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ONKORMANYZATI HÍREK 
ALPOLGÁRMESTERE IS, KOLTSEGVETESE IS VAN A 
VÁROSNAK 

A múlt hónapban két alkalommal is ülésezett a 
város képviselőtestülete. Február 9-én az volt a fő 
kérdés, második nekifutásra sikerül-e az előter-
jesztőnek, Szegő János polgármesternek és a tes-
tületnek olyan kompromisszumos megoldást ta-
lálnia, amely eredményeként végre az alpolgár-
mesteri tisztség is betöltésre kerül az önkormány-
zatban, vagy tovább folyik az áldatlan huzavona. 
Nos, ha nem is első nekifutásra és valóban csak 
kompromisszum árán, de a kísérletet végül is si-
ker koronázta. 

Az első próbálkozásra első napirendi pontként ke-
rült sor, s megismétlődött a január 12-i koreográfia. 
Szegő János Bajusz Katalin és Sántha Albert személyé-
ben ismét csak két jelöltet nevezett meg, s bár munka-
megosztási szempontokkal indokolta döntését, a kép-
viselők közül többen ismét a többes jelölés mellett 
szólaltak fel. Mivel erre nem került sor, a szép számú 
érdeklődő közül sokan előre megjósolták a szavazás 
kimenetelét. Nem bizonyultak rossz jósnak, mert u-
gyanaz az eredmény született, mint a januári hasonló 
szituációban. A tizennyolc szavazat közül kilenc ér-
vénytelennek bizonyult, s így a szavazás eredménytelen 
lett. A testület keresve a megoldás lehetőségét, úgy 
döntött, hogy a további napirendi feladatok megvitatá-
sa után még egyszer visszatér a kérdésre. 

A megismételt választás meghozta a várva várt 
kompromisszumot, Szegő János polgármester ezúttal -
meghallgatva a képviselők javaslatait - négy olyan kép-
viselőt nevezett meg, akik szerinte alkalmasak a 
tisztség ellátására. Ez a megoldás egyöntetű elfogadás-
ra talált, aminek eredményeként a megismételt szava-
zás során minden voks érvényesnek bizonyult, s a jelöl-
tek közül ketten - a dolog pikantériájaként éppen a 
korábban meg nem szavazott Bajusz Katalin és Sántha 
Albert - megkapták a kellő számú szavazatot is. A 
megválasztott alpolgármesterek feladataikat társadal-
mi megbízatásban látják majd el. 

A két választás közötti napirendi pontokon végigha-
ladva elsőként az EGYMI igazgató-főorvosi megbíza-
tásának kérdésében kellett döntenie a testületnek. Mi-
vel Dr. Szántai Imre megbízatása február 28-án lejárt, 
az önkormányzat már korábban pályázatot írt ki az 
állás betöltésére. Hogy azok elbírálásáig az intézmény 
működése és vezetése biztosított legyen, a testület az 
ideig, de maximum egy évre Dr. Abaházy Attila belgyó-
gyász főorvost bízta meg az igazgatói teendők ellátásá-
val. 

Dönteni kellett a Szociális Gondozói Központ de-
cember 31-én megüresedett vezetői állásának betölté-
séről is. A meghirdetett állásra az intézmény jelenlegi 
helyettes vezetője, Buru Györgyné nyújtott be egyedül 
pályázatot, s mivel a Szociális Bizottság egyhangúlag 
támogatta azt, a képviselők határozatlan időtartammal 
őt nevezték ki az intézmény élére. 

A következőkben a Jászkun Volán Rt. helyi autó-
busz-közlekedési díjtételeinek emelésére vonatkozó 
előterjesztése került megvitatásra. Mivel a testület a 
részvénytársaság indokait megalapozottnak találta, 
rendeletet fogadott el a buszozási tarifák március l-jé-
től kezdődő emelésével kapcsolatosan. Eszerint a vo-
naljegy ára 27 forintról 33 forintra, az egyvonalas bérlet 
585 forintról 700 forintra, az összvonalas 763 forintról 
910 forintra, a tanuló- és nyugdíjasbérletek ára pedig 
190 forintról 230 forintra emelkedett. 

„Törökszentmiklós város önkormányzata 
képviselőtestületének 2/1995. (II.9). ÖK. sz. 

rendelete 

a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési díjtételek 
módosításáról 

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete a módosított 1990 évi LXXXVII. tv-ben 
biztosított jogkörében eljárva az 1/1994. (1.20) ÖKsz. 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

i.§. 

A fenti rendelet l.§-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: A személyszállítás díja, mely tartalmazza az ÁFA 
összegét is, az alábbi: 
- vonaljegy 33,-Ft 
-egyvonalas bérlet 700,-Ft 
-összvonalas bérlet 910,-Ft 
-tanuló+nyugdíjas bérlet 230,-Ft 

2.§. 

Ez a rendelet 1995. március 1-én lép hatályba." 

Nem fogadták viszont el a képviselők a Víz- és Csa-
tornaművek ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak 
emelésére vonatkozó előterjesztését. Mivel a szolgál-
tató 25 %-os emelésre való javaslatát többen nem ta-
lálták kellően megalapozottnak, a testület az alapos 
tényvizsgálat céljából a napirend elnapolása mellett 
döntött. 
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SZOROSABBRA KELL HÚZNI A NADRAGSZIJAT 
Többszöri egyeztetés és igen komoly előkészítő 

munka után került egyetlen napirendi pontként 
február 23-án a képviselőtestület elé a város költ-
ségvetési tervezete. Mivel az állami normatív tá-
mogatás lényegében három éve változatlan, az in-
fláció viszont folyamatos, a feladatok pedig sza-
porodtak, az önkormányzat igen nehéz helyzetbe 
került az előző évhez képest. Az intézmények mű-
ködtetése a fenti okok és a bérek növekedése miatt 
egyre nagyobb részt követel a város összköltségve-
téséből, ami jelentősen korlátozza a felújítási és 
fejlesztési lehetőségeket. 

Az önkormányzat bevételi forrásainak 78,8 %-a a 
központi költségvetési kapcsolatokból származik. Ide 
tartoznak a normatív és egyéb állami támogatások, 
átengedett bevételek, ill. a TB-től átvett pénzeszközök, 
amelyek együttes összege 853.268/mFt. A bevételek 
további 21,2 %-át a helyi adók és az önkormányzat saját 
bevételei teszik, melyek együttes összege 228.918/mFt. 

Mivel a képviselőtestület fejlesztési feladatok meg-
valósítására megszavazta 15 millió forint hitel felvéte-
lét, az önkormányzat 1995. évi teljes bevétele 
1.097.186/mFt, amelynek részletes megoszlása a követ-
kező: 

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 

1995. évi bevételi forrásai 
ezer forintban 

Bevételi forrás megnevezése évi bevételi előirányzat 
I. Feladatmutatóhoz kötött normatív 
állami támogatás ÖSSZESEN: 270.215 
II. Népességszámhoz kötött normatív 
állami támogatás ÖSSZESEN: 183.897 
III. SZJA bevétel ÖSSZESEN: 183.566 
IV. Korábbi évek bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi 
központi költségvetési támogatása ÖSSZESEN: 71.311 
V. 1995. évi bérpolitikai intézkedések 
előirányzata ÖSSZESEN: 21.279 
VI. Gépjármű átengedett összege 5.000 
I-VI. Normatív és egyéb állami 
támogatások, átengedett bevételek 
ÖSSZESEN: 735.268 
VII. Helyi adók ÖSSZESEN: 11.550 
VIIII. Egyéb bevétel: 217.368 
Saját bevétel VII-VIII. ÖSSZESEN: 228.918 
IX. TB-től átvett pénzeszköz: 118.000 
X. Fejlesztési célú hitel bevétel: 15.000 
I-X. BEVÉTELI FORRÁSOK 
MINDÖSSZESEN: 1.097.186 

A saját bevételek között a legfontosabb tételek az 
intézmények által beszedett térítési díjak, a helyi adók, 
kamatbevételek, felesleges eszközök, földterületek, 
stb. értékesítéséből származó bevételek, az átvett pénz-
eszközök. A felsoroltak közül a helyi adók fejezik ki 
leginkább az önkormányzat és a lakosság összekapcso-
lódását. Ezek részaránya az összes bevételen belül ma 
még csak 1,1 %, de növelésének gátat szab a központi 
adók magas mértéke, a vállalkozások, a lakosság ter-
helhetőségének hatása, valamint az, hogy a városban a 
lakosság a közmű-beruházásokhoz erőn felül hozzájá-
rul, ill. nagyon sok esetben saját erőből valósítja meg. 

Az összköltség tetemes hányadát a, több, mint 70 
%-ot, 770 millió Ft-ot meghaladó összeget az intézmé-
nyek emésztenek fel, s még így is szűkösnek tűnik a 
számukra biztosított költségvetési keret. Ezért a kép-
viselőtestület egyrészt kötelezte az intézmények veze-
tőit március végi határidővel takarékossági intézkedési 
terv elkészítésére, másrészt feladatul szabta az Oktatá-
si, Kulturális Bizottság számára azon intézmények kö-
rének áttekintését, melyek szakmai átvilágítása a racio-
nálisabb gazdálkodás és működés érdekében szüksé-
ges. 

Az önkormányzati törvény módosítása értelmében a 
középfokú oktatási intézmények működtetése az ön-
kormányzatnak nem kötelezően ellátandó feladata. A 
képviselőtestületnek a megválasztását követő 6 hóna-
pon belül kell eldöntenie, vállalja-e ezen intézmények 
működtetését vagy sem. Mint megfogalmazódott, a 
város mindenképpen szeretné megtartani középisko-
láit, amelyek közül a 604. sz. Szakmunkásképző Intézet 
vannehéz hehyzetben, amely intézménynél a jelentke-
ző kiadási hiányt az önkormányzat nem tudja biztosí-
tani. Ezért az iskolának minden lehetőséget meg kell 
találnia ahhoz, hogy működőképessége biztosítva le-
gyen, de a megoldásra az önkormányzat is keresni fogja 
a lehetőséget. 

Az intézmények 1995. évi kiadási előirányzatai: 
Intézmény megnevezése: 

1./ Bercsényi Miklós Gimnázium 
2./ Székács E. Mg-i és Élelmiszer-
ipari Szakközépiskola 
3./ 604-es sz. Ipari Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola és Spec. Szakiskola 
Bölcsőde 
4./ Egyesített Gyógyító és Megelőző 
Intézet 
5./ Pszichiátriai Betegek Otthona 
Gondozási Központ 
6./ Hunyadi Úti Ált. Iskola 

ezer forintban 
ÖSSZESEN: 

39.996 

78.216 

53.679 
14.100 

120.670 
79.974 
30.908 
33.799 
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7./ Kölcsey F. Ált. Iskola 
8./ PetőfiS. Ált. Iskola 
9./ Kodály Z. Zeneiskola 
10./ Kossuth Úti Óvodai Intézmény 
11./ Művelődési Központ 
12./ Városi Könyvtár 
13./ Iskolai Konyha 
14./ Városüzemeltetési Centrum 

55.421 
41.960 
17.324 
85.453 
13.096 
12.021 
27.610 
66.417 

Felújításra és fejlesztésre az idén jóval kevesebb jut, 
mint az előző évben. Míg tavaly az összköltség 12,6 
%-át lehetett a fenti célokra fordítani, 1995-ben csak 
alig 6 %-ot. Ezért a feladatokat fontossági szempontok 
szerint rangsorolni kellett. Nem sikerült pénzt biztosí-
tani az E G Y M I szennyvíz és melegvíz rendszerének 
felújítására, a Székács Szakközépiskola tanműhelyé-
nek további ütemezésére, a Városi Könyvtár érintésvé-
delmi vizsgálatára, s jóval kevesebb jut útfejlesztésre és 
sok más egyébre is. A város fejlesztési igénye közel 200 
millió Ft lenne, a felújítási igény is meghaladja a 70 
milliót, ezzel szemben az előbbire 59, az utóbbira pedig 
11 milliót tud biztosítani a költségvetés. 

1995. évi fejlesztési feladatok 
ezer Ft-ban 

Feladat megnevezése: „A" változat 
hitellel 

Ivóvíz-szennyvízhálózat 19.000 
- Surjány vastalanító 
- Surjány hálózatépítés II. ütem 
- Fáy ltp. szennyvíz-rekonstrukció 
Informatikai rendszerfej. III. ütem 6.000 
Útfejlesztések 18.600 
a./ Útalap-építés 
b./ Útalap-lefedések 
c./Járda és térburkolat 
Közvilágítás-korszerűsítés 4.000 
Kemping szociális épület II. üteme 1.000 
- térburkolat folytatása 
Önerős gázfejlesztés támogatása 2.000 
Képviselői keret /10x450/m/ 4.500 
Öt-tó környékének rendezése II. ütem 2.400 
Külterületi buszmegálló és a 
piac tér lepketető rekonstrukciója 1.500 
ÖSSZESEN: 59.000 

1995. évi felújítási feladatok 
ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése: 

1./ Művelődési Központ 
- Pódiumterem felújítása 
- Házasságkötő terem légkondicionálása 

„A" változat 
hitellel 

4.000 
1.000 

2./ Bölcsőde 

Raktár és irodahelyiség kialakítása 

3./ Polgármesteri Hivatal 

Fűtéskorszerűsítés /gázra átállás/ 

4./ Volt Zeneiskola homlokzat-felújítása 

5./ Pozderka Úti Iskola kerítés felújítás 

befejező szakasza 

ÖSSZESEN: 

500 

2.500 

1.800 

1.400 

11.200 

A képviselők közül többen megfogalmazták, hogy a 
forráshiány miatt költségvetésből kimaradt fajsúlyos 
fejlesztési és felújítási feladatokat nem kell véglegesen 
félresöpörni, ha arra az év folyamán lehetőség mutat-
kozik, megvalósításukat napirendre kell tűzni. 

A Polgármesteri Hivatal 200.605/mFt-os költségve-
téséből 75 millió Ft-ot fordít szociális segélyezésre, 8,6 
milliót a TSE támogatására, 1,775 milliót alapítványi 
támogatásra, 1,5 milliót környezetvédelmi feladatokra 
és 6 mülió Ft-ot egyéb - tömegsport, oktatási célfelada-
tok, polgárvédelem - feladatokra. A céltartalék összege 
30.765/mFt, az általános tartaléké pedig 23.722/mFt 
lesz. 

Pásztor 

FELHÍVÁS 
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának adóha-

tósága felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy a helyi 
adók, azaz a magánszemélyek kommunális adója és az 
iparűzési adó, továbbá a gépjármű adó fizetési kötelezett-
ségben nem történt változás az előző évekhez viszonyítva, 
.ezért külön értesítést nem kapnak az adótartozásokról. 

Valamennyi adófizetésre kötelezett határozattal érte-
sült az adó összegéről, mely mindaddig változatlan, míg 
az állampolgár nem jelenti be az adókötelezettségében 
bekövetkezett változást. 

Az évi adó két részletben fizethető meg, melynek első 
félévi részlete 1995. március 15-ig adópótlékmentes, azt 
követően napi késedelmi pótlékot kell felszámítani. En-
nek elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, 
hogy szíveskedjenek befizetéseiket határidőben teljesíte-
ni. 

Egyúttal tájékoztatjuk a csatornamű társulati hozzájá-
rulás fizetésénél érdekelteket, hogy az évi hozzájárulást 
változatlanul szeptember 30-ig rendezhetik. 

A kommunális adóhoz iparűzési adóelőleghez, gépjár-
mű adóhoz és a csatornamű társulati hozzájárulás befize-
téséhez szükséges postautalványokat a Polgármesteri Hi-
vatal földszinti irodájában lehet beszerezni. Ugyanitt a 
fenti adókat érintő kérdésekben az ügyintézők az ügyfe-
lek rendelkezésére állnak. 
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PRO BIBLIOTHECA 
Alapítvány és bál a Városi Könyvtárért 

A Városi Könyvtár dolgozói két éve melengetik egy 
alapítvány létrehozásának ötletét. Ez év január végén sor 
került az alakuló gyűlésre, ahol tizenhat lelkes pártoló tag 
támogatásával létrejött a „Pro Bibliotheca" Alapítvány. 

A Kuratórium elnöke: Hevesi Tóth Ferenc, titkár: Sza-

A taps a Bercsényi diákjainak szól 

bó Ferencné. Tagjai: Rabné Pagonyi Edit, Halmainé Bár-
dos Ildikó, Varga Mária, Boda Imre és Hornyák András. 

A kulturális, közhasznú alapítvány célja: a könyvtári 
feladatok korszerű ellátásának segítése, ezen belül az 

Darvasi saját elbeszélését olvassa 

állampolgárok információs lehetőségeit szolgáló felada-
tok, szakmai programok megvalósítását, művelődési kö-
zösségek működésének könyvtári eszközökkel történő 
támogatása. Szeretnék elősegíteni a fiatalok tanulását, 
szabadidejük hasznos eltöltését, valamint támogatni kí-
vánják a vers- és prózamondó versenyek, vetélkedők, 
olvasó- és nyelvi táborok működését. Az alapítvány be-

jegyzéséhez szükséges induló tőke előteremtése érdeké-
ben a Városi Könyvtár dolgozói február 11-én bált szer-
veztek, melyet nagy érdeklődés kísért. 

A jó hangulatban zajló összejövetel irodalmi percekkel 
kezdődött, amelyről a Szolnoki Városi Televízió felvételt 

készített. A résztvevők pat-
riotizmusát figyelembe véve 
olyan szerzők műveiből hall-
hattunk összeállítást, akiket 
múltjuk vagy jelenük váro-
sunkhoz köt. Először Vihar 
Béla leveléből és Szélpál Ár-
pád „Forró hamu" című 
önéletrajzi jellegű írásából 
hallhattunk részleteket a 
Bercsényi Miklós Gimnázi-
um tanulóinak tolmácsolá-
sában. Vihar Béla Török-
szentmiklóson járt polgári 
fiúiskolába, SzélpáL Árpád 
pedig városunk szülötte. 
Versei megjelentek a helyi 
lapban a húszas években. 

A bálnak két íróvendége 
volt. Rentz Mátyás „Elízium" című írásából olvasott fel 
részletet. Jelenleg Fegyverneken él, de 1981-ben váro-
sunkban érettségizett. írásai az Élet és Irodalomban je-
lennek meg. 

A bál díszvendége Darvasi László írdj volt, aki szintén 
kötődik városunkhoz. Törökszentmikiókon született, is-
koláit is itt végezte. Jelenleg az Élet és\ Irodalom szer-
kesztője. Szegeden él. Egyik prózai írását Csík Csaba 
egyetemi hallgató előadásában hallhattuk. Darvasi 
László a mintegy százharminc főnyi közönség előtt részle-
tet olvasott fel készülő nagyregényéből és megismerhet-
tük néhány elbeszélését is saját előadásábani A bál fővéd-
nöke Szegő János polgármester volt, aki az irodalmi per-
ceket követően pohárköszöntőt mondott. A kifogástala-
nul felszolgált finom vacsora után - amelyet a Róbert 
Söröző adott - kezdődhetett a tánc, amely csak a tombola 
húzásának idejére maradt abba. Számtalan nyeremény-
tárgy került sorsolásra, többek között értékes ajándékko-
sarak, cserepes virágok, lemezek, kazetták és még sok 
minden. 

A sikerre való tekintettel a „Pro Bibliotheca" Alapít-
vány szeretne hagyományt teremteni hasonló kulturális, 
zenés - táncos rendezvényeknek és jövőre is megrendezi 
a bált. Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki 
támogatja munkájukat. 

Szűcs Zsuzsa 
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A sokoldalú természetgyógyász 

REFLEXOLÓGIA A GYÓGYULÁS 
ÉRDEKÉBEN 

Akik a megye piacain járnak, bizonyára felfigyelnek egy 
golyóstárcsát, tenyér- hát-, és lábmasszírozó eszközöket, 
gyógynövényeket kínáló „árusra". Sokan talán megmoso-
lyogják ezeket a termékeket, és nem hisznek hasznos hatá-
sukban. A természetes gyógymód hívei azonban már ismerik 
a csodapók hírében álló törökszentmiklósi természetgyó-
gyászt, Kálmán Lajost. Hosszú út vezetett jelenlegi tevé-
kenységének gyakorlásáig. Régebbi munkahelyén általános 
műszerészként dolgozott, ahol a munka megkönnyítése cél-
jából számos újítást nyújtott be. A későbbiek során egyik 
ötlet hozta a másikat. Éjszakánként képeket festett, amelyek 
kiállításon is szerepeltek. Évekig ebből tartotta el családját. 
Emellett megszállottan fúrt-faragott, hiszen minden iránt 
érdeklődő, különleges kézügyességgel rendelkező műszaki 
beállítottságú ember. Gyártani kezdte első találmányát, 
amelyből később szabadalom lett. Gyermekszeretete adta az 
ötletet ahhoz, hogy logikai és társasjátékokat készítsen, em-
berszeretete és segíteni akarása felkeltette érdeklődését a 
természetgyógyászat iránt. Öt éve tevékenykedik ezen a 
területen. A sajátkezűleg készített eszközök mellé - a ter-
mészetgyógyász tanfolyamon tanultak hasznosításával - út-
mutatót is ad. Munkájáról így vall: 

- Gondokkal telített, rohanó világban élünk, nincs időnk 
önmagunkra figyelni. Szinte természetes, hogy ilyen körül-
mények között egészségünkkel is keveset törődünk. Amikor 
a fájdalom kínzó érzése jelzi a bajt, felmerül a kérdés: mit 
lehetne tenni egészségünk megőrzése, helyreállítása érdeké-
ben, hogyan tudnánk segíteni magunkon? Gondolkozni 
kezdtem azon, hogy miként lehetne a hatezer éve ismert népi 
gyógymód alkalmazásával lehetőséget teremteni az öngyó-
gyításra - aránylag egyszerű módon. Az általam kifejlesztett 
és készített termékek esélyt adnak erre, ha a beteg is igazán 
akarja. Reflexológiával foglalkozom, amely a természetgyó-
gyászat egyik fontos területe. Szakmai fejlődésem érdeké-
ben folyamatosan tanulmányozom a szakirodalmat. 

- Mi a lényege a reflexológiának, és ezek a masszírozó eszkö-
zök hogyan segítik a gyógyulást? 

- Az emberi szervezetet egy zenekarhoz tudnám hasonlí-
tani, ahol a tökéletes hangzás csak akkor tapasztalható, ha 
mindenki egyformán jól játszik. Ugyanez - átvitt értelemben 
- az emberi szervezetre is érvényes. Amikor valamelyik szer-
vünk megbetegszik, tenyerünkön és talpunkon megtalálhat-
juk a visszajelzést: csomók formájában felgyülemlik a salak-
anyag. Nyomás hatására ezeken a pontokon fájdalmat ta-
pasztalhatunk. Ezeknek a csomóknak a meghatározott ideig 
történő folyamatos masszírozásával elérhetjük, hogy a fájda-
lom elmúljon és az adott szerv újra jól működjön. Termé-
szetesen a gyógymód egyénre szabott. Mindezt a tanultak és 
a beteg által elmondott tünetek alapján lehet megállapítani. 

- Hogyan vélekednek a betegek az eszközök hasznosságát 
illetően? 

- Több esetben pozitívan értékelték. Egyik fiatalember -
akinek lebénult a keze - kíváncsiságból vett egy tenyérmasz-
szírozót. Három heti alkalmazás után örömmel közölte az 
eredményt: tudja mozgatni az ujjait. Másik eset: egy idős 
néni öt éve nem mozdult ki lakásából a fájós lába miatt. 
Hozzátartozói megajándékozták egy talpmasszírozóval. 
Legközelebb a piacon (!) találkoztam vele. Jóleső érzés volt 
hallani a visszajelzést arról is, amikor allergiás betegséget 
sikerült tünetmentessé tenni. 

- A módszer alkalmazói mit éreznek használat közben? 
- Kellemes melegség jáija át kezüket, lábmasszázs esetén 

a lábukat. Túlzott alkalmazás esetén viszont negatív hatás 
léphet fel: például verejtékezés, hidegrázás. Ezért kell betar-
tani a javasolt időtartamot. 

- Milyen esetekben tud segíteni a reflexológia, ezen belül a 
célzónás terápia? 

- Természetesen más ismeretanyag szükséges az orvostu-
domány elsajátításához és más a reflexológiához. Ha úgy 
érzem, nem tudok segíteni, akkor orvosi kezelést javasolok 
a betegnek. A többi rajta múlik. A betegség megelőzésének 
szempontjából azonban mindenképpen hasznos a terápia 
alkalmazása. 

- Elmondhatjuk, hogy széles körben ismertek ezek a termé-
kek? 

- Jelenleg az „Elixír" című orvosi lapon keresztül szállítok 
az érdeklődőknek, valamint piacokon árusítok. Kaptam 
ajánlatot hazai és külföldi üzletemberektől a termékek nagy-
bani előállítására, de ezeket nem fogadtam el. Vannak ter-
veim, amelyeket szeretnék megvalósítani, de nem minden 
áron. Az ismert közmondás szavaival élve: addig nyújtózko-
dom, ameddig a takaróm ér. Lehetőségeimhez mérten szí-
vesen segítek bárkinek, aki bízik a természetgyógyászatban, 
és esélyt ad önmagának a betegség megelőzése, helyreállítá-
sa érdekében. 

Sz. Zs. 

A Városi Könyvtár megköszöni támogatóinak 
a Pro bibliotheca alapítványi bál 

megrendezéséhez nyújtott segítséget: 
Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ; Bodnár Piroska Számítás-

technikai szaküzlet; Borsos Károly virágkereskedő'; Búzás és Fia vető-
mag kereskedés; Búzás Sándorné Gyógynövény, kozmetikum és illat-
szer szaküzlet; CHIP-Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató GMK. 
Elektronikai készülékek és alkatrészek szaküzlete; ConAvis Kft. Ba-
romfifeldolgozó Gyár; Csór Ilona ICO - Papír-írószer szaküzlet; CSU-
POR BT. Üveg-, porcelán- és műanyagáruk szaküzlete; Dr. Deák 
Marietta owos; ELKER Kft., Szolnok MIKLÓS ABC; Filmcentrum 
Törökszentmiklós; Háztartási Vegyi Bolt; IFA Üzletház Teherautó 
alkatrészek szaküzlete; Koller Ferenc virágkertész; Hűtőgépgyár Kft., 
Hűtőgépgyár Szervizél látó és Aggregátgyártó Leányvállalat; Majtényi 
László János órás; Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 
Törökszentmiklósi Fiókja; PIROSKA BT.; POLGÁR-TÁRSAK" BT.; 
Pusztai Lajosné üzletkötő, Nationale Nederland; RÓBERT Söröző; 
Sooter's Fotó Kft.; Tisza Diszkont Áruház; Tóth Mária magánkeres-
kedő Élelmiszer és vegyeskereskedés; 2. sz. Ügyvédi Iroda; Városi 
Művelődési Központ, Törökszentmiklós. 
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MAGÁNGYŰJTEMÉNY A PINCEGALERIABAN 
Kicsit furcsa dolog egy kiállítás zárása után írni a kiállí-

tásról. Hogy mégis miért lehet érdemes? Mert olyan kiállí-
tóról van szó, akinek képeivel minden bizonnyal találko-
zunk még, hiszen itt él szűkebb pátriánkban, s öröm számá-
ra, ha másokkal is megoszthatja azt az érzést, amely magát 
olthatatlan szeretettel azokhoz köti. Keskeny Ervin ma-
gán gyűjtő' - mert róla van szó - legutóbb a Pincegalériában 
tette közkinccsé gyűjteményének darabjait. 

- Magángyűjtő - ízlelgetem a szót. Nem, nem ismeretlen 
fogalom, csak éppen nem e tájékon, s főleg nem vidéki 
kisvárosokban honos. O mégis az, és itt Törökszentmiklóson 
az. Hogyan? 

- Gyerekkoromban kezdődött. Néztem a Szépművészeti-
ben Benczúr, Munkácsy monumentális festményeit, s ahogy 
fölém tornyosultak, úgy éreztem, mindjárt rám szakadnak, s 
maguk alá temetnek. Aztán az érzés elmúlt, s helyén csak az 
áhítat maradt. Attól kezdve szenvedélyes kiállítás látogató 
lettem, s hogy ne csak szeressem, hanem értsem is a képeket, 
komoly nekifeszüléssel kezdtem ismerkedni a képzőművé-
szettel, olvastam, tanultam, minden lehetőséget megragad-
tam, hogy gyarapítsam ismereteimet. 

Később, amikor módom lett rá, már képeket is kezdtem 
vásárolni, s mivel régi mesterek műveiről szó sem lehetett -
hiszen azokhoz csak árveréseken, horribilis összegekért le-
het hozzájutni -, a kortárs alkotók felé fordultam. Tudatosan 
választottam ki a műveket, olyanokat, amelyek üzenetet 
közvetítenek számomra, vagy újfajta megoldást jelentenek. 

Kádas István: Lucifer 

Fejér Csaba: Tanya 

Ha megnézek egy 
festményt vagy grafi-
kát, azonnal megér-
zem „ez igen", ebben 
van valami. Akkor 
rácsapok, s viszem 
haza. Hát, így lettem 
én gyűjtő. 

De Keskeny Ervin 
nemcsak ma-
gángyűjtő. Szavaiból 
- nem ő mondja szó 
szerint - az cseng ki, 
hittérítő, aki lanka-
datlan arra törek-
szik, hogy újabb és 
újabb hívekkel gyarapítsa a képzőművészetet szeretők tábo-
rát. A legkézenfekvőbb megoldást választotta: megosztja 
másokkal kincseit. Ahol csak lehet, kiállítja darabjait, legyen 
az iskola, múzeum, s ha úgy adódik, akár egy diszkó is. 
Tárlatait egyéni ízlése alapján állítja össze, de mindig igyek-
szik a legszélesebb skálát felmutatni. Mint most a Pincega-
lériában, ahol rézkarcok, litográfiák, olajfestmények sora-
koztak a falakon tematikusan csoportosítva. Litográfiái kö-
zött akad olyan, amelynek egyik példánya az ő, a másik 
Csóóri Sándor tulajdonában van, avagy a helsinki Művésze-
tek Házában. 

De akadt itt egyedi példány, rendkívüli különlegesség is. 
Kedvenc grafikusa, festője, Kádas István - akit Keskeny 
Csontváry utódjának tart - három év munkájával utánozha-
tatlan festészeti eljárást dolgozott ki, mely segítségével fest-
ménye tárgyát - többnyire a Biblia és az ősi eposzok világából 
merít - szinte szférikus magasságokba emeli. E technikával 
készült a gyűjtő tulajdonában lévő Út az újváros felé című 
kiállított mű is, mely előtt állva a néző egy idő után úgy érzi, 
mintha lelke testéből kiválva, sejtelmes fények és árnyak 
hullámain bolyongana nyugtalanul Ninéve, az ősi sumér 
város romjai között. 

Hogy az erdélyi festők, Kádas István, Fejér Csaba képei-
nek hány „hitetlent" sikerült megtéríteniük, nem lehet tud-
ni. De mint Keskeny Ervin mondja, ha csak egyetlen egyeit, 
már megérte. 

KORTÖRTÉNET KORTÖRTÉNETI FOTÓKON 
Nem mindennapi kiállítást láthatott 

a közönség az elmúlt napokban a Hely-
történeti Múzeumban. Dér Istvánné 
több, mint ötszáz darabból álló helytör-
téneti fotógyűjteményéből válogatott 
ki Szabó Antal, a múzeum igazgatója 
mintegy 250-et, s rendezte tárlókba. A 
képek közül a legkorábbiak az 1880-as 
évekből, a fotózás őskorából szár-
maznak - abból az időkből, amikor a 
kezdetleges technika nyújtotta halvány 
kontúrokat ki kellett rajzolni -, de a 

legfiatalabbak is az 1930-as évekből da-
tálódnak. 

A fotók segítségével betekintést 
nyerhettünk az ötven év ruhaviseleté-
be, öltözködési szokásaiba, megismer-
kedhettünk az éppen divatos hajvise-
lettel. Megjelent előttünk a paraszti, 
polgári, kistisztviselői világ, s ott feszí-
tettek a képeken a mindenkori kato-
nák. A válogatás és csoportosítás Szabó 
Antalnak nem kis gondot okozott. Vé-
gül külön helyet kaptak a legrégibb, 

nagyméretű, rajzolt fotók, - mind a 
múlt századbeliek -, a katonák, a csalá-
di és esküvői képek, külön blokkot al-
kotott a három megörökített alföldi vá-
ros - Nagykőrös, Cegléd, Szolnok -, egy 
tárlóban pedig a történeti Magyaror-
szágtól elszakadt részek - főként Erdély 
és Délvidék - kerültek bemutatásra. 

A képek segítségével természetesen 
nyomon követhető volt a fotózás tech-
nikájának fejlődése is. 

HIRT 



8 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1995. március 14. 

BEPILLANTÁS EGY IDEGEN VILAGBA 
/Egy baby-sitter tapasztalatai/ 

Herczegh Évának, a MOZGÁSSÉRÜLTEK PETŐ 
ANDRÁS NEVELŐKÉPZŐ ÉS NEVELŐINTÉZETE 
főiskolai hallgatójának különös ötlete támadt: „Munkavál-
lalás mellett meg kellene ismerkedni a tőlünk távolabbi 
országokban élő emberek életvitelével, gondolkodásmódjá-
val! Egyben kiváló alkalom lenne a nyelvgyakorlásra, váro-
sok nevezetességeinek felkeresésére ... Ez sokkal több, mint 
amit a legjobban megszervezett turistaút is nyújthat." 

Pierre, a francia-néger kisfiú 

Van azonban ennek a manapság oly divatos baby-sitter 
munkakörnek a fentieken kívül egy magasabbrendű értéke 
is! Az a fiatal felnőtt, akiben van elég bátorság egyedül 
elindulni és odakint helyt is tud állni, sokkal értékesebb 
érettségi bizonyítványt állít ki magáról, mint amit az iskola-
padban lehet megszerezni. 

Éva 1993. nyarán kezdett komolyan foglalkozni a kiuta-
zással. Mivel a kéttannyelvű gimnáziumban öt évig tanult 
angolt, előbb Londonba készült - de Párizs lett belőle! Szep-
temberben indult el ahhoz a családhoz, amelyikkel az ott élő 
törökszentmiklósi ismerősök által került kapcsolatba. Érke-
zéskor ők várták és vitték el a mindennapinak éppen nem 
nevezhető családhoz. A papa színházigazgató, a mama afri-
kai néger, szobrászművész, akik Párizs külvárosában egy 
kertes családi házban élnek két gyermekükkel. Marié 7 éves, 
balettozó, elsős kislány és öccse, az óvodába készülő Pierre 
lettek kis barátai. Az illem alapvető szabályaira tanította 
őket és segített a gondozásukban. 

A beilleszkedést a mindkét részről megnyilatkozó jóindu-
lat és igyekezet segítette. Családtagként lakott, étkezett ve-
lük, részt vett közös programjaikban. Legcsodálatosabb él-
ménye az operaházi „San Francisco" balett előadása volt. 

A mamával igen kellemes, baráti viszony alakult ki. Min-
dent meg tudtak beszélni a nyelvi nehézségek ellenére is. A 
papa eleinte nemigen figyelt rá. Szavait nem tudta - talán 
nem is akarta - érteni. 

A kedves családi légkör és a jó munkakörülmények sem 
tudták azonban legyűrni az egyre erősödő honvágyat! Éva a 
tervezettnél másfél hónappal korábban, novemberben haza-
jött. A háziak nagyon sajnálták - és visszavárták. 

Az éwégi vizsgák után már egy szorongásoktól mentes, 
vidám lánnyal robogott az autóbusz - ismét Párizs felé. Szép 
nyár várt rá: a korzikai Ajaccioba kísérte el a családot, hogy 
két felejthetetlen hetet töltsön velük és ügyeljen közben a 
gyerekekre. 

- Mit tudhatunk meg erről a nálunk csak kevesek által ismert 
szigetről? 

- Először is: gyönyörű! Végigjártuk az egészet. Nagyon 
érdekes világ! Az emberek hangosak, nem szeretik a fran-
ciákat és önállósodni akarnak. 

- Az összesen kint töltött hónapra visszatekintve milyen 
különbséget lát a franciák és a mi gondolkodásmódunk, élet-
vitelünk között? 

- Sokféle ember él Franciaországban. Én főleg színészek-
kel, rendezőkkel ismerkedtem meg. Ők még az ottaniakhoz 
képest is a legérdekesebbek közé tartoznak. Az emberek 
általában nagyon büszkék a múltjukra, kultúrájukra. Sajnos, 
rengeteg a rasszista. Még az is veri a mellét, aki csak egy éve 
él Párizsban! De aki bevándorló, az azért nagyon készséges 
az éppen odaérkezőkkel szemben. A megélhetésért ott is 
keményen kell dolgozni, de jó az életszínvonal. 

- Hogyan összegezi magában a tapasztalatait? 

- Különleges élmény beköltözni egy idegen családba, fő-
leg ilyenbe. Velem együtt három kultúra keveredett: a fran-
cia, az afrikai /elefántcsontparti/ és a magyar. Érdekes egy 
ilyen összetalálkozás. Nagy toleranciát éreztem részükről. 
Ott én is elég kiegyensúlyozott, nyugodt voltam. Nem ide-
geskedtem annyit, mint máshol. Megérte elmenni. Rengete-
get tanultam, tapasztaltam a világból és magamból is, hiszen 
lényegében egyedül voltam egy egészen új közegben. 

- Visszamenne-e még hozzájuk, vagy inkább máshol próbál-
kozna hasonlóval? 

- Természetesen visszamegyek még, mert mindig szívesen 
látnak, de már csak látogatóba! Még nagy terveim vannak! 
Sok más ország, város is érdekel, így a nyarat illetően Dub-
linről nem tettem le. Az USA-ba pedig beadtam egy pályá-
zatot gyermekek táboroztatására, az 1996-os nyárra ... 

- Mit ajánl azoknak, akik szintén ilyesmit forgatnak a fejük-
ben? 

- Merjenek nekivágni és ne féljenek! Megéri! Az ember 
sokkal nyitottabbá válik, nyelveket tanul, kultúrákat ismer 
meg, barátokra tesz szert. De csak jó és megbízható ismerő-
sökön keresztül szabad intézni a munkavállalást és a kiuta-
zást! 

- Kívánom, hogy további tervei is ilyen szerencsésen tel-
jesüljenek és köszönöm az olvasók nevében, hogy meg-
osztotta velünk tapasztalatait! 

Hajnal Józsefiré 
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A KDNP TERVEIRŐL - ELNOKVALTAS UTAN 
Dr. Gáspár Miklós országgyűlési 

képviselő, a KDNP alelnöke találko-
zott az érdeklődőkkel február 10-én a 
Katolikus Népkörben. 

Előadásának első részében röviden 
értékelte a kormány eddigi tevékenysé-
gét és az ellenzék helyzetét. Felsorolta 
a legvitatottabb témákat: az EXPO le-
mondását és annak következményeit, a 
közigazgatásban, valamint a gazdasági 
és kulturális életben folyó „személycse-
réket", a kárpótlási jegyek elértéktele-
nedését, a lakosságra nehezedő terhe-
ket ... Amíg egy vékony réteg gazdag-
szik, százezrek mennek tönkre! Szólt a 
kormánypártok közti ellentétekről és a 
tömegtájékoztatásról is. 

Ezt követően a KDNP-ben nemrég 
lezajlott tisztújítás volt a téma. Vála-
szolt a sokakat foglalkoztató kérdésre, 
mi van az ellenzéki összefogással: A 
választás előtti polgári szövetség csak 
egy alkalomra jött létre. Eredményeket 

hozott ugyan, de alapvető áttörést nem. 
Egyetlen nagy párttá való összeolvadá-
sukról szó sem lehet. Bár a négy ellen-
zéki párt közös célja a koalíció leváltá-
sa, megvannak köztük a véleménykü-
lönbségek. Mindegyiknek meg kell 
őriznie saját arculatát! A KDNP maxi-
málisan készséges az összefogásra, de 
egy intézményesített szövetségbe való 
belépés nem jöhet létre. 

Megváltozott politikájuk értelmé-
ben az MDF árnyékától távolodva min-
den kérdésben karakterisztikus állás-
pontot kell elfoglalniuk. Nyugat-euró-
pai módon próbálnak nyitni a fiatalabb 
korosztályok felé, egy politikai jobbkö-
zép mezőben. Ha lesz 7-8 frontembe-
rük, szélesebb választói réteget tudnak 
majd megnyerni. Keresztény alternatí-
vát kell felmutatni a kormánykoalíció-
val szemben és megnyerni az onnan 
kiábrándultakat, akik szavazatukkal 
egykor jobb egzisztenciát reméltek. 

Olyan párttá kell válni, amelyik kép-
viseli a keresztény kulturális értékren-
det és vonzó mindenki számára! A tár-
sadalmat foglalkoztató gazdasági és 
politikai kérdésekben kialakított ka-
rakteres álláspont segíteni fogja a való-
di „néppárttá" alakulást. 

- A KDNP hogyan tehetne szert na-
gyobb választói tömegre? 

- Be fogja építeni saját programjába 
más szervezetek törekvéseit és azokat 
hatékonyan képviseli a parlamentben. 
Akkor majd vonzó lesz a fiatalok szá-
mára is. 

A nagygyűlés utáni sajtótájékoztató-
ról a napilapok már beszámoltak. Az 
előadó itt is megerősítette, hogy bár 
minimális többséggel nyerte el Giczy 
György az elnökséget, ez nem fog sza-
kadáshoz vezetni a pártban. 

Hajnal Józsefhé 

A NÉPI HAGYOMÁNYOKAT VISZIK TOVÁBB 
Az alapítványok korát éljük. Erről tanúskodik a tavaly 

megjelent „Magyar Alapítványok Enciklopédiája 1994" 
című kötet, amely a közel 12 ezer bejegyzett magyarországi 
alapítvány szaknévsorát tartalmazza. Közöttük található a 
törökszentmiklósi Apáról Fiúra Alapítvány is, amely mun-
kájáról, céljairól Molnár Anett óvónővel, Erdélyi Klára ze-
netanárnővel és Bukta Évával, a Városi Művelődési Köz-
pont munkatársával beszélgettünk. Ok azok, akik a munka 
oroszlánrészét végzik szívvel-lélekkel, társadalmi munká-
ban. 

Az alapítvány 1993. áprilisában jött létre tizenkét vállal-
kozó szellemű, népi hagyományokat tisztelő és értő pártoló 
taggal, akikifek elsődleges célja a magyar népi- és kézműves-
hagyományok, tevékenységek megismertetése és megszeret-
tetése a fiatalokkal, e hagyományok ápolása és átadása a 
következő nemzedéknek, s a már elfelejtett hagyományok 
feltárása. 

Ápolják és továbbadják a hagyományokat a népzene és a 
népi tánc esetében is. Ennek érdekében táncházakat szer-
veznek, ahol a tanulás mellett lehetőség nyílik a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Játszóházakat is iktatnak be program-
jukba, amelyeket kicsik és nagyok szívesen látogatják. Hívják 
őket óvodákba, iskolákba és egyéb rendezvényekre. Tavaly 
áprilisban részt vettek a Budapest Sportcsarnokban megren-
dezett XII. Magyarországi Táncház Találkozón, ahol az 
Aprók Bálján tanítottak is. Nyáron második alkalommal 
szerveztek kézművestábort, amely szintén nagy élményt 
nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mindezt azoknak 
a támogatóknak a segítsége tette lehetővé, akiknek nevét 
csak hosszú listán lehetne felsorolni. 

A közös munkában nem csupán az alapítvány tagjai 
vesznek részt, sok segítséget kapnak kívülállóktól. Szabó 
Antal gimnáziumi tanár előadásokat tart városunk töréne-
téből, emellett lehetőséget teremt a nyári kézművestábor-
ban alkotott tárgyak kiállítására a Helytörténeti Múzeum-
ban Szabó Nóra, a fazekasmesterség csínját-bínját segít el-
sajátítani. Táncházak alkalmával a Miklós Néptáncegyüttes 
néhány fiatal tagja tanítja és viszi tovább a népi tánc hagyo-
mányát, a zenét minden esetben a Páfrány Együttes szolgál-
tatja, akik a zeneiskola növendékei. Sokat segítenek a kö-
zépiskolás diákok, s munkájukat támogatják óvónők, szülők, 
pedagógusok is. 

Egyelőre csak elképzelés, de minden vágyuk egy alkotó-
ház, ami csak az övéké lenne. Korszakváltás lenne ez az 
alapítvány életében, hiszen ott lehetőség nyílna a tagok 
továbbképzésére és szakmai eszmecserék folytatására. Csat-
lakozni szeretnének olyan egyesületekhez, amelyeknek 
múltja van a hagyományőrzés területén. Szakmai fejlődésük 
érdekében fel kívánják venni a kapcsolatot a Budapesten 
működő Gyermekanimátorok Egyesületével és az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesülettel. 

Terveik megvalósításának azonban anyagi korlátai van-
nak. Bevételük a pályázatok útján nyert támogatásokból, a 
játszó- és táncházak belépődíjából, valamint az általuk ké-
szített tárgyak eladásából származik. 

Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki elfo-
gadja célkitűzéseit és azoka megvalósításához anyagi, szel-
lemi vagy bármilyen jellegű támogatást tud nyújtani. 

/Csekkszámlaszám: OTP RT. Törökszentmiklósi Fiókja 
824-000807/ 

Sz. Zs. 



10 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1995 . március 14 . 

SS 

EGY ALAPITVANYI BAL ÜRÜGYEN 

A VÁROSVÉDŐ VÁLLALKOZÓK HŰEK 
VOLTAK NEVÜKHÖZ 

A bál olyan volt, amilyennek egy bálnak általában 
lennie kell: volt vacsora és tombola, akadtak jóféle 
itókák, zene is szólt, s a résztvevők - ki-ki vérmérsékle-
te szerint - nagyokat beszélgettek, jóízűeket mulattak, 
sót még táncra is perdültek. S ha csak ennyi történt 
volna, a krónikásnak is könnyű lett volna a dolga. De 
két hete szombaton, a Városvédó Vállalkozók bálján 
mindez csak körítés volt, körítése a mulatságnál vala-
mi sokkal fontosabbnak. 

A Mozgássérültek Egyesülete 25.000 Ft-ot kapott 

A Városvédő Vállalkozók Klubja a kívülállók szá-
mára tavaly júniusban hívta fel magára a figyelmet, 
amikor is 143.000 Ft-ot adományozott a pályázattal 
hozzá fordulók számára. Az ő segítségük is hozzájárult 
ahhoz, hogy a „Kézenfogva" Alapítvány gyermekei 
Káptalanfüredre mehessenek táborozni, a Mozgássé-
rültek Egyesülete szobakerékpárt, masszírozógépet 
vehessen, s lehetne még a sort folytatni. Azóta még egy 
esztendő sem telt el - és ez volt a bál egyik lényege -, s 
ismét ünnepélyes adományozási pillanatokra került 
sor. Ezúttal kicsit többet, 157.000 Ft-ot osztottak ki hat 
pályázó között: 27.000 Ft-ot kapott a Hunyadi Úti 
Óvoda egy országos óvodai programban való részvétel-
hez, 20.000 Ft-ot a Hámán Kató Úti Óvoda kirándulás-
ra, 35.000 forintot a Mozgássérültek Egyesülete reha-
bilitációs gépekre, 25.000 forintot a „jó erőnlét, 
egészség" Alapítvány gyakorló eszközökre és 30.000 
Ft-ot a Művelődési Központ gyermekrendezvényekhez 
szükséges anyagvásárlásra. 

- De miből, s főleg miért áldoz egy klub - még ha az 
vállalkozóké is - nem egészen egy év alatt 300.000forintot 

pályázati célokra? - merült fel a kérdés a krónikásban 
az ünnepélyes pillanatok közepette. A választ Török 
Gábor kurátortól és Szikszai Sándortól, a városvédők 
helyi klubjának vezetőjétől kapta meg a vacsorát meg-
előző szünetben. 

- A Városvédő Vállalkozók Klubjáról valószínűleg 
kevesen tudják, hogy valójában egy kereskedelmi kft. 
A két és fél éve alakult, ma már országos méretű 
vállalkozást - amelynek az ország mind a 172 városában 
s közel 1200 településen helyi klubja működik - Katona 
Attila, a klub tulajdonosa természetesen azzal a céllal 
kezdte szervezni, hogy idővel egy jól menő, haszonnal 
dolgozó cég válik belőle. Ugyanakkor - miként azt a 
klub neve jelzi - az első pillanatoktól megfogalmazó-
dott benne az a nemes szándék is, hogy amint az anya-
gilag lehetővé válik, a tagokkal egyre bővülő kft. saját 
erejétől tellően felvállalja tagjai lakóhelyének támoga-
tását is. Elgondolását a klubba belépő vállalkozók ma-
gukévá tették, egy közcélú alapítványt hoztak létre, s 
ami pénzt a haszonból már hasonlójellegű cég reklám-
ra költ, azt ők az alapítványnak adják át. Ezt a kb. 
mindenkori bevétel 5-10 %-át jelentő összeget osztják 
ki köz- és oktatási intézmények, művelődési házak, 
egyesületek között, adományozzák hasznos célokra. 
Az alapítvány az elmúlt évben 20 városban 134 adomá-
nyozás keretében 11 millió forintot osztott szét, s ezt a 
hagyományt az idén is folytatja. 

Ez már maga a bál 
- Mitől függ, és ki dönti el, mely városban, mely pályá-

zók kapnak az adományokból? 
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- Az elosztás a lehető legdemokratikusabb. Nem egy 
központi, fellegekben ülő kuratórium dönt ebben a 
kérdésben, hanem maguk a vállalkozók. Minden város-
ban annyit oszthatnak, amennyit az ottani vállalkozók 
kitermelnek, s mivel az e célra teremtődött pénz az ő 
munkájuk gyümölcse, sorsáról is ők döntenek. Az, hogy 
Törökszentmiklóson egy éven belül már másodszor 
került sor ünnepélyes alapítványi átadásra - ez egyéb-
ként a VVK történetében példa nélküli - ,kizárólag 
Szikszai Sándornak és csapatának, az itteni vállalkozók 
aktivitásának, jó munkájának köszönhető. A mostani 
alapítványi bál is az ő ötlete volt, s ilyen sem volt még 
a történetünkben. 

S fény derült arra is, hogy a mulatságnál mi a fonto-
sabb. A krónikás megtudta, hogy a miklósi vállalkozók 
alapítványi kerete hat pályázó igényének kielégítésére 

volt elég, reális kéréssel jelentkező azonban akadt vol-
na még. De honnan adjanak, ha a kasza már kiürült? 
Törték a fejüket, s jött az ötlet, kössék össze a kelleme-
set a hasznossal, rendezzenek egy alapítványi bált, s a 
bevételt ajánlják fel a támogatás nélkül maradónak. A 
gondolatot tett követte, s szombaton megtelt a Pódi-
umterem: volt vacsora, akadt kis innivaló, a zene is 
szólt, többen táncra perdültek. És fogyott a sok-sok 
tombola. A tombolákért befolyt összegből, a belépő és 
a vacsoraköltség közötti különbözetből pedig kikere-
kedett ötvenegyezer forint, melyet a Városvédő Vállal-
kozók az árván maradt pályázónak Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidő Központ kialakítására ajánlottak fel. 

A bál olyan volt, amilyennek egy bálnak általában 
lennie kell? 

PÁSZTOR 

MODOSITOTTAK AZ ALAPSZABÁLYT 
SS • • 

POLGAROROK MEGYEI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉ 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 

A megye 42 polgárőr szervezeté-
nek küldöttei a meghívók tanúsága 
szerint az Országos Polgárőr Szö-
vetség Megyei Bizottságának meg-
hívására gyülekeztek szombaton a 
Polgármesteri Hivatal tanácster-
mében. A tíz órakor kezdődő kül-
dött-közgyűlés résztvevői meghall-
gatták az 1994. évról szóló beszá-
molót, kiegészítették a megyei el-
nökséget, majd elfogadták az 
Alapszabályukra tett módosító ja-
vaslatot. S ezután már mint az 
OPSZ Megyei Szövetségének kül-
döttei távoztak. 

A küldöttgyűlésen melyen Szegő 
János polgármester és Mészáros 
Lajos rendőrkapitány mellett jelen 
volt Szatmári Gyula, az OPSZ alel-
nöke, Dr. Varga János, a Megyei 
Rendőr-főkapitányság osztályveze-
tője - tartott beszámolóját követően 
Kolozsi József, a Megyei Bizottság 
elnöke tájékoztatta a küldötteket a 
polgárőrség életében bekövetke-
zett meghatározó jellegű változá-
sokról. Mint kifejtette, az 1994. ok-
tóber l-jével hatályba lépő rendőr-
ségi törvény új alapokra helyezte az 
eddig jogi alap nélkül, kizárólag 
önszabályozás által működő polgár-
őrség tevékenységét. A törvény fel-
hatalmazta a kormányt, ill. a bel-

ügyminisztert, hogy rendeletben 
rögzítse a társadalmi önvédelmi 
szervezetek bűnmegelőzési tevé-
kenységének szabályait, a rendőr-
ség feladatait a polgárőrséggel tör-
ténő együttműködésben, a polgár-
őrség önkormányzatokkal és rend-
őrséggel való együttműködésének 
alapelveit. A kormányrendelet 
előírja, hogy a polgárőrség műkö-
déséhez szükséges anyagi, pénzügyi 
fedezet biztosításáról az adott tele-
pülések önkormányzatának kell 
gondoskodnia. Mindez azt jelenti, 
hogy a polgárőrség a rendőrség ál-
tal kötelezően elfogadott tényezővé 
vált, a törvény erejével emelték a 
bűnmegelőzés fontos és nélkülöz-
hetetlen társadalmi szervezetévé. 

Mindez azonban - fejtette ki Ko-
lozsi József - az éremnek csak egyik 
oldala, a lehetőségek egyben köte-
lezettséget rónak a polgárőrségre. 
Az elvárásoknak meg is kell felelni, 
a polgárőrségnek megfelelő straté-
giával, szervezettséggel kell rendel-
kezni, s nemcsak élnie kell jog adta 
lehetőségeivel, de be is kell tartania 
azokat. Ennekelsőlegfontosabb lé-
pése az volt, hogy 1995. jan. 21-én 
az országos küldöttgyűlés módosí-
totta Alapszabályát, az OPSZ a 
Legfőbb Ügyészség javaslatára a 

polgárőrség országos szervezete-
ként jogi személyek szövetségévé 
alakult, s egyben előírta a/megyei 
bizottságok szövetséggé alakulását 
is. A módosított alapszabály értel-
mében ezután polgárőr csak az le-
het, aki tagja a helyi polgárőr egye-
sületnek, az OPSZ megyei szövetsé-
geihez viszont csak bíróságnál be-
jegyzett polgárőr egyesületek tar-
tozhatnak. 

Mivel 1994-ben az országszerte 
működő 945 polgárőr szervezetből 
addig csak 643 működött az OPSZ 
tagszervezeteként, a legfontosabb 
feladat az, hogy a működő polgár-
őrségek minél előbb bíróság által 
bejegyzett egyesületek legyenek, je-
lentkezzenek be a megyei szövetsé-
gekbe, s mint jogi személyek foly-
tassák tevékenységüket. 

A küldöttek a tájékoztató után 
elfogadták a megyéi bizottság elnö-
kének Alapszabályra tett módosító 
javaslatát, amelynek értelmében az 
OPSZ Szolnok Megyei Bizottsága 
az OPSZ Megyei Szövetségévé ala-
kult, s azzal a megállapodással tér-
tek haza, hogy egyesületüknek java-
solni fogják a bírósági bejegyzés mi-
nél hamarabbi lebonyolítását. 

HIRT 
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Jogi tanácsok 
A társasház 

A társasház a városokban széles körben elterjedt együtté-
lési forma, amit voltaképpen a helyhiány hozott létre. A 
lakosság szaporodásával, a telkek beépítésével szükségsze-
rűen együtt járt egyrészt a felfelé terjeszkedés, másrészt a 
közös építkezés: egy telken több lakás építése, amelyek 
különböző személyek tulajdonában állnak. A drága telket 
már közösen vették meg az építkezni szándékozók, így eleve 
közös tulajdon keletkezett, az építkezéssel pedig közös tu-
lajdonba került az épület is. 

A tulajdonközösség rengeteg problémát vet fel, amelye-
ket csak a jogszabályok segítségével lehet megoldani. A 
polgári jog közös tulajdonra vonatkozó szabályai rendezik is 
a tulajdonostársak egymáshoz való viszonyát, ezek azonban 
sok esetben nehezen érvényesülnek, különösen a többlaká-
sos nagy lakóházak esetében. 

Erre ad megoldást a társasházközösség, ami nem más 
mint a tulajdonközösség magasabb fokú szervezettsége, 
amelynek lényege az, hogy a tulajdonjog az épületingatlan 
meghatározott önálló részei tekintetében mindegyik tulaj-
donostársat külön, az ingatlan egyéb részei tekintetében a 
közösséget együttesen illeti meg. Ennek megfelelően az épü-
let meghatározott részei - elsősorban a lakások - külön 
tulajdonban, az ingatlan egyéb részei pedig közös tulaj-
donban vannak. 

A fentieket egy tulajdonos személyére vetítve ez azt jelen-
ti, hogy van egyszer a többiekétől természetben elkülönített 
épületrész tekintetében önálló tulajdona, másodszor a töb-
biekkel közös, eszmei hányadrészek szerint megosztott kö-
zös tulajdona. Kifelé ez a kettős tulajdonjog egységesen 
jelenik meg, mindegyik tulajdonostárs a külön és a közös 
tulajdonban álló illetőségével csak együtt rendelkezhet. A 
társasházban levő lakások tehát - a házfelügyelői lakás kivé-
telével - a tulajdonostársak külön tulajdonába vannak, ez a 
tulajdonképpeni öröklakás 

Az öröklakás fogalma magában foglalja és a hozzá tartozó 
helyiséget (pincerekesz, padlásrekesz) akkor is, ha műszaki-
lag nincsenek összeépítve. A tulajdonostársak az alapító 
okiratban úgy is rendelkezhetnek, hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, műhely, garázs, stb. ugyancsak külön 
tulajdonba kerülnek. Az egyéb épületrészek kizárólag közös 
tulajdonban állhatnak, ami alól a telek lehet kivétel, ha azt 
a felek nem vásárolhatták meg, csupán használatba kapták. 

A társasházi forma ezért előnyös, mert kedvezőbb felté-
teleket teremt az épületek karbantartására, mint az osztat-
lan közös tulajdon, ráadásul az egyes tulajdontársak köny-
nyebben rendelkezhetnek saját tulajdoni hányadukkal. 

A társasház alapítása 

Társasház-tulajdon létesítéséhez a tulajdonostársak ala-
pító okiratba foglalt megállapodása és a társasház-tulaj-
donnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szüksé-
ges. Társasházat olyan erre a célra épített új, vagy már 
meglévő épületre lehet létesíteni, amelyben legalább két 
lakás van, de annak sincs akadálya, hogy két, vagy több 
épület alkosson egy társasházat. 

Az alapitashoz tehát to szabalykent a tulajdonostarsak 
megállapodása szükséges, de vannak eltérő esetek is. A 
bíróság bármelyik tulajdonostárs kérelmére elrendelheti a 
közös tulajdon társasházzá alakítását, amennyiben annak 
feltételei egyébként fennállnak. Ebben az alapító okiratot a 
bíróság ítélete pótolja. 

Sajátos esete a társasház alapításának az állam> illetve az 
önkormányzatok tulajdonában álló lakások értékesítése, ilyen-
kor ugyanis az elidegenítést szabályozó kormányrendelet köte-
lezővé teszi az ingatlan társasházzá alakítását. 

Az alapító okirat 
Társasház csak az összes tulajdonostárs egybehangzó 

megállapodása alapján jöhet létre, ezt a megállapodást ala-
pító okiratban kell rögzíteni, ami a társasház alapvető jogi 
okmánya, működésének alapszabálya. Ennek megfelelően 
megváltoztatásához is szükséges valamennyi tulajdonostárs 
hozzájárulása és a változást is be kell jelenteni az ingatlan-
nyilvántartást vezető szervhez. Az alapító okiratot közoki-
ratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell 
foglalni, kivéve ha azt jogi egyetemi végzettséggel rendelke-
ző tulajdonostárs készítette. Ha a társasház-tulajdon létesí-
tésében állami, vagy szövetkezeti szerv érdekelt, az iratot 
annak jogtanácsosa is ellenjegyezheti. 

Az alapító okirat tartalmát a tulajdonostársak szabadon 
állapítják meg. Vannak azonban olyan tények és jogosultsá-
gok, amelyekről rendelkeznie kell, ellenkező esetben nem 
jön létre a társasház, és a földhivatal megtagadja annak 
bejegyzését. 

Az alapító okiratnak tartalmaznia kell: 
- a társasház-tulajdon alapításába vonatkozó megegye-

zést; 
- a tulajdonostársak megnevezését, a telek helyrajzi szá-

mát; 
- a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását; 
- az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülő la-

kások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiségek meg-
határozását. 

Az alapító okiratban a fentieken kívül rendelkezni kell: 
- a közös tulajdonban álló épületrészek karbantartásával 

és felújításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, az 
egyéb közös kiadások viseléséről, továbbá ezek megosztásá-
ról a tulajdonostársak között; 

- a társasházközösség ügyeit intéző szervekről, valamint 
ezek hatásköréről, jogairól és kötelezettségeiről; 

- a közgyűlés megtartásáról, összehívásáról, eljárásról, és 
határozathozatalának módjáról; 

- a közös képviselő, illetőleg az intéző bizottság eljárásá-
ról, különösen az elszámolási kötelezettség teljesítésének 
módjáról. 

A társasháztulajdon 

A társasház-öröklakás, illetőleg a külön tulajdonban levő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség a közös tulajdonból a 
tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önál-
ló ingatlan. A tulajdonost erre az ingatlanra megilleti a 
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birtoklás, a használat joga, de csak a szomszédjogok korlátai 
között. A tulajdonos saját tulajdonában önállóan végezhet 
építési munkát, ha azonban a munka más lakások tulaj-
donosainak jogát, vagy jogos érdekeit érinti, ki kell kérnie 
ezek hozzájárulását. 

A lakóépülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló 
épületrészek birtoklására és használatára - a jogszabályok és 
a hatósági rendelkezések, illetőleg a közgyűlés határozatá-
nak keretei között - a tulajdonostársak mindegyike jogosult; 
e jogát azonban egyikük sem gyakorolhatja a többiek jogai-
nak, vagy jogos érdekeinek sérelmére. 

Kétféle tulajdon működik tehát egymás mellett. Egyrészt 
az elkülönített lakástulajdon, másrészt a tulajdonostársak 
közös tulajdona a telken és egyéb épületrészeken. 

Ennek megfelelően alakul a karbantartással és felújítással 
kapcsolatos költségek viselése, amelyek a külön tulajdon 
tekintetében a tulajdonost, a közös tulajdon tekintetében 
tulajdoni hányaduk arányában a tulajdonostársakat terhelik. 
A társasházzal kapcsolatos egyéb kiadások, mint pl. a keze-
lési és üzemeltetési költségek, a tulajdonostársak között 
tulajdoni hányadaik arányában oszlanak meg. Az alapító 
okiratban ettől eltérően is rendelkezhetnek, hiszen vannak 
olyan költségek, amelyek a tulajdoni hányad nagyságától 
függetlenül a közösség érdekében merülnek fel. Ilyen a 
lépcsőház megvilágítása, a közös terület takarítása. Ezeket 
a költségeket indokolt egyenlő arányban viselni, hiszen egy-
formán szolgálnak mindenki javára. 

Ezt természetesen nem mindenki fogja így fel. Ügyvédi 
munkám során találkoztam olyan peres féllel, aki azért nem 
akart közös költséget fizetni, mert az tartalmazta az egész 
lépcsőház takarításának a költségeit. "Én a földszinten la-
kom, minek fizessek az emeleti lépcsők takarításáért, amikor 
azokat én soha nem használom!" Szellemes ötlet, de nem 
lehetett méltányolni. Ilyen esetben is a többiekkel azonos 
mértékben kell fizetni. 

Van olyan költség, ami igazodik a lakás nagyságához, 
tehát a tulajdoni hányad mértékéhez, mint pl. a felújítási 
költség, és van olyan költség, amelynek viselésében nehéz 
dűlőre jutni. Ilyen a vízdíj, hiszen aki nagy lakásban egyedül 
él, valószínű kevesebb vizet használ, mint a kisebb lakásban 
élő háromtagú család. (Erre legjobb megoldás a külön vízóra 
beszerelése.) 

A közös tulajdon általános szabályai szerint a tulaj-
donostársakat egymás tulajdoni hányadára harmadik sze-
méllyel szemben elővásárlási és előbérleti jog illeti meg. A 
társasházakra vonatkozó hatályos jogszabály ennek alkal-
mazását kizárja , de azt megengedi, hogy a tulajdonosok az 
elővásárlási jog tekintetében az alapító okiratban ettől elté-
rően rendelkeznek. 

Közös ügyek 

A társasház-közösség ügyeiben a tulajdonostársak köz-
gyűlése, illetőleg a közös képviselő dönt. Az alapító okirat-
ban a tulajdonosok úgy is rendelkezhetnek, hogy közös kép-
viselő helyett intézőbizottságot választanak. E megoldásnak 
előnye az, hogy a többtagú bizottságban könnyen megoldha-
tó a helyettesítés és a terhek is megoszlanak. Az alapító 
okirat a gazdálkodás ellenőrzésére előírhatja számvizsgáló 
bizottság létrehozását. 

A közgyűlés 

A közösség legmagasabb fóruma, a közgyűlés határoz 
többek között: 

- a közös tulajdonban álló épületrészek felújításáról, 

- a társasházzal kapcsolatos karbantartásról és egyéb kö-
telezettségek vállalásáról, 

- a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklásáról, 
használatáról és hasznosításáról, továbbá az esetleges közös 
bevételek felhasználásáról, 

- a közös képviselő, illetőleg intéző bizottság elnöke és 
tagjai megválasztásáról, díjazásáról, visszahívásáról és le-
mondásának elfogadásáról, 

- a költségvetés elfogadásáról és más kérdésekről. 

A közgyűlést a szükséghez képest, de évente legalább 
egyszer a közös képviselő hívja össze. A közgyűlés összehí-
vását fontos okból bármelyik tulajdonostárs kérheti. Elő-
fordulhat, hogy a közös képviselő nem hajlandó a közgyűlést 
összehívni, különösen akkor, ha nem tud, vagy nem akar 
elszámolni. Ilyen esetben a tulajdonostársak legalább egy-
harmada által erre megbízott személy jogosult összehívni a 
közgyűlést. A határozatképességhez a tulajdonostársak leg-
alább kétharmadának jelenléte szükséges, a döntéshez ele-
gendő a szavazat többség. A szavazati jog a tulaj-
donostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg. 

Gyakran előfordul, hogy a közgyűlés határozatképtelen, 
ilyenkor a megismételt közgyűlés a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes. Ezért szokták azt a megol-
dást alkalmazni, hogy egy meghívóban, ugyanarra a napra, 
két egymás utáni időpontra hívják össze a közgyűlést. E 
megoldás törvényessége legalábbis kétséges 

A közös képviselő 

A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben a közös 
képviselő, illetőleg az intéző bizottság dönt, ők képviselik a 
közösséget harmadik személyekkel szemben, valamint bíró-
ságok, hatóságok és más szervek előtt. 

A közös képviselő, illetőleg az intéző bizottság elnöke 
képviseli a közösséget a fizetési vagy más kötelezettséget 
nem teljesítő tulajdonostárs ellen indított bírósági eljárás-
ban, vagy ha valamelyik tulajdonostárs a közgyűlési határo-
zat érvénytelenségének megállapítása iránt indított pert. 

A társasházközösség ügyeinek intézésére vonatkozó sza-
bályok nem irányadók abban az esetben, ha a társasházban 
hat, vagy annál kevesebb öröklakás van. Az ilyen kisebb 
társasházban tehát nincs közgyűlés, közös képviselő vagy 
intéző bizottság, sem számvizsgáló bizottság. Ehelyett a kö-
zösségből folyó ügyek intézésére a közös tulajdon általános 
szabályait kell alkalmazni. 

Közös képviselő volt önkormányzati bérlakásoknál - a 
tulajdonostársak választásától, esetleg a többségi elvtől füg-
gően (önkormányzati majoritás) - lehet az eddigi közös 
képviselői teendőket ellátó ingatlankezelő szerv, állampol-
gár, gazdasági társaság. 

Dr Fekete Erzsébet 
"SANSZ" Ingatlankezelő- Közvetítő és Szolgáltató Betéti 

Társaság jogi tanácsadója 
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"A guppitól a pirájákig" 
ELŐZETES EGY DÍSZHALKIÁLLÍTÁSRÓL 

Ha az előzményekre gondolok, 15 éves múltra kell vissza-
tekintenem. Az első akváriumomat akkortájt rendeztem be, 
s ebben - mint a legtöbb kezdőnél - elevenszülő halak, 
guppik, szifók úszkáltak. Mikor az első szerzemények el-
kezdtek szaporodni, új akváriumok kerültek a lakásba, 
aztán megint újabbak. Valahogy így kezdődött. 

Természetesen előbb tájékozódnia kell, melyek azok a 
fajok, amik gond nélkül együtt tarthatóak, s a kiállítás/hely-
színén erről szívesen adunk felvilágosítást. 

Más a helyzet azzal a 15-20 fajjal, amely igényessége vagy 
táplálkozási szokása miatt felkészültebb akvaristának 
ajánlható. Ezek a kereskedelemben is ritkábban kaphatóak. 

DISZHALKIÁLLÍTÁS 
A világ édesvizeinek ékszerei, különlegességei 

természetszerű környezetben 

Piráják - késhalak - csukák - harcsák, és más ragadozók, 
pontylazacok - díszmárnák - rasborák - dániók, 

ikrázó és elevenszülő fogaspontyok - sügérfélék, 
labirintkopoltyúsok és más halkülönlegességek! 

Megtekinthető: március 29 - április 2-ig 9-18 óráig a Művelődési Központban 
Ahogy teltek az évek, egyre többféle akváriumlakóm lett, 

és egyre többet tudtam meg azok életéről, szaporodásáról. 
Ma már közel 80 féle halat tartok az akváriumaimban, s 
ezekből kb. 15 fajt tenyészteni is sikerült. Egy idő után 
foglalkoztatni kezdett a gondolat, hogyan lehetne ezeket 
megmutatni másoknak. 1994 tavaszán sikerült néhány kiál-
lítást szervezni, s rám is a meglepetés erejével hatott, hogy 
azokra 8000 néző volt kíváncsi. Ez a siker bátorított a mosta-
ni folytatásra. 

A kiállítás, mint a címe is elárulja, a leghétköznapibb 
haltól, a guppitól a jórészt horrorfilmek hatására vérszomjas 
fenevadnak kikiáltott pirájáig átfogó képet nyújt a magyar 
akvaristák által tartott halakról. 

3500 liter vízben, természetszerűen berendezett akváriu-
mokban csodálhatja meg a látogató az öt földrész ékszercsil-
logású vagy meghökkentő formájú halait. A bemutatót úgy 
állítottam össze, hogy ha egy érdeklődő az élmény hatására 
be akar rendezni otthon egy akváriumot, az itt látható halak 
nagy részét a dísz-állatkerdskedésekben be tudja szerezni. 

A kiállításon látható több olyan faj, melynek kizárólagos 
tápláléka az élő kishal, sőt olyan hal is látható itt - pl. 
pillangóhal -, amelyik télen-nyáron igényli a rovartáplálékot. 

Aki eljön, biztosan nem csalódik. Az itt látható halak a 
teljesség igénye nélkül: elevenszülők, sokféle márna, 
harcsák, csukák, törpe sügerek, szájköltő halak, színpompás 
afrikai sügerek, sügérkülönlegességek Ázsia és Amerika vi-
zeiből, pontylazacok stb. 

A kiállítás sztárjai a ragadozó halak, ezekből most 7 fajt 
mutatok be. A piráják közül látható a mindenki által ismert 
ragadozó és egy gyümölcsevő faj is. Különösen az óvodások 
között népszerű az óriás almacsiga. 

A legkülönösebb hal címére tarthat igényt az afrikai gő-
tehal. Ő az élőhelye kiszáradása esetén az iszapba ássa 
magát, teste köré nyálkából egy burkot épít. Ebben a burok-
ban a kísérletek szerint négy évig is életben marad. 

Remélem, sikerült kedvet csinálnom a kiállítás megtekin-
téséhez, mindenkit bíztatok, ne hagyja ki ezt az élményt. 

Nagy Lajos akvarista 
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HARCOLJUNK A RAK ELLEN! 
Nyílt level Törökszentmiklós polgármesteréhez 
Tisztelt Polgármester Ur! 

Őrnek és a munkába lépő önkormányzati testületnek mun-
kájuk végzéséhez jó erőt és egészséget kívánok városunk polgárai 
egyetértésével is. Engedje meg, hogy javaslatot tegyek a testület 
által beütemezésre kerülő tervek mellett egy nem mindennapi 
egész négyéves időszakra szóló feladat végrehajtására minden 
Zörökszentmiklóson lakó érdekében. 

A mottó legyen: 

,Marc a rákbetegség ellen! " 

¿venként - talán száznál is többre tehető a szám - sok ember 
hal meg rákbetegségben Zörökszentmiklóson is esak azért, mert 
nincs megszervezve a rákbetegek kiszűrése. 

Sgyre dagad a képzeletbeli könny tenger, amit az elhalt 
rákbetegek özvegyei, árvái, szülei, hozzátartozói hullajtanak, 
siratva önmaguk árvaságra jutását és a kedves hozzátartozó 
távozását, látva azt, hogy az ember szervezete milyen egyoldalú 
csatát vívott a rákbetegség ellen. 

fiatalok és idősebbek, akiket erősebben megtámadott a rák, 
mindnyájan ott nyugszanak a temetőkertek hantjai alatt Ma 
ezeket a sír hantokat egybe képzelnénk, amióta ez az iszonyú 
betegség egzisztál, milyen nagy „flász-Kun-halom " nagyságú 
domb lenne mindkét temetőben! 

Csak néhány elhalt közismertebb személyt említek meg: 

Sülye Károly mezőgazdászt, Szokolai Qyörgy tanárt, Kóródi-
né volt tanácselnököt és 1SüleMihály orvost, az EQ]fMJ 
volt igazgatóját Zermészétesen mindenkinek legkedvesebb a 
saját hozzátartozója, mindenkinek legfájóbb a saját hozzátar-
tozójának halálesete. 

Kérdem én! Meddig engedjük még meg a rákbetegség hatal-
mát felettünk? Meddig adunk neki lehetőséget, hogy bárme-
ly ikon ke t vagy kedves hozzátartozóinkat támadjon meg úgy, 
hogy annak haláleset legyen a vége? 

A rák alattomos betegség, fajtájától függően hónapokig, 
évekig ott lappanghat egy-egy ember szervezetében Idejében 
vérvétel útján a rákbeteg kiszűrhető, a rák vírusa talán el-
pusztítható, megsemmisíthető, visszaszorítható. A módszer ki 
van találva és kísérletezve, a gyógyszer fel van fedezve. A 
módszert néhány száz törökszentmiklósi eredményesen ki is 
próbálta egyszer vagy kétszer - legjobb tudomásom szerint - a 
Qabonaipar és a Művelődési Központ szervezésében Mindez 
esupán szűk körben történt, a résztvevők száma a lakosság 
csupán néhány tized százalékát teszi ki. 

Kedves Polgármester Úr! Qondolom, az elmúlt években Ön 
is - mint szinte mindnyájan - már megállt valamilyen közelebbi 
vagy távolabbi rákbetegségben elhunyt ismerőse, rokona kopor-
sójánál, sírjánál 

fte kelljen ezt tennünk, s erre csak egy lehetőség van, idejében 
fel kell venni a harcot a betegséggel és az talán legyőzhetővé 
válik! 

Snnek érdekében Ön és képviselőtársai, munkatársainagyon 
sokat tehetnek. A rákszűrésen való részvétel nem csupán 
meggyőződésen és meggyőzésen alapszik. Celladám rákszűrésen 
való részvétel résztvevőként kb. 500?t-ba, vagy ennél is többe 
kerülhet. £z az összeg csak fele egy közepes temetői koszorú 
értékének, az eredménye viszont pénzben szinte felbecsülhetet-
len. /A pénz nem költségvetési téma./ 

felbecsülhetetlen, mert akinek a vére negatív rákszűrés 
szempontjából, az egy évig nyugodtan maradhat, nincs a 
szervezetében rákbetegség, akinek a vére pozitív, azonnal meg 
kell kezdeni a gyógyszeres kezelését, hátha a rákbetegség nem 
alakul ki. 

A rákbetegség szűrését évenként meg kellene ismételni. A 
rákszűrésre vonatkozó felvilágosító munka önkéntesek százait 
is megkívánja. Elsősorban az egészségügyben dolgozók, vörös-
keresztes aktívák köréből, de nem nélkülözheti a kívülállók, a 
rákszűrésen átesettek segítségét sem. Az eredmény biztosításá-
ért a rákszűrést minél hamarabb meg kell szervezni, meg kell 
kezdeni, és olyan folyamatossá kell tenni, amilyet a követel-
ménymegkíván. 

Ezek a gondolatok a Zörökszentmiklós és Vidéke /közéleti 
havilap/ 1994. novemberi számában a rákbetegek összefogá-
sáról Sülye Károly né, a Művelődési Központ igazgatónője 
írása olvasása után jutottak eszembe és vetettem papírra. 

Kedves Polgármester Úr! A rákbetegség elleni harc meg-
szervezése, sikeres lebonyolítása sokkal nagyobb és maradan-
dóbb eredmény lesz, mint a piaccsarnok vagy bármilyen léte-
sítmény készítése. ¡Négy év múlva a testület ezen feladat 
megvalósításáról is éppen úgy számot adhat városunk lakossá-
gának, mint bármilyen tettéről. Az eredményes jó munkát a 
következő önkormányzati választás során is megfelelően érté-
kelni fogják a törökszentmiklósi polgárok. 

Zisztelettel: 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
Kézre kerültek a 
körözött rablók 

Februári rendőrségi híreinkben 
beszámoltunk arról a nem minden-
napi bűncselekményről, amely so-
kakat megdöbbentett városunkban. 
A négy fiatalember által elkövetett 
rablássorozatról van szó, amelyet 
fényes nappal követtek el a város 
központjában, s amely kapcsán el-
mondtuk, hogy a lakosság igen nagy 
segítséget nyújtott a rendőrségnek 
az eset felgöngyölítésében. A rab-
lók egyikét két nap alatt sikerült 
elfogni, s fény derült a társak kilété-
re is, akik igyekeztek az igazságszol-
gáltatás elől elbújni. Az ellenük kia-
dott országos körözés eredménye-
ként egy hét múltán ők is horogra 
kerültek, s ügyükben a rendőrség 
már le is zárta a nyomozást. A kom-
pánia előzetes letartóztatásban vár 
megérdemelt sorsára, a vád csopor-
tosan elkövetett rablás lesz ellenük. 

Gyorsított eljárás a 
piaci tolvaj ellen 

Rövid időn belül immár második 
alkalommal nyújtottak hathatós se-
gítséget a helyi lakosok a rendőrség 
bűnözés elleni harcában. Február 
22-én a kora délutáni órákban az 
egyik piaci árus rövid időre elhagyta 
standját. Mivel a forgalom gyér volt, 
s fel sem tételezte, hogy fényes nap-
pal az áttekinthető terepen bárki-
nek is sötét szándék fordulna meg a 
fejében, nem is kért meg senkit, 
hogy távolléte alatt ügyeljen porté-
kájára. Nos, kicsi híja volt, hogy 
naivságára rajta nem vesztett. Alig, 
hogy látótávolon kívülre került, két 
férfi lépett pultjához, habozás nél-
kül megragadták a földön lévő két 
hatalmas táskát, s kényelmesen 
elindultak a Csontos-büfé irányába. 

Szerencsére egy távolabb álldo-
gáló árus felfigyelt a jelenetre, s 
nem volt rest tolvajt kiáltani. Az ed-

dig komótosan sétáló „úriemberek" 
azonnal elhajították a táskákat, s 
menekülőre fogták a dolgot. A pia-
con lévők közül többen utánuk ira-
modtak, s egyiküket sikerült is el-
fogni, akit átadtak a helyszínre ér-
kező rendőröknek, a másik viszont 
egérutat nyert. A kihallgatás során 
kiderült, hogy mindketten román 
állampolgárok, akik aznap reggel 
érkeztek Törökszentmiklósra, s a 
pénzszerzésre a lopást tartották a 
legcélravezetőbbnek. Ha az esetre 
felfigyelő árus csak egy kicsit is kö-
zömbös, jó fogást csináltak volna, 
hiszen az egyik táskában 12.000 Ft 
készpénz volt, az áru értéke pedig 
megközelítette a 30.000 Ft-ot. így 
^viszont nem sokáig örülhettek a 
szerzeménynek. 

A rendőrség az elfogott tolvaj el-
len - sajnos a társ elfogására nem 
sok remény van - gyorsított eljárás-
sal folytatta le a nyomozást, s a szin-
tén gyorsított bírósági eljárás ered-
ményeként a tettest febr. 22-én kiu-
tasították az országból. 

Ismét fiatalkorúak 
raboltak 

Február 26-án Fegyverneken dé-
lelőtt egy tizenegy éves kislányt 
édesanyja a boltba küldött. A gye-
rek szinte még el sem indult, amikor 
két cigánylány toppant elébe, elvet-
ték napszemüvegét, s fenyegetéssel 
kényszerítették megrémült áldoza-
tukat, hogy adja oda nekik a nála 
lévő pénzt. Miután a megriadt kis-
lány otthon elmondta, mi történt 
vele, a szülők és a szomszédok a 
rablók után iramodtak, s utolérve 
őket visszavették az elorzott pénzt 
és szemüveget. Másnap bejelentést 
tettek a rendőrségen, akiknek nem 
okozott különösebb gondot a tette-
sek előkerítése. Egyiküknek - aki 
még csak kilenc éves - intézmény-
ben való elhelyezését kezdemé-
nyezték, tizenhét éves társát pedig 

őrizetbe vették, s letartóztatását 
kezdeményezték. 

Miután a törökszentmiklósi két 
rablás után a fegyverneki rövid időn 
belül már a harmadik eset, a rend-
őrség szeretné felhívni a szülők fi-
gyelmét, ne adjanak sok pénzt gyer-
mekeik kezébe, s intsék óvatosság-
ra, nagyobb körültekintésre őket. 

Rablások 
vérszövetségi alapon 

A fegyvernekieket az új év töb-
bek között „kellemes" meglepetés-
ként egy gombamód szaporodó rab-
lássorozattal lepte meg. Az ismeret-
len tettesek elsősorban a nyaraló-
ként szolgáló gazdátlan házakat lá-
togatták meg, s nemigen voltak vá-
logatósok. Ruha, bútor, ágynemű, 
gázpalack, esetleg gáztűzhely? 
Mindegy volt nekik, a lényeg az, 
hogy mozdítható és pénzben kife-
jezhető értéke legyen. A helyi rend-
őrök sokáig tanácstalanok^ voltak, 
aztán egyre inkább két népes csa-
ládra kezdtek gyanakodni, akiknek 
már korábban is volt összeütközése 
a törvénnyel. 

A miklósi nyomozók aztán - pró-
ba szerencse - házkutatást tartottak 
a kiterjedt rokoni hálózattal bíró 
Mága és Burai család portáin, s ki-
derült, a gyanú nagyon is megalapo-
zott volt. Sorra kerültek elő a tárgyi 
bizonyítékok, amelyek azt igazol-
ták, hogy a két család tagjai között 
kell keresni a tetteseket. Majd tu-
catnyi rokon került a nyomozás lá-
tókörébe, akik kihallgatása során 
beismerő vallomások is születtek, 
ráadásul kiderült, közöttük kell ke-
resni egy, még decemberben elkö-
vetett rablás tetteseit is. Az eddi-
giek során hat betörésre vonatkozó 
beismerő vallomás született, de az 
ügynek koránt sincs vége, a szövevé-
nyes szálak még csak most kezde-
nek kibogozódni. 
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A TÖBBI MAR CSAK RAADAS LEHET 
NÉGY FELEJTHETETLEN KÉZIMECCS 

MARGÓJÁRA 
Ősszel kéziseink összesen négy pontot szereztek, hazai 

pályán is csak egy győzelemre és két döntetlenre futotta 
erejükből. Jobb folytatásra nemigen lehetett számítani, a 
közönség mégis hűségesen kitartott a fiúk mellett. S hogy 
megérte-e? Nos, az idényből három mérkőzés még hátra 
van, s a csapat máris nyolc pontot kasszírozott. Kemény 
küzdelemben kétvállra fektette az Olajbányászt, gólzápo-
ros győzelmet aratott a Tatabánya ellen, s egy szenzációs, 
hősies mérkőzésen legyűrte a bajnokságban 3. helyen álló 
győrieket, s legutóbb diadalt aratott a Nagykanizsa ellen. 
Olyan játékkal, amely után okkal merül fel a kérdés: - Hogy 
állhat ez a gárda az utolsó helyen? Miért nem tudta ezt az 
arcát korábban megmutatni? - A kérdést Tóth András szak-
osztályvezetőnek is feltettük. 

- Mint minden másnak, ennek a kérdésnek is sok össze-
tevője van. Unásig hangsúlyoztuk már, hogy alapvetően 
nincsenek meg a feltételeink az NB-I-ben való szereplésre, 
hogy minden egyes vetélytársunk lényegesen jobb körülmé-
nyek között készülhet a mérkőzésekre, mint mi. Megfele-
lőek az edzésfeltételeik, profi és profi státusú játékosállo-
mánnyal rendelkeznek, ami sajnos rólunk nem mondható 
el. Alapvetően ez annak a paradoxonnak az oka, hogy ese-
tenként kiugró bravúrokra is képesek vagyunk, mégis az 
utolsó helyen állunk. 

- De ugyanez a csapat játszott az ősszel is, s nem hogy négy, 
de egy megközelítő bravúrra sem volt képes. 

- No, azért ez a csapat nem az a csapat. Ne felejtsük el -
köszönet a szponzoroknak -, hogy a tavaszi szezonra tud-
tunk egy olyan, valóban profi játékost - Becskereki Ferit -
szerződtetni, amilyenből más csapatoknál 3-4, esetleg több 
is van. Olyant, aki mind emberileg, mind játéktudásban a 
csapat fölé nő, aki fazont ad a játéknak, még akkor is, ha ez 
nem minden mérkőzés minden percében látszik szemet 
szúróan. Feltűnés nélkül, de csodálatosan fogja össze a 
gárdát, vezényli le a mérkőzéseket, s minden szituációban 
halálpontosan tudja, mit kell éppen tenni a pályán. 

Aki figyelemmel követte a mérkőzéseket, észrevehette, 
mennyire felgyorsult a csapat játéka, eltűnt a támadójáté-
kunkra korábban nagyon jellemző tanácstalanság, s egyre 
inkább egy viszonylag sokmozgásos játékot játszik a gárda. 
A társak is látják, van értelme a küszködésnek, tudnak 
harapni, holtpontról tovább lendülni. S ebben a közösség-
ben beértek a fiatalok - elsősorban Szép Kis Robira és 
Szloskára gondolok s teljes értékű játékosokká váltak, 
jobban hozza magát Gulyás Karcsi - hiszen az ellenfeleknek 
már több emberre kell figyelnie s a várakozáson felül 
teljesítő Patocskai jóvoltából óriásit javult a beállás játé-
kunk. De látványosan fejlődött a védekezésünk is, sokkal 
harciasabb, fegyelmezettebb védőjátékot produkálunk, 

mint korábban. S még valami. Becskereki jelenléte nemcsak 
a mieink, az ellenfelek számára sem mellékes. Mint váloga-
tott keretjátékost ismerik, nagyon komoly presztízse van, 
tudják, hogy rá állandóan figyelni kell, ami társai számára 
tágabb tereket nyit. 

- Egyetlen játékos ennyit jelent? 
- Nagyon sokat, de azért van egy másik fontos momentum 

is. Mi tapasztalatok, komoly, erőt próbáló előkészületi mér-
kőzések s az ellenfelek ismerete nélkül vágtunk neki az NB 
I-nek, s a tanulópénzt meg kellett fizetni. Ha most kezdődne 

Patocskai öt gólt dobott a Tatabányának 

a bajnokság, egész más lenne a helyzet. Mára már megvan 
e kellő rutin, összeérett a gárda, s győzelmek után van némi 
renoménk is a vetélytársak, a játékvezetők szemében. 

- A szomorú csak az, hogy mire idáig eljutottunk - gondo-
lom, nem baj a többes szám 1. személy mindennek már nem 
sokáig örülhetünk, a csapat sorsa megpecsételődött. Vagy még-
sem? 

- Bűn volna bárkit is áltatni, már matematikai esélyünk 
sincs a bentmaradásra. Sajnos a mezőny már a bajnokság 
elején eldöntötte, kinek kell kiesnie, a régiek, az előttünk 
lévők valami csodálatos módon - persze szó sincs csodáról -
mindig megszerezték az éppen szükséges pontokat, annyit, 
amennyi az előny tartásához kell. Azt, hogy meglepetést 
szerezzünk, nem engedték. 

- Akkor hogyan tovább? 

- Egyelőre még bent vagyunk. Végig küzdeni fogunk, még 
akkor is, ha már matematikai esélyünk sincs. Ezzel tarto-
zunk önmagunknak, azoknak, akik biztosították a legfel-
sőbb osztályban való szereplés lehetőségét,s elsősorban a 
gyakran zúgolódó, de párját ritkító közönségünknek. Hogy 
hogyan még ennél is tovább? Az még a jövő zenéje. 

PÁSZTOR 
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A CEL TOVABBRA IS AZ 5-8. HELY 
VÁRATLAN JÁTÉKOSTÁVOZÁSOK A 

LABDARÚGÓKNÁL 
Nehezen kezdtek labdarúgóink 

ősszel a megyei I. osztályban. Két ve-
reséget és egy döntetlent követően 
azonban fokozatosan belelendült a 
csapat, egyre feljebb lopakodott a ta-
bellán, s volt olyan pillanat is, amikor 
az élre kerülés lehetősége is felcsil-
lant. Egy pofonszerű hazai vereséget 
követően azonban szertefoszlottak a 
remények, s a végeredmény az 5. hely 
lett. A tavaszi raj t előtt a megtorpanás 
okairól, a hogyan továbbról faggattuk 
Márton Ferencet, a csapat edzőjét. 

- Bármilyen hihetetlennek is tűnik, 
elsősorban a rutintalanságot hozom fel 
a leblokkolás indokául. Igaz, hogy az 
NB III-ból estünk ki, de tavaly ta-
vasszal már egy erősen megfiatalított 
gárdával szenvedtük végig a magasabb 
osztályt. Ez a csapat viszont még sem a 
nagy tét terhét, sem a megrázkódtatá-
sokat nem tudta könnyen elviselni, s a 
kritikus pillanatokban megremegtek a 
lábak. A Tószeg elleni hazai vereség 
után - ha akkor nyerünk, élre ugrunk -
elveszítettük lendületünket, s utána 
már csak az 5. helyre tudtunk felka-
paszkodni. Természetesen sajnáljuk az 
elszalasztott lehetőséget, de ha arra 
gondolunk, hogy az idény eleji célkitű-
zésünk az 5-8. hely megszerzése volt, 
nem panaszkodhatunk. Öt ponttal va-
gyunk lemaradva az első helyezettől, 

ami a három pontot jelentő győzelmek 
esetében egyáltalán nem behozhatat-
lan hátrány. 

- Ez azt jelenti, hogy merészebb tervek 
fogalmazódtak meg a tavaszra? 

- Ezt annak ellenére sem monda-
nám, hogy az élbolyban közel hasonló 
erősségű csapatok vannak, így bárme-
lyik előttünk álló bármikor elbukhat, 
mi pedig, ha jól kijön a lépés, bárkit 
képesek vagyunk megverni. Ugy ér-
zem, a tartós, jó teljesítményhez még 
nem vagyunk elég érettek, ráadásul ép-
pen a rajt előtt csaknem szétesett a 
középpályás sorunk. Dan Gyuri már 
februárban bejelentette távozási szán-
dékát, aki helyett ugyan le tudtuk szer-
ződtetni Túrkevéről Bodó Pétert, de 
arra már nem számítottunk, hogy az 
átigazolás időszak utolsó napjaiban a 
Vegyiműveknek sikerül tőlünk elcsá-
bítani Rimóczit és Tákost is. Arra már 
nem maradt idő, hogy valahonnan pó-
tolni tudjuk őket, így csak a tartalék 
sorból tudunk előrehozni játékosokat. 
A talán legütőképesebb csapatrészünk 
mindenképpen gyengült, s hogy ez mit 
jelent majd, azt még nem lehet tudni. 

- Sikerült-e megfelelően felkészülni a 
második félidőre ? 

- A felkészülést január 9-én kezdtük 
heti hat edzéssel, február 10-től pedig 
igyekeztünk megfelelő partnerekkel 

minél több edzőmérkőzést játszani. 
Játszottunk a Mezőtúr, Kunhegyes, 
Karcag ellen - hogy csak a legfontosab-
bakat említsem -, s összességében kb. 
12 meccsünk volt a március 4-i rajtig. 
A felkészülést nehezítette, hogy Lóié 
és Ramos is sérüléssel bajlódott, s az 
utolsó pillanatig kétséges volt, nyitány-
kor pályára léphetnek-e. Mindent 
összevéve úgy érzem, amit lehetett, 
megtettünk. 

- Tehát marad az eredeti célkitűzés? 

- Igen, az 5-8. hely megszerzése az 
elvárás, de bízunk benne talán többre 
is futja. Szerintem az első két helyen 
olyan csapatok vannak, melyek közül 
bármelyik képes dobogós helyezésre, 
de ugyanúgy lehet 6-7. is. Az nem va-
lószínű,hogy bajnokok lehetünk, de a 
dobogó nincs elérhetetlen messzeség-
ben. Az biztos, hogy félni nem félünk 
senkitől, de hogy hol végzünk, megjó-
solhatatlan. Az első négy mérkőzés so-
kat elárul majd, mert idegenben ját-
szunk a Kunszent, Rákóczifalva és 
Jászapáti ellen, s ide is kemény ellen-
fél, a Jánoshida jön. Ha ezt a kanyart 
jól vennénk, az nagy önbizalmat adna 
a csapatnak, a sorsolásunk pedig ked-
vezőbb az őszinél. 

PÁSZTOR 

Lapzárta után történt 
Kézilabda csapatunk Nagykanizsa elleni győzel-

mével és 12 pontjával megelőzte a továbbra is 10 
pontos Szászhalombattát, így hosszú idő után elke 
rült a tabella utolsó helyéről. 

Labdarugóink a KUTE ellen idegenben 1:0 ará-
nyú győzelemmel kezdték a tavaszi szezont. Bajnoki 
táblázatunk az első forduló utáni állapotot tükrözi 

A TSE kézilabda csapatának 
hátralévő mérkőzései: 

Március 17. 
Március 31. 
Április 09. 

17.30 óra 
17.30 óra 
17.00 óra 

TSE - Pick Szeged 
TSE - Pemü KK 

Pécsi MSC-TSE 
Ilyen mozgalmas jelenteteket láthatunk majd? 
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SPORT * SPORT * SPORT 

A megyei I. o. labdarúgó 
bajnokságának őszi tabellája: 

1. Jászapáti 18 12 3 3 35-17 39 
2. Újszász 18 12 2 4 39-16 38 
3. Jánoshida 18 10 5 3 48-21 35 
4. Alattyán 18 11 2 5 31-19 35 
5. T.miklós 18 10 4 4 40-19 34 
6. Mezőtúr 18 10 4 4 28-18 34 
7. Rákóczifalva 18 8 8 2 41-18 32 
8. Tószeg 18 9 2 7 32-24 29 
9. Sz. Vegyi 18 8 2 8 37-44 26 
10. KUTE 18 6 4 8 26-28 22 
11. Tiszaörs 18 5 7 6 21-25 22 
12. Kisújszállás 18 6 2 10 29-39 20 
13. Martfű 18 5 4 9 26-31 19 
14. Sz. Borovi FC 18 4 4 10 21-42 16 
15. Jászboldogháza 18 3 6 9 16-37 15 
16. Besenyszög 18 3 4 11 19-36 13 
17. J.alsószentgy. 18 4 1 13 19-53 13 
18. Szászberek 18 1 6 11 13-34 9 

A megyei /; o. labdarúgó bajnokság 
tavaszi sorsolása: 

márc. 11. 14.30 óra TSE - Jánoshida 
márc. 15. 14.30 óra Rákóczifalva - TSE 
márc. 18. 15.00 óra Jászapáti - TSE 
márc. 25. 15.00 óra TSE - Besenyszög 
ápr. 1. 15.30 óra Sz. Vegyiművek - TSE 
ápr. 8. 15.30 óra TSE - Szászberek 
ápr. 15. 15.30 óra Martfű - TSE 
ápr. 22. 16.00 óra TSE - Jászboldogháza 
ápr. 30. 16.00 óra Jászalsószentgyörgy - TSE 
máj. 6. 16.30 óra TSE - Alattyán 
máj. 14. 16.30 óra Tószeg - TSE 
máj. 17. 17.00 óra TSE - Tiszaőrs 
máj. 20. 17.00 óra Sz. Cukorgyár - TSE 
máj. 28. 17.00 óra TSE - Újszász 
jún. 14. 17.00 óra Mezőtúr - TSE 
jún. 11. 17.00 óra TSE - Kisújszállás 

Hajrá TSE !!! 

I. csapata; IV. Petőfi S. Ált. Is-
kola; V. Bethlen G. Ált. Iskola; 
VI. Kölcsey F. Ált. Iskola II. csa-
pata 

A győztes csapat - akinek fel-
készülését Kiss Sándor testneve-
lő tanár segítette - egy évig bir-
tokolja a kupát, a harmadik sike-
res szereplés után pedig meg-
tarthatja. 

Az I-III. helyezett csapat az 
oklevél mellett érmet is kapott. 
A IV.-VI. helyezést elérőknek 
oklevél tette emlékezetessé ezt a 
napot. 

Szűcs Zsuzsa 

Elő-streetball 
Miklóson 

KIS FOCISTÁK A ROZSA 
KUPÁÉRT 

Nagyszerű felkészülési le-
hetőséget kínálnak a török-
szentmiklósi kosárbarátok a 
március végi szolnoki nagy-
szabású streetball fesztiválra. 
Második alkalommal rende-
zik meg a Miklós Streetball-
parkettball kupát a török-
szentmiklósi Kölcsey Ferenc 
Altalános Iskola tornacsar-
nokában március 18-án Tö-
rökszentmiklóson 9 órától. A 
streetball hagyományos sza-
bályai szerint megrendezésre 
kerülő tornára minden csa-
patnak egységesen 400 forint 
a nevezési díj. A torna leg-
jobbjai pénzjutalmat, aján-
dékokat, valamint Veres 
Zoltán által készített emlék-
plakettet kapnak. Nevezni 
lehet: Turcsányi János Tö-
rökszentmiklós, Széchenyi út 

122. Határidő: 1995. március 15. 

A helyszínen is be lehet nevezni! 

VIII. alkalommal rendezett a Városi 
Sportfelügyelőség és a Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola kispályás labdarúgó terem-
tornát február 5-én. 

A már hagyománynak számító Rózsa 
Kupán öt iskola hat csapata vett részt, va-
lamennyien II. korcsoportos /5-6. osztá-
lyos/tanulók. 

A mérkőzések két csoportban - körmér-
kőzések formájában zajlottak, majd hely-
osztó meccseken dőlt el a végső sorrend. 

Eredmények: 
I. Hunyadi Úti Ált. Iskola; II. Tiszate-

nyő Ált. Iskola; III. Kölcsey F. Ált. Iskola 

FELHÍVÁS 

A TSE labdarúgó szakosztálya fel-
vételt hirdet előkészítő, serdülő és ifjú-
sági korosztályú tehetséges fiatalok 
részére 9-17 éves korig. 

Jelentkezés a sportpályán 9-12 éves 
korig Bana Jánosnál, minden nap 15-
17 óráig; 13-15 éves korig Gecse Mi-
hálynál, hétfőn, kedden, csütörtökön 
15-17 óráig; 15-17 éves korig Kocsis 
Sándornál, hétfőn, kedden, csütörtö-
kön 15-17 óráig 

KÉZILABDA KÖLCSEYS 
BRAVÚR A DIÁKOLIMPIÁN 

Körzeti diákolimpia kézilabda döntő 
került megrendezésre a Kölcsey Ált. Iskola 
tornatermében III. korcsoportos /7-8. 
oszt./ fiú és leány csapatok részére. 

A szombati fiú mérkőzéseken szoros 
küzdelem alakult ki az első helyezésért a 
Kölcsey és a Bercsényi Gimn. csapatai kö-
zött, melyből végezetül a Kölcseysek kerül-
tek ki győztesen jobb gólkülönbséggel, 
ugyanis az utolsó mérkőzésen /45 gólkü-
lönbségű győzelem/ szinte Önmagukat fö-
lülmúlva kitűnőre vizsgáztak küzdenitu-
dásból. 

Eredmények: 
Bercsényi Gimn. - Tiszaroff 32:8 
Kölcsey - Örményes 60:5 
Tiszaroff - Örményes 27:17 
Kölcsey - Bercsényi 14:14 
Bercsényi - Örményes 64:5 
Kölcsey - Tiszaroff 55:10 
1. Kölcsey 129:29 5 pont 
2. Bercsényi 110:27 5 pont 
3. Tiszaroff 45:104 - 2 pont 
4. Örményes 27:151 0 pgnt 

A győztes csapat Edzője: Bertán István 
A vasárnapi, lányok versenyében a 

Kölcseysek magabiztos játékukkal vívták ki 
a végső győzelmet, így a fiúkkal párhuza-
mosan már negyedik éve folyamatosan me-
gyei döntősök. 

Eredmények: 
Kölcsey - Bercsényi 26:4 
Bercsényi - Tiszaroff 12:5 
Kölcsey - Tiszaroff 27:0 
Í.Kölcsey 53:4 4 pont 
2. Bercsényi 16:31 2 pont 
3. Tiszaroff 5:39 0 pont 

A győztes csapat edzője: Kiss Ferenc 

ATLÉTIKA 
Február 11-én az FTC futófolyosón megren-

dezésre kerülő, gyermek atlétikai verseny, máso-
dik fordulóján vettek részt a Törökszentmiklósi 
SE és a Kölcsey Ált. Isk. versenyzó'i. 

A több rangos egyesületet felvonultató után-
pótlás seregszemlén" kimagaslóan jól szerepel-
tek sportolóink, az alábbi eredményekkel: 
Polgár Nóra 
60 m gátfutás 10.39 mp I. h. 
Göblyös Márta 
60 m gátfutás 11.69 mp III. h. 
távolugrás 422 cm II. h. 
Modla Réka 
távolugrás 349 cm III. h. 
60 m síkjfutás 10.10 mp IV. h. 
Fehér Imre 
60 m síkfutás 9.43 mp I. h. 
távolugrás 368 cm I. lh. 
Pozderka Péter 
távolugrás 350 cm III. h. 
Jámbor István 
60 m síkfutás 9.36 mp II. h. 
Gonda Ádám 

9.36 mp 

távolugrás 355 cm IV. h. 
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FELHÍVÁS 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Törökszentmiklósi 

Városi Művelődési Központ, Béke Mezőgazdasági 
Szövetkezet, Törökszentmiklós 

HARMADIK ORSZÁGOS SZALMAFONÓ 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 1995. 
A pályázat célja: 

Felkutatni azokat az embereket, akik ismerik a szalmából 
készült fonatokat, kötéseket. Kalászból, szalmából különböző 

használati és dísztárgyat készítenek. 
Pályázati feltételek: 

A pályázaton egyéni és csoportos munkával is résztvehetnek. 
A pályázatra beküldhető minden, amely kézi munkával 

szalmából készült. 
A pályázati anyagot megfelelően csomagolva /papírdobozban/ 

név, cím és a tárgy fantázia nevének feltüntetésével kérjük 
elküldeni a Városi Művelődési Központ Törökszentmiklós, 

Kossuth L. út 135.5200 1995. augusztus l-ig. 
A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. 5 db nívódíj és 

egyéb különdíj kerül átadásra. 
Apályamunkákból 1995. augusztus 19-én 14 órakor kiállítás 

nyílik a Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 
Pincegalériájában. 

A kiállítás megtekinthető 1995. szeptember hónapban. 
A pályázat fővédnöke: Kis Zoltán a Földművelésügyi 

Minisztérium politikai államtitkára 

4 TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT MÁRCIUS HAVI PROGRAMJA 
14. kedd 

15. szerda 

17. péntek 

18. szombat 

20. hétfő 

22. kedd 
24. péntek 

25. szombat 
27. hétfő 

15 óra 
16 óra 

15 óra 
17 óra 
18 óra 

18 óra 

Társastánc klub haladók részére 
TOLNAY KLÁRI MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ 
KIÁLLÍTÁS 
Megnyitja: Gyabronka József színművész 
Játszóház 
Magyar Táncház 
22-es csapdája" lelkisegély szolgálat fiataloknak 
Vezeti: dr. Hodosi Miklós pszichiáter 
DISCO 

9,30 óra Kézműves-foglalkozás gyerekeknek 
9,30 óra Éneklő Ifjúság hangverseny 
19 óra Cigánykisebbségi önkormányzat sport bálja 
13 óra Szűrő jellegű íriszdiagnosztikai vizsgálat 

- életmód, fitoterápiás étkezési tanácsadás 
16,30 óra Mit tud az íriszdiagnosztika? természetgyógyász 
15 óra Társastánc klub haladók részére 
18 óra 22-es csapdája" lelkisegély szolgálat fiataloknak 

Vezeti: dr. Hodosi Miklós pszichiáter 
18 óra DISCO 
9.30 óra Kézműves-foglalkozás gyerekeknek 
13 óra HERBALIFE" gyógyító eredményei - előadás és 

videofilm bemutató, előadó: Tokaji János 
Társastánc klub haladók részére 
ESÉLY KLUB - GYÓGYULT rákbetegek klubja 
Mozgássérültek Egyesületének közgyűlése 
22-es csapdája" lelkisegély szolgálat fiataloknak 
DISCO 

március 29-április 2-ig 

FELHÍVÁS 

28. kedd 15 óra 
29. szerda 14 óra 
31. péntek 13 óra 

18 óra 
18 óra 

KIÁLLÍTÁSOK: 
március 14 - április 8-ig TOLNAY KLÁRI MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ 

KIÁLLÍTÁS 
Megnyitja: Gyabronka József színművész 
Közreműködik: a Bercsényi Miklós Gimnázium tanulói és a 
Kodály Zoltán Zeneiskola Tanári Fúvósötöse 
Megtekinthető: naponta 13-18 óráig 
GUPPITÓL A PIRÁJÁKIG - DÍSZHALKIÁLLÍTÁS 
A világ édesvizeinek ékszerei, különlegességei 
természetszerű környezetben. 
Megtekinthető: naponta 9-18 óráig. Belépő: felnőtt 70 Ft, 
katona, nyugdíjas, diák 50 Ft, csoport 30 Ft 

A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 
SZALMAFONÓ TÁBORT 

szervez 
SZENTTAMÁSON 

/Törökszentmiklóstól 10 km-re az Almásy kastélyban/ 
1995. július 11-18-ig 

GYAKORLOTT SZALMAFONÓK részére 
1995. július 19-25-ig 

A SZALMAFONÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ 
pedagógusok, óvónők és családok részére 

1995. július 26-augusztus l-ig 
GYEREKEKNEK 

Szalmafonó és egyéb - gyöngy, nemez, vessző, mézeskalács, 
textil - kézműves foglalkozások, Iovaglási lehetőség. 

Részvételi díj: 4.500 Ft 
Jelentkezési határidő: 1995. április 15. 

Jelentkezési cím: 
Sülye Károlyné igazgató Városi Művelődési Központ, 

Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. Tel.: 56/390-030, 390-013 

A Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 
KÉZMŰVES TÁBORT 

szervez 
SZENTTAMÁSON AZ ALMÁSY KASTÉLYBAN 

1995. június 18 - június 24-ig 
és 

1995. június 25 - július l-ig 
A táborba várjuk azokat a diákokat, felnőtteket és családokat, 

akiket érdekel a kosárfonás, a bőrművesség 
és a szövés technikája. 

A táborban a nap délelőtti részében a szakmai munka folyik, 
délutánonként szabadidős programokat biztosítunk. 

Jelentkezési határidő: április 28. 
Bővebb felvilágosítást 

az 56/390-013-as telefonon ad Szabó Györgyné. 

1995. március 13-án a Helytörténeti Gyűjteményben 
Törökszentmiklós 1848-49-ben címmel kiállítás nyílik. 

Nyitás: 1995. március 13-án 17.30 órakor 
Nyitva: 1995. március 23-ig 

HALOTTAINK: 
Herbály Antal 88 éves; Rácz Ilona/41/; özv. Takács Imréné Búzás Ilona 
/80/; Bódi Tamás Tibor /32/; Fátyol Jánosné Ramos Mária /61 /; Balogh 
Mihályné Bíró Margit /81/; Bernát Gyuláné Török Mária /87/; Buru 
Marianna /8/; Nagy Róza 154/; Ecsédi István /67/; Fodor Sándorné 
Kóródi Margit 155/; Csór István /38/; Markóth Julianna /76/; Kocsis 
Andrásné Szekeres Eszter /70/; özv. Gyulai Józsefné H. Tóth Rozália 
/80/; Tóta Sándorné Pap Margit /84/; Kádár János /79/; özv. Busa 
Mihályné Hoppál Magdolna /78/; özv. Hudu Jánosné Turcsányi Rozália 
/89/; Szőke Menyhértné Surányi Piroska /88/; Farkas Béláné Burai 
Jusztina /84/; Zsákai Frigyes /2 hónapos/; Polyák János 86 éves; Czakó 
Menyhért /69/; Kenyeres András /72/ 
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Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. tr: (56) 390-I 
Levélcím: 5 2 0 1 Törókszentmíklós, Pf . :100 

Főszerkesztő: Pásztor Gábor 

Kiadásért felelős: 
Törökszentmlklős és Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0 8 6 6 - 1 8 3 9 
Készült a MEZOPRINT Reklámiroda gondozásában 

Törökszentmiklós, Táncsics út 62. tr: (60) 387-199 
Tervezőszerkesztő: Nagy János 


