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EZT HOZTA AZ EGYFORDULOS VALASZTAS 
Városunkban 1994. dec. 11-én reggel 6 órára mind a 20 

szavazókör fogadásra készen állott. A 7 óráig leadott szava-
zatok aránya 0,7 % volt, ez fél 11-re 15 %-ra emelkedett, s 
este 7 óráig 18.525 választópolgár közül 6.554 fó adta le 
szavazatát, ami 35,4 %-os részvételi arányt jelentett. A vá-
lasztók közül egyéni listára 6.268 fó (33,83 %), polgárme-
sterre 6.421 fő (34,66 %), kisebbségi listára 2.357 fó (12,72 
%) szavazott érvényesen. 

Polgármesterré választották SZEGŐ JÁNOST 3.575 sza-
vazattal (55,68 %). Szavazatot kapott még Búzás Sándor: 
1.994 (31,05 %), Sántha Albert: 518 (8,07 %) és Berecz 
Bálint: 334 (5,20 %). 

Az egyéni választókerületekben a választás eredménye: 
01. vk. Tóth Tibor SZDSZ-MSZP 36,1% 
02. vk. Fehér László független 39,2% 
03. vk. Török András KDNP 34,0 % 
04. vk. Évinger Magdolna MSZP 35,5% 
05. vk. Bajusz Katalin MDF 51,8 % 
06. vk. Váradi Lászlóné MSZP 30,9 % 
07. vk. Kovács László 52,0 % 
08. vk. Balogh Lajos MSZP 35,2% 
09. vk. Mihály Márton FKgP 44,6 % 
10. vk. Fejes Ferenc FKgP 60,5% 

Kompenzációs listán megválasztott képviselők: 
Berecz Bálint Munkáspárt 
Serfőző István MSZP 
Dr. Hodosi Miklós MSZP 
Sántha Albert SZDSZ 
Mészáros János 
Dr. Pataky Csaba 
Kolozsi József 

MDF-FKgP-FIDESZ-KDNP 
FIDESZ-FKgP-MDF-KDNP 
Köztársaság Párt 

Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselők: 
ÍJ Hornyik János LUNGO DROM 
2./ Sándor Mihályné PHRALIPE 
3./ Horváth Géza LUNGO DROM 
4./ Rácz Árpád LUNGO DROM 
5./ Rácz Béla LUNGO DROM 

* * * 

Közvetlenül a választás után próbáltam megkeresni és 
szóra bírni az egyéni választókerületekben megválasztott 
képviselőket. Különböző okok miatt csak három képviselő-
vel tudtam találkozni egy-egy rövid párbeszéd erejéig, de 
bízom abban, hogy a későbbiekben a többieket is sikerül 
bemutatnom az olvasóknak. 

Természetesen SZEGŐ JÁNOS polgármester urat is fel-
kerestem, aki készségesen állt rendelkezésemre egy rövid 
beszélgetés erejéig. 

- Üdvözöm régi-új polgármesterünket. Mint ismeretes, Ön 
igen kimagasló arányban győzött. Mennyire érzi ezt a győzelmet 
négy évi munkája elismerésének, és mennyi ebből a párt támo-
gatása? 

- Úgy érzem, hogy mind a 4 év munkájának elismerése-
ként, mind pedig a városban megvalósult összefogás biztató 

eredményeként értékelhető az elért több, mint 50 %-os 
szavazati eredményem. 

- Négy évvel ezelőtt a polgármestert nem közvetlenül sza-
vazták, hanem a képviselőtestület választotta, tehát a jelenlegi 
szisztéma demokratikusabbnak tűnik. Ön szerint is? 

Megítélésem szerint a közvetlen választásnál nincs de-
mokratikusabb, mert az ilyen módon megválasztott tisztség-
viselő maga mögött érezheti a szavazók többségének a tá-
mogatását. A megyei polgármesteri választási eredmények 
ismeretében úgy látom, hogy a már működő és munkájukat 
tisztességgel ellátó polgármestereknek a közvetlen választás 
inkább előnyt jelentett, mint hátrányt. 

- A képviselőtestület létszáma lecsökkent 10 fővel, összetétele 
is változott. Ön szerint milyen hatása lehet e két tényezőnek a 
testület munkájának eredményességére? 

Önmagában a testületi létszámcsökkenés alapvetően 
nem befolyásolja az eredményességet, azt viszont kifejezet-
ten előnyösnek tartom, hogy az előző testületből 12 képvise-
lő az új önkormányzatban is megválasztásra került. 

- Tervei, elképzelései dióhéjban 1995-re és a további évekre? 
Az első önkormányzati ciklusban takarékos gazdálkodás-

sal megőriztük településünk működőképességét, emellett 
több, a város életében fontos fejlesztést és felújítást is meg 
tudtunk valósítani. 

Ezek közül kiemelném a piactér rendezését és a piaccsar-
nokot, a 20.000 m3/h-s gázátadó állomást, az úthálózat 
fejlesztését, valamint a telefonhálózatunk új, korszerű köz-
pont telepítésével történő bekapcsolódását az országos és 
nemzetközi távhívó hálózatba. A most kezdődő önkormány-
zati ciklusban be kell fejeznünk a távbeszélő-hálózat 
fejlesztését, folytatnunk kell az út, gáz- és csatornahálózat 
fejlesztését. 

Takarékos, átgondolt költségvetéssel továbbra is biztosí-
tanunk kell városunk működőképességét, meg kell tarta-
nunk a város intézményhálózatát és a mostaninál hatéko-
nyabb helyi eszközöket kell találnunk a munkanélküliségből 
adódó városi gondok mérséklésére. 

- Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést. 
* * * 

Évinger Magdolna, a 4. sz. választókerület megválasztott 
képviselője. 

- Mikor értesült a győzelemről? 
- Ha megengedi, úgy módosítom a kérdését, mikor érte-

sültem arról, hogy a választók bizalmát megkaptam? 
Természetesen még a választás éjszakáján, a szavazatok 

összeszámlálása után. Együtt örültünk az MSZP által támo-
gatott képviselőjelöltek sikerének, hiszen az 1990-es vá-
lasztások 14 %-os aránya kb. 35 %-ra módosult a szocialisták 
javára a képviselőtestületben. Magam, a második alkalom-
mal vállaltam a megmérettetést a választókerületemben, s 
bevallom, nagyon jól esett, hogy most a szavazatok lényege-
sen nagyobb számával, arányával jutottam be a testületbe. 
Úgy érzem, ez eddigi képviselői tevékenységem elismerése. 
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Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 
a választóknak a bizalomért. 

- Ismeri-e az új képviselőtársait? 
- Természetesen, mivel a városban töltöttem eddigi éle-

tem. A hat új képviselő közül legtöbbel a köszönőviszonynál 
közelebbi ismeretségben vagyok. 

- Mik az elképzelései, programja az elkövetkező évekre? 
- Ismerem körzetem gondjait, s ismereteim birtokában 

kívánom továbbra is ellátni a képviselői munkát. Nem ígér-
tem felelőtlenül, azt vállalom, hogy képviselői jogosítvá-
nyommal élve érvényesítem az itt lakók érdekeit. Kiemelten 
óhajtok foglalkozni a gyermek- és iíjúságnevelés kérdései-
vel, az idős emberek gondjaival, a pályakezdők és a munka-
nélküliek munkába állásával, a közrend és közbiztonság 
helyzetének javításával, az infrastruktúra további fejleszté-
sével. Eljárok továbbá minden olyan kérdésben, amellyel a 
választóim megbíznak. 

- Eddigi tapasztalatai alapján milyennek ítéli az önkor-
mányzata, képviselőtestület munkáját? 

- Úgy érzem, az elmúlt négy évben az önkormányzati 
munka leggyengébb pontja a bizottságok munkája volt. A 
jövőben külső szakértőket kell bevonni, és hangsúlyosabban 
kell támaszkodni a véleményükre. Megalapozott javaslatuk-
kal könnyebbé, gyorsabbá válhat a döntés meghozatala. 
Célszerű lenne újragondolni a bizottságok feladatait, hatás-
körét is. Javaslom, hogy dolgozza ki a testület azoknak a 
fórumoknak a működési rendjét, amelyek lehetővé tennék 
a lakosság bekapcsolását az egész várost vagy nagyobb cso-
portokat érintő döntések előkészítésébe. Ezáltal szorosabb 
kapcsolat alakulna ki a képviselőtestület és a választópolgá-
rok között. 

Fejes Ferenc a 10. sz. választókerület képviselője 
- Hogy érzi magát? 
- Köszönöm a kérdést, jól! Örülök, hogy továbbra is bizal-

mat kaptam választóimtól, amit ezúton szeretnék megkö-
szönni nekik. Feladat van bőven, úgy kerületi, mint városi 
szinten egyaránt. Próbálok újra megfelelni az elvárásoknak. 

- Lát-e különbséget a mostani és a négy év előtti kampány 
között? 

- Négy év politikai tapasztalattal rendelkezve átgondol-
tabb kampányt tudtunk megvalósítani annak ellenére, hogy 
most négypárti érdekeket kellett összehangolnunk. 

- Van-e valamilyen sztorija a kampánnyal kapcsolatban? 
- Egyik képviselőjelölt társam szórólapján megjelent írás 

szerint a körzetben nyilvános telefonfülkét kellene felállíta-
ni. Valószínű, az illető nem vett annyi fáradságot, hogy 
legalább a körzet főbb útjait végigjárja, mert igen feltűnő 
helyen, és már elég régóta ott áll a fülke, nemcsak helyi, 
hanem távhívásra is alkalmas készülékkel ellátva. 

- Mennyire ismeri képviselőtársait, hogyan tud majd velük 
együttműködni? 

- A képviselők többségét az elmúlt ciklusban már megis-
mertem. Bízom képviselőtársaim józan ítélőképességében 
egy-egy döntés meghozatalánál. 

- Milyen tervei, elképzelései vannak az elkövetkező négy évre? 
- Mint egyéni választókerületből megválasztott képviselő, 

mindenképpen a körzetben élő emberek problémáinak 
megoldását tartom elsődleges feladatomnak. /Pl. Türr István 
úti útalapépítés, Esze Tamás úti gázvezeték, a Blaha Lujza 
úton járdaépítés stb./. Az elmúlt ciklusban a képviselőtestü-
let által létrehozott Szociális Egészségügyi és Környezetvé-
delmi Bizottság elnökeként tevékenykedtem. Amennyiben 
ismét bizottsági feladatot kapok, úgy próbálom a város ér-
dekeit szem előtt tartva az eddigiekhez hasonlóan azt bec-
sülettel, tisztességgel ellátni. 

* * * 

Mihály Márton, a Független Kisgazdapárt egyik megvá-
lasztott önkormányzati képviselője. 

- Mikor és hogyan értesült választási győzelméről? 

- A helyi Kisgazdapárt székházában a négy párt közös 
jelöltjeivel együtt vártuk a választás eredményét. Éjjel 23 
órakor kaptuk a hírt telefonon, hogy a választási koalíció 
jelöltjei közül Szegő Jánost polgármesterré, további két je-
löltünket képviselővé választották. Újabb négy évre bizalmat 
kaptunk választóinktól: köszönjük. 

- Véleménye szerint mennyiben és milyen irányba befolyásol-
ta a választás eredményét az 1994. éviLXII. választási törvény? 

- Az új választási törvény a választás eredményét annyiban 
befolyásolta, hogy lehetőséget adott a kisebb pártoknak és a 
kisebbségeknek, hogy képviselőt juttassanak a helyi önkor-
mányzatba. 

- Tudja már, kik lesznek képviselőtársai, hogyan tud majd 
velük együttműködni? 

- Hétfőn délelőtt 10 órakor már tudtam, kik lesznek 
képviselőtársaim. Az előző ciklusban is tevékenykedő kép-
viselőkkel úgy gondolom zavartalan volt az együttműködés, 
az újonnan választottakkal pedig majd a bizottsági és testü-
leti üléseken fog kiderülni, tudunk-e eredményesen együtt 
dolgozni. 

-A választásra jogosult 18.525fővel szemben 6.554főjelent 
meg szavazni. Ön szerint mivel magyarázható a lakosság nagy-
fokú érdektelensége? 

- A politikai és választási kultúránk alacsony színvonalá-
val, melyet nem tudok elvonatkoztatni a 40 év erkölcsrom-
boló hatásától. Amikor kötelező volt elmenni szavazni, /nem 
választani!/ akkor elmentek, most, hogy nem kötelező, nem 
mennek el, mondván, úgysem változik semmi. 

- Végül, bár ez a kérdés talán még korai; mik a tervei, 
elképzelései? 

- A négy év tapasztalatait felhasználva szeretnék tevé-
kenykedni, elsősorban a választókerületemben élő embere-
kért és szülővárosom, Törökszentmiklós fejlődéséért. 

- Köszönöm, hogy válaszoltak kérdéseimre, és kívánom, 
hogy esküjükhöz híven munkálkodjanak a város felemelkedé-
sén. 

- Sné -
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EGY HÉT ALATT KÉT TESTÜLETI ÜLÉS 

A VAROSNAK MEG NINCS 
ALPOLGÁRMESTERE 

Mivel az előző helyhatósági választások óta a város lakossága 
25.000 fő alá csökkent, december 22-én a korábbi 27 tagú helyett 
17 fős képviselőtestület tartotta alakuló ülését a Polgármesteri 
Hivatal nagy tanácstermében. Bár a négypárti koalíció színeiben 
induló Szegő János, az előző ciklus polgármestere újabb négy évre 
szóló bizalmat kapott a választóktól, az új testület összetétele 
pártszempontból a korábbihoz viszonyítva erősen megváltozott. 
Talán ez is lehet a magyarázata, hogy az alpolgármesterség kérdése 
sem az alakuló, sem a dec. 29-i rendkívüli ülésen nem került 
terítékre. 

Mint ahogy az a választás végered-
ményéből kiderült, a 10 egyéni vá-
lasztókerületben folyó küzdelem gya-
korlatilag az FKgP, MDF, FIDESZ, 
KDNP alkotta választási szövetség és 
az MSZP pártharcának bizonyult, hi-
szen az öt koalíciós (Török András, Ba-
jusz Katalin, Kovács László, Mihály 
Márton, Fejes Ferenc) és négy MSZP-s 
(Tóth Tibor - az SZDSZ is támogatta, 
Evinger Magdolna, Váradi Lászlóné, 
Balogh Lajos) képviselőjelölt mellett 
egyedül Fehér László független jelölt-
nek sikerült a képviselőtestületbe be-
jutnia. A 7 helyet biztosító kompenzá-
ciós listákról további két-két koalíciós 
(Mészáros János, Dr. Pataky Csaba) és 
MSZP-s (Dr. Hodosi Miklós, Serfőző 
István), valamint egy-egy munkáspárti 
(Berecz Bálint), köztársaságpárti (Ko-
lozsi József) és SZDSZ-es (Sántha Al-
bert) jelölt kapott mandátumot. 

Az alakuló ülésen először a választá-
si bizottság elnöke tartott tájékoztatást 
a választásról, majd Dr. Pataky Csaba, 
mint korelnök fogadta a város régi-új 
polgármesterének eskütételét. Ezt kö-
vetően a 17 tagú új testület - közülük 
11-en már az előző ciklusban is képvi-
selők voltak - tett ünnepélyes fogadal-
mat, majd vita nélkül, egyhangúlag 
megszavazta a polgármesteri fizetést, 
amely nem változott az elmúlt ciklus-
hoz viszonyítva. 

Ezután került sor az ülés erőpróba-
ként is értelmezhető részére, melyen 
zsúfolásig telt terem közönsége figyelte 
érdeklődéssel a fejleményeket. Szegő 
János polgármester a korábbi hat he-
lyett öt testületi bizottság felállítására 
tett javaslatot, mellyel szemben Serfő-

ző István, a szocialisták vezérszónoka a 
bizottságok működését szabályozó ren-
delet hiányára hivatkozva ellenvéle-
ményt nyilvánított. A szavazáskor úgy 
tűnt, a 7 koalíciós képviselő, ill. a pol-
gármester ellenében a munkáspárti, 
SZDSZ-es és köztársaság párti képvi-
selő a 6 tagú szocialista frakció mellé 
sorakozott, s így maradt az eredeti hat 
bizottság. Ugyancsak véleményeltéré-
sek mutatkoztak a bizottságok elnökei-
re vonatkozó polgármesteri előter-
jesztéssel kapcsolatosan, s végül a sze-
mélyekben csak nagy taktikai csata és 
több változtatás után sikerült mege-
gyezni. A pénzügyi bizottság elnöke 
Tóth Tibor (MSZP-SZDSZ), az ügy-
rendi és jogi bizottságé Dr. Pataky Csa-
ba (koalíció), a szociális, egészségügyi 
bizottságé Dr. Hodosi Miklós (MSZP), 
a gazdasági bizottságé Kovács László 
(koalíció), a városüzemeltetési és ellá-
tási bizottságé Kolozsi József (Köztár-
saság Párt), az oktatási, kulturális és 
sportbizottságé pedig Bajusz Katalin 
(koalíció) lett. Noha az ülésen nem 
hangzott el, feltételezhető, hogy a pár-
tok közötti előzetes egyeztetések nem 
jártak sikerrel, így ez alkalommal az 
érdeklődők által talán leginkább várt, 
az alpolgármester(ek) személyére vo-
natkozó polgármesteri előterjesztés el-
maradt, helyette Szegő János az egy hét 
múlva tartandó ülésig további egyezte-
tésre kérte fel a képviselőket. 

A december 29-i rendkívüli ülésen 
először az 1994. évi költségvetés módo-
sításáról szóló rendeleti javaslatot vi-
tatta meg és fogadta el a testület, majd 
határozatot hozott a Városi Bölcsődé-
nek - mint részben önálló intézmény-

nek - a 604. sz. Szakmunkásképzőhöz 
való gazdasági kapcsolásáról. Ezt köve-
tően - miután mindhárom érintett meg-
bízatása lejár 95 folyamán - a képvise-
lők elfogadták az EGYMI igazgató-fő-
orvosi, ill. a 604. sz. Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola és a Székács Elemér 
Mg-i és Élelmiszeripari Szakközépis-
kola igazgatói állásának megpályázta-
tásáról szóló előterjesztést, végül pedig 
hosszas vita után megszavazták a Me-
gyei Gyógyszertári Központ kezelésé-
ben lévő vagyon önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló határozatot. En-
nek lényege, hogy a városban működő 
patikavagyont a város kérheti saját tu-
lajdonba, de az a megyei önkormányzat 
és a települések közös tulajdonába is 
kerülhet. Hogy melyik megoldás lesz a 
végső, az a megyei önkormányzattal, ill. 
más településekkel való tárgyalás 
függvénye. 

Mivel az alpolgármester(ek) szemé-
lyére vonatkozó előterjesztésre ismét 
nem került sor, a város önkormányza-
tában e tisztség az új évig már egészen 
biztosan betöltetlen marad. 

PÁSZTOR 

Lapzárta után történt! 

A január 12-1, harmadik testületi 
ülés első napirendi pontja az alpol-
gármester-választás volt. Szegő Já-
nos polgármester két társadalmi 
megbízatású alpolgármester vá-
lasztására tett javaslatot, amivel a 
testület még egyetértett; előterjeszté-
sének további részével azonban nem. 
Az általa megnevezett Bajusz Kata-
lin és Serfőző István képviselőit mellé 
a testület több tagja további jelöltek 
előterjesztését kérte, amitől Szegő 
János elzárkózott, s így csak két név 
került a szavazócédulákra. Mivel a 
szavazatok közül 9 érvénytelennek 
bizonyult, s így maga a szavazás is 
érvénytelen lett, a városnak a harma-
dik testületi ülése után sincs alpol-
gármestere. 
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SEM SZTRÁJKOK EVE, SEM KOALICIOHASADAS, SEM 
KORMÁNYVÁLSÁG NEM LESZ 

SZEKERES IMRE A VÁLASZTÁSOK 
ELŐTT A VÁLASZTÁSOK UTÁNRÓL 

Dec. 9-én, a választási kampány 
utolsó napján, szinte az utolsó órá-
ban Szekeres Imrét, az MSZP frak-
cióvezetőjét nem a választás várha-
tó eredményéről kérdeztük. A szó a 
társadalmat, sajtót leginkább izga-
tó kérdésekről folyt - az energia-
áremelés várható hatása, a koalíció 
jövője, várható-e sztrájkhullám, 
kormányt érintő személyi változá-
sok - az interjú érdekessége mégis 
az voltj vajon a mára már ismert 
választási eredmények igazolják-e 
a pártvezető helyzetelemzését. 

- Jelen pillanatban a közvéleményt 
leginkább foglalkoztató kérdés a 
most bejelentett energia-áremelés. 
Sokan úgy gondolják, a lakosságra 
vonatkozó 65 HL 53 %-os emelés az 
energiatermelők és szolgáltatók rossz 
gazdálkodása miatti veszteségeik 
konszolidációja miatt vált szükséges-
sé, s a számlát a polgárnak kell állnia. 
Mennyiben igaz ez? 

-Annyiban, hogy az érintettek 
részéről valóban voltak erre próbál-
kozások, de eredménytelenek ma-
radtak. A valódi okokhoz - és most 
tudom, hogy sokan ingatják majd a 
fejüket - 93-ba kell visszamenni. 
Akkor hozott az előző országgyűlés 
egy törvényt, amely úgy szólt, hogy 
az energiaárakat egy előállítási, to-
vábbítási költségből és minimális 
haszonból álló megfelelő önköltsé-
gi szintre kell emelni, de amelyből 

politikai okok miatt semmi nem 
lett. Az eltelt másfél év alatt viszont 
elsősorban éppen a lépés elmaradá-
sa miatt akkora veszteség keletke-
zett az energiaszektorban, hogy ma 
már az akkor szükségeshez viszo-
nyítva csak nagyságrendekkel ma-
gasabb áremeléssel lehetett elérni, 
hogy legalább önköltségi szintre áll-
janak be az árak. Az átlagos 26 % 
ennyire és nem többre lesz elég. Ép-
pen a reális ár miatt tartott három 
hónapig a döntési folyamat, amely 
végén az energiaszektor felé hatá-
rozottan megfogalmazódott, eddig 
és nem tovább. Ezután létérdekük, 
hogy racionalizáljanak, legyenek 
hatékonyabbak és termelékenyeb-
bek, mert a további önköltség-növe-
kedést saját berkeiken belül kell 
megoldani. Az emelésből állami 
költségvetési bevétel is csak az a 9 
milliárd lesz, amelyet a kompenzá-
cióra fordítanak. 

- A kompenzáció viszont csak a 
legsúlyosabb helyzetben lévőkre vo-
natkozik. A társadalom többsége 
semmit sem kap, akiknek - leszámít-
va egy szűk elitréteget - a döntés a 
pénztárcáját igen érzékenyen érinti. 
Milyen hatással lesz ez, s a Békesi-
program egésze az MSZP iránti szim-
pátiára? A közvélemény-kutatás már 
most visszaesést jelez. 

- A közvélemény-kutatás által 
prezentált csökkenő tendenciát 
nem tartom tragikusnak. Azok sze-
rintem csak a májusi választások 
utáni mesterséges, irreális felfutá-
sunk valós értékre való visszaállását 
jelzik, ezért úgy gondolom - bár elég 
kockázatos a választások előtti pil-
lanatban ilyent mondani - az MSZP 
hozza a májusi eredményeket. 
Meggyőződésem, hogy az emberek 
hite abban, hogy valami változtat-

ható, s változni is fog, megmaradt. 
Nem várták, s nem is várják, hogy a 
problémák egyik napról a másikra 
megoldódjanak, s ha mi lépésben is, 
de megyünk az általunk megjelölt 
úton, ráadásul világosan tudjuk je-
lezni, mi lesz az eredmény, apró 
ügyekben biztatót tudunk nyújtani, 
a magyar társadalom támogatni fog 
bennünket. Bízok benne, hogy a 
helyhatósági választások eredmé-
nye jelezni fogja ezt, s azt is, hogy az 
energia-áremelést is helyére tudják 
tenni az emberek, becsülni fogják, 
hogy ez ország érdekét nem he-
lyeztük alá kampányérdekeknek. 

- Más szférában, de szintén soka-
kat foglalkoztató kérdés a koalíció 
sorsa. Sokan már létrejötte pillanatá-
tól megkérdőjelezték életképességét, s 
időközben a negatív jóslatok csak fel-
erősödtek. Újabban már a KDNP-vel 
is hírbehozták az MSZP-t. 

- Ez a koalíciós kérdés nagyon 
érdekes dolog, mert születése pilla-
natától egy kettősség fedezhető fel 
benne. 94 májusában kialakult egy 
társadalmi igény a két párt koalíció-
jára, amelynek jelenleg nincs alter-
natívája. Az SZDSZ a négy ellenzé-
ki párttal nem tudna kormányozni, 
az MSZP pedig egyedül nem. Egy-
másra vagyunk és leszünk utalva, 
mert ez az a két párt, amelynek 
programja célkitűzései összehan-
golhatóak voltak. Ugyanakkor a két 
párt között politikai verseny folyik 
már most a helyhatósági választáso-
kon is, 98-ra gondolva pedig pláne. 
De ez teljesen természetes, hiszen a 
két legnagyobb pártról van szó Ma-
gyarországon. A KDNP-vel mit 
kezdenénk? Eleve csak egy része 
jönne a koalícióba, a másik határo-
zottan elutasítaná még a gondolatot 
is. Ha bevennénk, szétesne a párt, s 
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akkor mit érnénk vele? Ráadásul nagyon kevés az, 
amiben egyetértünk, biztos kapaszkodó nélkül pedig 
nem lehet politikát csinálni, kormányozni pedig éppen 
nem. Az egész magyar sajtó az MSZP-SZDSZ vitákkal 
van elfoglalva, mindenki jósolgat, csak azt nem veszik 
figyelembe, hogy a négy hónap egyértelműen azt mu-
tatja, hogy az eltérő stílus, taktika, ellenérdekek elle-
nére is alig volt olyan kérdés, amelyben viszonylag 
zökkenőmentesen ne tudtunk volna egyetérteni. S ez 
így lesz a jövőben is. 

- Mi a véleménye arról a jóslatról, hogy 1995a sztrájkok 
éve lesz? Ha igen, van-e erre vonatkozó stratégiája a 
kormánynak? 

- Szerintem 95 sem lesz a sztrájkok éve, mint ahogy 
a 94-es év sem volt. Egyrészt azért, mert tárgyalások 
folynak egy olyan társadalmi-gazdasági megállapodás-
ra, amelyben a kormány, a munkaadók és munkaválla-
lók egyaránt részt vesznek, s amely három évre világo-
san körvonalazná mindenki számára a mozgásteret. 
Olyant, amely mindenki számára el is fogadható. Ha 
ez létrejön, nagymértékben konszolidálja majd a hely-
zetet. Persze addig lesznek óriási viták, fenyegetőzések 
is, de - s ez a másrészt - a sztrájk ritkán alkalmazott 
eszköz volt mindig is a magyar munkavállalók eszköz-
tárában, s most is inkább tárgyalásos úton akarják 
rendezni a kérdéseket. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy az Érdekegyeztető Tanácsnak most is sikerült 
megállapodni a költségvetésben, s ezt a szakszerveze-
teknek is be kell tartaniuk. Ugyanakkor a tervezett 
kormánylépések olyan érzékelhető változásokat 
hoznak a mindennapi életben is, amelyek után nem 
lesz ok, amiért sztrájkolni kellene. Nem olyan lépések-
ről van szó, amelyek gyors és lényeges javulást hoznak, 
csak olyan apró pozitívumokról a jövőre vonatkozóan, 
amelyek levezetik a sztrájkig vezető elégedetlenséget. 

- Apropó, kormánylépések. Igazak-e a kormányban 
történő személyi változásokkal kapcsolatos találgatások? 
Van alapjuk? 

- Annyiban igen, hogy hat hónap után mindenkép-
pen számvetést kell készítenie a kormánynak. Le kell 
vonni a tanulságokat, s ha ennek személyi konzekven-
ciái lesznek, akkor azokat is le kell vonni. De mivel ez 
a mérleg még nem készült el, pillanatnyilag minden 
felröppent hír csak kitaláció. Személy szerint én úgy 
látom, hogy azok, akik jelenleg miniszterként, politikai 
államtitkárként dolgoznak, tisztességesen látják el fel-
adataikat, de mindenről nyilván én sem tudok. Az 
viszont biztos, hogyha bármikor, bárkiről kiderül, hogy 
nem igazán alkalmas feladatára, a kormány semmilyen 
politikai érdekből nem hurcolja nyűgként négy évig a 
nyakában. Volt már rá példa, s mi azt sem akarjuk 
követni. 

PÁSZTOR 

A KÉZIKAPCSOLÁS 
MÁRA (KÖZEL)MÚLTÉ 

Városunk történetében mérföldkőnek számít 1994. 
december 9-e. Ezen a napon történt meg a korszerű, 
tároltprogram-vezérlésű digitális telefonközpont áta-
dása. 

Az üzembehelyezést Bányi Tamás, a Szolnok Me-
gyei Távközlési Üzem átterhelésért felelős vezetője 
irányította. A tőle kért információ alapján megtudtuk, 
hogy a telefonfejlesztés két ütemben folyik. A munká-
latok 1994. nyarán kezdődtek. Az első lépcsőben sor 
került a központ befogadására alkalmas helyiség kia-
lakítására és az új telefonközpont beépítésére. Ezzel 
párhuzamosan megtörtént az előfizetők készülékei-
nek cseréje is. Az új digitális telefonközpont üzembe-
helyezésével 780 előfizető és 14 nyilvános állomás 
kapcsolódott be az automata hálózatba. A második 
ütemben, 1995-ben kerül majd sor a hálózat- és köz-
pontbővítésre. A MATÁV telefonfejlesztési tervének 
megfelelően remélhetőleg az év végéig bekapcsolód-
hatnak a hálózatba mindazok, akik beadták telefoni-
gényüket. 

Az üzembehelyezést követően a telefonközpont 
dolgozói minden előfizetőt felhívtak annak érdeké-
ben, hogy meggyőződjenek az átkapcsolás sikeressé-
géről. A távhívás lehetőségével a számok hatjegyűre 
változtak. A számváltozás azonban nem teszi szüksé-
gessé új városi telefonkönyv kiadását, hiszen minden 
telefonszám 390-nel kezdődik. Ezután tárcsázhatjuk 
a régi számot azzal a változtatással, hogy a régi egyje-
gyű szám esetén két nullát, a régi kétjegyű szám esetén 
egy nullát tárcsázunk előtte. 

A technika - törökszentmiklósi előfizetők számára 
újabb - vívmányával tehát ezután könnyebben és 
gyorsabban telefonálhatunk. Úgy érzem azonban, 
hogy szólnunk kell a dolog emberi- oldaláról is. A 
telefonközpont tizenkét dolgozójának munkaviszo-
nya ugyanis 1995. január 3-i időponttól megszűnik. 
Amennyiben a MATÁV nem tud új munkalehetősé-
get biztosítani számukra, ők munkanélkülivé válnak. 
Bizonyára vannak előfizetők, akiknek olykor bosszú-
ságot okozott a telefonálás, de valljuk be, ez rajtunk, 
előfizetőkön is múlt. A „telefonoskisasszonyok" sok-
rétű és idegfeszítő munkájukat egy olyan központban 
végezték, amely régen elavult. Ennek ellenére igye-
keztek helytállni és segíteni, amikor kellett. A műszaki 
dolgozókkal együtt nagy szerepük volt abban, hogy 
információt tudtunk cserélni a város határain belül és 
kívül, segítségükkel tudtunk egymással kommunikál-
ni. Munkájukkal mintegy táplálták a város „vérkerin-
gését", amely nélkülük leállt volna. 

Köszönjük mindezt, telefonoskisasszonyok! 
Szűcs Zsuzsa 
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HÁROM MŰSZERTŐL A TELJES SZOLGÁLTATÁSIG 

EGY KEZELESNYIIDO A FIZIKOTERÁPIÁN 
A mozgásszervi megbetegedésben szenvedőnek 

gyakran fél életét fájós lábbal vagy derékkal, netán 
csikorgó nyakcsigolyákkal kell leélnie, ledolgoznia. 
Többnyire sosem gyógyul meg igazán, a terápia jó 
esetben csak megállítja, gyakrabban lassítja a meg-
kezdődött folyamatot. Az már csak szerencse a sze-
rencsétlenségben, ha az enyhülésért a betegnek nem 
kell messzire utaznia, órákig várakoznia, mert ezt 
helyben és gyorsan megtalálja. Ráadásul nyugodt, 
szinte baráti légkörben, érdeklődő, kedves szavak kí-
séretében. Mint ahogy itt, Miklóson a rendelőintézet 
fizikoterápiáján történik. 

- Nem volt ez mindig így - eleveníti fel a múltat dr. 
Szántai Imre igazgató főorvos. - Hivatalosan már 1974-
től - az épület átadásának pillanatától - működött ná-
lunk fizikoterápia, de tizenöt éven keresztül nagyon 
szerény műszerezettséggel és nem egészen ideális kö-
rülmények között. Még 1988-ban is mikor idekerültem 
csak egyetlen, maximum két beteg befogadására alkal-
mas kis helyiség állt rendelkezésre, melyben összesen 
három - egy elektroterápiás, egy ultrahangos és egy 
rövidhullámos - készülék volt, amelyek csak a legegy-
szerűbb kezelések elvégzésére voltak alkalmasak. A 
betegek nagy részének Szolnokra kellett bebuszoznia 
vagy vonatkoznia, mert a megfelelő kezeléseket csak 
ott kaphatták meg. Az új vezetés abból kiindulva, hogy 
a táppénzre kerülők majd 60 százalékát teszik ki a 
mozgásszervi megbetegedettek, úgy ítélte meg, ez a 
helyzet tarthatatlan. Egy átszervezés folyamán, 89-ben 
új helyre költöztettük a részleget, ahol két tágas helyi-
ségben hat kezelőboxot alakítottunk ki, amelyekben 
egyszerre már hat beteget lehetett ellátni. 

- Gondolom, nem a három meglévő műszerrel 

- Természetesen nem. Saját erőből biztosítottuk a 
boxok műszerezettségét is, s a kapacitásbővítést úgy 
minőségileg, mint mennyiségileg azóta is folytatjuk. 
Következetes fejlesztéssel mára odáig jutottunk, hogy 
egyetlen kivétellel - a vizes rekeszgalvánról van szó -
minden olyan kezelést el tudunk végezni, amelyet Szol-
nokon kaphatnak a rászorulók. 

- Kivéve a balneoterápiás kezeléseket Pedig, ha jól 
tudom, a városnak nem is akármilyen gyógyvize van. 

- Igen, a víz minőségére nézve hasonló a szolnokihoz, 
cserkeszőlőihez, gyulaihoz, sőt sokan esküsznek rá, 
hogy azoknál jobb is. 90-91-ben másfél évig megpróbál-
tuk a fürdő ilyen célra való hasznosítását, de mivel a 
strand a város szélén van, a közlekedés pedig megol-
datlan, csak a környékbeliek vették igénybe. így igazá-
ból az ottani rendelés kihasználatlan volt, ezért meg 
kellett szüntetnünk. Persze a feltételek sem voltak 
megfelelőek, a medence nem volt kellő fedettségi, a 
vízforgatás is megoldatlan volt, s ráadásul egy mélyebb 
kutat kellett volna fúrni, hogy az alkáli sók igazán 
felszínre jöhessenek. Mindezekre sajnos nem volt és 
nincs is pénz, de nem tettünk le véglegesen a gyógyvíz-
zel kapcsolatos elképzeléseinkről. Arról, hogy oda he-
lyezzük ki a fizikoterápiát, s alkalmazzunk egy reuma-
tológust is. De ez a jövő kérdése, egyelőre örülünk 
annak, ami itt van, a rendelőnek. 

A harmadik emeleti rendelő előtt betegek üldögél-
nek. Türelmesek, nyugodtak, néhányan már látásból 
ismerve egymást beszélgetnek. Odabent Holló Mi-
hályné (Ilonka) és Hoppál Tiborné (Julika) teszik a 
dolgukat, minden beteghez van egy kedves szavuk. -
Tudja - magyarázza Ilonka -, itt nálunk kicsit másabb a 
légkör, mint más rendelőkben. Egy-egy kezelés 10-20 
percig tart átlagban, s ha felraktuk vagy beállítottuk a 
műszert, van egy kis idő a betegekkel beszélgetni, el-
mondani, mi miért történik, megkérdezni érez-e javu-
lást, stb. Egy kicsit pszichológusnak is kell lennünk, el 
kell oszlatni az esetleges félelmeket, bíztatni, hogy 
csökkennek majd a fájdalmak, s kell időnknek lenni az 
emberhez is. Sok gondokkal küszködő kezeltünk 
nyugszik meg egy kicsit azáltal, hogy legalább kibeszél-
heti magát, s türelmet, bíztató szót kap. Itt nincs ide-
gesség, kapkodás, s szerencsére hosszú várakozás sem. 
Ezért türelmesek a betegek, ezért nyílnak ki jobban, 
mint bármely más rendelésen. Nagyon hálás feladat, 
amit végzünk, el sem tudnánk képzelni, hogy ne ezt 
csináljuk. 

Nyitja az ajtót az újabb beteg előtt, s az első kérdése: 
- Hogy tetszik lenni? 

-p-
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MINDENKI KARACSONYA 
Az ötödik Mindenki Karácsonya rendezvénysoroza-

tának első állomása 17-én, péntek délután a Mozgás-
sérült Csoport összejövetele volt az Ipolyi Arnold téri 
iskola ebédlőjében. A vendégekkel zsúfolásig megtelt 
termekben a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2. a. 
osztályos tanulóinak szépen előadott betlehemes játé-
ka, a Kodály Zoltán Zeneiskola hangszeres szereplői-
nek és kamarakórusának kedves műsora segítettek a 
karácsonyi hangulat megteremtésében. 

Mozgássérültek karácsonya 

Utána néma felállással adóztak az eltávozottak em-
lékének, majd átvették a szeretettel készített ajándéko-
kat. A Mezőgép Öntöde 12 mozgássérült gyermeknek 
szerzett örömet adományával, a Ruházati Ipari Szövet-
kezet pedig ruhaneművel támogatta őket. A Gabonai-
pari RT. nagy értékben osztott csomagokat, az önkor-
mányzat és a csoport vezetősége a felnőtteket ajándé-
kozta meg nagylelkűen. 

Szombat délelőtt a VIII. Népdalkörök, Népzenei 
Együttesek Országos Minősítő Versenye is az ötödik 
Mindenki Karácsonya keretében zajlott a Pódiumte-
remben. 

Telt ház előtt, bemelegítő közös éneklés után a tö-
rökszentmiklósi BÉKE Mg. Szövetkezet Vadrózsák ci-
terazenekara teremtette meg a jó hangulatot, majd a 
tiszaföldvári Nyugdíjasok Dalköre, a mezőtúri Búzavi-
rág Népdalkör, a kenderesi Vadvirág Népdalkör, a 
kunszentmártoni Dalamáris Együttes, a bánhalmai 
Nőklub Népdalköre, a kunszentmártoni 628. Szak-
munkásképző Intézet Együttese, a besenyszögi Műve-
lődési Ház Népdalköre, végül a törökszentmiklósi 
Béke Mg. Szövetkezet Népdalköre előadásában Ko-
dály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Vikár László 
népdalfeldolgozásai és a környék népdalai hangzottak 
el színvonalas, élvezetes előadásban. 

A produkciókat háromtagú, rangos zsűri értékelte: 
CSAPÓ KÁROLY néprajzkutató, az MTA Zenetudo-
mányi Intézetének főmunkatársa, a Magyar Rádió 
Népdalkörök Pódiuma szerkesztője, BIRINYI 
JÓZSEF, a Néprajzi Múzeum Hangszeres Gyűjtemé-
nyének vezetője, az MTV Hagyomány című műsorá-
nak szerkesztője és BUDAY PÉTER, a KÓTA alelnö-
ke. Hat arany, egy ezüst és két bronz minősítést adtak 
ki. Városunk szereplői is a „megaranyozottak" között 
voltak. 

Amíg a zsűri munkálkodott, valamennyiünknek szép 
perceket szerzett a dalosok városköszöntése a Minden-
ki Karácsonyfája alatt. 

Nem hiányzott a rendezvények sorából idén sem az 
a pár meghitt óra, amelyik a magányosokat hívta-várta 
szombat délután a szeretetvendégségre. A helyszín 
ugyanúgy az Ipolyi Arnold téri iskola ebédlője, a lebo-
nyolító ugyanúgy a Városi Művelődési Központ, a Vá-
rosi Vöröskereszt és a KDNP helyi szervezete volt, 
mint máskor. Valami azonban mégis változott! Most 
minden eddiginél is többen jöttek össze. Több lenne a 
másokra rászoruló, magányos ember? Vagy csak job-
ban elteijedt már a vendégség híre? 

Az biztos, hogy sokan vannak, akikre karácsonykor 
különös figyelemmel kell gondolnunk. Az év 365 nap-
jából legalább ezen az egyen - és a szeretet áldott, 
csendes éjjelén felejtsük és felejtessük el a többi napok 
bánatát, szomorúságát. Az egyedüllét azonban nem 

Magányosok szeretetvendégsége 
jelent okvetlenül magányt is azoknak, akik a betlehemi 
csillag fényénél próbálják járni a hétköznapok rögös 
útját. Ez volt alapgondolata a Katolikus Ifjúsági Cso-
port szívet-lelket megnyugtató, szép műsorának, amit 
a Kodály Zoltán Zeneiskola és a Hunyadi Úti Általá-
nos Iskola kis szereplői egészítettek ki. Vendégként 
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fellépett még a délelőtti népdalosok közül a tiszaföld-
vári Nyugdíjasok Dalköre, valamint Csomor Boldizsár 
tangóharmonikával, aki Zagyvarékasról érkezett kö-
zénk. Szegő János polgármester is megtisztelte jelenlé-
tével a kedves összejövetelt. 

Zsúfolásig megtelt a Pódiumterem is 17-én délután, 
ahol a nagycsaládosok számára szervezett ünnepségen 
és vetélkedőn 84 család 260 tagja jelent meg. A köszön-
tőt Dr. Lukács Zsuzsa, az egyesület elnöke mondta, 
majd Szegő János polgármester tartott beszédet. Sor 
került az egyesület munkájában kimagasló tevékenysé-
get végző aktívák jutalmazására is. 

Ezt követően vetélkedők zajlottak korosztályonként 
különböző helyszíneken. A felnőttek részére szer-
veztek szendvicskészítő versenyt, az anyukák nyakken-
dőkötésben, az apukák pedig szólások, mondások fe-
lismerésében bizonyíthatták jártasságukat. A fiatalabb 
korosztály részt vehetett a csokoládéevő-, pattogatott 
kukorica felszívó-, léggömbfúvó és még sok más, ötle-
tes ügyességi versenyben. Akiknek nem remegett a 
keze a versenyláztól, azok hurkapálcával továbbíthat-
tak pingponglabdát és diót. Hasznos elfoglaltságot biz-
tosítottak a legkisebbek számára is: ha volt kedvük, 
gyurmázhattak, rajzolhattak, méhviaszból gyertyát for-
mázhattak. 

A vetélkedő során szigorú helyezési sorrend nem 
volt. Minden résztvevő kapott valamilyen apró ajándé-
kot: csokit, ceruzát, vagy az egyesület tagjai által készí-
tett zsebkendőtartót, karácsonyfadíszt. Az ajándékok 
megvásárlásához, előállításához a Vöröskereszt és a 
Referencia Kft. biztosította az anyagiakat. A megven-
dégeléshez a Surjányhús, a Solami Rt. és a Baromfi-
feldolgozó Vállalat járult hozzá. Az ünnep előtti bevá-
sárlás megkönnyítésére az önkormányzat minden csa-
ládot megajándékozott egy-egy csomaggal, amely tar-
talmazott lisztet, cukrot, rizst, szaloncukrot, édességet 
és még sok hasznos dolgot. 

A bensőséges, családias összejövetel végén az „Apá-
ról Fiúra Alapítvány" Moha Együttese szolgáltatott 
zenét a közös tánchoz. 

Vasárnap este Szegő János polgármester a városi 
fenyőfánál köszöntötte a szép számban megjelent tö-
rökszentmiklósiakat. Ezután Dr. Laczkó Béla prépost 
és Szabó József református lelkész közreműködésével 
ökumenikus áhítatra került sor, majd az égő gyertyák 
fényében karácsonyi énekek hangzottak el. 

A városi Művelődési Központ igazgatója, Sülye Ká-
rolyné zárszavában megköszönte mindazoknak a segít-
ségét, akik az ötödik „Mindenki karácsonya" rendezvé-
nyeinek szervezéséhez, lebonyolításához hozzájárul-
tak. Végezetül minden résztvevőt meghívott a Művelő-
dési Központban 17 órakor kezdődő katolikus fiatalok 
„Misztériumjátékára" és egy forró teára. 

Még éreztük a gyertyák melegét, még fülünkben 
zengtek a kedves dallamok, amikor a pódiumteremben 
a katolikus hittanos csoport misztériumjátéka várt ben-
nünket. 

Az első karácsony történetének felidézése a legki-
sebbeket is hozzásegíti a karácsony titkának jobb meg-
értéséhez. Jézus születése nemcsak a régieknek hozott 
örömet, a ma embere is részesedhet belőle, ha akarja. 
Csupán ki kell tárnunk szívünket, hadd áradjon a bet-
lehemi fény rideg, önző életünkbe. 

A hálás közönség vastapssal mondott köszönetet az 
ügyesen szereplő kicsinyeknek és az őket felkészítő, 
segítő felnőtteknek egyaránt. 

Az ötnapos karácsonyvár ás részeként 19-én, hétfőn 
este a Kölcsey Ferenc Altalános Iskolába is szólt egy 
meghívó. Az Iskolaszék és a „ZÖLD UTAT A TU-
DÁSHOZ" alapítvány közös rendezésében tartott mű-
soros est és kiállítás betekintést engedett az iskola 
tanulóinak művészeti tevékenységébe. 

A szeretet jegyében, hagyományteremtő céllal ösz-
szeállított szép műsorban mese, jelenet, versek, dalok 
(németül és angolul is!), zeneszámok szóltak a télről és 
annak legszebb ünnepéről, az oly nagyon várt kará-
csonyról. 

Sokan jöttek össze a hívó szóra. Nemcsak a szülők, 
hanem kívülállók is támogatták megjelenésükkel ezt a 
nemes célt szolgáló, újszerű kezdeményezést. 

A befejező műsorszámként fellépett iskolakórus 
melegséget árasztó karácsonyi énekei visszhangoztak 
még mindig bennünk, amíg a hideg, decemberi estében 
hazafelé igyekeztünk. 

Hajnal Józsefné 
Szűcs Zsuzsa 

Fotó: Árvái 

FÉNYSZÖV 
ÉSZREVETTE MÁR? 

A Fényszövnél ajándékfilmet kap, ha egy te-
kercsén 20 vagy annál több kép sikerült 

Ha reggel fél kilencig behozza filmjét, 
délután megkapja. 

Emlékeztetőül szolgáltatásaink: 
- tablófelvételek színesben - fekete-fehérben 
- esküvői felvételek 
- gyermeksorozatok, portrék, 
- gyors igazolványképek 
- Canon cég termékei: fényképezőgépek, 
-zsebszámológépek, manager calculátorok 
- olasz, francia, angol képkeretek 
óriási választéka 
- filmek, videokazetták, audiókazetták, fotóal-
bumok, polaroid gépek és hozzávaló filmek 

FÉNYSZÖV 
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TÖPRENGÉSEINKRŐL, 
TERVEINKRŐL 

Foglalkozásban, beosztásban, de 
korban is igen különböztek egymás-
tól annak a kis társaságnak a tagjai, 
akik a Helytörténeti Gyűjtemény 
nagytermében jöttek össze egy kis 
együttgondolkodásra december 16-
án. A közeledő karácsony „előzete-
sedként zenés irodalmi műsorral 
várták a vendégeket a Kodály Zol-
tán Zeneiskola művésztanárai és a 
Bercsényi Miklós Gimnázium diák-
jai. Szent Pál levele és Kun Erzsé-
betnek a szeretetről vallott páratlan 
értékű gondolatai, Ady Endre, Dsi-
da Jenő és József Attila karácsonyi 
sorai a köztük felhangzó ünnepi 
dallamokkal - segítettek ráhango-
lódni az utánuk következő beszél-
getésre . A késő es tébe nyúló 
eszmecsere témája városunk sajá-
tos helyzete volt. Arra a kérdésre 
keresték a választ, hogy mit várna az 
értelmiség a várostól, és mit tehetne 
érte. 

Szabó Antal tanár - mint házi-
gazda - röviden szólt a Helytörténe-
ti Gyűjtemény múltjáról. Mivel a 
megalapozás megtörtént, a jövő 
teendői felé kell tekinteni. Váro-
sunk újratelepülésének 275 éves 
évfordulójára ki kell dolgozni a tör-
ténetét. Tóth Sándor után egy szé-
lesebb körű monográfia készülhet-
ne az elmúlt kutatómunkák ered-
ménye nyomán. Az első lépés már 
megtörtént: Kossuth Lajos és Tö-
rökszentmiklós kapcsola táról 
1848/49-ből, nagyon komoly isme-
retekhez jutottak Demény Dittel 
Lajos pályaműve által. Ez a munka 
máris felhasználható. Most újabb 
pályázatokat írnak ki a tervek sze-
rint pl.: AZ ALMÁSYAK ÉS TÖ-
RÖKSZENTMIKLÓS, vagy VÁ-
ROSUNK ÉS FÖLDESURÁNAK 
KAPCSOLATA, vagy ezekhez ha-
sonló témákban. 

A Honfoglalás megünneplésére 
is meg kell kezdeni a felkészülést. 

Mészáros Jánosnak tanárként és 
önkormányzati képviselőként is sok 
érdekes javaslata volt. íme néhány: 

A múlt mellett helye lehetne a mai 
élet legkorszerűbb technikájából 
létrehozott időszakos kiállításnak. 
Kéthavonta műsort adhatnának a 
városunkból elszármazott mű-
vészfiatalok. Bemutatkozhatna 
egy-egy baráti kör vagy egy vállalko-
zó, aki éppen új utakat keres. El-
mondhatná érveit, gondjait... Köz-
ben esetleg ajándék-zeneszámot is 
kérhetne ... Á Kodály Zoltán Ze-
neiskola néha egy félórás térzené-
vel szórakoztathatná az udvaron a 
vendégeket és érdeklődőket ... A 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VI-
DÉKE kuratóriumát és szerkesztő-
ségét is össze lehetne hozni egy 
estére a lakossággal, hogy közelebb 
kerülve egymáshoz, elmondhatnák, 
miről szeretnének olvasni, hallani. 

Az üdítő- és szendvics-szünet 
után a hozzászólások lavinája kö-
vetkezett. Orvos és tanár, igazgató 
és beosztott, könyvtáros és műszaki 
ember, nyugdíjas és fiatal fűzte to-
vább a gondolatokat. Csak úgy zá-
poroztak az ötletek a segítőmunká-
ra, a megoldási lehetőségekre. így 
került szó a majdani kábeltévében 
rejlő nagy lehetőségekről is. Sok-
szorosan fogalmazódott meg végül 
az igény: kell egy olyan hely, ahol 
időnként lehet társaságot találni, 
beszélgetni, esetleg egy-egy könyvet 
megtárgyalni, sokféle érdeklődést 
szolgáló műsort hallgatni. Fel-
hozták azt is, hogy nincs testvérvá-
rosunk sem, meg hogy a városért 
végzett munkáért a mai Díszpolgár 
cím mellett Pro Urbe díjat is létre 
kell hozni. 

De, hogy mindezek ne csak a le-
vegőbe szálló, üres szavak legyenek, 
azonnal kialakult egy irodalmi-ze-
nés-képzőművészeti előadássoro-
zat terve az évszakokról, legelőször 
természetesen a télről. Legköze-
lebb februárban találkozunk ebből 
az alkalomból, de másokat is hoz-
zunk magunkkal! - hangzott el a 
záró mondat. 

Hajnal Józsefné 

KIS 
MESEMONDÓK 
VERSENYE 

A Városi Könyvtárban már hagyo-
mánynak számít a mesemondó verseny 
megrendezése. Az elődöntők iskolai 
szinten zajlottak, s mivel iskolánként a 
legjobb három mesélő jutott be a dön-
tőbe, öt intézményből tizenöt alsó tago-
zatos nebuló vett részt azon a verseny-
en, amelyet az Országos Gyermek-
könyvhét keretében rendeztek a Városi 
Könyvtár Gyermekrészlegében decem-
ber 12-én 14 órakor. 

A zsűri tagjai Kerezsi Jenő, a Kultu-
rális, Szervező és Szolgáltató Iroda ve-
zetője (mint elnök), Mezei Lászlóné, a 
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és 
Szabó Ferencné, a gyermekrészleg 
munkatársa voltak. 

A kis mesemondók teljesítménye va-
lamennyiünk számára élményt jelen-
tett, öröm volt hallgatni őket. Valóban 
rájuk illettek a bűbájos, jól gesztikuláló, 
átérzést tanúsító szavak, amelyek az ér-
tékelésnél elhangzottak. Nehéz volt a 
döntéshozatal, hiszen a lámpaláz elle-
nére valamennyien megfeleltek az el-
várásoknak. Az első öt helyezett könyv-
jutalmat és emléklapot kapott. 

Helyezésük sorrendje: 

1. Vereb Virág (Hunyadi Úti Ált. 
Iskola), 2. Márton Dávid (Ref. Ének-
Zene Tagozatos Iskola), 3. Búzás Anett 
(Petőfi Sándor Ált. Iskola), 4. Bagdán 
Andrea (Tiszatenyői Ált. Iskola), 5. 
Patkós Balázs (Kölcsey Ferenc Ált. Is-
kola). 

A zsűri további négy gyermek - Do-
mán Ágnes (Hunyadi Úti Ált. Iskola), 
Matúz Judit (Kölcsey Ferenc Ált. Isko-
la), Czeglédi Orsolya (Kölcsey Ferenc 
Ált. Iskola), Hegedűs Fanny (Ref. 
Ének-Zene Tagozatos Ált. Iskola) -
mesemondó készségét annyira jónak 
ítélte, hogy a tervezett rangsoron kívül 
- az emléklap mellett - őket is könyvju-
talomban részesítette. 

Szűcs Zsuzsa 
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MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 
A Városi Könyvtár három fordulós műveltségi vetélkedő-

sorozatot szervezett októbertől az általános iskolák 6. és 7. 
osztályos tanulói számára azzal a céllal, hogy jártasságot 
szerezzenek a könyv és könyvtárhasználat területén, kiala-
kuljon bennük a kultúra iránti igény, valamint megismerjék 
városunk történetét. 

A döntőre december 16-án 14 órakor került sor, az Or-
szágos Gyermekkönyvhét keretében zajló eseményre az írá-
sos fordulókban elért pontszámok alapján három iskola öt 
csapata jutott be. Valamennyien jó felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot, az eredmények alakulásában azonban az 
izgalom és a szerencse is szerepet játszott. A csapatok telje-
sítményében minimális különbségek mutatkoztak, ezért a 
tervezett két csapat helyett három jut tovább a városok 
közötti megmérettetésre. 

I. Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és 
Diákotthon 
Tagjai: Fileman Magdolna, Fülöp Melinda, Győri Katalin 
Felkészítő tanár: Fehérné Kovács Ilona 
Jutalmuk: személyenként 600 forintos vásárlási utalvány 

II. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
Tagjai: Polgár Marianna, Molnár Zsuzsa, Kóródi Tamás 
Felkészítő tanár: Molnár Imréné 
Jutalmuk: 500 forintos vásárlási utalvány 

III. Hunyadi János Általános Iskola 
Tagjai: Kéri Anikó, Széles Barbara, Kovács Ágnes. 
Felkészítő tanár: Kissné Somogyi Emese 
Jutalmuk: 400 forintos vásárlási utalvány. 

Negyedik helyezést a kölcseysek másik csapata ért el, ők 
300 forintos vásárlási utalványt kaptak, a hunyadisok máso-
dik csapata - ötödik helyezettként - pedig könyvjutalomban 
részesült. A Városi Könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény 
és az Alföldi Gabonaipari Rt. anyagi támogatása tette lehe-
tővé, hogy a tanulók munkájukért elismerésben és jutalom-
ban részesüljenek. 

A városok közötti döntő tervezett időpontja január vége, 
illetve február eleje. Ez alkalommal Karcag és Túrkeve város 
csapataival versengenek majd diákjaink, a jutalmazáshoz 
szükséges anyagiak azonban még hiányoznak. A Városi 
Könyvtár köszönettel fogadná szponzorok segítségét a ne-
mes cél érdekében. 

Szűcs Zsuzsa 

MINDEN GYERMEK VARVA VAR 55 
55 

A Katolikus Népkörben már hagyo-
mánnyá vált, hogy Mikulás ünnepén 
megajándékozzák a tagok - és a kör-
nyékbeliek - kiskorú gyermekeit, a hoz-
zátartozókat pedig - természetesen a 
gyermekekkel együtt - megvendégelik. 

1994-ben azonban a nagy ütemben 
folyó felújítási munkálatok - nagyterem 
kialakítása, fűtés korszerűsítés, gond-
noki lakás felújítás - miatt év végére 
kimerültek az anyagi források és kétsé-
gessé vált, hogy meg tudják rendezni az 
ünnepséget. Hogy mégis ünnepelhet-
tünk, ez főleg a polgármester úr - no és 
a Népkör-vezetőség - nagylelkű ado-
mányának köszönhető. 

December 3-án 13 órára a terem 
zsúfolásig megtelt Mikulást váró em-
berkékkel. A polgármester úr, a Műve-
lődési Központ igazgatója, valamint a 
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke 
és a Független Kisgazdapárt vez. tagja 
is megtisztelték jelenlétükkel az ün-
nepséget. 

A várakozás perceiben a katolikus 
iijúsági csoport szórakoztatta a jelenlé-
vőket, akik Áivai Ferenc atya bíztatá-
sára együtt játszva-énekelve várták, és 
köszöntötték a Mikulást, akinek a bát-
rabb gyerekek még külön-külön is éne-

keltek, verseltek, s aki csomagokkal ju-
talmazta a produkciókat. 

4-én, vasárnap a katolikus templom-
ban a diákmise után a jelenlévő gyer-
mekeknek Ferenc atya beszélt röviden 
az ünnep eredetéről: Miklós püspök 
életéről, majd megjelent a Mikulás, aki 
minden gyermeket megajándékozott 

SJné 
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ÚJRA EGYÜTT -
44 ÉV UTÁN 

December 10-én szokatlan időpontban és rendkívüli 
ünnepélyességgel szólaltak meg a harangok. Bár szombat 
délelőtt volt, zengő hangjuk sok érdeklődőt vonzott a 
Kálváriára. Volt is ok az ünneplésre, mivel 44 év után e 
napon települtek vissza hivatalosan is az Irgalmas Nővé-
rek városunkba. Ismét van zárda pici kápolnával és újon-
nan elkészült lakrésszel, bár nem a régi helyén. 

A mai nagymamák egy része jól emlékszik még gyer-
mekkora iskolájára, a régi zárdára. A fiatalabbak viszont 
kevésbé tudják, kik is éltek és dolgoztak ott csendesen és 
szerényen, de annál eredményesebben. íme a történetük, 
dióhéjban: 

1880. őszén érkeztek meg az első Irgalmas Nővérek 
Grázból Törökszentmiklqsra. Letelepítőjük Pánthy En-
dre egri kanonok, aki korábban hat évig volt városunk 
plébánosa. (Az ő segítségével épült később, 1900-ban a 
főtemplom is.) Az ifjúság iránti szeretettől áthatva alapí-
totta a leánynevelő intézetet és bízta vezetését a nővé-
rekre. 

- De miért éppen rájuk gondolt, amikor több tekinté-
lyes „tanítórend" is működött hazánkban? 

A válasz egyszerű! Pánthy Endre tanúja lehetett a Páli 

Irgalmas Nővérek társalgója 

Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek csendes, áldo-
zatos munkájának az egri szegényházban és kórházban. 

A szeptember 8-i érkezésüket követő napon rögtön 
átvették az intézetet. Már a megnyitón olyan nagy szám-
ban hozták gyermekeiket a szülők, hogy nem is tudtak 
mindenkit felvenni. A következő évtizedekben már bőví-
tettek, a tanulók és nővérek létszáma egyre nőtt. Az első 
világháború alatt hadikórházat rendeztek be, ahol a taní-
tás mellett összesen 837 sebesültet ápoltak, és hősiesen 
küzdöttek a járványokkal. Becsületes helytállásukért 
ezüstéremmel tüntették ki őket. A Tanácsköztársaság 
idején a helyükön maradhattak, de civilben dolgoztak. 

A húszas években iskolán kívül is szolgálták a kultúrát. 
Ismeretterjesztő előadásokat szerveztek a lányoknak, 

asszonyoknak. Kiváló pedagógiai munkájukkal kiérde-
melték a Fő-tanfelügyelőség elismerését. 

A második világháború idején ismét kórházat nyitot-
tak, népkonyhát vezettek, segítettek az átvonuló mene-
külteknek, szeretetcsomagokat készítettek, erdélyi gyere-
kekről gondoskodtak, vigasztalták a rászorulókat... Ren-
geteg alkalmuk nyílt a szeretetszolgálatra, mígnem 1944. 
októberében ők is menekülésre kényszerültek. Szétszór-
tan, különböző helyeken élték át a háború utolsó hónap-
jait, majd barbár utazási körülmények között, de vissza-
jöttek. (A Budapest-Törökszentmiklós közti kétórás utat 
két nap alatt tették meg.) A lakosság segítőkész örömmel 
fogadta őket. Magánháznál rendeztek be számukra elfo-
gadható otthont, mivel intézetük szovjet kézben volt. 

Március végén már megindult a tanítás a plébánián és 
a Kálvárián. Házukat júniusban kapták vissza. Ez lehető-
vé tette az újrakezdést 1945. őszén, de már a közeledő 
„befejezés" is előrevetítette sötét árnyékát. 1948. június 
16-án megtörtént az iskolák államosítása. Még két nehéz 
éven át fenntartották magukat, aztán elvették az épületü-
ket is. A szerzetesrendek feloszlatása után néhányan ha-
zamentek, öten a városban maradtak. Kántori munka, 
háztartásvezetés, varrás, beteggondozás töltötte ki nap-
jaikat. Az utolsó két idős nővér 1980-ban távozott a ba-
konybéli Szociális Otthonba. 

A fiatal generáció miklósi tagjainak egy része a szét-
szóratás után hazajött. Külterületi nevelőként, egészség-
ügyi dolgozóként és háztartásokban keresték megélheté-
süket. 

44 év hosszú idő - egy egész munkás élet! Eljött azon-
ban az a nap, amikor vállalt élethivatásuknak megfele-
lően ismét közösségben élhetnek. Programjuk a régi: Páli 
Szent Vince szellemében segíteni mindenütt, ahol erre 
szükség van. Belátható időn belül megnyílik az épületben 
egyidősek Napközi Otthona, helyet kap majd itt a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Karitász. Lesz feladatuk bőven, 
mert a munka sok, de a munkás kevés. 

Hajnal Józsefné 
Fotó: Árvái 
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* a 
FEL EV ALATT KINŐTTE MŰHELYET 

A MEGYÉBEN AZ EGYETLEN 
GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ 

A szobában hatalmas, korondira emlékeztető virágtartó, 
kerámiából készült különleges sakk-készlet, fantáziát meg-
mozgató fali dombormű, a konyhában középkori ötvösreme-
keket idéző söröskorsó és rajzok tömege, a műhelyben pedig 
Jézus-szobor, gipszből készült halotti maszk, kisfej utánzat, 
gyönyörű rozetták és még lehetne sorolni. Mindez a török-
szentmiklósi Veres Zoltán portáján, aki nemes egyszerűség-
gel stukkókészítőnek nevezi magát. 

- Ha jól tudom, a stukkó falon, mennyezeten levő gipszből 
mintázott díszítmény. Az önnél látottak nem éppen arra valla-
nak, aminek magát nevezi. 

- Csak az egyszerűség és rövidség miatt mondtam magam 
annak, hivatalos megnevezéssel gipszmintakészítő vagyok. 
Ebbe a megnevezésbe a díszdomborművek, domborműves 
cégtáblák, sírkövek készítésétől a dísz- és ajándéktárgyak, 
kerámiagyártáshoz szükséges gipszforma arcról, kézről min-
tázott másolatok készítéséig minden beletartozik. Nem na-
gyon ismert mesterség ez, amit nem csodálok, mert tudomá-
som szerint a megyében egyedüliként űzöm, de országos 
viszonylatban is kevesen vagyunk. 

- Hol és hogyan lehet a szakmát elsajátítani, milyen készsé-
gek kellenek hozzá? 

- Elsősorban rajzkészség és kézügyesség. Én gyerekkorom 
óta szeretek rajzolni - általános iskolás koromban egy orszá-
gos karikatúrapályázaton második lettem s mindenképpen 
olyan területen szerettem volna továbbtanulni, ahol ezt a 
képességemet hasznosíthatom, mi több, hivatalból kell, hogy 
mind jobban fejlesszem. Már nem tudom ki - talán valame-

lyik tanárom - hívta fel a figyelmemet egy hódmezővásárhe-
lyi szakmunkásképző iskolára, ahol a gipszmintakészítő és 
keramikus szakmát lehetett tanulni. Jelentkeztem, mindket-
tőből bizonyítványt szereztem, s azóta is dolgozom mind a 
két területen. 

- Tősgyökeres miklósi ugyan, hosszú évekig mégsem itt élt és 
dolgozott. 

- Itt nem tudtam volna az iskola után azonnal semmihez 
sem kezdeni. Rövid ideig a vásárhelyi porcelán majd majo-
likagyárban dolgoztam, aztán Pestre kerültem maszek kera-
mikusokhoz. Később közelítettem egy kicsit, s a mezőtúri 
Túri Fazekas Kft-hez jöttem dolgozni. Mivel azonban ott 
nem igazán a szakmámat művelhettem, hosszú távon a meg-
élhetésemet sem láttam biztosítottnak, no meg egy kis pén-
zem is összegyűlt, tavaly júliusban gondoltam egy nagyot. 
Hazajöttem, vettem egy kis házat, s a sógorommal alakítot-
tunk egy betéti társaságot. Közös erővel berendeztünk egy 
kis műhelyt, s nyár óta itthon dolgozok. 

- Azt mondta, kevesen ismerik a szakmát, s a megyében talán 
egyedüliként műveli. Honnan van megrendelése - a műhelyben 
látottak alapján látszik, hogy van - hiszen még cégtáblát sem 
láttam kitéve? 

- Az az igazság, hogy nem is nagyon akartam reklámozni 
magam, hiszen így is alig győzöm a munkát. Fő megrende-
lőim a keramikusok, akik egymásnak adják a kilincset Pest-
ről és az ország nagyobb városából, s akiknek újabb és újabb 
öntőminták kellenek. De keresnek megrendelők azzal is, 
hogy szeretnék lakásukat valami díszítéssel feldobni, csak 
nem tudják, mivel. Ilyenkor elmegyek, megnézem a lakást, 
terveket készítek, s ha a tulajdonos kiválasztotta a neki 
tetszőt, jöhet a kivitelezés. Itt a megyében csak két munkám 
volt, Miklóson a Hunyadi Óvoda stukkózását készítettem, 
Szolnokon pedig a Szigligeti Színháznak gyártottam díszlet-
sablonokat. A közeljövőben egyébként Szolnokon a 
HEMO-ban lesz közös kiállításom egy keramikus barátopi-
mal. 

- A kerámiával nem is foglalkozik? 
- Pillanatnyilag nem. Már így is kinőttem a műhelyt, s 

egyedül lassan a gipszmintakészítéssel sem bírok. Vagy a 
mintakészítéssel vagy a gyártással kell leállnom, mert a kettő 
egyszerre nem megy. Ha jön egy komolyabb megrendelés -
mint most legutóbb, amikor Németországba kellett elkülde-
nem egy karácsonyfadísz kollekciót -, mást nem tudok vál-
lalni. Előbb-utóbb bővítenem kell, és segítőt is kell keres-
nem. 

- Munkában tehát nincs hiány. Mégis, lenne-e olyan, amit 
nem lehet, de szívesen csinálna? 

- Van egy vágyam. Itt, Miklóson nagyon sok szép, régi, 
stukkós ház van leromlott állapotban, amelyek jobb sorsot 
érdemelnének. Ha a városnak lenne pénze azokat kijavíttat-
ni... 

PÁSZTOR 
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TULAJDONOSKÉNT KELL FELVENNIÜK A KESZTYŰT 

MAGÁNKÉZBEN AZ 
ALFÖLDI GABONA RT. 

Hosszú, öt évig tartó volt az az út, amelyen 1989-ben 
elindult a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, s amely 
végén tavaly decemberben mint Alföldi Gabona RT. átsza-
kíthatta végre a célszalagot. Az utolsó nagy lépésként a 
vállalat MRP-szervezete a vezetékből alakult Szemesgabo-
na Befektető Kft-vei közösen jogot nyert a társaság törzstő-
kéjének 51 százalékát kitevő részvénycsomag megvásárlásá-
ra, azaz magánkézbe került a Gabona. Erről, a jövőbeni 
piaci lehetőségekről s követendő üzletpolitikáról beszélget-
tünk Fekete László vezérigazgatóval. 

- Igazgató úr! Ha jól emlékszem, amikor 93 novemberében 
a privatizációról beszélgettünk, nem éppen a mostani történé-
sek körvonalazódtak 

- Valóban nem. Amikor 93 végén befejeződött a vállalat 
decentralizációja, aminek eredményeként a miklósi, karca-
gi, tiszafüredi és kunszentmártoni malomra és tárolóra, a 
karcagi rizshántolóra valamint a miklósi és kunhegyesi ke-
verőre redukálódtunk 910 milliós törzstőkével, még az volt 
az ÁVÜ elképzelése, hogy a részvények 10 %-át ajánlja fel 
a dolgozóknak, 25 %-át a termelőknek, 14 %-ot meghirdet 
szakmai befektetőknek, 51 %-ot pedig saját részvényként 
tőzsdére küld. Aztán mint már öt éves privatizációs történe-
tünkben többször előfordult, a vagyonügynökség gyökere-
sen megváltoztatta eredeti elképzelését. Hozzájárult, hogy 
megalakuljon az Alföldi Gabona RT. MRP-szervezete, va-
gyis a munkavállalók és a törökszentmiklósi cég vezetőiből 
alakult Gabona Befektető Kft. közösen megvásárolhassák a 
társaság részvényeinek 51 %-át. 

- Hány dolgozót és vezetőt érintett ez a döntés?- Mit jelent az, 
hogy közösen vásárolhatták meg a részvénycsomagot? 

- A dolgozók közül a vártnál lényegesen többen mutattak 
érdeklődést a befektetési lehetőség iránt. Az MRP-szerve-
zet 750 taggal alakult meg, ami a foglalkoztatottak 95 %-át 
jelenti, a vezetői kft-nek pedig 17 társtulajdonosa van. A 
jegyezhető részvénycsomagok nem is tették lehetővé min-

den igény kielégítését, pedig a dolgozók közül többen közel 
2 millió forintos tulajdonrészt szereztek. A közös vásárlást 
egyrészt a privatizációs pályázat írta elő, másrészt ennél nem 
is lett volna célszerűbb megoldás. Az alakuló közgyűlésen -
zömében az rt. valamilyen vezetői munkakörben dolgozó 
munkatársai közül - megválasztották az MRP ügyvezető 
szervét és ellenőrző bizottságát, s döntés született arról is, 
hogy a tulajdonvásárlásra mennyi E-hitelt és egyéb bank-
kölcsönt vesz fel az MRP-szervezet a Kereskedelmi Bank 
Rt-től. A bank egyébként nemcsak ebben a formában vesz 
részt a privatizáció finanszírozásában, hanem hozzájárul az 
Alföldi Gabona 100 milliós tőkeemeléséhez is. A termelői 
konzorcium - részaránya megőrzése érdekében - kifejezte 
szándékát a maga részéről egy 34 milliós tőkeemelésre. 

- Mi lett (lesz) a további 49 % részvény sorsa? 
- A társaság 25 % plusz egy szavazatot képviselő rész-

vénycsomagját a legjelentősebb Szolnok megyei mezőgazda-
sági termelőkből alakult konzorcium vásárolhatja meg. Ez-
zel a nagygazdaságoknak először sikerült lényegi kérdések 
eldöntésébe is beleszólást biztosító tulajdonrészt szerezni 
egy, a megyében működő élelmiszeripari üzemben. A mara-
dék 24 %-kal kapcsolatosan az MRP élni kíván az ÁVÜ által 
biztosított további részvényvásárlási lehetőséggel, így a pri-
vatizáció befejezése után a munkavállalói szervezet 64 %-
ban, a Gabona Befektető Kft. pedig 11 %-ban lesz tulaj-
donosa az rt.-nek. 

- Könnyebb vagy nehezebb helyzetbe került a Gabona azál-
tal, hogy eprivatizáció gyakorlatilag befejeződött? 

- Akkor lenne könnyebb helyzetben, ha erre a mostaninál 
jóval korábban került volna sor. Egyrészt a három éve tartó 
folyamat alatt mi nem tudtunk hosszú távú koncepciókat 
készíteni, ezért azok a cégek, amelyek hamarabb átestek a 
privatizáción, messze előttünk járnak. Másrészt azzal, hogy 
a valamikor vállalathoz tartozó kilenc malom közül csak 
négy maradt meg a részvénytársaság tulajdonában, a többit 
kénytelen volt eladni, saját magának teremtett versenytársa-
kat, akikkel szemben most fel kell venni a kesztyűt. A kon-
kurrencia igen erőszakos üzletpolitikát folytat, hiszen a pro-
fit reményében vette meg az üzemeket, s éppen a vásárlás 
miatt még sokáig jelentős hiteltörlesztés nyomja vállát. Min-
debből következik, hogy igen nagy harc van a piacon, s 
főként azok a malmok támasztanak versenyt, amelyek már 
magánkézbe kerültek. Az új malomtulajdonosok két mű-
szakban dolgoztatnak, hogy tudják fizetni a hitelt, az éssze-
rűség határáig leviszik a liszt árát, s nekünk ezzel kell verse-
nyeznünk, komoly erőfeszítéseket tennünk, hogy piacon ma-
radjunk. Ráadásul a jászberényi és jákóhalmi malomnak is 
új gazdája van, ezért a Jászságot piaci szempontból gyakor-
latilag elvesztettük. De amúgy is eltűnnek a malmok körzet-
határai, a konkurencia bárhol feltűnhet. Jól jelzi ezt a ten-
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denciát, hogy a miklósi üzletek közül nem egyben kínálnak 
kunhegyesi lisztet, holott itt Miklóson is van malom. 

- Hogy lehet ez ellen védekezni, hol lehet az elvesztett piaco-
kat pótolni? 

- A megyei piacvesztést az ország más részein kell ellen-
súlyozni. Szerencsére régi jó kapcsolataink vannak a fővá-
rosban, Pest, Bács-Kiskun, Heves megyében, ahol el tudunk 
adni. Exportra is eladtunk tavaly mintegy 3-4 ezer tonna 
lisztet és közel 40 ezer tonnányi búzát kereskedőcégeken 
keresztül, így a megyén belüli többlettermést értékesíthet-
tük. Pozíciónkat erősíti az is, hogy őrlési kapacitásunk két-
harmadát megfelelő tárházakkal együtt tudtuk megőrizni, 
így vevőinknek egész évben egyenletesen jó minőséget szál-
líthatunk, míg elegendő tároló híján a kevésbé tőkeerős 
cégeknél a liszt minősége változékony, mindig attól függ, 
milyen búzát tudnak venni. Nekünk az ország legnagyobb 
búzatermelő körzetében az elegendő alapanyag beszerzése 
nem okozhat gondot, ennek ellenére a kockázat minimálisra 
csökkentése érdekében már 94-ben termeltetési szerződése-
ket kötöttünk a gazdálkodókkal. így a 95-re szükséges búza-
mennyiség megvásárlása már most biztosítottnak tűnik. Et-
től függetlenül tovább kell erősítem a piaci jelenlétet. Azzal, 
hogy a termelők is tulajdonosok lettek, dupla az érdekeltség 
a jó gazdálkodásért. 

- Eddig csak a lisztről esett szó. Mi a helyzet a másik nagy 
területen? 

- A keveréktakarmány-piacon valamennyivel többet rom-
lottak a pozícióink, s nemcsak azért, mert a keverőüzemi 
kapacitásunk felén túl kellett adni. A megye állattartói ré-
gebben is csak a takarmányszükségletük 60 százalékát vették 
tőlünk, s mára ez az arány 30 százalékosra zsugorodott. 
Nagyon erős a konkurencia amit az is jelez, hogy a város 
egyik szövetkezete, a Tiszatáj az új gazdához került kuncsor-
bai keverőüzemhez pártolt át. Sajnos későn mozdultunk az 
állattenyésztés változásaira, a nagyüzemi jószágtartás visz-
szaszorulására. A kistenyésztőket inkább az érdekli, mennyi-
be kerül a táp, nem pedig azt számolják, mekkora súlygya-
rapodást érhetnek el egy kicsit drágább, de jobb minőségű 
táppal. Feltétlenül a kommersz takarmányok kínálatát kell 
bővítenünk, hogy növelhessük piaci részesedésünket. 

- Az eredményességben nagyon fontos az értékesítési ár is. 
Várható-e annak emelkedése januárban az energiaár-emelés 
után? 

- Tulajdonképpen az energia-emelésnek azonnal meg 
kellene jelennie a fogyasztói árakban, de nálunk nem ez 
történik. Mivel partnereinkkel 30 napos szerződéseink van-
nak, leghamarabb februárban várható az árak emelkedése. 
Mivel a különböző áremelkedések tényleges hatásait csak 
januárban tudjuk meg, hamarabb nem tudunk számításokat 
végezni, de az biztos, hogy nem mi leszünk az elsők, akik 
emelt árral jelentkezünk. 

PÁSZTOR 

Az ALFÖLDI 
„rRÍ GABONAIPARI RT. F̂OLDl gabona k 

Törökszentmiklós, Pánthy út 64. sz. alatt 

DISZKONT BOLTOT nyitott. 
Városunkban itt vásárolhatja meg 

LEGOLCSÓBBAN a 
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI LISZTET. 
A malomipari termékeken kívül kaphatók még a CERBONA Rt. által 

gyártott ízesített pelyhek, száraztészták. 
Nyitvatartás: Kedd-péntek: 9-17.30 óráig 

Szombaton: 7-12.00 óráig 
Hétfőn: ZÁRVA! 
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AKINEK AZ IDEGEN LÉNYEK KÜLÖNLEGES 
ADOTTSÁGOT AJÁNDÉKOZTAK 

Néhány héttel ezelőtt az egyik napilapban érdekes 
cikkre lettem figyelmes. Egy törökszentmiklósi asz-
szonyról szólt, akit egy éjszaka idegen lények vittek el, 
testéből mintát vettek, majd egy csodálatos képességet 
adományoztak neki. 

Az írás olvastán felkerestem Urbán Antalnét, a meg-
látogatottat, s megkértem, mesélje el olvasóinknak is 
a vele megtörtént különleges esetet. 

- 1992-ben történt. Egyik éjszaka két férfi látogatott 
meg a szobámban. Az egyik szép magas fiatalember, a 
másik kisebb és teljesen szőrös volt. Nagyon féltem, de 
mégis úgy éreztem, hogy ŐK azok, akiket már régóta 
várok. Jaj, de jó, hogy megjöttek, áldja meg az Isten 
magukat" - mondtam, amikor már kezdtem magamhoz 
térni. Az maradt meg az emlékezetemben, hogy elin-
dulok egy híd felé, melynek a vége nem látható, a házak 
helyett kupolákat láttam. Mintát vettek a hátgerincem-
ből, petefészkemből, körmömből és bőrömből. 

Reggelre az egész testem bepirosodott, a lábamon 
maradt egy kisebb seb, de sehol máshol nem volt nyo-
ma a műtétnek. Elhatároztam, orvost hívok. Alig értem 
haza, az orvos már ott is volt, akinek titoktartását kérve 
elmondtam történetemet. Ő vizsgálat nélkül gyógy-
szert írt fel, és elmondta, ő nem idevalósi. Tudomásom-
ra hozta, hogy én egy kiválasztott vagyok, és soha ne 
féljek az orvosoktól. Másnap kiváltottam a receptet, 
majd amikor hazajöttem, itthon várt a csoda: egy re-
ceptet találtam az asztalon, melyen a bélyegző sarká-
ban az ufó rajzolata látható. Ez bizonyíték számomra, 
azóta még jobban hiszek létezésükben. (A recepten dr. 
Magyar György orvos neve látható. Mint utólag kide-
rült az l-es körzetben ilyen nevű orvos nem rendel.) A 
találkozás óta különleges gyógyító képességem van. 

- Kiket és hogyan gyógyít? 

- Csak akkor tudok segíteni, ha a beteg hisz bennem. 
Ha elfogadja tőlem a segítséget, akkor jövetele nem 
volt hiábavaló. Ha nem hisznek, vagy csak próbára 
akarnak tenni, akkor nem tudok segíteni. Az én sze-
memnek egy olyan különleges adottsága van, amivel 
meglátom a beteg testrészt. Először energiát adok át, 
majd amikor az átjárta az egész testet, akkor mutatja 
ki, hogy hol van a baj, így én csak odanyúlok, ahol fáj. 

- Mennyi embert tud fogadni egy nap alatt? 

- Két, három, ritkán négy embert. Igaz, ha a negye-
diknél súlyos a baj, akkor azt csak másik napon foga-
dom. Már most is két héttel előre be vannak jegyezve 
a betegeim. 

- Elfogad-e pénzt a vizsgálatokért? 

- Amivel én gyógyítok, azt ajándékba kaptam. Ezért 
nekem érte sem kérni, sem pénzt elfogadni nem sza-
bad. ŐK azt mondják, hogy magasfeszültséggel büntet-
nek, ha visszaélek ezzel a képességemmel. 

- Mit gondol, miért pont Önt választották az idegen 
lények? 

- Rengeteg könyvet, folyóiratot olvasok róluk, ufók-
ról, szerettem Déri János műsorát, érdekel a termé-
szetgyógyászat. Mikor ezekről hallottam, mindég olyan 
érzés töltött el, hogy ezek a lények léteznek, vannak. 
Hittem bennük, vártam őket, talán ezt ŐK is megé-
rezték. 

- Hogyan gondolja a jövőt, vannak-e tervei? 
- Számomra mindennél fontosabb a beteg emberek 

gyógyítása. Meggátolom a rák továbbterjedését, helyé-
re tudom rakni a csigolyákat, gyógyítottam már ideg-
becsípődést, szemet, gyomorfájdalmakat. Sokszor sír-
va fakadok az örömtől, amikor egy ember úgy megy el, 
hogy nem fáj semmije. Továbbra is azt teszem, amit ŐK 
mondanak, gyógyítok, amíg ŐK akarják, milliószor 
megköszönve ezt a mesébe illő csodát, amivel megaján-
dékoztak. 

Végezetül egy akkor kezelt páciens - aki neve közlé-
séhez nem járult hozzá - mondja el, ő hogyan élte meg 
a vele megtörtént csodát. 

- Már hetek óta nagyon fájt a fejem és a hátam, 
kezeimet alig tudtam mozgatni. Az első kezelés után a 
fejemből szinte teljesen elmúlt a fájdalom, a hátamban 
még maradtak érzékeny részek. Ekkor Piriké vissza-
rendelt, hogy még egy kezelés szükséges. Mint látja, 
most jöttem ki a második kezelésről. Teljesen meg-
szűntek a fájdalmaim, kezemet jól tudom mozgatni, 
közérzetem egész jónak mondható. Régóta nem tud-
tam aludni a fájdalmaktól, most az egész éjszakát vé-
gigaludtam. 

- Mit érzett vizsgálat közben? 
- Mivel a szememet be kellett csukni, így látni nem 

láttam semmit. Piriké kért, hogy fogadjam el az ő 
képességét, és lazítsak. Éreztem a meleg, vizes kezét a 
hátamon és csak arra a pontra rakta rá, ahol a fájdalom 
volt. Amikor megérintette a fájdalmas részt, az haladt 
abba az irányba, amerre az ujjai mozogtak. Azt mondta 
a hátamból a hátgerincem végén vitte ki a fájdalmat. 
Nem tudom felfogni, hogy mi történt velem, de az 
biztos, hogy most semmim nem fáj. Tegnap még egy 
beteg ember voltam, most úgy érzem, egészséges va-
gyok. 

- KÍVÁNOM ÚGY LEGYEN! 
U. Iné 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
BETÖRŐBANDA TINI 

LÁNYOKBÓL 

Szomorúan búcsúztatta az óévet az 
a három tizenéves lány, akik november 
második fele óta nem kis fejtörést 
okoztak a kapitányság nyomozóinak. 

A történet november 22-én kezdő-
dött, amikor a Kossuth úti szalagház 
két lakója megdöbbenve konstatálta, 
hogy a tetőn szögesdróttal elkerített, 
lelakatolt térben tartott Mountain 
Bike kerékpárjuk helyett csak az elvá-
gott drótot találja. Az ismeretlen tette-
sek ellen indított nyomozás eredmény-
telennek mutatkozott. Folytatásra no-
vember 28-án került sor, amikor a Hu-
nyadi Ált. Iskola igazgatója tett felje-
lentést ismeretlen tettesek ellen, akik 
az éjszaka folyamán betörtek a 
Pozderka úti iskolaépületbe, s onnan 
videomagnót, Hi-Fi tornyot, táskaíró-
gépeket, játékokat vittek el, több mint 
80.000 Ft értékben. Az ismeretlen tet-
tesek ezúttal is ismeretlenek marad-
tak. December 30-án éjjel újabb okta-
tási intézmény lett a betörők célpontja: 
ezúttal a Bajcsy Úti Óvodából vittek el 
játékokat, ruhákat a hívatlan látoga-
tók, akik még a feldíszített fenyőfát is 
lekopasztották. 

Ezúttal már könnyebb dolga volt a 
rendőrségnek, mert a helyszíneléssel 
egy időben olyan információt kaptak, 
hogy talán érdemes volna némi figyel-
met fordítani a 17 éves Sz. Editre és 
testvérére a 15 éves Sz. Gabriellára, 
valamint a 15 éves F. Anitára. Meg is 
tették ezt két házkutatás formájában, 
amely során nem kis meglepetésükre 
nem csak a legutóbbi, hanem az előző 
két betöréses lopás során eltűnt tár-
gyakra is rábukkantak. A kérdőre fo-
gott lányok nem sokáig titkolták, hogy 
mindhárom bűncselekmény elkövetői 
ők voltak, sőt rövidesen egyéb ügyeikre 
is fény derült. Beismerésük szerint no-
vember óta sorozatban követték el a 
lopásokat és betöréses lopásokat, s vit-
tek mindenünnen mindent, amit csak 
lehetett, és ami megtetszett nekik. Fe-
szítővassal, csípőfogóval felszerelve in-
dultak zsákmányszerző körútra, s ha 
tudtak, kerékpárt loptak, lakótelepi 
földszinti erkélyekről szedték össze a 
kiteregetett ruhákat, végső esetben pe-

dig valamelyiküknek mindig akadt 
tippje, hová volna érdemes betörni. 

Az eddigiek során kb. 250.000 Ft 
értékben elkövetett 15 bűncselekmé-
nyüket regisztrálták a nyomozók, de 
nem kizárt, hogy a tovább folyó széles 
körű nyomozás, a sértettek és tanúk 
meghallgatása során újabbak is napvi-
lágra kerülnek. 

NEM ILYEN ÜNNEPRE 
SZÁMÍTOTT 

December 21-én B. Károly buda-
pesti lakos vonatra ült, hogy az ünne-
peket Fegyverneken élő édesanyjánál 
töltse. Útközben iszogatott egy kicsit, s 
Szolnokra érve már elég felszabadulttá 
vált ahhoz, hogy gyorsan barátságot 
kössön egy ismeretlen férfival, akivel 
Törökszentmiklósig még jobban össze-
melegedtek. Itt, mivel B. K. vonata 
nem áll meg Fegyverneken, mindket-
ten leszálltak, s a terv szerint B. K 
busszal folytatta volna útját tovább. 
Bementek iszogatni a restibe, ahol egy 
újabb „barát" csatlakozott hozzájuk. 
Beszélgetés során szóba került, hogy a 
budapesti havernak szüksége lenne 
egy kerékpárra, mire az egyik - addigra 
kiderült, hogy a két új ismerős idevaló-
si - miklósi eltűnt, s kis idő múlva egy 
biciklivel állított be a váróba. Hamar 
megszületett az alku, B. K. 1.000 Ft-ért 
megvette a járgányt, ittak rá még egy 
áldomást, aztán du. 3 körül hármasban 
elindultak a buszpályaudvar felé. 
Egészen a Zöldpatikáig jutottak, ahol 
a két miklósi cimbora lefogta az ide-
gent, elvették az óráját, s egyikük úgy 
bokán rúgta, hogy azonnal eltört a 
lába, s a földre került. A két támadó 
fogta a kerékpárt, s azzal, valamint az 
azon levő sporttáskával, melyben a sér-
tett ruhái, az édesanyjának szánt aján-
dékai voltak, angolosan távoztak. B. 
K.-t a mentők vitték kórházba boka-
csonttöréssel, akik egyúttal jelentették 
az esetet a rendőrségen is. 

A sértett személyleírást adott a nyo-
mozóknak, sőt még arra is emlékezett, 
hogy egyik támadóját valaki a restiben 
Pityunak szólította. Ezen a szálon elin-
dulva terelődött a gyanú a rendőrség-
gel már többször összeütközésbe ke-
rült L. Lajos B. I. büntetlen előéletű 
törökszentmiklósi lakosra. Még aznap 
éjszaka előállították őket, de csak más-

napra kerültek kihallgatható állapot-
ba. Miután időközben más tanúk is 
akadtak, akik együtt látták a három 
férfit, a két gyanúsított elismerte, hogy 
valóban együtt voltak a sértettel, de a 
bűncselekmény elkövetését mindket-
ten tagadták. Ennek ellenére előzetes 
letartóztatásba kerültek, mert az bizo-
nyossá vált, hogy a testi sértés okozói 
ők voltak. Hogy pontosan mi történt és 
hogy történt, azt a nyomozóknak a bi-
zonyítási eljárás során kell tisztáznia. 
A rendőrség ezúton kéri mindazok se-
gítségét, akik dec. 21-én 15 óra körül a 
Zöldpatika környékén jártak, s az 
üggyel kapcsolatosan láttak valamit. 

ROSSZUL KEZDTÉK AZ 
ÚJÉVET 

1995. január l-jén hajnali öt óra kö-
rül a Piaccsarnok területén lévő Sanci 
Büfében S. Ernő, ifj. S. Ernő és S. Ká-
roly törökszentmiklósi lakosok az újév 
örömére előbb egymással keveredtek 
szóváltásba, majd a szintén ott tar-
tózkodó M. János tiszaroffi lakossal, 
akinek mindhárman nekiestek, leütöt-
ték, majd földön fekvő áldozatukat to-
vább ütlegelték. Hasonló sorsra jutott 
P. Tamás kazincbarcikai lakos is, aki a 
bántalmazás következtében eszmélet-
vesztéses sérülést szenvedett. A men-
tőknek mindkettőjüket a Hetényi Kór-
házba kellett szállítaniuk. A három ga-
rázda a kiérkező járőrnek nem volt haj-
landó személyazonosságát igazolni, az 
intézkedésnek ellenszegültek, így csak 
kényszerítő eszközök igénybevételével 
sikerült őket előállítani. 

* * * 

Ugyancsak január l-jén hajnali két 
órakor K. János törökszentmiklósi la-
kos Lada gépkocsijával megállt a tisza-
tenyői Borsodi Söröző előtt, majd a 
kocsit járó motorral hagyva bement az 
italboltba. A rövid időt kihasználva 
Székely Sándor, Bontovics Szilárd és 
Varga Zoltán tiszatenyői lakosok 
beugrottak a kocsiba és el akartak 
hajtani vele. Útjuk azonban csak az út 
menti árokig tartott, ahol néhány mé-
ter megtétele után sikeresen landol-
tak. Igaz, nem volt nehéz, mert Szé-
kelynek sem vezetői engedélye, sem a 
vezetéshez szükséges józan állapota 
nem volt. Szerencsére személyi sérülés 
nem történt. 
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SPORT-SPORT-SPORT 

Beszélgetés Tóth Andrással, a TSE szakosztályvezetőjével 

NINCS SOK REMÉNY, DE MINDENT MEGTESZÜNK 
A TSE röpke három év alatt nem mindennapi bra-

vúrt hajtott végre: az NB II-ből a legfelsőbb osztályba 
küzdötte fel magát Az őszi r^jt előtt nem titkolt céljuk 
az utolsó két hely azaz az egyenes ági kiesés elkerülése 
volt, az őszi szezon zárultával azonban a gárda négy 
ponttal az utolsó előtti helyen áll, s az előtte levőnek 
tíz pontja van. - Mi az oka a várt teljesítmény elmara-
dásának, van-e még esély a bentmaradásra? - faggat-
tuk Tóth András sza-
kosztályvezetőt, aki az ün-
nepek között sem tétlenke-
dett 

- Ősszel a célkitűzés volt 
megalapozatlan, vagy olyan 
történések is közbejöttek, 
amelyekkel előre nem lehe-
tett számolni? 

- A választ talán úgy fo-
galmazhatnám meg: is-is. 
Kiindulhattunk volna ab-
ból is, hogy egyetlen pon-
tot sem fogunk az egész 
bajnokság alatt szerezni, 
de akkor bele se kellett 
volna vágnunk. Egy újonc 
csapat másból nem is in-
dulhat ki, mint hogy a leg-
rosszabb, de még bentma-
radó helyet tűzze ki célul. 
Mikor először merült fel igazán az NB I. lehetősége, 
egyrészt azt mondtuk, annyi pontot mi is szerzünk, 
mint tavaly a Cegléd - annyi már most megvan -, 
másrészt igyekeztünk pontosan feltérképezni a lehető-
ségeinket. Úgy láttuk a 12. hely megszerzése - ez már 
az osztályozót is elkerülő hely - nem lehetetlen. Nos, a 
tényszerű eredményünk azt mutatja, rosszul számol-
tunk, pontosabban nem mindennel számoltunk. Pél-
dául azzal, hogy erősítési terveinket nem igazán sikerül 
majd megvalósítani, vagy nem sikerül érdemi módon 
javítani edzésfeltételeinken. A tervek szerint heti egy 
edzésünk az Olajcsarnokban lett volna, de ez nem 
valósult meg, a Kölcsey Iskola szabványméretűnél ki-
sebb tornaterme pedig nem alkalmas a jó felkészülés-
hez. Ezen a szinten a labda megszerzése, a támadás 
befejezése a másodperc törtrészén vagy centimétere-
ken múlik, s egy szabványosnál kisebb teremben sem 
a támadásokat, sem a védekezést nem lehet precízen 
kidolgozni. 

- Ez hogyan mutatkozik meg a játékban? S csak ez 
látszik meg? 

- Kívülről úgy látszik, mintha támadásban tanácsta-
lanok lennénk, átlövőink nem mernének vállalkozni, 
kevés figura lenne a tárházunkban. Pedig nem így van. 
Egyszerűen arról van szó, hogy a szűk teremben nem 
tudjuk szélsőinket megfelelően foglalkoztatni, gyako-
roltatni, így a meccseken sokszor arra korlátozódik 

tevékenységük, hogy a labdát visszajátsszék középre. 
Márpedig ha a szélső nem köti le védőjét, az beljebb 
tud húzódni, így a fal betömörül az áflövők előtt is, s 
akkor már azok is bajban vannak. Fordítva hasonló 
okok érvényesülnek a védekezési hibáknál is. Persze 
azt sem lehet tagadni, hogy a csapat derékhada vagy 
már túlvan egyéni teljesítőképessége csúcspontján, 
vagy még messze nincs ott, ami időnként furcsa összha-
tást kelthet, hogy alig van több poszton használható 
játékosunk, s lehetne még okokat sorolni. 

- Van-e ebből a helyzetből kiút? 

- Reméljük igen. Most folynak a tárgyalások az 
Elektromossal, s más csapatokkal, erősítés ügyében. 
Elsősorban balkezes átlövőkre van szükségünk, s úgy 
tűnik sikerül nyélbeütni a dolgot. Természetesen csak 
akkor lehet szó minderről, ha olyan játékosokat tu-
dunk kölcsönözni, akik akkora játékerőt képviselnek, 
hogy valóban érdemi erősítést jelentenek a csapat szá-
mára. Az Olajtól hozzánk került fiúk ügyesek, de na-

Egy Rigó betörési kísérlet a Pécs ellen 
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gyon fiatalok, rutintalanok, akik még most szerezgetik 
az osztályhoz szükséges tapasztalatokat. Húzóemberek 
kellenek, mert jelenleg, ha Danyinak nem megy a játék 
vagy a góllövés, nincs aki szerepkörét átvegye, s ez kihat 
az egész gárdára. 

- Nem esett szó a szakmai vezetésről\ pontosabban Ko-
csis Lajosról Időnként megfogalmazódik a szurkolók rés-
zéről, hogy gyakran indokolatlanul, kapkodva cserél, s ezzel 
tördeli a játékot. 

- A dolog pikantériája az, hogy ugyanarról a Kocsis 
Lajosról van szó, akit tavasszal még sikeredzőnek titulál-
tak, s hosszú perceken keresztül tapsolt ugyanaz a kö-
zönség. Az természetes dolog, hogy ha nem megy a 
csapatnak, cserélni kell, valami mással kell próbálkozni. 
Az lenne bűn, ha nem így történne. A közönség nem 
tudhatja, hogy a sok cserének esetleg az az oka, hogy egy 
vagy két játékos sérülten vállalta a játékot, vagy éppen 
sérülés miatt nem tudott megfelelően edzeni, s erejét be 
kell osztani. Tény, hogy mivel kevés az edzéslehetőség is, 
fizikálisan nem minden játékos bírja végig a kemény 
tempót. Ilyenkor is cserélni kell. Persze az is tagadhatat-
lan, hogy van olyan helyzet, amikor az edző valóban 
tehetetlennek érzi magát, mert a játékosok leblokkol-
nak. De ilyenkor már az edzőn jóformán semmi nem 
múlik. 

- Hat pont a hátrány, ami azt jelenti, legalább tizenkettőt 
kellene szerezni a tavasszal, hogy esély legyen a bentmara-
dásra. Háromszor annyit, mint az ősszel sikerült! Lehetsé-
ges ez? 

- Erre mit mondjak? Elsősorban talán attól függ, sike-
rül-e erősítenünk. De akárhogy történjék is, egyet merek 
vállalni. Azt, hogy több pontot szerzünk, mint ősszel. 
Hogy mennyi lesz az a több, s elég lesz-e, nem tudom. S 
ha mégsem sikerül a bentmaradás, akkor sem esünk 
kétségbe. Úgy érzem, felemelt fejjel bukhatunk el, mert 
a mi anyagi és egyéb lehetőségeinkhez mérten már eddig 
is jóval többet értünk el, mint amennyit bárki elvárhatott 
volna. 

PÁSZTOR 

SERDÜLŐ B" FEDETT PÁLYÁS 
ATLÉTIKAI VERSENY 

1994. december 17-én a serdülő „B" korosztály mérte 
össze erejét a szolnoki Véső utcai sporttelep futófolyosó-
ján. 

A verseny népszerűségét jellemzi, hogy a résztvevők 
igen széles és rangos szakosztályokkal képviselték magu-
kat: Debrecen, Cegléd, Albertirsa, Szolnoki MÁV-MTE, 
Kisújszállás, Törökszentmiklós, s több százan /!/ verse-
nyeztek a helyezésekért. 

A három korosztály résztvevői (1980-81-82 születésűek) 
60 m síkfutásban, gátfutásban, távolugrásban, magasug-
rásban és hárompróbában viaskodtak a szép díjakért, fel-
adva a leckét a mezőnyben induló 10-12 országos bajnok-
nak. A Törökszentmiklósi SE atlétái közül 10 fő vett részt, 
s az eddigi sikereket szállító" versenyzők közül Lovas Anett 
távolugrásban „repült el" a mezőnytől, Csontos Rozália 
pedig gátfutásban ért e figyelemre méltó eredményt. 

Az újabb serdülő korosztály, az 1982-es születésűek is 
remekül mutatkoztak be Hajdú Sándorral az élen, aki a 
hárompróba megnyerése mellett a legeredményesebb 
1982-es fiúnak kijáró különdíjat is megkapta, de szorosan 
a nyomában Papp Attila is igazolta tehetségét. 

Döntős eredmények: 
Hajdú Sándor 3 próba 1982 p I. h. 
(1982 szül.) magasugrás 140 cm II. h. 

60 m síkfutás 7.78 mp III. h. 
60 m gátfutás 9,48 mp III. h. 

Papp Attila 3 próba 1708 p III. h. 
(1982 szül.) 60 m síkfutás 8.22 mp V. h. 

magasugrás 135 cm V. h. 
Lovas Anett távolugrás 506 cm I. h. 
(1980 szül.) 3 próba 2086 p II. h. 

60 m gátfutás 9.27 mp III. h. 
Csontos Rozália 60 m gátfutás 9,22 mp II. h. 
(1980 szül.) 3 próba 1910 p III. h. 

Bertán István 

Lapzárta után történt! 
Az Elektromossal folytatott sikeres tárgyalások eredmé-

nyeként a 28 éves, válogatott balkezes átlövő, Becskereki 
Ferenc a bajnokság hátralévő részében csoportunkat erősíti. 
A Fotex és Nyíregyháza elleni idegenbeli mérkőzések után -
amelyeken igen gólerősnek bizonyult - az olajbányász elleni 
bravúros győzelemmel végződő mérkőzésen mutatkozott be 
a hazai közönség előtt. Keményen kivette részét a védekezés-
ből, szervezte a játékot, s ráadásként hat góllal terhelte meg 
az ellenfél hálóját. 

Kívánjuk, hogy hazai meccsen, mindig győztes csapat tagja 
legyen. Ha egyszer... talán kétszer mégsem, ne keseredjen el! 
Mi sem fogunk. 

A TSE-ALFÖLDI GABONA 
NB-I-es kézilabda 1995. tavaszán 
01.20.18.30 Debreceni Dózsa,- TSE 
01.27.17.30 TSE-Komló 
02.03.17.00 Százhalombatta - TSE 
02.10.17.30 TSE - Tatabány SC 
02.18.17.00 Hort-TSE 
02.24.17.30 TSE - Győri Gardénia 
03.03.17.00 Ózdi KC- TSE 
03.10.16.30 TSE - Nagykanizsa 
03.17.17.30 TSE - Szeged 
03.31.17 30 TSE - Pemü 
04.09.11.00 Pécsi MSC - TSE 
A hazai mérkőzésekre autóbusz indul minden alkalommal a 

Gimnázium elől a mérkőzést megelőzően 1 órával. 
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AZ V. MINDENKI 
KArÁCSONYA 
RENDEZVÉNYsOROZAT 
TÁMOGATÓI SEGÍTŐI 

~ Törőkszentmikiós Város ÖRkotsiáayzaía - Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
-Szegő János 
- MéSzesáö f á n o s 
-Sán t l i aAíhe t l 
- Vöröskereszt Városi 
- Alföldi Gabona Rt* 
* Torőkszeötraiklási Mezőgazdasági R t . 
* öntöde 
^efesztényciBBiolíTata Néppár t 
- Iskolakonyha 
- Kölese? Általános Iskola 
- Hunyadi Út i Áftaláaos Iskola 
- Ének-Zenei Általános Iskola 
- Kodály Zoltán Zeneiskola 
- F É N Y S Z Ö V 
- Sooieis Fotó Kit. 
- Ké2ííii«ökasKaMc6r 
- J^yugdijas JOak 
- Katolfes Plél>át«a 

.NagycsaládosSEgyestilei 
-Sxir j lmyKös 

Baiomfifeldolgoió R t 
- Solaaií Hűsipaxj R t Szolnok 
- Szociális Gondozási Központ 
- FsztdbtátrM Beteli; Otthona 
- HM RADAR Rádiótechnikai Rt, 
- Helytörténeti Myzeiim 
- Tiszatáj Mezőgazdasági Szövetkezet 
- T T T A S Z R I 
~ FoiródÖ B t 
- Rdfbiend& ÉpMipari R t 
- Városi Művelődési IQözpont 

HALOTTAINK: 
Fehér Ferenc 49 éves, Bajusz 
Andrásné Hegedűs Julianna /86/, 
Nagy Mátyásné Matyelka Gizella 
/68/, Bocskai László /73/, Balogh 
Katalin /18/, Nagy Ferenc /49/, 
legifjabb Lóié József /újszülött/, 
Bernáth Ferencné Bernáth Erzsébet 
85 éves, Kovács Andrásné H. Tóth 
Terézia /68/, Bekker Mátyásné 
Földes Teréz /84/, Kövics Gyuláné 
Sándor Erzsébet /76/, Mészáros 
Bence János 4 hónapos, Danajka 
Bertalanná Szalóki Mária 92 éves, 
Pádár Tünde /ll/, Márton Józsefné 
Polyák Erzsébet /87/, Rizán Lászlóné 
Kutnyánszky Mária /93/, Deák János 
/66/, Hoppál Katica ¡2 napos/, 
Markóth András 50 éves, Bana 
Sándor /64/, Kovács Mihályné Kiss 
Julianna /88/, Czene Károlyné 
Csikós Mária /62/, Benei Kálmán 
/68/, Hegedűs István /79/, Sípos 
Nándor / /, L. Tóth Sándorné Libor 
Katalin /82/, özv. Bácsi Mihályné 
Tóth Piroska /93/, Kóródi József /68/, 
Koós István /90 /, Sárándi József /58/, 
özv. Papp Zsigmondné Takács 
Borbála /80/, Papp György/52/, Soós 
Józsefné Katona Emília /66/, 
Dékány Istvánné Fehér Zsuzsanna 
/44/, Szűcs Henrik /17/, K. Szabó 
Ferenc /81/, Beke József /55/, Lovas 
Károly/79/ 

NYUGODJANAK 
BÉKÉBEN! 

I Gyógyszertári ügyelet: j 

|jan. 11-12. 
I 
| Jan. 18-19. 

jjan. 25-26. 

¡Febr. 4-5. 

| Febr. 11-12. 

15/66 

15/66 

15/66 

15/66 

15/67 

Almásy u. 2. 

Almásy u. 2. 

Almásy u. 2. 

Almásy u. 2. 

Kapisztrán u. 

Törökszentmiklós és Vidéke 
Független Közéleti Lap 

Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. « : (56) 390-013 
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100 

Főszerkesztő: Pásztor Gábor 

Kiadásért felelős: 
Törökszentmiklós ós Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0866-1839 
Készült a MEZOPRINT Reklámiroda gondozásában 

Törökszentmiklós, Táncsics út 62. v: (60) 387-199: (56) 361-461/137m. 
Tervezőszerkesztő: Nagy János 


