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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
DRÁGÁBB LETT A VÍZ- ÉS 

CSATORNASZOLGÁLTATÁS 

A március 9-én megtar to t t testületi ülésen másodjá-
ra is nap i rendre kellett tűzni a Víz- és Csatornaművek 
RT. ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak emelésére 
vonatkozó előterjesztését . Bár több képviselő két hét-
tel ezelőtti vé leménye - mely szerint a részvénytársaság 
emelés mér t éké re vonatkozó indoklása nem kellően 
megalapozot t , s a megemel t díjak fizetése a lakosság 
egy ré tegének megoldhata t lan problémát jelent majd -
továbbra sem változott , a kérdést az azóta bekövetkező 
kényszerítő tények miatt most már nem lehetett elna-
polni. N e m lehete t t figyelmen kívül hagyni a megye 
településeinek zömét magába foglaló rt. közgyűlésé-
nek emelést e l fogadó szavazását, amely u tán a testület 
nemleges döntése esetén a régi és ú j ár közötti külön-
bözetet az önkormányza tnak kellene fedeznie, amire 
annak a jelenlegi költségvetési keretek között nincs 
lehetősége. A kényszerí tő körülmények miatt a képvi-
selők hosszas vita és egy zár tkörű tanácskozás után 
kénytelenek voltak megszavazni az ivóvíz-szolgáltatás 
d í j á n a k 56 F t / m 3 - r ő l 70 F t /m 3 - r e , a c sa to rnamű-
használat d í jának pedig 32 Ft/m3-ről 40 Ft /m 3 - re eme-
lését. A rendele t március 14-ével lépett hatályba. 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA KERÜL 
A PATIKAVAGYON 

Ugyanazon az ülésen vitatta meg és fogadta el a 
testület a P H A R M A S O L Gyógyszergyártó és Gyógy-
szerkereskedelmi Vállalat közüzemi vagyonának ön-
kormányzati tu la jdonba adásáról szóló előterjesztést 
is. Ennek é r te lmében az önkormányzat a település 
közigazgatási terüle tén lévő patikavagyont - há rom 
gyógyszertárat - kizárólagos tu la jdonába kéri azok 
gyógyszerkészletével együtt. Mivel a P H A R M A S O L 
korábban azzal a kötelezettséggel bontot t le egy gyógy-
szertári épülete t , hogy helyette újat épít, s a kötelezett-
ségét azóta sem teljesítette, ami által a város vagyona 
csökkent, a testület úgy határozott , hogy kártérítési 
igénnyel lép fel a vállalattal szemben, amely kielégíté-
sét az átalakulás során a vállalat működte tői vagyoná-
ból kéri. A P H A R M A S O L működtetői vagyonával 
kapcsolatosan a testület azon megoldás mellett voksolt, 
hogy annak 26%-a a megyei, 74%-a pedig a települési 
önkormányzatok tu la jdonába kerüljön, az alapítói jo-
gokat pedig a megyei önkormányzat gyakorolja majd. 
Mivel a testület a lapvető fontosságának tartot ta, hogy 
sem az átalakulás folyamatában, sem azt követőleg ne 
következzen be vagyon vesztés, szükségesnek ítélte a 
gyógyszergyártó vállalat tevékenységének folyamatos 
ellenőrzését. 

VÁROSI TULAJDONBA A TITÁSZ, TIGÁZ 
KÖZMŰVEKET? 

Március 30-án fajsúlyos és gyors döntést igénylő 
kérdésként került nap i rendre Szegő János polgármes-
ter T I T ASZ, T I G A Z közművek önkormányzat i tulaj-
donba vételéről szóló előterjesztése. A sürgősséget az 
t e t t e i ndoko l t t á , hogy az ö n k o r m á n y z a t i törvény 
107. § -a alapján az önkormányzatok saját tu la jdonba 
vehetik a fenti vállalatok település bel területén levő 
közműveit, de e r re igényüket a Vagyonátadó Bizott-
ságnál március 31-i határidővel ter jeszthet ik elő. A 
T I G A Z esetében az igényt az fogalmazza meg, hogy 
bár az önkormányzat több, mint 38 millió Ft részvény-
tulajdont szerzett a TIGAZ- tu la jdonbó l , a privatizáció 
során ennél lényegesen nagyobb vagyon kerülhet ön-
kormányzati tu la jdonba, ezért a tulajdonosi érdekek a 
gázközművagyon önkormányzat i tu la jdonba vételét in-
dokolják. A T I T Á S Z esetében a lépést más tényező is 
indokolja: a helyi villamosenergiai rendszer volt taná-
csi és lakossági pénzekből , a közvilágítási rendszer kié-
pítése, korszerűsítése, fennta r tása kizárólag önkor-
mányzati pénzekből valósult és valósul meg, ennek 
ellenére a T I T Á S Z a közvilágítás karbantar tásá t kie-
melte a szolgáltatásból. Mivel ez anyagilag igen hátrá-
nyosan érinti az önkormányzatot , ráadásul a vagyoni 
érdekek is ezt követelték, a képviselőtestület úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat ha tá roza tban kéri a Va-
gyonátadó Bizottságtól a vil lamosenergia szolgáltató 
közművek önkormányzat i tu la jdonba adását , s egyben 
megbízta Szegő János polgármester t , hogy a vagyonát-
vétel é rdekében a bizottságnál já r jon el. 

BESZÁMOLÓ A 94. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

Ugyancsak március 30-án került sor az 1994-es év 
köl t ségvetésének vég reha j t á sá ró l szóló beszámoló 
meghallgatására és elfogadására. A részletes, e lemző 
anyagból kiderült, hogy az önkormányzat dacára an-
nak, hogy a város területén m ű k ö d ő gazdálkodó szer-
vezetek helyzete kedvezőtlenül hat a bevételi lehetősé-
gekre, az önkormányzat i gazdálkodásra egyre nagyobb 
súllyal nehezednek a központi rendelkezések - sok 
esetben lefedezetlen - kiadási oldalt é r in tő terhei, az 
állami normatívák mér téke gyakorlatilag évek óta vál-
tozatlan, biztosítani tudta köte lező és önként vállalt 
feladatainak ellátását. A város gazdálkodása az év fo-
lyamán kiegyensúlyozott volt, likviditási gondokkal 
nem kellett szembenézni. A beszámoló végkicsengése 
ennek ellenére sem volt megnyugtató, mer t zárszava 
szerint év végére az egyre növekvő infláció, a törvé-
nyek, feladatok le nem adott - illetve nem biztosított 
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fedezetek a város tartalékait kimerítették, ami 1995-
re már likviditási gondokat vonhat maga után. 

A költségvetéshez kapcsolódva az elmúlt évi pénz-
ügyi ellenőrzések tapasztalatairól is hangzott el tájé-
koztató. A kilenc oktatási intézményben végrehajtott 
ellenőrzések megállapítása szerint az intézmények 
számviteli rendje , bizonylati fegyelme vagyonvédel-
me megfelelt az előírásoknak, azok behatárolt pénz-
ügyi feltételek között is zökkenőmentesen működ-
tek, s törekedtek a feladatok és a létszámszükséglet 
reális összhangjának megteremtésére. Pazarlást, ko-
moly hibát, hiányosságot az ellenőrzés sehol sem 
állapított meg. 

KINEVEZÉSEK 

Mivel dr. Pócz Zol tán jegyző bejelentette nyugál-
lományba vonulási szándékát, Szegő János polgár-
mester március 9-én javasolta képviselőtestületnek 
közszolgálati munkaviszonyának megszüntetését . 
Ezzel egyidejűleg 1995. június 11-i hatállyal javasolta 
dr. Varga Imre kinevezését a megüresedett jegyzői 
állásba. A képviselők mindkét előterjesztést egyhan-
gúlag elfogadták. 

Március 30-án a képviselő-testület kinevezte az 
eddig megbízott igazgatóként tevékenykedő dr. Aba-
házy Attila belgyógyász-főorvost az E G Y M I élére. 
Megbízatása öt évre szól. 

FÉNYSZÖV * FÉNYSZÖV * FÉNYSZÖV 
A Fényszövnél ajándékfilmet kap, ha egy tekercsén 20 

vagy annál több kép sikerült. 
Ha reggel fél kilencig behozza filmjét, délután megkapja. 

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

FÉNYSZÖV * FÉNYSZÖV * FÉNYSZÖV 

Amatőr filmkidolgozás a megrendelő igénye szerint, 
2 féle feltétellel: 

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

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

rendelkezésére. 
PORST SHOPUNKBAN továbbra is forgalmazunk fotó 

cikkeket nagy választékban 

ÁRVÁI JÁNOS 
fényképész 

Törökszentmiklós, Kossuth L. út 155. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az önkormányzat vagyonához tartozó űtalapéptíések fejlesztésének 1995, évi elnyerhető támogatására, 

A Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének megbízásából a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iro-
dája az 1995-os évre pályázatot hirdet ÚTALAPÉPÍTÉ-
SEK fejlesztésének támogatására. 

A pályázaton részt vehet a város, valamint közigazgatá-
silag hozzá tartozó egyéb belterületen (jpL Surjány, Óbaüa, 
Szakállas) levő magán Ül, jogi személyekből álló, önkéntes 
alapon $2erve£oéS építőközösség, amely váüalja, hogy a 
támogatás elnyerését követően tárgyévben befejezi azúta-
lapépítési munkálatokat. 

Pályázati támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, 
amelynél a t alábbi feltétel teljesül é$ faeíégítik a tartalmi 
követelményeket is. 

Érdekeltek legalább 95%-a belép és legalább 25.000 
Ft-tal hozzájárul az útépítéshez. (25.000 Ft ingatlan, csak 
lakossági eroy képviselői támogatást nem tartalmazza) 

A pályázat benyújtási határideje; 1995 május 2. 

A pályázati feltételeket teljesítői: közül is a LEGKED-
VEZŐBBEK kaphatnak támogatást a rendelkezésre álló 
2.000 eFt keretősszegig. Ennek kimerülésével a tárgyi pá-
lyázatrendszerű támogatás megszűnik. 

Az elnyert támogatás vissza nem térítendő, mely csak az 
adott fejlesztési feladatokra fordítható, a megválasztott 
közős képviselők által ellenjegyzett számlák alapján. En-
íiek bonyolítása a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján 
történik. 

A pályázati eredményekről az építőkőzősségí képviselők 
a benyújtási határidőtől számított 15 napon, belül értesítést 
kapnak 

A pályázathoz szükséges formanyomtatványokat, vala-
mint részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Irodája ad. 
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'FÖLTÁMADOTT A TENGER' 

IGY ÜNNEPELTÜNK MÁRCIUS 15-EN 

Városunk az idén három napos nagyszabású 
rendezvénysorozattal készült a legnagyobb nem-
zeti ünnepünkre való megemlékezésre. Az ese-
ménysor március 13-án, a Helytörténeti Múzeum-
ban megrendezett "Törökszentmiklós 1848/49" 
című kiállítás megnyitásával vette kezdetét, amely 
nem csupán egynek bizonyult az egymást követő 
programok között. Szabó Antal és segítőtársai lel-
kes kutató- és gyűjtőmunkájának eredményeként 
az érdeklődők - főleg a tanulóifjúság - minden 
szónál maradandóbb élményeket szerezhettek 
forradalmunkkal és szabadságharcunkkal kapcso-
latosan, bepillanthattak a kor miliőjébe, s ami 
talán legfontosabb, szinte teljes képet kaphattak 
Törökszentmiklós és 1848/49 kapcsolatáról. A szí-
nes - honvéd, huszár, tüzér egyenruhákat bemuta-
tó képek a legkisebbeknek is vizuális élményt je-
lentettek, a korabeli fegyverek minden bizonnyal 
megmozgatták a fiúk fantáziáját, a történelemben 
jártasabbak, az iránt komolyabban érdeklődők fi-
gyelmét pedig a széles skálán felvonultatott kora-
beli dokumentumok kötötték le. Különösen érde-
kesek és értékesek voltak az eredeti, kézírásos 
dokumentumok: a város gazdasági bírájának el-

számolása a város 48-
49-50-es évi költség-
vetéséről, a jómódú 
jobbágy hagyatéki lel-
tára, s egy 1847-ben, 
Almásy grófhoz írott 
úrbéri t erhekre és 
jobbágyföldekre vo-
natkozó megváltást 
kérő jobbágy levé l , 
amelyhez a gróf vála-
sza volt csatolva. A 
két hétig nyitvatartó 
kiállítás soha nem lá-
tott létszámú közön-
séget vonzott, osztá-
lyok, napközis cso-
portok adták egymás-
nak a kilincset, s so-
kakban felmerült a 
gondolat, talán jó vol-
na hagyományt te-
remteni belőle. 

-p-

14-én délelőtt 11 órakor került sor a Kossuth út 
48. szám alatti emléktábla koszorúzására. E he-
lyen szállt meg Kossuth 1849 márciusában Debre-
cenbe tartván. A Himnusz elhangzása után a Re-
formátus Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola 

/ s 

tanulói és az Arany János Uti Óvoda apróságai 
zenés irodalmi műsort adtak elő, majd az emlék-
tábla mellett elhelyezték az önkormányzat, az is-
kola és az óvoda koszorúját. 

Délután 16 órakor nyílt meg a Tolnay Klári 
emlékmű-kiállítás a Művelődési Központban, 
ahol Gyabronka József színművész tartott nyitó 
beszédet. A Pincegalériában a kétszeres Kossuth-
díjas kiváló művésznő személyes használati tár-
gyai, kitüntetései mellett megtekinthettük apálya-
futását kísérő fotókat, újságkivágásokat, színházi 
kosztümöket és kellékeket. 

Ugyancsak 14-én est 19 órakor fáklyás felvonu-
lás volt, melyet koszorúzás követett a Kossuth 
téren a fáklyák fényében, az ünneplő tömeg pedig 
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ban - többek között - részleteket 
hallottunk Petőfi Sándor naplójá-
ból és francia nyelven élvezhettük 
a szabadság himnuszának szövegét 
és dallamát, a "Marseillaise"-t. 
Ünnepi köszöntőt Tóth Tibor, a 
Bercsényi Miklós Gimnázium ta-
nára mondott. Ezután az ünneplő 
tömeg a Kossuth-szoborhoz vo-
nult, ahol a pártok, szervezetek 
képviselői elhelyezték koszorúikat 
a szobor talapzatán. 

A rendezvénysorozat délután is 
folytatódott: a Városi Könyvtár-
ban 48-as témájú filmeket vetítet-
tek, a Pódiumteremben pedig tör-
ténelmi játszóházat szerveztek a 

gyertyagyújtással tisztelgett a szabadságharcban kisebbeknek. Pató Róza szobrász 
részt vevők emlékének. irányításával Kossuth-plaketteket készítettek 

Az ünnepségsorozat 15-én 9 órakor a katolikus gipszből, de agyagból is alkottak tárgyakat. A Mű-
temetőben folytatódott. A szolnoki csatában ele- velődési Központ munkatársainak segítségével a 
sett honvédek tiszteletére emelt emlékműnél a kézművesség rejtelmeibe nyertek betekintést az 
Hunyadi Úti Általános Iskola tanulóinak előadá- érdeklődők. Bárki kipróbálhatta ügyességét - vagy 
sában irodalmi összeállítást hallhattunk, majd Ba- ügyetlenségét ezen a területen. Készültek itt szal-
jusz Katalin alpolgármester mondott ünnepi be- ma és nemzeti színű szalag kombinációjából ko-
szédet. Ezt követően Dr. Laczkó Béla prépost és kárdák, birkagyapjúból tarisznyák, 48-as dobok, 
Visky Lator Elemér református lelkész ökomeni- huszárcsákók, lovak farostlemezből és raffiából, 
kus könyörgést tartott. A pártok, intézmények és valamint gyöngyös párták és masnik. Aki alkotás 
iskolák koszorúinak elhelyezésére gyönyörű táró- közben megéhezett, a Pilvax Kávéházban kapható 
gatózene kíséretében került sor. szendviccsel, édességgel csillapíthatta éhségét. 

A temető kijáratánál hintók és lovas huszárok Végezetül a Miklós Néptáncegyüttes tagjainak 
csatlakoztak az ünneplő tömeghez, majd a menet közreműködéséve l táncház szórakoztat ta a 
elindult a Művelődési Központban sorra kerülő résztvevőket. 
megemlékezésre. Az aulában a Miklós Néptánc- S z ű c s Z s u z s a 

együttes fogadta az érkezőket, a 
Pódiumterem előtt pedig forró 
teát kínáltak a rossz időben átfá-
zott embereknek. A lelkeket azon-
ban belülről is melegítette a haza-
fiasság érzése. 

A zsúfolásig megtelt pódiumte-
remben a Kodály Zoltán Zeneis-
kola fúvószenekarának játéka már 
érkezéskor ünnepi hangulatot te-
remtett, fokozta mindezt a Bercsé-
nyi Miklós Gimnázium diákjainak 
és a Református Ének-Zene Tago-
zatos Iskola énekkarának irodalmi 
összeállítása. A színvonalas műsor-
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AZ IDÉN CSAK HÁROM KÓRUS SZEREPELT 
.. mindenik gyerek 

kis antennája legyen a zenének, 
maga is hangszer; síp, /zür ás vond, 
mit fölzenget az ének" 

Vészi Endre : É N E K L Ő ISKOLA című költeményé-
nek fent idézett soraival nyitotta meg Bihari József, a 
Kulturális Szervező és Szolgáltató I roda munkatársa már-
cius 18-án a 61. É N E K L Ő I F J Ú S Á G bemutatóját . 

A Pódiumteremben tar tot t rendezvényen először nép-
dalcsokrot hal lot tunk Kodály Zol tán gyűjtéséből a kóru-
sok közös e lőadásában Vargáné Egyed Ildikó vezetésé-
vel. 

A műsor első szereplőjeként fel lépő fegyverneki Álta-
lános és Speciális Szakiskola énekkara népdalokat és Ko-
dály-Biciniumokat adott elő. Műsorukat ifj. Somorjai-
Kalmus: Üzenet a kék bolygóhoz című műve zárta, amit 
a karnagy: Kovács Zol tán maga kísért zongorán. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Gyermekkórusa 
ismeretlen szerző: D o n a nobis pacem, Bárdos L.: Szőlő-
hegyen körösztül és Liszt F.: Hajnalozó című számának 
előadásáért kapot t őszinte elismerést és jól megérdemelt 
tapsot. Vezényelt: Csirmaz László. 

Harmadikként lépett pódiumra a Hunyadi Út i Általá-
nos Iskola Énekkara, Vargáné Egyed Ildikó vezetésével. 
A szépen előadott népdalcsokor után tőlük is hallottuk a 
fent említett Bárdos Lajos művet és az ismeretlen szerző 
fohászát a békéért . Műsorukat Balázs Árpád Tavaszi 
körtánca zárta jókedvű, hangulatos előadásban, amit még 
fokozott Kormos Sándor remek zongorakísérete. 

A kéttagú zsűri: Vajna Katalin, a K Ó T A Országos 
Szövetsége és Balogh Istvánné, a K Ó T A megyei képvise-
letében nagyon igazságos döntést hozott, mindhárom kó-
rus aranyminősítést kapott . 

A bemutatót követő megbeszélésen a vendégek elis-
merésüket és köszönetüket fejezték ki a kórusvezetők-
nek, majd szakmai kérdésekről tárgyaltak. Elhangzott 
többek között az is, hogy az eredményes felkészülést 
mennyire akadályozza az időhiány. A jó énekes tanulók 
másutt is elfoglaltak, tehát csak az iskola vezetőinek se-
gítségével lehet biztosítani az énekkari próbákat . 

Kevés szereplő: mindössze öt kórus jelentkezett az idei 
találkozóra, de ket tő még abból is lemorzsolódott . Talán 
jövőre többen lesznek! A kultúráért mindenkinek meg 
kell tenni mindent, amit csak lehet. Az É N E K L Ő IFJÚ-
SÁG lényege: megmutatni , mit tudunk. A zenei nevelés-
hez a bátor kiállás és szereplés is hozzátartozik. 

Hajnal J-né 

"A NAT ÉS A SÉRÜLT GYERMEKEK" 
címmel tartott előadást Törökszentmiklóson Dr. Illyés 

Sándor, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola főigazgatója, a Hunyadi Úti Általános Iskola Eltérő 
Tantervű Tagozata és a "Kézenfogva" Alapítvány szervezé-
sében. 

Az egész napos program két részből állt: a professzor úr 
délelőtt a szülőknek, óvónőknek és a Hunyadi Úti Ált. Isk. 
nevelőinek tar to t t előadást a N E M Z E T I ALAPTAN-
TERV-ről, délután pedig találkozott a terület pedagógusai-
val. A beszélgetés három téma - a pedagógusképzés és to-
vábbképzés, az iskolában folyó oktató-nevelőmunka, vala-
mint a NAT - köré csoportosult. 

A képzéssel kapcsolatosan a Professzor Úr kiemelte, hogy 
a főiskolát fel kellene vinni egyetemi szintre, a tanítók is 
szeretnének gyógypedagógiai végzettséget szerezni, a gyógy-
pedagógiai főiskolán a szakosodás a fogyatékosság típusa 
szerint él, nem tantárgyi és életkor szerinti, valamint azt, 
hogy a végzett fiataloknak csak egy része dolgozik e terüle-
ten, mert nincs kötelező elhelyezése, mint 50 éve. 

Tájékoztatást adott a hosszú ideje itt dolgozó tanítóknak 
egy "működési bizonyítvány" megszerzésének lehetőségé-
ről, majd szólt az intenzív továbbképzés anyagiak miatti 
bizonytalan jövőjéről is. 

Ezután a megyéből összegyűlt gyógypedagógusok és taní-
tók a mindennapos iskolai munka gondjairól beszéltek. Sür-
gették logopédia-szakoktatását a tanítóképző főiskolán, mi-
nél több gyógypedagógiai anyag beépítését az óvónő- és 
tanítóképzésbe, tájékoztató füzet kiadását az Eltérő Tanter-
vű Tagozatokról... Egyre több az egyéni bánásmódot kívánó 

gyermek, s nekik olyan "megfelelő" osztályban lenne a he-
lyük, ahol egy kihelyezett tanfolyamon továbbképzett nevelő 
vagy utazó gyógypedagógus tudna velük foglalkozni. Meg-
oldást jelenthetne az is, ha az önkormányzatok Pedagógiai 
Szakszolgálat működtetéséhez segítenék hozzá azt az in-
tézményt, ahol ilyen irányú szakemberek dolgoznak. 

Harmadik téma a Nemzeti Alaptanterv volt újra, gyógy-
pedagógus szemmel! Kikre szól? Tudják-e majd teljesíteni? 
El fog-e vezetni a vizsgarendszerhez? Kidolgozzák-e azt 
rájuk vonatkozólag is stb.? 

Dr. Illyés Sándor főigazgató válaszában leszögezte: Csak 
akkor nevezhető "NEMZETI"-nek, ha az ország egyetlen 
polgára sincs kirekesztve belőle! Az átlaggyermekre szól, de 
csak 50%-ban írja elő, mit kell kívánni tőle. A másik 50% 
eldöntése az iskola feladata. Ez így jó a gyógypedagógiának 
is. A követelményszintet sokan vitatják! A véleményeket 
részletesen be kell küldeni, az övékét elkülönítve fogják 
feldolgozni. 

A fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek együttneve-
léséről is beszél a NAT. Ebben az esetben ugyanúgy fenn-
marad az ő "joguk" minden szolgáltatáshoz, ami járna nekik, 
ha nem együtt nevelkednének. Szabad iskolaválasztás van, 
de a gyermek személyiségfejlődésének szempontjából kell 
megnézni, melyik iskola jó neki! 

Zárszavában a Professzor Úr kétségeit említette a NAT 
sorsával kapcsolatban, és aggodalmát fejezte ki az évek óta 
megfelelő irányítás nélkül sodródó magyar pedagógia miatt. 

Hajnal J-né 
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ÉVFORDULÓS KÉSZÜLŐDÉSEK NYOMÁBAN 
"Kedves Táncos! 

A MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES 20 éves jubileumi 
műsorának megbeszélése lesz... a Művelődési Központ Pin-
cetanyájában. Kérünk, hogy feltétlenül gyere el!" 

Legalább negyven ilyen szíves hangú meghívót hordtak 
szét a postások, és a címzetteknek több, mint fele össze is jött 
Szalavári Annának, az együttes vezetőjének kérésére a kí-
vánt időpontban. 

Amíg gyülekeztek, sokéves videofelvételek segítettek 
visszaidézni a régi, kedves emlékeket. Nagy derültség köze-
pette találgatták, ki kicsoda, melyik táncot hol és mikor 
vették fel. Őszinte elismeréssel adóztak egymásnak régi tu-
dásukért, ügyességükért. 

A nosztalgiának azonban vége, gyerünk vissza a jelenbe, 
ill. a jövőbe! Június 5-én, pünkösdhétfőn lesz a jubileumi 
előadás. Dönteni kell, milyen táncokat vállalnak a régiekből! 
Ki, melyikre emlékszik még? Gyors felsorolás és szavazás 
után kialakult az öt számból álló műsor, természetesen a 
mostani együttes és a legkisebb táncosok programja mellé. 

Az idő sürget, április elején kezdődnek is a próbák. A 
komoly családanyák és apák egy időre visszafiatalodnak 
gondtalan iíjúságukba. Lám, mire jó egy ilyen jubileum! 

Még néhány apróság megbeszélése lesz hátra: a kissé 
kinőtt ruhák, cipők pótlása, az ünnepség lebonyolítása... 
mind részletkérdés. Fő, hogy a MIKLÓS NÉPTÁNC-
EGYÜTTES él, dolgozik és idáig már három hivatásos 
táncos került ki soraikból! 

Évfordulóra készül a Művelődési Ház Nyugdíjas Klubja 
is. A MIKLÓSI NAPOK keretében, július 16-án ünneplik 
tízéves fennállásukat. Vezetőjük Petik Györgyné, akit beteg-
sége miatt jelenleg Szabó Andrásné helyettesít. így tőle 
kaptam tájékoztatást a klub keletkezéséről és életéről. 

- Korábban is működött már nyugdíjasok ill. magányosok 
klubja, ebből alakult ki tíz évvel ezelőtt a mostani. 

Az idős embereknek szükségük van arra, hogy elbeszélges-
senek valakivel, hogy kipanaszkodhassák magukat. Kell ne-
kik egy kis bátorítás, támogatás, főleg, ha egyedül maradtak! 
Célunk, hogy ezt körünkben megtalálják. 

- Milyen programjaik vannak? 

- Évente többször találkozunk fehér asztal mellett. Ezen 
kívül kis ünnepség keretében együtt tartunk nőnapot, anyák 
napját, mindenki névnapját és karácsonyt is. Tagjaink ilyen-
kor kis meglepetést kapnak, műsorról pedig az iskolások, a 
Fehér Csillag Együttes és a Miklós Néptáncegyüttes gondos-
kodik. 

- Csak a szórakozás oldaláról nézve fontos a fiatalok jelen-
léte? 

Az öregeknek a fiatalokkal tartani kell a kapcsolatot! Ez 
az idősek tiszteletére neveli őket otthon és a családon kívül 
is. 

- Kikkel tartanak barátságot? 

- A kunhegyesi, jászladányi, martfűi és őrbottyáni klubbal 
járunk össze, évek óta. Kirándulásainkat kedvezményesen 
bonyolítja Tóta Nándor. Köszönjük neki, de a többi egyéni 
vállalkozó autóbuszsofőrnek is! 

- Hogyan tervezik a jubileumot? 

- A MIKLÓSI NAPOK keretében a tanyai kollégiumba 
hívjuk a baráti klubokat. Egynapos rendezvényt tartunk, 
amelyen műsorral fogjuk szórakoztatni egymást és önma-
gunkat. Előtte a környezetrendezésből vesszük ki részünket 
a kollégium körül. 

- A tagok még hogyan tudják hasznosítani magukat? 

- A Művelődési Központ rendezvényeit és a minket támo-
gató képviselők munkáját segítjük, erőnkhöz mérten. 

- Köszönöm a tájékoztatást és további hasznos időtöltést, 
vezetőjüknek pedig mielőbbi teljes gyógyulást kívánok az 
olvasók nevében is! 

Hajnal Jné 

A népi hagyományok ápolása érdekében 

Kézművesbörze pedagógusoknak 
Március 25-én az Apáról Fiúra Alapít-

vány börzét szervezett a Művelődési Köz-
pontban. A rendezvényre pedagógusokat 
hívtak meg azzal a céllal, hogy az itt szer-
zett tapasztalatok alapján ápolják és to-
vábbvigyék a kézművesmesterség hagyo-
mányait az oktatási intézményekben, és a 
gyerekek szélesebb körben kapjanak tá-
jékoztatást, gyakorlati útmutatást e mes-
terség területén. Egyfajta tapasztalat cse-
re volt ez a börze. A alapítvány aktivistái 
saját tevékenységük bemutatása mellett a 
későbbi munkájukban hasznosítható öt-
leteket is szívesen fogadtak az itt megje-
lent pedagógusok részéről. Többnyire 
óvónők érdeklődtek. Tiszapüspökiből és 
városunk óvodáiból érkeztek résztvevők, 

akik a gyakorlatban próbálták ki a mes-
terség fogásait: bőrből és gyöngyből kar-
kötőket, gyűrűket, csatokat készíthettek, 
de a szalmafonás és az origami területén 
is jártasságot szerezhettek. Az agyagból 
készült tárgyak alkotását Vass Áronnak, 
a 140 éve született híres mezőtúri faze-
kasmester dédunokájának segítségével 
sajátíthatták el. Láthattunk itt vázákat, 
nyakláncokat, plaketteket, ceruzatartó-
kat, amelyeket meg is lehetett vásárolni -
egyéb tetszetős ajándéktárgyakkal egye-
temben. 
Megkérdeztük az egyik meghívott óvó-
nőt, hogy mi a véleménye az alapítvány 
újabb kezdeményezéséről: 
- Hasznosnak tartom ezt a börzét, mert 

betekintést nyerhettünk a kézművesség 
titkaiba és az itt tanultak alapján folytatni 
tudjuk majd népszerűsítését. Mindez 
persze az anyagiakon is múlik. A gyere-
keknek segítséget nyújthatunk az alapok 
elsajátításához, ezzel lehetőséget kapnak 
a továbbfej lődéshez. Akik kedvet 
éreznek hozzá és van egy kis érzékük a 
kreativitáshoz, azok - bízom benne - fel-
nőttkorban is folytatják majd a mestersé-
get. Szerves része ez népünk kultúrájá-
nak, ezért nem szabad hagyni, hogy a 
feledés homályába merüljön. Jó lenne, ha 
minél szélesebb körben nyílna lehetőség 
a kézműveshagyományok ápolására. 

Szűcs Zsuzsa 
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Sofőrbál vetélkedővel 
Az Index K F T és a Városi Balesetmegelőzési Bizottság 

védnökségével a volán "szerelmeseinek" rendeztek ösz-
szejövetelt március 18-án a Strand Vendéglőben. 

Látszólag úgy tűnt, hogy egy hagyományos zenés -
táncos rendezvényen vesznek részt mindazok, akik jegyet 
vásároltak. Ennél azonban többet nyújtott ez a bál, ugyan-
is a tánc mellett lehetőség nyílott némi agytornára is. Az 
asztalokon kitöl tésre várakoztak az elméleti K R E S Z 
vizsgákhoz hasonlatos tesztlapok, amelyeket a Hungária 
Biztosító bocsátot t rendelkezésre. Gépkocsivezetőkről 
lévén szó sokan próbálkoztak a feladatlapok kitöltésével 
A hibátlan megoldások benyújtói értékes díjazásban ré-
szesültek. 

A rendezvény másik érdekessége az volt, hogy minden 
Sándor , József és Benedek nevű résztvevő - kedves 
gesztusként - dobozos sört kapott a jándékba. A névnap-
jukat ünneplők vacsorajegyei a ráírt nevek alapján külön 
sorsoláson vettek részt. Aki nem bizonyult szerencsésnek, 
még mindig reménykedhetet t a tombolában. A reggelig 
tartó bálon Benedek Zsolt és zenekara "húzta a talpalá-
valót" , já tékuk szüntelenül táncra csábította a résztvevő-
ket. 

A rendezvény jó alkalmat biztosított ahhoz is, hogy a 
városunkban élő sofőrök és nem hivatásos gépkocsiveze-
tők megismerjék egymást, együt tműködésük javuljon, 
hogy baj esetén az u takon segíteni tudjanak társaiknak. 

Szűcs Zsuzsa 

Lakótelepi farsang 

Jelmezek, népi tánc, 
kispályás foci 

Rohanó világunkban kevés figyelmet szentelünk 
szomszédainknak. Egy lakótelepen talán még a közös 
lépcsőházban élők is csak látásból ismerik egymást. Ez 
ellen próbálnak tenni a Fáy András lakótelepen, ahol 
élénk társadalmi élet zajlik. 

A múlt hónapban farsangot rendeztek, amely a 
gyermekek és egy diszkókirálynőnek öltözött apuka 
felvonulásával kezdődött. Valamennyi résztvevő na-
rancsot és csokoládét kapott, a három tagú zsűri pedig 
különjutalomban részesítette a legötletesebb jelmeze-
ket. Fokozódott a hangulat, amikor a Miklós Néptánc-
együttes négy fiatal tagjának közreműködésével kicsik 
és nagyok közösen igyekeztek elsajátítani az alaplépé-
seket. Végül az együttes tagjai bemutatót rögtönöztek, 
így magasabb fokon is ízelítőt kaphat tunk népi 
táncból. 

Az izgalom tetőfokán kezdődött a kispályás labda-
rúgó-bajnokság. A népes szurkolótábor buzdítása 
mellett négy csapat harcolt az első helyért. 

A 2. számú választókörzet szerves magja a Fáy la-
kótelep. Független képviselője Fehér László, aki évek 
óta tevékenykedik a lakóközösségben. Mint azt el-
mondta, nem ez volt az első rendezvényük. Tavaly 
lakótelepi majálist szerveztek, amelyet az idén szeret-
nének megismételni. Negyedévente közös programo-
kat iktatnak be a lakótelep életébe. Hétvégeken kispá-
lyás labdarúgó mérkőzéseket tartanak a társadalmi 
munkában készült sportpályán. Négy csapatuk van, 
akik közül a Fáy I. évek óta az elsők között szerepel a 
városi tömegsportrendezvényeken. Pályázatok útján 
támogatást kaptak a játszótér kiépítéséhez. Szeretné-
nek hagyományt teremteni a farsangi mulatságok és 
egyéb rendezvények területén is, mert fontosnak tart-
ják ezek közösségformáló erejét. 

Szűcs Zsuzsa 

Hét hónapig tartó kezelés után 

Anikó a gyógyulás útján 
Olvasóink bizonyára emlékeznek Anikóra, a leukémiában 

szenvedő kislányra. Sorsát figyelemmel kísérve e lmondhat juk, 
hogy a hét hónapja tar tó gondos orvosi kezelés jó eredménnyel 
zárult. A kislány jelenleg jól érzi magát, állapota stabilizálódott. 
A laboreredmények is kielégítőek, a beül tetet t kanült már 
eltávolították. Azonban továbbra is szükség van utókezelésre: 
négy hétig - heti egy alkalommal - vissza kell még menniük a 
szegedi klinikára, és további két évig havonta ellenőrzésre jár-
nak majd Szegedre. Továbbra is különös figyelmet igényel: 
kerülnie kell a fertőzésveszélyt, a vérzékenység miatt pedig a 
sérüléssel járó eséseket, kisebb baleseteket. Nem könnyű dolog 
ez az örökmozgó kislány esetében! A serdülőkor eléréséig 
bármikor kiújulhat a betegség, ezért végleges gyógyulásról csak 
utána beszélhetünk. Valamennyiüket - kiváltképpen Anikót -
lelkileg is nagyon megviselte az elmúlt hét hónap. Édesanyjával 
együtt legutóbb négy hétig tar tózkodott a klinikán. Most örül, 
hogy itthon lehet, de nehéz az átállás. A sokat szenvedett 
csöppség talán érzi, hogy bármikor visszakerülhet akár hosz-
szabb időre is. 

Lapunkban már tolmácsoltuk a család köszönetnyilvánítását 
mindazoknak, akik segítettek nehéz helyzetükben. Nem szól-
tunk azonban Dr. Nagy Mária körzeti orvosról, aki a kislány 
itthon tartózkodása esetén vállalta a beültetet t kanül átmosá-
sát, injekciózást és egyéb teendőket . Segítsége nélkül Anikó 
ritkábban jöhetet t volna haza. Asszisztensével és a védőnővel 
együtt emberséges magatartást tanúsítottak, amely hitet adott 
a gyógyuláshoz. 

Külön köszönet illeti az Alföldi Gabonaipar i Rt kollektívá-
ját. Amint tudomást szereztek a kislány betegségéről, azonnal 
felajánlották egyik gépkocsijukat a gyakori utazásokhoz. Hóna-
pok óta segítenek ily módon. Több alkalommal jelentős össze-
get jut tat tak a családnak és ezt a továbbiakban is tervezik. 
Bízunk benne, hogy anyagilag ismét egyenesbe jönnek, az el-
múlt nehéz időszak pedig soha nem ismétlődik meg a család 
életében! 

Szűcs Zsuzsa 
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RÁNYITNI A FÜLEKET A ZENÉRE 

BESZÉLGETÉS A FIATALOKRÓL ÉS A 
ZENÉRŐL BENKŐ LÁSZLÓVAL 

A közelmúltban megyénk több városának zenei eseménye 
volt Benko Lászlónak, az Omega együttes billentyűsének 
"Alfától az Omegáig" c. műsora. A cím önmagában becsa-
pós lehetett volna, ha nem az áll utána: rendhagyó hangver-
seny, a középiskolai filharmónia bérletsorozat utolsó előa-
dása. A közismert zenészt, a Gong Lemezkiadó tulajdonosát 
a Pódiumteremben sikerült az autógramm kenik gyűrűjéből 
néhány percnyi beszélgetés erejéig kiszakítani. 

Az Omegások magyar zenekarként elsőként örökítették meg tenyér-
lenyomatukat a belvárosi Rock City étteremben, ahol hagyományte-
remtés célzattal a honi sztárok kézmintázata díszíti majd. a falakat. 

- Hogy kerültél egy vidéki kisvárosok középiskolásai számára 
szervezett filharmóniai bérletsorozatba? 

- Akik ismernek, és nagyjából nyomon követik a dolgai-
mat, nem különösebben csodálkoznak ezen. Már másfél 
évvel ezelőtt is volt valami hasonló húzásom, amikor a Ze-
neakadémián összejöttünk néhányan zenészek, akik külön-
böző hangszeren játszanak. Kitaláltam - kitaláltuk hogy 
csinálunk egy olyan hangszerbemutatót, amely végigköveti 
a hangszerek kialakulását, fejlődését attól a pillanattól, ami-
kor az ember rájött, hogy a zene a szórakozás egyik formája, 
s hogy az eszközöket "zenélésre" használhatja. Minden léte-
ző hangszert bemutattunk, s eljutottunk egészen napjainkig. 
Akkor merült fel a gondolat, hogy jó volna általában a zenét 
is szélesebb közönség előtt bemutatni. 

- De miért éppen most, és miért középiskolásoknak? 

- Mert úgy érzem most és éppen ennél a generációnál van 
szükség rá. Óriási hiányokat látok ennél a korosztálynál még 
az un. könnyűzenében is. Régen az volt a gond, hogy el 
voltunk zárva Európától, Amerikától, s rengeteg stílus, ze-
nemű, előadó nem jutott el hozzánk. Most kitárult előttünk 
ugyan a világ, de nem lett jobb a helyzet. A fiatalok megza-
varodtak a túlkínálattól, rengeteg értékes zene kívül esik a 
figyelmükön, ugyanakkor szinte ellepi őket a rengeteg 
ocsmány vagy giccses, zenének nevezett kereskedelmi ügy-
let. Arra gondoltam, megpróbálok ezen a magam eszközével 
segíteni, összeszedek minél több zenei formát egy kalapba, 
minél többől egy kis ízelítőt adok, hogy legalább látótérbe 

kerüljenek. Erre kiválóan alkalmas a szintetizátor, s én min-
den előnyét ki is használom. 

- Valami missziófélének tekinted ezt? 
- Ha hirtelen nem jut eszünkbe kevésbé fellengzős szó, 

igen. Mivel nekem a zene a mániám, az is mániám, hogy 
lódítsak ezen a téren valamit, ha tudok. Annak idején a 
rockkal kapcsolatosan meggyőződésem volt, hogy mi húztuk 
a generációnkat a progresszív zene felé, megváltoztattuk a 
közízlést. Ez így is volt, s azt hittem, ezután már magától is 
javulni fog a helyzet, de tévedtem. Egyoldalúan eluralkodott 
a fiatalság körében a metál és a rap, más szinte nem is létezik 
számukra. Egy hónapig tart a sorozatom, bejárok néhány 
megyét, sok-sok várost, s ha egy-egy alkalommal eljön 150-
200 gyerek, meghallgatja az egyvelegemet, hátha felfigyel-
nek rá, hogy jé, másféle zene is létezik, s nem is olyan rosszak. 
Úgy érzem, nem hiábavaló, amit csinálok, a gyerekeknek 
tetszik a műsor, rácsodálkoznak egy-egy stílusra. Talán ezu-
tán majd jobban válogatnak. 

- Ez az előadássorozat elég sok idődet leköthet, s ott a Gong 
is. Jut idő másra is? Van valami készülőben? 

- Nemsoká kijön az Omega lemez, s megjelenés után 
szeretnénk belőle egy turnét csinálni. Megint összeáll a csa-
pat, s ha anyagilag kivitelezhető lesz, tudunk stadionméretű 
koncerteket finanszírozni, körbejárjuk az ország nagyobb 
városait, esetleg kimegyünk külföldre is. Folytatódik a Lexi-
kon sorozatom, mostanában jelent meg az Impresszió című 

Bolba Lajos és Benkő László 

CD-m. Azt hiszem, ez már az ötödik a sorozatban, s terve-
zem a folytatást is. Úgy veszem észre, kell ez a fajta instru-
mentális szintetizátorzene, szeretik háttérzeneként hallgat-
ni. 

Mi van még? Ja, a Friderikusz meghívta az Omegát egy 
felvételre, pontosan még nem tudom, mi az elképzelése, de 
a nagy dobás valószínűleg az lesz, hogy Lauxszal - aki nem 
volt a Stadionban - összehoz bennünket. Hogy mikor, melyik 
műsorában kerülünk képernyőre nem tudom, de valamikor 
a közeljövőben. 

PÁSZTOR 
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TALALKOZAS TOLNAY KLARIVAL 
ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS A 

PINCEGALÉRIÁBAN 
Hogyan is kezdődött? Valamikor, másfél évvel 

ezelőtt a Művelődési Központ egyik galéria melletti 
kis szobájába "beköltözött" Balla István bőrész -
akinek csodálatos munkáival nem sokkal előtte 
ismerkedhettünk meg a Pincegalériában s mint 
új lakó elkezdett berendezkedni* Titokzatos cso-
magok vándoroltak fel az emeletre, mígnem a kis 
helyiség szinte zsúfolásig megtelt* De rendhagyó 
fészekrakás volt ez! Az arra tévedő kíváncsiskodó 
igencsak meglepődhetett, mert benyitva az ajtón, 
mintha egy színházi raktárba csöppent volna be* 
Színházi kosztümök és kellékek mindenütt, és ren-
geteg fotó* 

A rejtély nyitját maga Balla István adta a kezünkbe. 
Egy rendhagyó, országos viszonylatban is egyedülálló 
kiállításhoz gyűltek itt az anyagok, a bőrész Tolnay 
Klári kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes Művész 80. 
születésnapja alkalmából tervezett egy életmű-kiállí-
tást rendezni, a művésznő hosszú és sikeres pályafutá-
sát felidézni olyan bőséges anyaggal, olyan komplexi-
tásban amelyhez hasonlóval még nem találkozhattak 
a színházat szeretők. 

- Öt éve folytatom a gyűjtőmunkát - mesélte Balla 
István. - Az egész azzal kezdődött, hogy felkértem Tolnay 
Klárit egyik kiállításom megnyitására„ elvállalta, aztán 
később még jónéhányat is. Egy alkalommal elvitt a laká-
sára, mindent megmutatott, s akkor, ott a sok érdekeset 
látva merült fel bennem a gondolat, jó volna azokat 
megőrizni, sőt közkinccsé tenni egy kiállítás keretében. 
Tetszett neki az ötlet, s szinte mindenét nekem adta, amit 
eddig élete során megőrzött, még számára igen becses 
dolgokat is. Nem elégedtem meg ennyivel, elkezdtem a 
gyűjtőmunkát, mindenhova elmentem, ahol reméltem, 
hogy vele kapcsolatosan találok valamit. Színházi ruhatá-
rakat túrtam fel, rokonokat, ismerősöket kerestem meg, s 
mindent összeszedtem, amit csak lehetett. 

A kis szoba lett a tárolóhelyiség, itt rendezgette 
Balla István az anyagokat, keretezte a fotókat, ide 
gyűjtögette a segédeszközöket. Úgy gondolta, hogy itt 
nyugodtan, háborítatlanul, segítőkész emberekkel kö-
rülvéve dolgozhat, s mikor minden kész, felkerekedik, 

s eredeti elképzeléseinek megfelelően munkájának 
gyümölcsét közkinccsé teszi. 

így is lett. Eltelt közel másfél év, a kiállítás óriási 
sikert aratott Szentesen, Budapesten a Várszín-
házban, Mohorán - Tolnay Klári szülőhelyén - Bala-
tonkenesén, s a körút után a már nem titokzatos 
csomagok március elején visszaérkeztek Törökszent-
miklósra. A Művelődési Központban rendezett kiállí-
tást soha nem tapasztalt érdeklődés előzte meg, s a 
március 14-én tartott megnyitó előtt már fél órával -
a szervezők bölcs előrelátással itt tartották meg -
zsúfolásig megtelt az épület nagy előcsarnoka. A meg-
nyitó méltó volt a kiállításhoz. A Kodály Zoltán Ze-
neiskola tanári fúvósötösének színes repertoárú zene-
blokkjai között a Bercsényi Gimnázium diákjai mond-
tak prózákat és verseket, majd Gyabronka József, a 
barát és színésztárs állt a művésznő virágkoszorúval 
övezett hatalmas portréja alá. 
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- Öt színdarabot játszottunk együtt - emlékezett -, 5 
valami érdekes mindig történt a próbákon, a színfalak 
mögött. Tolnay Klári mindenkire sugározta szeretetét, 
bölcsességét, mindig adott egy-két jótanácsot a fiatal szí-
nészeknek, amelyeket ők azóta is hordoznak magukban. 
Mellette lazának, szárnyalónak érezhettük magunkat a 
próbákon és előadásokon is, mert mindenféle sztárallürök-
tői mentes, közvetlen, szeretetre méltó partner volt Most, 
hogy a megnyitó előtt egyedül végignéztem a kiállítást, 
mégis zavarba jöttem. Meg voltam illetődve ettől a hatal-
mas életműtől, s attól, hogy ha egy szikrányit is, de én is 
részese lehettem. 

A Pincegalériába belépve az átlagember is valami 
hasonlót érezhetett. Az életmű-kiállítást valóban egy 
életmű kiállítása lett, a néző mintha valóban Tolnay 
Klári életébe lépett volna bele. A tükörrel, székkel, 
toalettasztallal - amin minden ott volt, aminek egy 
öltözőben lennie kell: fodrászeszközök, műszempillák, 
púderek, rúzsok, szemfestékek, stb - berendezett "öl-

pillanatok Tolnay Klári jóvoltából közvetlenné, test-
közelivé váltak, mert ő maga írt a képek paszportú-
rájára néhány sort, azt ami éppen azokról eszébe ju-
tott: dátumot, neveket, egy-egy mondatot, rövid kis 
történeteket. Láthatók voltak személyes használati 
tárgyai - utazótáskája útieszközökkel, kalapdoboza 
kalapokkal, legyezők, ékszerek, és még lehetne sorolni 

tözőben" a kívülállót is megcsapta egy pillanatra a 
színház belső, intim világának atmoszférája, a kosztü-
möket, kellékeket, fotókat nézve lélekben maga is 
színpadra állhatott, átérezhette a nagyszerű sikereket» 
A sok-sok tárgy, fénykép végigkísérte a művésznő 
életét, a fotók megörökítették őt nagy szerepeiben, de 
megörökítették életének sok-sok pillanatát is. Ezek a 

-, legbecsesebb kitüntetései is - a Kossuth-díjak, az 
Érdemes Művész kitüntetés, a Göncz Árpádtól kapott 
Középkereszt -, s gyermekkorból megőrzött emlékei is. 

Egy teljes élet szinte teljes képét varázsolta Balla 
István elénk, a vendégkönyv tanulsága szerint sokak, 
nagyon sokak elé. Köszönjük. 

PÁSZTOR 
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"SZEREPÁLMAIM NINCSENEK, DE JÓ SZÍNHÁZBAN SZERETNÉK DOLGOZNI 

MEGNYITÓ UTÁNI BESZÉLGETÉS 
GYABRONKA JÓZSEFFEL 

A Tolnay Klári életmű-kiállítás után sokan megro-
hamozták Gyabronka Józsefet. Szerencsére nagyon 
nem sietett, így volt idő kivárni azt a kedvező, ostrom-
szünetnyi pillanatot, amikor rövid időre - a felfedezte-
tés hamar bekövetkező percéig - félrevonulva róla, 
színészi pályafutásának jelenlegi stádiumáról is lehe-
tett vele néhány kérdés és válasz erejéig beszélgetni. 

- Ha jól tudom , jelenleg Győrben jászol. Társulati 
tagként vagy vendégként, s ha ez utóbbiról van szó, mire 
szól a meghívásod? 

- Valóban Győrben játszok, Steinbeck: Egerek és 
emberek című darab jában . Vendég vagyok, s a meghí-
vás eredet i leg e r re a, darabra vonatkozott , de úgy néz 
ki, ta r tósabb kapcsolat alakul ki köztem és a társulat 
között. Megkedvel tük egymást a színészekkel és a szín-
ház vezetésével egyaránt, s már alakulgatnak az elkép-
zelések a további együt tműködésünket illetően. Hogy 
szerződés vagy további szerepekre szóló meghívás lesz 
a végeredmény, az még nem dőlt el. 

- Ezek szerint szabadúszó vagy. Kényszerűségből vagy 
magad döntöttél így? 

- Is-is. Nagyon sokáig, tizenöt évig a Madách Szín-
háznál voltam, eléggé elkényeztetett helyzetben. Na-
gyon sok szerepet kaptam, kiváló par tnerekkel játszot-
tam - többek közöt t innen van a Tolnay Klárival való 
barát i kapcsola tom is -, de mint minden jó és szép az 
ember é le tében, ez az időszak is véget ért. Négy évvel 

zelőtt mér lege lnem kellett a hogyan továbbot, s úgy 
döntö t tem, szabadúszó leszek. Hogy jól döntöt tem-e, 
igazán ma sem tudom. Annyiban egy kicsit rosszabb a 
helyzet - nem is elsősorban a jelenre, mint inkább a 
jövőre gondolok -, hogy sosem tudni, ki, mikor, mivel 
bíz meg, megszűnt az a bizonyos gondoskodás, bizton-
ság, amit egy színész a színház tagjaként érezhet. 
Ugyanakkor sokkal szabadabb az életem, s működésbe 
lépett egy másfa j ta gondoskodás: az ismerősök, bará-
tok gondoskodása , akik ismerik képességeimet, szá-
mon tar tanak, s ha arra lehetőség van, hívnak, igényt 
ta r tanak m u n k á m r a . Visszatekintve a négy évre, meg-
nyugtató, hogy volt já téklehetőségem, kaptam szerepe-
ket, s hosszabb távon sohasem voltam "munkanélküli" . 
Ráadásul szabadúszóként több színházban megfordul-
hat tam, sok-sok kollégával dolgozhattam, változatos 
stílusokkal is megpróbá lkozha t tam. 

- Több színház, sok darab, sok szerep. Voltak, vannak-
e szérepálmaid, s ha igen teljesültek-e? 

- A válasz nagyon egyszerű: nincsenek szerepál-
maim. Nincs olyan szerep, amire gondolva azt monda-
nám, hű de szeretném megkapni , ha nem játszhatom 
el, az világfájdalom lesz számomra. Ha lennének, na-
gyon félnék tőlük. H o n n a n tud jam előre megítélni, jól 
játszom-e majd el? Hogy egyéniségemre szabott-e a 
szerep? A nagy szerepálom legyen a nagy bukás? Nem. 
Inkább megvárom, amit hoz nekem sors, örülök a tőle 
kapott lehetőségeknek. 

H a valamire vágyom, az az, hogy egy jó színházba 
kapjak meghívást, egy igazán értelmes, rá te rmet t ren-
dezővel, olyan színdarabokat állítsunk színpadra, ame-
lyekben a színészek és rendező egyaránt jól érzik ma-
gukat, s mindannyian a sikert ambicionálják. Manap-
ság egyre nagyobb ritkaság, hogy ér te lmes emberekkel , 
értelmes fe ladatokon lehessen dolgozni, s ilyenekről 
á lmodunk néhány százan, színészek szerte az ország-
ban. 

PÁSZTOR 
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Téli ülőfürdővel bővült a strand 
N e m tö l tö t ték té t lenül a telet a s t rand üzemel te tő i . F e b r u á r 8-i határ i -

dővel, h á r o m millió for in tos önkormányza t i támogatással meg tö r t én t a női 
és férf i szociális b lokk tel jes felúj í tása. Ú j zuhanyzók, mosdó- és WC-kagy-
lók vár ják a vendégeke t , k icseré lődöt t a vizesblokk, s vadona tú j a csempé-
zése is. Az ü z e m e l t e t ő köl tségén készült el az épület fű tés rendszere , az 
öl tözőrész fe lúj í tása és festése, valamint a bejára t i a j tó cseréje. 

Az igazi - bá r m é g kevesek által tudo t t - szenzáció azonban az, hogy több 
év el te l te u t án ismét lehetőség nyílt a téli ü lőfürdőzésre . Elkészült az 
épü le tben egy süllyesztett , c sempeburko la tú , 15 f ő fogadásá ra a lka lmas 
gyógyvizes m e d e n c e , amelyben a vízcsere n a p o n k é n t tör ténik, s bizonyos 
fokig akár g ő z f ü r d ő n e k is t ek in the tő . Az új szolgáltatás 60 Ft-ér t 9-16 óráig 
v e h e t ő igénybe. 

Az ö n k o r m á n y z a t és az üzeme l t e tők részéről nem lenne akadálya a 
mozgásszervi m e g b e t e g e d e t t e k ingyenes gyógyvízterápiájának, sőt a hely-
beni gyógytorna beveze tésének sem, amennyiben ezekről a TB-vel sike-
rü lne megegyezés re jutni . 

Húsvéti gomba-tojások 
Hozzávalók: lOdb keményre főtt tojás, 6 dkg 

vaj, 2 kanál tejföl, majonéz, mustár ízlés szerint, 
kevés só, fél citrom leve, 3-4 db szép, érett para-
dicsom. 

A tojások gömbölyűbb végét vékony pengéjű 
éles késsel levágjuk úgy, hogy felállítható legyen. 
A hegyesebb végéből csak annyit vágunk le, hogy 
egy mokkáskanál segítségével a sárgáját ki tudjuk 
kaparni. A vajat és a főtt tojássárgáját kikeverjük, 
hozzádolgozzuk a fehérje hulladékot is. A többi 
hozzávalóval jól kenhető masszává keverjük, 
majd púpozottan a felállított tojásokba töltjük. 

A szép, kemény paradicsomból gombakalap 
formákat szeletelünk (egy nagyobb paradicsom-
ból 4-5 szeletet is levághatunk (ezeket a már 
megtöltött tojások tetejére nyomjuk úgy, hogy 
hozzáragadjon. Végül majonézből (vagy fehér 
vajkrémből) fehér pettyeket nyomunk a piros 
gombakalapra. A tálca aljára saláta leveleket te-
szünk, és erre helyezzük a gomba formájú tojáso-
kat. 

A töltelékbe ízlés szerint tehetünk májkrémet 
vagy maradék főtt csirkemájat, és ízesíthetjük 
borssal vagy szerecsendióval. 

ízletesebb a tojásunk, ha sonkalében vagy 
kocsonyalében főzzük. 

MOTTO: 
"SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB KÉRDÉSEKBEN IS MEGÉRTJÜK EGYMÁST\ 
DE ELŐFORDUL, HOGY EGYSZERŰ KÉRDÉSEKBEN NEM" 

(ÖRKÉNY) 
AZ ERTETLEN UGYFEL 

(Monumentális dráma két felvonásban) 

SZEREPLŐK: KERESKEDŐNŐ (magán, kissé kele-
ties jelleggel), PÉTER (ő magán kívül van, jellegtelen), 
É R D E K L Ő D Ő (nem vásárló, attól elvették a kedvét) 

SZÍN: Tíz négyzetméteres, ízlésesen agyonzsúfolt helyi-
ség, "A K Ö V É R E K KÉRETNEK KINT MARADNI!" fel-
irattal. 

I. felvonás 
É R D E K L Ő D Ő : (be,) 
KERESKEDŐNŐ: (ki!) (Hatalmas szünet, hőseink ne-

hogy kifáradjanak ezen minden szempontból igényes dráma 
hiteles megformálásában.) 

II. felvonás 

ÉRDEKLŐDŐ: (vár) 

KERESKEDŐNŐ: (végre, vissza) 
ÉRDEKLŐDŐ: (mielőtt még néma leventének néznék): 

Jó napot kívánok! 
KERESKEDŐNŐ: (rövid gondolkodás után): Jó napot! 
ÉRDEKLŐDŐ: Már megbocsásson, hölgyem, amiért za-

varom és forgalmat csinálok Önnek, de megkérdezem, hogy 
kapható-e Önöknél zöld-fehér csíkos póló. Ja, és bocsánat, 
hogy élek s ide tévedtem be, nem pedig a többi húsz ilyen 
jellegű üzletbe! 

KERESKEDŐNŐ: Zöld vagy fehér? 

ÉRDEKLŐDŐ: Nos, és úgy gondoltam, hogy zöld-fehér 
csíkos! 

KERESKEDŐNŐ: Nagyon szép fehér, és nagyon szép 
zöld pólóm van. 

ÉRDEKLŐDŐ: (Köti az ebet a karóhoz, pedig az már 
nyüszít, az istenadta!): Nekem zöld-fehér csíkos kellene! 

(DRÁMAI-FORDULAT): 

KERESKEDŐNŐ: (hátra): P e t e r ' Gyere már, mer egy 
értetlen ügyfél van! 

PÉTER: (jön, korrigálna, de sikertelenül) 

ÉRDEKLŐDŐ: (FELHÁBORODVA): Nnnna, ide sem 
jövök többet! (el) 

KERESKEDŐNŐ: Nem baj, megvan a törzsvásárlókö-
röm! 

FÜGGÖNY 

Ez a dráma nem fajult tragédiává, mert végül mindenki 
jól járt. Az érdeklődő másutt vásárlóvá vált, megkapta, amit 
akart és nem megy többé ebbe az üzletbe. Ha saját értelmi 
képességeire lesz kíváncsi, köszöni szépen, csináltat egy IQ 
tesztet! 

A kereskedőnőhöz csak a törzsvevői járnak, és nem zak-
latják mindenféle idétlen kívánsággal. Végtére is, minek 
izgassa magát az, aki ilyen űiodorral meg tud élni egy szűk 
vásárlói körből, a gombamód szaporodó és tönkremenő 
vállalkozások világában. 

Befejezhetnénk úgy is, hogy "Aki nem hiszi, járjon utá-
na!" Ezt azonban csak mazochistáknak, illetve süketeknek 
tudnám ajánlani. így - azt gondolom - a történetnek nincs 
vége, mert a mindenki számára megfelelő megoldás még 
nagyon messze van. Túl a "megértéshegyen", de túl a "tole-
ranciahegyen" is! 

(NEMÁR) 
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A SEMMINEL A BIZONYTALAN IS 
ÍGÉRETESEBB VOLT 

ÉLETKÉPESNEK BIZONYULT AZ 
AGROMIKLOS KFT 

sükhöz szükséges, s megkezdődött a létért való 
küzdelem. 

- Nagyon észnél kellett lennünk, mikor el kellett 
dönteni, mire adjuk a pénzünket, - emlékezik visz-
sza Szabó István ügyvezető igazgató -, hiszen tud-
tuk, hogy a hitel visszafizetése mellett megélheté-
sünket is biztosítani kell. Mivel a kft 60 tagja 
műhelydolgozó és traktoros, 30-an pedig a tehe-
nészeti ágazatból kerültek ki, megvettük a tsz gép-
javításra, alkatrészgyártásra kompletten felszerelt 
műhelyét, a 23 traktorból, 7 kombájnból, silózó-
ból, több teherautóból és a szükséges munkagé-
pekből álló gépparkot, s öt istállót 250 fejőstehén-
nel. Úgy gondoltuk, ez megfelelő alap lesz ahhoz, 
hogy egyrészt minden tagunknak munkát tudjunk 
biztosítani, másrészt pedig mint agrár kft ered-
ményesen tudjunk működni. 

jRajtra készen 

- Honnan szerez munkát, hogyan működik a kft? 
- Kezdjük talán a saját berkeinkkel. A tehénál-

lományunk adott, az a harminc tehenésznek biztos 
munkát ad. Havonta 110.000 1 extra tejet terme-
lünk, ami egy részét saját tejboltunkban értékesít-
jük, zömét a városban hordjuk tíz különböző hely-
re - boltok, óvodák, stb -, a maradékot pedig a 

Tavaszi munkák kezdete előtti csendélet 

Amikor 92 nyarán a hajdani nagyhírű tö-
rökszentmiklósi Tiszatáj Termelőszövetkezet 
csődöt jelentett, e csődeljárást levezető cég két 
alternatívát vázolt fel: vagy nem történik sem-
mi, s a Tiszatáj is a semmivé lesz, vagy a tagok 
kft-t - kft-ket - alakítanak, kivásárolják az 
eszközkészlet nagy részét, s az így befolyt ösz-
szegekből adósságait kifizetve, ha összezsugo-
rodva is, de megmarad a szövetkezet. Igen ám, 
de ki vállalja a rizikót? Ki ugorjon a sötétbe, 
hogy a másik biztonságban lehessen? Hosszú 
egymásra várás következett, s már-már úgy 
tűnt, a hajó teli legénységével együtt elsüllyed. 

Az utolsó pillanatban aztán mégis akadtak olya-
nok, akik rájöttek, ha azt szeretnék, hogy továbbra 
is munkahelyük legyen, ha fenn akarnak maradni, 
lépniük kell. Lassan, jól megnézve egymást, kör-
vonalazódni kezdett egy csapat, utánajártak a le-
hetőségeknek, s mikor úgy látták, akad némi re-
mény, kilencvenen kivették a szövetkezetből üz-
letrészüket, s 93 nyarán 16 milliós törzstőkével 
megalakították az Agromiklós KFT-t. Hét éves 
futamidőn, 90%-os kamattámogatás mellett 36 
milliós E B R O hitelt vettek fel, amiből megvásá-
roltak mindazt, amiről úgy gondolták, a működé-



1995. április 20. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 15 

Ceglédi Tejiparnak adjuk el. A tehenészetből 
származó bevételeink gyakorlatilag fedezik az ösz-
szes dolgozó bérét, az ágazat tehát biztos ka-
paszkodót jelent számunkra. N e m véletlen tehát, 
hogy a tavalyi nagyon aszályos évben takarmány-
gondjaink voltak, egyetlen tehenet sem vágtunk ki, 
inkább vásároltunk 20 vagon silókukoricát. Bér-
lünk 2200 ha földet, ami egyrészt fedezi a tehené-
szet takarmányszükségletét, másrészt búzát, ár-
pát, napraforgót termelünk rajta eladásra. Mivel 
elsősorban korai fajtát termelünk, tavaly sikerült 
elkerülnünk az aszályt, jó termésátlagaink lettek, 
s az értékesítésre sem panaszkodhattunk. Termé-
szetesen minden munkát saját magunk, saját 
eszközeinkkel végzünk, traktorosaink, gépműhe-
lyi dolgozóink vetnek, aratnak, kaszálnak, bá-
láznak, s természetesen gépkocsit is vezetnek. 

Emel let t természetesen minden lehetőseget 
megragadunk a bérmunkák megszerzésére. Első-
sorban a környék kisgazdáinak dolgozunk, Szájúi-
tól Fegyvernekig szívesen keresnek meg bennün-
ket, mert a lehető legolcsóbbak vagyunk, s ráadá-
sul - természetesen megbízható partner esetén -
utólagos kifizetést is elfogadunk. Vállaljuk teher-
gépkocsik, mezőgazdasági gépek javítását is, télen 
holtszezonban pedig 15-20 emberünk esztergá-

Azén akad még javítanivaló 

lyosként, marósként dolgozik bérmunkában a Me-
zőgépnél. Mindent összevetve eddig még sikerült 
elérni, hogy minden emberünknek mindig legyen 
munkája. 

- Ezek szerint nem is volt olyan félelmetes az ugrás 
a sötétbe? 

Tejbolt a piaccsarnokban 

- Na , azért kezdetben nagyon meg kellett 
küszködni. Munkát kellett keresni, keményen 
menni az üzlet után, terményeinkre vevőt kellett 
taiálni, s ez bizony nem ment egyik percről a má-
sikra. D e végül is megérte, másfél év alatt jó part-
nerkapcsolatokat sikerült kialakítanunk, a mun-
kába is biztos vevőkörünk van, s most már lénye-
gesen könnyebb a helyzetünk. Tudjuk fizetni hitel 
részleteinket, s a kezdő évben, 93-ban elkönyvelt 
4,5 milliós veszteségünket is sikerült tavaly ledol-
goznunk, sőt még egy kis nyereségünk is lett. Per-
sze ehhez kellett egy kicsit erősödni annak a bizo-
nyos tulajdonosi szemléletnek is, ma már egymás 
munkájára is figyelünk, s tudjuk, saját érdekeink 
is úgy érvényesülhetnek csak. ha a közét is szem 
előtt tartjuk. 

- Mit vár az Agwmiklós eltol az évtől? 

- Szeretnénk a tehénállományt 350-es létszámú-
ra növelni, ami nem tűnik lehetetlennek, hiszen az 
utánpótlást saját erőből tudjuk biztosítani. Inkább 
az időjárás függvényében a takarmánybiztosítás 
teheti kérdésessé a dolgot, ami viszont mást is 
kérdésessé tesz. Saját bérezésünkön szeretnénk 
javítani, mert induláskor a szövetkezeti normák-
ból indultunk ki, s bár tavaly tudtunk 15%-ot 
emelni, az átlagkeresetek még mindig csak 17-
18.000 Ft között mozognak. Ha lenne eső, s jó 
termés lenne, egy újabb 20%-kal léphetnénk elő-
re, hogy legalább az inflacióval lépést tartsunk. De 
sajnos ez nem rajtunk múlik. Ami igen, azt meg-
tesszük. Folynak a talaj munkák, a műtrágyázás 
befejeződött, a gépek műszaki vizsgára készen áll-
nak. Talán az ég az idén kicsit kegyesebb lesz 
hozzánk. 

PÁSZTOR 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
LEBUKTAK A 
TYÚKÓLAK 
FOSZTOGATÓI 

A törökszentmiklósi F. J-ről és T. L-ről már régóta nem 
mondható, hogy a becsületesség mintaképei. Mindkettőjük-
nek számtalan lopás és betöréses lopás van már a rovásán, 
tetteik miatt már többször kellett felelniük az igazságszolgál-
tatás előtt. Utoljára tavaly ősszel szabadultak a börtönből, s 
egy darabig úgy tűnt, kicsit megpróbálják fékezni magukat. 
Valahogyan átvészelték a telet is, de a tavaszt már nem 
tudták kivárni. Számukra annak bekövetkezte előtt eljött a 
kikelet, úgy érezték, valamit tenniük kell, a téli álomnak 
véget kell vetniük. 

Február végén útna,k indultak, tettek egy rövid szemlét a 
környékbeli utcákban, egyik portáról egy kézikocsit emeltek 
el, a másikon a tyúkólat látogatták meg, majd tartottak 
néhány napi szünetet. Aztán március 6-án immár gőzerővel 
vetették magukat a munkába, négy nap alatt kilenc lopást és 
betöréses lopást követtek el, s adódott olyan eset is, amikor 
egyetlen éjszaka négy helyen is tiszteletüket tették. Mivel 
elsősorban tyúklopásra specializálták magukat, ezekben a 
napokban a Radnóti úton és környékén lakó kertes házak 
lakói reggelente igen kellemetlen meglepetésben részesül-
tek. Kifosztott tyúkólak jelezték itt is, ott is a hívatlan éjsza-
kai látogatókat, s a rendőrségre sorban futottak be a felje-
lentések. 

Később aztán bővítették repertoárjukat. Akadt hely, ahol 
tyúkot ugyan nem, de fáskamrát találtak, s nem voltak restek 
zsákjaikkal ötször fordulni, hogy a szépen felhasogatott hét 
mázsa fát hazafuvarozzák. Az egyik udvarról rotációs kapát, 
a másikon levő műhelyből asztalosszerszámokat loptak el, 
az utcán álló teherautót pedig a ponyvaköteleitől szabadítot-
ták meg. A technika, sőt a zene is érdekelte őket, a Mezőgép 
raktárában trafók, kábelek, elektromos alkatrészek tetszet-
tek meg nekik, egy kíváncsiságból feltört gazdátlannak tűnő 
épületből pedig egy helyi zenekar teljes felszerelését: három 
elektromos gitárt és egy erősítőt lovasítottak meg. 

A feljelentések nyomán a rendőrök végezték munkájukat, 
kérdezősködtek, helyszíneltek, nyomokat rögzítettek, még 
végül munkájukat siker koronázta. Egy alkalommal éppen 
helyszínelni mentek egy újabb tyúklopás ügyében, amikor 
felfigyeltek egy furcsa formájú zsákot cipelő férfira, s a 
nyomozóknak úgy tűnt, mintha tán a zsák is mozogna. Meg-
nézték a zsákot, s láss csodát, tyúkokat találtak benne. Kide-
rült, hogy az illető éppen az imént vásárolta a tyúkokat, s 
pillanatok alatt az is, kitől. Innentől már gyorsan peregtek 
az események: Gyors házkutatás a nevezettnél, s máris meg-
volt a tettes. A "tárgyi bizonyítékok" - legalább hatvan lopott 
baromfi - szóra bírták a gyanúsítottakat, s szépen, sorban 
előkerültek az időközben már eladott értékek is. Az F. J. és 
T. L. elleni nyomozati anyag bőségesen elegendő lett ahhoz, 
hogy őket az ügyészség folytatólagosan elkövetett lopás és 
betöréses^ lopás alapos gyanújával előzetes letartóztatásba 
helyezze. 

FARAKASBA BÚJT A 
KÉSES RABLÓ 

Valószínűleg életében még nem volt olyan megrázó él-
ményben része annak az idős tiszabői párnak, mint március 
22-én este nyolc óra körül, amikor a presszóból békésen 
hazafelé ballagtak. Egyszercsak egy négy fős fiatalokból álló 
társasággal találták magukat szemközt, amely egyik tagja 
odalépett hozzájuk, kést rántott, s fenyegető hangon pénzt 
követelt tőlük. Amikor bizonygatni kezdték, hogy nincs ná-
luk egy fillér sem, a rémülettől még a szívverésük el-elállt, 
mert a pengét szorító ököl előrendült, s lecsapott. Szerencsé-
re a kést kifordítva, így "csak" a hatalmas ökölcsapások 
zúdultak az idős férfi fejére. Aztán a sikertelenségen fel-
dühödött támadó rugdosni kezdte magatehetetlenül kerítés-
nek dőlő áldozatát, majd az asszonyra zúdította haragját. 
Aztán az addig tétlenül szemlélődő társak is bekapcsolódtak 
a verésbe, szidalmak és ütlegek közepette követték a mene-
külni próbáló szerencsétleneket. Ki tudja, mi lett volna a 
vége, ha a bántalmazottak egy ismerősüknél nyitott kaput 
nem találnak, s nem kérnek segítséget. Miután azonban az 
ismerős erős testalkatú, magas férfi, a társaság jobbnak látta 
elkotródni, randalírozva, ablakot törve távoztak a helyszín-
ről. 

A sértettek másnap feljelentést tettek, s bár támadóikat 
nem ismerték, annyit el tudtak mondani, hogy a késest társai 
Mengyinek szólították, s ennyi a törökszentmiklósi nyomo-
zóknak bőven elég volt, hiszen Mengyi,, azaz M. J. nagyon is 
régóta ismerős előttük. Igaz, hogy még fiatalkorú, de máris 
óriási bűnlajstroma van, a rendőröknek számtalanszor meg-
gyűlt már vele a baja. Rablást, garázdaságot, többrendbeli 
betöréssorozatot, okirathamisítással való visszaélést tudhat 
már maga mögött, de mindezt ezidáig valójában büntetlenül 
megúszta. Korábban ugyan már "beutalták" a kalocsai fiú-
nevelő intézetbe, de onnan többször megszökött, nem bírtak 
vele, s végül az intézmény kijelentette, nem hajlandó fogad-
ni. Jelenleg betöréses lopás miatt folyik ellene eljárás, ő 
azonban ennek ellenére szabadlábon, s tovább folytathatta 
áldatlan ténykedését. 

Mivel M. J-nek már egyszer sikerült elmenekülnie az 
őrizetbe vétel elől, a nyomozók elfogására készülve minden 
eshetőséget számításba vettek. Ketten hátulról, ketten pedig 
elölről közelítették meg a házat, s még úgy sem sikerült 
igazán a meglepetés. A gyanúsított az egyenruhát meglátva 
kiugrott a hátsó ablakon, s a szomszédban egy farakás közé 
bújt magára is jócskán rakva fát. Úgy kellett onnan a rendő-
röknek kiszedni, akik a miklósi rendőrkapitányságra vitték, 
s őrizetbe vették. M. J. ugyan mindent tagad, de a gyorsan 
előkerült társak - akiket a sértettek azonosítottak - szívfájda-
lom nélkül terhelő vallomást tettek társukra. Igaz, ők viszont 
saját szerepüket próbálták tagadni, de nem sok sikerrel. 
Ellenük - szintén fiatalkorúak - csoportosan elkövetett ga-
rázdaság lesz a vád, M. J. ellen viszont rablási kísérlet, s a 
nyomozók nagyon bíznak abban, hogy a betörés és ez utóbbi 
bűncselekmény most már nyomós ok lesz a bíróság számára 
is, hogy egy időre megvédje a tiszabőieket a mindere képes 
bűnözőpalántától 
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RABLÁS A SZEMÉTTELEPEN 
A bűnügyi tudósításokon edződött ember számára ma-

napság már szinte nem is akad bűntény, amelynek hallatán 
igazán meghökkenve kapná fel a fejét. Idős embereket 
ölnek meg párszáz forintért, nyílt utcán támadnak meg s 
rabolnak ki járókelőket, s vég nélkül lehetne sorolni a 
megdöbbentő, de sajnos lassan hétköznapivá váló eseteket. 
Az azonban, hogy a rabló egy szeméttelepen békésen gube-
rálót pécézzen ki áldozatul, talán mégsem szokványos a 
bűnügyi krónikákban sem. 

Az a kuncsorbai férfi sem gondolta volna, hogy rendőr-
ségi ügy tragikus hősévé válik, aki a közelmúlt egyik szombat 
délutánján elhatározta, hogy megpróbál valami hasznosít-
hatót kikotorni a falu széli szeméttelep limlomai közül. 
Talán nem is lett volna semmi baj, ha célját gyalogosan 
közelíti meg, de nem így tett, a kényelmesebb kerékpáros 
közlekedést választotta. Megérkezése után eldűtötte a 
drótszamarat, s szisztematikusan nekikezdett a szemétku-
pacok átvizsgálásához. Nem zavartatta magát akkor sem, 
amikor egy szintén kerékpáros fiatalember érkezett a szín-
helyre, úgy gondolta, megférnek ott ketten is. Pár pillanat 
múlva azonban keservesen csalódnia kellett. A nála jóval 
erősebb testalkatú újonnan érkezett két hatalmas ökölcsa-
pással mutatkozott be, majd nemes egyszerűséggel közölte, 
két biciklire van szüksége. A megrémült áldozat egy pillanat 
töredékéig megpróbált tiltakozni, de gyorsan belátta, nincs 
értelme az ellenállásnak. Elsiratta magában kétkerekűjét, s 
megalázva indult volna hazafelé, amikor váratlanul ismét 

két hatalmas ütést kapott, aminek eredményeként két fogá-
tól is örökre elbúcsúzhatott. 

A támadó egykedvűen nézte a fogak eltűnését a szemét-
ben, majd búcsú nélkül elkerekezett a két kerékpárral, a 
sértett pedig gyalogosan és véresen elindult a falu felé. 
Szerencséjére útközben összefutott a kocsival éppen arra 
járőröző körzeti megbízottal, akinek elpanaszolta bánatát, 
s támadójáról pontos személyleírást is adott. A rendőr rög-
tön Fegyvernekre vitte az orvoshoz, majd konzultált az 
ottani megbízottal, aki a személyleírás alapján rögtön tudta, 
kit kell keresniük. Kettesben indultak el T. L. fegyverneki 
lakos keresésére, aki apróbb bűncselekmények miatt ismert 
személyiség volt a fegyverneki megbízott előtt, s akit egyik 
rokonánál hamarosan meg is találtak. A gyanúsított nem is 
tagadott, egy másik rokonnál a kerékpár is meglett, magya-
rázat viszont a tett elkövetésének okára nem. Pontosabban 
annyi - ami már a szeméttelepen is elég indok volt -, hogy 
kellett neki a másik bicikli is. Hogy miért kellett négyszer 
ütnie, miért nem elégedett meg a zsákmánnyal, arra sem 
született válasz. 

Arra viszont születni remélhetőleg hamarosan fog, hogy 
az őrizetbe vett, s rablás alapos gyanújával előzetes letar-
tóztatásba kerülő T. L-nek mennyi "jutalom" jár kegyetlen 
tettéért. 

HIRT 

ALAPÍTVÁNY 
MOZGÁSSÉRÜLTEK 
MEGSEGÍTÉSÉRE 

A Mozgássérültek Törökszentmiklósi Egyesüle-
tének 220 tagja közül helyzeténél fogva senki smes 
irigylésre méltó helyzetben. Mindannyiuk közül a 
legszomorúbb sors részese mégis az a 17 éves fiatal-
ember - Pusztai Péter aki izomsorvadásban szen-
ved, s betegségének lassítása is nagyim sok pénzt 
fe lemésztő gyógyszerekkel és kezelésekkel lehetsé-
ges. A rajta és szülein való segítés szándéka vezette 
az e g y e s ü l e t v e z e t ő i t , a m i k o r " K A P O C S A 
M O Z G Á S S É R Ü L T E K M E G S E G Í T É S É R E " 
névvel, külső támogatók megnyerésévet alapítványt 
hozták létre. 

Az alapítvány célja a mozgássérültek segítése, tá-
mogatása, különös tekintettel: 

- a halmozottan fogyatékos, hátrányos körülmé-
nyek között é l ő mozgássérültek szociális segélyezé-
sére 

- é s kü lönösen nehéz anyagi körü lmények kö-
zött é l ő mozgássérül tek s e g é l y e z é s é r e 

- a mozgássérül t s z e m é l y e k társadalmi e l e i b e 
v a l ó b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e s e g é d -
eszközök juttatásával 

- a mozgássérül tek á l ta lános é le tkörülményei* 
nekjaví tása é r d e k é b e n r e n d e z v é n y e k szervezésé-
re, azok támogatására, seg í tésére 

A z alapítványt a Megye i Bíróság 489-es nyil-
vántartási szám alatt nyi lvántartásba vet te , az 
alapítvány számláját 2917222 s z á m l a s z á m alatt a 
Takarékszövetkezet keze l i . A z újság szerkesztő-
ség kéri m i n d e n olvasóját, akinek az módjában 
áll, t ehe tősége ihez m é r t e n az a lapítvány számlá-
ján keresztül támogassa az e g y e s ü l e t n e m e s cél-
jait. 
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SPORT * SPORT * SPORT 

DIÁKOLIMPIA, KÉZILABDA 

A kölcseys lányok bejutottak a megyei döntőbe 
Március 16-án a mezőtúri Sportcsarnokban kézilabda 

megyei elődöntő zajlott, ahol a 3. korcsoportos (7-8. osztá-
lyos) lányok küzdöttek a döntőbe jutásért. Törökszentmik-
lóst a Kölcsey Ferenc Altalános Iskola csapata képviselte. 
Ellenfeleik voltak: a mezőtúri Rákóczi és a karcagi Kovács 
Mihály Altalános Iskola csapata. 

A sorsoláskor lányaink a 2-es sorszámot húzták, így az 
első két meccset ők játszották. A házigazda mezőtúriak 
ellen végig vezettek, a karcagiak viszont mindjárt az elején 
két gólos előnyre tettek szert. A kemény küzdelemben a 
Kölcseysek behozták kezdeti hátrányukat, sőt a későbbiek-
ben folyamatosan vezettek. Mindkét meccsüket megnyer-
ték, így bejutottak a május elsején megrendezésre kerülő 
döntőbe. Addig is edzőmérkőzésekkel és keményebb edzés-
sel kívánják gyarapítani felkészültségüket, állóképességü-
ket. 

A csapat edzője Kiss Ferenc, tagjai: Benedek Ildikó, 
Nikolics Melinda, Tóth Andrea, Görömbei Andrea, Bognár 
Edit, Jancsó Zsanett, Kállai Alexandra, Líbor Szilvia, Kele-
men Gitta, Hegedűs Éva, Forgó Krisztina, Busái Tímea, 
Boda Henrietta és Matúz Gabriella 

Eredmények: 
Tmiklós - Mezőtúr 19:14 
Tmiklós - Karcag 18:10 
Mezőtúr - Karcag 20:16 
Végeredmény: 
I. Törökszentmiklós 
II. Mezőtúr 
III. Karcag 

Sz. Zs. 

A FIÚK IS DÖNTŐBE VEREKEDTÉK 
MAGUKAT 

Reálisan gondolkodva azt várná az ember, hogy az ősszel 
nyolc korcsoportban megkezdődött megyei kézilabda diák-
olimpia egymás után következő körei egyre nehezebb erő-
próba elé állítják a lépésről lépésre továbbjutó csoportokat. 
Nos, a realitásokat megcáfolni látszik a Kölcsey Altalános 
Iskola III. korcsoportos (7-8. osztályos) fiú csapata, mert a 
március végén Mezőtúron lebonyolított megyei elődöntőn 
még simábban vette az akadályt, mint előzőleg a körzeti 
döntőn. Akkor - bár a gólaránya roppant meggyőző volt -
egy pontot elhullajtott a bercsényisekkel szemben, most 
viszont egy szikra esélyt nem adott ellenfelei számára. Bár 
az ellenfelek közül küzdeni tudásából szép példát mutattak 
a szolnokiak, s igen fegyelmezett, tehetséges csapat benyo-
mását keltették a nagyrészt hetedikesekkel felálló homoki-
ak - akikkel, ha így fejlődnek, jövőre bizonyára komolyan 
számolni kell akár a megyei döntőn is - a kölcseysek játék-
tudásban messze kimagaslottak a mezőnyből, s magabiztos, 
fölényes győzelmeket arattak. A mezőtúri házigazdák ezút-
tal akaratukon kívül igen gáláns házigazdáknak bizonyultak, 

s igazán komoly erőpróbára egyetlen vetélytársukat sem 
kényszerítették. 

Eredmények: 
Homok - Szolnok Mátyás kir. Ált. Isk. 8-15 
Mezőtúr, Rákóczi Ált. Isk. -Tmiklós, Kölcsey 8-29 
Tmiklós, Kölcsey - Szolnok, Mátyás kir. Isk. 35-9 
Homok - Mezőtúr, Rákóczi Ált. Isk. 20-16 
Mezőtúr, Rákóczi Isk. -Szolnok, Mátyás kir. 11-21 
Tmiklós, Kölcsey Ált. Isk. - Homok 30-7 
Végeredmény 
1. Törökszentmiklós, Kölcsey Ált. Isk. 
2. Szolnok, Mátyás kir. Ált. Isk. 
3. Homok, Általános Iskola 
4. Mezőtúr, Rákóczi Úti Ált. Isk. 
Az április 22-i megyei döntőbe a Kölcsey mellett a szol-

noki Mátyás Király Ált. Isk. csapata jutott be. 
A győztes csapat edzője: Bertán István 

- P -
* * * 

TISZA-KUPA TEKEFESZTIVÁL 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 

Nemzeti ünnepünk: március 15-e tiszteletére került sor 
az ötéves versenyprogram beindítására. A Magyar Techni-
kai és Tömegsportklubok Szövetsége Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Szövetsége és Törökszentmiklós Városi Veze-
tősége felhívására hat város hét csapattal nevezett: Debre-
cen, Békéscsaba, Szentes, Mezőtúr, Jászberény, Török-
szentmiklós és a M E Z Ő G É P RT. 

A résztvevők száma 40 fő volt. A verseny 60 vegyes 
gurításból, egyéni és csapatverseny formájában, remek han-
gulatban, baráti légkörben zajlott szerdán reggel 7-től 15 
óráig. 

A Megyei Elnökség jóvoltából a versenyzők szövetsé-
günk emblémájával díszített pólót kaptak ajándékba. A 
rendező M E Z Ő G É P Tekeklub a díjazottak részére gyönyö-
rű kivitelű serlegeket rendelt meg, a vele járó érmekkel és 
oklevelekkel együtt. 

A díjkiosztó a Park Étterem emeleti részén történt. Ezu-
tán kitűnő ebéd következett, ami a M E Z Ő G É P Tömeg-
sportklub ajándéka volt minden résztvevő számára. A díja-
kat Berecz Lajos megyei ügyvezető elnök adta át a helyezet-
teknek. 

Eredmények: 
Egyéni: 
1. Nádas István (Törökszentmiklós TTSK) 246 fa 
2. Pálifi Gyuláné (Békéscsaba TTSK) 235 fa 
3. Pintye Sándor (Törökszentmiklós TTSK) 235 fa 
4. Mészáros Károly (Törökszentmiklós Mezőgép) 234 fa 
5. Futó Ferenc (Törökszentmiklós TTSK) 232 fa 
6. Dombóvári Attila (T.miklós Mezőgép) 228 fa 
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Csapat: 
1. Törökszentmiklós TTSK: 1137 fa. 

Csapatvezető: Futó Ferenc. 
Tagjai: Nádas István, Szöllősi István, Pintye Sándor, 

Futó András, 
2. Törökszentmiklós M E Z Ő G É P Klub: 1088 fa. 

Csapatvezető: Dombóvári Dezső. 
Tagjai: Dóra Sándor, Dombóvári Attila, Mészáros Ká-

roly, Kis Zoltán. 
3. Szentes TTSZ: 1061 fa 

Csapatvezető: Vígh Ferenc 

Tagjai: Kemenesi Csaba, Szabó László, Szabics Imre, 
László Imre. 

4. Mezőtúr Tűzoltóság Tömegsportklubja: 1054 fa. 
Csapatvezető: Vecsei Antal 

Tagjai: Márki Károly, Szabó Ferenc, Trinyik Zoltán, 
Szegedi Ferenc. 

5. Debrecen Petőfi Tömegsportklub: 1001 fa. 
Csapatvezető: Halász Lajos. Hajnal Jnc 

TAVASZODÓ 
VÍZSZINTES: 1. Tompa Mihály 

hangulatos verséből idézünk; az első rész 
(zárt betűk: E,R). 9. Az USA tagállama. 
13. Kender és len kórójának hulladéka. 14. 
Finom gyapjat adó juh. 16. A központban 
van! 17. Férfinév. 18. Gyúlékony sárga 
elem. 19. Nyílás. 20. Zúdí t . 22. Já ték 
francia kártyával, névelővel. 24. Némán 
vési! 25. Keskeny vágányú gazdasági 
vasút. 27. Körülvesz. 28. A Kara-tengerbe 
ömlő szibériai folyó. 29. Angol tengerész, 
tengeri átjárót neveztek el róla (Francis, 
1540-1596). 30. Új kelmét vízbe márt. 31. 
Csavart szarvú ant i lop. 32. Kemence 
része! 33. A sirály rokona. 34. Nincs semmi 
a tekintete útjában. 35. Lobogó foszlánya! 
37. Gyulladás. 39. Mellet te tár ták fel 
Gorsium romjait. 40. Vas megyei helység. 
41. Varrómozdulat. 43. Fürge hüllő. 45. 
Súlyarány, röviden. 47. Ropogósra sült. 
48. Vigyáz rá. 49. Olimpiai bajnok kenus 
(János). 51. Város Baskíriában. 52. Svájci 
f e s t ő , g r a f i k u s ( P a u l , 1 8 7 9 - 1 9 4 0 ) . 

54.Brazília tagállama. 55. Szólít, népiesen. 
56. Kétséges. 59. Taszít. 60. Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény. 62.MÍ több! 63. Folyó Franciaország nyugati részén. 
65. A túlium vegyjele. 66. Fiókba rak. 68. Képzelőerő. 70. Nagyon igyekszik. 

FÜGGŐLEGES: 1. En passant, röv. 2. Tó Kínában. 3. Mozi egynemű betűi. 4. Ulan...; burját-mongol város. 5. Vezényszó 
a huszároknál. 6. Sportöltözet. 7. Veszprém megyei város. 8. Mintadarab! 9. Ősi sumér város. 10. Kamionfelirat. 11. Családi 
ünnepség, névelővel. 12. Az idézet második része (zárt betű: L): 15. Zoológus, az MTA tagja (Géza, 1842-1919). 16. Az 
idézet befejező része (zárt betű: E). 18. elegyít. 21.Angol közúti villamosvasút. 23.Egy terület flórája. 26. Tuskó szétfeszítése. 
28. Annál messzebb. 30. Az arzén vegyjele. 31. Eltávolít a középiskolából. 33. Rádiótelefon betűjele. 34. Betű kiejtve. 36. 
Alifás telítetlen szénhidrogének. 38. Kirgiz város. 39. Tokaj-Kupa, röv. 42. Cégrövidítés. 43.Nagy, angolul. 44. Római kettes. 
46. Érett gabonát levág. 48. Az idézet harmadik része (zárt betűk: K, Ö, D). 50. Robbanóanyag. 52. Kossuth-díjas szobrász 
(István). 53. Angolszász súlyegység. 57. Északi férfinév. 58. Becézett női név. 61. Baszk szeparatista szervezet. 64. 
Vasabroncs fakerékre. 67. Cserépdarab! 68. Zenei hangok. 69. Szövegrészlet! 

Tagjai: Vass István, Szilágyi Zoltán, Nagy András, Var-
ga Árpád. 

6. Gépszolg. Jászberény, Vállaik. Klubja: 995 fa. 
Csapatvezető Polgár József. 

Tagjai: Bézi Lajos, Nádas Zsolt, Hanacsek József, Pol-
gár László. 

7. Békéscsaba Városi Tömegsportklub: 955 fa 
Csapatvezető: Frontó András. 

Tagjai: Ruff Lászlóné, Pagonyi Istvánné, Pálifi Gyulá-
né, Filyó László. 

A M E Z Ő G É P Tömegsportklub által felajánlott "LEG-
SPORTSZERŰBB CSAPAT" díját Békéscsaba nyerte, 
mert hölgyei merték vállalni a férfi-mezőnyben való szerep-
lést. Az eredmények láttán nem is akármilyen módon, mivel 
Pál Ifi Gyuláné második helyen végzett. 

A jó hangulatú versenynap után megszületett a döntés, 
amelynek jelszava: J Ö V Ő R E ISMÉT UGYANITT! 
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A VÁROSI MUVELODESI KÖZPONT 
1995. ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA 

iliS:2l lOófa 
rendelése 

ilis 24 14,30 óra Hogyöftmííkő$( ö kwrfrltes gyógyírt* 
B6öd6; luftig György iioert&gtfifas 
Új Réplöp Fórum 

És 17, Rakd lóra hónap keretéen RÁKSZŰRÉS _ 

14.00 m Játékos teadélutoft a Nagycsaládosok Egyesületének kmwmmm 
10.00 óra Anyák klubja 
1106 ára Mozgássérültek Egyesületének fogL héten) 
Röö éra Kézimuakö-szakkíf 
14.00 m Fazeka szakkor 
UMm ÉfetmodM 

Gyimgyiuző mőlely 
1 $.00 áru Aerobic 
19.30 óm Kondicioríátóiomo 

14.00 ára Nyugdíjas klub (páratlan héten) 
15.00 éra Táncklub 
15+OQora Hintendő klub 
1&30 óra Ezoterikus \ m ) M t (póratlöft héteft 
18JJ9 órő Kung-fu 
18.00 óra Nonsense együttes próbája 

szerda 14.00 óra Volt Hadifoglyok összejövetele 

szombat 

KiALÜTÁSOK: 

JkprífeZflL-

16.30 éra Wéptánciskob ésÁ tagozatosak 

ItQöfra őzve^ek Idubja 
i t k l hét) 

15,305ra fgészséö iógotanFölyam gyerekeknek 

16,30 6ra fgéttségiógötanfdyam féftiőífefcRek 

17,00&a fehér Csillag cigány foíkíár együttes 
lB,0Góra Aerobic 
19.30 éra Kondtóonáló torna 

15.00 w Sárkány ébredése - mesejátszák 

IlOOéra Nintendo klub 

15.00 ora ifjúsági klub 

IfcOO&a Modoltezáklah 
18.00 óra Miklós Népláncegyüttes 
18.00 áfa Kung^u 

9.30 éra K&zmuves wíhely 

1Ö,QÖ óra Bíg Botion együíies próbaja 

15.00 óm Sakk-kor 
14.30 ora Képzőmíívésieti szakkör 
14.00 ora Esély- gyógyult rákbetegek ktab 

(minden tio utóba szerdája) 
15.00 óra 

VÁSÁROK: 
Április 10. f 17 óráig Qpővásar 
Április 12, 9-17 óráig fánesl SUÍCSÍ kilós ruhavásár 
Április 13-14, 9-18 óráig Virág vasár 
Április 19. 9-17 éráig fánesí Owcsi kilós fulavásár 
Április 28. 8-17 óráig Cipövásár 

HALOTTAINK 
Karsai Jánosné Pató Rozália 82 éves; Kökény Szidónia 59; Fekete Béla 49; Szabó 
Bálintné Szabó Irma 69; Mezó' Lászlóné Hajnal Róza 54; Bacsa András 87; Cs. Szabó 
Illésné Molnár Erzsébet 74; Varga Istvánné Urbán Ilona 86; özv. Tóth Sándorné Papp 
Ilona 65; Gulyás Sándor 68; Békési Sándor 58; Fehér István János 41; özv. Pintér 
Józsefné Boda Margit 80; Bajnóczki Ernő 48; id. Széna József 87; Bóka József 69; Fehér 
Katalin Csilla 4 hónapos; Bana Istvánné Antal Margit 60; id. Hoppál Sebestyénné Szécsi 
Rozália 87; özv. H. Tóth Istvánné Somogyi Margit 85; Barta Szilveszter 80; Turi Béláné 
Szabó Erzsébet 55; Tivadar Ferenc 86; Kapás Mihály 71; Dobler Pál 70; Dr. Cseresnyés 
Kolos 76; Antal Béla 62; Nagy Márton 80; Mészáros Lajosné Kürthy Aranka 76; Deák 
Lajosné Sáfrány Julianna 82; Kovács Mártonné Bangó Irén 83. 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Április 1-2. 15/66 

Április 8-9. 15/66 

Április 15-16-17.15/66 

Április 22-23. 15/66 

Április 29-májl. 15/66 

Május 6-7 15/67 

Almásy út 2. 

Álmásy út 2. 

Almásy út 2. 

Almásy út 2. 

Almásy út 2. 

Kapisztrán út 

Törökszentmiklós és Vidéke 
Független Közéleti Lap 

Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. tr: (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 f e l e l ő s : 
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s 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 
Készü l t a MEZOPRIONT R e k l á m i r o d a g o n d o z á s á b a n 

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


