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PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEK 

A BERCSÉNYIBEN 3. oldal 

Cigány színházat, szabadidő központot, öregek klubját 
szeretne Rácz Béla, a kisebbsági önkormányzat elnöke. 
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MEGALAKULT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
A Városi Választási Bizottság elnö-

ke 1995. január 6-ára összehívta a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat ala-
kuló ülését, melyen nyilvános szava-
zással az öt megválasztott kisebbségi 
képviselő soraiból elnökké választot-
ták Rácz Bélát, elnökhelyettesnek pe-
dig Hornyik Jánost. A jövőbben az elnök 
- akadályoztatása esetén helyettese -
meghívót kap a testületi ülésekre, me-
lyeken kisebbségi ügyekben tanácsko-
zási és javaslattételi joggal vehetnek 
részt. 

Szegő János polgármester biztosí-
totta. a kisebbségi önkormányzatot a 
kért és szükségesnek ítélt támogatás 
megadásáról, majd Dr. Pócz Zoltán 
jegyzővel egyetemben Azt kérte, hogy a 
cigány lakosság közös érdekeit megfe-
lelően képviseljék, s a városban műkö-
dő két cigány szervezet - a Lungo Drom 
és a Phralipe - próbáljon jó kapcsolatot 
kiépíteni egymással. 

A frissen választott elnököt rövid, 
bemutatkozó beszélgetésre invitáltuk: 

- Rácz Bélának hívnak, 36 éves va-
gyok. Törökszentmiklóson születtem, 
és itt is dolgozom az Országos Cigány 
Szövetség alkalmazásában. Nyolc álta-
lánost végeztem. A rendszerváltás óta 
a Megyei Népjóléti Bizottság tagja s az 
1992-ben 20 fővel városunkban is meg-

alakult LUNGO DROM (hosszú út) 
cigányszervezet elnöke vagyok. Jelen-
leg 150 fővel működik ez a társadalmi 
szervezet, mely érdekképviseleti funk-
ciót tölt be. Évente cigány hagyomány-
őrző tábort szervez Nyíregyházán, 
Szolnokon, a Szabadidő Központban 
pedig olvasótábort tehetséges cigány 
tanulók részére. Városunkból évente 
5-5 gyermek vesz részt e nyári progra-
mokon. 

- Elgondolásai, tervei a jövőre vonat-
kozóan? 

- Kétszáz cigány család, mintegy 
1100 fővel él Törökszentmiklóson. 
Fontos célkitűzés ezen családok felzár-
kóztatása, szemléletváltása. Elsősor-
ban az iskolázottság terén kellene e-
lőbbre lépni, mert ez magával hozná a 
munkanélküliség csökkenését, a cigány 
családok életminőségének javulását. El 
kell érnünk, hogy legalább a nyolc 
osztályt minden gyerek elvégezze, és 
minél többen szakmát tanuljanak. To-
vábbtanuló cigánygyerekek részére a 
Megyei Etnikai Alapból pályázat útján 
ösztöndíjat nyertünk, melyből a gyere-
kek tanulmányi eredményük függvé-
nyében részesülhetnek. Jelenleg hat 
gyerekünk jár gimnáziumba, ami pél-
daértékű megyei szinten is. 

Tervezzük egy cigány színház létre-
hozását. Hagyományőrző folklór e-gy-
üttesünk a megyei cigány Ki mit tud-on 
I. helyezést ért el 1992-ben, 1994-ben 
pedig az Országos Cigány Folklór II. 
helyezettje lett. Társulatunk tehát 
adott, hozzáértő szakemberrel is ren-
delkezünk a felkészítéshez. Egy gon-
dunk van, az épület. 

- Ezt milyen formában képzelik meg-
oldani? 

- Pályázat útján, továbbá bízunk az 
önkormányzat segítségében is, amely 
eddig is sokirányú támogatást, segítsé-
get nyújtott az elmúlt években. Gondo-
lok itt a közhasznú foglalkoztatásra, 
arra, hogy adtak földet megmunkálás-
ra, amelyen a cigány családok megter-
melhetik a saját részükre szükséges 
konyhakerti növényeket, mely igen 
nagy segítség, főleg a munkanélküli 
családok létfenntartásának javítására. 

Egy megfelelő épület birtokában 
terveznénk szabadidő központot létesí-
teni iskolások, fiatalok részére, vala-
mint öregek klubját. 

- Úgy tűnik, terveik, elképzeléseik bő-
ven vannak, ezek megvalósításához kívá-
nok Önnek és helyettesének, Hornyik Já-
nosnak kitartó szorgalmat és jó egészsé-
get. 

- Sné -

Jók a kilátások a gyógyulásra 
A SZÜLŐK HÁLÁSAK A SEGÍTSÉGÉRT 

Decemberi számunkban írtunk a városunkban élo, leukémiá-
ban szenvedő Anikóról és családjáról, tájékoztattuk olvasóinkat 
arról, hogy milyen súlyos anyagi problémákkal küzdenek. 

Nos, bebizonyosodott, hogy vannak jó emberek, egymásért tenni 
akaró közösségek, mert a cikk megjelenése óta is érkezett segítség 
számukra. 

A Református Egyházközség ruhagyűjtési akciót szervezett, s a 
befolyt összeget felajánlotta a családnak, a Petőfi Sándor Altalános 
Iskola pedig 15 ezer forintot utalt át számlájukra. Az Idősek Klub-
jának tagjai is megható együttérzést tanúsítottak, szerény lehetősé-
geikhez mérten szívesen adakoztak, s az Almásy Úti Óvodában 
szintén gyűjtést szerveztek. Magánszemélyek részéről is érkezett 
további segítség: Teleki Mihályné, Csombordi István, Sánta Imre, 
Nagy Mária, Dobozy Attiláné, Turcsányi Péterné és Csikós László 
pénzt utalt át számlájukra. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
részéről már harmadik alkalommal kaptak segítséget. 

A szülők hálásak az édesanya testvérének és családjának önzet-
len segítségéért. Ők anyagi téren szintén szorult helyzetben van-
nak, de biztatásukkal lelki vigaszt nyújtanak, és az édesanya távol-
léte esetén vigyáznak Anikó testvéreire. 

Elismerésre méltó tehát az az összefogás, amfely Törökszentmik-
lós város lakosságának részéről tapasztalható, hiszen ennek kö-
szönhető, hogy a családnak nem kellett eladnia házukat vagy telkük 
egy részét. 

Úgy gondolom, hogy akik az eddigiekben támogatták ezt a 
szomorú sorsú családot, bizonyára érdeklődnek a kislány állapota 
felől. Legutóbbi látogatásom alkalmával Anikó éppen itthon tölt-
hetett pár napot, a körülményekhez képest jól érzi magát. Testvérei 
örülnek, hogy itthon lehet, csak vele foglalkoznak. Vigyáznak rá, 

Jiogy el ne essen, mert azt nem szabad a beültetett orvosi műszer 
miatt. A kislány súlyos betegségéről halvány arcszíne és a mellka-
sában látható és tapintható kanül árulkodik, amely láttám a sorok 
írója gombócot érzett torkában. 

A vigasztaló az, hogy van remény, hiszen az orvostudomány mái 
állása szerint az acut lymphoid leukémia gyógyítható. Anikó végle-
ges gyógyulása február-március hónapban várható. A családnak 
addig is bőven lesz kiadása, ezért akik a továbbiakban segíteni 
szeretnék őket, támogatásukat felajánlhatják az OTP RT. Török-
szentmiklósi Fiókjánál vezetett 824-000144-6 számú csekkszámla 
javára. 

Szűcs Zsuzsa 
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KITÜNTETESEK A 
BERCSÉNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN 

Január 23-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából tantes-
tületi ünnepséget rendeztek a gimnázium könyvtártermé-
ben. Meghívott vendégek voltak: Szegő János polgármester, 
Kerezsi Jenő, a Kulturális Szervező és Szolgáltató Iroda 
vezetője és Sülye Károlyné, a Városi Művelődési Központ 
igazgatója. A szervezők a nyugállományban levő pedagógu-
sokról sem feledkeztek meg. 

A bensőséges hangulatban zajló ünnepség a diákok által 
adott színvonalas műsorral kezdődött, majd zenés-irodalmi 
összeállítás után Dr. Szabó Lajos igazgató köszöntötte a 
meghívott vendégeket és a tantestület tagjait. Beszédében 
méltatta a Magyar Kultúra Napját, végül felkérte Szegő 
János polgármestert a kitüntetések átadására. 

Arany Katedra Emlékplakettet kapott Répási Bertalanná 
történelem-földrajz szakos középiskolai tanár. 32 éve dolgo-
zik a pedagógus pályán, ebből a Bercsényiben 16 éve szak-
tanárként tanít. 1990 óta vezető pedagógus, ő a vezetője az 
osztályfőnöki munkaközösségnek is. Oktató és nevelő mun-
kája igen eredményes: tanítványai a megyei versenyeken 
több esetben értek el első helyezést, az országos középiskolai 
tanulmányi versenyeken is a legjobbak között szerepeltek. 
Szaktanári munkájára jellemző az igényesség, rend-
szeresség. Nagy jelentőséget tulajdonít a tehetséggondozás-
nak. Folyamatosan képezi magát. Tanítványai többsége szí-
vesen tanulja az általa oktatott tantárgyakat, sokan fakultá-
ciós tárgyként választják a földrajzot és a történelmet. 

Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki Szabó 
Antal magyar-történelem szakos középiskolai tanárt, aki 37 
évet töltött a katedrán. A Bercsényiben 35 éve tanít. Kollé-

giumigazgatóként és szakfelügyelőként is tevékenyen vett 
részt az oktató-nevelő munkában. 1976-tól a történelmi 
munkaközösség vezetője, 15 éve tevékenykedik elnökként 
az iskolai szakszervezeti bizottságban. 1985-től vezető peda-
gógus. Tanítványai a megyei és országos tanulmányi verse-
nyeken jó eredményt értek el. Oktató-nevelő munkája mel-
lett sokat fáradozott a helytörténet gyűjtemény létrehozá-
sán, amelynek vezetője. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Szerencsi 
József matematika-fizika szakos középiskolai tanár. 1957 
óta tanít a Bercsényi Miklós Gimnáziumban. Az eltelt idő 
alatt volt szakfelügyelő, matematika munkaközösség-veze-
tő, 1966-1983-ig pedig igazgatóhelyettes. 1985 óta vezető 
pedagógus. Kiválóan felkészült tanár, akinek munkájára jel-
lemző az igényesség, következetesség és a szakmaszeretet. 
Diákjai eredményesen szerepeltek a megyei szintű fizikaver-
senyeken és a Holló Emlékversenyen. 1994. októberében 
nyugállományba vonult, az iskola és a diákok érdekében 
azonban heti 11 órában továbbra is vállalta a fizika tanítását 
és az érettségire való felkészítést. 

A kitüntetettek nevében Szabó Antal tanár úr mondott 
köszönetet. Beszédében kitért arra, hogy az elismerést a 37 
éves eredményes nevelőmunka jelképes lezárásának tekinti. 

A kitüntetések átadása után Szegő János polgármester 
mondott pohárköszöntőt, majd az ünnep és az ünnepeltek 
tiszteletére svédasztal mellett folytatódott a családias han-
gulatú összejövetel. 

Szűcs Zsuzsa 

HAGYOMANY IS LEHETNE BELŐLE! 
Január utolsó szombatján megyei 

döntőjéhez érkezett az a műveltségi 
vetélkedő, amit a Városi Könyvtár 
hirdetett meg helytörténeti, irodalmi, 
könyv- és könyvtárhasználati témá-
ban. Karcag, Túrkeve és Törökszent-
miklós három-három iskolájából 27 
kiváló felkészültségű tanuló mérte 
össze tudását ezen az izgalommal teli 
délelőttön. 

Értékes díjak jöttek össze a nagy-
lelkű adományozók jóvoltából. Az 
első helyezetteket egyenként 800 Ft 
értékű bőr tolltartó, a másodikat 
600 Ft-os írószertartó várta a Polgár-
mesteri Hivatal Kulturális Irodájá-
nak ajándékaként. A harmadik helye-
zett csapat jutalma 500-500,-Ft-os vá-
sárlási utalvány volt, amit Bognár Pi-

roska, a Számítástechnikai Szaküzlet 
vezetője biztosított számukra. Külön-
díjként az Emelőgépgyártó és Javító 
Kft. a legjobb törökszentmiklósi csa-
patnak ajánlott fel 3 db 500 Ft-os 
utalványt, a túrkeveieknek saját Pol-
gármesteri Hivataluk, a karcagiak-
nak pedig a Csokonai Városi Könyv-
tár küldött ugyanakkora értékű vá-
sárlási utalványt. 

Munkához láttak a lelkes kis csa-
patok, sorakoztak a feladatok, pereg-
tek a kérdések, szaladtak a percek. A 
sokoldalú megmérettetésben többek 
között szerepelt természetvédelmi 
területek bejelölése, templomok fel-
ismerése képről, irodalmi alkotások 
magnóról, régi eszközök megnevezé-
se a Helytörténeti Gyűjteményből,..., 

végül pedig szóbeli kifejezőkészsé-
gükről is számot adhattak Nemzeti 
Könyvtárunk bemutatása által. 

A verseny állását figyelemmel kí-
sérve, az eredményhirdetés már nem 
okozott komolyabb meglepetést. 
Első lett a túrkevei Kossuth Lajos 
Általános Iskola csapata. Második 
helyezett a törökszentmiklósi Refor-
mátus Ének-Zene Tagozatos Altalá-
nos Iskola (felkészítő tanár: Fehérné 
Kovács Ilona). Harmadik a karcagi 
Zádor Úti Altalános Iskola (felkészí-
tő tanár: Kóródi Lászlóné, a könyvtá-
ri rész felkészítője: Nagy Mihályné). 

Hajnal Józsefné 
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A Vöröskereszt aktivistái csendben, szerényen dol-
goznak. Ok is azok közé tartoznak, akiknek jelenlétét és 
munkáját a mindennapi életben természetesnek tartjuk, és -
sajnos - sokszor rájuk se figyelünk, viszont rögtön ráébred-
nénk fontosságukra, ha áldozatos tevékenységüket abba-
hagynák. Erről azonban, szerencsére szó sincs! Inkább egyre 
jobban szélesítik feladataiknak körét és keresik a segítség-
nyújtás lehetőségeit. 

Doblerné Pál Anna, a Vöröskereszt városi vezetőségének 
titkára kérésemre összefoglalta a hagyományos területeken 
végzett tavalyi munkájukat: 

- Első volt - mint mindig - a véradás szervezése és lebonyolí-
tása. Ez óriási feladat, tekintve, hogy 11 település tartozik 
Törökszentmiklós térségében a városi Vöröskereszthez. Legkö-
zelebb van Tiszatenyő (6 km), a legtávolabbi pedig Tiszaroff 
(57 km). De hiába a legjobb szervező munka, ha nincs elegendő 
véradó! Az egészséges, fiatal korosztályhoz fordul életmentő 
kérésével ezúton is a Vöröskereszt segítségért, véradásért. (Erre 
legközelebb február végén lenne alkalom a Baromfifeldolgozó 
Vállalatnál.) 

Második a fiatalok felkészítése, bevonása a vöröskeresztes 
munkába. Két tábort szerveztünk e célból általános iskolások 
részére üdüléssel egybekötve. 

Harmadik feladatunk az egészségnevelési program támoga-
tása vetélkedők, bemutatók, kóstolók szervezésével, beszélgeté-
sekkel, stb. 

Végül az idősek patronálása, a nagycsaládosok segítése. A 
Mindenki Karácsonya rendezvényeivel kapcsolatos munkánk 
és ajándékozásunk csak egy példa a sok közül. 

Beszélgetésünk második felében a városi vezetőség titká-
ra új szolgáltatásaikról adott tájékoztatást. Gyógyászati se-
gédeszközöket kölcsönöznek, a feleslegessé vált eszközöket 
pedig felvásárolják a családoktól. Ezzel nyer a társadalom és 
a Betegbiztosítási Pénztár is. A megyei Vöröskeresztnek egy 

pályázaton nyert összegéből történik a felvásárlás, az eszkö-
zök összeszedése és beszállítása pedig azzal a mikrobusszal 
folyik, amelyeknek az árát szintén úgy nyerték. Itt a Vörös-
kereszt ismét kéréssel fordul az Olvasókhoz: ahol van feles-
leges eszköz, jelezzék, és kimennek érte. 

- Mit kell tudni a kölcsönzésről? 

- Svédországból sok segédeszköz érkezett. Lehet kölcsönözni 
önhajtós, háromkerekű rokkantkocsit, havi 150 Ft-ért. A 
kölcsönzési idő ugyan 3 hónap, de igény szerint évekre is meg-
hosszabbítható. Lehet vinni tám-botokat, párnaemelőt, zuha-
nyozótálcát, a fürdetést segítő eszközök különböző fajtáit, szo-
ba-wc-t, stb. Aki már ápolt hosszú ideig magatehetetlen beteget, 
tudja, milyen felmérhetetlen segítséget jelent mindez. A városi 
Vöröskereszt vezetősége köszönetet mond a polgármesternek és 
a rendelőintézet főorvosának a gyógyászati segédeszközök táro-
lására és a kölcsönzés lebonyolítására teremtett lehetőségért. 

- A másik újdonságról: a szociális árusításról is szeretnénk 
valamit hallani. 

- Élelmiszer; ágynemű, törölköző, gyermekholmi, mosoga-
tószer, Béres-cseppek stb. szerepelnek a listán. A hideg idő 
beálltáig, november 16-ig szerdánként kirakodóvásárt ren-
deztünk, de a Vöröskereszt helyiségében mindennap, folyama-
tosan tart az árusítás. Emellett időnként „filléres" ruhavásár; 
illetve 1994-ben öt napon át ingyenes ruhaosztás is volt, óriási 
tömeg kiszolgálásával. A rászorulók azonban folyamatosan 
jönnek - és kapnak, lehetőségeink szerint! 

Mindezeket végighallgatva, önkéntelenüljön a gondolat: 
ez nem „foglalkozás", ez nem egyszerűen csak „munkahely". 
Ez hivatás! Mozgatóereje az emberszeretet, az elesett, a 
rászoruló ember szeretete. És ez a legtöbb, ami valakinek 
adható! 
Köszönöm a tájékoztatást. 

Hajnal Józsefné 

LOTTÓSORSOLÁS MIKLÓSON 
Január 21-én Fortuna szekerének úticélja városunk volt. 

Az időben beharangozott „szenzációs" esemény kezdete 
előtt fél órával már szinte mozdulni sem lehetett a Művelő-
dési Központ előcsarnokában, s az őrtállóknak bizony nem 
kis erőfeszítések révén sikerült megfékezni a húzás színhe-
lyére, a Pódiumterembe mindenáron felzúdulni óhajtó tö-
meg meg-megújuló ostromait. 

Amikor végre megnyíltak a varázskapuk, elementáris erő-
vel tódult fel a nagyérdemű, majd kezdetét vette a több, mint 
kétórás színvonalas gálaműsor. Az ezután sorra kerülő 3. 
heti lottó és joker számsorsolás - mint később kiderült -
igazán nem hozott szerencsét, hiszen sem az ötös, sem a 
hatos lottón nem akadt telitalálat, sőt a jokerszámot sem 
sikerült megtippelni senkinek. A szerencse istennője még-
sem érkezett üres kézzel, hiszen mint mindig, a Szerencsejá-
ték Rt. most is felajánlott negyedmillió forintot a rendező 
településnek. Az összeg hovakerüléséről is sorsolás döntött, 

amelyet végül az Öregek Otthona kapta, amiből konyhai 
felszereléseket vásárolnak majd. 

MUNKA - A SZERETET JEGYEBEN 
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Bemutatkoztak a miklósi galambtenyésztők 

NAGYSZABÁSÚ GALAMBKIÁLLÍTÁS 
A VASUTASKÖRBEN 

Szinte nem volt olyan pillanat, amikor ne lett volna zsú-
folt ház jan. 21-22-én a Vasutaskörben, ahol a Törökszent-
miklósi Galambtenyésztők Egyesülete a hét végén két napos 
galambkiállításra invitálta az érdeklődőket. Az Ujszászról, 
Szolnokról, Tiszatenyőról, Szajolból és Túrkevéról is jelent-
kező - s no, persze a helybéli - 53 tenyésztő több mint 430 
madarában gyönyörködhettek szakértők és laikusok, min-
denki, aki szereti e kecses jószágokat. 

Az óriási érdeklődés nem a véletlen műve volt, hiszen 
egyrészt talán az évek távlatában is ez volt a legnagyobb 
szabású kiállítás a megyében, másrészt a miklósiaknak nem 
akármilyen hírük van a galambászok körében. Az 1947-ben 
alakult, két év múlva 50. évfordulóját ünneplő egyesület 
állandó, 60 fő körüli tagjával legnagyobb a megyében, sike-
reik, eredményeik által országosan, sőt nemzetközileg is 
ismert. Az ő nevükhöz fűződik az 1930-as évekből Francia-
országból származó, nemzetközileg is hivatalosan elfogadott 
Magyar szarka keringő kitenyésztése és 1971-beni standard-
leírása, s Fehér Zsigmond korelnök személyében az orszá-
gos szövetség öt örökös tagja között Törökszentmiklós iŝ  
képviselve van. 

Zakar János 200 galambjának valóban háza van 
egyesület röpszakosztálya nemzetközi kapcsolatokat tart 
fent. 

A mostani kiállításon 16 dísz-, 5 röp-, - egy kivételével 
minden alapfajta - és 5 haszongalambfajtát állítottak ki, s 
Bzért jelentkezett „csak" 53 nevező 430 galambbal, mert 
hfcly-hiány miatt több jelentkezőt nem tudtak fogadni. Mint 
az egyesület vezetői elmondták, a kétnapos kiállításra mini-
mum négy napig kell termet bérelni, s jelenlegi anyagi hely-
zetükből a Vasutaskörnél nagyobb helyiségre nem telik. A 
kiállított tenyészgalambok között a pártatlan zsűri 21-et 
talált méltónak díjazásra, ami kívülállók szerint is szép ered-
ménynek mondható. Az érdeklődők sokaságát figyelve, nem 
lenne csoda, ha a galambászat a közeljövőben Miklóson az 
eddiginél is jobban fellendülne, s az egyesület pályája tovább 
ívelne fölfelé. 

HIRT 

A zsúfoltság miatt szinte fotózni sem lehetett 
Három aranykoszorús mestertenyésztő és négy ezüstko-

szorús mestertenyésztő és röptető is akad az egyesület tagjai 
között, 1993-ban az országos kiállításon Németh István Ma-
gyar szarka keringő galambja a mintegy 2000 kiállított ga-
lamb közül nemzetgyőztes lett, s ugyancsak benne tisztelhet-
jük a 10 db-os csapatgalambok tavalyi országos bajnokát. 
Tavaly a schampion versenyen (bajnokok versenye) az or-
szágban eredményeik alapján 36-an voltak jogosultak az 
indulásra - köztük három miklósi s a már eleve erősen 
megrostált mezőnyből Horváth Antal, az egyesület elnöke 
hozta el a bajnoki pálmát, amire a megyében még nem volt 
példa. Lényegében azt lehet mondani, hogy az előző idény-
ben az országos bajnokok kivétel néjkül a miklósiak közül 
kerültek ki. A tagok Európa-kiállításokon vesznek részt, az 

ESZREVETTE MAR? 
A FÉNYSZÖVNÉL ajándék filmet kap, ha 

egy tekercsén 20 vagy annál több kép 
sikerült Ha reggel fél kilencig behozza 
filmjét, délután megkapja fényképeit. 

Emlékeztetőül szolgáltatásaink: 
- Tabló felvételek színesben vagy fekete-fehérben 
- Esküvői felvételek 
- Gyermek sorozatok, portrék, gyors igazolványképek 
- Canon cég termékei: fényképezőgépek, zsebszámoló-
gépek, manager kalkulátorok 
- Olasz, francia, angol képkeretek óriási választéka 
- Filmek, videokazetták, audio kazetták, fotóalbumok, 
polaroid képek és hozzávaló filmek. 
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Kőmíves Kelemenné, Kádár Kata és a többiek... 

NÉPBALLADÁK 
KÁRPITBA ÖRÖKÍTVE 

„Akkor megkérdezték őtet, Te kicsoda vagy? - olvas-
ható János evangéliumában. És monda: Én kiáltó szó 
vagyok a pusztában." Szabó Ilona gobelinművész nem 
kiáltó szó, hanem csillag, erdélyi csillag, s mára Kun-
szentmiklós csillaga is. 

Szabó Ilona a megnyitó meghitt pillanataiban 

A fenti mondatokkal kezdi a Marosvásárhely mellet-
ti Székelykálban született Szabó Ilona gobelinművész 
bemutatását Molnár Péterné , a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság tagja, s szavaival, ha akarnánk, 
sem lehetne vitatkozni. A törökszentmiklósi Művelő-
dési Központ Pincegalériájába lépve különleges, soha-
sem érzékelt atmoszféra fonta körül az embert, az 
egyszerűségnek, tisztaságnak, szépségnek s ugyanak-
kor a tragédiának egy olyan sajátos keveréke, amely 
alól nem lehetett szabadulni. Szabó Ilona keze nyomán 
egy, ma már csak kevesek által művelt, ritkaságszámba 
menő műfaj, a gobelinművészet segítségével elevene-
dett meg a néző szeme előtt a népballadák világa, 
amely az ősi múltba vezet vissza bennünket. Megjele-
nik előttünk az egyszerre több férfit is szeretni akaró, 
halálba táncoltatott lány, a gyermekeit kincsért elhagyó 
rossz anya, Budai Ilona, a pénzért, hírért feleségét 
feláldozó Kőmíves Kelemen története, és átérezhetjük 
a síron túl is egymást szerető szerelmespár: Kádár 
Kata, Gyula Márton, a párját vesztett kismadár tragi-
kumát is. 

Az iskoláit a marosvásárhelyi Bethlen Kata Gimná-
ziumban, majd tanítóképzőben végző művészt kora 
gyermekkorában megfogta a népdalok, mesék, versek 
világa. 

- Székelykál - meséli - a hegyek lábához simuló 
kicsiny falucska, s azt hiszem, minden szépet annak 
köszönhetek. Gyermekkorom óta én voltam a család 
mesélője, éjszakába nyúlóan mondtam a verseket, me-
séket. Mindig megmondták, mit szeretnének hallani, s 
én boldogan fújtam. Persze nem csak verseket mond-
tam, énekeltem, énekeltünk is. Megragadott a népda-
lok gyönyörűsége, tisztasága, jelképrendszere, a gya-
korta megjelenő kismadár, a szerelem és bánat szim-
bólumainak egyike. A dalokat nemcsak énekeltem, 
hanem próbáltam őket megérteni, képileg magam elé 
képzelni. 

A legtöbbet mégis a népballadák jelentették, s jelen-
tik máig is számára. Mint bevallja, sajátos világukat 
egyedül, fokozatosan fedezte fel, s azok csiszolt nyel-
vezetének, tömörségének, bölcsességének, s főleg 
igazságának csodálattal adózik. Élete folyamán mindig 
igénye volt, hogy alkosson; szépet, jól és egyénit. A 
gobelint is azért választotta kifejezőeszközként, mert 
kihívás, erőpróba volt számára, s úgy érezte, igazán 
csak az lehet szép, ami nehéz is, amiért meg kell küz-

,.Anyám, édös anyám! Szój bár egyet hozzám!" 
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deni. A munkából lelkierőt merített, megtalálta benne 
a belső harmóniát, az örömet. 

- A munkához a megfelelő, szeretetteljes hátteret a 
férjem biztosítja - mondja, mint egy vallomást. -Szük-
ség is van rá, mert alkotás közben iszonyú hőfokon 
égek, ha elkezdtem valamit, lázasan dolgozok, míg kész 
nincs. Fel is morzsolódik az energiám, s mikor vé-
geztem, sóhajtok egy nagyot: de jó, jöhet a pihenés. De 
meddig? Néhány napig, aztán minden kezdődik elöl-
ről. Nem tudok olyan könnyen élni, mint körülöttem 
sokan mások, az életet én mélységében élem. 

Témaválasztásához hónapok kellettek - kellenek s 
ha a téma megvan, a fonalak kiválasztása következik. 
Négy éve költözött családjával Magyarországra, de a 
gyapjúfonalat ma is otthonról, Erdélyből hozza. Ez 
mindig örök képein is, mint ahogy a székelykáli Kárpá-
tok hegyvonulatai is. Minden alkotásában az egyéni 
ábrázolásmódra törekszik, jelképei azonban visszaté-
rőek. A súlyos, komor fellegek mindig vészjósló szere-
pet töltenek be, a letört virág, a zilált bokor, a lombja-
vesztett fa mindig a tragédiát jelképezi. 

Szabó Ilona húsz éve szövi falikárpitokra népballa-
dáit, húsz éve menti a kultúra értékeit. Magyarországra 
költözése óta egyéni kiállítása volt már Dömsödön, 
Kiskunlacházán, Alsónémediben, Soroksáron, Gödöl-
lőn, Csepelen, s most Törökszentmiklóson mutatko-
zott be. 

A megnyitó igen stílszerű volt, a balladák vüágának 
hangulatát árasztó félhomályos, gyertyafényes kiállító-
teremben a Béke Mgsz. népdalköre tiszai és székely 
népdalokat énekelt, majd a gobelinen is megörökített 
Barcsay c. népballada hangzott el. A megfelelő zenei 
aláfestést a Moha Népzenei Együttes biztosította. Ezu-
tán rendhagyó tárlatvezetés következett, maga az alko-
tó vezette kárpittól kárpitig a nézőket, és sok-sok idé-
zettel körítve, ízesen mesélte el a balladai történeteket, 
az ábrázolt jelenteket. Az előadást gyermek és felnőtt 
egyaránt lélegzetfojtva hallgatta, amely befejeztével 
méltán csattant fel a taps. 

A kiállítás február 4-ig volt megtekinthető. 
P Á S Z T O R 

Egy lépéssel megint előbbre 

EREDMÉNYES ÉV A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI 
ÁFÉSZ MÖGÖTT 

Eltelt egy év, s mint mindig, a 
gazdasági egységeknél elkövetkezik 
a számvetés ideje. Ilyenkor min-
dent mérlegre tesznek, sorra veszik 
év eleji célkitűzéseiket, megvizsgál-
ják, sikerült-e azokat megvalósíta-
ni. Ha mindent ráraktak, a mérleg-
nek valamerre billennie kell. - Mer-
re mozdult '94 végén a mutató a 200 
milliós vagyonnal rendelkező Tö-
rökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ-
nél, jót vagy rosszat hozott az év? -
kérdeztük Mász Imrét, a szövetke-
zet elnökét. 

- Az 1994. elején megfogalmazott 
célkitűzéseink legfontosabbika az 
volt, hogy a lakossági vásárlóerő 
csökkenése, a fektekereskedelem 
további megléte ellenére erősítsük 
piaci pozícióinkat, növeljük forgal-
munkat és eredményességünket. 
Most már elmondhatjuk, hogy ezt 
sikerült megvalósítani, az évet ered-
ményesen zártuk. A feketekereske-
delemmel ugyan nem tudtunk meg-
birkózni, de a vetélytársakkal, a ma-

gánkereskedelemmel sikeresen 
vettük fel a harcot, s így '93-hoz 
viszonyítva tavaly több mint 25 szá-
zalékkal nagyobb forgalmat bonyo-
lítottunk. Ebben oroszlánrésze volt 
kiemelkedő ágazatunknak, a tevé-
kenységünk 80 százalékát kitevő 
bolti kiskereskedelemnek, amely-

nek 910 milliós forgalma volt, 150 
millióval több, mint az előző évben. 
Jelentős szerepet játszott ebben a 
kunszentmártoni ÁFÉSZ-szel kö-
zösen üzemeltetett kunszentmárto-
ni és cserkeszőlői áruházak sikeres 
debütálása és a sütőüzem beindítá-
sa. Az utóbbiban július 15-én egy 

Kisült az új kenyér 
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műszakban nyolc mázsa kenyérrel 
és kétezer darab péksüteménnyel 
indultunk, de két hét alatt akkora 
lett a kereslet, hogy augusztus else-
jén be kellett indítanunk a második 
műszakot is, s ma már húsz mázsa 
kenyeret és 10-12 ezer péksüte-
ményt állítunk elő. Kezdetben csak 
a mintaboltot és a három legna-
gyobb áruházunkat láttuk el, ma 
már Miklóson minden boltunkat, 
sőt a hozzánk tartozó községeket is. 
Úgy tűnik, vásárlóink nemcsak 
árainkkal, hanem a minőséggel is 
elégedettek. 

- Miért éppen a Park Étteremben 
alakították ki a pékséget? 

- Mert úgy korábbi működtetése, 
mint későbbi bé rüzemel t e t é se 
veszteségesnek bizoilyult. A szövet-
kezeti vendéglátást tudatosan álta-
lában is leépítettük, egységeinket 
bérletbe adtuk. Csak két napközis 
konyhánkat tartottuk meg, amelyek 
viszont közmegelégedésre dol-
goznak, ami elsősorban a jót és jól 
főző asszonyok munkájának kö-
szönhető. A szintén veszteséges 
piaci Gomba Büfét egy, az önkor-
mányzattal mindkét fél számára 
kedvező tranzakció keretében -
eladtuk a városnak - megszüntet-
tük, a Fáy lakótelep közelében pe-
dig nyitottunk egy diszkontot. 

- Hogyan sikerült az említett zava-
ró tényezők ellenére ezt az eredményt 
elérni? 

- Évek óta szlogenünk, hogy „tar-
tósan olcsóbban", s ehhez tavaly is 
maximálisan igyekeztünk tartani 
magunkat. Beszerzéseinket a Tisza 
Coop Kft.-re, illetve a termelőkre 
koncentráltuk, s igyekeztünk min-
denhez a legelőnyösebben hozzá-
jutni. Nagy előnyünk, hogy mivel 
nincsenek fizetési gondjaink, min-
denki nekünk akar eladni, tehát van 
l e h e t ő s é g ü n k a sze lek tá lás ra . 
Mindez azt eredményezte, hogy 
áraink versenyképesek lettek, bolt-
jainkban az átlagosnál olcsóbban le-
het vásárolni, s ezért élveztük vevő-
ink bizalmát. Vásárlóink, ha egy-
egy új rivális üzlet megjelenésekor 
tesznek is egy kis kitérőt, többnyire 
hamarosan visszatérnek hozzánk. A 

munkahelyek többsége nálunk vá-
sárolja az étkezési utalványokat is, 
ami nekünk biztos forgalmat jelent. 

- A fentieket hallva azt hiheti az 
ember; már nem is akad tenni-javíta-
ni való. 

- Azért ott még korántsem tar-
tunk. A beszerzés valóban erős ol-
dalunk, de az értékesítésben bőven 
akad még tennivalónk. Fokozni kell 
az üzleti kulturáltságot, korszerűsí-
teni a technikát - hűtőlánc, pénztár-
géprendszer -, néhány egységet át 
kell alakítani, s lehetne még sorolni. 

gázt, ők megvetették a szövetkezet-
tel az angol gyártó utolsó hat tartá-
lyát, s '94 első felében szinte az 
egész ország náluk állt sorba. Aztán 
meg azért lettek roppant kereset-
tek, mert az országban a BCF-gáz 
helyett másodikként álltak át egy új, 
Halotron nevű gázra. Mindig meg-
találják - mert keresik - a jó lehető-
séget, ezért nem véletlen, hogy na-
gyon szép nyereséggel zárták az 
évet. 

- Van-e olyan terület, ahol nem 
jöttek be a szövetkezet számításai? 

Az új diszkont áruház 

De leginkább azt szeretnénk elérni 
- sajnos nem minden esetben van 
így -, hogy ha az árukészletünk min-
dig megfelelő, akkor nyitástól zárá-
sig minden legyen az üzletekben, 
amire a környéken igény mutatko-
zik. Ez a boltvezetők feladata, tehát 
az ő felelősségérzetüket kell növel-
nünk. 

- Úgy tudom, a kereskedelem mel-
lett jelentős az ipari ágazat is, mely-
ben van egy nagyon jól működő 
részlegük 

- Igen, a tűzoltókészülék-javító 
gárdánkról van szó. Mivel minden 
Magyarországon forgalomban lévő 
készülék javítására és ellenőrzésére 
van engedélyük, az ország minden 
részéből hozzák nekik a készüléke-
ket. Mikor '93 végén betiltották az 
oltó alapanyagként szolgáló BCF-

- Kettőt is tudok mondani. Az 
egyik a táp- és terményforgalmazás, 
ahol a legfőbb gondot a sertéstartá-
si kedv jelentős csökkenése jelenti, 
a másik a Tüzép-tevékenységünk, 
ahol a gázhálózat rohamos fejlődé-
se miatti tüzelőanyag-fogyasztás 
csökkenése miatt vannak vesztesé-
geink. A legegyszerűbb lenne mind-
két vonalat felszámolni, de nem 
tesszük, mert tagjaink esetleg más-
honnan nem tudnának tüzelőo-
lajhoz vagy táphoz jutni. A mi üzlet-
politikánknak pedig a „tartósan 
olcsóbban" mellett van egy másik fő 
eleme is. Az, hogy mindenütt - a 
legkisebb településen, a peremker-
ületekben is - ott kell lennünk, ahol 
tagjaink élnek. Még akkor is, ha 
nagy nyereségre nem számíthatunk. 

P Á S Z T O R 
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MIKLÓSRA RÖPÜLT AZ ,ARANYPAVA 
A díjat elsőként a Béke Mgsz. 

népdalköre kapta meg 

yy 

1994. novembere és 1996. júniusa között immár 8. alka-
lommal kerül lebonyolításra a népdalkörök, népzenei együt-
tesek országos minősítő versenye, amely ettől az évtől egy új 
- az eddigieknél magasabb - fokozattal gazdagodott: az arany 
oklevelet szerzett együttesek közül a legkiemelkedőbb telje-
sítményt nyújtó elnyerheti az Aranypáva minősítést. 

Megyénk népdalkörei közül - mint azt már megírtuk - dec. 
19-én kilencen vállalkoztak a megmérettetésre, s közülük 
hatan arany minősítéssel térhettek haza. Köztük volt a Béke 
Mgsz. népdalköre is, amely sorozatban immár hetedik alka-
lommal vihette keretezni az arany oklevelet. Hogy az ő 
esetükben valóban arany volt, ami fénylett, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége a zsűri javaslatára a minősítőn elért kiemelkedő 
teljesítményükért az országban először és elsőként nekik 
ítélte oda az új minősítési fokozatot, az Aranypáva Díjat. 

A Bischoff László vezetésével 1972-ben, a „Röpülj páva" 
mozgalom kibontakozása idején alakult együttes - a karnagy 
szavaival élve - a népdalok megismertetését, megszeretteté-
sét tűzte ki céljául. Az első próbálkozások után egy 26-28 fős 
stabil gárda alakult ki, s bár alapító tagjai közül mára már 
csak hatan maradtak - a legtöbben örökre elbúcsúztak az 
énektől - ,máig is hasonló létszámmal, ugyanolyan örömmel 
és lelkesedéssel énekelnek. Először csak helyi gyűjtésű sum-
más- és béresdalokat tanultak meg, majd fokozatosan 
kezdtek kitekinteni. Először az Alföld és Dunántúl dalait 
ismerték meg, majd a Felvidék és Erdély következett. Mára 
már óriási a repertoárjuk, a magyar nyelvterület szinte vala-
mennyi dialektusából vannak bármikor elővehető nép-
dalcsokraik. 

- Szerencsére van alkalom elővételükre - mondja Bischoff 
László - bőven vannak fellépési lehetőségeink. Rend-
szeresen résztveszünk a népdalkörök megyei és országos 
találkozóin, az ország minden részén megfordultunk már. 
Mind a nyolc alkalommal ott voltunk az országos minősítő 
versenyen, s a legelső kivételével mindig a legmagasabb 
fokozatot kaptuk meg. Hosszú évek óta meghívottjai va-
gyunk a budapesti Múzeumi hangversenyeknek, több alka-
lommal hangzott el műsorunk a Rádió Népdalkörök Pódiu-
ma adásában. Évente 10-12 alkalommal lépünk fel, lehető-
ség lenne több is, de többet sajnos nem tudunk vállalni. 

Legnagyobb élményüknek tavalyi meghívójukat tartja az 
erdélyi Szovátán rendezett nemzetközi kórustalálkozóra, 
mert a magyar nyelvterület szinte minden régiójából érkező 
népdalkörökkel találkozhattak, és sok új dalt ismerhettek 
meg. Legnagyobb sikerüket szintén 1994-re datálja, amikor 
is 800 jelentkező közül férfikaruk kivívta a Folklóregyütte-
sek Kamarafesztiválja c. televíziós műsorban való részvétel 
jogát. No, és persze az országban elsőként megkapott A-
ranypáva díjat, amelyet a kórusok Fesztiváldíjával egyenran-
gúsít. 

A kérdésre, hogy ennyi év és ennyi siker után milyen célja 
lehet még az együttesnek, nem fellegekben járó választ ad: 

- Elsősorban az, hogy együtt maradhassunk, énekelhes-
sünk, s tartani tudjuk eddigi színvonalunkat. S ami legfonto-
sabb: eddigi működésünkhöz méltóképpen szeretnénk meg-
érni a két év múlva elkövetkező 25. éves jubileumunkat, s 
együtt örömmel visszatekinteni a negyedszázados múltunk-
ra. Bármi más már csak ráadás lehet. 

PÁSZTOR 
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EGY LÁBON, DE TÖBB MANKÓVAL 
ÁTCSOPORTOSÍTOTTA 

ERŐIT A TAURINA 
A törökszentmiklósi Taurina Agrár Kft. tavaly szep-

temberben még mint az Európa-szerte ismert német 
CLAAS cég kizárólagos területi képviselője hívta fel 
magára a sajtó és a szakemberek figyelmét. A silózás 
csúcstechnológiáját képező Jaguár 800-as, többfunk-
ciós, önjáró szecskázógépet - melyet a német gyártók 
Közép-Kelet-Európában Magyarországon mutattak 
be először - ismertették a Béke Mgsz-ben mintegy száz 
érdeklődő előtt egy bemutató keretében, mely során 
bebizonyosodott, hogy az egyetlen gép képes a szövet-
kezet szarvasmarha állományának silókukoricáját op-
timális idő alatt betakarítani. A látottak a nézők köré-
ben általános tetszést arattak, akik talán azt hihették, 
egy, a két cég közötti gyümölcsöző kapcsolat közös 
produktumának tanúi. Azóta kiderült, korántsem így 
volt. 

- Az a bizonyos bemutató részünkről valójában egy 
utolsó próbálkozás volt - ingatja fejét Póczik Károly 
ügyvezető igazgató. - Kezdetben valóban úgy tűnt, hogy 
jó üzlet lesz a nagy hírű cég kizárólagos képviselőjének 
lenni, de fokozatosan rá kellett jönnünk, a jelenlegi 
magyar gazdasági viszonyok között nem tudunk meg-
birkózni a feladattal. Gondjaink voltak a forgalmazás-
sal, mert a mezőgazdaságban az 1980-as években túl-
gépesítés volt, s a mostani nehéz viszonyok között min-
denki abból próbál megélni - persze aki egyáltalán 
megmaradt -, amit akkor felhalmozott, régi gépeit tol-
dozza-foldozza, mert újabbra nemigen akad pénz. Kü-
lönösen nem CLAAS termékekre, amelyek kiválóak 
ugyan, de nálunk nagyon drágának számítanak. Óriási 
tőkét igényelt volna, hogy mi egy több megyére kiter-
jedő készletet megfinanszírozzunk, időben fizessünk a 
CLAAS felé, s majd valamikor készleteinket eladjuk. 
Próbálkoztunk, de szinte elviselhetetlen terhet jelen-
tett számunkra, ugyanakkor amiben bíztunk, a kon-
junktúra bekövetkeztében, egyre távolibbnak tűnik. 
Mivel bizonyossá vált, hogy ezen a területen csak 
veszteségekre számíthatunk, úgy döntöttünk, egyik lá-
bunkat amputáljuk, s a megmaradtat inkább erős man-
kókkal támasztjuk meg. Megszüntettük tehát a 
CLAAS-szal a kizárólagos területi képviseletet, a to-
vábbiakban csak ügynöki feladatokat látunk el, a fel-
szabadult forrásainkat pedig a másik alaptevékenysé-
günkhöz csoportosítjuk. 

- Amely jellegére nézve nagyon hasonlít - persze két 
lábnak illik is - az épp most megszüntetetthez, s amely a 

Kehelylevevő automatával felszerelt fejőház részlete 

szeptemberi bemutatón kicsit háttérbe szorult. Pedig ak-
kor is az volt a biztosan álló láb. 

^ Igen, akikor kicsit elhomályosította a Jaguár 800-as 
szenzációja, de akiknek kell, nagyon is pontosan tud-
ják, hogy a világhírű svéd Alfa Laval fejőgépgyártó 
vállalatnak is - ma már csak annak - kizárólagos területi 
képviselője vagyunk. Az igazi alaptevékenységünk 
mindig is a svédek által gyártott fejő és tejhűtő beren-
dezések forgalmazása, értékesítése, szerelése, mini te-
jüzemek tervezése, telepítése volt az ország keleti felé-
ben. Már korábban olyan fejő-hűtőberendezési rend-
szert alakítottunk ki, amely építőkockaszerűen, kom-
fortnövelőegységek beépítésével a legegyszerűbbtől az 
ultramodernig bővíthető. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
berendezésre ráépíthető az automatikus kehelylevevő, 
a számítógépes tejmérés, a szintén számítógépes nyil-
vántartáson alapuló tehénnaptár. De ne bonyolódjunk 
szakmai dolgokba, a lényeg az, hogy bármilyen igényű 
beruházást ki tudtunk és tudunk elégíteni, az egy tehén 
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Modern tejházi berendezés 
fejéséhez szükséges fejőgéptől az ezerötszáz tehenes 
automata gépsorig mindennel tudunk szolgálni. 

- Minek kellett akkor ide további anyagi forrásokat 
átcsoportosítani? Ha egyszer más úgy is ultramodern szol-
gáltatásról van szó? 

- Mert mindez csak a fejő- és hűtőberendezésekre 
vonatkozott, s mi ennél nagyobb szeletet szeretnénk 
hasítani a piacból. Teljessé tettük az állattar-
táshoz szükséges rendszerek szolgáltatási kö-
rét. Ma már trágyakezelő, itató, számítógépes 
takarmányadagoló gépsorok telepítésére, sze-
relésére is képesek vagyunk, de forgalmazunk 
tisztítóeszközöket, fertőtlenítőszereket, sőt 
farmer ruházati anyagokat is. Mindent, amit 
egy svéd, német farmer, nagyüzem meg tud 
venni ott náluk, mi is tudunk biztosítani. 

- Gondolom, ezek ugyanúgy nem/olcsó dol-
gok, mint a CLAAS termékei. Ezekre akad fize-
tőképes kereslet? 

- Ezen a területen sem olyan rózsás a hely-
zet, mint szeretnénk, de talpon lehet maradni. 
A komoly, nagy létszámú tehenészeti telepek, 
ahol extra minőségű tejet akarnak előállítani, 
már kezdenek rájönni, hogy amit ajánlunk, 
biztosan megtérülő befektetés, s ha a nyugat-
tal tartani akarják a lépést, elkerülhetetlen is. 
Vevőkörünk egy része innen, a másik pedig az 
egyéni gazdák soraiból kerül ki, akik a legegy-
szerűbb, legolcsóbb berendezéseket keresik. 
A kettő közötti széles skálán levők pillanatnyi-
lag nemigen mozdulnak, de a két réteg vi-
szonylag stabü vásárlókört biztosít. 

- Akkor igazából nem is volna szükség man-
kókra? Egyáltalán, mik ezek a mankók? 

- Szükség van rájuk. Egy láb mégis csak egy 
láb, nem árt azt megerősíteni. Az előbb csak 
viszonylag stabil vásárlóközönségről volt szó, 
ezért ez az egy tevékenység nem köti le teljes 

kapacitásunkat. Valami kiegészítő dolog után kellett 
nézni, s néhányat találtunk is. Arra már korábban rá-
jöttünk, hogy érdemes vetőmag-értékesítéssel foglal-
koznunk, mert az iránt mindig van kereslet. A közel-
múltban alakult kisgazdaságok ugyanis nem, vagy csak 
nehezen találnak olyan céget, amely őket ki tudja szol-
gálni, ezért üzletileg hasznosnak láttuk egy vetőmag-
értékesítési tranzakció beindítását. Úgy felfutott ez a 
vonal mára, hogy nagyüzemekkel is sikerült kapcsola-
tot kialakítani, közel 200 gazdaságot sorolhatunk a 
partnereink közé. Ma már a hobbikertekbe szükséges 
darabonkénti tasakos vetőmag forgalmazására és a 
több száz hektáros nagyüzemek kiszolgálására egya-
ránt képesek vagyunk. Ez a tevékenység jelenleg a 
Taurina forgalmának egyharmadát teszi ki. 

A legújabb ötletünk: a mozgássérültek számára állí-
tunk elő gyógyászati eszközöket - rokkantkocsik, bo-
tok, mankók, hordágyak, ételkocsik - előre fixált meg-
rendelések alapján. Pillanatnyilag csak kiegészítő tevé-
kenység, de ki tudja, mi lehet belőle. 

- Kifizetődő az egy láb, több mankó variáció? 
- Egy szolid nyereség, a piacon maradás erejéig igen. 

PÁSZTOR 

TAURINA - A G R Á R KFT 
A r Alfa Laval Agri 

Kizárólagos Területi Képviselő 

F E L A J Á N L J U K Ö N N E K S Z O L G Á L T A T Á S A I N K A T : 

* ALFA LAVAL típusú kis- és nagyüzemi fejőgépek forgalmazása, javítása, 
karbantartása. 

* Komplett fejőházi, tejházi technológia tervezése, szerelése és Özembe helyezése. 
* Kis- és nagyüzemi tejhűtőberendezések szerelése, javítása, karbantartása. 
* Régi hűtőberendezések átalakítása, az ózonréteg védelmét biztosító 

hűtőközeggel történő üzemeltetés érdekében. 
* Mezőgazdasági termékforgalmazás. 

5 2 0 1 Törökszentmiklós, Pf . :40 Óbal la i út 
Telefon: (56) 390-082; Telefon/Fax: (56) 390-957; Telex: 23 557 
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A családdal a gyermekekért 

KÖZGYŰLÉS A NAGYCSALÁDOSOK 
EGYESÜLETÉBEN 

Január 28-án tartotta éves közgyűlését a Törökszentmik-
lósi Nagycsaládosok Egyesülete a Művelődési Központban. 
Miközben a gyerekek némi felügyelet mellett az egyik terem-
ben játszottak, a másikban a szülők meghallgatták az el-
múlt évi programról és költségvetésről szóló beszámolót, 
majd közös erővel kialakították az egyesület ez évi menet-
rendjét. 

- Szerencsére lesz kit meghívni - mondja Feketéné Rozika 
- mert az önkormányzat, a vállalatok, kft-k, magánvállalko-
zók egyaránt támogatnak bennünket. Ezért is tudjuk elérni, 
hogy a rendezvényeink mindig ingyenesek, s a kirándulások 
költségeinek kétharmadát is az egyesület biztosítja. Szüksé-
günk is van a támogatásra, mert más egyesületek tagjaival 
való beszélgetések alapján is nyugodtan mondhatom, hogy 
jól működő, a tagok nagy részét mozgósítani tudó egyesület 
vagyunk. Mivel nagycsaládos szülőkről van szó, mi csak úgy 
tudunk programot szervezni, kirándulásokat minimális költ-
ségűvé tenni, ha ebben nekünk kívülállók segítenek. Sze-
rencsére megteszik, köszönet érte. 

Az egyesület 1992-ben alakult 31 családdal, 160 fővel, 
mint a Szolnoki Nagycsaládosok helyi csoportja: Tagjainak 

Családi vetélkedő a strandon /augusztus 20J 

A hallottak alapján tavaly sem volt, s az idén sem lesz 
miért szégyenkezniük. Mint Fekete Ferencné titkár elmond-
ta, mivel számukra legfontosabbak a gyerekek, azoknak sze-
retnének minél többet nyújtani, bizonyos programok min-
den évben megismétlődnek. Szokás szerint 94-et is a farsang-
gal kezdték, amelyen a jelmezes bemutató és a farsangi fánk 
mindig elmaradhatatlan, majd márciusban egyjátékos vetél-
kedő következik. Áprilisban a helybéli nagycsaládosok egye-
sülete meghívására egy egész napot Kunhegyesen töltöttek, 
ahol a strand területén, a friss levegőn igen kellemesen 
töltötték az időt. A gyermeknapi családi vetélkedő tavaly 
sem maradhatott el, amelyen a felnőttek természetesen az 
ajándékozásról sem feledkeztek meg. 

Júniusban Csillebércre kirándultak három busszal, 150 
fővel, majd ők voltak a Szentmiklósi Napok családi vetélke-
dőjének rendezői, házigazdái, amiről saját családjaik sem 
hiányoztak. Augusztusban ismét egy családi vetélkedő kö-
vetkezett a strand területén, ahol meghívott színészek mű-
sora színesítette a programot. A nyár eseményei közé egy 
szentendrei hét napos táborozás tartozott még, amelyen 40 
fő vett részt, s amelyre az egyesület pályázat útján nyert 
20.000 Ft-ot. 

Ősszel újabb egész napos kirándulás következet Szilvás-
váradra - több, mint 100 fő ment el s az évet a Mikulás 
ünnepség, s a Mindenki Karácsonya zárta. 

Az idén a hagyományos programok mellett egy budapesti 
- állatkerttel, cirkusszal - és egy tiszakürti hajókirándulás - a 
végcél az arborétum - szerepel a menetrendben, s elmennek 
a cseppkőbarlangot megcsodálni Aggtelekre is. Rendhagyó, 
vacsorás nőnapi bált rendeznek, amelyre a tervek szerint 
meghívják az egyesület támogatóit is. 

Horgászverseny a teremben 

száma folyamatosan szaporodott, ami miatt felvetődött az 
önállósulás gondolata. Ez 1994. januárjában történt meg, 
akkor elváltak útjaik a szolnokiaktól, s önálló egyesületként 
beléptek a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe. Jelenleg 
7 csoport, 84 családdal, 450 fővel tartozik hozzájuk, de lét-
számuk továbbra is nő. Legutóbb a közgyűlésen töltötték ki 
hatan a belépési nyilatkozatot. 

-P-

Vetélkedő karácsonykor 
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Olvasóink írták 

„EMBEREK JÖTTEK REPÜLŐ TÁRGYAKON" 
Tisztelt Szerkesztőség! 

Az utóbbi időben szokatlan jelensé-
gek borzolják fel az emberek megszo-
kott, egyhangú életét. Sokféle módon 
élik meg ezeket a nehezen, vagy egyál-
talán meg nem magyarázható dolgokat, 
amelyeket tapasztalnak, illetve ame-
lyekről környezetükben hallanak. Na-
gyon sokan nevetségesnek, részegnek, 
gyengeelméjűnek tartják a történések 
elbeszélőit. Sokan vagyunk azonban 
olyanok, akik hiszünk egy földönkívüli, 
tőlünk fejlettebb civilizáció létezésé-
ben, aminek valószínűségét már külön 
tudományág vizsgálja. Szeretnék emlí-
teni néhány olyan történelmi leírást, 
amely ezt példaértékűen bizonyíthatja. 

Amerika felfedezésekor meglepőd-
ve tapasztalták, hogy hasonló legenda 
él az ott élő népek között is. Ok így 
beszélték el: - Emberek jöttek repülő 
tárgyakon, s figyelmeztették az ott élő-
ket, hogy vonuljanak magasan fekvő te-
rületekre, a hegyekbe, mert mérhetet-
len víztömeg érkezik. Majd ezek az em-
berek elrepültek, s pár nap múlva jött a 
vízözön. 

1514-ben meghalt Pissi Reis török 
hadügyminiszter, korábban kalózkapi-
tány, melynek hagyatékából előkerült 
egy térkép, amiről carbon-14 vizsgálat-
tal megállapították, hogy i. e. 13. 

évezredből származik. Ezen a térképen 
Észak-Amerika még egyben van az é-
szaki jeges földrésszel, az Arktisszel. A 
Bering-szoros még nem létezett. Ma 
már tudjuk ezt a jégkorszak vágta ketté. 
Külön érdekessége a térképnek, hogy 
megállapítható róla, hogy ilyen ponto-
san csak légifelvétel útján készülhetett. 

Következtessünk tehát; az első jég-
korszak előtt létezett már repülés, is-
merték a matematikát, csillagászatot, s 
következtetni tudtak a katasztrófa ide-
jére. Ha csak ezeket a tényeket nézzük, 
talán nem is olyan megmosolyogni va-
lóak a napjainkban észlelhető jelensé-
gek. Ezek a „repülő emberek" akikről 
több dokumentáció is megjelent, min-
dig akkor jöttek, ha a Földet valami 
katasztrófa fenyegette. 

De milyen katasztrófa fenyeget nap-
jainkban? 

Gondoljunk az ózonlyukra. A több 
milliárd spray, ami forgalomban van, 
olyan mértékben vékonyítja el a Földet 
körülvevő ózont, hogy pár éven belül 
nem lesz képes megszűrni a világűrből 
érkező ultraibolya sugárzást, ami az 
élővilág pusztulását jelenti. Ez nem ré-
málom, ez VALÓSÁG! Ha nem vigyá-
zunk a környezetünkre, a következő 
generációknak sem élelme, sem oxigé-
né nem lesz. 

Mit tudunk a titokzatos gabonakö-
rökről? 

Erről a kutatók véleménye meg-
oszlik. Vannak, akik szerint a gabona-
körök az idegen civilizáció jelenlétével 
hozhatók összefüggésbe. Azonban 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy az 
ominózus jelenségek a Föld energiahá-
lózatának különféle megnyilvánulásai 
is lehetnek. 

Környezetünk nagymérvű szennye-
zése, újabb és újabb betegségek jelzik, 
hogy valami nincs rendben ezen a boly-
gón. Éppen ezért egyre erősödik az a 
vélemény, miszerint a megmagya-
rázhatatlan gabonakörök a Föld ener-
giaháztartásának felbomlására vezet-
hetők vissza. 

Hát igen, lehet hinni és nem hinni 
egy idegen civilizáció küldötteiben, 
azaz a humanoidok, népszerű nevükön 
a kis zöldek vagy szürkék létezésében. 
Azt azonban értelmetlen lenne cáfolni, 
hogy Magyarországon is tapasz-
talhatóak meghökkentő fényjelensé-
gek. 

Ezek tények, melyekkel együtt kell 
élnünk, bizakodva, hogy e megmagya-
rázhatatlan jelenségek titkát a Föld 
emberének minél előbb sikerül meg-
fejtenie. 
-Egy olvasó, aki hisz a földönkívüliekben-

EGY KIS TELEFON-STATISZTIKA 
Kedves Olvasótársak! 

Elolvadván a hó, mentesül-
tem a söprés, lapátolás gondjai-
tól, s úgy gondoltam, tanulmá-
nyozom egy kicsit az új miklósi 
„telefonkönyvet". Már nem tu-
dom, honnan jött az ötlet - talán 
az unalom tette -, hogy csináljak 
egy kis statisztikát, de jött, s ne-
kiálltam számolni. S lám, mire 
derült fény! Még telefontémá-
ban sincs egyenjogúság, mert 
kétszerannyi telefon van férfi 
nevére bejegyezve, mint a gyen-
gébbik nemére. íme a megdöb-
bentő bizonyság. 

ABC szerinti férfi-nő me-
gosztás: 
Betű Férfi Nő Összesen 

3 3 6 
3 0 3 

32 13 45 
0 1 1 

15 6 21 

D 6 5 11 
E 3 2 5 
F 15 10 25 
G 9 2 11 
Gy 1 1 2 
H 15 6 21 
I 1 0 1 
J 3 0 3 
K 35 24 59 
L 8 3 11 
M 17 6 23 
N 22 5 27 
Ny 0 1 1 
Ö 1 0 1 
Ő 2 2 4 
P 18 12 30 
R 6 1 7 
S 13 6 19 
Sz 24 12 36 
T 21 10 31 
Ty 0 1 1 
V 11 9 20 
w 1 1 2 
z 2 1 3 

287 143 430 
De rábukkantam egy másik 

igazságtalanságra is! A nevük-

kel valamilyen foglalkozásra 
utalók valamilyen oknál fogva 
előnyt élveznek a hétköznapi 
emberekkel szemben. A tele-
fonnal rendelkezők csupán 5 %-
át teszik ki, mégis a telefonok 
majd 14 %-ával rendelkeznek. 
Miért? Erős a gyanúm, hogy 
nem is azzal foglalkoznak, ami-
re a nevük utal. Lehet, hogy 
azért vették fel a nevet, mert 
tudták, hogy így előnyt él-
veznek? íme a második bizony-
ság: 

Különböző foglalkozást jel-
ölő előfizetők: 
Ács 2 fő 
Asztalos 1 fő 
Bognár 1 fő 
Csikós 5 fő 
Kovács 13 fő 
Hajós 1 fő 
Hegedűs 1 fő 
Kenyeres 2 fő 
Kocsis 3 fő 

Kulcsár l f ő 
Lakatos l f ő 
Lovas l f ő 
Mészáros 7 fő 
Molnár l f ő 
Nyerges l f ő 
Pap l f ő 
Pásztor l f ő 
Sípos l f ő 
Szabó 5 fő 
Szűcs l f ő 
Takács 2 fő 
Varga 5 fő 
Összesen: 57 fő 

Tisztelt telefon nélküli tár-
saim! Javaslom, legyünk mi is 
Mészárosok, sőt Kovácsok! Ga-
rantálom, azonnal lesz telefo-
nunk, mert a statisztika min-
dent bizonyít. 

Köszönöm a figyelmüket: 
- GAUSS -

U. i.: Lehet, hogy újabb le-
leplezésekkel is jelentkezem. 
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Az ingatlan tulajdonjogának a megszerzése 
A telki szolgalom (2) 

A telki szolgalom olyan jogosultságot, 
illetve kötelezettséget jelent, amelynek 
alapján valamely ingatlan mindenkori 
birtokosa más ingatlanát meghatározott 
terjedelemben használhatja vagy követel-
heti, hogy a szolgalommal terhelt ingat-
lan birtokosa a jogosultságából egyéb-
ként folyó valamely magatartástól tar-
tózkodjék. 

Telki szolgalmat elsősorban átjárás, 
vízellátás és vízbevezetés, pince létesíté-
se, vezetékoszlopok elhelyezése, épület 
megtámasztása céljából, megfelelő kilá-
tás biztosítására vagy más hasonló, a jo-
gosult számára előnyös és indokolt célra 
lehet alapítani. A telki szolgalom szerző-
déssel, jogszabály rendelkezése folytán, 
valamint bíróság vagy más hatóság hatá-
rozata alapján, kivételes esetben elbir-
toklással keletkezhet. 

Szerződés 
Telki szolgalmat szerződéssel csak az 

ingatlanok tulajdonosai létesíthetnek, a 
haszonélvező, a bérlő vagy más birtokos 
megállapodása csak őket, a szerződő fe-
leket köti. Ilyen esetben csak szívességi 
használat keletkezik, ami bármikor 
visszavonható, a szolgalom lényege vi-
szont az, hogy állandó jellegű és mindig 
ingatlanokhoz kötődik. 

A szerződéseknek kifejezetten szolga-
lom alapítására kell irányulnia, a szíves-
ségből vagy időszakosan, esetleg vissza-
vonásig engedélyezett használati jog szol-
galmat nem keletkeztet. Közös tulajdon 
esetén a szerződést valamennyi tulaj-
donostársnak meg kell kötnie, itt nincs 
helye szótöbbséges határozatnak még ak-
kor sem, ha a telket természetesen meg-
osztották. 

A telki szolgalom létesítésére irányuló 
szerződés megköthető szóban vagy akár 
ráutaló magatartással is, de az minden-
képpen szükséges, hogy az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyezzék. így viszont elju-
tunk oda, hogy mégiscsak célszerű írásba 
foglalni a szerződést, hiszen a bejegyzés 
alapjául csak megfelelő okirat szolgálhat. 
Célszerű az írásba foglalás azért is, mert 
azzal elejét lehet venni a későbbi viták-
nak, különösen, ami a szolgalom terjedel-
mét illeti. A terjedelem egyébként csak a 
használat mértékében lehet kérdéses, 
mert a telki szolgalom fogalmából követ-
kezik, hogy elvben korlátlan időtartamra 
sZÖfé jogosultság. 

Á télki szolgalomból eredő használati 
jog gy&kórlása mindig ingyenes, alapítás-
kor azonban ellenértéket lehet kikötni, 

hiszen nem vitásan csökkenti a szolgáló" 
teiek használhatóságát, értékét. 

Törvényen alapuló szolgalom 

Az útszolgalom jelentősége olyan 
nagy, hogy a Polgári Törvénykönyv ren-
delkezései alapján létrejön, ha valamely 
föld nincs összekötve megfelelő közúttal 
vagy az összeköttetés a közlekedésre nem 
megfelelő, azon a bejárás rendkívüli ne-
hézségekkel járna. Az átjárás biztosításá-
náMs elsődleges szempont a tulajdonosok 
védelme, ezért szolgalom csak nagyon in-
dokolt esetben létesíthető. Kényelmi 
szempont nem jöhet számításba, arról 
nem lehet sXó, hogy mondjuk nem akar 
kerülőt tenni aHulajdonos telke bejáratá-
nak megközelítéséhez. Az viszont alapot 
adhat a jogosultságra, ha a bejárás a kö-
zútról csak túlzottan nagy nehézségekkel, 
aránytalanul súlyos költségekkel oldható 
meg. 

Az átjárásra különösen vonatkozik, 
hogy a tűrési kötelezettség az ingatlan 
mindenkori tulajdonosát terheli, időbeli 
korlátozás nélkül. A törvényen alapuló 
szolgalmat ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzés nélkül is lehet érvényesen gyako-
rolni, de itt is célszerű a bejegyzés, mivel 
fontos tájékoztatást ad gyakorlásának 
terjedelmére és módjára nézve az ingat-
lanok későbbi tulajdonosai számára. 

Hatósági határozat 

Bíróság elsősorban akkor hoz létre 
szolgalmat, ha a leendő szolgáló telek 
tulajdonosa nem hajlandó eleget tenni 
szomszédja kérésének és nem teszi lehe-
tővé ingatlana használatát. Ha a törvé-
nyes feltételek fennállnak, a bíróság lét-
rehozza a szolgalmat és dönt az ellenszol-
gáltatás mértékéről is. A bíróság hivatal-
ból akkor alapít szolgalmat, ha a közös 
tulajdont természetben úgy szünteti meg, 
hogy megosztja az ingatlant, és az egyik 
újonnan létrehozott önálló telek nem 
érintkezik a közúttal, vagy vízvezeték, 
szennyvízcsatorna létesítése csak a másik 
telek igénybevételével oldható meg. 

Elbirtoklás 

Elbirtoklással akkor szerzi meg a szol-
galmat az ingatlan birtokosa, ha a másik 
ingatlan kifejezetten a szolgalomszerű 
használata ellen annak birtokosa tíz éven 
át nem tiltakozott. Szívességből vagy 
visszavonásig engedett jog gyakorlása 
nem vezet elbirtoklásra. 

A szolgalom gyakorlása 

A telki szolgalom gyakorlása során kí-
mélni kell a szolgáló telek birtokosának 
érdekeit, az uralkodó telek birtokosának 
használata csak az indokolt és szükséges 
mértékig terjedhet. Természetesen gya-
korolhatják a szolgalmat mindazok, akik 
a tulajdonos vagy a birtokos jogán az in-
gatlant használhatják, ott-tartózkodásuk 
indokolt, elfogadható. A szolgalmat a le-
hetőség szerint az ingatlannak azon a ré-
szén kell gyakorolni, ahol legkevésbé za-
varó. 

A szolgalom nem jelent kizárólagos 
használatot, az igénybe vett területet a 
tulajdonos használhatja, csupán a szolga-
lom gyakorlását nem akadályozhatja. 

A szolgalom megszűnése 

A szolgalmat az érintettek szerződé-
sükkel megszüntethetik. Önmagától 
megszűnik, ha a jogosult tíz éven át nem 
gyakorolta, bár nem akadályozták abban, 
vagy eltűrte, hogy gyakorlásában akadá-
lyozzák. A bíróság a szolgáló telek tulaj-
donosának kérelmére a telki szolgalmat 
megszünteti, vagy gyakorlását felfüg-
gesztheti, ha az a jogosult ingatlanának 
rendeltetésszerű használatához nem 
szükséges. 

Használati jogok 

A telki szolgalom az egyik tulajdonos 
számára olyan szükséges rossz, ami kor-
látozást jelent, de a másik tulajdonos szá-
mára csak ez teszi lehetővé ingatlana ren-
deltetésszerű használatát. Előfordulnak 
azonban olyan esetek is, amikor nem ma-
gánszemély érdekében, hanem közér-
dekből van szükség egy ingatlan haszná-
latára. Ha a közérdekű használat mérté-
ke nem teszi szükségessé a kisajátítást, az 
ingatlanra közigazgatási szerv határoza-
tával szolgalmat vagy más használati jo-
got lehet alapítani, amelynek fejében kár-
talanítás jár. Használati jogot lehet léte-
síteni pl. a bányászattal, villamos épít-
ményekkel, vízi létesítményekkel kapcso-
latban, külön jogszabályban meghatáro-
zott szervek javára. Ezekben az esetek-
ben a külön jogszabály rendezi a szolga-
lom, a használat terjedelmét, gyakorlásá-
nak módját, a kártalanítás mértékét. 

Dr. Fekete Erzsébet 
a „SANSZ" Ingatlankezelő-közvetítő es 

Szolgáltató Betéti Társasag 
jogi tanácsadója 
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Törökszentmiklós, Autóbuszállomás 
induló autóbuszjáratok 

JÁSZKUN VOLÁN RT. 

Törökszentmiklós, Autóbuszállomás 
INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK Étvényes: 1994.május 29-től 

Abádszaíók, kh. (3) : 
+ 8,37 m 8,37 < 

17^07 

Eger, aut. áíí. (4 ) . 
5,57 

13,52 ® 14,50 ® 14,58 

Fegyvernek, piactér (3) : 
tf 6,23 
m 8,37 
K 11,37 
+ 14,37 
+ 15,37 
* 17,47 
® 20,36 

7,22 
8.37 

12,02 
14,37 
15,40 
18,52 

7,37 
9,02 

12,37 
14,45 
16,17 
19,17 

+ 8,37 
9,37 

X 13,37 
& 14,50 

16,57 
X 19,22 

® 8,37 
V 10,37 
O 13,52 
® 14,58 

17,07 
+ 20,23 

Karcag, aut. áll. (3 ) : 
7,37 $ 16,25 

Kenderes, aut.vt. (4) : 
5,57 SE 11,57 ® 

® 16,25 ® 18,30 
13,15 K 15,30 + 15,32 

Kengyel, ált. isk. (6) : 
X 4,55 O 6,55 A 6,55 A 6,55 X 10,00 
O 11,10 • 11,35 A 11,35 ® 12,50 O 13,00 
• 14,20 ® 15,05 ® 16,30 ® 18,40 

Kétpó, aut. ford. (2 ) : 
A 14,49 

Kétpó, Mezőgazd.Tsz. (2 ) : 
ÉE 7,50 IB 11,20 

Kisújszállás, vá. (4 ) : 
® 13,15 ® 16,25 ® 18,30 

Kuncsorba, kh. (2 ) : 
6,51 • 14,49 A 14,49 O 14,49 O 4MS 17,49 

Kunhegyes, aut. vt. (5 ) : 
5,57 ® 6,45 7,37 11,57 

* 15,30 + 15,32 
14,15 

Martfű, aut. áll. (6 ) : 
® 4,45 tt 4,55 ® ,05 © 6,10 
A 11,35 ® 12,50 O 13,00 + 13,00 
® 16,3Q © 18,15 ® 21,00 

X 10,00 
A 14,20 

Mezőtúr, aut. áll. (2) : 
6,51 ® 11,50 + 11,50 ® 13,15 

A 14,49 A 14,49 O 14,49 17,49 
O 13,15 

Miskolc, aut. áll. (5) : 
® 6,45 14,15 

Szolnok, aut. 
X 4,47 K 

6,29 
7,28 
8,20 
9,10 

® 12,10 
+ 14,22 
© 15,10 
® 16,58 
KB 19,07 

K 

+ 
+ 

áll. (5) 
5,44 
6,42 
7,47 
8,20 
9,13 

12,10 
14,27 
15,21 
17,30 
19,13 

5,50 
6,50 
7,48 

+ 8,30 
K 10,10 
+ 13,10 
® 14,54 
® 15,40 
9 ) 17,53 
tf 21,10 

6.09 
7.10 
8,00 
8,37 

10,25 
13,13 
15,05 
16,10 
18,03 

X 6,23 
X 7,23 
A 8,15 
® 8,53 

11,23 
X 13,47 
+ 15,07 
® 16,13 

18,13 

Tiszabő, takarók sz. (3 ) : 
X 6,23 K 7,22 7;37 EE 8,37 91 8,37 

9,37 * 11,37 O 13,52 + 14,37 ® 14,45 
® 14,58 + 15,37 0 15,40 16,57 X 17,47 
+ 19,17 X 19,22 ® 20,36 

Tiszaderzs, kh. (3 ) : 
® 14,50 ® 14,58 17,07 

Tiszafüred, aut. áll. (5 ) : 
5,57 ® 6,45 m 11,57 

K 15,30 -I- 15,32 
14,15 ® 14,50 

Tiszagyenda, orv.rend. (3) 
7,37 + 8,37 ® 8j37 IB 8,37 

12,02 O 13,52 ® 14,50 ® 14,58 
17,07 ® 20,36 

m 8,37 
+ 15,37 

Tiszapüspöki, aut. ford. (5) 
8,05 X 10,50 + 11,55 O 13,00 

© 15,05 © 15,20 ® 16,10 ® 17,10 
19,20 ® 20,25 K 23,28 

® 13,15 
© 17,10 

Tiszaroff, Hősök tere (3 ) : 
7,37 + 8,37 ® 8,37 IB 8,37 SÍ 8,37 

12,02 O 13,52 ® 14.50- ® 14,58 + 1 5 , 3 7 
17,07 ® 20,36 

Törökszentmiklós, vá. (9) 
X 5,06 tf 6,17 £ 0 1 + 10,25 + 13,35 
T 14,54 ® 15,40 + 17.10 

Tszt.miklós, Ballatelep (7) : 
® 5,00 A 6,50 IB 6,50 + 7,20 
IB 11,45 X 13,45 © 15,25 ® 17,10 

+ 11,05 

Tszt.miklós,(Barta) (8 ) : 
IB 7,15 A 7,15 O 7,45 03 11,45 A 15,50 

Tszt.miklós, Szab.harcos (9) : 
+ 5,10 ® 6,00 + 12,05 
® 18,05 

0 15,40 T 15,47 

Túrkeve, aut. áll. (2) : 
+ 11,50 ® 13,15 O 13,15 X 15,38 

T.miklós, Jókai u. (9 ) : 
X 4,54 tf 6,04 7,45 

i 
IB 10,00 + 1 8 , 3 9 

I 
T.miklós, Mezőgép (9) : 
® 6,29 ® 7,10 ® 15,20 

I 
& 16,55 1 

Jelmagyarázat: 
+ : munkaszüneti napokon 
IB : vni.no 28-ig szaDaa es munkaszüneti 
napokon 

9 ] : Vl!l.27-ig szabadnapokon 
IB : IX.hó 1-től munkaszüneti napokon 
IB : IX.hó 1-től szabadnapokon 
IB : tanszünetben szerdai munkanapokon 
IB : szabadnapokon és tanszünetben 
szerdai munkanapokon 

IB : szerdai munkanapokon és szabadnapokon 
99 : naponta és Vlll.31-ig Tiszaőrs, fürdő 
érintésével közi. 
0 : szabadnapok kivételével naponta 
A : iskolai előadási napokon 
0 : a hetek utolsó munkanapja kivételével 
munkanapokon 

® : munkanapokon 
O:szabadnapokon 
A : tanszünetben munkanapokon 
T : a hetek utolsó munkanapján 
X : munkaszüneti napok kivételével naponta 
© : szabad és munkaszüneti napok 5n 
() : Számú kocsiállásról indul 
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RENDORSEGI HÍREK 
Ittasan vezettek, lövöldöztek, majd ... 

Garázdaság áldozatai lettek a garázdálkodók 
Valószínűleg sokáig emlékeztes 

marad az a januári vasárnap annak 
a két kengyeli férfinek, akik túl itta-
sakvoltak ahhoz, hogy tudomásul ve-
gyék, a kocsmában ittas egyént nem 
szolgálnak ki. Pisztolyt rántottak, 
részegen kocsiba ültek, szándékosan 
rongáltak, s végül mentők vitték kór-
házba őket. 

Január 22-én H. Imre és Cs. István 
kengyeli lakosok késő estébe nyúlóan 
az egyik helybéli italboltban múlatták 
az időt. Valószínűleg - később szem-
tanúk is állították - több pohárral en-
gedtek le a torkukon a kelleténél, 
mert egy idő után már nem szolgálták 
ki tovább őket. Ebből még nem csi-
náltak problémát, mert úgy gondol-
ták, akad majd másik hely, ahol szíve-
sebb lesz a vendéglátás. 

így jutottak el egyikük UAZ terep-
járójával a Maiigán Kft. italboltjába, 
de nagyot kellett csalódniuk, mert a 
tulajdonos értő szemmel felmérve ál-
lapotukat, kiszolgálásuktól kategori-

kusan elzárkózott. Sőt, azonnali távo-
zásra kérte fel őket. Mivel a kikosara-
zást nem akarták tudomásul venni, 
díszkíséretet kaptak egészen az 
ajtóig, ahonnan aztán szolidan kites-
sékelték őket. Ezt a „sértést" már 
nem nyelték le, egyikük riasztópiszto-
lyt rántott , s bőszen lövöldözni 
kezdett. Mikor látták, hogy handab-
andázásuk hatástalan, végképp fel-
bőszültek, s most már komoly meg-
torló akciót indítottak. Az UAZ-ba 
vágták magukat, többször nekimen-
tek a bezárt kapunak, s mikor az be-
szakadt, behajtottak az udvarra, 
megcélozták az egyik vendég ott álló 
Mazdáját, s abban többszöri nekifu-
tással 150.000 Ft körüli kárt okoztak. 

Ezt már a Mazda tulajdonosa sem 
nézte tétlenül, s mivel más módon 
nem sikerült a garázdákat megállíta-
nia, végső eszközként egy jókora kö-
vet vetett be. Méghozzá szó szerint, a 
szélvédőn keresztül, amivel sikerült is 
a dühöngőknek megálljt parancsol-

nia. Eddigre már ott volt szinte az ivó 
teljes közönsége, akik az ámokfutó-
kat kicibálták a kocsiból, s hogy ezu-
tán mi történt, még nem egészen 
tisztázódott. Az biztos, hogy dulako-
dás kezdődött, s az is, hogy a vendé-
gek nem bántak kesztyűs kézzel az 
„előállítottakkal". Mire a tumultus-
nak vége lett, H. Imre és Cs. István 
olyan sérülésekkel maradt a csataté-
ren - egyiküknek valószínűleg az 
orrcsontja is eltörött -, hogy orvost 
kellett hívni hozzájuk. Az azonnal 
mentőt hívatott, mert mindkettőjü-
ket kórházba kellett szállítani. 

Kihallgatásukra még nem kerülhe-
tett sor, de az bizonyosnak látszik, hogy 
ittas vezetéssel, rongálással, garázda-
sággal lesznek alaposan gyanúsíthatok. 
Hogy az őket rendszabályozók közül 
sérüléseikben kinek, milyen szerepe 
volt, még a vizsgálati eljárás során ezu-
tán lesz tisztázandó, de könnyen elkép-
zelhető, hogy rajtuk kívül az ügynek 
lesz vagy lesznek más garázdái is. 

Rendőrbravúr lakossági segítséggel 
A RABLÓKNAK EGY TAGJA MÁR LAKAT ALATT 

Nem mindennapi bűncselekmény 
borzolta föl a város sok lakójának kedé-
lyét január negyedik hetében. Mint ar-
ról a napilapok beszámoltak, 23-án hét-
főn a nyílt utcán több ismeretlen sze-
mély közrefogott egy 15 éves fiatal-
embert, és megfenyegették, ha nem 
adja át pénzét, agyonverik. A megszep-
pent fiú átadta a rablóknak a nála lévő 
néhány száz forintot és egy telefonkár-
tyát, akik ezután mint akik jól végezték 
dolgukat, odébb álltak. 

Az eset fényes nappal a város köz-
pontjában egy középiskolás tanulóval 
történt, aki éppen a lottózóba igyeke-
zett, de odáig már nem jutott el. A 
történteket elmondta kollégiumi neve-
lőjének, aki értesítette a rendőrséget, 
amely azonnal megindította a széleskö-
rű nyomozást. 

Ennek során, valamint az újabb be-
jelentések kapcsán kiderült, hogy nem 
ez volt az egyetlen eset ezen a hétfői 
napon, hasonló támadásoknak többen 
is áldozatul estek. A sértettek kivétel 
nélkül hasonlóképpen mesélték el a 
történteket: Négy-öt 18-20 év körüli 
férfi közrevette vagy falhoz szorította 
őket az utcán, pénzt követelve megfen-
yegették őket, majd amikor azt meg-
kapták, gyorsan elülantak valamerre. A 
kifosztottak viszonylag jó személyleí-
rást tudtak adni támadóikról, ami alap-
ján a rendőrség szakértője egyikükről 
azonosítható fantomképet tudott kés-
zíteni, a banda másik tagjának pedig a 
ruházatát sikerült hiánytalanul összeál-
lítani. Ez utóbbiban nagy segítséget 
nyújtott a lakosság, többen fölfigyeltek 
a szokatlan utcai jelenetekre, s igen 
hasznos bejelentésekkel siettek a ren-
dőrség segítségére. Előfordult olyan 

eset is, amikor egy autós azzal, hogy 
nem hajtott közömbösen tovább a gya-
nús csoportosulás mellett, hanem viss-
zatolatott a helyszínre, megakadály-
ozta, hogy egy megijesztett gyerektől 
karóráját vegyék el. 

A nyomozók által lassanként össze-
rakódó kép akkor kezdett igazán 
tisztulni, amikor a Pszichiátriai Bete-
gek Otthonából jelzés érkezett, hogy 
egyik gondozottjuk eltűnt az intézetből 
azt követően, hogy ott négy ismeretlen 
fiatalember rövid látogatást tett. Miu-
tán ruházata tökéletesen m e g e g y e z e t t 

a sértettek és tanúk által leírt egyik 
támadóéval, megvolt az biztos pont, 
ahonnan már gyorsan tovább l e h e t e t t 

indulni. Rövid időn belül rátaláltak a 
delikvensre, aki ha többet nem is, egyik 
társa becenevét meg tudta m o n d a n i , s 
a többi már rutinmunka volt. K i d e r ü l t 
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a társ neve, s az is, hogy az illető szolnoki lakos, akit viszont 
már korábbról a szolnoki rendőrök ismertek. A fantomkép 
alapján kiderült, hogy tévedésről szó sem lehet, s 25-én már 
a miklósi rendőrkapitányságon válaszolhatott a kihallgatok 
által feltett kérdésekre. Mivel a bizonyítékok és a sértettek-
kel való szembesítések egyértelművé tették számára, hogy a 
tagadásnak nincs értelme, elismerte, hogy részese volt az 
akcióknak, s hamarosan társai nevét is ki kellett böknie. 
(Egyikük szintén szolnoki, másikuk pedig abonyi illetőségű, 
régóta ismerik egymást, s mindegyiknek akadt már koráb-
ban gondja a törvénnyel. 

Mint kiderült, eredetileg egyikük nevelő anyját indultak 
a Pszichiátriai Otthonba meglátogatni, amiből aztán végül 
nem látogatás, hanem egy kis „pénzgyűjtés" kerekedett.) A 

két hiányzó" ellen a rendőrség országos körözést adott ki, s 
remélhetően ők is rövid időn belül horogra kerülnek. Hogy 
ki volt a kezdeményező, kinek milyen szerepe volt az ügy-
ben, csak elfogásuk és kihallgatásuk után tisztázható végle-
gesen, egy viszont már most bizonyosnak tűnik: amit elkö-
vettek, csoportosan és sorozatosan elkövetett rablás megál-
lapítására lehet alkalmas, aminek büntetési tétele 5-10 évig 
terjed. 

A rendőrség köszöni a lakosság segítségét, s mivel felté-
telezhető, hogy nem minden eset került napfényre, kérik 
azok jelentkezését, akiket jari. 23-án hasonló atrocitások 
értek. 

H I R T 

FARSANGI FÁNK 
(hagyományos farsangi sütemény) 
Elkészítése igen nagy gyakorlatot 

igényel. 
A felhasználandó anyagot langyo-

sítsuk meg, a konyhánk, ahol dolgo-
zunk, huzatmentes, meleg legyen, 
úgyszintén minden kellékünk, gyúró-
deszka, edény, takaró. 

Hozzávalók: fél kg liszt, fél 1 tej, 3 
dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 2 tojás 
sárgája, 2-3 evőkanál rum, késhegynyi 
só. 

Először kovászt készítünk 3 dl 
langyos tejjel, élesztővel, kevés porcu-
korral, 3 kanál liszttel. Utána a tojás 
sárgáját a porcukorral habbá keverjük, 
a már megkelt kovászhoz adjuk, a töb-
bi hozzávalóval összedolgozzuk lágy 
kalácstészta sűrűségűre. Fakanállal 
hólyagosra keverjük (verjük). Keverés 
közben óvatosan hozzáadagolunk és 
beledolgozunk kb. fél dl olajat vagy egy 
diónyi olvasztott vajat. Meglisztezzük, 
letakarjuk és langyos helyen jól meg-
kelesztjük. (Vigyázzunk, hogy ki ne 
fusson az edényből!) 

Erősen lisztezett deszkára borítjuk, 
kezünkkel széthúzgáljuk, fánkszagga-
tóval kiszaggatjuk, és még a deszkán is 
kelesztjük kb. fél óráig. Nem túl forró, 
bő olajban, egyenletes tűzön sütjük. 
Ha hirtelen sül, a közepe nyersen ma-
radhat, és nem lesz szalagos. A rántott 
húshoz hasonlóan először fedő alatt, 
majd megforgatás után fedő nélkül vi-
lágos barnára sütjük. Vaníliás porcu-
korral és lekvárral ízesítjük. 
^ Kevésbé Zsíros - tehát könnyebb - a 

fánk tésztája, ha kevesebb vajat és ru-
mot dolgozunk bele és nem zsírban, 
hanem bő olajban sütjük ki. 

JÓ ÉTVÁGYAT! 

FARSANGI MÓKÁK 
Farsang a bálok, mulatságok, vi-

dámság ideje. Ennek a jegyében 
készült az alábbi összeállítás - rég-
múlt és közelmúlt időkből és köny-
vekből összeválogatva - azzal a már 
közhellyé vált - éppen ezért örök 
igazságot takaró - mottóval: 
„... egy újszülöttnek minden vicc 
új ." 

* * * 

Mondd, komám! Te miről mon-
danál le könnyebben: a borról, vagy 
a nőkről? 
- Az az évjárattól függ. 

Az Adóhivatalban megjelenik 
egy férfi és azt mondja: 
- Szeretném kivenni az évi rendes 
szabadságomat. 
- Miért ide jön ezzel a kéréssel? 
- Hova menjek, amikor egész évben 
maguknak dolgoztam? 

* * * 

- Kedő vagyok. 
- Mi az, hogy kedő? 
- Kereskedő. 
- Akkor miért nem azt mondja? 
- Mert már rég nem keresek. 

* * * 

Két felirat díszeleg a kocsma fa-
lán. Az egyiket egy virágos hangu-
latú vendég írhatta oda ekképp: 
„Ki a bort, nőt, dalt szereti - rossz 
ember nem lehet!" 
Aztán valaki sanyarú kedvében 
odafirkantotta: 
„Innád csak a boromat, 
Élnéd nőmmel soromat, 

Az anyósom tanítana dalra, 
Nem írnád e sorokat a falra. 
Marha!" 

Két székely barkohbázik. 
- Élőlény? 
- A . 
- Embör? 
- A . 
- Férfi? 
- A . 
- Netán a szomszédomban lakik? 
-Aha. 
- Rákérdezhetek? 
- ? ? ? 

-Ki a? ... 
* * * 

A Föld gömb alakját akarja érzé-
keltetni a tanár a diákokkal. 
- Móricka! Ha én itt a tanterem 
közepén elkezdek ásni, és ások, 
ások, hova jutok? 
- A diliházba. 

* * * 

- Ha nem javulsz meg, bezárlak a 
tyúkólba - mondja mérgesen az apa 
a fiának. 
- Mit bánom én! Csak azt ne várd, 
hogy még tojni is fogok! 

* * * 

A férj részegen érkezik haza. 
Odakiáltja a feleségének: 
- Asszony, add ide a gyertyát. 
- Ott van a bal kezednél a polcon. 
- Jópofa vagy. Azt gondolod, hogy 
ebben a sötétben látom, melyik a 
bal kezem? 

S-né 
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Megszűnt, aztán újraéledt 

AZ ÖKÖLVÍVÁS KIHEVERTE A 
POFONOKAT MIKLÓSON 

Az ökölvívás az ötvenes évek óta sikersportágnak 
számít Törökszentmiklóson. Azokban az időkben or-
szágos bajnokok sora került ki ebből a műhelyből, itt 
kezdte sportkarrierjét Gönczi Róbert és Turu István 
a '90-es években, de itt bontogatta szárnyait a '92-es 
barcelonai olimpikon, Bognár László is. Azután tavaly 
szeptemberben majdnem mindennek vége lett. Hogy 
miért? Erről beszélgettünk Zakar Mihály edzővel. 

- Ha jól tudom, majd harminc éve edzősködsz, s a 
nehéz körülmények között is tántoríthatatlanul végezted 
munkádat Szeptemberben aztán otthagytál csapot, pa-
pot. Azt mondtad, nincs tovább. Miért? 

- Ennek előzményei voltak. A nyolcvanas évek ele-
jéig itt tudtuk tartani versenyzőinket, volt továbbtanu-
lási és munkalehetőségük, a TSE biztosítani tudta a 
megfelelő anyagi körülményeket. Azután fokozatosan 
romlani kezdtek a körülmények, mind kevesebb gye-
rek választotta ezt a sportot, s a megmaradtak verse-
nyeztetése is komoly gondot okozott. Váratlanul 
egyetlen év leforgása alatt 16 serdülő és ifjúsági spor-
tolónk csábult el Szolnokra, gyakorlatilag senkink nem 
maradt. Óriási pofon volt, de ekkor még sikerült talpra 
állni. 

- Ha jól tudom, az új generáció VO-re érett be. 
- Igen. Akkor a serdülő Szűcs Attila országos bajnok 

lett, '91-ben a mezőnyben a hét induló miklósi közül 
hatan dobogósak lettek. Két arany-, három ezüst- és 
egy bronzérmet szereztünk. Aztán jött a '93-as év. A 
diákolimpián szereztünk két bronzérmet, a magyar 
bajnokságon is lett két 2. helyünk, Szűcs Sándor pedig 
a juniorok között állhatott a dobogó második fokára. 
Ezekkel az eredményekkel olimpiai pontokat sze-
reztünk, pontosan ugyanannyit, mint a Szolnoki MAV 
MTE, amelynek pedig összehasonlíthatatlanul jobbak 
a feltételei, mint nekünk. Sajnos éppen emiatt kaptam 
a második nagy pofont, mert a nagyon tehetséges 
Szűcs Sanyit is elcsábították a megyeszékhelyre. 

- Még ezt is kiheverted, hiszen nagy reményekkel kés-
zültél a y94. évi Diákolimpiára. 

- Igen, és: akkor jött a harmadik pofon, s ez már K. 
O.-nak bizonyult. Négy serdülővel indultunk volna, s 
szinte a nevezés előtti utolsó pillanatban jelentette be 
az egyik tehetséges tanítványom, Aranyi Gábor, hogy 
átigazol Szolnokra. Akkor eltört bennem valami, azt 
mondtam, innen nincs értelme tovább. Nincs értelme, 
hogy évről évre gyerekeket toborozzak, megszerettes-
sem velük a sportágat, a tehetségekből kihámozom a 

nyers gyémántot, s aztán mikor már a csiszolás lenne 
hátra, s a versenyeken a TSE, a város hírnevét öregbí-
tenék, elviszi őket Szolnok. S nem azért, mert ott jobb 
munka folyik - sok tanítványom kallódott már el ott -, 
hanem csupán a miénknél messze jobb feltételek csá-
bítóak a fiatalok számára. Tavaly először elvitték a 
nagyon tehetséges Szűcs Sanyit - ráadásul a MÁV 
MTE még a nevelési költségeinket sem akarta megté-
ríteni -,áprilisban pedig pont a Diákolimpia előtt egy 
újabb fiúnkat. Becsületből még elvittem a három gye-

Iskolázás az edzővel 

reket, szereztünk is két második helyet, de aztán be-
csuktam magam mögött az edzőterem ajtaját. Ez ápri-
lisban volt, s szeptemberig ki sem nyitottam. 

- De szeptemberben kinyitottad. 
- Ki, mert jöttek a szülők, a gyerekek,' a TSE vezetői, 

s meggyőztek, hogy nem szabad a boksznak megszűn-
nie Miklóson. Addigra az elkeseredésem is elmúlt, 
helyette jött a dac, a „csak azért is". Azért is produká-
lunk olyat, mint a szolnokiak. Iszonyú kemény munká-
ba kezdtünk, s öt hónap kihagyás után rövid három 
hónap alatt felkészültünk az országos bajnokságra. 

Arra az országos bajnokságra, amelyet - februárban 
beszéltem róla - eredetileg mi szerettünk volna meg-
pályázni, sőt meg is pályáztuk a rendezés jogát. Ezzel 
egy rég dédelgetett álmom valósult volna meg. Min-
dent előkészítettünk, lettek volna szponzorok a lebo-
nyolításhoz, s a rendezés jogát is megkaptuk. Nagyon 
fontos lett volna számunkra, egyrészt komoly szakmai 
elismerést hozott volna, másrészt számítani lehetett 
volna a szövetség korábbinál jóval hathatósabb támo-
gatására, harmadrészt biztos lett volna, hogy az OB az 
itteni fiatalokból is érdeklődést vált ki a sportág iránt, 
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ami a t ovább lépésünk s zempon t j ábó l n e m lett volna 
mel lékes . D e a p o f o n okoz ta K .O . miat t ezt is vissza-
m o n d t a m , s így lett a r e n d e z ő végül is Mező tú r . 

H á r o m gyerekkel nevez tünk M e z ő t ú r o n , Göncz i 
R u d i mér lege lés i p r o b l é m á k mia t t n e m indulhatot t , de 
Szabó T a m á s és Kovács A n d r á s ezüs té rmesek let tek. 
O t t , aho l Szo lnok csak ké t versenyzőt tudo t t indítani , 
s ahol nyolc m e z ő t ú r i ve rsenyzőnek két 3. helyet sike-
rül t megcsípnie . N e m t a g a d o m , elégtétel t é rez tem. 

- Most hogyan tovább? 

- Tel jes e rőbedobássa l do lgozunk , i smét megvan a 
harci kedv. Mos t lényegesen j o b b a k a körü lménye ink , 
mint néhány évvel k o r á b b a n , s b í zom b e n n e , hogy még 
tovább javulnak. A T S E veze tősége f o n t o s n a k ta r t ja , 
hogy az ökölvívás, ame lynek e k k o r a hagyománya i van-
nak a városban , n e so rvad jon el, s t ámoga t á sá ró l biz-
tosí tot ta a szakosztályt. M e g i n t van 4-5 ú j a b b tehetség, 
közeleg a tavaszi Diáko l impia , s mi o t t a k a r u n k lenni. 
S nemcsak há t t é r sze rep lőkén t , h a n e m eddigi hagyo-
m á n y a i n k n a k m e g f e l e l ő e n , e r e d m é n y e s sze rep lők-
ként . 

PÁSZTOR 

FEDETT PALYAS ATLÉTIKAI VERSENYEK MIKLÓSI SIKEREKKEL 

Göblyös Márta /1983/ 
Molnár Attila/1983/ 

Január 21-én délelőtt Szolnokon a futófolyosón megtartott 
atlétikai versenyen vettek részt a gyermekkorcsoportosok. Az 
alapozás felmérése volt a cél, mely szép sikereket hozott a 
miklósiaknak. 

Eredmények: 
Polgár Nóra /1983./ 60 m gátfutás 10.80 mp I. h. 

60 m síkfutás 8.43 mp I. h. 
magasugrás 125 cm II. h. 

60 m gátfutás 13.50 mp III. h. 
60 m síkfutás 8.81 mp III. h. 
60 m gátfutás 11.82 mp H. h. 

Az 1985-ös korosztályt a Kölcsey Ált. Isk. harmadik osztá-
lyosai képviselték, ahol Takács Mária testnevelő tanítványai az 
alábbi kiemelkedő eredményeket érték el. 
Modla Réka magasugrás 105 cm I. h. 
Molnár Andrea magasugrás 100 cm II. h. 
Zsigmond Mariann 60 m síkfutás 9.58 mp III. h. 
Pozderka Péter távolugrás 385 cm II. h. 
Fehér Imre távolugrás 374 cm III. h. 

60 m síkfutás 9.38 mp 
Délután a serdülő B" korcsoport vette birtokába a MÁV-

MTE rekortán küzdőterét és eredményeik híven tükrözik, hogy 
a november óta végzett alapozó munkának meglettek az ered-
ményei. 
Lovas Anett /1980./ 60 m síkfutás 7.77 mp I. h. 

60 m gátfutás 9.50 mp I. h. 
magasugrás 147 cm I. h. 

Pilár Péter /1981/ 60 m gátfutás 9.46 mp III. h. 
Hajdú Sándor /1982/ 60 m síkfutás 8.07 mp I. h. 

60 m gátfutás 9.77 mp I. h. 
távolugrás 471 cm II. h. 

Papp Attila/1982/ távolugrás 484 cm I. h. 
60 m síkfutás 8.12 mp III. h. 

Ugyancsak 21-én Budapesten az Olimpiai Csarnokban fel-
nőtt versenyen vett részt Bertán Gábor junior korcsoportos 
versenyző és magasugrásban 200 cm egyéni fedett pályás leg-
jobb eredményt tudhat magáénak. 

Egy héttel a szolnoki verseny után, január 28-án, Budapestre 
az FTC futófolyosóra kapott meghívást a szakosztály gyermek-
korcsoportja, ahová már az ország minden részéből érkeztek 
versenyzők. A 8 fős törökszentmiklósi küldöttség, hasonlóan az 
előző évekhez, letette névjegyét és érmekkel gazdagon tértek 
haza. 

Eredmények: 
Polgár Nóra/1983/ 

Farkas Eva /1983/ 
Göblyös Márta /1983./ 
Kóródi Péter /1983/ 
1985-ös születésűek: 
Pozderka Péter 
Fehér Imre 
Pozderka Krisztián 

távolugrás 
60 m gátfutás 
60 m síkfutás 

60 m síkfutás 
60 m síkfutás 

távolugrás 

422 cm I. h. 
13.66 mp ÜL h. 

8.70 mp III. h. 

9.30 mp I. h. 
9.37 mp II. h. 
349 cm IV. h. 

Bertán István 

60 m gátfutás 
60 m síkfutás 

távolugrás 

10.68 mp 
8.83 mp 
413 cm 

I. h. 
EL h. 
II. h. 

KOLCSEYSEK NYERTEK A „ROZSA KUPÁT" 
A Városi Sportfelügyelőség és a Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola rendezésében tizenegyedik alkalommal szerveztek ké-
zilabdatornát január 28-án az iskola tornacsarnokában. Az 
előző években „Rákóczi Kupa" elnevezéssel meghirdetett ver-
senyre a hagyományoknak megfelelően idén is négy fiú és négy 
lánycsapat küldte el nevezését. Az egész napos sportrendezvé-
nyen 7-8. osztályos tanulók játszottak, és népes szurkolótábor 
buzdítása mellett harcoltak a győzelemért. 

A meccsek - pontozásos alapon - körmérkőzések formájá-
ban zajlottak. 

Eredmények: 
Fiúk: 
I. Kölcsey /6 pont/ 
II. Bercsényi Gimnázium /4 pont/ 
III. Besenyszög /2 pont/ 
IV. Tiszaroff /0 pont/ 
Lányok: 
I. Kölcsey /6 pont/ 
II. Hunyadi /4 pont/ 
III. Bercsényi Gimnázium /2 pont/ 
IV. Tiszaroff/0 pont/ 

Az I-m. helyezett csapatok az érem mellett oklevelet is 
kaptak, a negyedik helyezést elérők pedig oklevéllel térhettek 
haza. A legjobb fiú és lánycsapat elnyerte a „Rózsa Kupát", 
amelyet a harmadik kupagyőzelem után megtarthat. Idén ez a 
kölcseyseknek sikerült. Eredményüket felkészültségüknek, 
sportszeretetüknek és nem utolsósorban edzőiknek, Bertán 
Istvánnak és Kiss Ferencnek köszönhetik. 

• * * 

Ugyancsak január 28-án Földesen „Pajtás Kupát" szer-
veztek, amelyre - a hagyományokhoz híven - idén is meghívták 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5-6. osztályos leány és fiú 
kézilabdacsapatát. Ez alkalommal nem sikerült elhozniuk a 
kupát, a lányok a harmadik, a fiúk pedig a negyedik helyen 
végeztek. A kölcseysek küzdeni akarásával szemben győzött az 
ellenfelek jobb felkészültsége. 

Szűcs Zsuzsa 
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A VÁROSI MUVELODESI KÖZPONT 
FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA 

10. péntek 
11. szombat 
14. kedd 

18-22 óráig 
9-12 óráig 
10-11,50 óráig 

17. péntek 16-18 óráig 

18. szombat 

24. péntek 
25. szombat 
26. vasárnap 

19 órától 

9-12 óráig 
19-02 óráig 

18-02 óráig 
9-12 óráig 
14 óra 

Állandó csoportok: 
Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

10 óra, 
14 óra' 
16,30 óra 

18 óra 
19,30 óra 
14 óra 
15 óra 
16,30 óra 
18 óra 
15 óra 

16,30 óra 
15,30 óra 
18 óra 
19,30 óra 
15 óra 

16 óra 
17 óra 
18 óra 

DIÁK DISCÓ 
Kézműves-műhely gyerekeknek 
Általános iskolai bérletes 
hangverseny 
VALENTIN NAP -
SZERELMESEK NAPJA 
Mit hoz a jövő szívügyekben 
- a boszorkány megmondja. 
Ajándék apróságok készítése 
és vására. 

Hasznos tanácsok a fodrásztól, 
frizuránk elkészítéséhez. 
A kozmetikus a sminkkészítés 
rejtelmeiről. 
KONCERT 
Közreműködik NONSENSE, 
MÓQUS ŐRS és az ÁRNYAK 

Kézműves-műhely gyerekeknek 
FARSANGI BÁL 
Közreműködik: Integrál együttes 
Nyugdíjasok farsangja 
Kézműves-műhely gyerekeknek 
Nagycsaládosok Egyesületének 
farsangja 

Kismama klub 
Kézimunka szakkör 
Origami klub 
Életmód klub 
Aerobik 
Kondicionáló torna 
Nyugdíjas klub 
n intendő klub 
Ezoterikus klub 
Kung-fu 
Sakk-kör 
Néptánciskola felső tagozatosaknak 
Néptánciskola alsó tagozatosaknak 
Egészség jógatanfolyam gyerekeknek 
Aerobik 
Kondicionáló torna 
Sárkány ébredése -
szerepjátszó csoport 

Nintendo klub 
Középiskolások klubja 
Modellező klub 
Fehér Csillag cigány folklór együttes 
Miklós Táncegyüttes 
Kung-fu 

Amatőr filmkidolgozás 
a megrendelő igénye szerint, 2 féle feltétellel: 

matt felülettel:405,-Ft/24 felvételes film 
fényes felülettel:525, -Ft 124 felvételes film. 

Ezenkívül vállaljuk: esküvői és tabló felvételek készítését. 
Videó felvétellel is állunk kedves megrendelőink rendel-

kezésére. 
PORST SHOPUNKBAN továbbra is forgalmazunk fotó 

cikkeket nagy választékban. 
ÁRVÁI JÁNOS 

fényképész 
Törökszentmiklós, Kossuth L. út 155. 

HALOTTAINK 
özv. Pásztor Jánosné Kis Pál Jusztina 72 éves, özv. 
Ponyokai Lajosné Nagy Julianna /85/, Fehér Eszter /60/, 
Hegedűs Mihály/43/, Fodor András /54/, Sántha Sándor 
/86/, Tímár Sándor /65/, Papp Károly /38/, özv. Tóth 
Jánosné Varga Erzsébet /78/, Porcsalmi Lajos /75/, 
Kovács Benő /85/, Csikós Lajosné Csősz Mária /81/, 
Mikházi Józsefné Szűcs Ilona /88/, Imre Miklós /71/, özv. 
Tóth Ferencné Búzás Rozália /89/, Szőlősi István / /, 
Sárándi Zoltán /62/, Dókus Lászlóné Kiss Ilona /79/, 
Bodnár Imréné Fekete Erzsébet /38/, Farkas András 
/40/, Pásztor Imréné Cseh Ilona /66/, Kiss Sebestyénné 
Kürti Margit /87/, Balpataki Béla /79/, Kenyeres Miklós 
/60/, Deák Rozália /66/, Lóié Józsefné Hagyó Ilona /47/, 
Fehér József/69/, Kada Lászlóné Kelemen Piroska /64/, 
Markóth Balázs /29/, Benedek Sándor /67/, ifj. Horváth 
Imre /7/, Mészáros Márton /63/, Gusztafik Józsefné 
Balázs Rozália /78/, Fodor Antal László /54/, Horváth 
János /63/ 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

Kézműves műhely indul február 11-én a Művelődési Köz-
pontban. Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig szeretettel 
várjuk az általános iskolás gyerekeket, akiket érdekel a gyön-
gyfűzés, bőrözés, szövés, papírhajtogatás. 

Készíthetnek apró gyöngy, bőr használati tárgyakat, megis-
merkedhetnek a fonál és a papír felhasználásának igen sokféle 
módjával. 

GYEREKEK! 
Gyöngyfííző műhely indul a Művelődési Központban. 

Időpontja: február 13. hétfő 16,30-18 óráig, 10 héten keresztül. 
Részvételi díj: 1.500,-Ft 
Készíthettek: gyöngysort, karkötőt, kitűzőt, gyöngygallért, vi-
rágokat, állatokat. 
Jelentkezni: a Műv. Központ 30-as szobájában lehet. 

HELYESBÍTÉS 
Januári számunkban a „Mindenki Karácsonya" rendezvény-

eiről szóló írásunkban sajnálatos módon kimaradt a támogatók 
köréből az Apáról Fiúra Alapítvány. A kézműves-műhelyben 
szerzett tapasztalatok alapján ők irányították a gyöngyfűzés, 
gyertyakészítés és papírhajtogatás területén zajló ügyességi 
versenyeket. 

A Páfrány Együttes - Erdélyi Klara vezetésével - felejt-
hetetlen perceket szerzett a táncházban résztvevő kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

Törökszentmiklós és Vidéke 
Független Közéleti Lap 

Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. « : (56) 3 9 0 - 0 1 3 
L e v é l c í m : 5 2 0 1 T ö r ö k s z e n t m i k l ó s , P f . : 1 0 0 

F ő s z e r k e s z t ő : P á s z t o r G á b o r 

K i a d á s é r t fe le lős : 
Törökszen tmik lós ós V i d é k e Ú j s á g A l a p í t v á n y 

I S S N 0 8 6 6 - 1 8 3 9 
Készül t a MEZOPRINT R e k l á m i r o d a g o n d o z á s á b a n 

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


