Törökszentmiklós
és Vidéke
35,- Ft

V. évfolyam 10. szám 1994. október 14.

Független közéleti lap

KOMMANDÓS AKCIÓ, MUNKAKUTYA BEMUTATÓ

Szeptember 10-én
Önkornányzati hírek a költségvetés, a nyersanyagnormák módosításáról.
városunkban
rendezték meg a
polgárőr szervezetek
országos találkozóját.
Riport aktuális kérdésekről
Az egész napos, színes
két országgyűlési képviselőnkkel
rendezvény
legérdekesebb
a 10. oldalon
pillanatait megörökítő
képösszeállításunkat,
ISKOLAI KÖRKÉP
riportjainkat Kopácsi
Sándor tábornokkal és RENDK.VÜLI RENDŐRSÉGI HÍREK
Sass Józseffel a 4-7.
SPORT
oldalon találhatják.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
EMELKEDNEK A NYERSANYAGNORMÁK ÉS
A TÉRÍTÉSI DÍJAK
Szeptember 29-i ülésén a képviselőtestület rendeleti javaslatot vitatott
meg a város területén működő saját és
bérben üzemelő intézményi étkeztetést
folytató konyhák nyersanyagnormáinak és az étkezési térítési díjak megállapításáról.
Az étkezési nyersanyagnorma mértékét a nyersanyagot feldolgozó konyha nagyságán és kialakult felvásárlási
kapcsolatain túl elsősorban a beszerzési árak határozzák meg, figyelembe
véve azt, hogy kormányrendelet írja elő
kötelezően az egésznapos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszernyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit.
Az önkormányzat utoljára 1993.
márciusában állapította meg konyhái
nyersanyag normáit, azóta azonban az
alapvető élelmiszerek árai jelentősen
megnövekedtek. Mindezek indokolták, hogy a testület korábbi határozatát
vizsgálja felül, s a normákat újra állapítsa meg. Az étkezési nyersanyagnormák
kialakításánál figyelembe vették az intézményi igényeket, lehetőség szerint
az ellátottak szociális helyzetét és az
intézmények szűkös költségvetését. A
javasolt és elfogadott normaemelés átlaga 25 % lett, s városi szinten a térítési
díjak is ennyivel növekedtek átlagosan.
A rendelet 1994. október l-jén lép hatályba.

TISZTELT OLVASÓINK!

Étkezési nyersanyagnorma ÁFA nélkül
Intézmény neve:
Bölcsőde:
75.reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
121.30
2. Pszichiátriai Betegek Otthona
20.60
ezen belül: - reggeli
58.20
- ebéd
42.50
- vacsora
127.3. Székács Elemér Mg. és Élelmiszerip. Szakközépiskola
52.ezen belül - ebéd
4. 604. sz. Ipari Szakmunkásképző Szakközépiskola és Speciális Szakiskola
(bölcsőde konyhája)
132.55.ebből - ebéd
125.5. Gimnáziumi konyha és kollégium (ÁFÉSZ)
30.ebből: - reggeli
60.- ebéd
35.- vacsora
6. Iskolai Konyha Ált. Iskolai Konyha
110.Diákotthon
74,70
Napközi
12.50
ebből: - tízórai
49.80
- ebéd
12.40
- uzsonna
59.7. Óvodai napközi otthon (OZIRISZ Kft.)
11.- tízórai
38.- ebéd
10.-

MODOSULT A VÁROSI
KÖLTSÉGVETÉS
Mivel a város az év eddigi szakaszában eredményesen gazdálkodott, s így
a pénzügyi eszközök átcsoportosításával lehetővé vált előre be nem tervezett
fejlesztések és egyéb feladatok megvalósítása, a képviselőtestület szept. 29én módosította az 1994. évi költségvetést, s az alábbi feladatok megvalósítására szavazta meg az igényelt összeget:

ÚTALAPÉPÍTÉS, ÚTALAP
LEFEDÉS
Az 1993. évben megépült útalapok
közül 5 utca aszfaltozása költségkerethiány miatt ezideig nem valósulhatott
meg. A Debreczenyi, Tulipán, Aradi
Vértanúk, Széchenyi-Arany János út és
Szent István utak mintegy 8.150 m 2 útalapjának lefedéséhez 9.800 eFt-ot szavazott meg a testület.

Szeptemberi számunk a meghirdetett idaponty szept, 8. helyett
technikai okok miatt csak a következőhét keddjén, 13-ánjelent meg
egy hiba következtébm augusztusi
felirattal címlapján! Mindkettőért
Mivel a pályázati támogatást kapott
utólagos elnézésüket kérjük, hibánkért erősen lecsökkent eladott útalapépítő közösségek három kivétepéldányszámunkkal már megbűn- lével nem tudták teljesíteni anyagi vállalásaikat, az építkezések sem indulhődtünk
SZERK,

hattak meg. A jelentkező hiány 563 eFt
volt, melyeknek tekintettel a lakosság

jelentősnek mondható szervező munkájára, valamint a pályázati rendszerű
támogatás céljára a Műszaki Iroda javasolta a költséghlány pótlását, melyet
a képviselők elfogadtak.

ÜLŐFÜRDŐ ÉS
VIZESBLOKK ÉPÍTÉS
A strand üzemeltetői az elmúlt
évben elkészítették az egész öltöző,
büfé stb. épületre egy átalakítási tervet.
Az épület büfé részének teljes körű felújítása - szociális blokkal együtt - az
üzemeltetők saját költségén befejezés
előtt áll. A lakosság egy része - főleg a
nyugdíjasok és a fürdőszobával nem
rendelkezők - igényelné a téli meleg
vizes fürdőzés lehetőségét. Mivel a
strandfürdő téliesítése már 1989-ben
elkezdődött, naponta 30-40 ember látogatta is, de a lehetőség 1991-ben
megszűnt, a testület elfogadta az ülőfürdő kialakítására, a női és férfi vizesblokk felújítására vonatkozó elképzeléseket, s megvalósításukra 2 millió forintot szavazott meg.

1994. október 14.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

3

A VÁROSI KÖNYVTÁR SZÁMÍTÓGÉPES
FEJLESZTÉSE

ról szóló képviselőtestületi határozatot a társulás vezetőjével
legalább két hónappal előbb közölni kell.

A Városi Könyvtár a három lépcsős számítógépes
fejlesztéséből az első két lépcsőben a kapott összeg felhasználásával a vállalt kötelezettségeinek eleget tett. A harmadik lépcsőben tervezik a belső hálózat kialakítását, a
külső hálózathoz való csatlakozás lehetőségét és a vonalkódos kölcsönzési rendszer feltételeinek kialakítását. Az ezekhez szükséges gépek, programok, stb. költségigénye 590.000
Ft, amelyek megvásárlásához a képviselőtestület hozzájárult.

Az önkormányzatok képviseletében jelenlevők korábban
egy tanácskozáson kifejezték készségüket a csatlakozáshoz,
de az hatályossá csak a képviselőtestületek jóváhagyásával
válik.

ÉPÜLETJAVÍTÁS
A 604. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola régi épületének
lapostető szigetelése nagyon rossz állapotban van, s jelen
pillanatban 600 m2 tetőterület igényel azonnali javítást. A
rminka nem halasztható, a mostani esőzések következtében
2 emeleti, 2 földszinti tanterem, szertár, folyosó mennyezete
beázott és leszakadt, a parketta átnedvesedett, a szekrényben az iratok átáztak. Az iskola az épület állagmegóvásához
szükséges javításokra 1,5 millió forintot kapott.

TANKÖNYVVÁSÁRLÁS
A képviselőtestület az iskolai tankönyvvásárlások támogatására a következő összegeket szavazta meg: 604. sz. ISZ.
115.000 Ft, Petőfi Sándor Ált. Iskola: 110.000 Ft, Hunyadi
Ált. Iskola 87.000 Ft, Kölcsey Ferenc Ált. Iskola: 139.000 Ft,
Székács Elemér Mg. Szakközépiskola 80.000 Ft, Bercsényi
Miklós Gimnázium 79.000 Ft

TELEFON
1924 fő fizetett be 15.000 Ft-ot telefonfejlesztésre, amelynek jelenleg kamattal növelt összege 18.575 Ft. A képviselő-testület hozzájárult, hogy a telefonfejlesztés előirányzatából a lakossági befizetés egészüljön ki 31.000 Ft-ra,
melynek összege 24 millió Ft.

CSATLAKOZTUNK A
TÉRSÉGI
TELEPÜLÉSEK
KÖZÖTTI
TÁRSULÁSHOZ
A Megyei Önkormányzat Koordinációs és Területfejlesztési Irodája Törökszentmiklós és 7 térségi település
számára javasolta, hogy a P H A R E településfejlesztési programjához történő csatlakozás érdekében társulást hozzanak
létre. A társulás célja: közös fejlesztési feladatok megoldása
egy együttműködési társulás keretében, a térségi együttműködés előmozdítása, a települések fejlesztésének kölcsönös
érdekeltségen alapuló koordinálása, amely elvezet a települések társadalmi-gazdasági felemelkedéséhez a kistérségi és
településközi együttműködésben rejlő lehetőségek hasznosításán keresztül.
A társuláshoz csatlakozni folyamatosan, míg kiválni a
naptári év első napjától lehet. A megállapodás felmondásá-

A PHARE programhoz a pályázati anyag elkészítésével,
koordinációjával a Jász-Nagykun Területfejlesztési és Kistérségi Együttműködési Társulást bízták meg.

A testület az előterjesztést meghallgatva, néhány kérdés
feltevése után egyhangúlag megszavazta a csatlakozást.

JELENTÉS AZ
ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONRÓL ÉS
HASZNOSÍTÁSÁRÓL
A Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Iroda a képviselőtestület munkatervének megfelelően a szept. 29-i testületi
ülésre jelentést készített az önkormányzati vagyonról és annak hasznosításáról. Az anyag elkészítésénél az önkormányzat 1990. évi - megalakulásakori - vagyoni helyzetéből indult
ki az iroda, s a vagyongyarapodást nyomon követve kiemelte
az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került vagyontárgyak körét, az eltelt négy év beruházásait és vásárlásait.
A jelentés megállapítja, hogy városi szinten 3 év alatt az
önkormányzat vagyona közel háromszorosára növekedett,
míg 1990-ben az összérték 85 %-át az intézmények vagyona
alkotta, s csak 15 %-on osztozott a Polgármesteri Hivatal és
a Városellátó Szervezet, 1993. végére a helyzet teljesen
megfordult, s a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó vagyonkör
elérte az összérték 54 %-át. Ez a tendencia egyértelműen
tükrözte a vagyonátvétel folyamatát, melynek következtében az önkormányzat vagyona jelentősen megnőtt.
Az elmúlt négy évben ennek és a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhetően jelentős összegű fejlesztésekre kerülhetett sor (92-94 között évente 100-120 millió Ft értékben), amely az intézmények esetében főleg gépek, berendezések, műszerek beszerzését, ill. tanterembővítést jelentettek. A Polgármesteri Hivatal és a VÜC költségvetésében
került sor a gázátadó állomás bővítésére, járdák, utak építésére, a szennyvízhálózat fejlesztésére, strandfejlesztésre,
közvilágosítás korszerűsítésére, piaccsarnok építésre, a Téglagyár, Húsüzem megvásárlására.
A jelentés ezután rátér az önkormányzati vagyon hasznosításának elemzésére, sorra veszi a Referencia Kft (volt
Költségvetési Üzem), a VÜC (volt Városgazdálkodási Vállalat), Patyolat, kertészet, strandfürdő és kemping, piac, stb.
hasznosításának eredményességét, amely végén megállapítja, hogy az önkormányzat hasznosításra alkalmas vagyonából a költségvetés éves bevétele több mint 16,5 millió Ft,
amely a város költségvetéséhez mérten ugyan szerénynek
tűnik, de jelentősége nem vitatható.
HIRT
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ERŐDEMONSTRÁCIÓ FESZTIVALHANGULATBAN

ORSZÁGOS POLGÁRŐRNAP TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Szerencsére az időjósokat megcáfolva ragyogó napsütésben kezdődött
szeptember 10. reggelén a sportpályán
a helyi Polgárőr Egyesület és az Országos Polgárőr Szövetség Megyei Operatív Bizottsága közös szervezésében első
alkalommal megrendezett Országos
Polgárőrnap. Kolozsi József, a Megyei
Operatív Bizottság elnöke ünnepi megnyitó beszédében nem titkolta a célt:
tömegeket vonzó fesztiválszerű egész
napos program keretében akarták a

lyek számára ma már törvény íija elő a
helyi polgárőrség támogatását.
Ettől függetlenül korántsem rózsás
az anyagi helyzetük, a tagok többnyire
saját zsebükből fizetik a tevékenységükkel járó kiadásokat. Az OPSZ nem
elsősorban az állami költségvetésből
várna pénzt, hanem a különböző biztosítótársaságoktól, amelyek a legnagyobb hasznot húzzák a polgárőrség
éber munkájából.
Az erődemonstráció sikerült, hiszen a megye településeinek polgárőr
egyesületeiből közel 700 fő érkezett,
de jöttek az ország távolabb eső me-

gyéiből is. Számos magas rangúvendég
is leget tett a meghívásnak, köztük Dr.
Kopácsi Sándor, ny. rendőrtábornok,
az OPSZ elnöke, Zsombor György
szakmai alelnök, Farkas György főtitkár, Bozsó Péter, a Megyei Közgyűlés
főjegyzője, Kolozsi Károly a BRFK alezredese, a Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Öhlbaum Zoltán és Varga János rendőr őrnagyok,
Bacsó Ernő, a Megyei Polgárvédelmi
Parancsnokság vezetője, s természetesenjelen volt városunkpolgármestere,
rendőrkapitánya,sszámosönkormányzatiképviselő.

„ÉLETEMET A SZERENCSÉNEK KÖSZÖNHETEM"

Beszélgetés Kopácsi Sándorral, Budapest '56-os
rendőrfőkapitányával
A rendezvény díszvendége egyértelműen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Kopácsi Sándor nyugalmazott tábornok volt. Ebben a minőségben sokan
megismerhették, azt viszont kevesen tudják, hogy 1956-ban ő volt Budapest
rendőrfőkapitánya, s még kevesebben, milyen szerepe volt az eseményekben, mi
lett későbbi sorsa. Erről próbáltuk faggatni, mikor a program forgatagában kis
időre sikerült nyugodt helyet találni.
- Kopácsi úry ha jól tudom, önt '56 Imre-per egyik vádlottjaként életfogyKolozsi József képviselő\ a Megyei Operatívután elítélték, tizenöt évig Kanadában élt, tiglanra ítéltek.
Bizottság elnöke
s csak a rendszerváltás után térhetett
szervezők demonstrálni a polgárőrség haza. Mi volt a konkrét bűne, mikor;
erejét vidéken. Beszédében hangsú- milyen körülmények között ítélték el?
- Az egyik ok az volt, hogy '56 októlyozta a szervezet szerepének szükséberében,
mint budapesti rendőrfőkapigességét, amelynek létrejötte törvénytány
olyan
parancsokat is kaptam - töbszerű volt. A rendszerváltás után a bűbek
között
a fegyvertelen tömegre lövenözés gyors elharapódzása váratlanul
tést
-,
amelyeket
nem voltam hajlandó
érte a lakosságot, de felkészületlenül a
teljesíteni,
a
másik
pedig az, hogy a
rendőrséget is, amely egyedül nem tudott és nem tud megbirkózni a ránehe- Nagy Imre-kormány utasításának szervezzem meg a Nemzetőrséget - vizedő feladatokkal. Egyre nagyobb felaszont maximálisan eleget tettem. Olydat hárul az önvédelmi szervezetekre,
annyira, hogy a szervezetnek októberre
elsősorban a polgárőrségre, amely pomár több mint 20 ezer tagja volt. Mindlitika- és pártsemleges szerv, s egyedüli
kettő főbenjáró bűnnek minősült, mert
célja a lakosság védelme.
a november 4-én meginduló második
Az 1991 áprüisában alakult szövet- szovjet támadás utáni napon én már
ségnek ma már majd harmincezer tagja fogoly voltam. Személyesen Szeröv, a
van közel kilencszáz megyei, városi és KGB tábornoka tartóztatott le, s azon- Hogy lehet, hogy nem halálos ítéletet
községi szervezetben. A legtöbb pol- nal a sashalmi KGB-laktanyába vittek. kapott? Magas rangú rendőrtiszt volt, s
gárőr az északkeleti és keleti megyék- Három hónapig szovjet felügyelet alatt akkoriban nem sokat moralizáltak
ben, ill. a fővárosban található. Külö- folytak a kihallgatások, a jegyzőkönyAz eddig kezembe került dokumennösen a bűn- és baleset-megelőzésben, vek is oroszul íródtak. Aztán a Kozma tumok alapján úgy tűnik, hogy a Politia gyermek- és iijúságvédelemben egyre utcai gyűjtőben 22 hónap magánzárka kai Bizottság a peren belül felállított
jobb az együttműködésük a rendőrség- következett - beszélni is majd elfelejtet- egy ranglistát, s mivel mindenkit nem
gel és a helyi önkormányzatokkal, ame- tem -, majd '58 júniusában a Nagy
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ítélhettek halálra - volt olyan időpont,
amikor az oroszok egyáltalán nem ragaszkodtak a kivégzésekhez - meghúztak egy vonalat, amin kívül kerültem.
Az életemet a szerencsének köszönhetem azzal, hogy a Nagy Imre-perbe kerültem, mert ha külön tárgyalják az
ügyemet - '57 őszén még ez volt Kádárék elképzéselése most egészen biztosan nem lehetnék itt.
- Az 1963-as amnesztia után mikor és
hogyan sikerült kijutnia az országból?
- Többször próbálkoztam az útlevélkérelemmel, mert a helyzetem elviselhetetlen volt, állandó diszkriminációnak voltam kitéve. Mindig azzal utasítottak el, hogy olyan államtitkot tudok,
amelyek birtokában szó sem lehet arról, hogy elhagyjam az országot. így
ment egészen 75-ig, amikor is Magyarország aláírta a Helsinki Egyezményt.
Akkor a családegyesítési jogra hivatkozva - a lányom Kanadában élt - újra
megpróbálkoztam, s sikerrel. Kirakatpolitikai okokból kiengedtek. Torontóba költözésem után egy-két évvel Életfogytiglan címmel megírtam emlékirataimat, amely megjelent franciául, németül, olaszul, a Szabad Európa Rádió
pedig részleteket közölt belőle. Horn
Gyula Cölöpök című könyvéből tudtam
meg, hogy Kádárnak ez nagyon fájó
pontja volt. A szerző elmeséli, hogy
amikor '83-ban együtt utazott Kádárral
Párizsba, a repülőgépen beszélgetve
megkérdezte tőle, volt-e életében olyan intézkedés, amelyet később megbánt. A válasz az volt, hogy egyetlen, s
az Kopácsi kiengedése volt. Miért?
Mert kint írhatott egy könyvet, amellyel
az a baj csak, hogy igazat mond.
- Mikor, milyen elképzelésekkel tért
haza, hogyan lett az OPSZ elnöke?
- A rendszerváltás után '90-ben telepedtem vissza, az elképzelésem csak
annyi volt, amiben tudok, segítek. Kanadában figyelemmel kísértem az ottani társadalmi, önvédelmi szervezetek
munkáját - az úgynevezett Szomszédfigyelő Szolgálatét -, s rendkívül hasznos
tapasztalatokra tettem szert. Itthon
épp az idő tájt alakultak sorra a különféle önvédelmi szervezetek, s amikor
Horváth Balázs, majd Boross Péter belügyminiszter felkért, hogy próbáljak
meg létrehozni egy olyan országos szervezetet, amely ezek működését koordinálja, tanácsokkal tudja segíteni, örömmel tettem eleget a kérésnek. Pénzt
nem fogadtam el érte, mert független
akartam maradni. Megszületett az
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OPSZ, amely mára már polgárjogot
nyert, sőt munkáját kormányszinten is
elismerik.
- Megáll ennél a pontnál, vagy vannak
még tervei?
- Vannak, muszáj, hogy legyenek.
Nem csak az OPSZ, hanem a polgárőrséget, Országos Rendőr-főkapitányságot, Kriminológiai Társaságot magába
foglaló Társadalmi összefogás a bűnözés ellen nevű szervezet elnöke és a
Nagy Imre Társaság alelnöke is vagyok.
Miután Gál Zoltán, az Országgyűlés
elnöke leült az '56-osokkal, engem kért
meg, hogy próbáljam meg a széthúzó,
gyakran egymás ellen acsarkodó csoportokat összehozni, s kapcsolatukat
normalizálni a kormánnyal. Mivel úgy
érzem, lengem az '56-osok közül mindenki elfogad, s a beszélő viszont sem
szakítottam meg senkivel, igent mondtam. A kormány részéről Gálszécsi úr
lesz a partnerem, s az ő segítségével
talán sikerülni fog.
* * *

A találkozás programját a város
apraját-nagyját megmozgató rendezvények tették színessé. Majáiisi hangulat
volt, hiszen 500 főre főzték bográcsban
az öreglebbencset, halászlét, marha- és
birkapörköltet, volt bor, sör, üdítő, főtt
kukorica és sok más, mi szem szájnak
ingere, bazár, s ami fő, pergő ritmusú,
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,Zsaruk" a színpadon

jószágokat, majd óriási szenzációként
nagy, dirrel-durral" akcióba léptek a
kommandósok, a Megyei Rendőr-főkapitányság P e l i k á n " b e a v a t k o z ó
alosztálya.
A tűzoltók egymásnak rohant lángoló gépkocsikat oltottak el pillanatok
alatt, s ha megrendezett katasztrófára
nem is került sor, a Megyei
Polgárvédelmi Parancsnokság katasztrófa elhárító gépjárművét közelről szemügyre vehették az érdeklődők.
A „fő számok" közben és
alatt menetrendszerűen, az
eredeti időpontokat betartva, konferanszié vezényletével követte egymást a tizenegyesrúgó, kakasfogó, tojásgurító, sör- és üdítőivó, krémesevő verseny rengeteg
résztvevővel és még több
szurkolóval. A rövid szünetekben a Miklós Néptáncegyüttes szórakoztatta a köAz érdekes és fontos mozzanatok „örökéletet" kapnakzönséget, meg lehetett tekinteni, sőt kipróbálni a renváltozatos, minden korosztály igényét
dőrségi technikát, fejünk felett pedig
kielégítő egész napos műsor.
egész nap folyt a város feletti helikopAz eseménysor 2 és 5 kilométeres teres sétarepülés.
A dél körüli szusszanásnyi időben jó
távon kerékpárversennyel vette kezdeebédhez szólt a nóta, az „éhezők" a
tét, majd a vendégek és polgárőrök fobográcsok elé járulhattak. Mindenkigadása, az ünnepi megnyitó után 9 órá- nekjutott a finom, olcsó ebédből, aztán
tól igazi show kezdődött. Bemelegítés- elérkezett a nap egyik fénypontja: színként munkakutya bemutatón csodál- padra léptek a Mikroszkóp Színpad szíhatták meg a nézők az okos és bátor nészei.
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Versenyben az üdítő sem kellemes

A kutyák bemutatkoznak...

1994. október 14.

Sör a sörpocakba.
A sörivóverseny győztese

...majd bizonyítják bátorságukat.

1994. október 14.
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FELÚJÍTOTT ZSARUKABARÉ

Két perc előadás előtt Sass Józseffel
Törökszentmiklóson először mutatkozott be a Mikroszkóp Színpad népszerű Zsarukabaré c. műsorával. Az
előadás kezdete előtti percekben sikerült egy röpke beszélgetés erejéig
elcsípni Sass Józsefet, aki öltözködés
közben, félig rabruhában válaszolt a
kérdésekre.
- Megtudná hirtelen mondani, hányadik előadásnál tart a társulat?
- Majdnem pontosan. A fővárosban
százkilencvennyolcon vagyunk túl, vidéken pedig körülbelül százkilencvennyolcszor játszottuk a darabot. Ez öszszesen 380-390 előadást jelent, de még
mindig nem lefutott a műsor. Teljesen
felújítottuk, naprakészen aktualizáltuk, s októbertől Kuncze Gábor személyében új konferansziéval jelentkezünk. Persze nem élőben, hanem tv-bejátszáson keresztül, de gondolom, így is
izgalmas lesz. Nyugodtan merem mondani, hogy mindezzel együtt ebben a
szezonban elérjük az ötszázas határt.
Ettől függetlenül - mivel a közönség
igényli az újat - november közepén
Koalíciós kabaré, avagy Mindenki mindenkivel címmel új produkcióval mutatkozunk be.
- Érinti-e a Mikroszkópot a választásokeredménye, az új felállás?
- De mennyire! Ha az ember végignézi a tévében, meghallgatja a rádióban
a nosztalgiakabarékat, gyorsan rádöbben az ősi törvényre, hogy az igazi kabaré naprakész, a kor lenyomata, nem
pedig a tegnapé. Olyan műsort kell
tehát csinálni, ami a máról szól, még
akkor is, ha a poén nem durran akkorát, mint a tegnapról szóló.
- Lesz-e annyi aktuális, napi téma poentírozásra alkalmas -, mint az elmúlt
időszakban volt?
- Van és lesz, csak meg kell találni.
Elég kinyitni az újságot, s elolvasni, mi
van benne. No, és persze továbbra is
van kormány és parlament, továbbra is
léteznek politikusok. Nem új mondás
ugye, hogy a téma az utcán hever? Mindenben van valami, csak rá kell találni,
s a szemfüles, profi író, szerkesztő, színész rá is talál.

- Szóljunk egy szót a anyagiakról isi
Tudott, hogy a kultúra, a színház igen
nagy bajban van. Hogy áll ebből a szempontból a Mikroszkóp Színpad?

zik. Annak bárki is csak örülhet, ha
kabarétéma lesz.
Ráadásul, ha nekünk nem hagyják,
hogy elmondjuk, semmi sincs megold-

- Úgy, mint a többiek, itt-ott még
rosszabbul is. Ez egy kicsi, 180 férőhelyes színház, amelyben a bevételre szinte nem is lehet alapozni. Ráadásul elég
sokan is vagyunk, színészt műszakiakat
világosítókat, kellékeseket, stb. összeszámolva harmincötén. És ezek között
egyetlen fölösleges ember sincs. Nem
tudunk állami támogatás nélkül meglenni. Most azon törjük a fejünket,
hogy az épület bizonyos részeit megpróbáljuk privatizálni, s az így befolyt
összeg egy részét visszaforgatjuk a színházba. 28-30 éve működünk sikeresen,
kár volna megszűnnünk, mert Magyarországnak jóformán ez az egyetlen kabarészínháza.

va, mert úgy is mondják az utcán, focimeccsen, bárhol. Csak nem olyan jól,
mint mi. Aki nem tűri a humort, magának rúg öngólt. A Magyar Televízió
évek alatt egyszer adott le műsorunkból részletet, abból is nagy sértődések
lettek. S ez baj, mert régi poén, hogy
akinek nincs humora, az mindenre képes.
/
Szerencsére a közönség vevő mindenre, ami jó. Most is van nálam egy
papír, egyelőre csak arról felolvasva kipróbálom az új számomat, s figyelem a
reagálásokat. Mert a közönség a legjobb vevő, de a legjobb kritikus is.
** *

- Nekem úgy tűnik, mintha a Mikroszkóppal és Sass Józseffel jóval kevesebbet foglalkozna a média és sajtó az
utóbbi időben, mint korábban. Jól érzékelem?
- Nem egészen. Nem az utóbbi időben, hanem az utóbbi négy évben. Négy
éve szinte semmilyen lehetőségünk
nem volt, mert a vezetők sajnos nem
nagyon szerették a humort. Nagy butaság volt, mert a humor old, közelebb
hoz, s népszerűsíti azt, akivel foglalko-

A felújított, aktualizált Zsarukabarét közel 3000 ember kacagta végig. Az
utolsó napirendi pontnak a sportrajongók örülhettek igazári, mert a programba vett Törökszentmiklós-Szolnoki Vegyi Művek labdarúgó mérkőzés hazai
győzelemmel végződött.
A nap igazi győztese azonban a helyi
Polgárőr Egyesület volt, amely ezen a
napon feltehetőleg sok új szimpatizánst
szerzett magának.
A riportokat készítette, az összeállítást
szerkesztette: Pásztor
Fotó: Csibi Szilvia
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Mit hozott az új tanév?
(általános iskolai helyzetkép)
A Hunyadi Úti Általános Iskolában nyá- vüket vette át négy biológia szakos nevelő.
ron befejeződött mindkét épület tavaly Célja, hogy a tanulók vegyék észre a szépet
megkezdett felújítása 7,350.000,-Ft érték- maguk körül, jobban szeressék és védjék
ben. Nagyon figyeltek a Kiskuti épület mű- szűkebb és tágabb környezetüket. Ettől az
emlék-jellegének megőrzésére, a Hunyadi évtől kezdve az ötödik osztályokban körúton új bejárat épült az udvarról, emelvény- nyezetismeret helyett a hagyományos biológia és földrajz tantárgyakat oktatják.
nyel, a rendezvények számára.
Nyelvtanáraik száma korlátlanul bizto433 tanulóval kezdték a tanévet. A normál tagozaton 15 osztály és 3 napközis cso- sítja az angol és német nyelv oktatását. Ér- ,
port, az eltérőn pedig 4 összevont osztály és kezett egy új angol-matematikaszakos ta1 napközis csoport van. A tantestületből nárnő, így már három angol és négy német
senki nem távozott el a nyár folyamán. Egy nyelvet tanító nevelőjük van.
Az alsó tagozatban is lehet délután, szakúj logopédus betöltötte az üres állást. Nagy
segítség, hogy három pedagógiai a- köri formában nyelveket és számítástechnisszisztenst és egy gyermekfelügyelőt tudnak kát tanulni. Októberben indul a színjátszó,
dekorációs, tűzzománc, néptánc, furulya- és
alkalmazni.
Elsőseik száma összesen 62. Szakmai a kicsinyeknek matematika feladatmegoldó
programjuk az előző évek hagyományaira szakkör is.
E tanévtől kezdve a törvény előírásainak
épül. Az olvasás-írás tanítása a Tolnai Gyuláné féle heurisztikus programozással törté- megfelelően megnövekedett a sportórák
nik egységesen. Első osztálytól van órarend száma. A testnevelésszakos nevelők minszerint idegennyelv-oktatás, németet vagy dent megtesznek azért, hogy a minőségi
angolt lehet választani. Az egyik első emelt sport mellett a többi tanuló is mozogjon.
szintű, szorobánnal dolgozó matematikaA tankönyvvásárláshoz az iskola létszámítástechnikai osztály, a másik pedig számnak megfelelően 670 + 190,-Ft/fő tásportosztály. Az alsósok heti egy alkalom- mogatást osztottak ki.
mal órarend szerinti néptánc-oktatáson
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a
vesznek részt, szakember vezetésével.
tanévzáró után azonnal megkezdődött a
A felső tagozatban is van egy emelt szin- nyári felújítás a belső, udvari részen, ami
tű és egy általános tanterv szerint haladó több, mint 715.000,-Ft-ba került. A belső
osztály. A számítástechnika beépült az karbantartást saját költségvetésből oldották
előbbiek órarendjébe, de az általános tan- meg.
tervűek is egyre nagyobb számban kapcsoAz 560 tanulóval 25 tanulócsoportban 44
lódnak bele délután, szakkör keretében. nevelő foglalkozik. A négy iskolaotthonos
Második idegennyelv oktatására csak fize- osztály mellett még négy napközis csoport
tett szakkört tudnak az idén biztosítani.
is működik. A menzások száma 100 körül
Az eltérő tagozat és a logopédia nagyobb van.
Önállóságot kapott, az ott folyó munkát telHárom első osztály nyílt, kettő a Petőfi
jes felelősséggel a most kinevezett tagozat- úton, egy az Úttörő úton, összesen 74 gyervezető irányítja.
mekkel. A benti két első közül az egyik a
Tárgyi feltételeik - bár szerényen - de nyelvi-irodalmi-kommunikációs /Zsolnay/
fejlődtek. Megvannak a legszükségesebb módszerrel dolgozik. Itt német nyelvet és
szemléltetőeszközök: számítógép, videó, környezetkultúrát is oktatnak. Ez a NYIK
program feljutott már a 4. osztályig, jövőre
színes televízió stb.
Tankönyveik nagyjából rendben voltak is viszik tovább. Több alsós osztályban maévkezdésre, a hiányzók folyamatosan ér- tematikaórán a szorobán számolási módkeztek. Vásárlásukhoz a tanszersegélyt szerrel is dolgoznak.
A felső tagozatban a 6.-7.-8. évfolyamomegkapták a minisztériumból a tanulók.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában kon van egy-egy nyelvi-matematikai, emelt
28 osztályba 717 tanuló jár, a pedagógusok szinu csoport. ő k magasabb óraszámban
száma 55. Evek óta működik a matematika tanulnak anyanyelvet, idegennyelvet és maés a testnevelés tagozat. Hetedik éve van tematikát. A gyerekek többsége általában
Zsolnay-anyanyelv szerint haladó osztály. angolt tanul, de németre is van lehetősége
Most a négy elsőből kettő ezzel indult. A minden ötödik és hatodik osztályosnak. A
nehezen haladó első osztályosoknak a ma- felzárkóztató osztályokban nincs idegentematika és anyanyelvi órákat külön cso- nyelv, helyette anyanyelvi készségfejlesztés
portban tartják, ami újszerű próbálkozása történik az órarend keretében. A rászorulók korrepetálásban is részesülnek.
az iskolának.
Az alsó tagozatban ötödik éve oktatják a
Az érdeklődésnek megfelelően indítotkörnyezetkultúra tantárgyat, ami a rajzot és ták a biológia-környezetvédelem, egészséga technikát helyettesíti. Itt ez igen eredmé- őr, képzőművészeti, kézimunka-és német
nyes, felsőben viszont a gyerekek, nevelők nyelvi szakkört.
és szülők körében népszerűbb a hagyomáFakultációban a harmadik évfolyamon
nyos rajz- és technikaoktatás. Negyedik éve tanulhatnak angolt, a 7. osztályokban szávan külön leány és fiú technikai csoportjuk. mítástechnika, közlekedési ismeretek és
Ötödik osztálytól bevezettek egy új tan- háztartási ismeretek közül válogathatnak, a
tárgyat kéthetenként egy órában: a környe- 8. osztályosok pedig a számítástechnikát
zetvédelmet. Ezt kísérletképpen már az or- vagy a közlekedési ismereteket választhatszág több iskolája próbálgatja. Az ő tanter- ják. A számítástechnika oktatását szeretnék

a jövőben tovább bővíteni. Több felsős nevelő részesül továbbképzésben, az informatika tanítására pedig két alsós nevelő képezi
magát megyei szervezésben.
A mindennapos testnevelés bevezetése
érdekében délelőttönként heti 3 testnevelés
óra van az alsó és felső tagozatban egyaránt,
ezen kívül délutánonként sportfoglalkozás
keretében van lehetőségük a gyerekeknek
mozgásra, sportolásra.
A 670 + 190,-Ft-os tankönyvtámogatást
itt is megkapták a tanulók.
A Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában a hagyományokhoz híven istentisztelettel kezdték a tanévet, már
augusztus 28-án. Ezen részt vett Kiss
László, a Tiszántúli Egyházkerület tanügyi
főtanácsosa és a sok kedves meghívott vendég között Dögei Imre országgyűlési képviselő, valamint Sántha Albert alpolgármester is. A Tiszántúli Egyházkerület főtanácsosa a tanévnyitó ünnepélyen igen elismerően szólt az iskola eredményeiről. A sportpálya avatására is sor került, amit Szabó
József nagytiszteletű úr áldott meg. Elbúcsúztak két tanáruktól is. Nyugdíjba vonul
Bischof Lászlóné, Tóth Péterné pedig már
nem állt munkába az új tanévben. Ő 49 évig
volt az iskola nevelője. 1945-ben itt kezdte
a pályát az akkor még egyházi iskolában, és
most hasonló körülmények között köszönt
el tőle.
Nevelőtestületük 60 fős, tanulóik száma
740,- ebből 74 az első osztályos. Ezen az
évfolyamon két osztály számítástechnikatagozatos. A 30 tanulócsoportból 18-ban
továbbra is működnek a tehetségnevelő
osztályok 5.-8.-ig, és az ének-zene, ill. számítástechnika tagozatok. A környező településekről is beiskolázták ide az átlagosnál
jobb képességű tanulókat 5. és 7. osztályba.
Kiemelt hangsúlyt fektetnek az idegennyelvek tanítására is. Alsós osztályokban
német és angol van, a felsőben a kínálat
latinnal bővül, mindez beépítve az órarendbe.
Ettől a tanévtől kezdődően valamennyi
tanuló részére biztosítva van a mindennapos testnevelés, szaktanárok irányításával.
A szakiskola a II. évfolyamhoz érkezett.
Itt újdonság, hogy számítógép-kezelői szakon a végzősöknek szakmunkás-bizonyítványt adnak.
A tanulók ebben az iskolában is megkapták a 670 + 190,-Ft fejenkénti támogatást a
tankönyvvásárláshoz.
Az egyházközség és az iskola igazgatósága a pályázatok útján nyert pénzeszközökből építtette a sportpályát, és létesítette a
második számítástechnika szaktantermet.
Kb. október elején készül el a nyelvi labor,
amelynek kialakításához 50.000,-Ft-ot
nyert az intézmény az önkormányzattól.

Összeállította: Hajnal Józsefné
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JOGI TANACSOK
AZ INGATLAN TULAJDONJOGANAK MEGSZERZESE
A szomszédjog
A tulajdon Magyarországon alkotmányos védelemben részesül.
A tulajdonos teljes szabadsággal rendelkezhet tulajdona felett,
azonban e szabadságnak mégis vannak korlátai. Ezek közé tartoznak az ún. szomszédjogi szabályok, amelyek egy mondatban
összefoglalhatóakL A tulajdonos a dolog használata során köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédai szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik
gyakorlását veszélyeztetné/'
A Polgári Törvénykönyv e hagyományos megfogalmazása elsősorban az ingatlanokra, a magánszemélyek ingatlantulajdonára
vonatkozik, de a szomszédokon kívül általános jelleggel tütja mások zavarását is.
Ennek köszönhetően a modem idők sajnos új tartalommal is
megtöltik e rendelkezés kereteit, itt található meg a környezetvédelmi szabályok őse: a tulajdonos jogainak gyakorlása során nem
zavarhatja, veszélyeztetheti az emberiség életét, környezetét. A
civüizáció következményeképpen bizonyos mértékű zavarás, különösen városokban elkerülhetetlen. Ennek megfelelően a zavaró
tevékenységet a törvény csak akkor tütja, ha az szükségtelenül
történik. A fő szempont az emberi együttélés alapvető szabályainak
betartása mellett az érdekek egyeztetése, mindig az a kérdés, hogy
a szomszédok milyen mértékben kötelesek a zavarást eltűrni.

Állattartás
Jó példa erre az állattartás, amely lehet szórakozás tárgya, de
lehet megélhetés alapja is. Az állattartással járó zavarásnál a település, a környezet jellegéből kell kiindulni, meghatározóak lehetnek a helyben kialakult szokások és az, hogy a szokásos módon
folytatott állattartásból a szomszédokra müyen hátrányok hárulnak, és ezek eltűrését a helyi felfogás szerint mennyiben lehet
elvárni. Nyilvánvalóan másként kell elbírálni az emeleti lakásban
tartott kutya állandó ugatását, mint a mezőgazdasági településen
az istálló szagát.
Természetesen ott is sértheti az állattartás a szomszédjogot, ahol
egyébként megengedett és szokásos, ha az állatok túlságosan nagy
száma, a tartás helytelen módja miatt a zaj, a bűz meghaladja az
elfogadható mértéket.
A szomszédjogi szabályok megsértése számtalan formában előfordulhat, másként jelentkezik városban és falun, lakótelepen és
családi házas övezetben.

Fényreklám

lényegesen nagyobb és másként el nem hárítható kárt okoz, mint
amilyen előny a tulajdonosnak jelent.
A különféle növényeket is úgy kell telepíteni, hogy abból a
szomszédnak ne legyen kára. A viták főleg az épületekben keletkezett káros behatások miatt keletkeznek. Előfordul, hogy az épület
mellé telepített bokrok, futónövények teszik a falat nedvessé, vagy
árnyékolással kiszáradását akadályozzák; a növények gyökerei az
épület alapjánál növelik a talajnedvességet vagy a fák levelei ősszel
a tetőre vagy az ereszcsatornába hullanak. A növényzet eltávolítása
üyen esetben is csak akkor kívánatos, ha az épület rongálódásának
megakadályozására ez a legcélszerűbb mód. Amennyiben a károsodás egyszerűbben is elhárítható (pl. a fa tulajdonosa kitisztítja a
szomszéd épület esőcsatornájából a lehullott faleveleket), ezt a
megoldást kell választani.

Zaj okozása
A legtöbb bajt falun és városban egyaránt a zaj okozza. Ebben
a tekintetben az általános tütás mellett figyelembe kell venni a
környezetvédelmi szabályok rendelkezéseit is, továbbá a települési
környezet jellegét. Természetesen másként kell megítélni a munka
során okozott, szükséges mértékű zajt pl. egy karosszéria-lakatos
műhelyének esetében, mint ha valaki engedély nélkül, hétvégén a
lakóhelyén javít autót és zavarja szomszédai pihenését.
A szomszédjogi szabályok általában ingatlanok használatával
összefüggésben alkalmazkodóak, de éppen a zaj okozása gyakran
ingóság használatával összefüggésben történik. Ilyen lehet a hangos vagy a környezetet más módon zavaró gép, jármű vagy más
berendezés. A törvénytilalmatermészetesen ezekre is vonatkozik.

Építkezés
Mindenki köteles tűrni, hogy szomszédja építkezzen, illetve
épületén a szükséges karbantartást, tatarozást elvégezze. Az építkezőknek azonbanfigyelemmelkell lennie szomszédai érdekeire,
különösen azért, mert az építkezés könnyen okozhat jóvátehetetlen
károkat a szomszéd építményben.
A közvetlen károkozás mellett az is megsérti a szomszédjogot,
ha a tulajdonos telkén úgy építkezik, hogy a szomszéd ingatlan
használhatóságát lényegesen csökkenti. Ennek leggyakoribb esete
az árnyékolás vagy a küátás elvonása. Ilyenkor az építkező kártérítésre kötelezhető, de csak akkor, ha nem úgy járt el, ahogy az adott
helyzetben elvárható.

Az ugyanis jogában áll, hogy építkezzen és ez gyakran nem is
lehetséges a szomszéd érdekeinek sérelme nélkül, de nem mindFalun szinte soha, városban gyakran adódik vita a fényreklámok egy, hogy müyen módon gyakorolja ezt a jogát. A Balatonnál,
működtetése miatt. A városi élet bizonyos mértékig feltételezi az helyvidéken az épület elhelyezésénél, a magasság megállapításánál
ilyenfajta tevékenység tűrését, de az nem terjedhet odáig, hogy a figyelembe kell venni a szomszédos és a szemközt lévő ingatlanok
lakás rendeltetésszerű használatát nagymértékben korlátozza. Meg küátásának megóvását.
kell szüntetni a fényreklámot, ha a lakás ablakát éjszaka nyáron is
Ha a tulajdonos a választható megoldások közül a szomszédaira
bezárva és lefüggönyözve kell tartani, mert nem lehet aludni az erős hátrányosabb megoldást választotta, az sem mentesíti a kártérítési
villogó fény miatt, vagy a fényre összegyűlő rovarok ellepik a lakást. kötelezettség alól, ha érvényes építési engedély alapján építkezett,
ugyan a hatóság csak az építkezés műszaki feltételeiről dönt, a
tulajdonosnak azonban ezen felül kötelessége, hogy eleget tegyen
Zavaró növényzet
a szomszédjogi szabályokból eredő követelményeknek is.
Városunkban is gyakran fordul elő a növényzet zavaró hatása
Dr. Fekete Erzsébet
elsősorban a fák árnyéka miatt. Általános szabály, hogy a fák
SANSZ Ingatlankezelő- Közvetítő és Szolgáltató BT.
jogi tanácsadója
kivágását csak különösen indokolt esetben lehet elrendelni, ha
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ELLENZÉKI ÉS KORMÁNYPÁRTI
SZEMÜVEGEN KERESZTÜL

Parlamenti vitatémákról Búzás Sándor és
Dögei Imre országgyűlési képviselőkkel
Búzás Sándor az MSZP színeiben egyéni jelöltként, Dögei Imre az FKgP megyei listáján
került a honatyák soraiba. Mindketten törökszentmiklósiak, mindketten a helyi képviselőtestület tagjai. Parlamenti elfoglaltságuk miatt
mégsem volt könnyű időpontot egyeztetni velük,
hogy véleményüket kérjük azokról az aktuális
kérdésekről, amelyek eldöntésére az országgyűlés plenáris ülésein a közeljövőben kerül sor.
Végül, ha nehezen is, de mégiscsak sikerült
- Reálisnak tartják-e a kormány, pontosabban
Békési miniszter úr gazdasági helyzetünkről való
ténymegállapítását? Szükségesnek tartják-e az igen
kemény szigorításokat?
D. I.: - Mivel a miniszterelnök úr külföldi
villámlátogatásai nem jártak sikerrel, s az IMF is
kemény diónak bizonyul, úgy tűnik, a kilábaláshoz belső erőkre kell támaszkodniuk. Az sajnos
tény, hogy nagyon gyenge a gazdaság helyzete, s
az is igaz, hogy szükség van a szigorításokra. De
hogy ilyen mértékben, abban már egyáltalán nem
vagyok bizonyos. Kételyeimet igazolni látszanak
a kormánytagok közötti és az MSZP-frakción
belüli viták is. Nem a terhek növekedéséhez vezető, inflálódással járó úton kellene haladni, hanem az élénküléshez vezetőn. Elsősorban a rengeteg munkanélküli termelésbe vonására gondolok. Hogyan? Nagyon sokan közülük igazán nem
is akarnak dolgozni, ami kicsit érthető is, hiszen
a munkáért felajánlott kereset sok esetben alig
haladja meg a járadék összegét. Ha ehhez azonban az állami költségvetésből hozzátennénk,
mondjuk egy 20 % körüli összeget, talán nagyobb
lenne a hajlandóságuk, s így az egyébként a járadékra fordított hatalmas pénzek is megtérülnének, s a termelés is lendülne egy kicsit. A másik:
nagyon gyorsan nyitni kellene Kelet-(Oroszország, Ukrajna)-felé, mert ott lehetneTpiacokat
teremteni, ami által szintén élénkülhetne a
gazdaság.
B. S.: - A gazdaság helyzetének feltérképezése
folyamatosan történik. A pótköltségvetés már
tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek tükrözik és elővetítik azokat az intézkedéseket, amelyeket az idén meg kell tenni ahhoz, hogy a gazdaság stabilitása megmaradjon. Én úgy látom, a
szigorítások nem elsősorban a bérből és fizetésből élőket érintik, hanem az intézményhálózatot,
a működéssel kapcsolatos költségeket. Várható
ugyan bizonyos adó és ÁFA-kulcs módosítás, de
ezek többsége jövőre lép életbe. Az energia-áremelés sem kerülhető el. Ugyanakkor a parlament
már megszavazta jan. l-ig visszamenően a 8 %-os
nyugdíjemelést, s a kormánynak konkrét elképzelései vannak a legrászorulóbbak kompenzációját illetően. Szigorítani viszont muszáj, mert ellenkező esetben felborulhat az államháztartás.
Az, hogy egy 209 fős parlamenti frakción belül
nem teljesen fedik egymást a vélemények, az természetes, de a szocialista frakció összességében
egyetért a gazdasági csomagtervvel.
A munkanélküliséget szerintem csak a gazdaság élénkítésével lehet csökkenteni, hiszen ezen
a téren is a piac törvényei dominálnak. Hiába
fektetnénk bele 20 vagy akárhány százalékot, ha

nincs rá kereslet. Ezen a téren inkább úgy lehetne
előbbre lépni, ha az állami tulajdon privatizációja
a továbbiakban úgy valósul meg, ha annak során
foglalkoztatási kikötések lesznek, s ha a magánosítás a lehetőség szerint tőkeemelő lesz. A keleti
piacok visszaszerzésének kérdésében egyetértek
képviselőtársammal.
- Nagy vitát váltott ki Horn Gyula vagyonadóval
kapcsolatos kétszeri kijelentése, a privatizáció felülvizsgálatát pedig élénk érdeklődés kíséri. Ezekről mi
a véleményük?
D. I.: - Ha Horn Gyula a hirtelen meggazdagodott, több milliárdos vagyont összeharácsolókra gondolt, egyetértek a vagyonadóval azokkal
szemben, akik tisztességtelen úton, privatizációs
bulik, csalások révén jutottak hozzá, helyesnek
tartom. Ezek a törvénytelenségek az egész nép
rovására történtek, tehát mélyen sértik az igazságérzetet. Ugyanígy csak helyeselni tudom a több
milliós végkielégítések felülvizsgálatát. Az aggályom csak az, hogy e vagyonadó nagyon kétélű
fegyver, könnyen oda is sújthat, ahová nem szabadna. Volt már erre példa a közelmúlt történelmében, s nagyon szeretném, ha ez nem következne be újra. Persze ez még kiforratlan dolog,
majd meglátjuk, mi lesz belőle.
B. S.: - Én úgy gondolom, itt külön dolgokról
van szó, amelyeket nem szabad összemosni. Horn
Gyula kijelentése a jövedelmekkel arányos közteherviseléssel kapcsolatos. Nyüván nem az alapéletvitelhez szükséges vagyonok megadóztatásáról van szó, hanem az extrajövedelmekéről. Az
nem tisztességes, hogy a kisembereket, a bérből,
fizetésből élőket megadóztatjuk, az átlagon felüli
jövedelmek pedig messze nem arányukhoz mérten vállalnak részt az állami költségvetésből.
Persze a vagyonadót nagyon alaposan elő kell
készíteni, nehogy visszafogó hatása legyen a tőke
működtetésére. A legtöbben azzal érvelnek, hogy
úgy sem lehet korrektül megvalósítani, de ez nem
igaz. Ha komoly a szándék, meg lehet találni a
megfelelő technikákat a megoldásra. Információm szerint az elmúlt néhány hét alatt nagyon
nedvezőek a tapasztalatok. Korábban behajthatatlannak minősülő adókat, tartozásokat lehetett
behajtani milliárdos nagyságrendben. Menni fog
ez, csak oda kell figyelni, következetesnek kell
lenni
A privatizáció egészen más dolog. Ha nem
jogsértő módon történt, bármennyire negatív is a
hatása, bármennyire etikátlan volt - mivel jogállamban élünk -, tudomásul kell venni. Ha viszont
kimutatható szabálytalan, jogsértő volta, nem
megadóztatni kell -, hanem eljárás indítása után,
törvényes keretek között semmissé kell tenni, az
érintetteket pedig felelősségre kell vonni.
- A közvéleményt is beszámítva, a legnagyobb
vitát azEXPO-kérdés váltotta ki. Önök szerint „lenni, vagy nem lenni"?
D. I.: - Nem értek egyet a kormány döntésével. Az ország előrelépését magánerőből nem
tudjuk megoldani, az EXPO pedig jó lehetőség
lenne a külföldi tőke becsalogatására. Ami a világkiállításra felépülne, elkészülne, az mind megmaradna, az ország javát szolgálná. Békési szerint

a megrendezés 180 nnlliárdba kerülne, s eddig
már ráment 130 müliárd. Nem létezik, hogy a
hiányzó ötvenet ne lehetne előteremteni. Tudomásom szerint a távol-keleti pénzvilág rendelkezésünkre állna, hogy miért szakadtak meg a tárgyalások, nem tudom.
B. S.: - Én maximálisan egyetértek az elmaradással. Az ország gazdaságilag nincs olyan helyzetben, hogy úgy tudjon hatalmas tőkét beinvesztálni, hogy annak megtérülése 10-20 év múlva lesz esedékes. Erre most nincs szabad tőke. A
vállalkozók pedig - eredetileg vállalkozói tőkére
alapozó világkiállításról volt szó - nem tolonganak pénzükkel a megvalósítás érdekében. Emellett szerinten a befektetés meg sem térülne - B
változatról van szó, nagy hozadékkal pedig pláne
nem lehetne számolni Nem véletlen, hogy az
osztrákok nem vállalták, holott gazdaságüag némileg előttünk járnak. Meggyőződésem, hogy a
leállítás jóval kisebb ráfizetéssel jár, mint a megvalósítás.
- Bár a választási törvény már nem vitakérdés,
mégis kíváncsi vagyok a véleményükre.
D. I.: - Erről már valóban csak tőmondatokban érdemes beszélni. Nem értek egyet az egyfordulós rendszerrel, mert kevés lesz a megfelelő
szűréshez. A polgármesterek közvetlen választásáról már nem ilyen egyértelmű az álláspontom.
Abból a szempontból jó, hogy azt választanak
meg a polgárok, akit ismernek és akiben bíznak,
más szempontból viszont nagyon hátrányos is
lehet. Előfordulhat, hogy a szintén választott
képviselő-testület élére olyan polgármester kerül, akit a testület nem fogad el, minden lépését
megkontrázza. Egyáltalán nem biztos, hogy egy
döntően MSZP-s területen együtt akar vagy tud
működni teszem azt egy MDF-es polgármesterrel. Az akkor megválasztása után azonnal mondjon le? Szerinten az lenne a jó, ha minden maradt
volna a régiben.
B. S.: - Az egyfordulós rendszer óriási előnye
a viszonylagos olcsósága. Elég szűrő lesz az is,
hiszen a választópolgárok tudni fogják, kit akarnak megválasztani A közvetlen polgármester-választást jónak tartom, mert a választott olyan
hátteret kap, amellyel háta mögött nyugodtan
dolgozhat, viszont sokkal elkötelezettebbnek is
kell lennie azok iránt, akiktől a bizalmat kapta.
Elvileg nem tartom kizártnak, hogy egy
MSZP-s testület és égy MDF-es polgármester
megtalálja a közös hangot, de eleve kicsinek látom a valószínűségét, hogy egy településen, ahol
kialakult egy politikai dominencia, ilyen kettősség jöjjön létre. Ha mégis létrejön, s az ellentét
kibékíthetetlen, az új törvény értelmében a testület feloszlathatja önmagát, s ezzel a polgármester
mandátuma is lejár. Újra lehet választani mindkettőt. Mivel szerintem ilyenre országosan csak
elvétve kerül sor, még mindig jóval kevesebbe
kerül, mint a két forduló.
- Köszönöm a beszélgetést.
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MEXIKÓ HELYETT:
A NIAGARA!
Júniusi számunkban bemutattuk Zagyi Pétert, a Bercsényi Miklós
Gimnázium - akkor még I. osztályos - tanulóját, aki a Xantus János
országos földrajzi verseny második helyezettje lett. Jutalma egy 35
napos meskói utazás lett volna, két társával együtt. Ez azonban a
támogatók visszalépése miatt - sajnos - nem valósult meg, amiről csak
tíz nappal a tervezett indulás előtt tájékoztatták. Szerencsére mégis
létrejött egy utazás az USÁ-ba, amit a szervezők fizettek.
Augusztus 20-án indultak Ferihegyről. Tízórás út után New Yorkban átszálltak egy helyi gépre, ami kétórás út után Cincinnatiba repítette őket. Újabb átszállással másfél óra múlva érkeztek Buffaloba,
zuhogó esőben. Nálunk már reggel volt, amikor ők ott éjfél felé végre
megpihentettek egy elegáns, háromcsillagos szállodában. Péter most
repült életében először. A nagy élményt és a hosszú út fáradalmait
azonban csak szűk hét órában pihenhette ki, máris autóbuszban találta
magát, amivel ragyogó időben, tíz percenk belül Kanadában voltak.
Hajóval közelítették meg a Niagara vízesést. A csodálatos látvány
kárpótolta az elmaradt alvásért. Délután percek alatt ismét a szállóban
voltak, ahol merész elhatározás született: - Gyerünk át estefelé ismét
Kanadába hármasban, gyalogosan! Érdemes volt vállalkozni rá. A
vízesés éjszaka is lenyűgöző látványt nyújtott. Még akkor is nagy volt
körülötte a tömeg. Ez az útjuk egyébként teljesen veszélytelen volt a
remek közbiztonság miatt!

A híres New York-i Metropolitan
Másnap hajnali ébredés, repültek New Yorkba. 3-4 órás autóbuszos
városnézés következett zuhogó esőben, este séta az idegenvezetővel.
23-án egész napos program keretében ismerkedtek New York nevezetességeivel. A Szabadság-szobor homlokrészéből kinézve messzire elláttak, a második legmagasabb épület: a 102 emeletes Világkereskedelmi Központ tetejéről pedig az éjszakai nagyváros fényeiben gyönyörködhettek. Innen hamarosan távozott a csoport.
Délután hármasban újabb kalandos útra indultak a kínai negyedbe,
kb. 3 km-re távolodva el a szállótól. Rengeteg üzlet és étterem, óriási
élet fogadta őket. Turistát alig láttak, csak kínai és kínai mindenütt!
Ötödik napon négyórás hajókirándulás volt Manhattan körül. Az
utolsó délután szabadprogramját alaposan kihasználva még jártak múzeumban, a Centrál-parkban, és a második legmagasabb épület tetejéről most a nagyváros nappali látképét vésték jól emlékezetükbe. Rengeteg fényképet készítettek, ezek majd segítenek megőrizni e gyönyörű
hét emlékét egy életre szólóan.
Kalandos volt a hazatérés is, mert egy téves információ miatt szülei
még nem várták a repülőtéren. No, de egy ilyen világutazót" igazán
nem kell félteni attól, hogy kis hazánkban eltéved! Péter gyorsan
megtalálta a hazajutás módját, így nem késett semmit a boldog viszontlátás.
Hajnal Józsefné
/Fotó: Zagyi P./

11

OLVASÓINK ÍRTÁK

ALAPÍTVÁNYUNK
ÉLETKÉPESNEK
BIZONYULT
1993. áprilisában hagyományőrző alapítvány jött
létre Törökszentmiklóson. Tagjai a város pedagógusai, közművelődési dolgozói, illetve lelkes növendékeik, akik céljukul a magyarság, főként szűkebb környezetünk kézműves és folklórhagyományainak éltetését, újraélesztését határozták meg. A gyermekek és
a fiatalok hagyományőrzésre nevelése állandó feladata az Alapítványnak, amely - nem véletlenül - az
Apáról Fiúra nevet viseli. Munkánkat évközben óvodai, iskolai foglalkozásokon játszóházakban, nyaranként pedig sátortáborokban végezzük.
Az idei bartapusztai kézműves tábor a második a
sorban, hiszen a múlt év augusztusában Óballán már
kipróbálták magukat a szervezők és az ügyes kezű
általános iskolások. A kísérlet úgy tűnik, sikerült: a
tavalyi résztvevők majd mindegyike eljött újra, a 40-es
létszám 65-re növekedett. Új - talán végleges - helyünk a volt bartasi iskola épülete és hatalmas kertje,
melyet jelenlegi kezelője, a Polgári Védelem városi
parancsnoka, Tóth István ingyenesen bocsátott rendelkezésünkre. Itt kényelmesen elfért egyidejűleg az
ötféle kézművesfoglalkozás: a fafaragás, gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás és szalmafonás, amelyekhez hatodikként a főzésben való részvétel társult. A
gyerekek állandó csoportokra osztva naponta váltották egymást a különböző tevékenységek oktatóinál.
A programot táncházak, népdaltanulások, illetve
délutáni előadások egészítették ki? melyek aktív kikapcsolódásként örömmel fogadtak a gyerekek. Szívesen hallgatták Erős Laci bácsi a még gyerekkorában, pásztorkodás közben tanult meséit éppúgy,
mint Szabó Antal tanár úr előadását a város történetéről, és Fehérné Szabó Ilonának a népszokásokkal
és a tájnyelwel foglalkozó rendhagyó tanítási óráját.
A hagyományos zene és tánc a tavalyihoz képest
jelentősebb szerepet játszott ebben a táborban. Majd
mindennap más-más magyar tájegységbe „utaztunk":
a Dél-Dunántúlra, Erdély különböző vidékeire, és
természetesen „haza" is. A alföldi eiterás bált Gondáné Árvái Mária közreműködésével rendeztük meg,
míg a többi muzsikát Erdélyi Klára, Vancsa László és
növendékeik szolgáltatták. Nem maradt ki azonban
Kovács Dénes diszkója sem. Délutánonként ki-ki
kedve, ügyessége, életkora szerint próbálgathatta a
lószőr- és drótékszer-készítést, gyertyamártást, batikolást, gyöngyszövést, készíthetett rongybabát, papírjátékokat. A tábor aktív résztvevőinek életkora 6 és
16 év között váltakozott. A még ilyen nagy létszám és
korkülönbségek mellett is családias hangulatot emelte a tréfás vetélkedő, a hajnali túra, - Kulcsár Gábor
vezetésével -, a váratlan szülői süteményküldemények szétosztása, a tábortűz is.
A mesterségek oktatói tiszteletdíjukat felajánlották az Alapítvány céljaira. így lehetünk most abban a
szerencsés helyzetben, hogy az évközi munkát nem
üres pénztárcával kellett megkezdenünk.
Erdélyi Klára
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A SZENTMIKLOSI
NAPOKRÓL VENDÉGSZEMMEL
Nemcsak rokoni szálaim, de a II.
Szentmiklósi Napok programjai is vonzottak, hogy július idusán Törökszentmiklósra utazzak. A rendezvénysorozat
sok érdekességgel szolgált, nehéz lenne
utólag felsorolni valamennyit.
Számomra a legnagyobb élményt talán a népi mesterségeket bemutató kiállítások jelentették. A lelkiismeretes
munkának kevéssé kedvező, kapkodó
korunkban sajátos üzenetet hordoztak:
hivatástudatról, a választott mesterség
alázatos szeretetéről, szolgálatról szólt,
tanított mind a maga módján. SZABÓ
GYURI BÁCSI gyönyörű szalmakompozícióin, anekdotáin és egész személyén keresztül ez sugárzott. A KOVÁCS CSALÁD, mint egy régi nemes
mesterséget, a kékfestést több nemzedék óta művelő dinasztia mai képviselői hozták el alkotásaikat. BERECZ
SÁNDÖR fafaragó kiállításának különös hangsúlyt ad az a tény, hogy személyében egy helybéli, törökszentmiklósi
művész is bemutatkozott.
A Szentmiklósi Napok talán legeredetibb rendezvénye az arató-bemutató
és -verseny volt. Átélhetővé vált itt múlt
és jelen egyaránt: a kaszával s a modern
gépekkel való betakarítás. Nem lehet
eldönteni, hogy a városból jött gyermekeket és felnőtteket melyik nyűgözte le jobban! Igen, a mai emberben
mély, ösztönös vonzódás él a hagyományok iránt, melyek egy nehezebb, mégis
természetesebb és harmonikusabb
életformáról tanúskodnak. De persze
nem vehetjük semmibe mai korunknak
azokat az eredményeit sem, melyek az
embert szolgálják.
Hagyományos mesterségek és modern ipar, népművészet és európai kultúra: így teljes az életünk, a műveltségünk. Azt hiszem, a XXI. században,
amikor légpárnás, vagy ki tudja, milyen
aratógépek szelik majd a táblákat, a
kaszát akkor is fogják ismerni és
használni. Erről a kombájnok árnyékában lezajlott kaszáló verseny hangulata
győzött meg.
1994. augusztus 26.
Kovács Márton
Piliscsaba
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NEGYEDSZAZAD TAVLATABOL LELEKBEN
ÚJRA 18 ÉVESEN
hoz. Molnár Dániel tanár úr és egyik
osztálytársunk sírjánál sem felejtettük
el leróni kegyeletünket.

Szerencsésnek mondhatja magát az
a közösség, amely igényli az időnkénti
találkozást, beszélgetéseket. így van ez
a Bercsényi Miklós Gimnázium 1969ben végzett növendékei körében, akik
szeptember 3-án 25 éves érettségi találkozót szerveztek az Alma Materben.

Elmeséltük, mi történt velünk az eltelt 25 év alatt. Évfolyamtársaink közül
többen orvosként, mérnökként, iskolaigazgatóként, külföldi vállalkozás tulajdonosaként futottak be karriert, de
sajnos, munkanélküliek is akadnak közöttünk.

Az összejövetelen az évfolyam, mind
a négy osztály részt vett, ami jó ötlet
volt a szervezők részéről, hiszen évfolyamonként ötévenként találkozunk,
más osztálybeli társainkról viszont talán 25 éve sem hallottunk. Nagy volt az
öröm, amikor ennyi idő elteltével - bár
külsőleg kissé megváltozva - felismertük egymást.

A jó hangulatot azonban semmi nem
tudta elrontani. A finom vacsora elfogyasztása közben is folyt a nosztalgiázás, régi fényképek nézegetése. S még
a zenekar is hozzájárult a jó hangulat
kialakításához.

Volt osztályfőnökeink, tanáraink is
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Örömmel fogadta el meghívásunkat a
Lukács házaspár, Szávó János tanár úr
és Nagy Edit tanárnő. Balogh Márta és
Hopkó Tatjána tanárnők időközben
más középiskolákban tanítanak, ennek
ellenére szívesen eljöttek volt diákjaik-

^A hajnalig tartó találkozón mindenki jól érezte magát. Akik ide eljöttek,
tanúbizonyságot tettek arról, hogy él
bennük a közösségi szellem, és azt
ápolni szeretnék.
Szűcs Zsuzsa
(most, mint olvasó)

Törökszentmílilos Város
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Felhívás!
Kérjük azon utcákat, utcaközösségeket, akik
1995-ben tervezik az utcai gázelosztó-vezeték
létrehozását, hogy ezen igényüket a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 307-es
szobájában szíveskedjenek jelezni. Kéljük
segítsék elő ezzel IS &Z 1995-ben
megvalósulandó igények minél hamarább!
összegyűjtését
Az igényeket kéljük
1994 december 15-ig jelezni.
Ttniklós, 1994, szeptember

27.

#

Műszaki Iroda
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50 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT
Akkortájt múltam 10 éves, a városunkkal kapcsolatos
átélt és látott eseményekre olyan jól emlékszem, mintha
most történtek volna. Ugyanígy vannak ezzel a nálamnál
idősebb és velem azonos korosztály még élő tagjai. Emlékezzünk, hogy mi és gyermekeink, unokáink is úgy értékeljék
ezt a napot, mint amit jelentett nekünk, felszabadítótoknak.
Az események gyorsan peregtek. A német csapatok megszállták az országot. Vasárnap volt. Mit gyerekek mit sem
törődtünk azzal, hogy német katonai teherautó-oszlopok
húztak el keletre a négyes útvonalon. Siettünk a vasárnapi
iskolába, amely a Bethlen Gábor úti iskolában lett volna
megtartva. Nagyon csodálkoztunk, mikor kettesével, hármasával beszivárogtunk az iskola kapuján, ahol két hatalmas
német katonai teherautó várakozott az udvaron, a katonák
pedig a tantermekben pihentek. Elérkezett a hitoktatás
megkezdésének ideje, kedves, jó, szimpatikus tanítónk előjött a lakásából. Vártuk, na, most mi lesz? Újhelyi Mihály
tanító úr bekopogott az egyik félig nyitott tanterem ajtaján,
és beszólt, hogy szeretne beszélni a parancsnokkal. Percek
múlva egy hatalmas termetű német jött elő, csak úgy csizmát
rántva, zubbony nélkül. Herr, tudomásul adta németül jól
beszélő tanítónknak, itt semmi oktatást nem tarthat, pedig
az megmagyarázta mi is az a vasárnapi iskola. így hazamentünk. Hiába jött el az ősz is, az iskolai tanítás nem kezdődött
meg. Déli irányból, napközben és éjjel is nagy, földrengésszerű morajlások sűrűsödtek. Itt volt a háború az ország
határánál, hiába volt Horthy (rosszul megszervezett) háborúból történő kiugrási kísérlete.
A lakosságot a hatalmas tankcsapdák ásatásával próbálták megtéveszteni, azt mondották ez majd megfogja az oroszokat. Hetekig készült például a Kengyel alatt húzódó négy
méter mély árokszerű vonalat, amelynek az lett volna a
rendeltetése, hogy feltartóztassa az előrenyomuló szovjet
hadsereget, pedig ez gyerekjátéknak tűnt a Don kanyartól a
Kárpátokon keresztül leküzdött természetes akadályokhoz
képest. A lakosság fele egyik nap, másik fele másik nap
vonult ki a megjelölt helyre, csak a nagybetegek és a nagy
családos anyák voltak felmentve. 14 éves kortól, még munkabíró korig ástak, csákányoztak, kubikoltak.
Akinek nem volt néhány hold földje, nemigen jutott búzakenyér az asztalára. A cséplőgéptől egyenesen a begyűjtési
helyre szállították a kenyérgabonát. Az ellátást kellett biztosítani a visszavonuló hadseregnek. Az emberek nem haltak
éhen, mert takarmánygabona (árpa, kukorica) lisztjéből sütöttek ennivalót és még pótolták burgonyával is. Nagyon
megalázó volt állati eledelen élni.
Minden családból 2-3 személy katona volt, akik közül sok
már odaveszett a Don kanyarban, több száz kilométerre
hazájától, védeni" azt.
A szövetséges és angolszász repülőgépek százai, kötelezettségüknek megfelelően éjjel nappal bombázták a német
utánpótlási vonalakat, gyárakat, hidakat, vasútállomásokat,
de akaratlanul is a vétlen lakosságnak is kijutott belőle.
Ezrek haltak meg és még többen lettek hajléktalanok, min-

denük odaveszett. A Szolnok, Szajol ellen nappali légibombázás idelátszott, Szolnok alatt elhelyezett légvédelmi ágyúkkal lőtték a bombázókat, hónapok alatt 1-2 esett le,
kapott találatot.
A front egyre közeledett, a lakosság - ahol volt a községben egy-két száraz pince - ott húzódott meg, ahol nem volt,
a kertekben bunkereket ástak. Ott hallgattuk a belövéseket,
a gránátok, lövedékek süvöltését, olykor robbanását, hallgattuk, ki mit hallott a városban, mikor utoljára ott járt.
Nyomor, szenny, vér, halál, nélkülözés, éhezés, stb. ami
kísérője és velejárója volt a háborúnak. Aztán a harc a a
városba érkezett. Egyszer cserélt gazdát, mert október 10-én
dél felől szovjet katonai előőrsök érkeztek, de október 12-én
a keletről visszavonuló nagyobb német egységek kiszorították őket a városból. 10 nap múlva a német katonai hátvédek
is harcolva visszavonultak Szolnokon keresztül a Tisza folyó
másik oldalára. Nyomukban megérkeztek tömegével az őket
üldöző szovjet katonai egységek (ahogy akkor mondtuk az
oroszok). Törökszentmiklós elöljáróságának itt maradt a
vezetése, s mikor a német csapatok elhagyták a várost, a
református templom torony keleti ablakába kitűzték a fehér
zászlót, jelezvén azt, hogy nincs ellenség a városban. A szovjet katonai egységek egy része folyamatosan átvonult a városon, más része itt tartott pihenőt, gyűjtött erőt a további
harchoz. Törökszentmiklós 1944 október 24-én végleg felszabadult. Örült mindenki, örült, mert nem volt igaz, amit a
horthysta propaganda hirdetett, hogy a szovjet egységek
lemészárolják a védtelen lakosságot, stb.
A háború okozta rendszertelen étkezés miatt egészségileg
lerobbantam. A városban orvos nem volt. Az utcánkban,
nem messze tőlünk a felvégesi óvodában szovjet katonai
kórházat rendeztek be. Emlékezetem szerint a nagymamám
kipuhatolta, hol lakik az egyik katonai orvos. Szemben az
óvodával volt a szállása, ahol elintézte, hogy az orvos fogadjon. Édesanyám a megjelölt időpontban elvezetett, a fiatal
orvos megvizsgált. Tolmács nem volt, így előkerült a németmagyar kézi szótár, amit a háziak és az orvos is tudott
forgatni és így a négy szóból álló gyógymód összeállt. Tejet,
tojást sokat enni! így gyógyultam meg. A város lakóinak is
így vette kezdetét a gyógyulás a háború okozta sebekből.
Dikó József olvasó

SZENZÁCIÓS PORST AJÁNLAT!
*

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

ÁRVÁI FOTO S ZAKÜ ZLETBEN
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„Legtöbbet túr,; ki tűr; 5 szenved maga,
Kit a szabad, víg élet elhagyja
De a lélek megbír bármely sokat
Ha a búban lel, osztályos társakat."
Shakespeare: Lear király

HÁROM NAP LAIKUS KÍVÜLÁLLÓKÉNT A
RÁKBETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
RENDEZVÉNYÉN
A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központban 1993. október 27-én alakult meg az ESÉLY Klub, a gyógyult rákbetegek
közössége Balkó Irén vezetésével, a Szolnoki Napforduló munkatársával. A klub összejöveteleit minden hónap utolsó szerdáján 14
órakor tartja. Sajnos még kevesen vállalják fel, hogy osztályos
társaikkal találkozzanak, viszont városunkban is egyre több gyógyult rákbeteg van.
Balkó Irén és a Rákbetegek Országos Szövetségének meghívására vettem részt 1994. szeptember 2-4. között Budapesten, a
szövetség III. vándorgyűlésén, mely az Európai Pszichológiai Társaság 8. Kongresszusához csatlakozó konferencia volt.
Szeptember 2-án este dr. Kovács Pál egészségügyi miniszter úr
megnyitója után Németh Kristóf mondta el Pilinszky János: A Nap
születése című versét, melyről úgy éreztem ez a Szövetség ars
poétikája.
Szombaton délelőtt Rákbetegek a családban címmel számos
előadást hallottunk neves professzoroktól. Az előadások nagy hatással voltak rám, lelkileg hol megráztak, hol felemeltek. Sajnos 10
évvel ezelőtt saját családomban tapasztaltam meg ezzel a betegséggel járó gondokat, nehézségeket.
Az orvos és a család kapcsolatról dr. István Lajos professzor úr
tartott előadást.
A gyógyuláshoz HIT-re, BIZALOM-ra, LELKIERŐ -re van
szüksége a betegnek, ebben mindenkinek feladata van, hogy hozzásegítse.
Én 10 évvel ezelőtt azt éreztem, hogy „leírták" 40 évesen a
férjemet, mert rákbeteg volt, - mi hiába küzdöttünk.
Ott három nap csodálatos dolgokat is tapasztaltam. Prof. dr.
Seuller Dezső mondta, a rákbeteg gyermekek 60-70 %-a meggyógyul, a leukémia már 90 %-ban gyógyítható gyermekkorban.
Együttműködésre, optimizmusra, harcra van szükség. A paramedicináról valló Seuller Dezső szerint a párhuzamos természetgyógyászatot nem kell elutasítani, a kezelést nem szabad abbahagyni, nyitva kell tartani a kaput a visszatérésre, a stratégiát egyeztetni
kell, a természetgyógyász ötször annyi időt fordít a betegre, mint az
orvos, így pszichikailag nagyobb hatást gyakorol rá. Dr. Polcz Alaine hangsúlyozta, hospis képzésben fontos szerepe van a laikusoknak. Mindenki számára nyitott, aki a hospis munka iránt érdeklődik. A Rákbetegek Országos Szövetségnek filozófiáját Mikéné
Bodor Mária elnök asszony fogalmazta meg: Az életminőség a
rehabilitáció fókuszában." Erőforrásuk: a rákbetegek önmaguk
akarnak tenni, önmagukért és másokért is. A Szövetség segítő,
támogató programokat szervez, szolgáltatásokat biztosít. Dr. Merényi Márta: Laikus segítők helye a daganatos betegek ellátásában
című előadásában vázolta, hogy ki lehet önkéntes segítő: egészséges ember, segítő attitűdökkel rendelkező, jó kapcsolatteremtő,
rákbetegségből gyógyult /kb. 2 év/, a betegségben nem érintett
személy, aki a képzésen részt vesz, elfogadja a követelményeket.
Délután: A család pszicho-dinamikája és változásai című szekció
munkájában vettem részt.
A legnagyobb megdöbbenésemre a résztvevők 90 %-a mellműtött volt, akik önkéntes segítőkké váltak. Az ország szinte minden
részéből, Nyíregyházától Letenyéig voltak. Alig voltunk „kívül álló"
laikusok. Vallottak betegségükről, gyógyulási folyamatukról, a családi, környezeti, a társadalmi kapcsolataikról, jelenlegi segítő tevékenységükről. Az ügy szeretete áthallatszott mindenki hangján.
Kiemelték a klubok munkáját, egymás segítését, az összetartozás
fontosságát, az összefogást. Be kellene vonni a klubok munkájába
az egészségeseket is, azzal is oldódna a TABU.

Vasárnap délelőtt, Európából érkezett vendégek, testvér szervezetek képviselői tartottak korreferátumokat. Ukrajnából, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Svájcból, Németországból. A hozzászólások mottója lehet a „határokat legyőzni, egymást támogatni." Bebizonyítani, hogy a rák nem egyenlő a halállal. Életben maradni. A reménység sugara az ég felé tartott tenyérből - ez soha ne aludjon ki.
Nagyon sokat jelentett számomra egy hat éve gégeműtéten
átesett asszonnyal egy szobában lakni, aki egy év után sok gyakorlással, nagy akaraterővel megtanult újra beszélni. Önkéntes segítővé vált, minden héten két alkalommal Mórról felutazik Budapestre
a klubba, hogy beszélni tanítsa sorstársait, hittel, optimizmust sugárzó tekintettel. Otthon szőlőjét műveli.
Asztaltársaim közül két mellműtött nő volt nagy hatással rám.
Őszintén vallottak életükről, betegségükről, hogyan váltak önkéntes segítőkké. Kati Szentesen lakik, 41 éves fiatalasszony, 11 éve
műtötték, csodálatosan szervezi a városban az új műtött betegek
kórházi látogatásait. Öten vannak sorstársak, akik hitet, reményt,
lehetőséget, PÉLDÁT, a betegnek megfelelő PROTÉZIST
visznek. Kati dolgozik, nem járult hozzá leszázalékolásához.
Mária néni 80 évesen Gyulán vállal missziót, ezen a területen.
Tizenegyszer műtötték, már hat éve esett át mellműtéten. Megkérdeztem, hogy ilyen idős korban (egyébként alig látszik 60 évesnek)
mi készteti arra, hogy sorra látogassa sorstársait, viszi nekik a
lehetőséget? Amikor Őt műtötték túl a 70-en, nem törődtek vele,
hogy milyen lelki traumát jelent még idős korban is a nőiesség
jelképének az elvesztése. Nem ajánlottak neki protézis lehetőséget
sem. Ezért segíti asszonytársait, hogy ők ne érezzék át a kiszolgáltatottság, az elfordulás a csonkítás" érzését. A kórházból már úgy
menjenek vissza környezetükbe, mintha mi sem történt volna.
Mária néninek a családja segített, hogy ilyen erős és elkötelezett
még 80 évesen is. Kívánom neki, hogy sokáig éljen és segítsen
másoknak.
Mindvégig azt éreztem, hogy a társadalomban még ma is TABU
téma a rák. Álig van felvilágosító tevékenység. Még csak a betegek
érzik azt, hogy milyen fontos a segítő kéz, az együttérző lélek.
Szeretnék minden, ma még egészséges embert (minden ötödik
ember rákban betegszik meg) felrázni, hogy figyeljünk oda környezetünkre, a megelőzés területén önvizsgálat, öntesztelés, a család
kerüljön előtérbe. Segítsük embertársainkat, „ne írjuk le" a rákbetegeket, segítsük gyógyulásukat, hitet, reményt, bizalmat adva.
Több egészségprogramra lenne szükség az iskolában és minden
működő közösségben, a civil társadalomban.
Nagy érzelmi ingadozáson estem át a három nap, - hol a hideg
kirázott, hol a meghatottság hatott át egy-egy beszélgetés kapcsán.
A zárszó előtt megköszöntem Mikéné Bodor Mária elnök
asszonynak, hogy ezen a konferencián, mint „félig" kívül álló laikus
részt vehettem, megköszöntem az előadóknak, beszélgető partnereimnek azt az ismeretet, lelki épülést, amit nekem nyújtottak.
Csodálatos emberekkel lehettem együtt, amit remélem az eddig
leírtakból Ön, kedves olvasó is megérezhetett.
Talán ilyen igaznak még sosem éreztem férjem búcsúlevelének
legszebb mondatát „Remek dolog az élet, csodálatos lény az ember."
Kérem, tegyünk érte mindannyian. Hívom, várom Önöket az
ESÉLY klubunkba, a hónap utolsó szerdáján.
Köszönöm, hogy elolvasták írásomat.
Sülye Károlyné
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Kis mesterek a nagyközönség előtt

Kiállítás a kézművestábor alkotásaiból
Az idén 65 fős létszámmal Bartapusztán szervezte meg kézművestáborát az „Apáról fiúra" Alapítvány, ahol
a volt iskola épülete és hatalmas kertje
ideális környezetnek bizonyult az ötféle kézművesség: fafaragás, gyöngyfűzés, nemezelés, agyagolás és szalmafonás elsajátításához. A gyerekek állandó
csoportokra osztva naponkénti váltásban tevékenykedtek a felsorolt mesterségekben hozzáértő oktatók irányítása
alatt. A programot táncházak, daltanulás és érdekes előadások színesítették,
amelyeken pásztormeséket hallgattak,
ismerkedtek a város történetével, és
ízelítőt kaptak a különböző népszokásokból is. Majd mindennap „elutaztak"
egy-egy tájegységbe, „bejárták" DélDunántúl, Erdély és persze az Alföld
különböző vidékeit is. Volt lehetőség
egyéni foglalkozásra is, délutánonként
mindenki kedve szerint választhatott a
lószőrfonás, drótékszer-készítés, gyertyamártás, batikolás között.

A résztvevők keze munkáját dicsérő
sok tárgyból a Helytörténeti Múzeumban kiállítást rendeztek, melynek megnyitójára szept. 28-án került sor. Szabó
Antal, a Bercsényi Gimnázium történelem szakos tanára, a múzeum igazgatója meleg szavakkal méltatta az Alapítvány és a tábor növendékeinek tevékenységét, majd a szavak helyét a zene
vette át, a helyi Moha és Páfrány népzenei együttes rövid népzenei csokorral
fokozta az egyébként is bensőséges
hangulatot. Ezután már a több, mint
kétszáz kiállítási tárgyé lett a főszerep,
a megnyitón résztvevők zömét kitevő
alkotók és azok szülei örömmel fedezték fel a saját remekeiket, de ugyanolyan örömmel és érdeklődéssel vették
szemügyre a társak alkotásait is.
Az okt. 9-ig tartó kiállítás szervezői
remélték, hogy a tárlat széleskörű érdeklődést vált ki, s szélesíti a kézművesség, folklór iránt érdeklődő fiatalok körét is.

Csúcstechnológia a mezőgazdaságban

Taurina gépbemutató a Béke Mgsz-ben
A silózás csúcstechnológiájával ismerkedhettek meg szeptember 19-én a szakemberek a Béke Mezőgazdasági Szövetkezetben. A Taurina Agrár Kft. mint a
CLAAS cég területi képviselője bemutatót szervezett, amelyre a CLAAS a Jaguár
880-as önjáró szecskázógépét hozta el, amelyről azt állítja a gyártó, hogy az
elkövetkező 15 év meghatározó technikája lesz a tömegtakarmány termesztésben.
Közép-Kelet-Európában először Magyarországon mutatták be a többfunkciós
nagy teljesítményű gépet. A CLAAS cég bemutató teamja bebizonyította a
mintegy száz érdeklődőnek, hogy a nyolcsoros kukorica adapterrel felszerelt
masina könnyen kezelhető, az alkatrészek cseréje, a kaszák élezése könnyen
megoldható. A gép megbízhatóságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a Béke
Szövetkezetben a
szarvasmarha állománynak ez az egy
gép képes levágni a
silókukoricát optimális időn belül. Szabad kapacitására bérmunka szervezhető a
környező gazdaságoknál. A gépbemutató
után a Taurina teljes
körű árubemutatót
és vásárt tartott az
Alfa Laval készülékeiből és berendezéseiből, amelyek forgalmazása a kft. fő
profilja.
-P-
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A tudás elismerése
érdekében

„PRO SCOLA
BERCSÉNYI"
A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium alapítványt hozott létre
„Pro Scola Bercsényi" elnevezéssel.
Az alapítvány célja: az intézményben tanuló kiemelkedő képességű diákok anyagi támogatása, hazai és külföldi ösztöndíjak biztosítása, valamint a
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása. Az alapítvány
kuratóriuma öt főből áll. Elnöke dr.
Tivadar József törökszentmiklósi orvos
tagjai: Balogh Pál, dr. Barnabás Ferenc, Ridegné Tivadar Margit és dr.
Vida Ildikó. Az alapító képviselője Lukács Ferenc gimnáziumi tanár, aki
nyugdíjasként is aktívan vesz részt az
oktatásban és az alapítvány céljainak
megvalósításában.
A számlájukra ezideig befutott öszszeg azonban kevésnek bizonyul a kitűzött cél eléréséhez, ezért örömmel és
köszönettel fogadnának további támogatást. Anyagi hozzájárulást a törökszentmiklósi OTP RT-nél vezetett 824000774-2 sz. számla javára lehet
eszközölni, vagyontárgy átruházása pedig a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal és birtokbaadással történhet.
Az alapítvány sok segítséget kap az
Öregdiákok Baráti Köré-tői, amely
mintegy két éve alakult a hajdani Alma
Materben. Tagjai az intézményben
végzett diákok. Segítségükkel és közreműködésükkel tervezik a Bercsényi
Miklós Gimnázium 50 éves fennállásának megünneplését is.
Sz. Zs.

ISMERI MÁRA

j

FÉNYSZÖV
ÚJ AJÁNLATÁT?
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Aki reggek 8 órakor leadja színes filmjét,
már
]
du. 4 órakor gyönyörködhet felvételeiben. |
A többi szolgáltatásunkkal is szeretettel \
várjuk régi és új vendégeinket légkondi- 1
cionált üzletünkben.
\
•
Ajándékot nem adunk, de a legolcsóbbak 1
mi vagyunk!!!
[
•

Győződjön meg róla!!! j
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PÉNZTÁRKEZELŐI TANFOLYAMA
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÁFÉSZ-NÉL
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ vezetői szerint a
kereskedelemben kulcspozíciós szerepet tölt be a pénztárkezelés. A boltoknak és a vásárlóknak egyaránt érdeke a
gyors és pontos áralkalmazás, az árak ismerete, a gyors

A jó pénztáros szinte zongorázik
kiszolgálás! Mivel ezen a téren akad még javítanivaló, úgy
döntöttek, lehetővé teszik dolgozóik e területen való továbbképzését. Pénztárgépkezelő tanfolyamot szerveztek

azon eladó szakmával rendelkező dolgozóik számára, akik
ilyen szakképesítéssel nem rendelkeznek, s hajlandóságot
mutattak a tanulásra. Az oktatás és vizsgáztatás lebonyolítására a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző szolnoki képviseletét kérték fel, de az ő oktatóik mellett a szövetkezet számviteli és kereskedelmi vezetői is tartanak előadásokat számviteli és adminisztrációs témákban.
A költségeket - 10.000 Ft/fő - természetesen nem a dolgozók fizetik, s mivel a képzési idő három hónap, a 30
jelentkező java része pedig - vannak tiszatenyőiek, tiszapüspökiek és kengyeliek is - törökszentmiklósi, az utaztatás,
szervező munka s dolgozók tanulásának könnyítése érdekében a tanfolyamot Törökszentmiklósra helyezték ki. Erre a
célra a központ egyik helyiségét, benne a gyakorláshoz szükséges 15 db modern pénztárgépet biztosítottak a szervezők.
A résztvevők két 15 fős csoportban, heti 2x4 órában sajátítják el a tudnivalókat, amely időre munkaidő-kedvezményt
kapnak. A munkavállaló a tanulmányi szerződésben kötelezi
magát, hogy a szakképesítő bizonyítvány megszerzése után
12 hónapon keresztül munkaviszonyát a munkáltatónál
megtartja, a másik fél pedig garantálja, hogy a tanulmányok
sikeres befejezése után a dolgozót pénztárosi munkakörbe
helyezi

NYUGDÍJAS KI MIT TUD? TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

MOST MÁR A MEGYEI DÖNTŐ KÖVETKEZIK
Szombat délután szokatlan látvány
fogadta a Művelődési Központba véletlenül betérőket. Az emeleti folyosót és
termeket idős emberek vették birtokba, többen sétálgatva félhangosan verseket mondtak, mások csoportokba
verődve énekeltek, tárogató hangjai,
citeraszó keveredtek a levegőben. Val a m e n n y i e n a nyugdíjas KI M I T
TUD?-on való fellépésükre készültek.
Tíz órakor Sülye Károlyné, az intézmény igazgatója meleg szavakkal
köszöntötte az idős embereket, akik
közül többen már évek óta újból és
újból bebizonyítják, hogy a hajlott korral nem jár együtt a játék, az együtt
játszás örömének elvesztése, majd az
Idősek Világnapja alkalmából virággal
köszöntötte a nemes versengés két,
nyolcvanadik évét betöltő résztvevőjét.
Örömmel mondta el, hogy az országosan egyedül álló kezdeményezésnek esetenként máshol is rendeznek nyug-

díjas KI MIT TUD-ot, de évek óta
rendszeresen csak Szolnok megyében az évek folyamán egyre nagyobb sikere
van. Az idén már öt helyen - Mezőtúr,
Cibakháza, Jászapáti, Karcag, Törökszentmiklós - rendeztek elődöntőket,
160 műsorszámot hallgattak meg a zsűrik, köztük Heves, Békés és Hajdú-Bihar megyékből jelentkező nyugdíjasok
produkcióit is. Az idén, a Családok éve
alkalmából „Együtt az unokákkal" címmel, külön kategóriát is programba írhattak a szervezők, amelyre szép számmal neveztek be a nagyszülők unokáikkal együtt.
A megnyitó beszédet követően a Fehér Csülag cigány folklóregyüttes hangulatos műsorral oldotta a feszültséget,
majd kezdetét vette a vetélkedő. Az
izgatottság érthető volt, hiszen most az
is eldőlt, hogy mely produkciók jutnak
tovább az október 15-i törökszentmiklósi megyei döntőre. Igaz, hogy nem

mindenki juthatott tovább, de mindazok, akik eljöttek ide s színpadra léptek, eleve nyertesek voltak, hiszen magukénak mondhatták a társak és közösség tapsait. Mert tapsból is szurkolásból ezen a napon mindenkinek bőven
jutott, csak a háromtagú zsűrinek főhetett a feje. Hiszen, ha a memória néhanéha ki is hagyott egy kicsit, a lámpalázat esetenként nehezen is sikerült legyőzni, mind a 25 produkció - legyen az
egyénileg vagy csoportosan előadott
műsorszám, vers, énekszám, hangszerszóló vagy jelenet - nagy lelkesedésről, felkészültségről és sok-sok próbáról adott bizonyságot. Végül az ítészek csaltak is egy kicsit, mert a megszokott hat műsorszám helyett hetet
juttattak tovább a megyei versenyre,
ahol a bejutottak ismét bizonyíthatnak
majd. Velük október 15-én még egyszer találkozni fogunk.
-P-
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Bosszúvágyon győzött a szerelem?

A vád: fegyveres rablás
Hosszú idők óta húzódó, érdekes
fordulatokban bővelkedő ügyet zártak
le a törökszentmiklósi nyomozók az
elmúlt héten. A nyár közepén lapunk
is hírt adott a tiszabői álarcos rablókról, de az ügy részleteire csak most
derült fény.
Jenei Borbála, tiszabői egyedül élő
idős asszony július 18-án éjjel szokatlan zajra riadt fel. Odakintről motoszkálást hallott, s kinézve az ablakon,
egy álarcos alakot pillantott meg. Felkapcsolta a kinti villanyt, de az illetőt
alaposabban nem nézhette meg, mert
valaki - az álarcos nem lehetett - azonnal lekapcsoltam villanyórát, s minden
sötétbe borult. A néni hallotta, hogy
törik a kamraablak üvege, beszakad a
kamraajtó, s a konyhán keresztül máris
a szobában termett a maszkos alak egy
gyertyával a kezében. Rárivallt a
reszkető nőre, hogy elő a pénzt, s mikor az tagadta, hogy komoly összeg
volna a háznál, kutatni kezdett. Kirámolta a szekrényt, magához próbálta a
ruhákat, de úgy látszik, nem tetszettek
neki. Egy táskában viszont talált egy
arany pecsétgyűrűt és aranyláncot, a
konyhában pár száz forintot és egy vadonatúj, még kicsomagolatlan kést.
Ezeket eltéve immár az ajtón át távozott.

A bejelentés nyomán a nyomozók
számba vették a szóba jöhető gyanúsítottakat, kihallgatták őket, házkutatásokat tartottak, de eredményre nem
jutottak.
Már-már úgy tűnt, eggyel szaporodik a felderítetlen esetek száma, mikor
bekövetkezett az első váratlan fordulat. Megjelent a rendőrségen a helybéli
Mága Katalin édesanyja aki bejelentette, hogy a rablást lánya élettársa,
Csík Zoltán követte el, aki fel is ajánlotta neki megvételre a pecsétgyűrűt.
Az előállított Mága Katalin megerősítette az anyja által elmondottakat, ő is
élettársára vallott.
Ekkor immár gyanúsítottként Csík
Zoltán került sorra, aki nem tagadta
ugyan, hogy tud a rablásról, de állítása
szerint éppen Katalintól, aki el is mesélte neki, miként történt a dolog. Szerinte párja egy ő általa elkövetett félrelépés miatti bosszúvágytól tüzelve
mártotta őt most be, amihez anyósát is
megnyerte. Az újabb kihallgatást
újabb fordulat követte. Mága Katalin
elismerte, hogy részt vett a bűnügyben,
de nem egyedül, hanem Csík Zoltánnal kettesben, aki viszont továbbra is
kategorikusan tagadta a részvételt. Tovább folyt a bizonyítási eljárás, s a következő, most már végleges fordulat a

szembesítéskor következett be. A páros hölgytagja bejelentette, hogy haragja immár véglegesen elpárolgott
társa iránt, s töredelmesen bevallotta,
egyedül, segítség nélkül követte el a
bűntettet, s eddigi vallomásait visszavonja. A nyomozóknak föl volt adva a
lecke. A helyszíni szemlék során bebizonyosodott, hogy mindkét fél ismerős
a portán, s mindketten olyan részleteket mondtak el, amelyikről a másik
nem is tudott. Csík ráadásul olyanokat
is elkotyogott a „Kati által neki elmondottakból", amiről annak fogalma sem
volt, ő maga pedig csak úgy szerezhette
meg ezen ismereteket, ha jelen volt az
ominózus éjszakán.
A nyomozati anyag alapján a rendőrségnek meggyőződése ugyan, hogy
Mága Katalin megtért szerelmében
csak rovott múltú, súlyos büntetésre
számítható élettársát fedezve vállalta
magára a rablást, de további bizonyítékokat a férfi ellen nem tudott szerezni.
Hogy a meglévők elegek-e, a bíróság
dönti majd el. Csík Zoltán szabadlábon, Mága Katalin előzetes letartóztatásban várja a tárgyalást, amelyben a
vád ellenük csoportosan elkövetett
fegyveres rablás lesz.
Hirt

Két férfi, majdnem egy eset

Kiskorúak megrontásáért felelnek a névrokonok
Két, jellegére nézve szinte tejesen hasonló, súlyos ügy végére tettek pontot a
napokban a törökszentmiklósi rendőrkapitányság nyomozói:. Az előzetes letartóztatásban felelősségvonásra váró Sz.
Sándor és Sz. Péter ugyancsak névrokonok, alantos ösztöneikben azonban nagyon is hasonlítanak: mindketten fiatalkorú lányoknál próbáltak örömöket keresni.
Sz. Sándor ellen - aki második feleségével, annak előző házasságából hozott
17 éves lányával B. Erikával, három közös gyermekükkel és anyósával lakik együtt egy háztartásban - nevelt lánya tett
feljelentést még július elején. Zaklatott
hangon mesélte el a rendőrségen, hogy
előző napon nevelőapja lucernagyűjtés
címén kivitte Bartapusztába, ahol fajtalankodni kezdett vele, s az erőszaktól
csak egy véletlenül arra járó gépkocsi
mentette meg.
Meghallgatása során azt is elmondta,
hogy nevelője kilencéves kora óta molesztálja, s - lévén az többszörösen bün-

tetett előéletű csak akkor van tőle nyugta, ha éppen börtönbüntetését tölti.
Részletesen elmesélte, miket tett vele Sz.
Sándor, de mivel az minden esetben nagyon komolyan megfenyegette, hogy
agyonüti, ha szólni mer valakinek, eddig
visszatartotta a félelem. Most viszont, a
lucernásban rá kellett jönnie, a férfi elég
nagynak tartja már ahhoz, hogy ha arra
módja nyílik, az erőszaktól se riadjon
vissza.
Mivel az azonnal előállított gyanúsított mindmáig következetesen tagad, a
rendőröknek igen alapos, hosszú ideig
tartó bizonyítási eljárásba kellett kezdeniük. Ennek során kiderült, hogy Sz. Sándor roppant agresszív, erőszakos ember,
aki rettegésben tartja családját, s ezért
történhetett meg, hogy bár Erika zaklatásáról édesanyja és nagyanyja is tudott,
a dolog eddig titokban maradt. Most viszont, hogy kipattant az ügy, lekerültek a
lakatok a szájakról, s a szembesítések
során mindhárman a férfi szemébe
mondták annak galádságait, s vallomá-

suk mellett mindvégig ki is tartottak. A
rendőrség igazságügyi elmeszakértőt is
bevont az ügybe, aki kizárta a lány részéről a meseszövés lehetőségét, meggyőződött róla, hogy valóságos élmények alapján mondja el a történteket, s azok felelevenítése másfél hónap után is megrázkódtatást okoz neki.
A gyanúsított tagad ugyan, s azt állítja,
a három nő bosszúból, s hogy vagyonából
kiforgassa, találta ki a mesét, de ezzel
nem segít helyzetén. A bizonyítékok - a
vádlottól való félelmük miatt nevük elhallgatásának kérésével mások is tanúskodtak s az elmeorvos szakértő véleménye alapján az ügyészség erőszakos
közösülés és megrontás bűntette miatt
emel majd vádat, s mivel egyikért 5-10, a
másikért 2-8 évszabható ki, feltételezhető, hogy Sz. Sándor ezúttal 7-8 évnél kevesebbel nem ússza meg.
*

*

*

(folyt, a 20. oldalon)
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UJABB „FENYES
SIKEREK
ATLÉTIKÁBAN

Úgy tűnik, atlétáink e nyári szünetben elhatározták, hogy
a pihenő letelte után nem kerülhet komolyabb versenyre
sor, ahonnan érmekkel, netán országos bajnokkal ne térnének haza. Az alapot, mint arról korábban más beszámoltunk, a debreceni Serdülő Atlétikai Európa-találkozó teremtette meg, amelyen hat versenyzőnk 12 érmet akaszthatott a nyakába, s a szeptember sem volt kevésbé sikeres.
Először az UTE-pályán, az iíjúsági tízpróbások versenyén sikerült újabb országos bajnoki címeket elérni. Az
embert próbáló kétnapos versenyen Bertán Gábor és Tóth
Nándor tett ki alaposan magáért, mert csapatban sikerült a
dobogó legfelső fokára lépniük.
Bertán Gábor - nemrég mutattuk be olvasóinknak - most
érte el tizedik éve végzett munkájának legfényesebb sikeréff
Az elért 6390 pontos eredménye aranyjelvényes minősítést
érdemelt, s külön kiemelendő a tíz versenyszám közül a
magasugrásban elért 203 cm-es eredménye.

Debrecenben 1. Csontos Rozália, 2. Lovas Anett
Részeredményei: 100 síkfutás: 12.23 mp, távolugrás: 667
cm, súlylökés (6 kg-os súly): 14.02 m, magasugrás: 203 cm,
400 m sík: 56.66 mp, 110 m gát: 17.01 mp, diszkószvetés: (1.5
kg-os) 36.48 m, rúdugrás: 370 cm, gerelyhajítás: 56.72 m,
1500 m: 5:31.80 p.
Tóth Nándor kilencedik éve atlétizál és többször országos helyezést ért már el. A mostani 5941 pontos teljesítményének értékét növeli, hogy első éves ifjúsági versenyző, így
jövőre is van lehetősége ebben a korosztályban versenyezni.
Ezen a bajnokságon mindössze 59 ponttal maradt el az
aranyjelvénytől.
Részeredményei: 100 m síkfutás: 11.86 mp, távolugrás:
605 cm, súlylökés (6 kg-os súllyal): 12.91 m, magasugrás: 182
cm, 400 m síkfutás: 56.43 mp, 110 m gát: 17.32 mp, diszkoszvetés: (1,5 kg-os) 36.04 m, rúdugrás: 340 cm, gerelyhajítás: 46.50 m, 1500 m: 5:12.38 p.
A két versenyző ötvenhat bajnoki ponttal gyarapította a
TSE atlétikai szakosztályának eredményességét.

Edzőjük: Bertán István, ül. Jávor László
Ezután került sor a serdülő B" kategóriás egyéni országos
bajnokságra a Népstadionban, ahonnan úgy tértek haza az
atlétapalánták, hogy a nemesfém mindhárom változatából

Szintén Debrecen: Bussay Péter ezüstérmes
hoztak egyet-egyet, s emellett több döntős helyezést is értek
el. A legfényesebb sikert ismét Csontos Rozália könyvelhette el, aki nemrég kétszeres országos bajnok létére is úgy
nyilatkozott, hogy a debreceni két arany ellenére kevésnek
érzi teljesítményét az OB-n való jó szerepléshez. Szerencsére jóslata nem vált be, mert az összetett B" változat után
egyéniben is a dobogó legfelső fokára léphetett, ráadásul
magasugrásban egy ezüstérmet is begyűjtött. A harmadik
érem, a bronz tulajdonosa Bussay Péter lett távolugrásban,
akinek teljesítménye azért különlegesen dicséretes, mert
korábbi kerékpárbalesetben szerzett sérülése még mindig
nem jött rendbe teljesen. Fájó bokával így is 526 cm-re
repült.
Eredmények:
Lányok:
80 m gátfutás: 1. Csontos Rozália (12,79)
magasugrás:
2. Csontos Rozália (153 cm)
5. Lovas Anett (140 cm)
súlylökés:
6. Pintye Beáta (9.53 m)
Fiúk:
3. Bussay Péter (526 cm)
távolugrás:
5. Bussay Péter (42.56)
300 m sík:
5. Bussay Péter (1:37.00)
500 m sík:
gerelyhajítás: 5. Szuromi Attila (49,92 m)
8. Karancsi Tamás (47.00 m)
súlylökés:
7. Bognár Péter(12.10 m)
Edző: Bertán István

MEDDIG TART A JO SZÉRIA?

VILLÁMLÁTOGATÁS
A LABDARÚGÓKNÁL
Az idénykezdő két vereség és egy döntetlen után úgy
tűnik, fordulat következett be a TSE labdarúgóinak szereplésében. Jászapáti ellen 4:1, Besenyszög 2:1, Vegyiművek
4:2, Szászberek 2:2, Martfű 2:1 és Jászboldogháza 4:1. Öt
győzelem és egy idegenbeli döntetlen a mérleg, ami kívülről
igen szép eredménynek tűnik. így látja az edző is? - tettük
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dolgot tovább kell sulykolnunk, ha még előbbre akarunk
lépni.

fel Márton Ferencnek a kérdést a Boldogháza elleni győzelem után.
- A pontszerzéssel mindenképpen elégedett vagyok, de a
Szászberek elleni döntetlennel nem. Számtalan helyzetet
dolgoztunk ki, de mind kihagytuk, s a végén örülhettünk az
egy pontnak. Játékban még mindig csak 60-70 percesek
vagyunk, időnként baj van a figyelemmel és összpontosítással is. A védelem fegyelmezetlensége miatt kontrából még
mindig elkerülhető gólokat kapunk, ami mindenképpen
változtatnunk kell. Ugyanakkor támadásaink gyakran körülményesek, ritka a kevés átadásos gyors akció. Ezt a két

- Megjött-e már a hiányolt önbizalom, esetleg az öt győzelem után túl nagy is lett kicsit?
- Csírái jelentkeztek, de határozottan felléptem és fellépek bármiféle nagyképűség ellen, a győzelmek után is kapnak a fiúk, ha a hozzáállással baj van. Egyetlen ellenfelet
sem szabad lekezelnünk, mert az könnyen megbosszulja
magát. Sokat javult ugyan a csapatszellem, de még mindig
nem tudjuk azt nyújtani, ami szerintem a gárdában van.
- Mire lehet számítani a következő mérkőzéseken?

^

- Most a jó erőkből álló Jászboldogházán voltunk és
sikerült elcsípni mind a két pontot. Ezután a 0 pontos
Alsószentgyörgy jön hozzánk, ellenük csak a győzelem jöhet
szóba. Az ezt követő alattyáni összecsapást háromesélyesnek látom.
- A sorozatgyőzelmek után is marad az 5-8. helyes célkitűzés?
- Igen. Most éppen a helyünkön vagyunk, s ezt szeretnénk
elsősorban tartani. Persze akkor sem sírnánk, ha a tervet
sikerülne túlteljesítenünk, de hogy igazán mire vagyunk
képesek, az ezután következő komoly ellenfelek ellen dől
el. A csapat még éretlen, de bízom benne, hogy tavaszra
teljesen összerázódunk.
PÁSZTOR

A pályán s nem az agyakban van kavarodás

|
|
|
|
|
|
|
f
|

ÁFÉSZ ŐSZI VÁSÁR

ÁFÉSZ

Okt. 5-15-ig

Törökszentmiklós

Több mint 100 fele árucikket
engedményes áron kínálnak
boltjaink.

Ipari részlegei az alábbi szolgáltatásokkal
álllnak a lakosság és közületek rendelkezésére:

Olcsóbban vásárolhat:
-felvágottat, tejet, tejterméket, lisztet,
|
-citrom és narancsleveket, Sióó szűrt és rostosleveket,
f
-Eszkimó jégkrémet, Negró cukorkákat,
|
-háztartási kekszet, szelet csokoládékat, kakaóport,
|
-Maggi leveseket, fűszereket, margarint,
|
-mosóporokat, mosogatószereket, súrolókat, öblítőt,
f
-padló és bútorápolót, ablaktisztítót,
|
-samponokat, tusfürdőt és testápolókat, hajlakkokat,
|
-Liberó pelenkákat, babahintőport és babaápolási cikket. |

Tűzoltó készülékek javítása ellenőrzése;
Villanymotorok javítása, tekercselése;
Építőipari 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:

RUHÁZATI CIKKEK

ÁFÉSZ központ

20-40% árengedménnyel
I

Keresse fel boltjainkat!

|

Ö n is jól jár - mert ismét olcsóbb az ár!

| Több üzletünkben árubemutatót tartunk kóstolóval.

Törökszentmiklós, Kossuth út 139.
Tel: 252; 106; 156; (56) 378-444

Síremlékek megrendelkése:
|

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KOSSUTH ÚT 159. TEL.: 335.
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Gyógyszertári

A Városi Művelődési Központ
folyamatosan működő közösségei

ügyelet:

•okt. 15-16,
<jkt/2£-3&

í$m
í$m
' ism
i$m
15/66

Kbssulh
AUoasy

AUo&yurt,
Almásy u. 2.

15/66

HALOTTAINK:
Papp János /64 éves/; Mihály János
/53/; Sarkadi János /53/; Raffael
Péterné Széles Erzsébet /85/; Kocsis
Lászlóné Sárosi fyíagdolna /71/;
Zelenák Menyhért /72/; Bognár
Károlyné Serege Rózsa 1191; Győri
Zsigmondné Csernai Katalin /41/;
Antal János /45/; Libor Józsefné Vadas
Anna /81/; Illés Mártonné Rajna Mária
/82/; Sz. Kiss Gergelyné Balogh Mária
/78/; id. Simon István /77/; Markóth
Imréné Magda Julianna /76/;
Mészáros Ferenc /54/; Nagy Sándor
1111; Szűcs László /38/; Jakab
Sándorné Petruska Eszter /85/; Pádár
Mihály 1191

Nyugodjanak
békében!
(a 17. oldal folytatása)
I. B. még túlságosan kicsi ahhoz, hogy
tudja, mi történt vele, s ahhoz is, hogy
följelentést tegyen. Áz örökbefogadott
kislány alsó tagozatos általános iskolás,
akit május 16-án reggel nevelőapja
majdnem az iskoláig elkísért. Sajnos csak
majdnem, s így nem is sejthette, hogy a
kislány nem az iskolának veszi az irányt,
hanem barátkozni indul a környéken. A
tanító néninek tűnt fel reggeli hiányzása,
aki értesítette először az anyát, maid vele
egyetértésben a rendőrséget. Megkezdődött a keresés, a nyomozók a kérdezősködés módszerét alkalmazva követték a
kislány nyomát egészen Sz. Péter, Almásy úti büféjéig - a szemtanúk oda látták
utoljára bemenni -, ahol azonban a nyom
megszakadt. Hiába csöngettek, nem nyitott ajtót senki. Tovább folytatták a keresést, s kb. egy óra múlva rátaláltak, egy
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hétfő
Horgászok
Nyugdíjas Klub
páratlan hét kedd
Kézimunka Szakkör
hétfő
Képzőművészeti Kör
szerda
Fazekas Szakkör
hétfő
Origami Klub
csütörtök
Modellező Szakkör
péntek
szerda
Szövő Szakkör
Kismama Klub
páros hét hétfő
Gyermekeiket Egyedül Nevelők Klubja

15 óra
15 óra
14 óra
14,30 óra
14 óra
16,30 óra
16 óra
16 óra
10 óra
okt 20.17.30 óra

A Hit Gyülekezete
Életmód Klub
Városvédők Klubja
Piéte Kör
Aerobic
Kondicionáló torna

18 óra
17 óra
18 óra
17 óra
18 óra
19,30 óra

szerda
kedd
kedd
páros hét szerda
hétfő, csütörtök
hétfő, csütörtök

Mozgássérültek Klubja
szervezés alatt
„A sárkány ébredése" szerepjátszó csoport
Kung Fu

péntek

15 óra

kedd, péntek

18 óra

Néptánciskola alsó, felső tagozatosok számára
szerda
15 óra
Ifjúsági Klub
péntek
17 óra
Egészség-Jóga tanfolyam
Szabás varrás tanfolyam
kezdőknek, haladóknak
A fenti csoportok működéséről részletes információt a 30-as irodában kaphatnak a kedves érdeklődők. Szeretettel várunk minden korosztályt.
a VMK kollektívája
jégkrémet nyalogatva sétált a büfé közelében.
Mikor megkérdezték tőle, hol járt,
mit csinált, még a sokat tapasztalt nyomozók is alig hittek a fülüknek. A csöppség elmesélte, hogy odament Sz. Péter
bácsihoz - tőle, magától tudta a nevet -, s
kért tőle valami finomat. A bácsi végigvitte a lakáson, mindent megmutatott
neki, majd bevitte a hálószobába. Ott
levetkőztette, maga is levetkőzött, bebújtak az ágyba, ahol nagyon furcsákat
csinált vele. Az elhangzottak bőven kimerítették a fajtalankodás fogalmát, s
mint kiderült, a legrosszabbtól talán éppen a rendőrök már említett csengetése
mentette meg a gyermeket. Sz. Péter kilesve az ablakon meglátta a nyomozókat,
s nagyon megijedt. Gyorsan felöltöztette
a kislányt, megvárta, amíg tiszta lett a
levegő, kezébe nyomott húsz forintot,

Tórökszentmiklós é s Vidéke
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Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. n : 13
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Főszerkesztő: Pásztor Gábor

hogy egyen fagylaltot, s elküldte, de azzal
- a perverzvágy legyőzte a félelmet is -,
hogy kis idő múlva jöjjön vissza, s akkor
még kap tőle valamit.
Az azonnal előállított Sz. Péter elismerte ugyan, hogy I. B. ott volt nála,
adott neki enni, de állítása szerint utána
rögtön elküldte. A vádakat tagadta és
tagadja máig is, a bizonyítási eljárás során azonban kiderült, hogy itt sem kitalációról van szó. I. B. részletesen leírta a
lakást, a hálószobát, milyen alsónadrág
volt Sz. Péteren- elfogásakor is az volt
rajta sőt annak testjegyeit is. A pszichiáter igazolta, hogy a kislány valóban
megtörténteket mond el, így a tagadás
teljesen fölösleges. A vád Sz. Péter ellen
szemérem elleni erőszak bűntette lesz,
aki vélhetőleg ezután évekig önmegtartóztatásra kényszerül majd.
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