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ONKORMANYZATI HÍREK 
Április 27-én maratóni, majd a másnapba nyú-

ló ülést tartott a képviselőtestület. A tizenegy na-
pirendi pont között több olyan is szerepelt, amely 
megvitatása közel vagy több, mint két órát vett 
igénybe, minden jelentós kérdésnek mégsem sike-
rült pontot tenni a végére. A képviselők elfogadták 
a város környezetvédelmi helyzetének, javításá-
nak lehetőségeiről szóló előterjesztést, a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 
rendeleti javaslatot, határozatot hoztak a víz- és 
csatornamű-szolgáltatás önkormányzati üzemel-
tetéséről, az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló rendelettervezet napi-
rendjét viszont a számtalan módosító javaslat mi-
att el kellett napolni. 

gukra, amelyek anyagi szempontból a város számára 
kérdésessé tet ték az együt tműködés pozitív voltát. 

A több, mint két és fél órás vita után, mely során 
mindkét változat mellett és ellen érvek és ellenérvek 
sokasága hangzott el, a testület az önállóság mellett 
döntött , s határozatot hozott , mely szerint a város 1996. 
január elsejétől a víz- és csatornamű-szolgáltatást önál-
ló Víz- és Csa tornamű Kft. f o rmá jában kívánja üzemel-
tetni, s a kft. induló vagyonát a megyei részvénytársaság 
1995. december 31-i zárómér legében szereplő, Török-
szentmiklóst megillető vagyonrész képezze. A képvise-
lő-testület egyúttal fe lhatalmazta Szegő János polgár-
mestert, hogy a részvénytársaság soron következő köz-
gyűlésein a fenti döntés é r te lmében képviselje váro-
sunk érdekeit . 

VÁROSI UZEMELTETESBEN 
A VÍZ- ÉS 

CSATORNASZOLGÁLTA TÁS 

NEM MEGFELELŐ UTEMU A 
BÉRLAKÁSOK 

ÉRTÉKESÍTÉSE 

A legnagyobb horde re jű kérdés, amelyben a képvi-
selőknek dönten iük kellett, a víz- és csatornaszolgálta-
tás jövőbeni mód ja volt. Mivel az 1993-ban, három évre 
alakult hatvanhat települést tömörí tő Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Víz- és Csa tornamű RT. működése 
1995. december 31-ével véget ér, a részvénytársaság 
ügyvezetése korábban ajánlatot tett az önkormányza-
tok részére az RT . jogutódlással való megszüntetésére 
és vagyonmegosztására. 

Mivel Szolnok hat más településsel egyetemben be-
je lente t te önálló régiós kft-vé tö r ténő átalakulását, a 
további ötvenkilenc településnek célszerű volna össze-
fognia az átalakulás soráni saját érdekeik érvényesítése 
érdekében. Törökszentmiklós számára két alternatíva 
merült fel: vagy önál lóan, városi szinten látja el a szol-
gáltatásokkal kapcsolatos feladatokat , vagy - éppen az 
érdekek érvényesítése é rdekében - a környező kistele-
pülésekkel - Tiszatenyő, Kengyel, Örményes, Kuncsor-
ba, Tiszapüspöki, Tiszagyenda, Tiszabő - összefogva a 
régiós üzemeltetés i fo rmá t választja. Az érintet t kiste-
lepülések - amelyek számára az önállósodás sok ve-
szélyt rejt magában - jelezték, hogy ez utóbbi megoldás 
volna számukra kedvező, s szeretnének egy Török-
szentmiklós központú régióhoz kapcsolódni. A helyi 
vízmű üzemigazgatója, Szikszai Lajos az önkormányzat 
fe lkérésére elemzést készített, melyben a lehetséges 
két üzemel te tés i fo rmá t - önálló, városi, ill. regionális -
állította szembe gazdasági oldalról, s megállapította, 
hogy régiós működte tés esetén a tevékenység kisebb 
veszteséggel végezhető. Ugyanakkor azonban több te-
lepülésen olyan fejlesztési fe ladatok váratnak ma-

A Gazdasági, Ellátó és Vagyonkezelő I roda tájé-
koztatót készített a képviselő-testület számára az ön-
kormányzat tu la jdonában lévő lakások értékesí tésének 
helyzetéről és tapasztalatairól. Az írásos anyag emlé-
keztetett arra a tényre, hogy az 1994. évi közmeghall-
gatáson több bérlő panaszát fejezte ki a Cas t rum Kft. 
értékbecslésének megalapozatlanságával kapcsolato-
san, túlságosan magasnak ítélte a kft. szakértői által 
megállapított forgalmi ér téket . A panaszokat az iroda 
jegyzőkönyvezte és továbbítot ta a szakértők felé, akik 
helytállónak tar tot ták korábbi szakvéleményüket, s az 
általuk megállapított árakat n e m tar tot ták szükséges-
nek megváltoztatni. Válaszként az egyes bérlők problé-
máit felvállalva megalakult a Lakásbérlők Egyesületé-
nek Törökszentmiklósi Szervezete, amelynek érdemi 
eredményt ugyan nem sikerült elérnie, de tevékenysé-
gének közvetett ha tásaként az elmúlt év őszéig csak 
kevesen nyújtot ták be vételi szándékukat . 

Év vége felé és 95 elején - eredet i leg a vonatkozó 
törvény ér te lmében 1995. márc. 31-ig lehetet t bejelen-
teni a vételi szándékot - a beje lentések száma nőtt , s 
március 31-ig a vételi joggal rende lkező 355 lakos közül 
273 je lentet te be vételi szándékát . így az önkormányzat 
1994. május 2-i rendele te - amely é r te lmében az 1995. 
március 31-ig vételi jogukat be nem je lentő bérlők 
lakbére április l- jétől 100%-kal emelkedet t - csak 82 
bérlőt érint, akiknek az Országgyűlés hosszabbító tör-
vénye ér te lmében november 30-ig még lehetősége van 
vételi igénye bejelentésére. 

A statisztika azonban csalóka, mer t igaz ugyan, hogy 
273-an bejelentet ték vételi szándékukat , de 1995. ápri-
lis 15-ig közülük mindössze 39-en vásárol ták meg a 
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bérleményt, a többség fel té te lezhetően taktikázik még. 
Mivel - e lsősorban az infláció miatt - a késedelmes 
értékesí tések az önkormányzat számára anyagi veszte-
séget je lentenek, a testületi ülésen egy ú jabb komoly 
lakbéremelési rende le t meghozata lának lehetősége is 
felmerült , amely i m m á r minden bérlőt ér intene függet-
lenül attól, hogy vételi szándékát bejelentet te vagy 
sem. 

A JÁSZKUN VOLÁNÉ A 
BUSZPÁLYAUDVAR 
HASZNÁLA TI JOGA 

Mivel az 1988-ban felépült autóbusz-pályaudvar a 
Városi Tanács és a Jászkun Volán Közlekedési Rt. 
jogelődjének közös beruházásában épült, amelyhez a 
Volán 3 millió for intot biztosított, s a teljes berendezést 
saját költségvetéséből valósította meg, a pályaudvart a 
Tanács a Volán kezelésébe adta. Erről a felek között 
írásos megál lapodás is született , a vállalat viszont a 
kezelői jog bejegyeztetését elmulasztotta, s így az ingat-
lan tu la jdonjoga az önkormányzat i törtvény értelmé-
ben az önkormányza t ra szállt. 

Miután 1989 óta is a Volán R T használja és üzemel-
teti a pályaudvart , a szükséges karbantartási és egyéb 
munkákat is saját költségén végzi, az építmény és kör-
nyezete pedig más célra nem használható, a képviselő-
testület ha tároza to t hozott , mely szerint az ingatlan 
használati joga - kivéve az épüle tben lévő büfét , melyre 
az önkormányzat kötöt t bérleti szerződést, s a bérleti 
díj a továbbiakban is őt illeti meg - ingyenesen és öt évre 
szólóan a Jászkun Volán Rt javára kerüljön bejegyzés-
re. A szerződő felek, a használati jog biztosításának 
feltételeit külön megál lapodásban rögzítik. 

célra kialakított helyekre hordják . 1994-ben egy hónap 
alatt 44 illegális szemétlerakó hely került felderítésre s 
fe lszámolásra , de ú jabb és ú j abbak kialakulásával 
sajnos hosszú távon kell még számolni. Az avar és a 
kerti hulladék égetése miatt több szóbeli bejelentés 
érkezik a Műszaki Irodához, s mivel ezekre általában 
a késő esti, ill. kora reggeli ó rákban kerül sor, a közte-
rület-felügyelők a tet teseket csak ritkán tudják tetten-
érni. 

Az önkormányzat i környezetvédelmi rendelet állat-
tartással kapcsolatos előírásainak megsértése miatt is 
sok a bejelentés, amelyeket az iroda minden esetben 
ellenőriz, előfordult már, hogy az állattartást megtiltot-
ta, korlátozta az állatlétszámot, kötelezte az állattartót 
megfelelő, zárt trágyatároló készítésére. Az állattartás-
sal kapcsolatos ügyekben rendkívül nehéz a döntések 
meghozatala, hiszen sok esetben az ál lat tar tóknak ez 
az egyetlen jövedelme, vagy alacsony jövedelmük kie-
gészítésére nagy szükségük van az állattartásra. A ta-
pasztalatok szerint ezeket az ügyeket hatósági úton 
csak úgy lehet megnyugtatóan rendezni , ha az érintett 
szomszédok kölcsönösen haj landók egymás kérésének 
a lehető legnagyobb mér tékben eleget tenni. 

A Műszaki Iroda a környezetvédelem javítása érde-
kében javasolta minden év tavaszán az illegális szemét-
lerakóhelyek felderítését és fe l számolásá t a város bel-
területén lévő ^azos, bozótos helvek rendbetételéi , a 

O ' J 

szeméttelepekre vezető utak használhatóvá tételét, s a 
képviselők is több hasznos javaslatot tet tek a viszonyok 
javítása érdekében. 

MÉGIS RÉGIÓS 
ÜZEMELTETÉSI FORMÁBAN 

A VÍZ- ÉS 
CSATORNASZOLGÁLTATÁS VAN MÉG JAVÍTANIVALÓ 

KÖRNYEZETVÉDELMÜNKÖN 

A képviselők a testületi ülésen megvitatták a Mű-
szaki I roda előter jesztését városunk környezetvédelmi 
helyzetéről és javí tásának lehetőségeiről. Az előter-
jesztés megállapítása szerint - ezt bizonyítják a Környe-
zetvédelmi Felügyelőség minimális összegű bírságtéte-
lei is - a város te rü le tén lévő üzemek működése során 
a környezetszennyezés az utóbbi években nem volt 
jelentős, az üzemek környezetszennyezése ellen nem 
volt lakossági panasz. N e m történt bírságolás veszélyes 
hulladék, ill. zajvédelmi ügyekben sem. 

Nehézségek m u t a t k o z n a k viszont a köztisztaság 
fenntar tásában: a lakosok a szilárd hulladékot igen sok 
esetben a város kü lönböző helyein - főleg az elhanya-
golt, bozótos te rü le teken - rakják le, az állattartásból 
származó hígtrágyát sem minden esetben az erre a 

Lapzárta után, május 11-én rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testület. A napi renden egyetlen téma szere-
pelt: a víz- és csatornamű-szolgál tatás miként jének 
újbóli megvitatása, amelyre azért került sor, mert az 
előző ülésen döntéshozatal óta új, rendkívül í'onlos 
momentum merült fel. A csatlakozni kívánó települé-
sek önkormányzatai egyérte lműen jelezték, hogy a te-
lepülésüket é r in tő fejlesztési fe ladatok megoldásúi 
nem Törökszentmiklóstól várják el, azokat sajál erő-
ből, anyagi lehetőségeik ü temében kívánják megvaló-
sítani. Mivel ezen kérdés tisztázódása után a közöskö-
dést a felek kölcsönösen előnyösnek találták, a képvi-
selők felülbírálták korábban hozott döntésüket , s hatá-
rozatot hoztak a víz- és csatornaszolgáltatás regionális 
kft-ben tö r ténő üzemeltetéséről . 

Pásztor 
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"Szép magyar beszéd" 
Kazinczy szépkiejtési verseny 
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, vala-

mint a Kazinczy-díj Alapítvány évente meghirdeti a 
tanulóifjúság egészére kiterjedő "Szép magyar be-
széd" versenyt azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az 
anyanyelvi kultúra iskolai programjának támogatá-
sához. A 10-14 éves korosztály körében a verseny 
segítséget nyújt abban, hogy szebben, jobban fejez-
zék ki mondanivalójukat és helyesen beszéljenek 
magyarul. 

A törökszentmiklósi és a környékbeli általános 
iskolák tanulói ez évben április 19-én a Városi Kö-
nyvtárban mérték össze tudásukat. A versenykiírás 
szerint egy kötelező és egy szabadon választott szö-
veget olvastak fel. 

A zsűri tagjai voltak: Dr. Fehér Imre, Kelemen 
Béláné és Szecsei István, akik mindhárman magyar 
nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanárok. A 
verseny végén Dr. Fehér Imre, a zsűri elnöke érté-
kelte a teljesítményt. 

Helyezések: 
5-6. osztályosok: 
I. Gazsó Györgyi (Fegyvernek Dózsa Gy. Iskola) 

Felkészítő tanár: Fehér Márta 

II. Sajtos Judit (Ref. Ének-Zene Tag. Iskola) 
Felkészítő tanár: Földszéki Gyuláné 

III. Banka Csilla (Hunyadi úti Iskola) 
Felkészítő tanár: Kisné Somody Emese 

7-8. osztályosok: 
I. Dull Szilvia Judit (Hunyadi úti Iskola) 

Felkészítő tanár: Dr. Fehér Imréné 

II. Fülöp Melinda és Balogh Anna (mindketten a 
Ref. Ének-Zene Tag. Isk. tanulói) 
Felkészítő tanáraik: Kovács Ilona és Fehérné Ko-
vács Ilona 

Az országos döntőbe a 7-8. osztályosok korcso-
portjában I. helyezést elért Dull Szilvia Judit jutott. 
Mindkét korcsoportban az I-III. helyezettek az okle-
vél mellett könyvjutalmat is kaptak, amelyet az 
MSZP Városi Szervezetének támogatása tett lehe-
tővé. 

Szűcs Zsuzsa 

Versmondó verseny a Városi Könyvtárban 
A Költészet Napja alkalmából versmondó versenyt szerveztek a 

Városi Könyvtárban április 10-én a városi és környékbeli általános 
iskolák tanulói számára. A jelentkezők száma meghaladta a har-
mincat, ezért két helyszínen zajlott a megmérettetés. 

A könyvtár gyermekrészlegében az 5-6. osztályosok teljesítmé-
nyét három tagú zsűri értékelte, melynek elnöke Mezei Lászlóné 
igazgatóhelyettes, tagjai pedig Bukta Éva és Demjén Gizella voltak. 
Az értékelésnél fő szempontként vették figyelembe az egyéniség-
hez illő versválasztást és a feldolgozást, de a szöveghűség és az 
előadás módja is sokat számított a helyezések eldöntésében. 

Eredmények: 

I. Rab Krisztina (T.miklós Hunyadi) 
II. Gazsó Györgyi (Fegyvernek) 
III. Rédai János (Kuncsorba) 
Külön könyvjutalomban részesültek: 
Molnár Zsuzsanna (T.miklós Kölcsey) 
Koncz Mária (T.miklós Ref. Ének-Zene Tagozatos Iskola) 
Kotró Noémi (T.miklós Ref. Ének-Zene Tagozatos Iskola) 
A 7-8. osztályos tanulók versenyére az olvasóteremben került 

sor. A zsűri elnöke Szabó Antal gimnáziumi tanár, tagjai Dr. Fehér 
Imréné és Batáné Máté Mária voltak. Az értékelés itt is hasonló 
szempontok figyelembevételével történt. A versenyzők "érettebb" 
kora és rutinja azt bizonyította, hogy a magasabb követelmények 
ellenére is megállták helyüket a versmondók. 

Eredmények: 
I. Gubán Edina (Tiszatenyő) 
II. Hunyadi Mária (Tiszatenyő) 

III. Polgár Marianna (T.miklós Kölcsey) 
Külön könyvjutalmat kaptak: 
Sávai Szilvia (Kuncsorba) 
Olajos Györgyi (Fegyvernek) 
Valamennyi résztvevő emléklapot kapott a verseny emlékére. A 

zsűri megállapítása szerint komolyan készültek versmondásból. 
Segítették őket ebben a felkészítő tanárok: Soós Kálmánné, Kisné 
Somody Emese, Szatlóczky Edit, Fehérvári Istvánné, Balázs Mar-
git, Lévai Mária, Töltszéki Gyuláné, Kovács Jánosné, Sallai Káro-
lyné, Borbíróné Fábián Ida, Lévai Mária, Molnár Imréné és Vízi 
Géza. 

Szűcs Zsuzsa 

Akik még ünnepelik április 4-ét 
Megemlékezés a Református Temetőben 

A Munkáspárt Városi Szervezete 1989 óta gondozza annak a száztizenhét szovjet katonának az emlékművét, akik a II. 
világháborúban városunk védelmében életüket adták. A Református Temetőben 25 évvel ezelőtt felállított emlékműnél 
április 4-én délelőtt 10 órakor megemlékezést tartottak. 

Berecz Bálin, a szervezet városi titkára mondott köszöntőt, majd a kegyelet szavaival emlékezve felidézte az 50 évvel 
ezelőtt történt eseményeket. Beszédében hangsúlyozta, hogy április 4-e azért is fontos dátum a magyar nép életében, mert 
a fasizmus legyőzését jelenti. Bár ez a nap a rendszerváltás előtt piros betűs ünnepként szerepelt a naptárakban, mára 
feketére változott. A történelmi évfordulókat azonban nem változtathatjuk meg. 

A Munkáspárt koszorújának és a szimpatizánsok virágainak elhelyezése után a résztvevők elindultak a II. világháborúban 
és az azt követő hadifogságban elhunyt magyar áldozatok emlékművéhez, ahol ismételten lerótták kegyeletüket. 

Szűcs Zsuzsa 
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ZENÉRŐL - MINDENKINEK 
"Nem lehet egészen boldog em-

ber; akinek nem öröm a zene. Erre 
az örömre azonban tanítani kell 
az emberiséget, mert magától nem 
jut el odáig!" (Kodály Zoltán) 

Azt hirdette, hogy az írással és olva-
sással együtt minden gyermeket meg 
kell tanítani a zenében rejlő szépség 
élményszerű befogadására. Ecél szelle-
mében tartották a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Zeneiskolák VIL hegedű-
versenyét Törökszentmiklóson április 
21-22-én. Hét városból harminc növen-
dék indult a nagy megmérettetésen, köz-
tük négyen törökszentmiklósiak. 

Szegő János polgármester nyitotta 
meg a rendezvényt, majd az első fordu-

ló számai hangzottak el. Utána Sárosi 
György, a debreceni konzervatórium 
tanára tartott előadást "A kezdők taní-
tásának problémája" címmel. Bali Gá-
bor III. éves zeneakadémiai növendék 
(Tátrai Vilmos tanítványa) hegedűest-
je zárta a programdús napot. Művészi 
játéka - Bánffy Richárd zongorakísére-
tével - maradandó élményt szerzett 
hallgatóinak. 

A szombati, második fordulóban is-
mét összemérték tudásukat a gyerme-
kek, majd izgatott várakozás után követ-
kezett az eredményhirdetés. Öt korcso-
portban tizenöt helyezést nyertek a te-
hetséges és lelkes kis versenyzők, köztük 
a törökszentmiklósi Patkós Balázs, aki a 
karcagi Barkóczi Titanillával osztozott 
az I. korcsoport első helyén. 

A díjakat, i 11 _ a többi szereplőnek 
készített oklevelet Sárosi György, a 
zsűri elnöke adta át. 

Jutalom azonban nemcsak a szorgal-
mas növendékeknek járt! A legmaga-
sabb pontszámot elért Karcagi Zeneis-
kola ajándéktárgyat kapott, oklevéllel 
pedig a jászberényiek, kisújszállásiak, 
mezőtúriak, szolnokiak, tiszafürediek 
és törökszentmiklósiak érdemeit is-
merte el a zsűri. 

A kétnapos verseny végén Balázs 
Zsolt igazgató megköszönte a tanárok-
nak a felkészítés óriási munkáját, a ver-
seny összes közreműködőjének fárado-
zásait, s a Kodály Zoltán Zeneiskola 
nevében köszönetet mondott minda-
zoknak, akik támogatásukkal hozzájá-
rultak a verseny megrendezéséhez. 

Hajnal Jnc 

A "KÖRNYEZETKULTÚRA" HELYE ES 
SZEREPE AZ OKTATÁSBAN 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet soroza-
tot indított "PEDAGÓGIAI MŰHELY" címmel. Első ren-
dezvényükre április 27-én került sor a Kölcsey Ferenc Altalános 
Iskola Ipolyi Arnold téri épületében, amikor a környezetkultú-
rával, mint alternatív tantárgy tanításával foglalkoztak. 

Körmöndiné Giricz Irma megyei szaktanácsadó és Varga 
Mária tanítónők közös bemutató óráját követően - amelyen 
László Irén, a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet főmunkatár-
sa és 18 vendég-nevelő is részt vett - remek kiállítást tekinthet-
tünk meg, ami öt év anyagát öleli fel. Az iskola nevelőgárdája 
egy hétig dolgozott a megrendezésén, részletesen szinte lel se 
lehet sorolni a bemutatott tárgyakat. Néprajzi ihletések, a far-
sangolás kellékei, apró ajándékok szalmavirágból, ikeban-.;. a 
papírhajtogatás és papírszobrászat "csodái", rongy- és csu iéba-
bák, különféle bábok, hímestojások, textilfestés, nemezelés, 
szövés-fonás, gyapjúképek, agyagedények, megelevenednek a 
népmesék szereplői, gyermekdalok képei..., hogy csak nagyjá-
ból említsem a látottakat. 

A program ifj. Szakái Károlyné igazgatóhelyettes előadásá-
val folytatódott "A környezetkultúra személyiségfejlesztő hatá-
sa" címmel, majd közösen megbeszélték a tapasztalatokat. Eb-
ben régebbi órarészletek videofelvételei is segítségükre voltak. 

A délután különböző technikák elsajátításával telt. A neme-
zelés, tojásfestés, batikolás titkait leshették el az érdeklődők 
Reiff Aladárné, Tömösköziné Nagy Margit és Varga Mária 
nevelők ügyes keze nyomán. 

- Mi a jelentősége a környezetkultúra tantárgy bevezetésének? -
kérdeztem az igazgatóhelyettestől. 

- Felmérhetetlen, amikor a 24. órában vagyunk a nép hagyo-
mányok megőrzéséhez. De van más jelentősége is. 

Nagy szerepe van a személyiség fejlődésében, önismeretre, 
türelemre, segítőkészségre nevel. A közös munkavégzés meg-
tanítja a gyerekeket önzetlenebbül figyelni a másikra, mindezek 
közben pedig fejlődik kézügyességük és fantáziájuk is. 

- Kik részesülnek ebben a képzésben? 

A környezetkultúra „alkotásai" 

- Öt évvel ezelőtt csak a NYlK-nióikzu'i'c! n.űködő osztá-
lyokban vezettük be, de ma már része a hagyományos tantervű 
oktatásnak is több alsó tagozatos osztályban. A nevelők felké-
szüléséhez van tanmenet, megfelelő szakirodalom és tanfolyam 
végzésére is van lehetőség. 

- Miért fordul elő mégis olyan kevés helyen a megyében? 

- Több okból! Egyik, hogy nagy felkészülést igényel, másik 
a pénz! Az iskolák csak a szülők segítségével tudják oktatni ezt 
az anyagigényes tantárgyat. Köszönjük is pozitív hozzáállásu-
kat! 

A kiállítás mindeni számára nyitva áll egy jelképes Ivk-p 
egész május hónapban. 

Hajnal Jnc 
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Az álom valósággá vált 
Konditerem-avatás a Kölcseyben 

A "Jó erőnlét-egészség" Alapít-
vány 1992-ben nemes célt tűzött 
maga elé: egy olyan kondicionálóte-
rem kialakítását tervezték, amely 
alkalmas a gyógytestnevelés tanítá-
sára, emellett a felnőtteknek is le-
hetőséget nyújt egészségmegőrző, 
kondíciójavító tornára. Az elhatá-
rozást tett követte. A közel 5 millió 
forintos beruházást igénylő építke-
zés első ütemében beépült az cltö-
zősor fölötti tetőtér, majd sor került 
a belső épületrész kialakítására. A 
kivitelező a Referencia Építőipari 
KFT volt, aki rugalmasan alkal-
mazkodott az árak emelkedéséhez, 
és a célt szem előtt tartva mindig a 
praktikus és olcsóbb megoldások 
közül választott. 

Az ünnepélyes átadás április 5-én 
17 órakor volt az iskola tornatermé-
ben, melyen jelen volt Kővári 
László, a Megyéi Sporthivatal 
igazgatója, Sántha Albert alpolgár-
mester, Hajik István városi sportfel-
ügyelő, valamint vállalatok, Rt-k 
képviselői* szülők, nevelők és mind^ 
azok, akik anyagi támogatást nyúj-

mondott a támogatók-
nak, akiknek segítsége 
nélkül a konditerem nem 
épülhetett volna fel, majd 
meleg szavakkal ismerte 
el Takács Mária földrajz-
testnevelés szakos, gyógy-
testnevelői diplomával is 
rendelkező tanárnő mun-
káját. O különösen sokat 
tett a cél megvalósítása 
érdekében, pályázatok el-
nyerésével és egyéb mó-
don több millió forintot 
szerzett a kivitelezéshez, 
jó szervezőkészségének 
köszönhetően alakult ki 
az a társadalmi összefo-
gás, amely lehetővé tette 
az előrehaladást. 

A kuratórium elnöke 
végül átadta használatra 
a kondicionálótermet, 
amelyet az iskola nevé-
ben Ferencz Jánosné igazgató vett 
át. Ezután lehetőség nyílt az újon-
nan átadott helyiségek megtekinté-
sére is. Az egyik teremben az iskola 

A hatalmas tükörben minden mozdulat megfigyelhető 

tanulói a gyakorlatban mutatták be 
a fékpadok, súlyzók, futópad és e-
gyéb kondicionáló eszközök 

Kóródi Béláné, az alapítvány ku- használatát, a hatalmas tükrökkel 
ratóriumának elnöke köszönetet 

tottak az elképzelés megvalósításá-
hoz. 

Kóródi Béláné, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke köszönetet 

Van, aki csinálja, van, aki nézi 

felszerelt másik teremben csinos lá-
nyok gimnasztikáztak. A tükörfal 
segíti a gyógytestnevelés tanításá-
ban a helyes testtartás elsajátítását, 
valamint a mozdulatok követését. 

Az évek óta tartó - a szűkös anya-
gi lehetőségek miatt hatalmas erő-
feszítést igénylő munka eredmé-
nyeként csökken a tornaterem túl-
terheltsége, hiszen a konditerem 
helyiségeiben is lehet tornaórákat 
tartani a jövőben. Az ötödikesek-
nek már nem kell nulladik órára 
járniuk, és a felsőbb osztályokban is 
csökken a számuk. Tanórák után a 
felnőttek is igénybe vehetik majd a 
kondicionálótermet - meghatáro-
zott összeg ellenében. Ezen túlme-
nően lehetőség nyílik speciális szak-
mai programok szervezésére és a 
megjavult feltételek kihasználásá-
val a Diákolimpiákon elért jó ered-
mények fokozására. 

Sok sikert kívánunk a további 
munkához! 

Szűcs Zsuzsa 
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A FELKELŐ NAP ORSZÁGÁBAN 
Közvetlenül a nagy földrengés után, január 23-án indult 

Japánba a BUDAPEST TÁNCEGYÜTTES, hathetes tur-
néra. Tagjai kissé szorongva foglalták el helyüket a hatalmas 
utasszállító gépen, ami az adott körülmények között teljesen 
értehető volt. Egyébként nagyon készültek erre az útra! 
Nemcsak műsorukkal, hanem a távoli ország különleges 
szokásainak tanulmányozásával is. Városunkból ketten 
utaztak az együttessel; Mindkettőjük "bölcsője" egykor a 
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES-ben ringott. Egyikük-
kel: Herczegh Tímeával beszélgettem az életre szóló él-
ményről: 

- Hogyan bonyolódtak le a programok? 

- Tudtuk előre, hogy a kint töltött napok úgymond "japán 
módra", vagyis zsúfolásig tele munkával fognak telni. Ebben 
nem is tévedtünk! A turné első felében majdnem minden 
nap színpadon voltunk. Szerencsére a társaság életerős és 
fiatal, így bírtuk a terhelést. Később lazult a program, mi 
pedig egyre rutinosabbak lettünk. 

- Merre jártak a hat hét alatt? 

- Tokióban és környékén töltöttük az első hetet, maji1 napi 
100 km-es utazások következtek a sziget keleti partján Jel 
felé. A térképen látható nagyobb városoknak szinte minde-
gyikében szerepeltünk: Nagoya, Osaka, Hirosima, Yokoha-
ma, Kyoto voltak újabb és újabb állomásaink. Ez utó )bira 
nagyon büszkék a japánok, a mi skanzenünkhöz tudnám 
hasonlítani. De eljutottunk Hokkaido szigetére is. Az ide 
vezető 9 órás hajóút nagy megpróbáltatás volt mindannyi-
unknak! Hatalmas viharba keveredtünk. Szerencsére, "kis" 
hajónknak a hatméteres hullámok meg se kottyantak! A 
többszáz km-es távolságokat repülővel tettük meg. 

- Szeretnénk tudni valamit a műsorok fogadtatásáról! 

- Az előadások 80%-át nők tekintették meg, mivel a 
férfiak este 20-21 óráig dolgoznak. Szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy igen nagy sikerünk volt. Háromszor is 
visszatapsoltak bennünket. A fellépések után általában par-
tikon vettünk részt, ahol ismét nagy tapssal és kedves mo-
sollyal fogadtak bennünket. Jellegzetes hajlongásuk kezdet-
ben idegen volt számunkra, azonban hamar megszoktuk, 
később pedig észre sem vettük, hogy már mi magunk is 
hajlongunk! 

- Bizonyára furcsa étkezési szokásokkal is találkoztak 
- Igen. A fogadásokon európai és keleti ételek egyaránt 

előfordultak, de vendéglátóink - szerencsére - nem sértődtek 
meg, ha nem kértünk a nekünk kissé szokatlan pácolt, nyers 
halból! Különben igen nagy lelkesedéssel rakták tányérunk-
ra eledeleiket, poharunkat pedig egy percre sem hagyták 
üresen. Mindvégig pálcikával ettünk, ez - hazaérve - szinte 
hiányzott." 

- Mint emberek, milyenek a japánok? 
- Érzékenyek! Szeretik, ha elfogadják a szokásaikat, nor-

máikat. Nagyon meg tudnak sértődni, ha nem tiszteljük 
azokat. Ilyenkor a mosolygós arc hirtelen "szamuráj-arc"-cá 
változik. Könyörtelen szigor ül ki rá. Furcsa volt számunkra 
például, hogy a szórakozás pontosan meghatározott ideig 
tartott. Amikor eljött az idő, abban a pillanatban végét 
vetették, mintha elvágták volna! 

Barátságosak, szeretik a vendéget. Megmutatnak neki 
mindent, ami az életükhöz tartozik, azonban mégis idegen-
ként kezelik. A belső tartózkodást megőrzik mindenkivel 
szemben. Nagy távolságtartás van a férfiak és nők között, ez 
még a házaspároknál is észrevehető. 

- Milyennek találta odakint az életszínvonalat? 
- Nagyon magasnak. Pénzük értékes, a családokban átla-

gosan ott a két autó, a háztartások gépesítettek. 
- Mi volt legcsodálatosabb az utazásban? 
- "Asapporoi havasok-15 C hőmérsékletéből nu^en-cezni 

Okinawára, a pálmafák és a napfény szigetére." 

- Mi tetszett legjobban a távoli országban? 
- A tea-szertartások, a fürdők, az eladók vise!kc\ ; a 

boltokban, vendéglőkben. Meg az a kedvesség, ahogy par-
napos betegségem alatt bántak velem. 

- Es legkevésbé? 
- A kockaházak, a csúnya felhőkarcolók, az amerikanizá-

lódás! (Előkészített ételek, dobozos vacsorák...) No, és a 
Sapporoban átélt földrengés! 

Összefoglalva: Csodálatos volt az egész hat hét, még az 
utolsó percekben is tele meglepetésekkel! 

Lejegyezte: Hajnal Józsefné 
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MAJ ALIS KET FRONTON 
Úgy tűnik , v á r o s u n k b a n i m m á r hagyománnyá válik, 

hogy m á j u s l - j é n ké t helyszín, két p r o g r a m , két , egy-
mástól e l t é r ő hangu la tú majál is között vá loga tha tnak 
a kikapcsolódni^ szórakozni , mozogni vágyók. Az egyi-
ket , a szűkebb körű t , csa ládiasabbat , a spor t ra nagyobb 
hangsúlyt f ek t e tő t F e h é r László, a választókerüle t kép-
viselője szervezi m á r másod ik éve a Fáy lakóte lepen , a 
m á s i k n a k , a n a g y o b b t ö m e g e t v o n z ó n a k , nyüzs-
g ő b b n e k , v á s á r i a s a b b mi l l i ő jűnek az I f júság i P a r k 

A Fáy I. csapata gólt rúg a nagycsaládosoknak 

ado t t o t t h o n t a Kul turá l i s I roda és a Művelődés i Köz-
pon t égisze alat t . 

Az e seményso roza t a Fáy lakó te lepen ve t te h a m a -
rabb kezde té t , ame lynek nyitánya reggel fél ki lenckor 
- mi l enne nyi tánynak st í lszerűbb - a Kodály Zo l t án 
Zene i sko la f ú v ó s z e n e k a r á n a k zenés ébresz tő je volt. 

A friss ü t e m e k n e k megvol t a hatása , me r t a 9-12 óra 
közöt t szervezet t kispályás l abdarúgó "ba jnokság" igen 
szép számú szurko lósereg előtt kezdődö t t meg, s csa-
p a t o k b a n s e m volt hiány. Nyolc fe lnőt t , ifi, ill. s e rdü lő 
gá rda m é r t e össze e re jé t , s mivel az összecsapások 
ba rá t ságosak vol tak, b a j n o k o k n e m , csak győztesek 
let tek. M é g a pályát vesztesen elhagyók is. Közben -
csak hogy n e vál jék egyhangúvá a dolog a T S E kézilab-
dacsapa ta is vívott egy bará t ságos csatát a Tiszaföldvár 
NB. I l -es gárdá jáva l , amely a haza iak 20:17-es győzel-
mével végződöt t . A szüne tben lebonyolí tot t h e t e s d o b ó 
versenyt a k a p u s o k nyer ték , a k a p u mel lé lövők 1 Ft -ér t 
kispuskával gyakoro lha t t ák a célbalövést aká r egész 
n a p is. 

Tíz ó r a k o r e lkezdődö t t a p r o g r a m az If júsági Park-
ban is. A d d i g r a más ál l tak a sá t rak, az á rusok s tandja i 
- m i n d e n volt , ami szemszá jnak ingere - csalogatóan 
vár ták az éhes , szomjas , j á t ék ra váró fe lnőt t és gyerek-
hada t , s fo rgo t t a s e r g ő is. A z a l aphangu la to t itt is a 
Kodály fúvósa i ad t ák meg, m a j d ka ra t e b e m u t a t ó r a 
kerül t sor a spor tpá lyán ( A kara tésok dé lu tán a másik 

Párbaj „magas szinten " 
Búzás Sándor és Szegő János belövik a pus-

kákat. 

színhelyen is meg-
i s m é t e l t é k p r o -
dukciójukat . ) Ezu-
tán köve tkeze t t a 
k i s e b b e k s z e m - ^ j 
pont jábó l egyértel- j 
m ű e n a n a p fény-
p o n t j a - d e ú g y | 
tűnt , a többi kor-
osztály is jól szóra-
kozott -, a H u p i k é k 
t ö r p i k é k é s a z 
A L F A e g y ü t t e s 
műsora , amelyben 
közismert és köz-
k e d v e l t r a j z f i l m - 1 
s lágerek hangzo t -
tak el, osztat lan si-1 
ker t aratva. Az t án 
" n é m i " m ű f a j v á l -
tással, de m é g min-^ 
dig a zenéné l ma-
radva a F e h é r Csil-
lag cigányfolklór együt tes l épe t t a sz ínpadra - igaz más 
korosztálynál - az e lő t tük szerep lőknél n e m kisebb 
sikerrel. 

Rövid időre ismét a ha rcművészek - ezút ta l kung- fu-
sok - vet ték át a t e repe t , m a j d sze repcse re következet t . 
Az eddig a sz ínpadot csak n é z ő gyerekek is f e l l éphe t t ek 
a világot j e l e n t ő deszkákra , a p r o g r a m b a ik ta to t t Kö-
lyökpódium lehe tősége t biztosí tot t s zámukra , hogy be-
mutassák produkc ió ika t . 

Dé lu tán ke t tő tő l n ó t a é n e k e s e k és n é p t á n c o s o k vol-
tak a helyszínek főszereplői . Az I f júsági P a r k b a n " M á -
jusban nyílnak az o r g o n á k " c ímmel nó ta és o p e r e t t m ű -
sort hal lgathat tak a majá l i sozók Bálint Er ika , Szokoly 
Lajos és N á d o r László köz reműködéséve l , a Fáy lakó-
te lep spor tpá lyá ján ped ig a tel jes lé tszámú Miklós N é p -
táncegyüttes m u t a t t a be színes műsorá t . A tavaly nagy 
sikert a ra to t t szabadté r i T á n c h á z ezút ta l e lmarad t , hi-
szen a t áncosoknak csak annyi ide jük volt, hogy eljus-
sanak a másik helyszínre, ahol h á r o m ó r á r a szintén 
fe l lépésre vár ták őket . U g y a n e b b e n az i d ő p o n t b a n a 
lakótelepieknél fe l fokozot t izgalmak k ö z e p e t t e meg-
kezdődöt t a tombolahúzás , amely során számta lan ki-
sebb-nagyobb nyereménytá rgy talált gazdára . 

A nap mindké t helyen zenével zárul t : a Fáyn a Te rc 
együttes nosztalgia z e n é j é r e t ánco lha t t ak , ak iknek e r re 
egész nap u t á n m é g volt ene rg iá juk , a P a r k b a n ped ig a 
f ia ta labb korosztály eshe te t t extázisba az a m a t ő r rock-
zeneka rok d ü b ö r g ő ritmusaitól. 

HÍRT 
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TORGYAN ELNÖK A 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Nagyon rosszul jártak azok a 
kevésbé óvatosak május 5-én, 
akik úgy gondolták, biztos, ami 
biztos, legalább a kezdés előtt fél 
órával biztosítják helyüket a Mű-
velődési Központ Pódiumter-
mében. A Független Kisgazda-
párt 18 órára meghirdetett nagy-
gyűlésének kezdete előtt - me-
lyen dr. Torgyán József, a párt 
elnöke, országgyűlési képviselő 
volt a díszvendég - már egy órá-
val érkeztek buszok vidékről, 
sorjáztak a lépcsőn felfelé a helyi 
érdeklődők. Fél hatkor már egy 
tűt sem lehetett volna leejteni a 
teremben, s a galériáról is szinte 
fürtökben lógtak az emberek. 
Torgyán doktor késett, de ez a 
kedélyeket nem rontotta - ez ta-
lán köszönhető a várakozást 
megkönnyítő hangulatos citera-
szónak is -, s mikor végre felesé-
ge, Dögei Imre országgyűlési 
képviselő és Szegő János polgár-
mester kíséretében megjelent, 
tapsvihar köszöntötte. 

A mozdulat jellegzetes, akár szabad téren... 

Közel két órás beszédét az or-
szág jelenlegi helyzetének ecse-
telésével kezdte, hangsúlyozva, 
hogy bár a mostani kormány és 

...akár terermben - ez esetben a Pódiumban 
szónokol Torgyán 

elődjei ténykedése következté-
ben a válság óriási, a helyzet 
mégsem reménytelen. A dilet-
táns vezetők ugyan szétverték a 
gazdaságot, hatalmas terhet je-

lent az immár 30 milliárd dollá-
ros külső adósság kamatainak 
visszafizetése, nincs mezőgazda-
ságunk, élelmiszeriparunk, a 
kommunista nomenklatúra em-
berei összejátszva az új hatalmi 
elittel, letakarította az ország va-
gyonának nagy részét, az ország 
mégis menthetetlenül gyors nö-
vekedésre van ítélve. 

Természetesen rámutatott az 
alagútból kivezető útra is. Mivel 
szerinte a Horn-kormányban 
még csak nyomelemekben sem 
található meg az oly gyakran 
hangoztatott szakértelem, ezt a 
kormányt le kell váltani, a komp-
romittálódott erőkkel le kell szá-
molni, s egy új erőt kell velük 
szembeállítani. Ez az erő a Kis-
gazdapárt, amely gyorsan talpra 
tudná állítani az országot, ha 
megfelelő támogatottságot kap-
na és kormányzati pozícióba ke-
rülne. a válságból való kilábalás 
útját a mezőgazdaság és az élel-
miszeripar mielőbbi talpra állí-
tásában határozta meg, mond-
ván, hogy ehhez minden feltétel 
adott, hiszen az országnak rend-
kívül kedvező a fekvése, a ma-
gyar nép a földkerekség legte-
hetségesebb népe, a magyar föld 
a legistenáldottabb földje, a ma-
gyar paraszt pedig a világ legkép-
zettebb parasztsága. A hosszú 
szónoklat végén" kijelentette, 
hogy pártja az országot hihetet-
lenül rövid idő alatt Európa 
csúcsára vinné, ha kormányzó-
tényező lenne, hiszen kétszer 
már - a Horthy-korszakban és 
1945 után - bizonyította, hogy 
képes az országot újjáépíteni. 

-p-
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ConAvis = Barnevál 
TÚLÉLT, STABILAN ÁLL, MŰKÖDIK 

A helybéli Baromfifeldolgozó Vállalatról - igaz, ma már nem ez 
a neve, de a miklósiak kilencven százaléka ma is Barneválként 
ismeri - az utóbbi egy-két évben nem sokat lehetett hallani. Ha 
megkérdeznék az utca emberét, valószínűleg csak nagy port felvert 
két évvel ezelőtti elbocsájtásokat tudná megemlíteni, s annyit talán 
hozzátenne, igen, még működik. Hogy miként, kinek a tulaj-
donában, van-e jövóje, arra már valószínűleg nem tudna válaszol-
ni. S a kérdésre, mi az a ConAvis, talán széttárná a kezét. 

Ezért is kerestük fel Csombordi István, a volt Barnevál, ma ConAvis 
igazgatóját, segítsen egy kicsit a homályos foltokat megvilágítani. 

- Igazgató úr! Tulajdonképpen mi 
történt a vállalattal? 

- A Törökszentmiklósi Baromfi-
feldolgozó Vállalat a múltban azon 
jól prosperáló cégek közé tartozott, 
amely úgy a keleti, mint a nyugati 
piacokon - természetesen a belföl-
din is - igen jó kondiciókkal tudta 
eladni termékeit. Modern hűtőhá-
zával, komoly feldolgozó üzemével, 
kapacitásával az ország kilenc ha-
sonló üzeme között a dobogós he-

összeomlása, a banki hitelek órási 
kamatnövekedése, aminek követ-
keztében az egész baromiipar ösz-
szeomlott. Nem voltunk kivételek 
mi sem. Egyre növekedtek adóssá-
gaink, csődhelyzetbe kerültünk, s 
92 végén, 93 elején az OKHB - Or-
szágos Kereskedelmi Hitelbank -, 
amely a vállalat finanszírozója volt, 
tekintettel adósságunk nagyság-
rendjére, megszüntette finanszíro-
zásunkat. Nem volt pénzünk alap-

ból 250-et -, s 93-ban eljött az az 
időszak, amikor szinte naponként a 
levegőben lógott a kapuk végleges 
bezárásának veszélye is. 

- Ez végül is nem történt megy de 
egy nagyon kusza,, nehezen áttekint-
hető időszak következett 

- Szinte az utolsó pillanatban 
megjelent a Conagra nevű amerikai 
cég, amelyik az OKHB-val és a 
Hungavis Külkereskedelmi RT-vel 
létrehozta a ConAvis Ktf-t (Első 
Magyar Amerikai Élelmiszerter-
melő és Feldolgozó Kft), amely 93 
májusában átvette a vállalat alapa-

Teljes kapacitással működik a hűtőház 

nyag termeltetését, megfinanszí-
rozta a mezőgazdasági termelőket -
napos csibét, takarmányt adott, fi-
zette munkájukat - s a baromfit, 
amely természetesen az övé lett, 
bérmunkában dolgoztatta fel ve-
lünk. Ettől mi még nem menekül-
tünk meg, hiszen a ConAvis a bér-
munkáltatást bármikor beszüntet-
hette - ez Damoklész kardjaként le-
begett a fejünk fölött de lélegzet-

lyen volt, híres volt termékei jó mi-
nőségéről. Aztán - ismert a nóta -
jött a rendszerváltás, a keleti piac 

Ripp-Ropp elősütőgép 

anyag termeltetésre, a termelést 
egy műszakra kellett redukálni, dol-
gozókat kellett elbocsájtani -1100-
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hez jutottunk, kapuinkat mégsem kellett bezárni, több 
dolgozót sem kellett elküldeni. 

Útban az előhűtőbe 

- De a csődhelyzet továbbra is fennállt? 
- Természetesen, sőt. Mivel a csődegyeztetés során 

a hitelezők nem tudtak megegyezni, az ÁVÜ pedig 
nem tudta a vállalatot értékesíteni, következett volna 
a felszámolás. A felszámoló meghirdette a céget, s ha 
nem akad jelentkező, elkerülhetetlen lett volna a vég. 

- S ekkor jött a mentőangyal, az eddig bérmunkáltató 
ConAvis. 

- Igen. Egyedüliként megpályázta az üzemet, s miu-
tán az ÁVÜ a pályázatot elfogadta, a vételárat azonnal 
ki is fizette. 1995. január l-jétől a gyár tulajdonosa a 
ConAvis, s ettől a naptól stabilizálódott a helyzetünk. 

- Mi fantáziát látott a vevő egy csődhelyzetben levő 
baromfiipar csődhelyzetben levő vállalatában? 

- Azt, hogy tudta, ez a vállalat nem azért ment csőd-
be, mert dolgozói, vezetői alkalmatlanok voltak, nem 
értették szakmájukat, s mert a vállalat nem tudott meg-
felelni az új piaci igényeknek. Belföldi és exportpiacon 
egyaránt mindig is a jó minőségünkről voltunk híresek, 
s attól, hogy objektív okok miatt az ismert helyzetbe 
kerültünk, nem felejtettünk el mindent, amit addig 
tudtunk. Ezt a céget csak tőkével kellett megtámogatni, 
anyagilag rendbehozni. Új, jobb baromfi alapanyag 
kellett, jobb takarmány, hogy a piac megváltozott igé-
nyeinek meg tudjon felelni a vállalat, a szakértelem, a 
technológia adott volt. Az azóta eltelt szűk fél év alatt 
egyértelműen kiderült, nem csinált rossz boltot. 

- Új név, új tulajdonos. Mi az, ami még változott? Piac, 
termelésstruktúra, kapacitás? 

- Piaci viszonylatban nincs lényegi változás. Koráb-
ban termékeink fele belföldi piacra, fele exportra 
ment, s annak is a fele nyugatira. A belföldi piac nagy-
jából változatlanul megmaradt, az exportunk pont any-
nyival csökkent, amennyit a keleti piac kiesése okozott, 

mert a kiesést nyugati exportbővítéssel nem tudtuk 
pótolni. Ez utóbbi megmaradt a korábbi szinten. így 
természetesen kapacitásunkat nem tudjuk kihasználni, 
növelni, nem tudtunk a kétműszakos termelésre visz-
szaállni, s belátható időn belül nem is fogunk, mert 
többet ugyan tudnánk termelni, de fizetőképes kereslet 
úgysem lenne rá. Sajnos a gazdaság egyéb tényezői 
miatt emelni kell árainkat, pedig egyre inkább szűkül 
az a réteg, amely akár a sertéshúsnál jóval olcsóbb 
baromfit is meg tudná venni. 

A termékstruktúra annyiban változott, hogy a 
ConAvis gyárai között - ma már hozzá tartozik Zagy-
varékas, Kiskunhalas, Mezőkovácsháza - szakosodás 
jött létre, a libafeldolgozást átvette Rékas, helyette 
idekerült a májkacsa, s természetesen maradt a csirke. 
Egyébként a hármas tagozódásunk megmaradt: hagyo-
mányos baromfifeldolgozás, hűtőházi tevékenység -
bérhűtés - és a továbbfeldolgozás. Ez utóbbi esetében 
a köztudatban a Ripp-Ropp jelenik meg - ami érthető 
is, mert az volt az első pedig folyamatosan komoly 
gyártmányfejlesztést valósítottunk meg, új termékeket 
kezdtünk forgalmazni - panírozott csirkeszárny és 
comb, palacsinta, csirkemellfilé, panírozott csirkefalat-
kák. Azért is kell törekednünk a magasabb feldolgo-
zottsági fokú termékek körének bővítésére, mert azok-
nak magasabb jövedelemtermelő, költségviselő képes-
sége van. 

Folyik a libafeldolgozás 

- Ha összegezni kellene, mit lehetne mondani a gyár 
jelenlegi helyzetéről\ jövőjéről? 

- Megoldott a gyár finanszírozási helyzete, az alap-
anyagtermelési háttér stabil, megszilárdult a termelők 
bizalma a cég felé, fizetőképesek vagyunk. A felvevő-
piacuk nem bővül ugyan, de a meglévő stabil, az éves 
üzleti tervünk nyereséget mutat. Dolgozóinknak is biz-
tos a helye. A jelenlegi gazdasági helyzetben mi kell 
még? 

- Van benne igazság. Köszönöm a beszélgetést 
PÁSZTOR 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

"Aranyos Kálmán!" 
(Két törökszentmiklósi diplomás az Országos Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzatban.) 
Az 1920-as évek első részében Törökszentmiklóson tele-

pedett le Farkas Kálmán ózdi illetékességű zongora, harmó-
nium, orgonakészítő és javító iparos, mivel házasságot kötött 
az idevalósi Ökrös Máriával. 

Műhelyt alapított és építetett a városban a régi vásártéren 
lévő cédulaházzal majdnem szemben lévő utcácskában. 

Évtizedekig működött a műhely, az ország különböző 
területéről hozták a javítanivalókat s az új megrendeléseket. 

A munkák során aranyozó festéket használtak, innen 
született az aranyos melléknév, melyet a családi név helyett 
használtak az ismerősök és megrendelők, ha a mestert em-
legették, keresték. 

Az említett házasságból három fiú és két leány született, 
sorban Károly, András, Malvin, Anna és Kálmán. A két 
idősebbik testvér az apa mesterségét tanulta meg, és orszá-
gos hírű mesterek lettek ők is. Családot alapítottak, a szülői 
háztól elmentek, és önállóan végezték a munkájukat. 

"Aranyos" mester legkisebbik fia Farkas Kálmán diplo-
más, a Kelet-Magyarország újságírója, az Országos Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese. A másik diplo-
más Farkas Tibor agronómus - Farkas Károly fia-, ("ara-
nyos" Kálmán unokája) szintén Kisebbségi Önkormányzat 
elnökségének tagja, 1995. április 9-én Szolnokon a Sport-

csarnokban megtartott országos szintű gyűlésen választották 
meg őket. 

Mindketten Törökszentmiklósinak tartják magukat, - a 
megélhetési lehetőség ugyan elszólította őket a városból a 
gyökerek ehhez a városhoz kötik őket , itt töltötték gyermek-
korukat, itt van az almamáter, itt jártak elemi és középisko-
lába. Itt éltek a tanítóik, tanáraik, akiknek tudását to-
vábbfejlesztették és alkalmazták. Itt él rokonaik egy része, 
fiatalkori szomszédaik, jó ismerőseik és barátaik, sok ezernyi 
főleg szép emlékek kötik őket a városhoz. 

Én úgy vélem, mi törökszentmiklósiak büszkék lehetünk, 
hogy ilyen eredményes és nagy bizalommal rendelkező sze-
mélyek továbbnövelték törökszentmiklósiak jó hírnevét. 

Munkájuk végzéséhez jó erőt egészséget és hosszú életet 
kívánok, s útravalóul javaslom vegyék figyelembe a cigány-
sággal kapcsolatos összes pozitívumokat és negatívumokat. 

A többség támogatását igazán csak úgy tudják megsze-
rezni, ha a kisebbség egyes tagjainak jó és rossz cselekedetei 
között különbséget tesznek, és nevelik a kisebbség tagjait az 
együttélés szabályaira, ha a jogos bírálatot nem a kisebbség 
elleni támadásként állítják be, mert ezzel további feszültsé-
get okoznak a kisebbségi és a többségi társadalom tagjai 
között, valamint nevelési munkájuknak nem lesz eredmé-
nye. 

Tisztelettel: Dikó József 

SZÁMVETÉS 
A törökszentmiklósi MEOSZ-csoport március 31-én éves beszámoló taggyű-

lést tartott a Művelődési Központban. Vendégek voltak a megyei egyesület 
részéről Engel Edit és Gál János, a 2. sz. Ügyvédi Munkaközösséget pedig Dr. 
Slezák Sándor képviselte. Bana Gáborné csoportvezető köszöntőjében sajnálattal 
állapította meg, hogy a 300 meghívó kiküldése ellenére kevés érdeklődő jelent 
meg. 

Mészáros Sándor gazdaságvezető beszámolt a csoport éves költségvetéséről, 
arról, hogy kiktől, milyen támogatást kaptak, majd válaszolt a részletes pénzfel-
használással kapcsolatos kérdésekre. 

Hóközi összejöveteleikről Csizmadia László adott rövid ismertetést. Meglátása 
szerint a sorstársak szívesen jönnek össze, mert itt tudják legjobban megbeszélni 
közös gondjaikat. A párórás találkozók tea és aprósütemény fogyasztásával, 
magnóhallgatással, a rehabilitációs eszközök használatának megismerésével tel-
nek. Időnként előadót is hívnak. 

Tájékoztató hangzott el a "KAPOCS A MOZGÁSSÉRÜLTEK TÁMOGA-
TÁSÁRA" című alapítvány létrejöttéről, aminek megfogalmazásában és bejegy-
zésében Dr. Slezák Sándor ügyvéd segített. Számlájukat a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél nyitották: Száma 459-98915-11029-17-222. Az induló tő-
két a GABONAIPAR RT., a POLGÁR TÁRSAK BT, az ASV RT, PLAST, a 
BÉKE MGSZ, a 2. sz. Ügyvédi munkaközösség, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Kontra Mihály és Krátki Pál biztosították. Szeretnének a legnehezebb helyzetben 
lévő sorstársaknak segítségére lenni, ehhez kérik és várják a további pénzbeli 
adományokat. 

A törökszentmiklósi MEOSZ-csoport köszönetet mondott minden meg-
mozdulásért, amit bárki és bármikor tett értük, az emberszeretet nevében! 

ÖTMILLIÓ 
MELLÉ 
VOLKSWAGEN IS 

Igen kellemes meglepetésben részesítet-
te a sors a múlt hónapban azt a két helybéli 
fiatalembert, akik a totóban szeretnek meg-
lepetésre játszani. A hat éve együtt tippelő 
páros egyrészt igen komolyan, szinte tudo-
mányosan foglalkozik a játékkal - saját be-
vallásuk szerint műholdas adásokon figyelik 
a német és az olasz bajnokságot, nyomon 
követik a magyar labdarúgás eseményeit, 
elmélyülten tanulmányozzák a Sportfoga-
dást másrészt a nagy nyeremény remé-
nyében igyekeznek kiszimatolni a meglepe-
téseket. 

Ezzel a módszerrel már többször értekel 
telitalálatot, utoljára áprilisban, amikor a 
10. héten elért 13+1 találatos szelvényükre 
5 millió 015 ezer 036 forintot vehettek fel a 
Kossuth úti kirendeltségben. S ha már lúd, 
legyen kövér! Az ötmillió mellé elnyerték a 
Szerencsejáték RT jutalomjátékán meghir-
detett Volkswagen Polo típusú személygép-
kocsit is, így egyiküknek járművet már biz-
tosan nem kell vennie. 

FORTUNA 
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ORSZÁGOS TANULMANYI VERSENYEN A 604-ESEK 
Nem mindennapi izgalomban volt része Törökszentmik-

lóson a 604. Sz. Ipari Szakmunkásképző, Szakközépiskola és 
Szakiskola tanulóinak és tanárainak, hiszen a szakmunkások 
országos tantárgyi versenyére figyeltünk mindannyian ápri-
lis 21-22-én. 

Igaz, már hagyományról is lehet beszélni, évek óta magyar 
nyelvből, fizikából, matematikából és történelemből rangos 
megyei és országos helyezéseket érnek el tanulóink. Most az 
izgalmat tetézte: három tantárgyból egy-egy tanuló jutott el 
a csúcsra. 

Fizikából Gödöllőn, magyar nyelvből Székesfehérvárott, 
történelemből Kecskeméten mérhették össze tudásukat az 

ország legjobbjaival (30-30 tanulóval). S kik ők és milyen 
eredménnyel? 

Zimány Tamás fizikából I. helyezést ért el, felkészítő 
tanára, Szujó József nem kis örömére. Magyar nyelvből 
Kovács Edit a XI. helyezéssel örvendeztette meg felkészítő 
tanárát, Kelemen Bélánét. Történelemből Polgár Attila a 
XXI. lett, felkészítő tanára Ecsédi Erika. 

Büszkék vagyunk rájuk, e térség hírnevét, iskolánk becsü-
letét is kivívták ezzel a szép eredménnyel. 

Köszönjük tanítványainknak, kollégáinknak fáradságos 
munkájukat. 

Az Iskola Tantestülete 

ORSZÁGOS ELSŐ A 604-ESBOL 

ZIMÁNY TAMÁS ÉS A FIZIKA ARANYÉREM 
1995-ig bezárólag szakmunkásta-

nulók számára fizikából huszonhárom 
országos versenyt rendeztek meg, s eb-
ből ez évig csak egyetlen egyet nyert 
Szolnok megyei. Tíz évvel ezelőtt tör-
tént, s a győztes a 604. sz. Szakmunkás-
képző tanulója volt. Aztán az idén a 
megye egyről a kettőre jutott, az április 
végén, Gödöllőn megrendezett orszá-
gos döntőbből ismét egy szűkebb ha-
zánkbei i került ki győztesen. Egészen 
pontosan ismét egy miklósi, Zimány 
Tamás, a 604-es másodéves villanysze-
relő tanulója. S hogy milyen rendhagyó 
ennek az elsőségnek a története? A vele 
való beszélgetésből talán kiderül. 

- Számomra kicsit meglepő ez az óriási 
siker: Amennyire jól tudom, általános is-

kolában a fizika nem volt az erősséged. 
- Valóban nem. A Petőfibejártam, s 

a négy félév alatt általában közepes vol-
tam belőle, de tán egyszer egy négyes is 
akadt. Megmondom őszintén, a fizika 
nem érdekelt különösebben, de utána 
a szakmunkásban sem. Elment a többi 
tantárgy között, a többinél - négyes-
ötös tanuló vagyok - se jobb, se rosz-
szabb nem voltam belőle. 

- Hogy indulhattál akkor az országos 
versenyen? 

- Szujó Ferenc tanár úr az órai mun-
kám alapján látott bennem fantáziát, s 
megkérdezte, mit szólnék hozzá, ha in-
dítana a megyei tanulmányi versenyen. 
Igent mondtam, mert egy kicsit el-
kezdett érdekelni a dolog, megkezdtük 
a felkészülést, gyakoroltam, s aztán 
februárban elmentünk a megyei erő-
mérőre. Egészen jól sikerült, mert a 
megszerezhető hatvan pontból negy-
vennégyet szereztem, s kilenc pont 
előnnyel az első helyen végeztem. Ek-
kor már igazán érdekes lett számomra 
az ügy, no, meg lett egy kis önbizalmam 
is, s amikor tanár úr megkérdezte, tu-
dom-e, hogy ebből az iskolából már volt 
egy tanuló, aki megszerezte azt a dicső-
séget, hogy országos első lett, azt vála-
szoltam: - Akkor én leszek a második. 

- Elég bátor kijelentés volt. 
- Hát, szó, ami szó... Ekkor nagyon 

kemény munka következett. Ha lehe-
tett, gyakorlatból felmentettek, délutá-
nonként visszajártam az iskolába, s ol-
dottam a feladatokat. Sokszor napi 4-5 
órán keresztül gimnáziumi feladatgyűj-
teményből, főiskolai példatárból és 
máshonnan. Több száz feladatot oldot-
tam meg Szujó tanár úr segítségével, 
mire elkövetkezett a gödöllői országos 
döntő ideje. Ja, és kaptam házi felada-
tot is bőségesen. 

- Hasonló volt a lebonyolítása, mint a 
megyeinek? 

- Nem. Ott csak elméleti feladatok 
voltak, itt már mérési gyakorlatok is. 
Összesen harmincketten voltunk, két 
csoportra osztottak bennünket, az e-
gyik a feladatokat oldotta meg, a másik 
a méréseket végezte, aztán cseréltünk. 
Két-két óra volt mindkettőre, s az volt 
az izgalmas, hogy a végeredmény is 
csak a végén dől el. Azt éreztem, hogy 
mind a kettőt jól oldottam meg, de nem 

tökéletesen. S hátha lesz jobb? Aztán 
"í télethirdetéskor" megkönnyebbül-
tem. Kiderült, hogy egyikből sem én 
értem el a legtöbb pontot, de az össze-
sítésben igen. Első lettem, de igen szo-
ros versenyben. A lehetséges 100 pont-
ból 79-et szereztem, az utánam követ-
kezőnek pedig 77 pontja lett. 

- Gondolom, volt nagy öröm. 
- Persze. A szüleim nagyon örültek, 

a diáktársak, tanárok gratuláltak, de a 
világ nem fordult ki a sarkaiból. Szépen 
minden visszaállt a régi kerékvágásba, 
s megint az osztály egy tanulója lettem. 

- De a fizika iránti érdeklődés most 
már megmarad? Megszeretted? 

- A, nem. Szépen visszakerült a többi 
tantárgy közé, különösebben eztán sem 
foglalkozok vele. Vége a versenynek, a 
fizika igazán tovább már nem érdekel. 

- Akkor tulajdonképpen mi érdekel? 
Mit szeretsz csinálni? Van-e hobbid? 

- A szakmámat, a villanyszerelést, az 
elektromossági dolgokat szeretem. 

Leginkább azzal foglalkozok otthon, 
az érdekel. Persze szeretek olvasni is, 
videón filmet nézni, össze-összejövők a 
haverokkal. Persze, azért volt ami nyo-
mot hagyott bennem a fizikaverseny-
ből. A verseny. Jövőre indulok A szak-
ma kiváló tanulója címéért is, ponto-
sabban Szujó tanár úr mondta, hogy 
engem is indítanak. Arra majd megint 
nekikészülök. 

- További, távolabbi terveid? 
- Meg szeretném szerezni a szak-

munkásbizonyítványt - ha esetleg jövő-
re első lennék, akkor leegyszerűsödne 
a dolog, mert akkor azonnal megkap-
nám -, aztán megpróbálkozom az érett-
ségivel. Ha itt végzek, jelentkezek a le-
velezőre a Székácsba, s három év alatt 
leérettségizhetek. 

- Sok sikert mindháromhoz Tamás. 
Kösz a beszélgetést. 

PÁSZTOR 
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MEGNEPESÜLT A PART...' 

EGY HORGÁSZVERSENY KAPCSÁN A 
HORGÁSZEGYESÜLETRŐL 

A Mikszáth Kálmántól lopott idézet, ha részben is, 
de igaz; ha nem is az egész falu apraja-nagyja vonult 
ki, de közel kilencven horgász, s legalább ugyanannyi 
hozzátartozó, érdeklődő népesítette be április 30-án a 
csónakázótó vízmellékét a helyi horgászegyesület által 
meghirdetett tavaszi horgászversenyen. Fél szemmel a 
pecásokat, a kapást, fogást figyelve Soltész Lajostól, az 
egyesület elnökétől érdeklődtünk a verseny, az egyesü-
let felől. 

- Mikor alakult, hány tagú az egyesület, mióta hor-
gászhelye a csónakázótó? 

- A Törökszentmiklósi Horgászegyesület 1954-ben 
alakult meg, azóta néhány kisebb pangó időszakot le-
számítva hol kevesebb, hol több taggal működik. Jelen-
leg 380 felnőtt , 80 ifi és 30 gyermek tagot számolunk. 
A tavat 92-ben tet te r endbe az önkormányzat , akkor 
kaptuk meg használatra, s kaptunk 100.000 forintot is 
In.¡telepítésre. Azóta az egyesület 3-5 q pontyot telepít 

„ Megnépesült a part" 

évente, tavaly te t tünk bele 3 q keszeget is, de hoztunk 
bele amúr t - e lsősorban azért, hogy ne hínárosodjon el 
a víz -, sőt csukát is. 

Évente átlag 80-100.000 Ft ér tékű halat telepítünk a 
horgászok által befizetet t telepítési pénzből, s bár már 
most is jő az állomány, még 3-4 év kell, hogy igazán 
beér jen . 

- Akkor lassan valóságos horgászparadicsom les:. 
- Igazán akkor lenne, ha meg tudnánk védeni a vizet 

az orvhorgászoktól. Sajnos éjjelente a rabsicok kemé-
nyen dolgoznak, s mivel ál landóan nem t u d u r k őrt 
állítani, elég komoly pusztítást végeznek. Gereblyéz-
nek, ha tudnak, hálóznak, s legalább 25-30%-át viszik 
el a halál lománynak. Pedig mindent megpróbálunk, 
bevonjuk a horgaszokat , polgárőröket , sőt a rendőrsé-
get is a védelembe, ha elkapjuk őket, elkobozzuk az 
eszközikel, bün te t jük is őket. 

A teríték 

- Elég szép számmal vannak kint a versenyen. Kik 
vehetnek részt, mik a szabályok? 

- Azok az egyesületi tagok, akiknek az ez évi horgász-
okmányaik rendben vannak. A nevezési díj 200 Ft, az 
eredményben csak a súly számít, hogy ki hány hal 
fogásával éri azt el, nem érdekes. A szabályokon belül 
bárki bármilyen csalival, módszerrel horgászhat , de 
csak az első két nemes halat ta r tha t ja meg, a többit 
lemérik, felírják a versenybíróság tagjai, majd visszaen-
gedik a vízbe. Elég komoly a díjazás, a felnőtteknél 
5.000, az ifiknél 3.000, a gyerekeknél pedig 2.000 Ft 
éi tc cű horgászfelszerelés az első helyezett jutalma. 
Egyébként ennyien még sosem voltak versenyen, de 
ilyen jó eredmények sem születtek eddig még. 

Fél 11 -kor Molnár Gábor , az egyesület t i tkára bezár-
ta a versenyt, a szerencsések a zsákmánnyal, a pechesek 
anélkül tódultak eredményhirdetésre . Irigykedés nem 
volt, egy-egy szép fogásnak mindenki csak csettintett , 

Soltész Lajos, az e&esület elnöke most mint versenybíró 
tevékenykedik 
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A győztes Varga Ferenc egyik nagy fogását segíti partra 

a hopponmaradtaknak pedig "szenvedniük kellett" a tár-
sak ugratását. 

Eredmények: 
Felnőtt: 
I. Varga Ferenc 9,14 kg 
II. Ramos Ernő 6,13 kg 
III. Deák János 3,02 kg 
Ifv 
I. Deim Zsolt 0,92 kg 
II. Nóvák Péter 0,65 kg 
III. Gajdán Zsolt 0,49 kg 
Gyermek: 
I. Dér László: 2,05 kg 
II. Horváth Richárd 1,30 kg 
III. Baróczi József 1,13 kg 

- P -

Nosztalgiameccs 
Talán nem véletlenül éppen a konditerem-avatás napjaiban érdekes kézilabda-mérkőzés zajlott április elején 

a Kölcsey Ferenc Iskola tornatermében: Molnár Imre tanár úr 20 évvel ezelőtt együtt játszó lánycsapata 
megméretésre hívta a kölcseys (7-8-os) lányokat. 

Az eltelt hosszú idő ellenére a felnőttek játéka összeszokottnak tűnt, a sok éves kihagyás után is jól bírták az 
iramot. Az eredmény alakulását befolyásolta az a tény is, hogy a csapatban magasabb osztályban kézilabdázó 
volt játékos is részt vett. 

A kölcseys lányok sem vallottak szégyent. Kezdetben ők irányították a mérkőzést, a vendégek 5 gólos hátrány 
után találtak először a hálóba. Végig kitartóan küzdöttek, ennek ellenére a felnőtt csapat egyre jobban belejött 
a játékba és fokozatosan ledolgozta hátrányát. Vezetésre azonban nem tudtak szert tenni, így a mérkőzés 
13:1 l-es végeredménnyel a kölcseys lányok javára dőlt el. 

Szűcs Zsuzsa 

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 forgalma-

zunk fotó cikkeket nagy választékban 
ÁRVÁI JÁNOS 

fényképész 

Törökszentmiklós, Kossuth L. út!55. 

MEZOPRINT 
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SPECIÁLIS SZAKISKOLA A 604-ESBEN 
JÓ HÁZIASSZONYRA, BETEGÁPOLÓRA 

MINDIG SZÜKSÉG VAN 
A tendencia szerint évről évre növekszik azoknak a tanu-

lóknak a száma, akik az általános iskola után nem nyernek 
felvételt középfokú oktatási intézményekbe. Hogy ezek a 
fiatalok ne kallódjanak el, segítséget kapjanak az élet-
kezdéshez, esetleges későbbi továbbtanulásukhoz, egyre 
több oktatási intézmény keres és talál áthidaló megoldást 
számukra. Ezek közé tartozik a 604. sz. Ipari Szakmunkás-
képző, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola is. 

Az 1991-ben beinduló két éves Háziasszonyképző Szakis-
kolának jelenleg két első és egy második osztálya van. A 87 

fiatal a közismereti tantárgyak mellett szakmai elméletet és 
gyakorlatot is tanul, a szakmai tantárgyak között megtalál-
ható a szabás-varrás, szakrajz, ruhaipari géptan, anyagisme-
ret, csecsemőgondozás, háztartási ismeretek, sütés-főzés, 
lakásápolás, egészségügyi és festési gyakorlat. 

A legnagyobb óraszámban a szabás-varrással ismerked-
nek, két szakoktató irányításával folyik a munka két tanmű-
helyben, melyeket pályázatok útján sikerült berendezni mo-
dern gépekkel. Megtalálható itt minden, ami a gyakorlati 
képzéshez kell, 20-20 db gyorsvarrógép, tisztázó, lyukvarró-, 
vasaló-, és szabászgépek, amelyeken az ismeretek elsajátítá-
sának mértékében változatos munkadarabokat készítenek a 
tanulók. Ha akad, még megrendelésre is vállalnak munkát. 
A sütés-főzés szintén iskolai tanműhelyekben folyik, melye-
ket az iskola diákjai alakítottak ki, s melyek berendezéseit 
szintén pályázaton nyert pénzből, ill. a szakképzési alap 
elnyeréséből vásároltak. Az ideális körülmények között az 
előkészítő munkálatoktól a tálalásig a "szakma" minden 
elemét elsajátíthatják a lányok hozzáértő irányítás mellett. 
Az egészségügyi gyakorlatok képzése az EG YMI-ben folyik. 

A két év sikeres elvégzése után a lányok betanított gépi 
varró szakmunkás bizonyítványt kapnak, de lehetőségük van 
a háziasszonyképzős diákoknak a szobafestő-mázoló és női 
ruhakés-«tő szakmákra való átiratkozásra is. Mindezek mel-

lett a szakiskola olyan képesítést nyújt, amellyel a végzettek 
elhelyezkedhetnek mint szociális gondozó, házi-, és csecse-
mőgondozó, betegápoló, konyhai dolgozó, s ami szintén 
nem mellékes, az itt megszerzett ismereteket jól hasznosít-
hatják a saját háztartásukban is. 

A lemorzsolódás jóval kisebb mértékű - szinte minimális 
-, mint a szakmunkásképzőben, ha előfordul ilyen, elsősor-
ban családi okokra vezethető vissza. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a szakiskola megfelelően 
segíti az általános iskolát gyengén végző tanulók felzárkózta-
tását, megkönnyíti a középiskolába való továbblépést. Az 
idén végző 26 lány közül is kilencen nyertek felvételt szak-
munkásképző, ill. szakközépiskolába. 

-P-

ALAPÍTVÁNYI BÁL A 
TANULÓK 

MŰVELTSÉGÉÉRT 
1991 végén a Hunyadi Úti Általános Iskola egyik pedagó-

gusában felmerült a gondolat, jó lenne az iskolai keretek 
nyújtotta lehetőségeken túl valami plusz forrást biztosítani a 
tanulók számára a tudáshoz, művelődéshez vezető úton. A 
hirtelen ötletet továbbgondolás, gyerekekkel, szülőkkel való 
egyeztetés követte, amelynek eredményeként 40.000 forintos 
indulótőkével létrejött a „Művelt tanulókért" Alapítvány, 
amelynek az oktató- nevelőmunka megújulásának segítése, 
az iskola versenyképességének fokozása lett megfogalmazott 
célja. 

Azóta az alapítvány tőkéjének emelése céljából évente 
jótékonysági bált szerveznek - műsorral, vacsorával, tombo-
lával- , amelynek bevétele az alapítvány számlájára folyik be. 
Emellett 200 Ft értékű un. támogató jegyzéket bocsájtanak 
ki, melyekből bárki, bármennyit vásárolhat, aki az iskolát a 
magáénak érzi, s támogatni kívánja az alapítvány céljait. E 
két forrásból minden évben kb. 100.000 Ft-tal gazdagodnak, 
s mivel eddig nem nyúltak a tőkéhez, mára már több, mint 
300.000 forinttal rendelkeznek, amelynek felhasználásáról a 
közeljövőben dönt az alapítvány kuratóriuma. 

Az idei bál megrendezésére május 5-én került sor, közel 
30 vállalkozó, ill. gazdasági egység támogatta készpénzzel, 
tombolatárgyakkal a vacsora alapanyagával. A120 résztvevőt 
az iskola tanulói szórakoztatták színes, humoros műsorral, 
majd Soós Kálmán és Óz Tibor - akiknek idén ez már a 
kilencedik jótékonysági báljuk volt, amelyen ingyenes zené-
jükkel maguk is jótékonykodtak - húzták hajnalig a talpalá-
valót. Nemcsak a hangulat volt nagyszerű, a szülők és nevelők 
közötti kapcsolatok is sokat erősödtek. 

-H-
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S P O R T * S P O R T * S P O R T 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA 

NÉGY KORCSOPORTBAN 
NÉGY CSAPATUNK AZ 
ORSZÁGOS 
ELŐDÖNTŐBEN 

Úgy tűnik, a Kölcsey harmadik korcsoportos (7-8. osztá-
lyos) fiú kézilabdacsapatának tagjaira továbbra sem hatnak 
a törvényszerűségek. A diákolimpia nyitányakor meg-
kezdték menetelésüket, s azóta is olyan könnyedén halad-
nak a felfelé vezető úton, mintha az újabb és újabb lépcső-
foknál nem is egyre nehezebb akadályokat kellene leküzde-
niük. A körzeti döntőben két ellenfelüket is negyven-ötven 
gólkülönbséggel verték, majd - a pontos eredményeket elő-
ző számunkban közöltük - március végén a megyei elődön-
tőt is úgy nyerték meg, hogy minden riválisuk hálóját har-
minc-harmincöt góllal terhelték meg, s még tízet sem enged-
tek egyiknek sem dobni. 

Támadásban a Kölcsey 

Az április 22-én, Mezőtúron megrendezett finálé előtt 
reálisan gondolkodva arra lehetett számítani, hogy ott már 
kicsit jobban meg kell izzadniuk a srácoknak a végső győze-
lemért, de ők továbbra sem nagyon akaróztak szakítani az 
önmaguk által kialakított hagyományokkal. Igaz ellenfelük 
is csak egy akadt, mert a tornára bejutó négy csapat közül 
csak a mieink, a karcagiak és a szolnoki Mátyás Király 
Általános Iskola gárdája érkezett meg, a tószegiek anélkül, 
hogy előre jelezték volna, távolmaradtak. Mivel az első 
meccset a kölcseys fiúknak velük kellett volna játszaniuk, 
mérkőzés nélkül jutottak tovább, de később látva erőtől 
duzzadó játékukat, úgy tűnt, a tószegiek talán jobban is 
jártak így. A másik ágon a szolnokiak és karcagiak a rendes 
játékidőben nem tudták egymás között dűlőre vinni a dol-
got, ezért kétszer öt perc hosszabbítás következett, amely 
során az előbbieknek egyetlen góllal sikerült kivívni a to-
vábbjutást; így az első helyért ők vívhattak a miklósiakkal. 

A bőséges pihenőre elégséges szünet után a kölcseysek 
helyenként sziporkázó játékkal, könnyedén, tizenhat góllal 
- mi lett volna, ha végig komolyan veszik a dolgot? - verték 
a szolnokiakat, s így csoportelsőként kivívták a május 27-én, 
Debrecenben megrendezendő országos elődöntőbe való ju-
tás jogát. 

Eredmények: 
Szolnok- Karcag 21:20 
Kölcsey-Szolnok 23:7 
Végeredmény: 
I. Kölcsey 
II. Szolnok 
III. Karcag 
A győztes csapat tagjai: Gulyás Viktor, Csornán Péter, 

Serfőző Zoltán, Szöllősi Balázs, Teszkó Zoltán, Kis Gerge-
ly, Földi Attila, Hagyó Csaba, Pozderka Róbert, Molnár 
Gergely, Csór István, Szelei Balázs, Bordács Róbert 

Edzők: Bertán István és Gulyás Károly, a TSE csapatá-
nak házi gólkirálya. 

- P -
* * * 

A Székács IV. korcsoportos (15-16 évesek) fiú csapata 
tavaly egyszer már eljutott a csúcsig, a megyei bajnokságban 
tíz csapat között végezve az első helyen jutottak az országos 
területi döntőbe, ahol miskolci, debreceni, gyöngyösi, buda-
pesti és pilisvörösvári ellenfelekkel szemben kellett kivívni-
uk az országos döntőbe való jutás jogát. A fiúk derekasa 
helyt álltak, négy győzelemmel és egy vereséggel a második 
helyen végezve jutottak el a fináléba, ahová a több, mint 300 
induló csapat közül csak az ország nyolc legjobbjának sike-
rült bekerülnie. Olyan gárdáknak, amelyek felnőtt NB l-es 
és NB I/B-s egyesületek bázisiskoláiból kerülnek ki, s igen 
komoly anyagi és szakmai háttérrel rendelkeznek, s amelyek 
ellen már csak a tisztes helytállás lehetett a cél. 

A mostani csapat - mely hét fős magja, megegyezik a 
tavalyiéval - Kovács Béla edző irányításával legalább akkora 
sikert szeretne elérni, mint az előző évben, s eddig tartják is 
az akkori menetrendet. A megyei bajnokságban a Bercsényi 
Gimnázium, Kunhegyes I. és Kunhegyes II. csapata előtt 
megszerezve a csapat győzelmet bejutottak a döntőbe, ahol 
ugyanúgy mint tavaly, a túrkeveieket kellett legyőzniük a 
továbbjutáshoz. Ez sikerült is, hiszen idegenben 22:21-re, 
itthon pedig 24:17-re sikerült legyőzniük riválisukat, s ismét 
sikerült bejutni az országos területi döntőbe, amelyet május 
20-án Mezőtúron rendeznek. A vetélytársak Nógrád és Sza-
bolcs-Szatmár megye győztesei közül kerülnek majd ki. 

A csapat tagjai: Polgár András, Révi Attila, Szuromi 
Attila, Kiss János, Polgár Tibor, Galsi Gábor, Tóth Richárd. 
Bali Dániel, Kurucz Lajos 

A megyei döntőn kiemelkedőt nyújtott a kapuban Polgár 
András a mezőnyben pedig Szuromi Attila, aki a csapat 46 
góljából 24-et dobott. 

- P 
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A Kölcsey Általános Iskola tornatermében április 8-án a II. 
korcsoportos lányok, 9-én pedig a fiúk játszottak a megyei 
döntőbe jutásért. Az 5-6. osztályos lányok Túrkeve, Öcsöd és 
Tiszaroff csapatai ellen mérkőztek, s miután mindhárom 
meccs fölényes győzelmet hozott számukra, 6 ponttal, 46-22-
es gólkülönbséggel ők jutottak tovább a megyei döntőbe. 

A szintén II. korcsoportos fiúk versenyében 3 csapat küz-
dött a döntőbe jutásért. A karcagiak nem jöttek el, így a 
kölcseys fiúk a tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Tiszaroff csapatával mérkőztek. Mindkét meccsüket nagy gól-
különbséggel nyerték meg, ezzel biztosították továbbjutásukat 
a megyei döntőbe. 

A lányok április 23-án a megyei döntőben a mezőtúri 
Sportcsarnokban Kunhegyes, Pusztamonostor és Besenyszög 
ellen játszottak. Az idegen pálya nagyobb mérete és a lámpa-
láz okozhatta, hogy gyengébben szerepeltek. Az alapos felkés-
zülés ellenére technikájuk, tudásuk alatta maradt a megszo-
kottnak, így csupán a negyedik helyezést sikerült elérniük. 
Teljesítményük azonban így is elismerésre méltó, hiszen me-
gyei szinten negyedik helyezést elérni nagyszerű dolog. 

Eredmények: 
T.miklós-Pusztamonostor 6:13 
Besenyszög-Kunhegyes 5:15 
Besenyszög-P.monostor 13:2 
T.miklós-Kunhegyes 5:14 
T.miklós-Besenyszög 6:8 
Kunhegyes-P.monostor 24:6 
Végeredmény: 
I. Kunhegyes 
II. Besenyszög 
III. Pusztamonostor 
IV. Törökszentmiklós 
A csapat tajai voltak: Fónusz Melinda, Szabó Andrea, Tóth 

Ágnes, Dér Ilona, Hegedűs Éva, Balogh Viktória, Karakas 
Éva, Fekete Annamária, Papp Adrienn, Nagy Emese és Deák 
Zsanett. 

A II. korcsoportos fiúk megyei döntőjére április 27-én ke-
rült sor. A színhely ugyancsak a mezőtúri Sportcsarnok volt, 
ahol a kölcseysek Öcsöd és Jásszentandrás csapata ellen ját-
szottak. Jó technikájuk, összehangolt játékuk és az alapos 
felkészülés eredményeképpen mindkét ellenfelükkel szem-
ben nagy gólkülönbséggel nyertek. Kiérdemelték a megyei 
bajnok címmel járó aranyérmet, amely egyben biztosította 
számukra az országos elődöntőben való részvételt. 

Eredmények: 
T.miklós-Öcsöd 21:9 
Jásszentandrás-Öcsöd 8:14 
T.miklós-J .szentandrás 25:7 
Végeredmény: 
I. T.miklós Kölcsey 
II. Öcsöd 
III. Jásszentandrás 
A csapat tagjai voltak: Matykó Sándor, Csató Dániel, Kó-

ródi Tamás, Szabó Zsolt, Harnos Attila, Csornán Péter, Kele-
men Attila, Molnár Attila, Fehér József, Lakatos Dénes, Kar-
dos Attila, Szatlóczky Attila. 

Mindkét csapat edzője Görömbei Zoltán testnevelő tanár. 
Sz. Zs. 

AIII . korcsoportos lányok megyei döntőjére május 4-én 
került sor a mezőtúri Sportcsarnokban. A kölcseys lányok 
a várakozásnak megfelelően szerepeltek. Remekül játszot-
tak az erős ellenfélnek bizonyuló kunhegyesi Dózsa 
György Általános Iskola csapata ellen csakúgy, mint a 
szolnoki II. Rákóczi Ferenc Iskola csapatával szemben. 
Mindkét meccsen végig vezettek, és bár olykor előfordult, 
hogy eladták a labdát vagy kihagytak egy-egy helyzetet, a 
végeredményt mindez nem befolyásolta. Színvonalas játé-
kuk azt bizonyította, hogy alaposan felkészültek á megyei 
döntőre. Küzdeni akarásukkal sem volt gond, és jó játék-
technikájuknak, tehetségüknek köszönhetően megérde-
melten nyertek megyei bajnokságot. Az aranyérem birto-
kában továbbjutottak az országos területi elődöntőbe, ahol 
a Kölcseyből immár három csapat küzd majd az újabb 
érmekért. Reméljük, sikerülni fog! 

Eredmények: 
T.miklós Kölcsey-Kunhegyes Dózsa 19:16 
Szolnok Rákóczi-Kunhegyes Dózsa 19:17 
T.miklós Kölcsey-Szolnok Rákóczi 20:17 
Végeredmények: 

I. T. miklós Kölcsey 

II. Szolnok Rákóczi 
III. Kunhegyes Dózsa 
A csapat edzője Kiss Ferenc, tagjai: Jancsó Zsanett, 

Kállai Alexandra, Benedek Ildikó, Bognár Edit, Görömbei 
Andrea, Tóth Andrea, Líbor Szilvia, Nikolics Melinda, 
Kelemen Gitta, Hegedűs Éva, Forgó Krisztina, Matúz 
Gabriella és Busái Tímea. 

SZ.ZS 

KARCSI ORSZÁGOS 
DÖNTŐRŐL ÁLMODIK 

Bár a felnőtteknél a kézilabda szezon régen véget ért, 
Gulyás Karcsi, a TSE tavalyi házi gólkirálya nem hiányol-
ja maga körül a labdapattogást. Hetente két, sőt három 
alkalommal is a Kölcsey tornaterme felé veszi az irányt, és 
hallatlan szeretettel, türelemmel vezényli le a III. korcso-
portos fiúk kéziedzéseit, mutatja be a lövéseket, cseleket a 
gyerekeknek. Nem kis része van abban, hogy a csapat 
fölényes magabiztossággal vette sorra az akadályokat, s 
jutott el az országos elődöntőig. 

- Karcsi, hogy kerültél az "edzőipályára"? 
- Több összetevője van a dolognak: nagyon szeretem a 

gyerekeket, és nagyon szeretem a kézilabdát. Régi vágyam, 
hogy a kettőt összekapcsoljam, hogy megpróbáljam átadni 
tudásomat, s lássam, amint mindez a tanítványaim játékán 
visszatükröződik. Csak a lehetőség hiányzott, amit akkor 
kaptam meg, amikor Felföldi Zoli - aki nemrég még maga 
is a TSE-ben kézizett - a Bercsényi testnevelő tanára meg-
kért, hogy segítsek neki a III. korcsoportos fiúk diákolim-
piára való felkészítésében. Természetesen örömmel kap-
tam a lehetőségen, beszálltam, s úgy gondolom, sikerült 
egy egész jó kis csapatot összebütykölnünk. Aztán sajnos a 
területi döntőn összekerültünk a Kölcsey csapatával, s bár 
ellenük döntetlent játszottunk, jobb gólaránnyal ők vé-
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geztek a csoport élén, így nekünk el kellett búcsúzni a 
további küzdelmektől. 

- S most náluk folytatod edzői pályafutásodat 
- Igen, mert Bertán Pista - kezdődik az atlétikai szezon, 

s nagy a lekötöttsége - szintén felajánlotta a lehetőséget, s 
természetesen ezt a feladatot is szívesen vállaltam. Érzé-
sem szerint ezzel a csapattal sincs szégyenkezni valóm, 
sokat tanultak a srácok, amióta velük vagyok, óriási gól-
különbségekkel nyerve mérkőzéseinket jutottunk el az 
országos elődöntőig. Igaz, könnyű helyzetben vagyok, 
mert a srácok nagyon fegyelmezettek, s mivel egy kicsit fel 
is néznek rám, mindent megcsinálnak, amit kérek, s ők 
maguk is látják, van eredménye a munkának. Szeretek 
velük dolgozni, s bízok benne, egy darabig még együtt fut 
a szekerünk. 

- Meddig? 
- Lehe t , 

hogy túl me-
rész vagyok, 
de azt sze-
retném, ha 
e g é s z e n a 
diákolimpia 
o r s z á g o s 
d ö n t ő j é i g . 
M á j u s vé-
gén me-
gyünk Deb-
r e c e n b e , s 
e g y á l t a l á n 
nem tartom 
lehetetlen 
nek az elő-

d ö n t ő b ő l 
való továbbjutást. Mivel két ellenfelünk lesz "csak" kettőt 
kell megverni, hogy visszajussunk Mezőtúrra, az országos 
döntőbe. Látva, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek bő egy 
hónap alatt, bízom benne, hogy Debrecenben sikeresen 
vesszük az akadályt, s ott leszünk a végén a legjobbak 
között. Ott persze elvileg már nem sok esélyünk lehet, 
hiszen egy Veszprém, egy Elektromos, egy Szeged egé-
szen más anyagi feltételek között, óriási választékban dús-
kálva foglalkozik már a serdülőkkel is, mint ez a kis T.mik-
lós, a nyolc között mégsem az utolsó helyet pályázzuk 
eleve meg. Persze, igazán ez csak álom, de hátha megva-
lósul. 

- Bármeddig juttok is, a diákolimpia hamarosan véget ér. 
Az edzősködésed is? 

- Remélem, nem. Nem tudom, Felföldi Zolinak, Bertán 
Pistának mik jövőre a szándékai, de ha hívnak, megyek. 
Csapatok jövőre is lesznek. Mindkettőjükkel jó a kapcso-
latom, együt tműködésünk eddig harmonikusnak és 
hasznosnak bizonyult, bízom benne, hogy továbbra is ad-
nak lehetőséget. 

- És ha mindkettő hív? A két iskola jövőre is rivális lesz. 

- Akkor sincs gond. Ha a szabadidőm engedi vállalok 
két csapatot is, hiszen magam is többet tanulhatok, s még 
többet csinálhatom, amit szeretek. 

PÁSZTOR 

HUSZ EREM AZ "ERZSEBET" KUPÁN 

REMEKELTEKA 
TORNÁDÓ KARATÉKÁI 

A törökszentmiklósi és tiszaföldvári szakosztályokból ta-
valy közös egyesületté alakult Tornádó Shotokan Karate 
Egyesület a múlt évben már kétszer is felhívta magára a 
figyelmet. Először februárban, amikor az Armancsa Kupa 
Shotokan Karate Országos Bajnokságon 76-77-es születésű 
lányaik a kumite versenyszámban megszerezték mindhárom 
érmet, begyűjtöttek egy fiú bronzot, katában pedig egy felnőtt 
női éremmel térhettek haza, másodszor pedig az októberben 
Miskolcon rendezett Konzumbank Gyermek és Ifjúsági Ka-
rate világkupán, ahol négy földrész 32 országának mintegy 
1600 versenyzője között sikerült szerezniük egy 27. helyet 
egyéniben s egy 6. helyet csapatban. 

Hogy az egyesületben valóban kemény munka folyik, s a 
tavalyi sikerek nem szalmalángszerű fellobbanás eredményei 
voltak, fényesen bizonyították a május 6-7-én Budapesten 
megrendezett II. "Erzsébet" Kupa Országos Karate Verseny-
en, amelyen a BRFK és a Budai XI. csapata mellett, több 
fővárosi, egy-egy Szekszárdi, komáromi, ercsi, s néhány szlo-
vák egyesület is képviseltette színeit. A tizenhat csapat közel 
250 versenyzője gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban 
mérte össze erejét, köztük a Tornádó 36 karatékája, akik 
közül tizenöten meg sem álltak a dobogóig, s többen nem is 
elégedtek meg egyetlen éremmel. A kétnapos verseny befe-
jeztével összesen húsz érmet - 6 aranyat, 7 ezüstöt és 7 bronzot 
-, s több értékes helyezést könyvelhetett el magának a fiatal, 
pályája elején álló egyesület, amelynek versenyzői egyre na-
gyobb tekintélyt vívnak ki maguknak a sportágban. 

Eredmények: 

Gyermek korcsoport: 

Berta János kata arany, kumite arany, Berta Nikolett kata 
bronz, kumita arany, Cserna Sára kata arany, kumite bronz, 
Musányi Katalin kata ezüst, Handzsur Tamás kata ezüst, 
Sándorfi Viktor kata bronz 

Ifjúságiak: 

Barta Edit kata ezüst, kumite ezüst, Takács Anikó kata 
arany, Gál Katalin kumite ezüst, Rédai Ildikó kata ezüst, Bíró 
Eszter kumite bronz, Barta Béla kata bronz 

Felnőttek: 

Horváth Mónika kumite arany, Trencsényi György kata 
bronz, kumite ezüst, Pozderka Zoltán kumite bronz 

PÁSZTOR 
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Májtis 15/68 Kossuth 

Májtis 13-14 15/66 Almásy u. 2. 

Május 2G-21 15/66 AJmásyn. 

mivüi-w 15/66 Alntéfry u. 2. 

ífinms 15/66 Almásy u. 2. 

HALOTTAINK 
Fehér József (56 éves); Vasas 
Sándor (48); Deák Sándor (74); 
Beregszászi Imréné Hajdú Irén 
(54); Szilágyi László (81); Kocsis 
László (84); V. Nagy Sándor (81); 
K o z m a M i h á l y (54) ; Bá l in t 
Kamilla Fruzsina (4 hónapos); özv. 
Görög Sámuelné Molnár Lídia 
(84) ; S á r i n g e r F e r e n c (61) ; 
Kökény Gáspár (52); Mucza József 
(56); Nádas Sándorné Molnár 
Rozália (82); Kovács József (33); 
Deák Sándorné (55); Vágó János 
(69); Surányi Györgyné Nagy 
Margit (75); Perge Zoltán (71); 
H o p p á l Z o l t á n n é K o n t o s 
Magdolna (60); Hoppál Imre (39); 
Szécsi Miklósné Kovács Rozália 
(89); Munkácsi Istvánné Ladár 
Mária (88); Szilágyi István (47); 
Hegedűs Gergelyné Turcsányi 
Piroska (81); Kelecsényi Vendelné 
Darcsi Olga (73); Deme Dezsőné 
Lónyi Tóth Ilona (91); Ollé Mihály 
(81); Németh Andrásné Benei 
Ilona (62); Varga Imréné Hudu 
Julianna (90); ifj. Holp János (53); 
özv. K á d á r J á n o s n é M e r e n a 
Erzsébet (74); özv. Gál Lajosné 
Vedelek Mária (80); Flach János 
(63) ; B e z z e g I s t v á n n é Nagy 
Erzsébet (69); Hajnal Béla (82) 
éves. 

NYUGODJANAK 
BÉKÉBEN! 

A VÁROSI MUVELODESI 
KÖZPONT MÁJUS HAVI 

PROGRAMJA 
Apák - napja - a nyugdíjas klub rendezvénye 

Diák Disco 

NINTENDO SHOW és NINTENDO BAJNOKSÁG 

Házigazda: Dévényi Tibor 

Fellépnek: Eszményi Viktória, Zoltán Erika, 
Sípos F. Tamás, Happy Gang, Ihos József 

Városi véradás 

Május köszöntése 

Városi népdalkörök és népzenei csoportok bemutatója 

Haladó társastánc klub vizsgabálja 

Diák Disco 

Gyermeknapi Családi Vasárnap 

a Drezdai Ifjúsági Kórus Hangversenye 

A MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES 
20 ÉVES JUBILEUMI MŰSORA 

Papírszobor alkotói pályázat kiállítása 

A VÁROSI KÖNYVTÁR 

OLVASÓTÁBORT 
szervez 

általános iskola 1-8 osztályos tanulóinak. 
"Mestere volt egykor" címmel 

Időpont: 1995. június 12-24. (10 nap) 
Részvételi díj: 3000,-Ft/fő 

Helye: Városi Könyvtár gyermekrészleg 
A táborba a tanulók naponta bejárnak, 

csak ebédet biztosítunk. 
Jelentkezni lehet 1995. április 31-ig, 

1000,-Ft előleg befizetésével. 
A jelentkezések sorrendjében 30 főt veszünk fel! 

Érdeklődni az (56) 390 01 l-es telefonon lehet! 

19. péntek 16 óra 

20. szombat 18 óra 

21. vasárnap 10 óra 

26. péntek 8 óra 
19 óra 

27. szombat 17 óra 

18 óra 

28. vasárnap 14 óra 

Június 

1. csütörtök 17 óra 

5. hétfő 15 és 
18 óra 

KIÁLLÍTÁSOK 

28. vasárnap 10 óra 

Törökszen tmik lós és Vidéke 
Függet len Közélet i Lap 

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

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

K i a d á s é r t f e l e lős : 
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 
K é s z ü l t a MEZOPRINT R e k l á m i r o d a g o n d o z á s á b a n 

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


