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25 éves a "hűtőgépgyár"! 

Új fejlesztés: az áruházi hűtffpultok hfftfftestjei 

Rendőkapitányi beszámoló városunk közbiztonságáról! 

Élre menekült a csőd elől az Öntöde! 
Riportunk a 10-11. oldalon 

Miért volt botrányos a Hort elleni kézilabda 
Sporthíreink a 18-19. oldalon 

mérkőzés? 

Amerikai tanárnő a Bercsényiben, 
amerikai szaktanácsadó a Székácsban 

írásaink a 12-13. oldalon olvashatók 
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VÁLTOZÁSOK A VÁLASZTÓKÖRZETEK HATÁRAIBAN! 
Törökszentmiklóson 14 körzetből 10 lesz 

Törökszentmiklóson a nyilvántartásban jelenleg 18407 fő 
választópolgár szerepel. A 10 körzetben tehát átlagosan 
1800 körüli választópolgár lesz, akiknek a bizalmát ki kell 
érdemelnie a jelölteknek. A 14-ről 10-re csökkenés miatt 
jelentősen nő a választókörzetek területe. Majd mindegyik 
körzethatár változik. A szavazóhelyiségek száma 22-ről 20-
ra csökken, úgy, hogy minden választási körzetben 2-2 sza-
vazóhelyiség lesz. 

Ezekben természetesen ugyanarra a képviselőjelölt-listá-
ra szavaznak majd a választópolgárok. 

Ismertetésre került a városban működő pártokkal az új 
körzetbeosztás, azok megtehették észrevételeiket. Sajnos a 
meghívott 11 pártszervezet közül csak három küldte el kép-
viselőjét a megbeszélésre. Érdemi változtatás nem történt. 
Az új javaslat szerint megszűnik az önálló külterületi man-
dátum, amit az MSZP nehezményezett. Más pártok elfogad-
ták az előterjesztett körzethatárokat. 

A legkisebb választói körzetben 1574, a legnagyobban 
2340 fő szavazhat majd. Négy szavazóhelyiség szűnik meg, 
és két új lép be: az új munkaügyi kirendeltség épületében, 
/volt MHSZ székház/ a Táncsics úton és az ipartestület 
Almásy úti épületében most szavaznak majd először. A 
kerületek területi változásáról a polgármesteri hivatalban 
lehet tájékozódni. 

Török A. 

Törökszentmiklós választókerületeihez tartozó szavazókörök és azok helye 
001. sorszámú választókerület választói a jelöltekre az 1. és a 2. szavazókörben szavazhatnak 

A 1. számú szavazókör helye: Ált. Isk. Diákotthon, Stadion út 3. sz. 
A 2. számú szavazókör helye: Munkaügyi Kirendeltség, Táncsics M. út 1. sz. 

002. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 3. és 4. szavazókörben szavazhatnak 
A 3. számú szavazókör helye: Ált. Isk., Kölcsey út 21. fsz. 1. sz. 
A 4. számú szavazókör helye: Ált Isk., Kölcsey út 21. fsz. 3. sz. 

003. sorszámú választókerület választói a jelöltekre az 5. és 6. szavazókörben szavazhatnak 
A 5. számú szavazókör helye: Ipolyi A. Ált. Isk., Kossuth út 169. sz. 
A 6. számú szavazókör helye: Béke Mgsz. Daráló, Kossuth út 277. sz. 

004. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 7. és 8. szavazókörben szavazhatnak 
A 7. számú szavazókör helye: Damjanich Úti Óvoda, Damjanich út 23. sz. 
A 008. számú szavazókör helye: Damjanich Óvoda, Bolyai úti bejáró 

005. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 9. és 10. szavazókörben szavazhatnak 
A 9. számú szavazókör helye: Hunyadi Ált. Isk., Hunyadi út 6. sz. 
A 10. számú szavazókör helye: 604. sz. Szakmunkásképző, Almásy út 51. sz. 

006. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 11. és 12. szavazókörben szavazhatnak 
A l i . számú szavazókör helye: Zeneiskola, Kossuth tér 5. sz. 
A 12. számú szavazókör helye: Ipartestület, Almásy út 43. sz. 

007. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 13. és 14. szavazókörben szavazhatnak 
A 13. számú szavazókör helye: Béke Mgsz. Közp. Rákóczi út 22. sz. 
A 14. számú szavazókör helye: Bacsó Úti Ált. Isk., Bacsó B. út 2/a. sz. 

008. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 15. és 16. szavazókörben szavazhatnak 
A 15. számú szavazókör helye: Kossuth Úti Óvoda, Kossuth út 21. sz. 
A 16. számú szavazókör helye: Surjány volt iskola, Kőrisfa út 10. sz. 

009. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 17. és 18. szavazókörben szavazhatnak 
A 17. számú szavazókör helye: VEGYTEK, Dózsa Gy. út 17. sz. 
A 18. számú szavazókör helye: Ált. Isk., Úttörő út 2. fsz. 1. sz. 

)10. sorszámú választókerület választói a jelöltekre a 19 és 20. szavazókörben szavazhatnak 
A 19. számú szavazókör helye: Ált. Isk., Úttörő út 2. fsz. 2. sz. 
A 20. számú szavazókör helye: Béke Mgsz., Sallai út 93. sz. 

választókerület területi beosztása megváltozott, egy-egy kerületben módosult az utcabeosztás, ezért felhívjuk a választópolgárok figyelmét a sze-
ly szerint kapott értesítők /kopogtató cédulák/ tanulmányozására. 

SZERK 

Az önkormányzati választások közeledtével egyre na-
gyobb érdeklődés kíséri a választásokkal kapcsolatos infor-
mációkat. Különösen így van ez az új választási törvénynek 
az ellenzék kivonulása után történt megszavazása óta. Tö-
rökszentmiklóson az 1990-es helyhatósági választásokon 
még huszonötezer fölött volt az állandó lakosok száma, s az 
akkori választási törvény szerint 14 egyéni választókörzetben 
választottak önkormányzati képviselőt a város polgárai. 
Emellett a pártlistákról 13 fő jutott mandátumhoz, így 27 
tagú képviselőtestület működött, s működik még jelenleg 
Törökszentmiklóson. Az ország lakossága folyamatosan 
fogy a nyolcvanas évek eleje óta, ami alól nem kivétel Miklós 
sem. Az elmúlt négy év alatt több százzal csökkent a város 
állandó lakosainak száma, ami jelenleg 24624 fő. így kategó-
riahatárt lépett át a település a választási törvény szerint, ami 
miatt most majd csak 10 egyéni választókörzet lesz a város-
ban. Az új választási törvény szerinti kompenzációs listás 
képviselői helyek száma pedig hét, így jelentősen csökken-
tett létszámú, 17 fős képviselőtestület alkotja majd a város-
ban az új önkormányzatot. A helyhatósági választások kö-
zeledtével elkészült a Város új választókörzeteinek leírását 
tartalmazó előterjesztés, melyről Pócz Zoltán jegyző adott 
tájékoztatást. 
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A SZERKESZTŐ 
Ott voltam a képviselőtestület április 

28-án tartott ülésén, figyelemmel kísér-
hettem, hogyan születik meg az önkor-
mányzati bérlakások elidegenítéséről 
szóló rendelet A végeredmény ott és ak-
kor szimpatikusnak tűnt. Mert mit is 
ajánlott az önkormányzat? A bérlők a 
forgalmi érték 50 %-áért vásárolhatják 
meg a lakásokat 25 éves részletfizetésre 
10 % kifizetése ellenében, s ha valaki 
egyösszegben tud fizetni, a vételár /a for-
galmi érték 50 %-a/ 25 %-áig további 
árkedvezmény illeti meg. Aztán akadtak 
még egyéb kedvezmények is, amelyek 
szintén igen kedvezőnek látszottak a 
majdani vásárlók szempontjából. Kívül-
állóként és laikusként fel sem merült ben-
nem, hogy a városatyák döntése később -
s az alábbiakban leírtakból talán kisejlik, 
nem is az ő hibájukból - általános felhá-
borodás tárgya lesz. Pedig így történt, s 
ennek a felháborodásnak akarva-aka-
ratlanul én is részese lettem. 

Ott voltam a Polgármesteri Hivatal 
harmadik emeleti nagytermében megtar-
tott októberi közmeghallgatáson is, s az 
idő teltével egyre meglepődöttebben fi-
gyeltem a lakosokkal zsúfoltan töltött te-
remben a mikrofonhoz lépők szavait. Ki-
vétel nélkül mindőjüknek az önkormány-
zati tulajdonú bérlakásának megvásárlá-
sával kapcsolatban volt panasza ugyan-
úgy, mint azon többeknek, akik azóta az 
utcán, itt-ott állítanak meg, s mondják, 
mondják sérelmeiket. 

A lényeg minden esetben ugyanaz: szí-
vesen élnének a jogszabályban biztosított 
vételi jogukkal, de a helybeli ingat-
lanforgalmi adatokkal összehasonlítva, a 
lakások tényleges műszaki állapotát fi-
gyelembe véve elképesztően irracionális-
nak, egyenesen sértőnek tartják az önkor-
mányzat által közölt vételárat, pontosab-
ban a megállapított forgalmi értékel Me-
sélik, hogy a szakértő vagy be sem ment, 
vagy csak néhány perces szemrevételezést 
tett a lakásban, s rögtön nekem szegezik 
a kérdést: - Hogy tudott reális és pontos 
összképet kapni az épület, ill. a benne 
lévő lakások műszaki állapotáról? Hi-
szen ha akarták volna, sem vehették így 
észre a balesetveszélyt rejtőthermofon ké-
ményeket, a talajvizes, salétromos pincé-
ket, a nem szabványos érintésvédelmi 
rendszert, az elhasználódott közműveze-

NEM VALASZOL 
tékeket, a vakolathiányokat, stb. Miért 
nem tesznek a forgalmi érték megállapí-
tásánál különbséget azon lakások között, 
amelyek felújítására volt pénze a Ta-
nácsnak, a VÜC-nek, s azok között, ame-
lyekre átadásuk óta soha nem jutott 
pénz? Miért veszik ezeket egy kalap alá, 
mondva, amelyik bérlő rendben tartotta 
lakását, annak jó állapotban van, aki 
elhanyagolta, megérdemli, hogy úgy ve-
gye meg 

Aztán találkoztam olyanokkal is, akik 
éppen a Polgármesteri Hivatal illetékes 
osztályáról jöttek éppen igen feldúlt álla-
potban. A forgalmi értéket mentek rekla-
málni, és az ügyintéző ahelyett, hogy vi-
tatta volna az általuk felsorolt tényeket, 
inkább arra hívta fel figyelmüket, örülje-
nek, hogy 50 % kedvezményt kapnak. 
Igen, de mihez képest? Az önkormányzat 
egy, a valós helyett 20-40 %-kal maga-
sabbforgalmi értékelés mögé bújva akar 
átlátszó kegyet gyakorolni az 50 % enged-
ménnyel? Ezt nem ő adja, törvény írja 
elő. Egyszóval becsapva érzik magukat, 
nem tudják, mit tegyenek, ugyanakkor 
dühöngenek, hogy hülyének nézik őket. 
Hiszen a hivatal tudhatja, hogy itt élnek 
Törökszentmiklóson, ismerik a lakására-
kat, tudják, hogy a lakásszövetkezet által 
rendben tartott hasonló szövetkezeti la-
kások mennyiért kelnek el. 

A panaszokat, szitkokat meghallga-
tom, de válaszolni soha nem tudok. Ha 
bérlő lennék, biztosan minden árat ma-
gasnak tartanék. Ha önkormányzat len-
nék, lehet, hogy a város érdekeit tartanám 
szem előtt. De hogy ez utóbbit mennyire 
kell előnyben részesíteni ugyanazon város 
lakosainak egy csoportja ellenében, meg-
ítélni nem tudom. Ezért tehát akkor sem, 
most sem válaszolok. Egyre viszont fel 
tudom hívni az érintettek figyelmét. Mos-
tanában alakult meg a lakásbérlők Or-
szágos Egyesületének helyi szervezete, 
amely mire ezek a sorok az olvasóhoz 
jutnak, megtartja nyilvános lakossági fó-
rumát a Művelődési Központban, ahol az 
önkormányzat és a bérlők képviselői 
megismerhetik egymás álláspontját, s ta-
lán ezek közelítenek is majd egymáshoz. 

PÁSZTOR 

A KÖZBIZTONSÁG 
JAVULT, A 

BALESETEK SZÁMA 
EMELKEDIK 

Rendőrkapitányi beszámoló 
a város közbiztonsági 

helyzetéről 
Az 1994. október l - jén hatályba 

lépett rendőrségi törvény külön fe-
jezetet szentel a települési önkor-
mányzatok és a rendőrség kapcso-
latrendszerének, A törvény megad-
ja az önkormányzatok és a rendőr-
ség közötti zavartalan együttműkö-
dés kereteit, s lehetőséget teremt az 
önkormányzatok számára a közbiz-
tonság helyzetének befolyásolásá-
ra, amelynek egyik módja a rendőri 
szervek vezetőinek évenkénti képvi-
selőtestület előtti beszámolási kö-
telezettsége. Ennek a kötelezettség-
nek tett eleget Mészáros Lajos őr-
nagy, városi rendőrkapitány Tö-
rökszentmiklóson a képviselőtestü-
let október 20-i ülésén. 

A beszámoló abból a tényből in-
dult ki, hogy a 24.000 lakosú város 
alapvetően agrár jellegű gazdálko-
dással rendelkező, közúti és vasúti 
forgalmat tekintve nagy tranzitfor-
galmat átengedő, az országos átlag-
nál alacsonyabb infrastruktúrával 
bíró település, ahol a lakosság mun-
kaképes korú részének munkanél-
küliségének aránya 20 %-os érték 
körül mozog. A privatizációs folya-
mat természetes velejárójaként kis-
üzemek, ke reskede lmi egységek, 
mezőgazdasági termelők sokasága 
kezdte meg működését alapvető va-
gyonbiztonsági szempontok figyel-
men kíyül hagyásával, s megszapo-
rodtak a korábbi nagyüzemek őri-
zetlenné váló telepei, raktárai is. 
Mindezek következtében a város a 
kapitányság illetékességi területén 
levő települések közül az 1991-es 
évig visszamenően a legfertőzötteb-
bek közé tartozott , ahol az ismertté 
vált bűncselekmények száma 1991-
92-ben tetőzött. Mivel a gazdasági-
társadalmi stabilitás nem követke-
zett be azóta sem, a bűnözési hul-
lám azóta is elhúzódó jelleget mu-
tat. 
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Ezután került sor négy évre visszamenően a 100 
lakosra ill. egy négyzetkilométerre jutó ismertté vált 
bűncselekmények és azok felderítési statisztikájának 
tükrében a közbiztonság jelenlegi helyzetének ismerte-
tésére. 

1991 1992 1993 1994 
ismertté vált bcs.-ek száma 811 912 763 483 
100 lakosra jutó bcs.-ek száma 3,28 3,69 3,09 1,95 
1 km2-re eső bcs.-ek száma 4,38 4,93 4,12 2,6 
felderítési arány /%/ 34,7 36,75 31,20 32,66 
vagyon elleni bcs.-ek száma 565 609 559 358 
- lopás 409 398 319 237 
- bet. lopás 87 136 166 89 
- rablás 4 11 6 7 
vagyon elleni bcs.-ek 
felderítési aránya /%/ 27,57 31,54 27,13 28,75 
- lopás 26,82 28,81 25,52 24,40 
- bet. lopás 17,92 26,72 23,42 35,29 
- rablás 40,00 90,91 80,00 57,14 
garázdaság száma 29 32 21 16 
garázdaság 
felderítési arány 59,09 88,89 77,78 100,00 
testi sértés száma 28 32 31 20 
testi sértés 
felderítési arány 22 33 12 9 
nemi erkölcs elleni 
bcs.-ek feld. arány 50,00 100,00 100,00 50,00 

feljelentettek száma 
az elkövetett szabály-
sértések megoszlása 
- garázdaság 
- veszélyes fenyegetés 
- verekedés 

1992 
527 

1993 
640 

1994 
535 

- közi. szabs. össz. 393 452 374 
- eng. nélk. vez. 37 35 23 
- ittas vezetés gépi 20 6 4 
- ittas vez. nem gépi 9 7 8 
- áthaladás, előzés sz. 1 11 12 
- sebesség túllépés 36 18 31 
- til.jelz.figy.kív.h. 23 9 9 
- vasúti átj.áth.szabs. 7 28 24 
- közl.rendj.megzav. 25 16 15 
- utca rendj.sértő cs. 39 46 48 
- közb.vesz.eszk.tart. - 1 7 

Talán ebből is következik, hogy míg országos és 
megyei viszonylatban csökken a balesetek száma, Tö-
rökszentmiklóson, ha minimálisan is, de nő/92-ben 91, 
93-ban 98,94 októberig 89/, ráadásul a rendőrség a csak 
anyagi kárral járó közlekedési balesetekről csak akkor 
szerez tudomást, ha a felek a felelősség kérdésében 
nem tudnak megegyezni. 

gyalog, kerékp. mkp. smkp.szgk. tgk. lovas 
fogat 

A bűncselekmények száma 1992 óta csökken /92-
ben 912,93-ban 763,94 októberig 483/, de továbbra is 
magas - 70 % körüli - a többihez viszonyítva a vagyon 
elleni bűncselekmények - lopás, betöréses lopás - szá-
ma. Ezen a téren a bevezetőben említett okok és a 
lakosság felelőtlen - értékeire nem vigyázó - magatar-
tása miatt igen alacsony a felderítési eredményesség 
/31,27; 29 %/, a rendőrség gyakran nem tud annyi és 
olyan minőségű tárgyi bizonyítékot szerezni, amely ele-
gendő lenne a vádhatóság számára. 

Ugyanakkor örvendetes az, hogy a lakosság közbiz-
tonsági érzetét leginkább irritáló rablás, garázdaság, 
testi sértés, nemi erkölcs elleni bűncselekmények szá-
ma csökken, felderítési arányuk pedig lényegesen ma-
gasabb, mint a vagyon ellen elkövetteké. /Garázdaság 
93-ban 78,94-ben 100 %, testi sértés 93-ban 67,94-ben 
85 %, nemi erkölcs 92-93-ban 100 %, 94 októberig 50 
%, de a folyamatban levő ügyek lezárása után nagy 
valószínűséggel 100 %/. A siker oka abban keresendő, 
hogy ezen bűntettek többsége közterületen, több em-
ber előtt zajlanak le, így az adatgyűjtés eredményesebb, 
másrészt ezeket erősen elítéli a társadalom, így a pol-
gárok segítsége is erőteljesebb. 

A szabálysértések közül magasan kiemelkedik a köz-
lekedési szabálysértések aránya /93-ban 640-ből 566, 
94-ben 535-ből 485/, amely tükrözi a város lakosainak 
igen alacsony szintű közlekedési morálját. 

halálos 1992. 1 
1993. 1 
1994. 1 1 

1992. 1 6 4 8 4 
súlyos 1993. 3 5 1 2 3 

1994. 1 4 2 1 4 1 

1992. 3 4 7 1 
köny-
nyu 1993. 1 4 2 10 1 

1994. 3 7 1 6 2 

sér. 1992. 2 1 37 12 
nélk. 1993. 8 39 14 

1994. 5 1 35 13 
4 
1 

A kapitány szerint a szolnoki elterelő szakasz átadá-
sát követően sajnos ezen fajta balesetek további növe-
kedésére lehet számítani, pedig a kapitányság közleke-
dési szakemberei irányítása mellett megyei szinten is 
elismerten kiemelkedő balesetmegelőző tevékenysé-
get folytat a Városi Balesetmegelőzési Bizottság. 

Mészáros őrnagy a beszámoló végén helyzetelem-
zést adott a személyi állományról is. Az alig 30 év feletti 
átlag életkorú állomány minden tagja vizsgát tett a 
rendőrségi törvényből, többségük a betöltött beosztás-
hoz előírt képesítési követelményeknek megfelel. 
Több munkatárs különleges ismeretek elsajátítása ér-
dekében különböző szintű iskolákba jár, tanulmányaik 
eredményes elvégzése után, várhatóan 1994. tavaszától 
kutyás járőri és lovas járőri szolgálattal fogják kiegé-
szíteni a közterületi jelenlétet. 

A képviselőtestület a felmerült kérdésekre adott 
szóbeli válaszokat meghallgatva egyhangúlag elfogad-
ta a beszámolót, s megfogalmazták, hogy örvendetes 
előrelépést látnak a rendőrség és önkormányzat 
együttműködésében, ami remélhetőleg a város közbiz-
tonságának további javulásához vezet. 

PÁSZTOR 
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A JATEK OROMÉ SOHASEM VESZ EL 
Nyugdíjas KI MIT TUD hatodszor Miklóson 

Október l-jén és 15-én, szombaton szokatlan látvány fogadta a 
Művelődési Központba betérőket. Az emeleti folyosókat és terme-
ket idős emberek vették birtokba, többen sétálgatva félhangosan 
verseket mondtak, mások csoportokba verődve énekeltek, tárogató 
hangjai, citeraszó keveredtek a levegőben. Valamennyien - az első 
alkalomból „csak" a megyéből, másodjára már a Heves, Békés, 
Hsgdú-Bihar megyékből érkezők is - a hatodik nyugdíjas KI MIT 
TUD?-on való fellépésükre készültek. 

Október l-jén tíz órakor Sülye Károlyné, a megyei rendezvény 
ötletgazdája és főszervezője, meleg szavakkal köszöntötte az idős 
embereket, akik közül többen már évek óta újból és újból bizony-

A mezőtúri Újvárosi Hagyományőrzők a szüretségi mulatságon 

ítják, hogy a hajlott korral nem jár együtt a játék, az együtt játszás 
örömének elvesztése, majd az idősek világnapja alkalmából virág-
gal köszöntötte a nemes versengés két, 80. évét betöltő résztvevőjét. 
Örömmel mondta el, hogy az országosan egyedülálló kezdeménye-
zésnek - esetenként máshol is rendeznek nyugdíjas KI MITTUD?-
ot, de évek óta rendszeresen csak a megyében - az évek folyamán 
egyre nagyobb sikere van. Az idén már öt helyen - Mezőtúr, Cibak-
háza, Jászapáti, Karcag, Törökszentmiklós - rendeztek elődöntő-
ket, 160 műsorszámot hallgattak meg a zsűrik, köztük más me-
gyékből - pl. Hortról, Csorvásról, Püspökladányból - jelentkező 
nyugdíjasok produkciót is. Az idén a családok éve alkalmából, 
„Együtt az unokákkal" címmel külön kategóriát is programba ik-
tattak a szervezők, s az unokák, szülők, nagyszülők együttes szerep-
lései üde színfoltjai voltak a rendezvényeknek. 

A megnyitó beszédet követően a Fehér Cigány Folklóregyüttes 
hangulatos műsorral oldotta a feszültséget, majd kezdetét vette a 
vetélkedő. Az izgatottság érthető volt, hiszen ezen a napon az is 
eldőlt, hogy mely produkciók jutnak tovább a két hét múlva sorra 
kerülő megyei döntőre. Igaz, hogy nem mindenkijuthatott tovább, 
de mindazok, akik eljöttek ide, s színpadra léptek, eleve nyertesen 
voltak, hiszen magukénak mondhatták a társak és a közönség 
tapsait. Mert tapsból és szurkolásból ezen a napon mindenkinek 
bőven jutott, csak a háromtagú zsűrinek főhetett a feje. Hiszen, ha 
a memória néha-néha ki is hagyott egy kicsit, ha a lámpalázat 
esetenként nehezen is sikerült legyőzni, mind a 25 műsorszám -
legyen az egyénileg vagy csoportosan előadott, vers, ének, hang-
szerszóló vagy jelenet - nagy lelkesedésről, felkészültségről és sok-
sok próbáról adott bizonyságot. Végül az ítészek csaltak is egy 
kicsit, mert a megszabott hat produkció helyett hetet juttattak 
tovább a megyei döntőre. 

Október 15-én már jóval 10 óra előtt zsúfolásig megtelt a Pódi-
umterem. Az estig tartó vetélkedőn negyven produkcióval közel 
háromszáz nyugdíjas lépett színpadra. Erre az alkalomra rangos 
zsűri - Várhelyi László, a Szentmiklós Szövetség elnöke, Knoll 

István, a Nyugdíjas 
Klubok Országos Szö-
vetségének elnöke, 
Halkovics János, a Ma-
gyar Rádió volt zenei 
osztályvezetője és Bu-
day Péter karnagy -, 
díszvendégek és szép 
számú szurkoló közön-
ség érkezett , mely 
mindvégig kitartott a 
föllépők mellett. Az 
önkormányzatok, a 
megye vállalatai, cégei,A c s o r v á s i c i t e r á s o k v e z e t ó l e á t v e s z i a f ő -
vállalkozói, intézmé- Sülye Károlynétól 
nyei jóvoltából annyi ajándék jött össze, hogy minden szereplőnek 
jutott valami, egyetlen szereplő sem ment el üres kézzel. Most aztán 
igazán tétje volt a bemutatkozásnak, hiszen az idén első alkalom-
mal be lehetett jutni az Országos döntőbe, s a zsűrinek most még 
nehezebb dolga volt, mért bártalán akadt olyan produkció, amelyet 
az elődöntők ítészei nem kellő megfontoltság után juttattak a 
döntőbe, a műsorszámok nagy részének színvonala túltett az elő-
döntőn látottakén. 

Végül, ha nehezen is, de megszületett a döntés. Az október 
22-én Kaposvárott megrendezett országos fináléba megyénkből -
ahonnan hat műsorszámot vártak - a következők élhettek boldogan 
a továbbjutás jogával: 

A mezőtúri Újvárosi Hagyományőrzők Csoportja, Csomor Bol-
dizsár zagyvarékasi népdalénekes, a Búzavirág Népdalkör Mező-
túrról, Nagy Józsefné balladaénekes Jászfelsőszentgyörgyről, a 
kenderesi Vadvirág Népdalkör és Csíszér Béláné versmondó Me-
zőtúrról. 

A színházterem már kora reggel zsúfolásig megtelt 

A zsűri a szomszédos, részt vevő megyékből is jelölhetett ver-
senyzőket, s bár minden produkció magasan megfelelt a követel-
ményeknek, a szabott keretek miatt csak a Csorvári Népdalkör és 
Citeraegyüttes, a Horti Népdalkör és Juhász József püspökladányi 
énekes juthatott el Kaposvárra. 

Ezen a vetélkedőn szomorú ember nem akadt. A győztesek 
örültek a sikernek, vesztes pedig nem volt. Mindenkit áthatott az 
együttlét öröme, hogy lehetőséget kaptak, akik itt voltak, egymás 
látására, ismerkedésre és a barátságok ápolására, énekelhettek, 
szavalhattak, mókázhattak, s megpihenhettek. S a végén egyben 
mindenki egyetértett: legközelebb - jövőre vagy két év múlva ismét 
találkoznak. 

HIRT 
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HAJÓKIRÁNDULÁS, KÖZÖS EBED,KARACSONYIAJANDEK 

Együtt egymásért a miklósi mozgássérültek 
Szép emlékként íródik október 1-je 

a törökszentmiklósi Mozgássérült Cso-
port és Klub emlékkönyvébe. A helyi 
AFESZ, a polgármesteri hivatal, a Fa-
zekas Söröző és a Városvédő Vállalko-
zók mintegy 27 ezer forint értékű segít-

Ebéd után szól a nóta 

séget nyújtottak az egyesület vezetői-
nek, hogy hangulatos, közös ebédet és 
zenés délutánt szervezhessenek sors-
társaik részére. Vendégek is érkeztek: 
a megyei egyesület részéről Csabai Er-
zsébet és Engler Edit, Szegő János pol-
gármester, Sülye Károlyné, a Művelő-
dési Központ igazgatója, a Városvédő 
Vállalkozókat pedig Szikszai Sándor 
képviselte. 

A köszöntők után a 140 főre megte-
rített asztalokra került a menü: sertés-
pörkölt burgonyával és savanyúsággal, 
amelyet sütemény, kávé és üdítőital kö-
vetett. Már ekkor jó ebédhez szólt a 
nóta Bontovics János triója közremű-
ködésével, de főszerepet a zenészek 
igazán az ebéd befejeztével kaptak. A 
hagyományosan megrendezett tombo-
la nyerteseinek - a bevételből a vezető-
ség karácsonykor kedveskedik aján-
dékkal a csoport tagjainak - tust húztak, 

a Ki énekel szebben? - magyar nóta 
versenyen pedig - melyen szép számmal 
és nagy örömmel vettek részt a sorstár-
sak - zenei kíséretet szolgáltattak. A 
díjazás után - az első helyezett jutalma 
egy szép váza, a másodiké habfürdő lett 

- a zenekar olyan 
jó hangulatot te-
r emte t t , hogy 
még a tolókocsi-
ban ülők is ked-
vet kaptak a tánc-
hoz, s estébe ha-
jolva mindenki 
jókedvűen, nótás 
kedvvel, sokáig 
nyomot hagyó 
emlékkel indult 
hazafelé. 

Mint Ladányi 

Istvánné csoport-
vezető elmondta, nem ez volt az egyet-
len örömteli esemény a csoport életé-
ben az utóbbi időben. A Városvédő 
Vállalkozók májusban 60 ezer forintot 
adományoztak a klubnak, amelyből a 
vezetőség a társak igényeit figyelembe 
véve 15 ezer forintért hajókirándulást 
szervezett több, mint száz résztvevővel, 
23 ezer forintért rehabilitációs eszkö-
zöket - szobakerékpárt, a tévében rek-
lámozott izomlazító gépet - vettek, s 
beszereztek a vasárnap délutáni előa-
dásokra tíz színházbérletet is, amelyek 
látogatására igyekeznek mind több ta-
got beszervezni. Természetesen jutott 
a klubfoglalkozásokon szórakozást 
nyújtó játékokra is, s ebből az összegből 
fizették az ebéd költségeinek egy részét 
is. 

A csoport tagjai ezúton is köszönetet 
mondanak a városvédőknek, s minda-

zoknak, akik eddig segítették vagy ezu-
tán fogják segíteni őket. 

Ladányi Istvánné nem titkolja, szük-
ség is van külső segítségre, mert a '81-
ben 30 fővel alakult csoport ma már 316 
főt számlál, s anyagi lehetőségeik szű-
kösek. Nagyon sokan máig sem tudják, 
hogy létezik a csoport, pedig a fenti 
létszámnál sokkal több a mozgássérült 
a városban, és sajnos gyakran a legrá-
szorultabbak, a mozgásukban legkorlá-
tozottabbak nem tudják még alapvető 
jogaikat sem érvényesíteni. A vezető-
ség természetesen nem csak a tagságon 
akar segíteni, de lehetőségeik végesek. 

A Művelődési Központban térítés-
mentesen kaptak egy helyiséget, ahol 
minden hétfőn 13-15 óra között klub-
foglalkozást tartanak, a hónap minden 
második hétfőjén pedig fogadóórán 
várják a segítséget igénylőket. Legin-
kább a mozgásukban 60 százalékban 
korlátozottaknak járó vissza nem térí-
tendő 150 ezer forintos lakáscélú álla-
mi támogatás megszerzésében köny-
velhetnek el sikereket, hiszen ebben az 
évben 41 igényből már harmincat sike-
rült teljesíteni, de a többi elintézése is 
folyamatban van. Rendszeresen láto-
gatják kórházba került sorstársaikat, de 
évente legalább egy alkalommal laká-
sán is felkeresnek mindenkit. 

S mi lesz még az évben? Természe-
tesen készülnek a karácsonyra, melyen 
a csoport mind a 316 tagja meglepetés-
ben részesül, s már most törik az aktí-
vák a fejüket, miként lehetnek jövőre 
az éves programot farsangi bállal és 
anyák napi ünnepéllyel bővíteni. 

- P -

AZ ÁLMOK EGYSZER MEGVALÓSULNAK 
Sportudvart avattak Törökszentmiklóson 

A város különböző pontjain elhelyezkedő tíz épületben 
működő Református Ének-Zene Tagozatos Általános Isko-
lában - s persze jogelődjében - a testnevelés tanítás tárgyi 
feltételei mindig is rendkívül mostohák - szinte a nullával 
egyenlők - voltak. Ez volt az egyetlen iskola a városban, 
amelynek se tornaterme, se sportudvara nem volt sohasem, 

s ahol a gyerekek kézilabdapályát, futópályát csak akkor 
láttak, ha kimentek a városi sportpályára, vagy más iskola 
csapatai ellen vendégszerepeltek. 

Érthető volt hát a tanulók öröme, amikor az augusztus 
28-i tanévnyitóra érkezve megtudták, hogy a szokásos prog-
ram ezúttal bővül egy napirendi ponttal, s egy nem is álmo-



1994. november 16. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 7 

dott - a nyári szünet alatt elkészült - mini sportkombinát ünnepélyes avatásán 
vehetnek részt. Ámulva nézték a távol- és magasugró gödröket, a 60 m-es három 
sávos futópályát, a szabvány méretű bitumenes kézi- és kosárlabdapályát, s a 
legfőbb szenzációt, apivel mindenki mást lepipálhatnak, a speciális technikával 
elkészített télen hasznosítható jégpályát. 

Mint Nagy Kálmán igazgató elmondta, a régen dédelgetett terv a Tiszántúli 
Református Egyházkerülettől elnyert 8 millió forintos pályázat segítségével való-
sulhatott meg a Kutas Bálint úton, amit a tanév vége felé kaptak meg. A szünidő 
kezdete után rögtön megkezdődtek a munkálatok, amelyből az iskola technikai 
dolgozói igen keményen kivették a részüket, de a sikerhez nagyban hozzájárult a 
kivitelezésben részt vevő kilenc vállalkozó is, akik mindegyike nyújtott a gyerekek 
érdekében nem kevés plusz szolgáltatást is. A komplexum átadásával az iskola 
most már biztosítani tudja minden tanulója számára a minden napos testedzést, 
azonos időben akár 3-4 testnevelés óra megtartására is lehetőség van. 

Hogy az örömüket másokkal is megosszák, október 17-én pályaavatót ren-
deztek, amelyre meghívták a többi általános iskola vezetőit, testnevelőtanárait s 
természetesen a rivális labdarúgó és kézilabdacsapatokat - amelyekkel eddig csak 
vendégként azok pályáján találkozhattak -, s egy villámtornát rendeztek. 

A létesítmény az egész várost is szolgálja majd, mert a megfelelő világítással 
ellátott, sötétedés után is használható korcsolyapályát megnyitják a többi iskola 
tanulói előtt is, sőt hétvégén nyitva állnak a kapuk e téli sportot szerető felnőttek 
előtt is. 

-P-

SIKERESEN 
DEBÜTÁLTA 
BANKJEGYKIADÓ 
AUTOMATA 

Október 20-án négy hónapos jubileumot 
ünnepelhettek a törökszentmiklósi OTP-szék-
ház vezetői. A pénzintézet májusi ünnepélyes 
átadása után, június 20-án máris új szolgálta-
tással lepte meg ügyfeleit. 

Szolnok és Jászberény után harmadikként 
a megyében itt helyezték üzembe az ATM 
bankjegykiadó automatát, amely országos vi-
szonylatban is ritkaságszámba megy, mivel 
nem csak készpénzfelvételre, hanem lakossági 
folyószámlára történő befizetésre is alkalmas. 
A használatához szükséges ügyfélkártyákat 
azok a lakossági folyószámlával rendelkező 
ügyfelek kaphatják meg az OTP számlaveze-
tőhely döntése alapján, akiknek számlája ga-
ranciát nyújt a fedezetre munkabér, illetve 
nyugdíjátutalás vagy betét formájában. A i-
génylők anyagi lehetőségeiktől és szükségle-
tüktől függően négyféle kártya közül vá-
laszthatnak, amelyek segítségével a nap 24 
órájában - természetesen hétvégén is - bárme-
lyik pillanatban az előre megállapított limit 
erejéig /havi vagy heti 20-50 ezer forintig/ 
készpénzhez juthatnak. 

Mint Kóródi Béláné fiókigazgató elmond-
ta, a tapasztalatok igen kedvezőek. A jó pro-
paganda eredményeként négy hónap alatt 
több mint háromszázra nőtt a kártyával ren-
delkezők száma, s ugyanezen időszak alatt 
1510 készpénzfelvételt regisztráltak. Előfor-
dult már, hogy egyetlen hétvégén száznál több 
kivét történt, s a lehetőséggel a helyi ügyfelek 
mellett - amilyen mértékben a hír terjed -
egyre több átutazó is él. Mivel a kártyához 
jutás egyik alapja a munkabér-átutalás, a mik-
lósi fiók eddig 14 vállalattal kötött szerződést, 
amely vállalja, hogy dolgozói munkabérét vagy 
annak egy részét egyenesen a folyószámlára 
utalja. A vezetőnő szerint az eddigi tendenciák 
ismeretében számítani lehet az automata egy-
re népszerűbbé válására, a kártyával rendelke-
ző ügyfelek megsokszorozódására. 

-P-

GONDOLJ RA SZERETETTEL, 
S MEGGYÓGYULSZ 

Nemrégiben az Ezoterikus Tanulókör és az Életmód-Klub vendége volt 
Vida György veszprémi parapszichológus, aki nagysikerű előadást és tanfo-
lyamot tartott a spirituális gyógyászatról. A sikerből kiindulva a Kör szerve-
zésében a közeljövőben a kristályterápiáról tart tanfolyamot Vida György, 
amely nyitott lesz mindenki előtt. 

Fotónk őt örökítette meg gyógyítás közben, de van más érdekessége is. 
Állítólag maga a kép is gyógyító erejű olyan értelemben, hogy aki a rajta 
látott személyre szeretettel gondol, az megkapja a kép által közvetített 
kozmikus pozitív energiát, amely egyensúlyba hozza a lélek harmóniáját, s 
ezáltal megszünteti a betegséget is. 

HIRT 
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„EZERKILENCSZAZÖTVENHAT, TE CSILLAG..." 
/Faludy György/ 

Az 1956. évi forradalom kezdetének és a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának kettős 
évfordulói programja a Művelődési Köz-
pont Pincegalériájában kezdődött, a Szol-
noki Galéria Baráti Köre Kulturális Egye-

sület elnöke, Kukri Béla itt nyitotta meg 
Szőke Tibor szolnoki festő kiállítását: 

„Szolnok - és az egész Alföld - jelentős 
szerepet játszik a művészetekben, így a fes-
tészetben is. Az egyesület feladata segíteni 
a tehetségek kifejlődését és minden alkal-
mat megragad, hogy az embereket közelebb 
vigye a művészethez. 

A fiatal festő: Szőke Tibor tájképei a 
természet szépséget adják vissza, amit mi a 
mindennapi élet rohanásában sokszor észre 
sem veszünk. A líra, az emberség melege 
veszi körül műveit. Skálája egyre szélesedik: 
csendéletek, portrék, zsánerképek sora-
koznak a tájképek mellé. Ez a kiállítás ke-
resztmetszet; az alkotó hagyományvállalása 

és útkeresése jellemzik" - hallottuk a mél-
tatásban. 

Szőke Tibor szinte földink! Ezt némelyik 
képe el is árulja. Tiszapüspökiben végezte 
az általános fékolát, városunkban a gimná-

*, ziumot, utána Szolnokra került. 
Ott él és dolgozik. Főiskolára nem 
járt, egyénileg tanult. Művészek 
segítették útján - egyre feljebb. 
Volt már kiállítása Szolnokon és 
Budapesten, de képei eljutottak 
külföldre is. Reméljük, hogy fo-
gunk még találkozni vele! 

A megnyitó ünnepélyességét 
emelte a Kodály Zoltán Zeneisko-
la tanári fúvósötösének művészi já-
téka. 

Az ünnep a Kossuth szobornál 
folytatódott. Emlékezni jött össze 
az a generáció, amelyik személyes 
élményként őrzi '56-ot, és azok is 
ott álltak köztünk, akik még csak 
most keresik a választ kérdéseikre. 

A szónok Laurer László, a Po-
litikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége Jász-
Nagykun-Szolnok Me-
gyei elnöke volt, aki an- : t 
nak idején Jászberény-
ben részt vett a harcok- I f ^ 
ban. Előadásában ÖJo -̂
visszatekintett a dicső < 
napok előzményeire, 

amikor a szocialista tábor népei § 
megmozdultak a Szovjetunió vi-
lághatalmi törekvései ellen. - ^ ^ 
Megszólalt itthon is a gondolko-
dó társadalom. '56 nyarán Rá-
kosit leváltották, október közepén újrate-
mették Rajk Lászlót. Gyűlés a Petőfi-kör-
ben, követelések megfogalmazása 14 pont-
ban, majd gyülekezés a Bem-szobornál. A 
tömeg a Parlament elé, onnan pedig a Rá-
dióhoz vonult, „Aki magyar, velünk tart!" 
jelszóval. Megjelentek a lyukas zászlók, a 
forradalom szimbólumai. 24-én reggel már 
látszottak a harcok nyomai. A fegyveres fel-
kelők száma egyre nőtt. Széna tér, Korvin-

köz, Kilián Laktanya, Csepel, - mind őrzik 
a hősök emlékét. 

Lassan, félve, de felébredt a vidék is. 
Eleinte nem merték hinni, ami eddig olyan 
hihetetlen volt! Az örömmámorba azonban 
aggodalom és rettegés vegyült, és nem ok 
nélkül. November 4-én megindult a lánctal-
pasok támadása. Nyomukban sötétebb 
megtorlás következett, mint Haynau idejé-
ben. Az áldozatok száma még ma sem telje-
sen ismert. 

A túlélőknek és visszaemlékezőknek 
most kettős feladatuk van: eggyel több 
gyertyát gyújtani halottak napján, minda-
zokért, akik bármivel segítették az „ötven-
hatosokat", a másik pedig a fiatalabb nem-
zedék hiteles tájékoztatása a történtekről. 

Az ünnepi percek része volt a református 
és a római katolikus egyház vezetőinek öku-
menikus könyörgése nemzetünkért, család-
jainkért, azokért a hősökért, akiknek áldott 
emléke a kötelességteljesítés példájaként 
áll előttünk. 

Ezután Szegő János polgármester fe-

jezte ki örömét a lakosság szépszámú meg-
jelenése miatt. Emlékeztetett a napjaink ál-
dozatvállalásaira is, amelyek ugyan kiseb-
bek, de folyamatosak. Ezeket most nekünk 
kell meghoznunk napról napra népünk, ha-
zánk jóléte érdekében 

Koszorúzással és a Szózat eléneklésével 
véget ért a városi megemlékezés, de a ke-
gyelet gyertyái otthonainkban még hetekig 
égni fognak hőseinkért. 

Hajnal Józsefné 

A CSALÁD A JÖVŐÉRT - A JÖVŐ A CSALÁDÉRT!" 
Ez volt jelmondata a katolikus Családi Nap-nak, amit a 

CSALÁD ÉVE keretében rendezett az egyházközség októ-
ber 8-án. 

Az egész napos program két előadással indult. Dr. Csányi 
József professzor először a családi élet alapjáról, a „boldog" 
házasságról mondta el gondolatait. Csak az érzelmekre épí-
teni: kevés! Csak az észre: rideg dolog! A szív és ész együt-
tesen kell hozzá. Sok problémát ad az értelmi vagy lelki 

nívókülönbség. Időben meg kell gondolni, vajon egymáshoz 
valók-e a házasodni készülők. A keresztény család Jézus 
tanítására alapozza életét. Döntő tényező, hogy tagjai meny-
nyi szeretet adnak egymásnak. Ahol az önzés uralkodik, ahol 
az ÉN a főszereplő, ott nem lehet boldog házasság és családi 
élet. A másikat akarjam boldoggá tenni! - ez a siker titka. 
Leggyakoribb buktatói: a tiszta erkölcs hiánya, a „jóakaratú" 
beleszólók /szülők, szomszédok/ és a pletykás nyelvek! 
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Az előadás második részében a pszi-
chológus professzor a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos gyakorlati dolgokról 
beszélt, kisgyermekkortól a felnőtté vá-
lásig. A türelmes, megértő szeretetre, a 
gyermekek és fiatalok érzékeny lelkivi-
lágának maximális tiszteletben tartásá-

több mint 150 vendég térítés nélkül fo-
gyaszthatta el a süteménnyel is gazda-
gon megrakott asztalok mellett. 

A program hangversennyel folytató-
dott. A főtemplomban előbb a nagykö-
rűi PRO ANIMA ifjúsági kórus énekelt 
a szeretetről, a családról és kért vigaszt 

karuk kísérete mellett, Árvái Ferenc 
káplán segítségével. 

Ezt követően a vidámságé volt a szó. 
A gyerekek vetélkedőjén kólaivás, lég-
gömbfújás, gombvarrás, almatisztítás, 
múmiakészítés folyt versenyben, majd 
öt család vette át a stafétabotot, hogy 
vizsgázzanak többek között házastár-
suk szokásainak ismeretéből és külön-
böző tréfás megpróbáltatásokon esse-
nek át a nézők hangos bíztatása köze-
pette. 

A délután közös szentmisével zárult, 
de ezzel a napnak még nem volt vége. 
A vetélkedő ünnepélyes eredményhir-
detése és a díjak kiosztása után meg-
szólalt a zene. A jó hangulatú bálon 
éjfélig együtt szórakoztak az idősek a 
fiatalokkal. 

Ez a nap az egyházközség nagy csa-
ládi ünnepe volt. Sikerét fáradságos 
szervezőmunka, sokak adakozása és ál-
dozatos segítsége tette lehetővé. Mind-
ezekért ismételten köszönetet monda-
nak a rendezők. 

Egy régóta magányosan élő nagyma-
ma jegyezte meg másnap: - Mikor in-
nen hazamentem, akkor ébredtem rá, 
hogy mennyire egyedül vagyok." 

Kell ennél több? 
Hajnal Józsefné 

Foto: Wolcsánszky Csné 

A Katolikus Ifjúsági Csoport énekkara a Családi Nap-on 

ra hívta fel a figyelmet. 
Amíg a felnőttek e komoly dolgok-

kal foglalkoztak, a gyermekek szalma-
fonásban ügyeskedtek az Ifjúsági Cso-
port lányainak segítségével. A közben 
megfőtt a ínycsiklandó gulyáslevest, 

a szenvedőknek - Fejes János plébános 
vezetésével és gitárkíséretével. A má-
sodik félórában a törökszentmiklósi 
Katolikus Ifjúsági Csoport műsora az 
egyházi év ünnepeihez kapcsolódó 
énekeket kötötte csokorba saját zene-

ESTI 
MUZSIKA 

Az augusztusi kórushangverseny 
után, október 30-án este második eset-
ben csendült fel a muzsika a római kato-
likus templomban. Most a Kodály Zol-
tán Zeneiskola tanári fúvósötöse várta a 
zenei élményre vágyókat. 

Gondosan összeállított, szép műso-
rukban Bach, Corelli, Farkas, Haydn, 
Mozart és Telemann műveinek művészi 
előadásában gyönyörködhettünk. Mos-
tanában már másodszor volt lehetősé-
günk a tanári fúvósötössel való találko-
zásra. /Okt. 23-án is ők tették még ünne-
pélyesebbé a pincegalériában nyílt kiállí-
tást./ 

Csépes János, Csiki István, Fancsali 
Lelle, Patkósné Dobos Irén és Sarkadiné 
Márta Irén tanároknak köszönjük fárad-
ságukat és a vasárnap este szép perceit. 

Hajnal Jné 

A TÉMA - SAJNOS - ISMÉT AZ 
UTCÁN HEVERT! 

Októberi szombat volt, halottak napja közeledett. A temetőből jöttem 
hazafelé, de gondolataim még hosszan ott időztek a rendbetett sír körül 
... Kosaramban a felszedett muskátlikkal és kerti eszközökkel, kissé 
fáradtan ballagtam a Kossuth tér felé. /Nem könnyű a sírgondozás, főleg 
ilyen száraz időben!/ 

A város délelőtti nyüzsgését addigra már jóleső csend váltotta fel. A 
buszmegálló előtti padon néhány tizenéves fiatal pihent a kellemes 
délidőben. Közelükbe érve nem akartam hinni a fülemnek. Hangos 
megjegyzéseik és harsány kacajuk kísérték utamat, amíg a túloldalon 
elhaladtam. /A kacaj itt túlságosan „irodalmi" kifejezés!/ A közelben 
sehol senki nem volt, megtisztelő figyelmük nyilvánvalóan nekem szólt. 

Pedagógus vagyok, mindig fiatalok között éltem. Nagyon megértem 
jogos felháborodásukat, amikor szidni hallják az iíjúságot. Valamit azon-
ban nem értek! Miért jó az egyeseknek, ha saját korosztályuk épületesen 
viselkedő tagjait is lejáratják ilyen módon? Mert a rosszat sokkal előbb 
látják meg az emberek, mint a jót, és nagyon gyorsan elhangzik az 
általánosítás: 

/Azért inkább mégse írom le!/ 
Hsynalné 
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MENEKÜLÉS A CSOD ELOL 

Nem csupán talpon maradt a miklósi öntöde 
Az 1992-es átalakuláskor igen nehéz időszakát élő Szolnoki Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató 

Vállalaton belül a legtragikusabb helyzetben a törökszentmiklósi öntöde volt. A gyár 125 milliós árbevétel 
mellett több, mint 66 milliós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, megrendelése alig volt, s ha volt is, a 
megrendelők csak ritkán fizettek. Miután a helyzet a vállalat részvénytársasággá alakulása után tovább romlott, 
úgy tűnt, felszámolása elkerülhetetlenné válik, s az ország számos csődbe ment öntödéjének sorsára jut. 
Mégsem ez történt. Az 1994 augusztusi kimutatások alapján a Mezőgép Rt. egyik legnyereségesebb üzemének 
bizonyult, s már most biztos, hogy év végén a háziversenyben az első három között végez. 

- Hogyan sikerült a padlóról felállni, az utolsó helyről az - Mit tudott négy hónap után letenni az asztalra? 
elsők közé bejutni? - faggattuk Elekes Sándort, az üzem - Júniusig folyamatosan tervszerű, kapacitásarányos lét-
igazgatóját számcsökkentést hajtottunk végre, s 122 dolgozóval a négy 

hónap alatt 411 tonnát termeltünk. Ez több, mint 28 %-os 
hatékonyság, közel 4 %-os termelésnövekedést jelentett 25 
%-os létszámcsökkenés mellett, ami 804.000 Ft üzemi ered-
ményt hozott számunka. 

- Gondolom, ez nem volt rossz ajánlólevél a megbízott 
igazgató számára. 

- Feltételezem, mert amikor Ladányi József igazgató visz-
szajött betegállományából, Sziráki vezérigazgató úr ismét 
vezetői értekezletet tartott, meghallgatta a véleményeket, s 
miután a vezetők mellettem érveltek, kinevezett igazgató 
lettem. Szabad kezet kaptam, de a szabadságot elsőként arra 
kellett használnom, hogy a márciusban elkészített válság-
menedzselési programot levezényeljem, mert ami júniusig 
történt, csak egy nagyon aprócska lépés volt előre. A prog-
ram legelső mozzanataként magam köré gyűjtöttem egy 
olyan vezetői gárdát, amelyben megbíztam, egyértelművé 
tettük a hatás- és jogköröket, s ennek megfelelően nevesí-

- Az 1992-es év valóban katasztrofális volt számunkra, s tettük a felelősséget is. A program további finomítása, vég-
ezen az átalakulás sem változtatott. 93 januárjában - febru- rehajtása már egy jó csapatmunka eredménye volt. 
árjában 152 dolgozóval 199 tonnás termelést produkáltunk . Melyek voltak a legfontosabb lépések? 
- nem értük el a havi 100 tonnát -, s a két hónap alatt tíz _ További, kis mértékű létszámleépítést hajtottunk végre, 
milliót meghaladó veszteségünk lett. 20-22 % volt a se- s f ő l e g a z in p r oduktív dolgozók arányát csökkentettük. A 
lejtünk, s ugyanakkor 27 %-os volt a bérnövekedés. Mivel p r oduktív /fizikai/ állományból a fegyelmezetlen, hanyag 
kiderült, hogy a vezetés nem képes a helyzeten változtatni, 
Sziráki András vezérigazgató drasztikus lépésre szánta el 
magát. Február 26-án vezetői értekezletet hívott össze, a-
melynek végeredményeként a gyár vezetésével az akkori 
főkönyvelő személyében új igazgatót bízott meg. A megbízás 
március l-jétől szólt, s az új főnök számára óriási volt a tét. 
Négy hónapot kapott, amely után be kellett, számolnia az 
eredményekről, s amennyiben azok nem pozitívak, a Mező-
gép Rt. kénytelen felszámolni az öntödét. 

- Ez a megbízott igazgató Ön volt. Muszáj megkérdeznem, 
nem félt elvállalni a feladatot? A vasöntés igen speciális szak-
ma. 

- Nem voltam én attól teljesen idegen. Az eredeti szak-
mám ugyanis vasöntő volt, 55-ben végeztem Székesfehérvá-
rott. Szerettem volna ennek az üzemnek a jogelődjében 
elhelyezkedni, de nem sikerült. Elkerültem más területre, 
tanultam, elvégeztem a Közgazdasági Egyetemet, de mindig 
nosztalgiát éreztem eredeti szakmám iránt. 90-ben aztán a 
sors akaratából idekerültem főkönyvelőnek, s magam is 
megdöbbentem, mennyire megmaradt bennem, amit annak 
idején tanultam. Főkönyvelőként is gyakran lejártam az 
üzembe, figyeltem, törtem a fejemet, mit és hogyan lehetne 
másként csinálni. Igazából tehát nem voltam felkészületlen 
a szerepváltásra. 

dolgozóknak felmondtunk, s helyüket a szakképzett inpro-
duktív állományból töltöttük fel. Nem könnyen, de felszá-
moltuk azt az álhumánus szemléletet, hogy akkor jó egy 
vezető, ha elnéző. Megértettük a dolgozókkal, hogy akkor 
jó, ha nem 7-8 lustával emberséges, hanem ha a 110 becsü-
letesen dolgozó érdekét nézi, azt, hogy eredményesek, haté-
konyak legyünk, mert csak így maradhat meg a gyár, min-
denki munkahelye. A fentiek eredményeként a korábbi át-
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laglétszám alig 70 %-ával rövid időn belül 30 %-os termelés-
növekedést értünk el. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a készpénzes értékesítésre, ill. 
a bankgaranciára, mert 92-ben, az átalakuláskor 40 milliós 
behajthatatlan kinnlevőségünk volt, amely örökre elveszett 
pénz lett. Az előző vezető garancia nélkül is vállalt megren-
delést a majdani fizetés reményében, én azt mondtam, még 
mindig kisebb veszteség nem dolgozni, mint kifizetetlen 
munkát végezni. Inkább a piackutatásra fektettünk hang-
súlyt, jelentős anyagi díjazással mindenkit érdekeltté tettünk 
a piacszervezésben. Ma már válogathatunk a megrendelé-
sekben, csak olyat fogadunk el, ami kölcsönösen előnyös a 
szállító és vevő részére. 

Minimálisra csökkentettük az azonnal gyártási határidejű 
vállalásainkat is. Társgyáraink a kapacitásunk több, mint 
felét lekötik, az ő megrendeléseik biztosak, s részben prog-
ramozhatók. A sürgős megrendelések miatt a programokat 
fel kell borítani, vagy pluszmunkával, túlórával kell dol-
goznunk, s a sietség miatt nő a selejtveszély, stb. Ezért 
azonnali megrendelést csak felárral vállalunk. Más öntödék-
kel szemben a nyers homokforma mellett a szárított forma-
készítést is megtartottuk. A héjformázás drágább ugyan, de 
sokkal jobb minőséget, pontosabb méretarányokat biztosít, 
tehát nagyon keresettek az így készült termékeink. Ráadásul 
riválisaink költségessége miatt leálltak vele, s mi éppen ezt 
használtuk ki. Értékesítési áraink az országos átlag fölött 
vannak, mert a jobb, pontosabb munkát megfizetik vevőink. 

- Mi lett ezeknek a lépéseknek az eredménye? Hol tart ma az 
öntöde? 

- 94 szeptemberi mutatókat tudok mondani. Teljes mér-
tékben megszüntettük a 92. évi közel 70 milliós veszteségün-
ket, sőt e hónapig több, mint 3 milliós nyereséget értünk el, 
amit - ez már biztos a megrendeléseink alapján - ez év dec. 
31-ig hétmillió körülire növelünk, ami 17 milliós üzemi ered-
ménynek felel meg. A termelésünk 9 hónap alatt 112 fővel 
1050 tonna - havi 117, míg 93 elején 152 fővel a százat sem 
értük el Forgalmunk 190 milliósra nőtt, a selejtünk pedig 
22 %-ról 12-re csökkent. Ez alá a mi technikánkkal és tech-
nológiai feltételeinkkel már nemigen lehet menni. 

Míg 93 elején a Mezőgép Rt^n belül messze a legutolsók 
voltunk, most augusztusban - ahogy erről már volt szó - az 
élbolyban álltunk, s az évet egész biztosan az első három 
között végezzük. 

- Az adatok magukért beszélnek, de hadd bújjék belém a 
kisördög. Abban, hogy sikerült idáig eljutni, mekkora része van 
a válságkezelési programnak, s mennyiben köszönhető annak, 
hogy az öntödék felszámolása következtében bővült a piac? 

- A kettő összefügg, de a sorrend megállapítható. A fel-
számolásokra azért került sor, mert azok az üzemek nagyon 
veszteségesek voltak. Ha a válságot nem tudjuk menedzsel-
ni, mi is erre a sorsra jutunk. Ahhoz, hogy a riválisak kiesése 
által kibővült piac előnyeit ki tudjuk használni, először fel 
kellett állnunk a padlóról, s talpon kellett maradnunk. S ez 
nem volt sétagalopp. 

-Ahogy Vörösmarty mondta? „Ez jó mulatság, férfimunka 
volt"? 

Köszönöm a beszélgetést. 
PÁSZTOR 

FELELED A VÁLLALATI SZPARTAKIAD? 
Sportdélután a mezőgépeseknél 

Valamikor, évekkel ezelőtt komoly hagyománya volt a 
MEZŐGÉP vállalati egységei közötti rendszeres sportren-
dezvényeknek. Nem is ritka rendszerességgel összejöttek a 
szolnoki és törökszentmiklósi hölgyek és urak, s igen ke-
mény, szép számú szurkolósereg buzdításától kísért kézilab-
da és labdarúgó mérkőzéseket vívtak egymás között. Közben 
és főleg utána ment a jóízű szurkálás, a játék és eredmény 
napokig vitatéma volt. A jól végzett munka utáni vacsora és 
megérdemelt sörözés közben megismerték egymást a más 
városban dolgozók, barátságok szövődtek. 

Aztán úgy alakult - nem éppen rózsásan - a MEZŐGEP 
RT. helyzete, hogy sportra, kulturális célokra sem idő, sem 
pénz nem jutott, no meg a dolgozóknak sem igen volt hozza 
kedve. Mostanában ismét fordult a kocka, a cégnél megva-
lósulhatott a reorganizációs program, s úgy tűnik, a rész-
vénytársaság kilábal nehéz helyzetéből. Több egységnél 
kezdenek jól menni a dolgok, van megrendelés, van munka, 
s lassan kiderül a sportszeretet sem végleg veszett ki az 
emberekből. A dolgozókban vetődött fel az ötlet - amit aztán 
a vezetők is fölkaroltak -, jó volna a majd elfeledett sportdél-
utánokat, s az azokat követő fehér asztalos estéket ismét 
bevezetni, egy kis időt egymás között tölteni. A gondolatot 
tett követte, s a szolnoki Törzsüzem egy hónapja barátságos 
labdarúgó mérkőzésre hívta ki a miklósi öntödéseket, amely 
után a visszavágó sem váratott sokáig magára. A megismé-
telt derbire október 21-én pénteken került sor a miklósi 

sportpályán, amelyet némi sörözgetés és baráti csevely kö-
vetett. 

A tervek szerint a résztvevők körét fokozatosan szélesítik, 
megpróbálják a régi hangulatú „szpartakiádokat" visszava-
rázsolni, amiben a vezetők - már csak közérzetjavító és 
munkakapcsolatokat erősítő szerepük miatt is - szívesen 
közreműködnek. Szurkolva a sikerért, a sporttörténeti hűség 
kedvéért már csak azt említjük meg, hogy a miklósiak mind-
két mérkőzést megnyerték, de az ellenfél is javuló tendenciát 
mutatott. 

PÁSZTOR 
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BEMUTATJUK A BERCSÉNYI GIMNÁZIUM ÚJ IGAZGATÓJÁT 
Dr. Szabó Lajos 1994. augusztus 16. 

óta látja el az igazgatói teendőket a tö-
rökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gim-
náziumban. Többféle szakképzettséggel 
rendelkezik: történelem-földrajz szakos 
középiskolai tanári, valamint népművelői 
diplomáját Debrecenben, a Kossuth La-
jos Tudományegyetemen szerezte 1961-
ben. 1982-ben Budapesten a KLTE-n pe-
dig pedagógiai/nevelésszociológiai/ előa-
dó szakképzettségre tett szert. Életéről, 
eddigi munkájáról így vall: 

- 1938-ban születtem Kunhegyesen. 
Az általános iskolát szülőhelyemen, a kö-
zépiskolát Kisújszálláson végeztem. 
Egyetemi diplomámat Debrecenben, il-
letve Budapesten szereztem. Kisújszállá-
son, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
kezdtem tanítani 1961-ben, főhivatású 
nevelőként, majd húsz évig voltam a kol-
légium vezetője. Közben 13 évig elláttam 
a kollégiumi szakfelügyelői feladatokat a 
megyében. 1989-től a kunhegyesi Nagy 
László Gimnázium, Híradástechnikai 
Szakközépiskola és Kollégium igazgatója 
voltam három évig. Budapesten fontos 
feladatomnak tekintettem a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Oktatásügyi Köz-
pont rendszerének kiépítését. Ez JNK! 
Szolnok, Pest és Nógrád megye területé-
re kiterjedő pedagógiai tevékenység irá-
nyítása és ellenőrzése volt. 1657 oktatási-
nevelési intézmény tartozott ide. 

- Igazgató urat nemcsak pedagógusként, 
hanem országgyűlési képviselőként is isme-

rik megyénkben, sőt országszerte. Politikai 
pályafutása hogyan alakult? 

- Az 1990. évi választások alkalmával 
JNK-Szolnok megye 7. sz. választókerü-
letében lettem egyéni országgyűlési kép-
viselő. Az MDF színeiben indultam, hi-
szen mérsékelt nép-nemzeti demokratá-
nak vallom magam. Képviselőként részt 
vettem az Oktatási, Iljúsági és Sport Bi-
zottság munkájában. 

- Volt-e kapcsolata a Bercsényi Miklós 
Gimnáziummal a kinevezése előtt? 

- Kapcsolatom a gimnáziummal régi 
keletű, 1961 óta folyamatos. Kezdő kö-
zépiskolai tanárként - nevelési tapasz-
talatszerzés céljából - ide jöttem el Szo-
kolay György tanár úrhoz. Többször vol-
tam érettségi elnök is Törökszentmikló-
son. Tizenhárom éves szakfelügyelői pá-
lyafutásom során volt alkalmam betekin-
teni a város mindkét középiskolájának 
életébe. 

- Vezetési programjáról, céljairól mit tart 
fontosnak, elmondaná? 

- Ezzel kapcsolatban legfontosabbnak 
tartom a közoktatási törvény és az ehhez 
kapcsolódó miniszteri utasítások követ-
kezetes végrehajtását. Kiemelten szeret-
nénk kezelni a tehetségfejlesztést. Ennek 
érdekében alapítványt hozott létre az is-
kola a közelmúltban. Célunk, hogy a hát-
rányos helyzetű, de tehetséges diákok fel-
zárkóztatását, szintrehozását és anyagi 
támogatását megvalósítsuk. A tovább ta-
nulni nem szándékozó tanulóink érdeké-

ben - igazodva a változó munkaerőigé-
nyekhez - igyekszünk bizonyos jártassá-
got nyújtani a gyakorlati ismeretek terü-
letén /gépírás, szövegszerkesztés, számí-
tástechnika, postaforgalmi-kezelés, közi-
gazgatási ismeretek/. Céljaink között sze-
repel továbbá az egészséges életmódra 
nevelés, a sport szeretetének hatéko-
nyabbá tétele. Fontos szerepet tulaj-
donítunk az idegen nyelvek, így az angol, 
német, francia, latin és orosz nyelv elsa-
játításának, a megyei és országos tanul-
mányi versenyeken való eredményes sze-
replésnek, valamint a főiskolai, egyetemi 
felvételek arányának javításában. A neve-
lőtestülettől közös munkát igényel a 
Nemzeti Alaptanterv és a helyi tanterv 
fokozatos bevezetése, megvalósítása. 
Időszerű feladatunknak tekintjük a ha-
gyományépítés-ápolás területén való fel-
készülést a város újratelepülésének 275., 
a gimnázium fennállásának 50. évfordu-
lójára. Személyes vezetői feladatomnak 
tekintem a város önkormányzatával és 
oktatási-nevelési intézményeivel, vala-
mint a szülőkkel és az Iskolaszékkel való 
érdemi kapcsolat kialakítását. Biztosítani 
kívánom a teljes szaktanári ellátottságot, 
a stabil és kiegyensúlyozott tantestületet, 
a pedagógus nemzedékváltást, a jó mun-
kahelyi légkört. Bízom abban, a célkitű-
zéseket közös erővel meg tudjuk valósíta-
ni, hiszen remek nevelői gárda tanít eb-
ben a középiskolában. 

Sz. Zs. 

EGY AMERIKAI TANÁRNŐ TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 
MARY KAY SOUSA 

A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban 
már hagyománynak számít a külföldi vendégtanárok foga-
dása. Az első évben a Békehadtest, második éve pedig a 
Teach Hungary Szervezet közvetítésével veszik igénybe a 
vendégtanárok segítségét. 

Mary Kay Sousa augusztus közepén érkezett Magyaror-
szágra, beszélgetésünk Molnár Erzsébet angol szakos tanár-
nő tolmácsolásával történt. 

- Az amerikai Delaware államból jöttem, Dover városá-
ból. Választanom lehetett egy nagyobb és egy kisebb város 
között, én Törökszentmiklóst választottam. Évekkel ezelőtt 
hosszabb ideig éltem Európában. Mindig szerettem volna 
visszajönni, ezért most kihasználtam a lehetőséget. Felnőtt 
fiaim is támogatták elképzelésemet. Örültek, hogy a magyar 
nyelv elsajátításán túlmenően valami újat próbálok kezdeni. 

- Otthon, Amerikában mivel foglalkozott? 
- Az egyetem elvégzése után egy középiskolában tanítot-

tam német nyelvet, majd egy német-amerikai vegyesvállalat-
nál dolgoztam titkárnőként. 

- Hogyan fogadták a Bercsényi Miklós Gimnáziumban, 
munkájával kapcsolatban voltak-e, vannak-e problémák? 

- A tantestület részéről minden segítséget megkaptam a 
munkám végzéséhez. Eleinte Molnár Erzsébet tanárnő óráit 
látogattam, tőle is nagyon sok segítséget kaptam. Közösen 
készítettünk óravázlatot, majd az osztályokat két csoportra 
osztottuk. A nyelvtani fogalmak megértéséhez szükség van 
a magyar nyelvű magyarázatokra, ezért egyik nap velem van 
órájuk, másik nap Erzsikével. Az én óráimon elsősorban az 
angol nyelvű társalgást, kiejtést gyakoroljuk hallás alapján. 
A képleírás, szituációk feldolgozása is segíti a tanulást. Be-
szélünk országom kultúrájáról, történetéről, de köznapi dol-
gokról is. A diákok tájékozódnak például arról, hogyan él 
egy átlagos amerikai család. 

- Mi a véleménye a magyar diákokról? 
- Korukhoz képest a magyar diákok sokkal keményebben 

dolgoznak, felelősségteljesebbek, mint amerikai társaik. A 
gimnáziumban második, harmadik és negyedik évfolyamot 
tanítok, akik emelt szinten, heti több óraszámban tanulják 
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az angol nyelvet. Az iskolavezetéssel együtt nagyon fontos-
nak tartjuk a negyedikesek nyelvvizsgára való felkészítését, 
a hallás utáni készség fejlesztését. 

- Lát-e különbséget a két ország oktatási rendszere között? 
- Rövid ideje vagyok Magyarországon, ezért még nem 

rendelkezem kellő áttekintéssel ebben a kérdésben. Eddigi 
tapasztalatom az, hogy a különbségek eredendően a két 
kultúra közötti eltérésből adódnak. 

- Hogyan érzi magát nálunk? 
- Nagyon jól érzem magam Törökszentmiklóson. Örülök, 

hogy eljöttem ide. Nem érzem magam elszigeteltnek, hiszen 
anyanyelvemen kívül németül és franciául is beszélek, ezért 
a tantestület több tagjával meg tudom értetni magam. A 

magyar nyelvvel kapcsolatban adódnak problémáim, de itt 
tartózkodásom alatt szeretném elsajátítani. Mindent szeret-
nék megismerni a magyar nép életével, kultúrájával, szoká-
saival kapcsolatban. A főzés az egyik kedvenc időtöltésem. 
Kaptam egy szakácskönyvet, és ennek alapján már elkészí-
tettem a magyar gulyást és a paprikás krumplit. Meg kell 
mondanom, nagyon ízlett. 

- A hazatérés még messze van, de kívánom, hogy élmények-
ben, tapasztalatokban gazdagon, szép emlékekkel téréjen majd 
vissza Amerikába! 

Szűcs Zsuzsa 

AMERIKAI SZAKTANÁCSADÓ A 
SZÉKÁCSBAN 

Az idei tanévben indult útjára az élelmi-
szeripari szakképzés a Székács Mezőgazda-
sági és /most már/ Élelmiszeripari Szakkö-
zépiskolában. Már második éve, hogy meg-
változott, általánosabbá vált a szakmai fel-
készítése az ide beiratkozó középiskoláso-
knak. Mint már bizonyára közismert, az is-
kola tagja annak a 61 középiskolát összefo-
gó programnak, mely a Világbank által fi-
nanszírozott hitel felhasználásával átalakít-
ja a szakképzés eddigi hazai rendszerét. Az 
első két évben megszűnt a hagyományos 
gyakorlati oktatás, szakmai alapozótárgya-
kat tanulnak csak a diákok. A 3-4. évben, az 
alapvizsga letétele után is túlsúlyban marad 
az általános ismeretanyag a tantervben, és 
áttevődik a szakmai képzés a középiskola 
befejezése, az érettségi vizsga utáni idő-
szakra. Az 5. évben viszont csak szakmai 
felkészítés folyik a technikus minősítő 
vizsgára. Rengeteg újdonsággal talál-
kozhat, aki az utóbbi két évben nem járt az 
iskolában. Uj épületrész készült emeletráé-
pítéssel az oktatás számára, átalakult, kor-
szerűsödött a kollégium, most folyik a tan-
műhely-rekonstrukció, idén adták át ren-
deltetésének az új informatikai szaktanter-
met, melyet abból a világbanki hitelből ren-
deztek be, melyet már említettünk. Kb. 5 
millió forint értékben rendszerbe állított 20 
db ma a legkorszerűbbnek mondható 486-
os alapgéppel, monitorral, szoftvercsoma-
gokkal felszerelt számítógépes oktatóhely 
került kialakításra. Az iskola tanárai közül 
többen most készültek el a világbanki prog-
ramhoz szükséges új tankönyvek kéziratá-
val. Egy pályázat kapcsán a közelmúltban 
három hetet töltött az iskolában az alaba-
mai Auborn Egyetem agrárközgazdász pro-
fesszora, Lavaughn Johnson. Tapasztalatai 
felől ér deklődtünk távozása előtt. 

- Hogy került éppen a Székács Szakközé-
piskolába, professzor úr? 

- A VOCA, mely egy nonprofit magán-
szervezet, - és világszerte támogatja mint-
egy 20 éve főleg Ázsia, Afrika és Latin-
Amerika országait - küldött ide. Ezalatt a 20 
év alatt 85 országban már több, mint ezer 
programot valósított meg a VOCA/Volun-
teers in Overseas Cooperative Assistance/. 
Magyarországon jelenleg 25 fejlesztési pro-
jektet támogat szaktanácsokkal. Én egyike 
vagyok ezen szaktanácsadóknak. Önkén-
tesként pályázhatunk a kiírt programokra. 
A pályázatok elbírálásánál döntő szempont 
a szakmai tapasztalatok területe és mérté-
ke. A szakmai tanácsadásért nekünk nem 
fizet a VOCA, csak az utazási és kinntar-
tózkodási költségeket fedezi. Jelenleg sok 
program van Kelet-Európában, ami 3-4 he-
tes szaktanácsadást jelent. Magam vállalko-
zási szakértőként jöttem Törökszentmik-
lósra. Az itteni vállalkozásfejlesztési prog-
ram megismerése és hatékonyabbá tétele 
érdekében adok szaktanácsokat. Áttekint-
jük a tananyagot, ajánlásokat teszek a javí-
tására, a tanárokkal megbeszéljük, milyen 
képességfejlesztő munkát végeznek a diá-
kokkal. 

- Milyen benyomásokat szerzett? 
- Komoly, jól átgondolt program, amit 

találtam. Pilár György, aki az itteni partne-
rem, minden fontos témát feldolgozott a 
tantervben. Akkor derül majd ki, hogy meg-
felelőek-e az arányok, amikor kimegy az 
első garnitúra, illetve a tanulók majd maguk 
jelzik a problémákat. Ennek ellenére nem 
kísérleti program lesz, hanem az élethez 
kell igazítani mindig. Fejezetenként dől el, 
melyikre mennyi idő kell. Itteni kollégámat 
eléggé felkészültnek tartom a program ru-
galmas kezeléséhez. Nagyon jó anyagokat 
használt fel a tananyag elkészítéséhez, ko-
moly szakirodalmi áttekintést végzett. 

- Az Ön számára hozott-e felhasználható 
tapasztalatokat ideutazása? Járt-e már Euró-
pában korábban is? 

- Európában most járok először. Nagyon 
érdekelt az itt folyó gazdasági átalakulás. 
Feltétlenül hasznosak az első kézből kapott 
információk erről az átalakulásról. Szemé-
lyes tapasztalatokat szerezhettem az átala-
kulási folyamatról, hisz közvetlenül látom 
mi folyik itt. Gazdag forrásra leltem a kö-
vetkező munkáimhoz. A távolkeleten jár-
tam korábban hasonló szakmai úton. 

- Mi volt az Ön számára a legmeglepőbb 
Magyarországon? Nyilván szerzett otthon is 
előzetes információkat rólunk Ehhez képest 
értéke-e akár pozitív, akár negatív benyomá-
sok? 

- Az étkezéssel kapcsolatos aggályaim 
voltak előzetesen, de kellemesen csalódtam 
e téren. Elégedett vagyok a magyar konyhá-
val. Az emberek nyitottak és barátságosak. 
Magyarországon jelenleg nehéz időszak 
zajlik. A bérek rendkívül alacsonyak az 
árakhoz képest. Jártam Szolnokon, Moson-
magyaróváron éttermekben, üzletekben. 
Az éttermi árak filléresek az amerikaiakhoz 
képest, míg az áruházak árai kb. azonosak 
az ottaniakkal, és ugyanazokat a terméke-
ket itt is megvásárolhattam. Az élelmiszer 
nagyon olcsó csak, ami visszaveti az itteni 
mezőgazdaságot. Ezt negatívumként emlí-
tem, amin változtatniuk kell. 

- A családjáról tudhatunk-e meg valamit? 
- Feleség és háronr gyermekem vár ott-

hon, akik közül már a legkisebb is egyete-
mista, ő az Auborn Egyetem hallgatója, de 
már nem lakik otthon. 

- A hazautazásával vége a munkájának? 
- Nem. A kapcsolatot továbbra is fenn-

tartjuk kollégáimmal. Visszajelzéseket vá-
rok tapasztalatairól a továbbiakban is. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Török András 
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A CITERAKESZITO 

Ecsédi Menyhért Törökszentmikló-
son él feleségével és három gyermeké-
vel, s napi munkája mellett szabadide-
jében gyönyörű c i t e ráka t készít . 
Hangszerei megyénkben, és az ország 
más területein egyaránt ismertek. 

- Hogyan alakult ki a citerák iránti 
szeretete? 

- Körülbelül nyolc éves lehettem, 
amikor a nagyapám ci teráját lea-
kasztottam a falról, és a tőle tanultak 
alapján elkezdtem játszani rajta. Elő-
ször ezt javítgattam, majd a hetvenes 
évek elején elkészítettem az első saját 
hangszeremet. Ekkor már játszottam a 
Ponyokai István vezetésével alakult vá-
rosi citerazenekarban, amellyel fellép-
tem a megye más városaiban is. A én 
citerám hangja sajnos nem egészen 
stimmelt a többiekéhez, ezért újabbat 
készítettem. Azóta már mintegy nyolc-
vanra tehető az általam készített hang-
szerek száma. Ezt a tevékenységet hob-
binak tekintem, mert szeretem csinálni, 
örömet okoz nekem. Legtöbbször ba-
rátoknak, ismerősöknek ajándékozom r 

Aki az énekesmadarakkal vállal közösséget 
őket, de zenekarok, együttesek részére 
is készítettem már számos darabot, 
amelyekért csupán jelképes összeget 
kértem. Csak olyan embereknek válla-
lom ezt a munkát, akikről tudom, hogy 
szeretik és megbecsülik a hangszere-
ket, örömüket lelik benne. 

- Az elkészítéshez szükséges anyagot 
hogyan szerzi be? 

- Ha látok egy kiszáradt fát, megké-
rem a tulajdonost, hogy felhasználhas-
sam. Barátoktól, ismerősöktől szintén 
kapok anyagot. Csak olyan faanyagot 
használok fel, amelyet az énekesmada-
rak is szeretnek, fészkeiket ezekre rak-
ják. Ilyen a körte, cseresznye, diófa, de 
a szilvafának is gyönyörű erezete van. 
Teljes egészében magam munkálom 
meg a kapott faanyagot a fűrészeléstől 
kezdve a hangolásig, ami körülbelül 
egy hónapig tart. A citerák ragasztással 
készülnek, szögelést én nem végzek. 
Lakkozni sem szoktam, ehelyett politú-
rozok, mert így őrzi meg a fa az eredeti 
színét és erezetét. 

- Úgy tudom, hogy nem csak ezen a 
hangszeren játszik, hanem tangóharmo-
nikán és szintetizátoron is. Hol szerezte 
zenei képzettségét? 

- Tulajdonképpen hallás után tanul-
tam meg citerázni, még gyermekko-
romban. Részt vettem azonban egy ci-
terástáborban Fonyódligeten, ahol Pri-
vóczky Mátyás citeraművésztől renge-
teg hasznos útravalót kaptam. Tíz évig 
játszottam a Miklós Néptáncegyüttes-
ben is. Az együttessel felléptünk a volt 
NDK több városában és bejártuk Fran-
ciaországot is. A romániai forradalom 
idején Erdélyben szerepeltünk, ahol 
nagyon szép népdalokat ismertünk és 
tanultunk meg. Gondolom, mindez 
elősegítette a népzene iránti fogékony-
ságom kialakulását és a hangszerek 
szeretetét. 

Beszélgetésünk végén Menyhért 
megszólaltatta egyik citeráját. A rög-
tönzött bemutató alkalmával bizonyí-
totta, hogy valóban fogékony a népzene 
iránt és kitűnően játszik az általa készí-
tett hangszeren. 

Sz. Zs. 

ÚJRA ITT A FUTESI IDÉNY! 
A Szolnoki Tüzép Rt. Törökszentmiklósi Tüzép Telepe tájékoztatja 

Kedves Vásárlóit, hogy az egész fűtési idényben széles választékkal áll 
rendelkezésre valamennyi szilárd tüzelőanyagféleségból. 

Telepi készletből már jelenleg is kapható 

Hazai beszerzésből: /kazánszén/ á 950.-Ft/q 6500 Kcal 
- Berentei dúsított dió á 610.-Ft/q 3500 Kcal - Baskír brikett 930.-Ft/q 4500 Kcal 
- Berentei mosott db-os szén á 690.-Ft/q 3200 Kcal Tűzifa: 
- Tatabányai tojásbrikett 
- Konix tojásbrikett 

á 932.-Ft/q 
á 905.-Ft/q 

5300 Kcal 
5200 Kcal 

- Egységes 
akác tűzifa 
- Fűrészelt 
akác tűzifa 
- Szupernóva 
alágyújtós 

á 529.-Ft/q 3000 Kcal 

Import beszerzésből: 
- Dél-urali dió 
- Orosz fekete szén 
/kazánszén/ 

á 702.-Ft/q 

á 847.-Ft/q 

4500 Kcal 

6600 Kcal 

- Egységes 
akác tűzifa 
- Fűrészelt 
akác tűzifa 
- Szupernóva 
alágyújtós 

á 569.-Ft/q 3000 Kcal 

á 38.-Ft/csomag 

- Lengyel lángborsó 

Telefonon keresztül történő megrendelést is elfogadunk, és előzetesen megbeszélt ill. egyeztetett időpont-
bank az árut díjazás ellenében házhozszállítjuk! 

VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINK MEGRENDELÉSEIT! 
Nyitvatartás: hétfő: 7.00 -12.00 óráig, kedd-péntck: 7.00 -15.00 óráig, szombat: 7.00 11.00 óráig 

Cím: SZOLNOK TÜZÉP RT. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TÜZÉP TELEPE 
5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. út 42. 

Telefon: 06-60/356-191 /rádiótelefon/ vagy 302 
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AZ INGATLAN TULAJDONJOGANAK MEGSZERZESE 
A telki szolgalom 

A tulajdonjog legfőbb alapelve a tulajdon sérthetetlensége, 
amely mellett azonban az élet számtalan olyan helyzetet idéz elő, 
amelyek miatt szükség van a tulajdonosok jogainak korlátozására. 
Ezek között egy újabb csokorravalót gyűjtöttem egybe, mégpedig 
a telki szolgalom szabályait. A telki szolgalom nevéből is kitűnően 
mindig ingatlanokhoz kötődik, mégpedig úgy, hogy legalább két 
ingatlan áll kapcsolatban egymással, amelyek közül az egyik ingat-
lan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjede-
lemben használhatja vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt 
ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó magatartástól 
tartózkodjék. Ezért alakult ki hagyományosan, hogy az egyik telket 
„uralkodó", a másik - a szolgalommal terhelt - telket „szolgáló" 
teleknek nevezzük. 

A szolgalom bizonyos fokig hasonlít a szomszédjogi szabályok-
hoz, hiszen általában szomszédos, illetve egymáshoz közel fekvő 
ingatlanokat érint. Telki szolgalomról ugyanis mindig csak önálló 
ingatlanok esetében beszélhetünk. Ha egy ingatlan közös tulaj-
donban áll, a tulajdonostársak a természetben megosztott telekre 
nem alapíthatnak szolgalmat, használati jogaikat a közös tulajdon 
már ismertetett szabályai alapján rendezhetik. 

Az uralkodó telek javára fennálló szolgalom több telket is ter-
helhet, pl. a vízvezeték több ingatlanon halad át és lehet kölcsönös 
is, amikor két egymáshoz közel álló utcai épület között, ahol csak 
egy gépkocsi fér el, a felek a kerítés lebontásával lehetővé teszik 
egymás számára a beállást a kert hátsó részébe. 

Az ingatlanok, amelyeket a szolgalmak érintenek, az idők során 
alakjukban is, terjedelmükben is változhatnak. A változás a szolgal-
mat általában nem érinti, de ha a telekalakítás következtében a 
leválasztott új telket már nem szükséges terhelni vele, meg kell azt 
szüntetni. 

A szolgalom fajtái 
A telki szolgalom használati módra vonatkozhat. Elsősorban 

átjárás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, 
épület megtámasztása vagy más hasonló célra lehet szolgalmat 
alapítani. Eseteit kimerítően felsorolni szinte lehetetlen, hiszen 
azok a civilizáció, a technika, a kultúra fejlődésével összefüggésben 
változhatnak. 

Jó példa erre az útszolgalom sorsa. Az átjárás joga természete-
sen régóta ismert, de eredetileg értelemszerűen csak gyalogos, 
kivételesen szekérrel, kocsival történő átjárásra jogosított. A mo-
torizáció fejlődésével a gépjárművek használata életünk minden-
napos részévé vált, a gépkocsi elhelyezése hozzátartozik az ingatlan 
- és a gépkocsi - rendeltetésszerű használatához. 

Ehhez hozzájárul az is, hogy a gépkocsi Magyarországon még 
ma is túlértékelt vagyontárgy, ami a közbiztonság folyamatos rom-
lása miatt közterületen fokozott veszélynek van kitéve. Ennek 
megfelelően gépkocsibeálláshoz szükséges átjárásra lehet szolgal-
mat alapítani. Ugyanilyen fontos lehet gazdasági tevékenység foly-
tatása során, áruszállítás, terményszállítás érdekében átjárásra von-
atkozó szolgalom alapítása. 

Ismételten ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a legerősebb érv 
az ingatlantulajdonosok nyugalmának védelme mellett szól, ezért 
mindig alaposan meg kell vizsgálni az eset körülményeit. 

Az útszolgalommal ellentétes fejlődést mutatnak az ún. épület-
szolgalmak, amelyek régebben, különösen városokban gyakoriak 
voltak. Ezek lehetővé tették egyes szerkezeti elemek, szerelvények 
hozzáillesztését a szomszédos épülethez, illetve arra jogosították az 
uralkodó telket, hogy a rajta álló épület egyes alkotórészei a szol-
gáló telek fölé átnyúljanak. A modern építési szabályok az ilyen 
megoldásokat kizárják, így ma már egyre ritkábban találkozni ha-
sonló szolgalommal. 

Az útszolgalom mellett gyakran előfordul még a közművek 
elhelyezésére, átvezetésére vonatkozó szolgalom, a vízvétel - legyen 
szó akár kútról vagy vízvezetékről - és ahhoz kapcsolódóan a 
szennyvíz elvezetésének szolgalma. 

Fontos érdek fűződhet a terepviszonyoktól függően az esővíz 
megfelelő elvezetésének vagy az épület megtámasztásához, hegy-
vidéken pedig - főleg szőlőtermő területen - gyakori kívánság a 
pince létesítése más ingatlan alá húzódóan vagy a pince kijáratának 
kialakítása idegen ingatlanra. 

A modern kor tett hangsúlyossá egy újabb szolgalmat, különö-
sen a hegyvidéki üdülőterületeken, ez pedig az ablak és a kilátás 
szolgalma, ami tiltja a szolgáló telek birtokosát, hogy a telke felé 
eső ablak, terasz, erkély elől a fényt, a levegőt elvonja, a telekről 
nyíló kilátást zavarja. 

A telki szolgalom keletkezése 
A telki szolgalom létesítésére az ingatlan haszonélvezetének 

alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát kelet-
kezhet szerződés alapján, jogszabály rendelkezése folytán vagy 
hatósági határozattal. 

A szolgalom létesítése lehet ingyenes vagy visszterhes, minden-
esetre a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa kívánsága ese-
tén megfelelő ellenszolgáltatásra tarthat igényt. A telki szolgalom 
ugyan látszólag csak az ingatlan használatát, használhatóságát kor-
látozza, ezáltal azonban lényegesen befolyásolhatja, csökkentheti 
annak forgalmi értékét is. Az ellenszolgáltatás összegében az érde-
kelt feleknek kell megállapodniuk. Ha nem tudnak megegyezni, a 
bíróság vagy az alapító hatóság határozza meg azt, a használat 
körülményeit és a korlátozás mértékét is figyelembe véve. 

Dr. Fekete Erzsébet 
SANSZ" Ingatlankezelő- Közvetítő és Szolgáltató BT. 

jogi tanácsadója 

Törőkszentmiklós Város 
Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Iroda 
\ 

FELHÍVÁS! 

Kérjük azon utcákat, utcaközös ségeket, 
akik 1995-ben tervezik az utcai gázel~ 

oszló-vezeték létrehozását, hogy ezen igé-
nyüket a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Iroda 307-es szobijában szíveskedjenek 
jelezni Kérjük segítsék eloezzel is az 

1995-ben megvalósulandó igények minél 
hamarabbi összegyűjtését. 

Az igényeket kérjük 1994. 
december 15-ig jelezni. 

Műszaki Iroda 
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Lemez és gömbgrafitos 
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Kézi és gépi formázás. 

SZOLNOK 
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RENDORSEGI HÍREK 
Pesten akarták futtatni? 

Veréssel, nemi erőszakkal „nevelték" a fogva tartott lányt 
Szeptember közepén a rendőrség nyo-

mozást indított Zsákai György törökszent-
miklósi lakos ellen, aki alaposan gyanúsít-
ható azzal, hogy erőszakkal elhurcolt egy 
16 éves lányt, napokig fogva tartotta, több 
alkalommal megverte, és erőszakkal közö-
sült vele. De mi is történt valójában? A 
sértett és gyanúsított meghallgatása, a 
helyszíni szemle vizsgálódásai során meg-
döbbentő bűntény körvonalai bontakoztak 
ki. 

V. H. kálváriája - aki csak egy kelleme-
sen eltöltött estére vágyott - szeptember 
23-án kezdődött. Szülei engedélyével a he-
lyi Park Étterem diszkójába indult kora 
este, de onnan már haza nem érkezett. A 
szülők reggel aggódva jelentették be a 
rendőrségen lányuk eltűnését, ahol azon-
nal elrendelték az országos körözést. Var 
lószínűleg sokáig nem lett volna eredmény, 
de szerencsére V. H. egy hét elteltével elő-
került. Október l-jén megjelent a török-
szentmiklósi kapitányságon, s elmondta, 
hol volt az eltelt idő óta, mi történt vele. 

Kiderült, hogy egy Gyuri nevű férfi és 
barátja kicsalták a diszkóból az utcára, ahol 
megragadták, s vonszolni kezdték a város 
széle felé. Éjfél körül lehetett, az utcák 
néptelenek voltak, s így - na meg egy kia-
dós, megfélemlítő verés eredményeként -
akadály nélkül eljutottak Zsákai társa, Kö-
kény Árpád családja Teleki út 6. szám alatti 
házáig. Ez volt a végállomás, ahol Zsákai 
egy újabb verést követően megerőszakolta 
a fiatal lányt. 

Másnap, harmadnap sem engedte el, s 
hogy meddig tartotta volna fogva, ma már 
nem deríthető ki, de az bizonyosnak tűnik, 

hogy megfelelő „kezelés" után, Budapest 
lett volna az irány, ahol V. H. feltehetőleg 
a keményen kézbentartott, futtatott prosti-
tuáltak sorsára jut. A bűntársak állandóan 
szemmel tartották foglyukat, s ha néha-
néha el kellett menniük, mindig akadt a 
családból valaki, aki az őrzést magára vál-
lalta. A fogva tartott lány próbálkozott a 
szökéssel, kísérletet tett a zár kinyitására, 
vagy feltörésére, igyekezett az általa kitört 
ablakon át menekülni, de nem járt sikerrel. 
Egy óvatlan pillanatban azonban mégis si-
került kijutnia az utcára, de csak rövid ideig 
örülhetett, mert az észbekapó Zsákai bicik-
lire pattantva gyorsan utolérte, s visszato-
loncolta a házba. Természetesen a megtor-
lás most sem maradt el, mint ahogy az erő-
szak sem. 

Ezután a fogva tartók annyira biztosak 
lettek benne, hogy a lányt sikerült véglege-
sen megfélemlíteniük, hogy ahhoz is volt 
bátorságuk, hogy V. H.-t egy-egy kirucca-
násukra is magukkal vigyék. Egyik este a 
Biliárd Sörözőbe, egy más alkalommal az 
Ezerió Vendéglőbe cipelték el, természe-
tesen kellő óvintézkedések megtétele után. 
Indulás előtt „védencük" megkapta a szo-
kásos figyelmeztető fenyítést, a szórakozó-
helyen pedig a baráti kör tagjai, vagy csa-
ládtagok fogták közre. Nem vesztették el 
lélekjelenlétüket akkor sem, amikor iga-
zoltató rendőrök jelentek meg a vendéglő-
ben, gyorsan megragadták V. H.-t, kivitték 
az udvaron lévő illemhelyre, s csak akkor 
hozták vissza, mikor tiszta lett a levegő. 

Zsákai vesztét, V. H. szerencséjét végül 
feltehetőleg mégis a férfi túlzott magabiz-
tossága hozta meg. Szeptember 30-án este 

a nap ismét erőszak elkövetésével fejező-
dött be, ami l-jén reggel megismétlődött, 
majd a gyanúsított elment valahova a dolga 
után. A sértett legyőzve félelmét, ki-
használta azt a néhány percet, míg Kökény 
nem figyelt rá és sikerült megszöknie. Meg 
sem állt a rendőrségig, ahol elmondta mi 
történt vele, a pontos lakcímet is megadta. 

Az azonnal helyszínre siető nyomozók 
előtt a lakás tulajdonosa nem tagadta, hogy 
V. H. egy hétig a ház vendége volt, s azt 
sem, hogy Zsákai vitte oda. Azt azonban 
természetesen nem tudta: hogy, s mint tör-
tént a dolog. Az őrizetbe vett gyanúsított 
sem tagadja a közösülés tényét, de állítja, 
erőszakról szó sem volt. A lány szeptember 
23-án önként, szerelemből ment vele, ugya-
nez okból szeretkezett. Másnap nem is 
akart elmenni, mert jól érezte magát ott, 
egyébként is félt apja kimaradás miatti ha-
ragjától. A Pestre menetelt is közösen ha-
tározták el, V. H. szívesen élt volna fent 
Zsákaival együtt. 

A nyomozók nincsenek könnyű helyzet-
ben. A házigazda pedig csak ottlétük tényét 
ismeri el. A gyanúsított többszörösen bün-
tetett előélete, a lány vallomása önmagá-
ban kevés, a rendőrségnek bizonyítékokat 
kell szereznie. A helyszíni szemle ugyan 
bizonyította a lány szökési kísérleteit, az 
ügy teljes tisztázása, a további bizonyítékok 
beszerzése azonban még hosszadalmas, 
szakértők bevonásával járó munkát igé-
nyel. Az érintetteket ismerve, kemény csa-
tára számít a rendőrség, amelyben minden 
apró beismerésért, bizonyítékért meg kell 
küzdeni. De mint mondják, az idő nekik 
dolgozik. 

Minden mozdíthatót vittek 

A tiszabői paplakba törtek be 
Október 9-én este a tiszabői Főút 74. szám alatti, pillanatnyilag 

gazda nélküli paplak gondnoknője megdöbbenve konstatálta, hogy 
betörtek a házba, s onnan szinte minden mozdíthatót - kályhát, 
szekrényeket, székeket - elvittek az ismeretlen tettesek. Gyorsan 
hívta a körzeti megbízottat, aki megállapította az ajtókifeszítés 
módszerével elkövetett betörés tényét, s azonnal értesítette a tö-
rökszentmiklósi rendőrkapitányság helyszínelő csoportját. Mivel a 
házban nincs világítás, a helyszínelést csak másnap reggel sikerült 
elkezdeni. 

Munkájuk eredménnyel járt, három használható ujjlenyomatot 
is sikerült rögzíteniük. Ezzel párhuzamosan folyt a puhatolózás is 
a lakosság körében, s kiderült, hogy akadt szemtanú, aki a tiszabői 
Csík Tibort és élettársát, valamint annak testvérét, Mányi Tibort 
látta az adott időpontban a paplak környékén. Ha a betörést nem 

is ők követték el, hasznosítható információval valószínűleg tudnak 
majd szolgálni. 

Csík Tibor csak" határtalan ellenszenvvel reagált a nyomozók 
kérdéseire, Mányi viszont be sem akarta ertgedni őket. Éppen 
magatartásuk tette gyanússá mindkettőjüket, aminek eredménye-
ként először Csík Tibort invitálták a körzeti megbízott irodájába 
alaposabb meghallgatás végett, aki érzékelve, hogy komolyra for-
dult a dolog, hamarosan beismerő vallomást tett. Ezután már sínen 
volt az ügy, mert a beismerő vallomás utáni házkutatás során 
Mányinál megtalálták a rendőrök az ellopott kályhát, s egy-két 
bútordarabot is. Most már neki is fölösleges lett volna tagadnia, s 
beismerő vallomása a Csíké mellé került. 

Az elkövetők szabadlábon várhatják a tárgyalást, melyen betö-
réses lopás lesz a vád ellenük. 

-P-



18 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1994. november 16. 

SPORT - SPORT - SPORT 

ATLÉTIKA 

Ebben az évben a megyei felnőtt bajnoksággal együtt 
került megrendezésre szeptember 17-én Szolnokon a Tisza 
Kupa serdülő B" minősítő verseny. A kezdeményezés igen 
jó ötletnek bizonyult, hiszen a serdülők nagyobb korosztályú 
országos bajnokokat láthattak verseny közben, tehát volt 
kiktől példát venni, tanulni. 

Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, 
mivel a hűvös időt a verseny vége felé még eső is kísérte, 
mégis több kiváló eredmény született. 

A Törökszentmiklósi SE atlétáinak különösen jól sikerült 
szerepelniük, aminek legékesebb bizonyítéka, hogy a rende-
zők és szponzorok által felajánlott 9 db választékosan szép 
serlegből ötöt elnyertek. 

A serleggyűjtésben Bertán Gábor járt az élen, aki a fel-
nőtt magasugrásban 202 cm-t /ifi aranyjelvény/ ugrott, ami-
vel egy vándorserleget és a legjobb ifi eredményért járó 
kupát érdemelte ki, másik fő számában a gerelyhajításban 
pedig 57.26 m-t dobott, és első helyen végzett. 

A harmadik különdíjat Tóth Nándor nyerte el a 100 m-es 
síkfutásban elért 11.2 mp győztes eredményével, s ráadásul 
egy évig védője lehet a Barna István vándorserlegnek. To-
vábbi megyei bajnoki címről Bertán Zoltán gondoskodott, 
aki a távolugrást nyerte 650 cm eredménnyel. 

A serdülők látva a szép díjazásokat, alaposan rákapcsol-
tak, mert nem akartak lemaradni nagyobb társaik mögött. 
Ez azt eredményezte, hogy Csontos Rozália három első 
helyezésével a legeredményesebb serdülő leány versenyző-
nek felajánlott serleggel lett gazdagabb, melyet aztán meg-
toldott a 100 m-es síkfutásban győztesnek járó különdíjjal 
is. Eredményei: 100 m síkfutás 13.0 mp; magasugrás 145 cm; 
300 m síkfutás 45.4 mp 

Az ugyancsak TSE-s versenyző, Lovas Anett haladt szo-
rosan a nyomában a következő eredményekkel: távolugrás 
484 cm I. h.; magasugrás 140 cm II. h.; 100 m síkfutás 13.5 
mp III. h. 

Az ötödik serleget, mint legeredményesebb serdülő fiú 
versenyző, Bussay Péter hozhatta haza a következő ered-
ményeiért: 600 m síkfutás 1:42,5 p I. h.; távolugrás 509 cm 
II. h. 

* * * 

1994. október 2-án /vasárnap/ az atléták számára ideális 
időjárási viszonyok között került megrendezésre Kecske-
méten a IV. Németh Javelins" országos gerelyhajító ver-
seny, melynek fővédnöke Németh Miklós, olimpiai bajno-
kunkvolt. A különböző korcsoportokban /gyermek, serdülő 
B" 13-14-15 év, serdülő A" és ifi/ közel száz fő induló gyűlt 
össze az idén már nemzetközivé bővült vetélkedőre. A Tö-
rökszentmiklósi SE három atlétájával vett részt a versenyen 
és valamennyien éremmel tértek haza. Ifi korosztályban 
Bertán Gábor 59.70 méteres - egyéni csúcsot jelentő és 
aranyjelvényt érő - dobásával a harmadik helyen végzett. A 
gyermek korcsoport /'82-83./ számára idén először írtak ki 
versenyt, ahol nagyszerűen mutatkozott be a miklósi után-
pótlás. Hajdú Sándor /'82./ 34.56 m-es teljesítményével vég-

zett az első helyen, a szintén miklósi Drávucz István előtt, 
aki 29.60-nal lett ezüstérmes. 

* * * 

1994. október 1-én Kiskunfélegyházán gyermek korcso-
portos atlétikai versenyen vettek részt Törökszentmiklós 
atlétái. Az időjárás kegyeibe fogadta az atlétapalántákat, így 
a Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Hódmező-
vásárhely városokból érkezett közel 50 fős küldöttségek 
hangulatos és színvonalas versenyt vívhattak. Törökszent-
miklóst a Kölcsey Úti Általános Iskola /41 fő/ és a Bercsényi 
Gimnázium /5 fő/ általános iskolás korú tanulói képviselték. 
Ebben az évben sem adták dobogós helyezés alá, mivel az 
összetett pontversenyben a harmadik helyet szerezték meg. 
Farkas Éva /1983. sz., Kölcsey/ két egyéni és egy váltó első 
helyezésével a verseny legeredményesebb leány versenyzője 
címet is elnyerte. 

Dobogós helyezések: Lányok: Távol: 1. Farkas Éva 416 
cm, 750 m futás: 1. Farkas Éva 2:44,1 mp;... 3. Polgár Nóra 
2:47,5 mp. 4x400 m-es váltó: 1. Törökszentmiklós /Tóth -
Göblyös - Polgár - Farkas/. 750 m: /'80-81./: Szabó Annamá-
ria 2:37,2 mp. 

Fiúk: 750 m: /'83./: 3. Kóródi Péter és Molnár Attila 
2:41,5 mp. 4x400 m-es váltó: 3. Törökszentmiklós /Buru -
Kóródi - Molnár - Harnos/. 750 m: /'82./: 1. Papp Attila 
2:29,5 mp, 2. Hajdú Sándor 8.21 mp. Távol: 3. Hajdú Sándor 
465 cm. 4x400 m: 2. Törökszentmiklós /Kóródi J. - Drávucz 
- Papp - Hajdú/. Távol: /'80-81./: 2. Farkas Róbert 528 cm. 
750 m: 3. Molnár Gergely 2:20,0 mp. 4x400 m: 1. Török-
szentmiklós /Csór - Farkas - Földi - Molnár/ 

BRAVÚR A KARATE VILÁGKUPÁN 

Remekeltek a tornádós lányok 
Az október 8-9-én Miskolcon megrendezett Konzum-

bank III. Gyermek és Ifjúsági Karate Világkupát óriási siker 
és érdeklődés övezte. Jelen voltak a világszövetség képvise-
lői, sok válogatott, neves személyiség, a nemzeti szövetség 
elnöke s magyar közéleti személyiségek is szívesen adták 
nevüket az eseményekhez. Kiemelkedő tény volt, hogy ez 
évben Gallov Rezső, az OTSH elnöke vállalta a rendezvény 
fölötti védnökséget. 

Négy földrész, 32 országának - köztük Dél-Afrika, Mexi-
kó, Egyiptom, USA, Anglia, hogy csak a távoliabbakat em-
lítsük - mintegy 1600 versenyzője mérte össze erejét és 
tudását a két nap alatt. Köztük volt megyénk képviseletében 
a tiszaföldvári és törökszentmiklósi szakosztályokból idén 
közös egyesületté alakult Tornádó Shotokan Karate Egye-
sület 11 fiatal versenyzője is, akik egyéni kumitében és egy 
lány kumite csapattal indultak. A meghívót az ez év február 
26-án megrendezett Armancsa Kupa '94. Shotokan Karate 
Országos Bajnokságon elért eredményük alapján kapták, 
ahol kumite /küzdelem/ versenyszámban a 76-77-es szüle-
tésű lányaik megszerezték az első három helyet, begyűjtöt-
tek egy fiú bronzot is, katában /formagyakorlat/ pedig egy 
felnőtt női arannyal térhettek haza. 
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Nos, a Világkupa lényegesen keményebb diónak bizony-
ult, de a tornádósoknak a verseny befejeztével nem volt 
szégyellnivalója. A selejtezőkön mind a tizenegy versenyző 
túljutott - volt olyan évfolyam, ahol 80-nál is több induló volt 
- a '79-es születésű Gál Katalin pedig az elődöntőkön is 
túljutva a 27. helyet szerezte meg. Az igazán átütő siker 
azonban az egyéni versenyek befejeztével született meg. A 
'78-as születésűek csapatversenyében 32 csoport kezdte 
meg a küzdelmet, köztük a Tornádó lányai. Simán vették a 
selejtezőt, az elődöntőből pedig az USA gárdáját legyőzve 
jutottak tovább. A középdöntőben sajnos azzal a Dél-Afri-
kával kerültek össze, amelynek korosztályos karatékái a 
világ élvonalába tartoznak - tavaly 20 egyéni aranyból tízet 
vittek el -, s drámai küzdelemben csak fél ponttal maradtak 
alul. Elért pontszámuk alapján így is a 6. helyet szerezték 
meg, ami a mezőnyt és az indulók számát tekintve óriási 
bravúrként könyvelhető el. Szereplésük feljogosította az 
egyesületet a jövő évi világkupán való indulásra is, amelyen 
- rohamos fejlődésüket figyelembe véve - talán még fénye-
sebb sikert könyvelhetnek el. 

KÉZILABDA 

Ki védi meg a kiscsapatokat? 
Nem a mérkőzés volt igazán botrányos 

Úgy tűnik, október 23-án Szolnokon az Olajcsarnokban 
egy időben két mérkőzést játszottak. Egyet, amit a miklósi 
szurkolók - köztük magam is - saját szemünkkel láttunk, 
egyet pedig amelyről a rádió, a TV és a nem megyei sajtó 
adott hírt. Jól felfújva, egyoldalúan, félretájékoztatva. Mert 
mi történt a tömegkommunikáció szerint? Fejes kapus agy-
onrúgta" az ellenfél szélsőjét, Kuzmát, s ezután betódult a 
miklósi közönség, tömegverekedés" alakult ki. A megdühö-
dött szurkolókat a rendőröknek alig sikerült megfékezni, s 
a botrányba torkolló meccset le kellett fújni. 

S mi történt a valóságban? A tét nagy volt, hiszen a Hort 
SE a megverhető ellenfelek közé tartozott, s a győztes nagy 
előnyre tesz szert a kiesés elleni küzdelemben. Ez elsősor-
ban a Hort játékán látszott meg, az első pillanattól kezdve 
kegyetlenül játszottak. Volt olyan időpont, mikor három 
mezőnyjátékosuk volt csak pályán, alattomosan, gyakran 
ököllel ütöttek, Bukta Csabát a levegőben úgy megtá-
masztották, hogy eltört a könyöke, Csuti szabályos jobb-
egyenest kapott, Gulyás többet volt padlón, mint másik öt 
mérkőzésen. Azt nem érdemes firtatni, hová húzott a bírók 
szíve", de egyértelműen igen enerváltan vezették a mérkő-
zést. Az tény, hogy Fejes kapusnál elszakadt a cérna, kímé-
letlenül lépett ki a beugró szélsőre, de komoly sérülést nem 
okozott neki. Mondhatni, szokványos eset, megkapta a piros 
lapot, amit ő maga, a játékostársak és a szép számú szurko-
lósereg is tudomásul vett. 

És a botrány, a megmagyarázatlan, ezután kezdődött. Ki 
tudja miért, a Hort SE menedzsere, Horváth Tibor nem 
nyugodott bele az ítéletbe, nem tudta elviselni, hogy ezúttal 
nem az ő játékosa volt durva. Átrohant a pályán, s Fejest 
teljes erővel, ököllel szemen vágta, akinek leszakadt a reti-
nahártyája, agyrázkódást szenvedett, kórházba kellett vinni. 
Természetes, hogy a közönség megmozdult, voltak, akik 
bementek a pályára, de nem avatkoztak bele. Igaz, ebben 

nagy szerepe volt sportvezetőinknek, Tóth Andrásnak, Há-
jik Istvánnak és Búzás Sándornak, de tekintélyük elég volt, 
a közönség végül is nem viselkedett sportpályához méltat-
lanul. Ennyi történt, nem több. 

Az igazán botrányos tehát a feltételezhetően Horváth 
úrnak köszönhető egyoldalú tájékoztatás, az ügy botránykő-
vé duzzasztása, a bírópár ténykedése s a fegyelmi tárgyalás 
volt. Mindezekről, s a további esélyekről Tóth András szak-
osztályvezetőt - aki a szakosztályt a tárgyaláson képviselte -
kérdeztük. 

- Nem tudom milyen erők, milyen kezek működtek közre 
abban, hogy az eredeti játékvezetői páros helyett olyanokat 
küldtek a meccsre, akikről tudott, hogy a ceglédi mérkőzé-
sünket „elfújta", akiknek fél évvel ezelőtt hasonló botránya 
volt Szegeden, s akik október 26-án is úgy vezettek Komlón, 
hogy csak a játékosok sportszerűségén múlott, hogy be le-
hetett fejezni a mérkőzést. A Ladiszlai-Tavarnay kettős 
nemzetközi játékvezetői páros, akik tévedhetetlennek, csal-
hatatlannak tartják magukat, amely többször vezetett már 
botrányhoz. 

A fegyelmi tárgyalás érdekes momentuma volt számom-
ra, hogy a bizottság még csak kísérletet sem tett arra, hogy 
feltárja az ok-okozati összefüggéseket, sőt még ahhoz sem 
járult hozzá, hogy magyarázatot adjunk arra vonatkozóan, 
hogy mi váltotta ki a kapusunk indulatát. Nem érdekelte 
őket az ellenfél magáért beszélő 16 perces kiállítása, Gulyás, 
Csuti leterítése, Bukta könyöktörése, ami szándékos, durva 
szabálytalanság következménye volt. Őket az egész csak 
attól a pillanattól érdekelte, hogy Kuzma szélről beugrott, 
Fejes pedig kiindul a kapuból. Őt nyolc hónapra példátlan 
módon eltiltották - természetesen fellebbezünk -, Horváth 
Tibor ügyével pedig egyáltalán nem foglalkoztak. Annak 
ellenére sem, hogy a játékvezetők feljelentették. 

- Véletlennek tartod mindezt? 

- Most már nem. Amikor vállaltuk az indulás jogát, nem 
számoltunk azzal, hogy ilyen mélyre nyúló összefonódás és 
összefogás van csapatok és bizonyos játékvezetők között a 
pozíció tartása érdekében, s a fél amatőr, amatőr állapot 
akarják megszüntetni mindazok, akik a teljes profizmus 
előnyeit élvezik. Úgy tűnik, nincs szükség új csapatokra a 
körben, s ez nagyon elkeserítő, mert egy nagyon becsülete-
sen dolgozó, nagyon fegyelmezett, ritka lelkes és sportszerű 
szurkológárda által támogatott csapatról van szó az ese-
tünkben. 

- A fentiek ismeretében hogy látod a jövőt? 

- Bukta és Fejes kiválása természetesen sújtja a csapatot, 
s kétségtelen csökkentek az esélyünk. De egyetlen pillana-
tra sem adjuk fel! Amíg matematikai esélyünk van, küszkö-
dünk, próbálkozunk. Esélyünk pedig még mindig van, lesz 
még olyan mérkőzés, ahol pontokat csíphetünk el. Mint 
például most legutóbb Komlón. 

- Az összes szurkoló nevében merem mondani, mi mindig 
ott leszünk, s továbbra is szurkolunk, 

PÁSZTOR 
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Műveltségi 
vetélkedősorozat a 

könyvtárban 

A Városi Könyvtár háromfor-
dulós műveltségi vetélkedőt szer-
vez az általános iskolák 6-7. 
osztályos tanulói számára, mely-
nek témái: könyv-, könyvtár-
használat, irodalom, helyisme-
ret. A város iskoláin kívül Karcag 
és Túrkeve tanulói is részt 
vesznek a vetélkedőn, amelynek 
célja, hogy kialakuljon a gyer-
mekek kultúra iránti igénye, 
megismerjék a város történetét, 
jártasságot szerezzenek a könyv-
használat területén. 

A vetélkedőn az írásos fordu-
lókban a gyermekek egyénileg, a 
helyi és a városok közötti döntőn 
3-3 fős csapattal vesznek részt. 
Az első forduló feladatlapjainak 
beküldési határideje november 
10. volt. 

Az I-II. helyezett csapat képvi-
seli majd Törökszentmiklós vá-
rosát a januárban megrendezés-
re kerülő területi döntőn, ahol 
Karcag és Túrkeve csapataival 
versenyeznek. 

A vetélkedősorozatot kíséri 
Bárányi Judit amatőr festő kiállí-
tása. A képek a helytörténeti 
gyűjteményben lesznek megte-
kinthetők január hónapban. 
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Küzdelmes múlt, biztató jövő 
A LEHEL NEGYEDSZÁZADA TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 
Huszonöt évvel ezelőtt, 1969. november l-jén vásárolta 

meg a jászberényi hűtőgépgyár a Törökszentmiklósi KTSZ 
hűtőgépjavító üfcemét, amelynek negyedszázados króniká-
jába ezután igen változatos lapok íródtak. Derűre sokszor 
ború következett, főleg ami a kiegyensúlyozott, biztos mun-
kát, a távlatos terveket illeti, de a tovább- és túlélés vágya 
mindig mozgósította az energiákat. A miklósi üzem több-

Az elpárologtató terméket mutatja be Reiff Aladár divízióigazgató 

ször került eladósorba. Utoljára a svéd Electrolux „szemé-
lyében" kapott új tulajdonost, s jelenleg is a multinacionális 
cég hatodik magyar divíziójaként tevékenykedik. November 
4-én a megtett útra, a negyedszázadra emlékeztek vissza az 
üzem vezetői, dolgozói, nyugdíjasai, akiknek az elmúlt há-
rom évben végzett munkáját az Electrolux nevében Kertész 
Tibor, a Lehel Hűtőgépgyár Kft elnök-vezérigazgatója kö-
szönte meg. Az ünnepség alkalmából kiállítást rendeztek, 
jubileumi emléktárgyakat adtak át, volt nyugdíjas találkozó 
és filmvetítés is. Az ünnepséget követően Reiff Aladár diví-
zióigazgatóval beszélgettünk a múltról és jövőről. 

- Hogyan és miért kapcsolódott a törökszentmiklósi kis ktsz 
sorsa a jászberényi mamutcéghez? 

- A jászberényi Hűtőgépgyár a hűtőszekrények hazai 
gyártásával remek profilt választott annak idején, és hatal-
mas gyártóvá vált. A termékei szervizeléséhez, konkrétan az 
aggregátorok felújításához 1969-ben szüksége volt egy meg-
felelő bázisra, ahol már bizonyos tapasztalatokat szereztek 
a dolgozók, és meg van a lehetőség a megfelelő üzemegység 
kialakítására. Némi keresgélés után jutottak el a jászberé-
nyiek a ktsz-hez, amelynek ezen a telepén hűtőgépjavító 
részleg működött. Megfelelőnek találták, s 1969. november 
l-jén sor került az adás-vételi szerződés aláírására, mely 
szerint a telep eszközeivel, dolgozóival hűtőgépgyári fenn-
hatóság alá került. Az üzem alkalmassá vált a kitűzött fela-
dat végrehajtására, s hamarosan elérte a 60-70.000 db/év 
teljesítményszintet. Sokan úgy emlékeznek, ezek voltak a 
legstabilabb évek. 

- Úgy tudom a „békeidőszak" nem tartott sokáig. 
- Sajnos nem. Jöttek a változások, az új konstrukciójú 

hűtőgépek, amelyekhez nem kellett az aggregátorokat felú-
jítani. Az üzem munkaellátottsága akadozott, bővíteni kel-
lett a profilt, s ekkor kezdtünk gyártani üzemanyag kanná-

kat, szifonfejeket, s kezdtük el különböző alkatrészek gyár-
tását is. Azután a 70-es években tovább terjeszkedett a 
Hűtőgépgyár, s egy vásárlással ismét meghatározta a miklósi 
egység termékkörét. Megvette a budapesti Lőportás utcai 
gyárat, amely megrendeléseit csak egyéb üzemek segítségé-
vel tudta teljesítem. Mi lettünk a Lőportás utca fő leszállítói, 
Törökszentmiklós gyártotta az aggregátorokat a hűtőkör-
höz szükséges fődarabokat, s folyadékhűtőket is. De ide 
sorolhatnám mai sikertermékünket, a szárítószűrőt is. 

- 1985-ben újabb szervezeti változás következett a miklósi 
üzem életében. Mi volt ennek a lényege, előre vagy hátralépés 
volt? 

- A nyolcvanas években már kezdtek terjedni azok a 
nézetek, hogy minden tevékenység indokolt nagyságú szer-
vezetben folyjon. A Jászberényi Hűtőgépgyárat is kisebb 
egységekre bontották, s a miklósi telep leányvállalattá vált. 
Ez lehetővé tette függetlenedésünket, az elkülönült gazdál-
kodási mód megkövetelte a racionális működést, a piacku-
tatást, s a nyereséget is nagyobb arányban fordíthattuk üze-
münk fejlesztésére. Ez egyrészt fejlődésünk szempontjából 
volt fontos, másrészt nagyon éreztük annak előnyeit, hogy 
nem egy 5000 fős nagyvállalat 100 fős alig fontos üzeme 
vagyunk, hanem egy 300 fős kisvállalat jelentőséggel bíró 
része. Öt év nyugodt, perspektivikus üzemelés következett, 
ismét egy békeidőszak. 

Hűtőkompresszorok 

- Elérkeztünk a közelmúlthoz. 1991-ben - a privatizáció 
hőskorában - szenzációként röppent fel a hír, hogy a világhírű 
svéd Electrolux cég szemet vetett a magyar ipar egyik hírességé-
re, a Jászberényi Hűtőgépgyárra. Emlékszem, igen bizonytalan-
ná vált a miklósi telephely sorsa, de végül megnyugodhattak a 
kedélyek, mert ez az egység is külföldi tulajdonba került. 

- Szerencsére igen. Sokáig kétséges volt a sorsunk, de 
végül az Electrolux megvásárolta a leányvállalatot is. Követ-
kezett a már megszokott lépés, azonnal megváltoztatta az 
addigi szervezeti felállást. A Lőportás utcai egységet leköl-
töztette Törökszentmiklósra, s létrehozta az Electrolux-Le-
hel Kft 6-os divízióját, Kompresszor és Kondenzátor névvel. 
1993. januárjától 87 fővel egy telepen kezdtünk működni, s 
jelenleg is itt, ugyanakkora létszámmal dolgozunk. Kollek-
tívánk közel 260 milliós értéket állít elő évente, amelyből a 
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legnagyobb tételt továbbra is az aggregátorok képviselik. 
Kiemelendő, hogy árbevételünk közel 40 %-a exportból 
származik, sorozatban készítjük a nyugat-európai minőség-
nek megfelelő szárító-tisztító szűrőket, amelyek teljes egés-
zükben a dán DANFOSS, ill. német ALCO céghez kerül-
nek, s szó szerint eljutnak a világ minden szegletébe. Ter-
melésünk e téren fokozatosan növekszik, az idén elérjük a 
20.000 darabos mennyiséget is. Hagyományos gyártmánya-
ink közül kiemelkedő jelentőségűek a félhermetikus hűtő-
kompresszorok, melyekhez hasonlót csak autógyárakban 
lehet látni. Három alaptípusból és 6 variációból kb. 600 db 
készül évente, s a felújított darabszám is hasonló nagyság-
rendű. Új üzemcsarnok is épül a telephelyen, amely a komp-
resszorgyártás területén tapasztalható zsúfoltságot szünteti 
meg, várhatóan az év végére. Jászárokszállásról a kishőcse-
rélők gyártását is idetelepítették, s belefogtunk egy újabb 
vállalkozásba. Nagy falat. Az emlékezetes országos csereak-
ció minden képzeletet felülmúló eredményét - 17.000 hű-
tőszekrényt - mi szedünk szét a legszigorúbb környezetvé-
delmi normáknak megfelelően. Az ózon-károsító freonokat 
leszívó készülékkel zárjuk csapdába, a kompresszoros fá-
radt olajat összegyűjtjük, majd a szeletív hulladékgyűjtés 
előírásainak megfelelően helyére kerül a hűtőszekrények 
minden része. 

- Úgy tűnik tehát, ismét békeévek következnek, az üzemnek 
biztosított a jövője. 

- A jövő talán biztos, de békeévekről szó sem lehet. Nincs 
megállás, rengeteg tennivalónk van. Az üzemet érintő ex-
tenzív lépések után következniük kell az intenzíveknek. 
Jelenleg a miklósihoz hasonló termékvonal-fejlesztés az 

Folyadékhűtők, kondenzátorok, aggregátorok 

Electroluxon belül nincs, eddig még nem találtunk termék-
társra. Ebből adódóan fejlesztéseinket csak az általunk 
megtermelt profitból finanszírozhatjuk. A megtett lépések 
eredményesek, a felvételi vizsga sikerült, de hátra vannak 
még a megmérettetések. A piacgazdaság nem sétapálya, 
növelnünk kell gyártmányaink komplettségét, de a nélkül, 
hogy túl nagy tőkét kössünk le anyagban és áruban. Mint ez 
az év is bizonyítja, lehetőségeink adottak, saját erőnkre 
támaszkodva is teljesíthetők a kihívások, de azt is tudnunk 
kell, ha megpihenünk a babérokon", már le is maradtunk. 

- Akkor további sikeres babérgyűjtést, s köszönöm a beszél-
getést. 

- PÁSZTOR -

Telephelyünk fennállásának 25. évfordulója alkalmából 
nov. 14-tól háztartási berendezéseinkből és konyhafelszerelési cikkeinkből 

rendkívüli árleszállítással vásárt tartunk, amíg a készlet tart 

- hűtőszekrények 
-fagyasztók 
- radiátorok 
~ mosógépek 
- tűzhelyek 

Boltunk nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 8-15 óráig 
Hűtőgépgyár Kossuth Lajos út 263. T: 340-400; 253 
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