 28-i ülésén megszavazta a
csatlakozást a kiáltványhoz. A csatlakozási nyilatkozat
aláírására Szegő János polgármestert hatalmazták fel, aki
év végéig javaslatot tesz a program kidolgozására létrehozandó szervezetre.

LÉGI BETEGSZÁLLÍTÁS
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Az Aerocaritas Légi M e n t ő Őrség elnöke június
17-i keltezésű levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy annak érdekében, hogy az országon
belüli - orvosilag indokolt - helikopteres légi betegszállítást azok számára is hozzáférhetővé tegye, akik
még az Aerocaritas tagságát is nehezen vállalhatják,
a következő kedvezményeket vezette be:
- Minden 65. életévét betöltött magyar állampolgárnak egyszeri 500 Ft regisztrálási díjért életre szóló
tagságot biztosít.
- A gyermeküket egyedül nevelők három évre kapnak tagságot 500 Ft - ért.
- Fogyatékosok, súlyos betegségben szenvedők,
akik éveken át ápolásra szorulnak, 500 Ft - ért három
évre kapnak tagságot családjukkal együtt.
Kérte, hogy az önkormányzat támogassa az Aerocaritas Alapítványt, s egyben felajánlotta, hogy minden 500 Ft támogatás után egy darab kedvezményes
tagságot biztosít az önkormányzatnak, s ily módon a
szociálisan rászorulók is ingyenesen vehetik igénybe
szolgáltatásukat, amely az országon belüli díjmentes
kórház-kórház közti légiszállításokra, valamint sürgősségi mentőrepülésekre terjed ki.
A képviselő-testület augusztus 25-én megvitatta a
javaslatot, s egyhangúlag úgy határozott, hogy a város
polgárai közül rászorulók egészségügyi ellátásának
javítása érdekében 1994-ben 10.000 Ft - tal támogatja
az Alapítványt. Az ennek fejében igényelt 20 db tagsági igazolványt a testület átadja az E G Y M I igazgató
főorvosának, aki belátása szerint használja fel azokat
a rászorulók részére.

HATÁROZAT AZ ÚTÉPÍTÉSI
ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS
KIVETÉSÉRŐL
A képviselő-testület 1992. VI.25-Í ülésén határozatot
hozott a helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére
szerződött útépítő közösségekkel való együttműködésről.
Az együttműködésben az önkormányzat akkor vesz részt,
ha az útépítő közösségben az érdekeltek kétharmada
részt vesz, és ezt a tényt aláírásukkal bizonyítják. A megállapodás aláírója az építő közösség legalább két képviselője és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának vezetője.
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A határozatban az is szerepelt, hogy az olyan építőközösségeknél, ahol az együttműködés létrejött, mindazon
útépítésben érdekelt magán- és jogi személyeket, akik
nem járultak hozzá az útépítéshez, az építőközösségek
kimutatása alapján a képviselőtestület útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezheti.
Az 1992. VI. 25-i döntést figyelembe véve 1994. augusztus 25-i ülésén a képviselőtestület határozatot hozott
arról, hogy 181 ingatlan 39 tulajdonosát (résztulajdonosát) összességében 1.808.758 Ft hozzájárulás megfizetése
kötelezi. A tetszőleges részletekben történő megfizetés
határideje a határozat kézhezvételétől számított 6 hónap.
A határidőre be nem fizetett összegek behajtásáról a
Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Iroda gondoskodik. A
Műszaki Iroda vezetője kérelem útján halasztást vagy
további részletfizetési lehetőséget adhat. Az érdekeltségi
hozzájárulás az önkormányzat egyéb bevételét képezi, a
befolyó összegeket a tartalékalapba kell helyezni, melynek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3

PERELNEK A PEDAGOGUSOK
Mint arról júliusi számunkban beszámoltunk, városunkban az intézményvezetők 89 pedagógus F kategóriába sorolását kérték az önkormányzattól. Júniusi ülésén a
képviselőtestület úgy döntött, hogy a kiemelt fizetési
osztályba sorolást egy-egy intézményben - bármennyit
terjesztett is fel az intézményvezető - csak a tantestület
20 %-ának határáig kaphatják meg a pedagógusok, azaz
az eredetileg felteijesztett 89 fő 59 %-ának besorolását
szavazta meg. Hogy mikor és hogyan kapja meg a hoppon
maradt 41 %, arra nem született válasz.
Úgy tűnik, a pedagógusok nem nyugodtak bele a döntésbe, mert annak megismerése után 37-en indítottak
keresetet a bíróságnál az F kategóriába történő be nem
sorolás miatt. Amennyiben a pert megnyerik, az önkormányzatnak biztosítani kell a besorolással járó anyagi
különbözetet.
-P-

KONZULTACJO A BETEGEKERT
MEGYEI TALALKOZO A PSZICHIÁTRIÁI BETEGEK OTTHONABAN
A megyében lévő bentlakásos intézmények (pszichiátriai a most 220 beteget 110 fős személyzettel ellátó otthon életébetegek, öregek, fogyatékos és rehabilitációs betegek ottho- ről, gondjairól, terveiről Hodosi doktor szólt röviden. Fájó
nai) szakmai munkáját 4-5 évvel ezelőtt még megyei irányí- pontként említette a mosodai helyzet megoldatlanságát,
tás mellett az un. Szakmaközi Bizottság irányította. Aztán hogy a személyzet leterheltsége miatt nem tudják a ragyogójött a rendszerváltás, s a nagy forgatagban sok mással együtt an felszerelt kondicionálótermet kihasználni, s azt, hogy
lehetőség híján a zöez a forma is megm é b e n mezőgazdaszűnt, s az intézméságból érkező betegenyek magukra maket nem tudják foglalradtak. A közös
koztatni. Természetemunkára, a tapaszsen
nem feledkezett
talatcserére, egymeg az utóbbi években
más s e g í t é s é r e
elért fejlesztésekről,
azonban továbbra
eredményekről sem.
is szükség volt,
Hangsúlyozta, hogy
ezért a vezetők elmennyire fontosak
határozták, hogy
ezek a találkozók, hiévente két-három
szen ezeken számos
havonként szakötletet kaphatnak egymai tanácskozásra
mástól, amelyet ki-ki
gyűlnek össze egysaját munkája során
egy i n t é z m é n y
hasznosíthat.
meghívására.
Ezt követően került
Az a u g u s z t u s
17-én esedékes tasor a szakmai előadáDr. Hodosi Miklós köszönti a vendégeket
lálkozó résztvevőit
sokra, gyógyszerisa Pszichiátriai Betegek Otthona (volt Elmeszociális Otthon) mertetőkre, amely során a Lilly Gyógyszerkutató és Forgallátta vendégül, dr. Hodosi Miklós igazgató főorvos meghívá- mazó, valamint a Solvay Pharm cégek orvos képviselői issára tizenkét intézmény hatvan dolgozója foglalt helyet a mertették a legújabb elmegyógyászati, belgyógyászati, reu9.30-kor kezdődő megnyitón.
matológiai termékeiket. Befejezésként a vendégek megteBevezetésként dr. Süle Mihály nyugalmazott városi főor- kintették az intézetet, találkoztak a gondozókkal és a bentvos, önkormányzati képviselő vázolta igen lebilincselő, él- lakó gondozottakkal, s tovább mélyítették az ismeretségeménydús beszámolóban az intézmény történetét. A jelenről, ket.
Hirt
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így ünnepeltük Szent Istvánt
Az idén két napos, színes rendezvénysorozattal készültek a magyarság megmaradásának feltételeit, s azt az államot,
fel a szervezők államalapító királyunk, Szent István ünnepé- amely néhány éven belül ezer éves lesz. Kiemelte, hogy
re. Az események augusztus 19-én kezdődtek meg a Bercsé- méltán lehetünk büszkék az ezeréves államiságra, az ezerényi Gimnázium sportudvarán, ahol a TSE- Alföldi Gabona ves egyházra, mely a magyarok nemzete mögött áll. A szóRT. kézilabda villámtornát rendezett. A házigazdákon kívül noklat végén rámutatott, államalapítónk öröksége nélkül
az NBI/B-s Egri KC-t és a másodosztályú tiszaföldvári gárdát nem lehetnénk részesei az európai nemzetek közösségének,
láthatta volna a közel 500 főnyi szurkoló, de a 16 órai kezdés- s méltóképpen kell felelnünk a kihívásra, melyeket korunk,
re csak az egyik vendégcsapat érkezett meg. Mint kiderült, s az európai közösség támaszt velünk szemben.
a földváriak egy adminisztrációs hiba miatt maradtak otthon.
A két csoportra szűkült tornán először egymás ellen játszottak a miklósiak, s ezután került sor az Eger elleni erőpróbára. A vendégek a mérkőzés elején meglepték fiainkat,
s a meglepetés egészen a félidő közepéig tartott. Akkorra
kiegyenlítetté vált a játék, s rövidesen megmutatkozott a
hazaiak nagyobb tudása. Félidő végére már vezettünk, a
második játékrészben pedig állandósult a miklósi fölény. A
végeredmény 29-25 l^tt.
Az újabb gyülekező színhelye 20 óra körül a Kossuth tér
volt. Az érkezőket a Kodály Zoltán Zeneiskola fúvószenekara fogadta térzenével, majd Szegő János polgármester
mondott ünnepi köszöntőt. Az est fénypontja a kilenc órakor
kezdődő tűzijáték volt, erre az időpontra zsúfolásig megtelt
a hatalmas tér.

Für Lajos az emelvényen

Az ünnepi beszédet követően dr. Laczkó Béla prépost és
Kádár Margit lelkész megszentelte az új kenyeret, melyet
Szegő János polgármester szegett meg.

A tűzijáték nézői

A Szent István napi rendezvénysorozat egyik érdekes
programja volt az a családi vetélkedő, amelyet a Nagycsaládosok Egyesülete szervezett a strand területén. Az Egy fészekben címmel meghirdetett vetélkedőre 12 csapat nevezett be, közöttük a campingben nyaraló Bakos család is, akik
Balatonfüredről érkeztek.

Utcabálra is szép számmal maradtak, ízlelgették a Csillag
Büfé kínálatát, s hallgatták a Fortuna együttes zenéjét. Az
idő múlásával az érdeklődők száma egyre fogyatkozott, de
ebbe belejátszott a BIG BOTTOM együttes HÁZ-ban tartott búcsúkoncertje is.

A játékvezető szerepét Fekete Ferencné, az egyesület
titkára vállalta, aki rajt előtti bevezetőjében köszönetet
mondott a Családév Titkárságának és a Városi Strand vezetőinek, akik lehetővé tették a verseny lebonyolítását. Az első
fordulóban a családi munkamegosztást írták le a csapatok
versben és prózában.

Másnap ünnepi szentmisével kezdődött az augusztus 20-i
megemlékezés, amelyet nagygyűlés követett, melynek szónoka Für Lajos országgyűlési képviselő, az MDF elnöke volt.
A volt honvédelmi miniszter bevezetésképpen hangsúlyozta,
hogy augusztus 20-át minden magyar emelt fővel ünnepelheti, mert olyan férfit ünnepel Szent István személyében,
akit befogadott az egyetemes kultúra is, aki megteremtette

Ezt követte a tűzijáték hangjait idéző léggömbfúvó verseny, majd gyurmából alkottak figurákat a résztvevők. Alkotókészségüket bizonyítja, hogy mindegyik alkotásról meg
lehetett állapítani, mit ábrázol. Ezután szétdarabolt képeslapok összerakása, majd szólások kiegészítése, befejezése
következett. Az apukáknak játékbabákat kellett pelenkázni,
s gyakorló szülőkről lévén szó ez szinte mindegyiknek sike-
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ja nevében és támogatásával ajándékműsorral kedveskedtek
a gyerekeknek. A vidám, zenés, játékos műsor címe A három
testőr volt, melyben a harmadik testőr szerepét mindig egy-

Fújd ameddig fujhatod

rült. Üdítőivás következett üvegből szívószállal időre, majd
a kiürült üvegekbe ceruzával kellett beletalálni, de nem ám
akárhogyan: a ceruzák az apukák derekára voltak kötve, és
amihez kézzel nem nyúlhattak.
Az anyukák feladata az volt, hogy életük párjának nyakába nyakkendőt kössenek szabályosan csomózva. Az egyik
csapatnak nem jutott nyakkendő, ezért pelenkát kapott a
nyakába az apuka, de azt gyönyörűen megkötve. Természetesen a zsűri figyelembe vette a nem szabványos formát és
plusz pontokkal honorálta az igyekezetet.
Az utolsó fordulóban pantominjátéknak tapsolhattunk.
Itt az volt a feladat, hogy 1 perc alatt minél több tárgyat
mutogassanak el és találjanak ki a családtagok.

A két fő testőr: Torda Ferenc és Berta László

egy vállalkozó szellemű gyerek töltötte be. Nagy élmény volt
ez nekik, hiszen aktívan közreműködhettek a műsorban. A
sok taps, kacagás és a csillogó gyermekszemek bizonyították,
hogy sikerült örömet szerezni a rendezvényen részt vevő
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Szűcs Zs. - Hirt

EGY NYÁRESTI
HANGVERSENYRŐL

Készül a „nádparipa"

Amíg a zsűri meghozta döntését, addig szellemi totó
zajlott külön ajándékokért.
A helyezések így alakultak:
1. Bakos család /Balatonfüred/
2. Juhász - Fekete és az Urbán - Thürmer család /Tmiklós/
3. Verbai család.
A játék ördöge még az eredményhirdetés után sem
szunnyadt el a holtversenyben 2. helyen végzett Juhász Fekete vegyescsapatban, akik külön meg akartak küzdeni a
2. helyért. Idő hiányában erre nem kerülhetett sor, mert
megérkeztek a Szolnoki Szigligeti Színház művészei Torda
Ferenc és Berta László, akik a Városvédő Vállalkozók Klub-

A Római Katolikus Főtemplomban augusztus 27-én este rendkívüli
eseményre került sor. Először rendeztek itt hangversenyt.
A Kodály Zoltán Zeneiskola segítségével ellátogatott városunkba egy
olaszországi Kodály Kórus, a szintén olasz Új Reneszánsz Kórus, négy
szólóénekes, és teljes létszámmal megérkezett a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar, Bali József karmester vezetésével.
Magyar vezető állt a Kodály Kórus élén is Nagy Zsuzsanna személyében, aki a budapesti Zeneművészeti Főiskolán végzett és 9 éve Olaszországban él. Tanár, orgonista, és vezetője a saját maga által létrehozott
kórusnak. Észak-Olaszország különböző városaiban már két alkalommal
szerepelt együtt az Új Reneszánsz Kórussal és a Szolnoki Szimfonikus
Zenekarral.
A műsor első részében kisebb kórusműveket Hallottunk. Kodály Zoltán: Veni Emmanuel című művét kizárólag a mi tiszteletünkre tanulták
meg, - ahogy megtudtuk.
A fiatalokból álló Új Reneszánsz Kórus élén olasz karmester állt. Ők
főleg középkori énekeket adtak elő, gyönyörű hangzásban.
Albinoni Magnificat-ját a zenekar, a kórusok és szólisták előadásában
óriási taps követte. A műsor befejező részében Mozart C-DUR (koronázási mise) hangzott el az összes szereplők közreműködésével.
Az olasz vendégek részéről Nagy Zsuzsanna köszönte meg a szereplési
lehetőséget, Dr. Laczkó Béla prépost pedig a közönség nevében mondott
köszönetet a páratlan zenei élményért. Jó lenne folytatni, ami most itt
elkezdődött! Végül olasz nyelven is kifejezte köszönetét és elismerését a
vendégek felé, amit azok szűnni nem akaró tapssal jutalmaztak.

Hajnal Józsefné
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ILYEN LESZ A

A Műszaki Iroda által megbízott AXIS KFT. elkészítette a leendő sportcsarnok végleges, un. engedélyezési
tervét, amely alapján az önkormányzat építési engedélyt
kérhet. Annak birtokában már csak az anyagiak megléte
teszi kérdésessé a beruházás beindítását.
Mivel a három korábban készült tanulmánytervből
( „ K a t i c a " , „ G e s z t e n y e " , „ B u m e r á n g " ) a továbbfejlesztésre javasolt Bumeráng"-ba kellett a másik
kettő pozitívumait, ill. a képviselő-testület által jóváhagyott bővített tervezési programot betervezni, a létesítmény méretei a korábbihoz képest megnagyobbodtak,
nagyságrendje mintegy 20 %-kal növekedett.
Az elképzelések szerint az épület több ütemben készülne el. Az elsőben tető alá kerülne, a másodikban
(hogy mérkőzéseket lehessen lebonyolítani) a küzdőtér
s az ahhoz feltétlenül szükséges kiszolgáló blokk (lelátó,
öltözők, mosdók) egy része válna használhatóvá. Harmadik fázisként a további beépítések - az uszodával
bezárólag - folyamatosan történnének.
Az első ütem a teljes költség 60 %-át igényli.
-P-
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Törökszentmiklós

Lakossági áruvásárlási
HITELAKCIÓJA
az alábbi egységekben minden árura
DU

Cl
0

0

CSILLAG Divatház
(Kossuth tér 7.)
START Műszaki Bolt
(Kossuth út 129.)
BÁSTYA Bútorbolt
(Kossuth Út 123.)
Vas-Háztartási Áruház
(Táncsics út 1.)

Iparcikk Áruház
( M á j u s i út 4.)

SLÁGER Divatüzlet
(Kossuth ú t i )

M a x i m u m 1 8 havi részlet!
30% s a j á t e r ő b e f i z e t é s !
Gyorsított ügyintézés!
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ÜNNEP A NÉPKÖRBEN
A Katolikus Népkör 1899-ben alakult,
és az egész egyházközség kulturális életét
szolgálta. Színdarabokat, pásztoijátékokat mutattak be, táncmulatságokat rendeztek. Volt egy italboltja, amiből bevételhez is jutottak. Biliárdterem, olvasókör, kuglipálya állt a szórakozni vágyók
rendelkezésére. Ez - sajnos - már mind a
múlté, mert nagy átalakítások történtek

Laczkó Béla prépost úr ezzel kapcsolatban beszélt a család szerepéről és a szülők
kötelességeiről a gyermeknevelésben,
Az ő gondolkodásmódjuk meghatározza
a gyermekekét is. Ebben az elanyagiasodott világban a lékekkel is kell foglalkőzni. Szükséges, hogy erkölcsi alapismereteket adjanak, kialakítsák az Isten fogalmát és imára tanítsanak. A Szent Csa-

azóta az épületen. Elolrol kellett kezdeni
mindent, de bízunk a Jo Isten segitsegeben, és az ifjúsággal karöltve rendbeteszszük ismét a „KISKÖR"-t, - ahogy a régiek ismerték - hogy utána mindenki újra
jól érezhesse magát benne" - mondta
Markóth József elnök azon az ünnepélyen, amit az új zászlók szentelésekor rendeztek augusztus 21-én.
A régi Népkör lobogója teljesen szétfoszlott, ami nem csoda, hiszen a századforduló táján készítették. Most újra csodálhatjuk eredeti szépségében. A
zászlóanya Csoór Erzsébet lett. Fogadja
a tagság köszönetét Sajtos Béla a Szent
Család képének megfestéséért, Ollé
Gyuláné a betűk hímzéséért, Csoór Erzsébet az összeállításért, Holló Mihály és
Markóth József pedig a zászló többi tartozékának felújításáért.
A Katolikus Népkör lobogója mellett
egy új nemzeti zászló szentelésére is sor
került. A magyar címert mindkét oldalára
Nagy Ferenc készítette. Emellett még két
kisebb zászlót is ajándékozott az ünnepség alkalmából a KÖR"-nek. Az adományozó gyermekkorában szemtanúja volt
az itteni virágzó életnek, és bár régen
távozott szülővárosából, hű maradt hozzá.
Büszkén kívánt sok sikert a tagság
igyekezetéhez. Köszönjük áldozatvállalását! Itt a zászlóanya Markóth Józsefné.
A vasárnapi nagymise keretében történt a két nagy lobogó megszentelése. Dr.

lad legyen kovetendo példaképük!
A szertartás után közösen kísérték át
a zászlókat a Hunyadi úti épületbe, ahol
kb. 130 érdeklődő folytatta az ünneplést.
Markóth József elnöknek a bevezetőben
említett szavai után Dögei Imre országgyűlési képviselő Szent Istvánnak népünk
érdekében végzett tevékenységéről beszélt.
SzegőJános polgármester büszke szülővárosa életképes közösségére és örült a
sok jelenlevő fiatalnak. Kérte, hogy a jövőben is egymást segítve, szeretetben éljünk és dolgozzunk.
Árvái Ferenc káplán hasonlóképpen
örült a fiatalok népes csoportjának és kérte a vendégeket, küldjék a még távollévőket is közéjük. Megköszönte a nyári táborokhoz nyújtott anyagi támogatást és segítséget ígért a munkákban.
Mihály Márton FKgP elnök arra emlékeztetett, hogy valamikor pártja is itt
bontogatta zászlaját. 50 %-ban azonos a
tagságuk a Népkörével. Ő is segítséget
ígért az épületben folyó munkákhoz.
A jó hangulatú beszélgetés fehér
asztalnál folytatódott, ami még jobban
összekovácsolta ezt a szépen alakuló kis
közösséget. Fogadja a vezetőség köszönetét minden tag és kívülálló egyaránt,
akik részt vettek ennek a nagy eseménynek a megszervezésében és lebonyolításában!
Hajnal Józsefné
Fotó: Arvai
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TALALKOZO
A BARÁTSÁG
JEGYÉBEN
Német szó keveredik a magyarral,
önfeledt gyermekzaj veri fel Tiszapüspöki csendjét. A hangok az ALFÖLDI
GABONA RT. üdülőjébe vezetnek,
ahol huszonöt német gyermek tölti a
délutánt kis vendéglátóikkal együtt.
Hogy kik ők, és hogy kerültek oda,
arról a Kölcsey Ferenc Altalános Iskola
igazgatóhelyettese és a nevelők meséltek. Az egyik osztály évek óta levelezésben áll egy Berlinhez közel eső település: STORKOW iskolájának tanulóival. Őket hívták meg Törökszentmiklósra egy kis nyárvégi kiruccanásra.
Augusztus 20-án érkeztek öt felnőtt
kíséretében. A hosszú utazás után érdekes pülanatok következtek: szemtőlszemben álltak azzal a pajtásukkal, akit
levélből már olyan jól ismertek - mégis
ismeretlen volt.
A kis vendégek nem jöttek üres kézzel. Hoztak sok német könyvet, fotóalbumot a városukról, albumot saját iskolájukról, német daloskönyvet, és
hozták környezetvédő programjukat is,
amit az ő iskolájukban kiemelten kezelnek.
A családok hazavitték az alaposan
elfáradt gyerekeket, a nevelők pedig a
felnőttekkel töltötték a napot.
21-én közös strandolás, ebéd a családoknál, délután pedig kirándulás volt
Szenttamásra. Sok játék - no és lovaglás
- tették emlékezetessé a napot. Hétfőn
a családok egyénileg vitték vendégeiket
az ország különböző pontjaira: Budapestre, Miskolc-Tapolcára, Debrecenbe, Hajdúszoboszlóra, Berekfürdőre, a
Tisza-tóhoz, stb.
A felnőttek ezalatt Budapestre
utaztak. Szép fővárosunk nevezetességeiből a Vár, a Bazilika, Hősök tere,
Váci utca, Városliget megtekintésére
jutott csak idő. Vajdahunyad várában
nagy érdeklődéssel kísérték a borkészítés folyamatát.
Kedden a megyeszékhellyel ismerkedtek, közös fagyizás és szabadprogram után a Tiszaligetben strandoltak.
Ezek után mentek ki Tiszapüspökibe,
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hol nem voltak fáradtak egy gyalogtúrára sem a Tiszához.
Szerdán körülnéztek a piacon, fürödtek még egyet, megebédeltek - és elhangzott az utolsó Isten-hozzád!" Jövőre a
német családok fogják visszahívni vendéglátóikat!
A volt osztályfőnök: Nagyné Csík Klára és a jelenlegi
osztályfőnök: Dr. Szabó Jánosné köszönetet mondanak Török Bertalan önkormányzati képviselő úrnak az önzetlen
segítségnyújtásért. Köszönik a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola vendéglátó szüleinek maximális segítőkészségét és
szerető gondoskodását az egész látogatás ideje alatt. Óriási
felelősségvállalással és munkával járt ennek a meghívásnak
a megszervezése és lebonyolítása, az anyagi oldaláról nem is
beszélve!
Jó hírünket vitték magukkal hazájukba a kedves vendégek, akik így búcsúztak:
A felnőttek pihenője a Budapesti kiránduláson

„Aiif Wiedersehen, unsere liebe Freunde!"
Hajnal Józsefné

NYÁRI TÁBOROK, KIRÁNDULÁSOK

Természetfigyelők Pécs - Égertetőn

A HUNYADI UTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA egy nyolcadikos osztálya Balaton
körüli útra indult
közvetlenül a tanév
végén. Bár az időjárás nem volt kegyes
hozzájuk, az utoljára
együtt töltött napok
így is maradandó,
szép emlékké váltak.
Az eltérő tantervű
osztályok családi táborozása is sikeresen
megvalósult Káptalanfüreden.
Természetfigyelő
t á b o r u k a t PécsÉgertetőn építették
fel, a p r o g r a m

gazdag nyaralást biztosított 49 tanulónak, akinek 10 %-a hátrányos helyzetű.
Céljuk a nehéz szociális körülmények között élők táboroztatása még nagyobb számban.
A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 3., 4.
osztályos testnevelés tagozatos tanulói 44 fővel június 13-20ig vették birtokukba a káptalanfüredi tábort. Kirándultak
Balatonfüredre, Nagyvázsonyba, Tihanyba, Veszprémbe,
gyalogtúrát tettek az alsóörsi kilátóhoz. Programjukból nem
hiányzott az esti disco és a szalonnasütés sem.
Június 13-án keltek útra a „BÉKAPORONTY" környezetvédelmi tábor tagjai is. Tiszapüspökiben a Környezetvédő Központ lakója volt 7 napig 26 kisgyermek, főleg 3., 4.
osztályosok. Foglalkoztak madármegfigyeléssel, nyomolva-

sással, növény- és állatfelismeréssel, lábnyomokról gipszöntetet készítettek stb.

Úszásoktatás Fűzfőn

Ezalatt itthon kéthetes „UNALOMŰZŐ TÁBOR" működött, amellyel két év óta segítenek a szülőknek gyermekeik nyári elhelyezésében. Igényes programjaikban szerepelt batikolás, szövés, fonás, gyöngyszövés, agyagozás, papírmunkák, játék, sport stb. Kirándultak Gyulára, Debrecenbe.
Nagyvisnyóra 69 tanulót vittek hétnapos táborozásra. Kihasználták a rengeteg túralehetőséget, nagyobb kiránduláson Egerben, Szilvásváradon, Lillafüreden és Miskolc-Tapolcán voltak.
Ausztriában a JEKA programjának segítségével 34 gyermek vett részt tíznapos nyelvi és turisztikai táborban, a Lech
folyó völgyében. Gyalogtúrák, autóbuszos kirándulás Lichtensteinbe, Németországba és Svájcba tették még emlékezetesebbé a táborozást.
Fertőmenti Vándortáborba is indult 27 tanuló az iskola
testnevelés-tagozatáról. Hátizsákkal, önállóan járták a vidéket, csak az alvási lehetőséget vették igénybe az Országos
Turisztikai Központ segítségével. Szálláshelyük volt Fertő-
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JEKA segítségével valósíthatták meg. Ez egy brüsszeli székhelyű szervezet, amely ifjúsági táboroztatást végez Európában.
A REFORMÁTUS ÉNEK-ZENE TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA négy tábort szervezett. Kettő a tehetséggondozó programhoz kapcsolódott. A Szerencs melletti
Simá-n számítástechnikai, Törökszentmiklóson nyelvi szaktábor volt.
Pályázat útján nyertek 20 gyermek részére ingyenes természetvédő táborozást Dévaványán. Nagy számban vettek
részt tanulóik a zeneiskola táborában is.
A fertődi kastély gyönyörű kapuja

dön, Hegykőn, Fertőrákoson és Sopronban. Felejthetetlen
élményeket szereztek az Eszterházy, - majd a Széchenyi
kastély és a fertőrákosi kőfejtő megismerésével.
A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA 8 napig
nyaraltatott 50 gyermeket Káptalanfüreden négy felnőtt
segítségével. Volt
gyalogtúra Almádiba, kirándulás Győrbe és Balatonfüredre, hajózás Tihanyba. Nyitó- és záró tábortűz mellett szórakoztak, a kettő között pedig rengeteget játszottak.
Felejthetetlen élményben volt része a
Petőfi Sándor Általános Iskola és a
Bercsényi Miklós
A petőfisek Káptalanfüreden
Gimnázium néhány
tanulójának június 14-27-ig. Két nyugat-európai országban
töltöttek két hetet: négy napot Ausztriában, a többit DélFranciaországban. Egyik nap hógolyóztak az Alpokban, pár
nap múlva meg már fürödtek a Földközi-tengerben. 5000
km-t tettek meg. Néhány órára megálltak Salzburgban, Innsbruckban és Genfben. Jártak Avignonban is. Mindezt a

Legnagyobb létszámmal - 50 fővel - az iskolai diáktábor
üzemelt a Velencei Tavi Sportiskola Északi Vízibázisán. Sok
kirándulás, fürdés és a bőséges ellátás tették kellemessé
nyaralásukat.
A KODÁLY ZOLTÁN ZENEISKOLA egyhetes fúvós és
vonós táborba vitte tanulóit Káptalanfüredre. Itt készültek
fel sok színvonalas szereplésükre, amelyeknek valamennyien tanúi lehettünk a Törökszentmiklósi Napokon és augusztus 20-án, de volt hangversenyük Tiszapüspökiben,
Fegyverneken, Balatonalmádiban is, augusztus 28-án pedig
a fegyverneki falunapon vettek részt fúvósaik.
KATOLIKUS HITTANOS TÁBOR volt július 3-8-ig a
városi és a tiszapüspöki gyerekek részére egri szállással. Volt
sziklamászás, éjszakai túra, megkeresték az ősember barlangját, jártak Szilvásváradon, és rácsodálkoztak a környék
összes szépségére.
A KATOLIKUS IFJÚSÁGI CSOPORT augusztus 7-13-ig
Dédestapolcsányban táborozott. Volt 15 km-es gyaloglás,
éjszakai túra útkeresési feladattal, alvás a sziklánál. Délutánonként komoly beszélgetésekre is volt alkalmuk, szentmisén vettek részt, és sokat énekeltek. Mindkét tábort Árvái
Ferenc káplán vezette.
REFORMÁTUS HITTANOS TÁBORBAN is voltak gyermekek Tiszaroffon, kísérőikkel együtt 25-en. Ismerkedtek a
Bibliával, kreatív foglalkozásokat tartottak és sokat fürödtek. Tábortűz és éjszakai túrázás színesítették programjaikat. Vezetőjük Szabóné Csökmei Edit lelkésznő volt.
A VÁROSI KÖNYVTÁR már négy éve szervez nyaranta
olvasótábort az általános iskolai tanulóknak. Ez évben Petőfi Sándor költészetével, életútjával ismerkedtek. így jártak
Aszódon, Gödöllőn, Székesfehérvárott, Isaszegen stb. A
kéthetes táborozást korabeli bállal zárták, reprezentálva Petőfi Sándor és Szendrei Júlia megismerkedését. Sikeresek
voltak az idegen nyelvű olvasótáborok és a számítástechnikai tanfolyamok is. Több, mint 60 tanuló volt részese a fenti
programoknak a könyvtárosok jó szervező és irányító munkájával.
A szerkesztőség a bőség zavarával küzdve készítette el e
beszámolót.
Elnézést kell kérnünk mindazoktól, akik most itt többet
szerettek volna olvasni élményeikből Ez csak azt bizonyítja,
hogy nagyon eredményes nyarat zártunk, amiért minden táboroztató a legnagyobb elismerést érdemli!

Via hol Európában

A beküldött anyagokat köszönjük!
Összeállította: Hajnal Józsefné
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SEGÍTSÉGET KÉR, HOGY SEGÍTHESSEN
Sarkadi Tibor modellező kiállítását valamikor május 25-28 között láttam a Művelődési Központban, de vele személyesen nem
találkoztam. Hogy munkájáról, gondjairól,
sikereiről beszélgethessünk, Bocskai úti üzletében gyönyörű repülőgépei és egyéb modelljei között kerestem fel.
- Tibor; hogyan alakult ki a modellezés
iránti szeretete?
- Már gyermekkoromban érdekelt, de
csak felnőtt koromban került rá sor, hogy
komolyan foglalkozzak vele. Autószerelőként részt vettem egy Csehszlovákiában
megrendezett autóverseny EB futamán,
ahol repülőgépmodell bemutató is volt.
Ezután kezdtem el foglalkozni ezzel a tevékenységgel. Nappal dolgoztam, éjszaka
„bütyköltem" szerelgettem. Akkor még magánfuvarozó voltam. Később Szolnokon, a
Repülőtiszti Főiskolán dolgoztam autószerelőként, a polgári állomány felszámolása
miatt azonban ez év februárjában munkanélküli íettem. Három hónapig tudtam elviselni ezt az állapotot. Mivel a modellezéshez értek, és szinte fanatikusan csinálom,
elhatároztam, hogy nyitok egy üzletet. Mindent eladtam, amit lehetett, hogy megvalósítsam elképzelésemet. Sajnos, elmulasztottam beadni a Munkaügyi Központhoz a kérelmet, ami a kezdő vállalkozásom támogatását 6 hónapig biztosította volna, s ezzel
sokat vesztettem. Nagy segítség lenne, ha

ezt méltányossági alapon utólag megkaphatnám. Feleségem a napokban lett munkanélküli, s most úgy érzem, szélmalomharcot
vívok, mert egyszerűen nincs kellő anyagi
fedezetem, hogy újabb modelleket, alkatrészeket szerezzek be. Nem meggazdagodni akarok, csupán a megélhetéshez szükséget anyagiakat szeretném előteremteni. Fő
célom az, hogy megszerettessem a gyerekekkel a modellezést, és a lehető legolcsóbban vásárolhassák meg nálam a szükséges
alkatrészeket.
- Miben látná a megoldást?
- Egy-egy külföldről behozott modell
után körülbelül 50 % vámot fizetek. Ha
vámkedvezményt kaphatnék, mindjárt
olcsóbban tudnám beszerezni ezeket. A behozatal növeli az eladási árat, de ennek ellenére én igyekszem reális szinten tartani
azt, mert sok gyerek van, aki nagyon szeretne ezzel foglalkozni, de szülei nem tudnak
rá áldozni. Szeretnék segíteni a gyerekeknek, de úgy érzem, hogy én is segítségre
szorulok. Ha csak kis mértékben támogatást kaphatnék vállalkozóktól vagy vállalatoktól, könnyebb lenne a dolgom. Viszonzásképpen a beröptetések alkalmával reklámozhatnám tevékenységüket. Egyelőre minimális a bevételem, de azt a keveset is
rögtön befektetem, hogy az érdeklődők
mindig megtalálják itt azt, amiért jönnek.

- Úgy gondolom, a modellezés bizonyos
fokú szaktudást igényel Hogyan tanulhatják
meg ezt a fiatalok?
- Van egy budapesti pártoló tag, aki a
repülés szerelmese. Ő az, aki a repüléssel
kapcsolatos szakirodalmat ingyenesen a
rendelkezésünkre bocsátja, sőt az idegen
nyelvűt le is fordíttatja. Gyakorlati téren én
próbálok segíteni a kezdőknek azzal, hogy
beröptetem a modelljüket, nehogy az első
alkalommal összetörjenek. Az összeszerelésben is segítek, ha igénylik.
- Említette, hogy súlyos problémákkal
küzd. Nem gondolt még arra, hogy feladja?
- Amíg van egy kis remény, addig szeretném folytatni ezt a tevékenységet. Ha belebukom, akkor az a tudat vigasztal majd,
hogy a gyerekek technikai képességének
fejlesztése érdekében érdemes volt megpróbálni.
Ottjártamkor is érkeztek apróságok,
akik egy megrendelt modellért jöttek. Tibor
előző nap szerezte be, így még nem volt
ideje rendezni a beszerzett árut. Nem találta a ragasztót, a sajátja viszont kéznél volt,
és örömmel adta oda az egyik fiúnak ingyen.
Közben elmondta, mire vigyázzon az összeszereléskor, és kérte, hogy beröptetés előtt
hozza el neki megmutatni. A modell motorját mindjárt be is üzemelte.
Szűcs Zsuzsa

Tau rína - A g RAR
o e

KFT

TTHOaGDlLHírD K l S l P W D S H D . ® '

fl Taurina flgrár Kft előjegyzést vesz h l
minden típusú műtrágyára,
őszi vetőmagokra,
lombtrágyára
flLFfKflVflL

háztáji fejögáp
88.000 Ft.flFfl

Értékesít
kis- és nagyüzemi
fejáberendezéseket,
tejhűtö berendezéseket.
Diesel olajat,
használt és áj CLflflS kombájnokat

Törökszentmiklós, Óballai út
Telefon: (56) 375-540 vagy Törökszentmiklós 82, Telex: 23-557
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A FÉRFINÉPNEK A BÜNTETÉS SEM FÁJ ANNYIRA
HÁROM RENDŐRKISASSZONY EGY KAPITÁNYSÁGON
Valójában egyenlőre még nem büntetnek, de férfi ismerőseim közül többen állítják, némi kis áldozatot nem sajnálnának, ha ez volna a személyes ismeretség záloga. Hogy
hányan vannak így ezzel, nem lehet tudni, de az tény, hogy
a három rendőrkisasszony - ez a hivatalos megszólításuk megjelenése a városban nem kis feltűnést okozott. De hogy
kerültek ide s egyszerre hárman is? A válaszért Mészáros
Lajoshoz, a város rendőrkapitányához fordultunk.

- Tavaly ősszel a munkaügyi központ és a megyei rendőrfőkapitányság munkanélküli fiatalok számára egy pályára
orientáló 10 hónapos tanfolyamot szervezett. A jelentkezőkkel szemben magas követelményeket támasztottak - érettségi, nyelvtudás, egészségügyi alkalmasság-, aminek következtében száz jelentkező közül hatvanan feleltek meg a
felvételin. Természetesen tudtunk a tanfolyamról, s azt is,
hogy abból nekünk még nagy hasznunk lehet. Három üres
státuszunk volt, s mivel hamar kiderült, hogy onnan 10 hónap leteltével olyan jelentkezőket kaphatunk, akiknek már
nem kevés tapasztalata lesz a rendőri munkáról, belülről is
ismerik a kapitányság életét, működését, a tanfolyam befejeztéig fenntartottuk az állásokat. Természetesen nem vártuk a sült galambot, hanem már időközben kerestük a
résztvevőkkel a kapcsolatot. Többször is elmentünk, elbeszélgettünk velük, s megismertettük a kapitányságot. Kiderült, hogy néhányan szeretnének Törökszentmiklóson dolgozni, őket elhoztuk ide, hogy személyes tapasztalatokat is
szerezhessenek, megismerhessék esetleges kollegáikat. Eredetileg öten voltak, de végül különböző okok miatt hárman
maradtak. A tanfolyam sikeres elvégzése után nekik felajánlottuk az állásokat, amelyeket el is fogadtak, s ma már az
állományunkhoz tartoznak.
- Szerencsés ötletnek tartja, hogy a mai időkben három, a
gyengébbik nemhez tartozó rendőrrel erősítse az állományt?
- Sok választási lehetőség nem volt, mert a 60 felvett közül
19-en szereztek oklevelet, s közülük csak hat volt fiú. De
pszichológiai okokból valószínűleg akkor is így döntök, ha
van más megoldás is. Köztudott, ha a férfiak maguk között
vannak, egészen másképp veselkednek, más hangnemben

beszélnek, mint ha csak egyetlen nő is köztük van. Úgy
véltem, a férfi kollegáknak jót tesz majd a hölgyek ittléte,
szelídebb lesz a stílusuk, udvariasabbá válnak, s ami előbbutóbb a munkavégzés során is megmutatkozik, ami a lakosság szimpátiája szempontjából egyáltalán nem mellékes.
De a rendőri intézkedés során is jó hatással lehetnek a
nők. A közlekedési ellenőrzések, egyéb intézkedések során
gyakran arrogáns viselkedésben, megjegyzésben van részünk az állampolgár részéről, s bizony sokszor nálunk is
felmegy a pumpa. Ilyenkor a rendőrkisasszonyok jelenléte
ránk is csitítólag hat, de respektálja őket a másik fél is, s az
intézkedések gördülékenyebbek lesznek. A bűnügyi osztályra is - ahol eddig csak férfiak voltak - szerettünk volna
felvenni egy női nyomozót, mert bizonyos esetekben sokkal
hatékonyabb lehet, mint férfitársai.
- Milyen beosztásba kerültek a hölgyek?
- Pillanatnyilag mindőjüket közterületi járőrszolgálatra
vettük fel, de hogy majd hová kerülnek véglegesen, csak
később dől el. Jelenleg őrmesteri rangban vannak, de szeptember elején két éves tiszthelyettesképző iskolára mennek,
s utána is nyitva áll előttük a szakmai továbbhaladás lehetősége. Most igazából ez alatt a rövid idő alatt inkább csak
tájékozódnak, ismerkednek.
Mi is megismerkedtünk a kisasszonyokkal, ha csak futólag
is. A kunhegyesi Bene Juditot a bűnügyi osztályon találtuk
meg. Mint kiderült, neki nagyon kapóra jött a tanfolyam.
- Régi álmom, hogy nyomozó legyek, s hogy ez sikerüljön,
keresve sem találtam volna jobb lehetőséget. Amit a tíz
hónap alatt csináltunk, nekem többnyire tetszett, nagyon sok
hasznosat tanultam. A felajánlott állások közül a miklósi volt
a legszimpatikusabb, s ráadásul azt is lehetővé teszik, hogy
jelentkezzek majd a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakára.
Most éppen a nyomozói munkával ismerkedem, még jobban
tetszik, mint amire számítottam.
Romanek Ági Tiszaroffról nadrágban, vakító fehér egyeningben területről érkezik éppen. Magas, karcsú, csinos
lány, s igen jókedvű.
- Akadtak némi problémáim az egyenruhával kezdetben.
A szerelés maga nem feszélyezett, de egy darabig nagyon
zavart, hogy megbámulnak az utcán. Most már megszoktam.
Volt egy jó kis kalandunk nemrég, egy piaci tolvajt üldöztünk. Csak néztek az emberek. Az, hogy gyakorlatilag csupa
férfi között dolgozom, egyáltalán nem zavar, mert fiúk között nőttem fel, megszoktam a stílust. De nincs is okom
panaszra, rendesek a kollegák. A szakiskola után én nem
akarok továbbtanulni.
Tóth Éva Szolnokról jár be, korábban eszébe sem jutott,
hogy rendőr legyen.
- Érettségi után nem kaptam munkalehetőséget, s a munkaügyi központ tanfolyamajánlatai közül ez tűnt a legszimpatikusabbnak. Olyannyira nem bántam meg, hogy még a
Rendőrtiszti Főiskolát is megpróbálom majd. A közlekedésrendészeten szeretnék majd dolgozni, most is ezzel a területtel ismerkedem.
A lányokat hívja a munka, búcsúzóul megegyezünk, hogy
a beszélgetést két év múlva folytatjuk.
Pa ztor
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RENDŐRSÉGI HÍREK
MÉG MINDIG VEZET A KERÉKPÁRLOPÁS
Kedves olvasóink közül sokan bizonyára emlékeznek rá,
hogy - már nem emlékszem, milyen műsorban - 4-5 évvel
ezelőtt elhangzott a rádióban: Magyarországon Törökszentmiklós vezet a kerékpárlopások tekintetében. - Vajon most
is így van-e? - kérdeztük Kiszely Attilát, a Bűnügyi Osztály
vezetőjét.

- Mivel én még akkor nem voltam itt, nem tudom, milyen
tényekre alapozott a rádió, de az biztos, hogy nekünk sok
gondot okoznak a kerékpárlopások. Eddig is gyakori volt, de
ha lehet, ez augusztusban még inkább fokozódott.
A tolvajok nem voltak válogatósak, fogtak, amit értek.
Vitték a lezáratlan, de vitték a gazdájuk által „bebiztosított"
kerékpárokat is. Sőt, még attól sem riadtak vissza, hogy
udvarokról, épületektől lopják el a drótszamarakat.
- Egyáltalán nem lehet a lopások ellen védekezni?
- 100 százalékosan nem, de lehet tenni ellene. A kerékpárlopásoknál gyakran kiderül a sértettek felelőtlensége,
hanyagsága, főként azoknál az eseteknél, amikor a lopás
utcán, üzlet vagy kocsma előtt történik. Az esetek nagy
részében még akkor sem zárják le a tulajdonosok járgányaikat, ha azon lakat van. Azzal a félszóval hagyják záratlanul
a biciklit, hogy úgy is csak pár percet töltenek a boltban,
csehóban, s nem gondolnak arra, kerékpárra pattanni csak
pillanatok műve. Aztán huss! Mire a gazda kijön, kiderül,
nagyon drága volt a kiló kenyér vagy a pohár sör. Sajnos az
emberek nem becsülik meg esetleg nehezen megszerzett
javaikat.
- Tudna konkrét példákat mondani a tolvajok vakmerőségére is?
- Nem készültem, de kapásból tudok mondani néhányat
két hét viszonylatában:
Augusztus 1-jére virradóan ismeretlen tettes a Vasvári Pál
út egyik házának udvaráról vitt el egy fészerben levő női
kerékpárt. A tolvaj mellesleg kirámolta a hűtőszekrényt is.
Augusztus 3-án a kora esti órákban a Muskátli utca egyik
házának kerítéséhez lakatolt versenykerékpárt vittek el. Augusztus 11-én a kora délutáni órákban az Arany János utcai
ABC elől loptak el egy női kerékpárt. A tulaj kinézett a
kirakaton, még látta. Augusztus 13-án éjjel az Alatkai út 18.
sz. alatti ház udvaráról tűnt el egy női bringa. 15-én délelőtt
11 körül a gimnázium kerítése mellé támasztott kétkerekűt
vitték el pillanatok alatt.
Ha kell, alaposabban is utána nézhetek.
- Köszönjük, ennyi bőven elég.

NŐT AKART, RABLÓKAT KAPOTT
Juríj Ivanovics Miscsuk ukrán állampolgár augusztus 24én érkezett Törökszentmiklósra két honfitársával gépkocsivásárlás céljából. Kocsit vásárolni ugyan nem sikerült, de úgy
gondolták, ha már itt vannak, elidőznek egy kicsit. Szombat
estig járták a várost - közben egyszer beugrottak Szolnokra

is -,gyakran megfordultak a kocsmákban is. Akkorra a két
barát már belefáradt a dologba, s javasolták, menjenek a
szállásukra. Úgy is történt, de egy idő után Miscsuknak
mehetnékje támadt, új körútra indult egyedül. A Tünde
Presszóban horgonyzott le, s mivel pénze volt, hamar magyar
barátai is lettek. Éjfél körűiig eliszogattak, s aztán elballagtak a Micike Sörözőbe.
Egy idő után Jurijnak feltűnt egy - mint később kiderült
fiatal korúakból álló - öt tagú társaság, különösen annak
egyetlen szebbik nemhez tartozó tagja. Igen megtetszett
neki, ezért egyik ivócimboráját a társasághoz küldte, érdeklődni meg, némi fizetség ellenében létre jöhetne-e egy kis
intim találkozó. A leányzó elzárkózott a dologtól, de a fiúknak eszébe jutott valami. Kezdték rábeszélni a lányt, színleg
menjen el az ukránnal, ők valahol lesben állnak, s elveszik
tőle a nála látott pénzt. A hölgynek ez az ötlet már jobban
tetszett, de Miscsuknak gyanús lett a sanda suttogás, s inkább elállt a dologtól.
Ez azonban már nem segített rajta, mert az ifjak, amit
elhatároztak, végre is hajtották. A sörözőhöz közel egy sötét
helyen lefogták, táskáját elvették, aztán illa berek... Útjuk a
temetőbe vezetett, ahol azonnal megnézték mi is a zsákmány. A táskában 31.000 Ft, 1.300 dollár és 800.000 ukrán
kupon volt. Mivel a kuponnal úgysem tudtak volna mit
kezdeni, a dollárt meg talán nem vették észre, csak a forinton
osztoztak. Az utóbbi két pénzköteget benne hagyták a táskában, amelyet - hogy ne maradjon bűnjel - kövekkel megtömtek, s egy vízzel teli árokba dobtak. Ezután, mint akik jól
végezték dolgukat, hazamentek.
Az áldozat felocsúdva meglepetéséből rövid ideig szomorkodott a helyszínen - se nő, se pénz -, majd a rendőrség
felé vette az irányt. A rendőrök komolyan vették a dolgot, s
a személyleírás alapján 2-3 órán belül eljutottak a tettesekhez.
Az ötösfogat férfitagjai: L.A., M.Gy., S.I. és SZL - akiket
a rendőrség őrizetbe vett - azóta a rendőrségi fogdában várja
sorsát, Miscsuk pedig talán még mindig azon elmélkedik,
érdemesebb lett volna az éjszakát nő nélkül, de két ukrán
barátjával otthon, biztonságban tölteni.
PG

ELŐLÉPTETÉSEK
Augusztus 20., az államalapító Szent István ünnepe alkalmából szolgálatuk terén elért kiváló eredményeikért a kapitányságvezető soron kívül előléptette:
Falusi Tibor és Tóth Sándor főhadnagyot századossá
Bujáki Sándor hadnagyot főhadnaggyá
Búzás Imre törzszászlóst főtörzszászlóssá
Libor András őrmestert törzsőrmesterré
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VASAR

Törökszentmiklós
Ipari részlegei az alábbi
szolgáltatásokkal állnak a lakosság és
közületek rendelkezésére:

Szeptember 15-16-17

Árengedménnyel kínálják
boltjaink:
- ORSI baromfivagdalt 150 gr
- ORSI libamájpástétom 30 gr
- Sertés májkrém 62 gr
- Különleges vagdalt 150 gr
- Rakottkáposzta 400 gr

43.* Ft
39 - Ft
25.- Ft
47,- Ft
99,- Ft

- Pirosarany csemege 80 gr
- Majonéz 80 gr

31,- Ft
30.- Ft

-YESS alma 1/1
- YESS narancs 1/1

56+- Ft
59.- Ft

- Top-Joy őszibarack nektár 1/1
- Top-Joy fehérszőlő 1/1

78.- Ft
59.- Ft

- Olympos citromlé 500 ml

46*- Ft

- Háztartási keksz 250 gr

41- Ft

Tűzoltó készülékek javítása ellenőrzése;
Villanymotorok javítása, tekercselése;
Építőipart kivitelezés, felújítás;
Síremlékek készítése;
Víz-gáz és központifűtés szerelés, kéménybélelés;
Bádogos munkák végzése;
Lakatos szerkezetek gyártása, javítása;
Asztalosipari szerkezetek gyártása, javítása;
Festés, mázolás, tapétázás.
Érdeklődni lehet:

ÁFÉSZ központ
Törökszentmiklós, Kossuth út 139.
Tel.: 252; 106; 156; (56) 378-444
Síremlékek megrendelése:
Törökszentmiklós, Kossuth út 159. Tel.: 335.

SZENZÁCIÓS PORST AJÁNLAT!
*

- Biopoti automata 2,4 kg
- DOMBSTOS 750 mi
- Clear sampon 200 ml
- Signéi fogkrém 50 ml
- Jordán fogkefe 83,- Ft
- Creme 21 testápoló 300 ml
- BRISE légfrissítő 300 ml
- Papír zsebkendő 100 db-os

A színes negatív filmek előhívása ingyenes,
a papírképek kidolgozása már 16.90-től.
Filmek, fényképezőgépek, fotócikkek,
számológépek széles választékban az

539,- Ft
164.- Ft
199.- Ft
99.- Ft

*

ÁRVÁI FOTOSZAKÜZLETBEN

•

179.« Ft
158,- Ft
49.- Ft

és még sok egyéb cikk akciós áron

Várjuk Kedves
Vásárlóinkat!

j•

ISMERI MAR A FENYSZOV
ÚJ AJÁNLATÁT?

:
Aki reggek 8 órákor leadja színes filmjét, már
\•
du. 4 órakor gyönyörködhet felvételeiben.
• A többi szolgáltatásunkkal is szeretettel várjuk régi
\
és új vendégeinket légkondicionált üzletünkben.
•
|
Ajándékot nem adunk, de a legolcsóbbak
•
[
mi vagyunk!!!
m

Győződjön meg róla!!!
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JOGI TANACSOK
AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE
AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG
Minden vagyontárgy tulajdonosát megilleti a rendelkezési jog, vagyis az elidegenítés joga, ami természetesen közös
tulajdon esetében is érvényesül, amennyiben saját tulajdoni
hányadával bármelyik tulajdonostárs önállóan rendelkezhet. Valamennyi tulajdoni hányad külön-külön átruházható akár egészben, akár részenként is. Az elidegenítéshez a tulajdonostársak hozzájárulása nem szükséges, de lényeges korlátja a rendelkezési jognak, hogy bármelyik tulajdoni hányadra a tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg.
Az elővásárlási jog lényege abban áll, hogy aki annak
gyakorlására jogosult, kivülálló vevőkkel szemben előjogot"
élvez az adásvételi szerződés megkötése során. Ha a tulajdonos megállapodott valakivel vagyontárgya értékesítésében, az elővásárlásra jogosult egyoldalúan a vevő helyére
léphet^ és ugyanolyan feltételekkel, mint ahogyan az a vevő
és az eladó megegyezték, ő szerezheti meg a tulajdonjogot.

gáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a
megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, az
eladó tulajdonát az ajánlatnak megfelelően vagy reá nézve
annál kedvezőbb feltételek mellett másnak eladhatja.
Egy ingatlannak gyakran több tulajdonosa van, ilyenkor
az elővásárlási jogot az eladásra kerülő tulajdoni hányadra
közösen, egymás között egyenlő arányban gyakorolhatják,
amelynek eredményeképpen tulajdoni hányaduk arányosan
megnövekedik.
Ha ilyen értelemben közöttük megegyezés nem jön létre,
de van olyan tulajdonostárs, aki - akár másik tulajdonostárssal közösen - az eladásra kerülő egész tulajdoni
illetőségre (illetőségrészre) a vételi ajánlatot magáévá teszi,
az elővásárlási jog egyedül őt, illetőleg őket illeti meg. Ha
több ilyen - egyedül fellépő - tulajdonostárs van, közülük az
eladó választ, s ez esetben az elővásárlási jog a választott
tulajdonostársat illeti meg.

A VÉTELI AJÁNLAT KÖZLÉSE

AZ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG KORLÁTAI

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az a tulajdonostárs, aki tulajdoni hányadát el kívánja adni, a kivülálló
személytől eredő vételi ajánlatot a szerződés megkötése
előtt köteles közölni minden egyes tulajdonostársával, kiévé,
ha a közlés a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.
Mivel az ingatlan adásvételére irányuló szerződés csak
írásban érvényes, a vételi ajánlatot is írásban kell közölni az
elővásárlásra jogosulttal. Agyakorlatban ez úgy valósul meg,
hogy az eladó az lekészített szerződést mutatja be, ami
azonban éppen az elővásárlási jog miatt egyenlőre hatálytalan és csak vételi ajánlatnak minősülhet. Ez a gyakorlat nem
a legszabályosabb, de annyira célszerű, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni a jogosulttal, ami így
nyilván megvalósul. Talán meglepő, de még a vevő nevéről
is tájékoztatni kell a tulajdonostársat. Ez első hallásra
furcsán hangzik, de érthető, hiszen előfordulhat, hogy éppen
a vevő, vagyis a leendő tulajdonostárs személye miatt dönt
úgy a jogosult, hogy inkább gyakorolni kívánja elővásárlási
jogát.
A vételi ajánlat közlésekor annak elfogadására a körülmények által indokolt határidőt kell szabni, amelyen belül a
szerződés feltételeinek megfontolása után a válaszadás elvárható.

Az elővásárlási jog csak kívülállóval szemben érvényesíthető, tulajdonostársak által egymás között megkötött szerződés esetén nincs rá lehetőség. Másik fontos szabály, hogy
csak adásvétel tekintetében gyakorolható. Az magától értetődik, hogy ajándékozás esetén szóba sem jöhet, de vannak
olyan visszterhes szerződések, amikor az ingatlan elidegenítése olyan ellenszolgáltatás fejében történik, amit a tulajdonostárs is tudna biztosítani. Ilyen a tartási és öröklési
szerződés is. Ezek a szerződések azonban nem egyszerűen
szolgáltatást és ellenszolgáltatást tartalmaznak, hanem tartós bizalmi viszonyt és személyes kapcsolatot feltételeznek a
felek között. Az eltartott érdekeinek védelme ezeknél a
szerződéseknél megindokolja az elővásárlási jog gyakorlásának tilalmát.

NYILATKOZAT A VÉTELI AJÁNLATRA
Az ajánlat elfogadásáról írásban kell nyilatkozni, ám csak
kétféle válasz adható: a jogosult vagy teljes egészében elfogadja az ajánlatot, vágy nem gyakorolja elővásárlási jogát.
Ha olyan választ ad, hogy a tulajdoni hányadot meg kívánja
vásárolni, de a közölt ajánlattól eltérő feltételekkel, nyilatkozata hatálytalan és elveszti az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségét is.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Ha az elővásárlásra jogosult tulajdonostársa az ajánlat
tartalmát az eladóhoz intézett írásos nyilatkozatában ma-

A csereszerződés is visszterhes ügylet, olyannyira, hogy az
adásvétel szabályait kell rá alkalmazni, az elővásárlás lehetősége mégis kizárt, hiszen az ellenszolgáltatás olyan egyedi
ingatlan, amit az elővásárlásra jogosult nem tud biztosítani.
Nem gyakorolható az elővásárlási jog végrehajtási árverés
során sem, kivéve, ha az árverés a közös tulajdon megszüntetésére irányul. Ebben az esetben a tulajdonostársakat az
elővásárlási jog harmadik személyekkel szemben megilleti.
Társasházban lévő öröklakásra a többi öröklakás tulajdonosát elővásárlási jog általában nem illeti meg, de az
alapító okiratban az érdekeltek ettől eltérhetnek.

AZ ELŐBÉRLETI ÉS ELŐHASZONBÉRLETI
JOG
A tulajdonostársakat harmadik személlyel szemben megilleti az előbérleti és előhaszonbérleti jog is. Az elővásárlással kapcsolatban előadottak irányadóak ezek érvényesítése
során is, azzal a különbséggel, hogy e szerződések szóban is
érvényesek, ezért a kapott ajánlatot is elegendő szóban közölni a jogosultakkal.
Dr. Fekete Erzsébet
a SANSZ" Ingatlankezelő- Közvetítő és Szolgáltató Betéti Társaság
jogi tanácsadója
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„TARTJUK AZ ELŐNYT, MERT TARTJUK A
LÉPÉST"

TÁJÉKOZÓDÓBAN AZ ÁB-AEGON-NÁL
A rendszerváltás előtt Magyarországon két biztosító létezett: az Állami és a Hungária. Vetélytársuk nem volt, uralták
a piacot. Ma 14 bejegyzett biztosító működik, s mind törekszik minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. Legígéretesebben az életbiztosítások fejlődtek, a biztosítási piacon
megjelent új társaságok döntően ezen a területen tevékenykednek. Egyelőre azonban még meghatározó a két nagy
jelenléte, a díjbevételek 67 %-át magukénak tudhatják. - De
meddig? Milyen lépéseket tett, tesz pl. a volt Állami Biztosító, ma ÁB-AEGON, hogy pozícióit megőrizze? - A kérdésekkel Karakas Jánost, az ÁB-AEGON Törökszentmiklós
Körzeti Fiók üzleti menedzserét kerestük fel.

- Azzal kezdeném, hogy a vetélytársak erősödése ellenére
tartjuk az előnyt, mert tartjuk a lépést is. Igyekszünk új,
ügyfeleink és leendő ügyfeleink számára korábbinál kedvezőbb biztosítási formákat kínálni, hogy meg tudjuk tartani,
ill. magunkhoz hódítani őket. Az első nagy lépés a CSÉB-M
bevezetése volt. A CSÉB-et nem kell bemutatni, hiszen több,
mint 3,5 millió CSEB-biztosítottunkvan szerte az országban.
Átfogó biztosítási csomag, amely alapvető biztonságot nyújt.
Az árak folyamatos emelkedése azonban kikezdte ezt a
biztonságot is, az infláció ezt sem kímélte. Ezért találtuk ki
a CSÉB-M-et, amely ugyanúgy élet-, baleset-, és betegbiztosítás, de már számol a pénz romlásával. Aki megköti 600 Ftos díj ellenében 180.000 Ft értékben élet-, 360.000 Ft értékben baleset-, és betegbiztosításhoz jut. A beépített infláció
mechanizmus pedig megakadályozza, hogy az árak emelkedése felfalja a CSÉB-M szolgáltatásainak értékét. Az összegek úgy nőnek, mint a bankban kamatozó pénz.
- Ez ugyan nagyon jól hangzik, de mi van akkor; ha valaki
sokáig él, sem balesetet nem szenved, sem beteg nem lesz. A
pénz tartja ugyan értékét, de nem kamatozik Az OTP viszont
igen.
KAMAT
Tartam
5 év
10 év
15 év
18.év
25 év

- Erre is van ajánlatunk, az Aranyfonal Életbiztosítás. Ez
egyszerre életbiztosítás és kamatozó befektetés. Talán kevesen tudják, de az ÁB-AEGON nemcsak a legnagyobb hazai
életbiztosítóintézet, hanem az ország egyik legjelentősebb
befektetője is. Az Aranyfonal esetében a biztosítási díj meghatározott részét befekteti, garantált kamatot fizet, és a
befektetési nyereségnek a kamatot meghaladó részét hozzá-

teszi az induló biztosítási összeghez. A havi néhány száz
forintos díjtól a több ezerig választhat a biztosított, s ha havi
díjfizetés helyett mondjuk féléves, éves díjfizetést választ,
díjkedvezményben részesül. Különösen kedvező az egyszerű
díjfizetési lehetőség, mely lényegesen nagyobb kamatlehetőséget biztosít ügyfeleinknek.
- Tudok olyan biztosítótársaságról\ amelyik olyan életbiztosítással rukkolt elő, ami olyan előtakarékossági lehetőség,
amely a gyerekek önálló életének kezdetét segíti elő.
Az AB-AEGON-nak van-e hasonló?
- Természetesen. Egy éve jelentkeztünk a Szemünk fénye
életbiztosítással, amely főként a gyermek jövőjének anyagi
biztonságát célozta meg, de az egész családét is. Ez olyan
megtakarítást segít elő, melynek révén meg lehet teremteni
a gyermek továbbtanulásának, önálló életkezdésének anyagi
feltételeit. Mi a lényege? A biztosított eldöntheti, mekkora
összeget tud egy hosszabb időtartamon keresztül megtakarítani (legalább 5, legfeljebb 25 éves időtartamig). A választott tartam ideje alatt havonta vagy évente befizeti ezt az
összeget, s mi azt a lehető legmagasabb nyereségre törekedve befektetjük, s a tartam végén az elért befektetési nyereséggel megnövelve fizetjük ki a megtakarításokat. Ráadásul
az ügyfél élhet az értékkövetés lehetőségével, azaz egy, az
inflációhoz közeli indexszel növelheti megtakarításainak
összegét.
Nézzünk egy példát, mit is jelent a két dolog: kamat és
értékkövetés! Ha valaki pl. 15 éven keresztül havi 1.000 Ft-ot
helyez el a Szemünk Fénye életbiztosítás pénzalapjába, s a
kamat ebben az időszakban 20 %, akkor a 15. év végén
707.170 Ft-ot kap kézhez. Ha emellé még igénybe veszi az
értékkövetés lehetőségét is, ez az összeg 15 év múlva már
2.191.520 Ft lesz. De akad itt 1.000 Ft díj befizetése esetére
egy táblázat is. Kiemelném, hogy az elmúlt 1 éves időszakra
nettó 21 % kamattal tudtuk ügyfeleink
befektetését gyarapítani.
- Mást is nyújt a Szemünk Fénye?
- Igen. Nagyon fontos szolgáltatása - s
ez minden mástól megkülönbözteti - hogy
a biztosított halála esetén az ÁB folytatja
a díjfizetést a biztosítási tartam végéig. így
a megtakarított és kamatozott pénzt a biztosított gyermeke kapja meg a tartam végén. Miután a biztosítás két személy életére is megköthető, kétszeresen nyújt biztonságot a családnak. Ha az ügyfél átmeneti anyagi gondjai miatt szünetelteti szeretné a díj fizetését, arra is lehetőség van.
A szerződés időtartama alatt egy alkalommal 6 hónapra szüneteltetni lehet a havi
díjfizetést^ s a 6 hónap után ugyanúgy lehet folytatni a biztosítást. És még egy dolog! A szerződés
tartama alatt a biztosítás keretében kölcsönt is lehet felvenni.
- Köszönöm, ne folytassukAz elhangzottak tűnnek ennyire
meggyőzőnek, hogy megérjen egy próbálkozást. Kössünk egy
biztosítást!
PG(x)
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KIFELÉ A GÖDÖRBŐL?
Az évek óta zuhanórepülésben lévő törökszentmiklósi labdarúgó-szakosztály
számára az N B III-ból való tavaszi kiesés szinte megváltást jelentett. Fellélegeztek, s új reményekkel telve készültek a megyei labdarúgó-bajnokság nyitányára. Elekes István szakosztályvezető 5-8. helyre jósolta a csapatot. -így látja az
edző is? - kérdeztük a negyedik mérkőzés lefújása után Márton Ferencet, a
miklósiak trénerét.
- A szakosztályvezetéssel úgy látjuk,
hogy a megyei I. osztályban közel 8-10 egyenlő képességű csapat van, amelyek között a pillanatnyi forma, ráhangolás határozza meg, milyen eredmények születnek.
A mi esélyeinket az rontja, hogy rengeteg
kudarccal teli mérkőzés van mögöttünk,
amelyek nyomait még hosszú ideig kell törölgetni a fejekből. Szerencsére a szakosztályvezetés mellettem - mellettünk - áll,
mert hosszú távra terveznek.

Márton Ferenc még 0:1-nél
- Annak ellenére, hogy az Elekes István
által kitűzött célt közösen határoztuk meg,
az első két mérkőzés után nem úgy festett
a dolog, hogy az reális volt. Két vereség
képében kaptunk két nagy pofont, amitől
bizony padlóra kerültünk, de a harmadikon
már sikerült felállnunk, a negyediken pedig
éppen a bajnokaspiráns Jászapáti felett
arattunk kiütéses győzelmet. Ezeknek a
fiúknak 1993 májusa - valójában ősze - óta
nem volt sikerélményük, iszonyúan görcsösek voltak. Arra kellett ráébreszteni őket,
hogy igenis játszhatnak emelt fővel, tudnak
nyerni is.
- Tavaly ősz óta szinte az egész csapat
kicserélődött...?

- Anyagi helyzetek ismeretében nyilvánvaló, hogy Törökszentmiklósra profi játékosok
még sokáig nem kerülnek Akkor mire alapozzátok a jövőt?
- A fiatalításra, saját nevelésű játékosainkra és a csapatszellemre. Mára sikerült
megszüntetni az „öregek" és fiatalok közötti ellentétet, türelemmel, meggyőzéssel
- s Elekes Pistának ebben is nagy szerepe
van -, sikerült a fiatalokkal elfogadtatni,
hogy a meccsre ne diszkó után fáradtan,
szétesve érkezzenek. Akivel ezt nem tudtuk elfogadtatni, attól megváltunk. A nagy
körültekintéssel kiválasztott erősítésként
idehozott négy labdarugó is lassan beilleszkedik a csapatba, most szombaton már
közülük háromnak meghatározó része volt
a gy őze-lemben.
- Mi várható a továbbiakban?
- Remélem, a Jászapáti elleni mérkőzés
fordulópont volt. Legközelebb Besenyszögre megyünk, ahol győzni szeretnénk,
utána pedig itthon szintén nyernünk kell.
Aztán majd meglátjuk.
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KÉZISEKNEK
NB I-RE?
Ha pontosak akarunk lenni, a kérdést úgy kell feltennünk, hogy miből
tud egy Törökszentmiklós nagyságrendű város N B l-es kézilabdacsapatot eltartani olyan időkben, amikor
nagyvárosok nagy múltú egyesületeinek olimpiai bajnokokkal tűzdelt
szak osztályai szűnnek meg, patinás
csapataik kényszerülnek alacsonyabb
osztályban szerepelni, mert nincsenek
meg a szükséges anyagi feltételek. - A
rövid két hónap alatt honnan, kik és
mennyit varázsoltak elő? - szegeztük a
kérdést a szakosztály vezetőinek.
- H a röviden a k a r n á n k válaszolni,
azt m o n d a n á n k , akkor ez itt legyen a
reklám helye. D e ez csak féligazság
lenne, m e r t azért n e m ilyen egyszerű a
dolog. Azzal kell kezdeni, hogy mi az
N B I/B-ben is - ahol egy átlagos csapat
költségvetése 6-8 millió forint között
mozog - 2,3 millióval gazdálkodtunk,
m e r t csak ennyink volt. A z arányokon
a legfelső osztályba jutással sem tudt u n k változtatni. A z N B I-ben az átlagos költségvetés 25-30 millió forint közötti, e h h e z képest a m i é n k egy félévre
6.3 millió. A különbség zongorázható.
Bár igazak lennének a városban
közszájon f o r g ó horribilis összegekről
szóló m e n d e m o n d á k m i n d a csapat,
mind a j á t é k o s o k vonatkozásában! D e
sajnos n e m igazak. G a z d á l k o d á s u n k a t
az egyesületen belüli E l l e n ő r z ő Bizott(folyt, a köv. oldalon)

JÖVŐRE IS JÖNNEK A TEKÉZŐK

JÓL SIKERÜLT AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Augusztus 12-14 között Törökszentmiklósnak jutott az a
dicsőség, hogy m e g r e n d e z h e t t e az első A m a t ő r Országos
T e k e B a j n o k s á g o t . A h á r o m n a p o s versenysorozaton 18
csapat vett részt 144 fővel, s p é n t e k e n 8 órától 30 ó r á n
keresztül folytatódott az izgalmas küzdelem, melyen szép
e r e d m é n y e k születtek. A S Z E M - M A K F T . és a Chip Elektronik jóvoltával a P a r k É t t e r e m b e n Tv-n keresztül is lehetett követni az e s e m é n y e k e t , s a lelátón és az é t t e r e m b e n
egyaránt telt ház előtt folyt a küzdelem.
Az augusztus 14-én 13-kor k e z d ő d ő díjkiosztó ü n n e p é lyen megjelent

Horváth Gyula, az M T T S Z Országos Szövetségének elnöke
H a j d ú László, az M T T S Z Megyei Szövetségének elnöke
Berecz Lajos, az M T T S Z Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke
Sasvári Antal, az M T T S Z Megyei Szövetségének gazdaságvezetője
B o g n á r n é Tóvizi Piroska, a M e z ő g é p Klub ügyvezető
elnöke
(folyt, a 19. oldalon)
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ságon túl az önkormányzat, az APEH
és a TB is ellenőrzi, mellébeszélni tehát nem lehet.
- Talán indokolt a kérdés, ha más
csapatok csak 25-30 millióból tudnak
gazdálkodni, hogyan tud a Törökszentmiklósi Alföldi Gabona néven szereplő
miklósi csapat 63-ból
- Más csapatokkal mi nem foglalkozunk, legalább is anyagi vonatkozásban nem. Amikor már tudtuk, hogy
feljutottunk, elkészítettük szoros, un.
minimális költségvetésünket, s 6.3 millió jött ki. Ebből tavalyról rendelkezésünkre állt 1.3 millió, a különbséget
kellett előteremtenünk. Az önkormányzat támogatandónak találta pótigényünket, s megszavazott nekünk 1.5
millió forintot. A minket korábban is
jelentős összeggel támogató Alföldi
Gabonaipari RT. vállalta összköltségvetésünk közel felének biztosítását.
Ezután személyesen felkerestük a város szinte valamennyi jelentős üzemét,
gazdasági egységét, vállalkozóját, s
örömmel mondhatjuk, hogy nem eredménytelenül. A jelenlegi Ígérvények
szerint a tőlük tervezett, s ezáltal a

működésünkhöz szükséges említett
minimális költségszükséglet biztosítottnak tűnik. Természetesen a további támogatók felkutatása mindennapos feladatunk, hiszen máris jelentkeztek nem várt kiadások, s az is világos előttünk, hogy a sikeresebb szereplés érdekében javítani kell feltételrendszerünkön.
Játékosaink zömével mellékfoglalkozású szerződést kötöttünk, nincs főfoglalkozású szakosztályvezetőnk,
gyúrónk, szerződtetett orvosunk sem,
nem szerveztünk költséges edzőtábort,
s a felszerelések vásárlásához is szponzorokat kerestünk. Megnéztük minden forint helyét, így indulhatunk az
NB I-ben.
- A válasz kielégítő\ de hol volt ebben
az emlegetett reklám?
- A most következik. Minden alkalmat szeretnénk megragadni arra - így
ezt is -, hogy a bennünket patronáló
cégeket, személyeket reflektorfénybe
állítsuk. Kiket?
- Az Alföldi Gabonaipari RT-t, amelynek termékei közül kiemelt figyelmet érdemel a Kunsági finom - és fehérliszt, az
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egészséges táplálkozást elősegítő feldolgozott szójatermékei, állati takarmányai
- A Lehel Hűtőgépgyár Tmiklósi Kompresszor - és Kondenzátor Gyárát, amely
ipari és kereskedelmi hűtőberendezések
gyártásával, szervízelésével, fődarab és alkatrész értékesítéssel foglalkozik
- Az Ideál - Miklós Kft-t, amely vevőkörének elérhető áron kínára minőségi áruit
- A TÜZÉP-telepet, amely árukínálatában mindig megtalálhatók a minőségi
szén-fa - és műanyag termékek, szigetelő
anyagok
- A Con Avis Kft-t, a Baromfifeldolgozó
RT. leendő tulajdonosát, amely az elősütött, gyorsfagyasztott RIPP-ROPP termékcsaládjáról ismert
- A MEZŐGÉP RT. öntödei gyárát,
amely lemez és gömbgrafitok öntvénygyártással foglalkozik
- Erdei János vállalkozót, a Polgár Társak BT-t, a Szerb Vendéglőt, a Fazekas
Sörözőt, a Nosztalgia Bárt és még hosszan
lehetne sorolni. A végére hagytam a Törökszentmiklós és Vidéke újságot, amely
saját eszközeivel, pl. e cikk megjelentetésével támogatja a csapatot.

SERDÜLŐ ATLÉTIKAI EURÓPA-TALÁLKOZÓ

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÉREMESŐ
DEBRECENBEN
Az 1992 óta évente nagy sikerrel lebonyolított Nemzetközi Gyermek Atlétikai Fesztivál nyomán az idén első
alkalommal Serdülő Atlétikai Európa-találkozót rendeztek Debrecenben. A háromnapos nagyszabású atlétikai rendezvény augusztus 25-27. között zajlott a Sportko
Bt. és a Biogál Rt. védnöksége alatt.
A háromnapos programban ismerkedési est, diszkó,
kirándulás, városnézés, bankett és sok más apróság szerepelt.
Magára a versenyre az utolsó napon, augusztus 27-én
került sor, öt egyéni versenyszámban (gátfutás, rövid- és
középtávfutás, távolugrás, súlylökés) és 6x60 m-es váltófutásban öt ország (Románia, Szlovákia, Finnország,
Lettország és Magyarország), 211 indulója mérte össze
erejét.
A meghívásos versenyen megyénket a Bertán István
edző vezette Törökszentmiklósi SE hatfős csapata képviselte imponáló szerepléssel.
A nyári egy hónapos pihenő után megkezdett felkészülés elején tartó lányok és fiúk mindegyike érmet szerzett, s hatan összesen 12 érmet akaszhattak a nyakukba.

Bertán István szerint a debreceni verseny két héttel az
országos bajnokság előtt igen hasznosnak bizonyult.
Csontos Rozália futószámokban elért eredménye és helyezése igazolta az eddigi lelkiismeretes felkészülést, csupán a távolugrásban maradt el a várakozástól, Lovas
Anettnek pedig három ezüstérme mellett a távolugrásban elért öt méter feletti eredménye örvendetes. Bussay
Péter, is biztatóan szerepelt, annak ellenére is, hogy egy
kerékpárbaleset miatt még mindig nem végezhet teljes
intenzitású edzéseket. A Debrecenben elért eredmények
reményt adnak az országos bajnokságon való sikeres
szereplésre.
EREDMÉNYEK:

Lányok, 1980,100 m sík: 1. Csontos Rozália (13,3), 2.
Lovas Anett (13,59). 80 m gát: 1. Csontos Rozália (12,85),
2. Lovas Anett (13,54). Távol: 2. Lovas Anett (503 cm),
3. Csontos Rozália (484 cm). Súly: 2. Pintye Beáta (9,75
m).

Fiúk, 1980: Súly: 2. Bori Mihály (11,30 m).Fiúk, 1981:
Távol: 2. Bussay Péter (518 cm). 600 m sík: 2. Bussay
Péter (1:41,00). Súly: 2. Bognár Péter (12,40 m), 3. Bussay
Péter (11,30 m).

1994. szeptember 9.
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(a 17. oldal folytatása)

Eredmények: (60 vegyes gurításból)
Női egyéni:
1. Pogonyi Imréné
2. Huszkáné Sz. Lídia
3. Pálifi Gyuláné
4. Pál Andrea
5. Kiss Gyuláné
6. Zombor Lászlóné

233FA
221 FA
217FA
215FA
212FA
202FA

Férfi egyéni:
1. Ambrus Antal
2. Bedő István
3. Herczegfalvi József
4. Szécsi László
5. Kun Péter
6. Gácsi István
7. Kálmán Imre

Hajdúnánás
251FA
Gellénháza
251FA
PAKS
245FA
243FA Tmiklós Mezg. Klub
242FA Karcag SZIM-metria
Gyöngyös
242FA
Gellénháza
242FA

Békéscsaba
Szentes
Békéscsaba
Szánk
Szánk
Hajdúnánás
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dett volt, a csapat szereplésével azonban nem. Mint mondta,
eddig nyújtott teljesítményük alapján könnyedén nyerniük
kellett volna, de nem így történt.
„Elszállt a csapat, s még dobogóra sem kerültek. Mégis
nyertünk, mert új barátokra tettünk szert, s a most megjelent csapatok máris bejelentkeztek a jövő évi bajnokságra."

Azonos eredményeknél a jobb tarolás dönt.
Csapat végeredmény: 4 férfi 1 női versenyzővel
1. Hajdúnánás Ventefilt
1123FA
2. Szentes Tűzoltó Klub
1098FA
3. PAKS Part Tekeklub
1075FA
4. SZÁNK - Jászszentlászló
1073FA
5. Gellénháza
1072FA
6. Tmiklós Mezőgép TSC
1071FA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat különdíját a MEZŐGÉP Tömegsportklub, a „Családok éve '94"
különdíját a székesfehérvári Vargyay család kapta. Futó
Ferenc, a Mezőgép Tömegsportklub elnöke, az Országos
Bajnokság megszervezője a verseny lebonyolításával elége-

Horváth Gyula, az MTTSZ Országos Szövetségének Elnöke kijelentette, ezt az eseményt folytatni kell, s reményt
adott arra, hogy a folytatás jövőre Törökszentmiklóson lesz.
A sportrovatot összeállította: Pásztor
A rendezvény támogatói voltak:

Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport Alapítványa Budapest,
az MTTSZ Országos és Megyei Elnöksége, SZOLNOK TÜZÉPRT., Szolnoki Kőbányai Sört Értékesítő Kft., OTP Kereskedelmi Bank Rt. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatósága, Hungária - Turul Bt. (Szolnok Colorátó Kft. Szombathely.
Helybéliek közül a Taurína Agr. Kft., Városi Miiv. Közp.,
SZEM-MA Kft., Chip-Elektronik, Fortuna Zenekar, INFO
Tmiklós, és Kulcsár Gábor magánvállalkozó

MEGYEI I. OSZTÁLY 1994-95.
ÉVI ŐSZI SORSOLÁS
szept.10.
szept.18.
szept.24.
okt.2.
okt.8.
okt.15
okt.22.
okt.30.
nov.5.
nov.13.
nov.19.
nov.27.

15,30
15,00
15,00
14,00
14,00
13,30
13,30
13,30
13,00
13,00
13,00
13,00

TSE
Szászberek
TSE
J.boldogháza
TSE
Alattyán
TSE
Tiszaőrs
TSE
Ujszász
TSE
Kisújszállás

Hajrá T.S.E.

Vegyiművek
TSE
Martfű
TSE
J.alsószentgyörgy
TSE
Tószeg
TSE
Sz. Cukorgyár
TSE
Mezőtúr
TSE

A TSELABDARUGÓ
SZAKOSZTÁLYÁNAK
FELHÍVÁSA
A szakosztály az utánpótlás
biztosítása érdekében előkészítő csoportot hozott létre 9-12
éves korosztály számára.
Várjuk a korhatáron belüli
labdarúgást szerető fiatalok jelentkezését.
Jelentkezni lehet Bana János
és Gecse Mihály edzőknél a
Hétfő - Kedd - Csütörtöki edzéseken 15-17 óráig.

1 9 9 4 . szeptember 9.
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Az Országos Polgárőr Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Operatív
Bizottsága 1994. szeptember 10-én,

ORSZÁGOS POLGÁRŐR NAPOT SZERVEZ
a Törökszentmiklósi Sporttelepen, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk:
PROGRAM:
8,00
Kerékpárverseny (nevezés a
Sporttelep előtt 7,00-tól)
9,00
Ünnepélyes megnyitó
9,30
Munkakutya bemutató
10,20
Kommandó akcióban címmel
bemutató (ilyen városunkban
még nem volt)
10,05
11 -es rúgó verseny
Kakasfogó verseny
Tojásgurító verseny
Sörivó verseny
Gyermekeknek üditőivó verseny
Kerékpárgyorsulási verseny
(trafipax méri)
Krémesevő verseny
Honvéd rézfúvósok fellépése
Egész nap:
Rendőrési technika bemutatása,
kipróbálása,

HALOTTAINK
Vass Imre /61 éves/; özv. Kocsis
Józsefné Deák Erzsébet /72 /; Hoppál
János /2.6/; Máté Zoltán /20/; Ponyokai
Jánosné Búzás Klára /86/; Erdős Lajos
/70/; Pásztor János /81/; id. Pató Mihály
/71/; Kocsis Sándorné Kóródi Rozália
1131; Tasnádi József /63/; Papp Imre
/65/; Czeglédi Sándorné Csala Rozália
/72/; Tóvizi József/71/; ifj. Varga János
/26/; Németh Ferencné Libor Ilona
/74/; Bata Jánosné Szecsei Katalin /66/;
Orbán Lajos /88/; Kóródi Vincéné
Kenyeres Margit /85/; Lóié Gyula /63/;
Balázs Lajosné Tálas Anna /62/;
Mendler László /65/; Jakab Ferenc
/72/; Zimány János /72/; Kövics Imre
Pál /53/; R. Tóth Józsefné Farkas
Katalin /74/; T ó t h V i n c e /56/;
Zsigmond Balázs /66/; Kormos Illés
/71/; id. Németh Béla /SÍI; Farkas
Lászlóné Bugyi Ilona /85/; Németh
Andorné Lukács Mária /60/; Surányi
Pál /51/; id. Bódi Vince /73/

NYUGODJANAK
BÉKÉBEN!

Tűzoltó technika bemutatása
Polgárőr Egyesületek
főzőversenye 500 főre
Helikopteres sétarepülés a
város felett
Hőlégballon bemutató
Tombola
Süteményvásár
Étel, ital, büfé, vásári hangulat
Jó ebédhez szól a nóta
Mikroszkóp Színpad műsora,
ZSARUKABARÉ
Sass József, Heller Tamás,
Forgács Gábor,
Perlaki István és a zenekar

13,00

15,00

Törökszentmiklós-Szolnoki
Vegyimüvek labdarúgómérk.

A fenti rendezvények megtekintése ingyenes, kivéve a sétarepülés és a labdarugómérkőzés.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
15/tö
&2&pL 10-11
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Almás? ^ 2.

Szcpt 1748

15/66

AJraásy^Z

SaepL 24-25
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Kajjtsatráa <t.

Október 1-2
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Kmmth

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Apáról fiúra Alapítvány ezúton
szeretné köszönetét kifejezni az alább
felsorolt v á l l a l a t o k n a k , vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik támogatásukkal l e h e t ő v é t e t t é k , hogy az
alapítvány mintegy 60-70 f ő részvételével Bartapusztán kézműves sátortábort szervezhessen:
V á r o s ü z e m e l t e t é s i C e n t r u m , Polgárvédelmi Parancsnokság, Polgártársak BT. Városi Művelődési Központ,
Csór Ilona Papir-írószer Kiskereskedés, Polgármesteri Hivatal, G a b o n a forgalmi és M a l o m i p a r i Váll., a helyi
ö n k o r m á n y z a t Kulturális Bizottsága,
Árvái János fényképész, Speedy Bt.,
H u n y a d i Ú t i Ált. Isk., Kölcsey F. Ált.
Isk., Surjány hús, Galsi András,
Kulcsár Gábor, Biró Rezső, Vass
Á r o n , Rozsláng, K á d á r Béla, Békési
László,Vízmű Rt., D u e t t , G a b i M a m i
szaküzlet, Béke MGTsz., Tiszatáj Tsz.,
Kaolin

A Városi Könyvtár angol, német
nyelvtanfolyamokat indít szeptemberben kezdők, haladók, alap- és középfokú
nyelvvizsgára készülők részére 60 és 120
órában 100.- Ft/órás részvételi díjjal.
Regisztrált munkanélküliek részére a
tanfolyam ingyenes.

nyomdai termékek és reklámanyagok tervezése, kivitelezése
igényes prospektusok, termékismertetők, névjegykártyák,
cégjelzéses papírok és borítékok, '95-ös színes kártyanaptárok
bővebb felvilágosítás, tájékoztatás, árajánlatkérés
ill előre egyeztetett időpontban referenciamunkáink

telefonon,
bemutatása
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