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Tisztelt O l v a s ó i n k !
A Törökszentmiklós és
Vidéke Újság kuratóriuma
1995. július, augusztus és
szeptember hónapban
technikai okok miatt
szünetelteti az újság
megjelenését. Kérjük a
Kedves Olvasók megértését.
A kuratórium 1995.
szeptember 7-én 17 órára
összehívja a közgyűlést a
Törökszentmiklós és Vidéke
Újság Alapítótagjai részére.
Sülye Károlyné
a kuratórium elnöke

Független közéleti lap

'Ha nem lesz rend az országban
nekünk végünk../
Beszélgetés Lengyel László
politológussal

Túl a bűvös egymilliárdon
Sikeres év az AFESZ mögött
*

KözbiZTONSÁqUNk AZ AdATOk TÜkRÉbEIM
A RENdŐRkApÍTÁNy bESZAMolÓjA A TESTÜlETÍ ülÉSEN

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SPORT
BŰNÜGYI KRÓNIKA

20 éves aMiklósNéptáncegyüttes

Visszapillantásunk a 20 évre és a
nagyszabású jubileumi műsorra a 6. oldalon
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ONKORMANYZATI HÍREK
s

Ev végéig kétezer új telefon?

A város megtartja intézményeit

A képviselő-testület május 8-i ülésén - melyen jelen volt Balogh
Imre, a Szolnoki Távközlési Centrum igazgatója - tájékoztató hangzott el a város telefonfejlesztésével kapcsolatosan. Az már korábban is ismert tény volt, hogy mivel 1994. január 28-án a KHVM
döntése alapján a MATAV RT. nyerte el a szolnoki primer körzet
koncessziós jogait, városunkban a Távközlési RT. fogja a telefonfejlesztés feladatait megvalósítani. Az is ismert volt, hogy a részvénytársaság a koncessziós pályázatban 1995. végéig ígérte az akkor
ismert igények kielégítését. 1994. májusában az önkormányzat
azonban az ígért negyedéves tervek helyett csak éves lebontású
ütemtervet kapott az RT-től, amelyből nem derül ki, hogy a MATÁV milyen ütemezés szerint kívánja megvalósítani vállalását, s
jelenleg hol tartanak a munkában.
Mint Balogh Imre tájékoztatta a képviselőket, az 1995-re ütemezett 4100 kapacitású végleges központ telepítése befejeződött,
az 1994. december óta működő ideiglenes digitális központ átkötése a jövő hónapban megtörténik. A hálózatbővítés tervezési munkái már tavaly novemberben megindultak, jelen pillanatig a 4-es
főúttól északra eső városrész terveinek közműegyeztetése megtörtént, s ezen területen a III. negyedévben - júliustól - megkezdődik
a kivitelezés. A város déli részére vonatkozóan is folyik a tervek
egyeztetése, s remélhetőleg a III. negyedévre az is befejeződik, s év
vége felé itt is megkezdődhet a kivitelezés.
A Körös-Comhoz 1991-ben 15.000 Ft-ot befizetett, ¡11. a MATÁV-nál kérvényező telefonigénylők száma 2853 fő, az ütemterv
azonban ez év végéig 2837 bekapcsolt állomással számol. Ez azt
jelenti, hogy a Szolnoki Távközlési Centrum ez évvégéig kb. 20002200 új előfizetőt tervez bekapcsolni a meglévők mellé, a többi
igény teljesítését csak 1996-ra tudja garantálni. Az igénykielégítés
a hálózatbővítéssel párhuzamosan halad, ahol szükséges, az igénybejelentés sorrendjét is figyelembe veszik.
A MATÁV RT. megerősítette, hogy a koncessziós pályázatban
leírt 31.000, ill. 90.000 Ft beruházói hozzájárulás nem változik, az
önkormányzat pedig tartja magát tavaly szeptemberben hozott
rendeletéhez, mely szerint nyilvántartásban szereplő 1923 előfizető
15.000 forintos befizetését 31.000-ra kiegészíti.

1994 óta a jog csak az alapfokú oktatást rendeli az önkormányzat
kötelező feladatai közé, az egyéb és középfokú oktatási intézmények működtetését nem. Az előbbieknél az önkormányzat szuverén joga eldönteni, hogy működteti őket vagy sem, az utóbbiak
esetében pedig arra van lehetősége, hogy megyei működtetésbe
adja át azokat. A kérdést, hogy működtesse-e a város továbbra is a
Kodály Zoltán Zeneiskolát és a Helytörténeti Gyűjteményt, megtartsa-e magának a Bercsényi Gimnáziumot, a Székács Szakközépiskolát és a 604-es Szakmunkásképzőt, május 8-án a képviselő-testület volt hívatott eldönteni.
Mivel a bizottságok egyöntetűen az igen mellett tették le voksukat, a döntés nem volt nehéz. Az érzelmi motivációk mellett természetesen komoly racionális érvek is elhangzottak. Többek között
az, hogy a tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása lényegesen egyszerűbb, ha a továbbtanulók jó része helyi önkormányzati
intézményben folytatja tanulmányait, az intézmények és a fenntartó kapcsolata zökkenőmentesebb, ha mindketten azonos településen vannak, s hogy a városi rang egyik alapvető kritériuma, hogy ott
milyen középfokú oktatási intézmények működnek. Arra sincs
garancia, hogy a megyei működtetésbe került intézmények jobb
gazdasági körülmények között működhessenek, sőt az intézmények megye általi - ismerve a megyei önkormányzat nehéz helyzetét
- bezárása sem elképzelhetetlen.
Mindezeket megfontolva, s a város anyagi lehetőségeit figyelembe véve a képviselő-testület úgy határozott, hogy az érintett intézmények működtetését továbbra is vállalja, azok alaptevékenységi körének ellátását biztosítja.

Megint emelkednek az
intézmények nyersanyagnormái
Mivel a város területén működő saját és bérben üzemelő önkormányzati konyhák étkezési nyersanyagnormáit megállapító 1994.
szeptemberi önkormányzati rendelet meghozatala óta, az élelmiszerárak jelentős mértékben megnövekedtek, a konyhák többsége
- kivétel a PHBO és az ÁFÉSZ - nyersanyagnorma - emelést kért.
A beszerzési lehetőségekhez mérten a mérték különböző, de a
normaemelési igény átlaga eléri a 16,6%-ot. Mivel az árak emelkedése indokolta a normák felülvizsgálatát, a képviselő-testület az
intézményi igényeket, az ellátottak szociális helyzetét, s az intézmények szűkös helyzetét figyelembe véve 1995. szeptember l-jétől a
következő normákat állapította meg.
Intézményneve:
Étkezési
12% ÁFÁ-vaJ
nyersanyagnorma

Bölcsőde
Pszichiátriai Beteg. Otth.
Székács E. Mg. és
Élelmiszeripari Szakközépi.
604. sz. Ipari Szakmunk.képző,
Szakközepi. és Spec. Szakisk.
(Bölcsőde konyhája)
Gimnázium; kojiyna és
kollégium (AFESZ)
Iskolai konyha ált. isk.
iákotthon Napközi

8vodai napközi otthon
(OZIRISZKft.)

83.121.40

növelt étkezési
nyersanyagköltség

93.136.-

150.-

168.-

164.20

184.-

125.-

140.-

125.-

140.-

67.90

76.-

A javuló tendencia ellenére sem
megnyugtató a helyzet

RENDŐRKAPITÁNY!
BESZÁMOLÓ A VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁRÓL
A képviselő-testület májusi ülésen Mészáros Lajos őrnagy, városi rendőrkapitány beszámolt a város közbiztonságának helyzetéről. A részletes, adatokkal alátámasztott írásos anyag, az ahhoz
kapcsolódó szóbeli kiegészítés, a képviselői hozzászólások, valamint a beszámoló egyhangú elfogadása a rendőrség javuló munkájáról, a lakosság rendőrség iránti bizalmának pozitív változásáról
tanúskodtak. A hallottak és olvasottak alapján e téren mégsem
nevezhető rózsásnak városunkban a helyzet.
Mint az elemzésből kiderült, az ismertté vált bűncselekmények
száma, követve a megyei és országos görbéket, Törökszentmiklóson is 1990-ben kezdett meredeken felfelé ívelni, a bűnözési hullám
1992-ben tetőzött, majd folyamatosan csökkenve 1994-ben beállt a
négy évvel ezelőtti szintre. (1. sz. mell.) A helyzet ennek ellenére
sem megnyugtató, mert a 100 lakosra,^ill. 1 km -re jutó bűncselekmények görbéit összehasonlítva, a város mind a kapitányság illetékességi-területén lévő (2. sz. mell.), mind a megye többi kapitánysága hasonló nagyságrendű településeinek viszonylatában (3. sz.
mell.) az erősen fertőzött települések közé tartozik. A lakosságot
leginkább irritáló, a szubjektív biztonságérzetre romboló hatású
személy elleni bűncselekmények aránya 10% körüli átlagot mutat,
ami közel duplája a megyei átlagnak. Evek óta igen magas - 70%
körüli - a vagyon elleni bűncselekmények - lopás, betöréses lopás,
rablás aránya (1. sz. mell.), s mivel a gazdasági-társadalmi stabilitás
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nem megfelelő, állandósultak az egyre szélesebb rétegeket érintő
megélhetési nehézségek, ezen a téren még hosszú távon nem
várható számottevő változás. Rontja a helyzetet, hogy maguk a
lakosok sem ügyelnek eléggé értékeikre, őrizetlenül, záratlanul
hagyják azokat, a gazdasági egységek pedig sok esetben az alapvető
vagyonvédelmi intézkedéseket sem teszik meg, ilL anyagi erőforrások hiányában nem tudják megtenni.
Bár 93 óta pozitív változás tapasztalható, évekre visszamenőleg
igen alacsony - 30% körüli - a fenti bűncselekmények esetében a
felderítési eredményesség (4. sz. mell.), a rendőrség a technikai
fejlesztések ellenére is - ezek a bűnelkövetések többségükben előre
eltervezettek, s az "áldozatok" felelőtlensége is sokszor megkönynyíti azokat - egyre nehezebben tud olyan minőségű tárgyi bizonyítékot szerezni, amely az elkövetőkhöz vezetne, ¿11. elegendő lenne
a vádhatóság számára. Pozitívum ugyanakkor, hogy a súlyos
bűncselekmények - nemi erkölcs elleni, rablás, garázdaság-felderítési mutatói hosszú távra visszamenőleg is javulnak. Ez egyrészt
azzal magyarázható, hogy ezek többsége közterületen, gyakran
több ember előtt zajlik le, s így az adatgyűjtés eredményesebb,
másrészt, mivel ezeket a társadalom is erősen elítéli, a polgárok
segítsége is erőteljesebb.
Az évek óta növekvő számú szabálysértések közül kiemelkedik
a közlekedési szabálysértések aránya, ami a város lakosságának
igen alacsony szintű közlekedési morálját tükrözi. Talán ebből is
következik, hogy a beleseti adatok az országos és megyei csökkenő
tendenciával ellentétesen alakulnak. A közlekedési balesetek száma annak ellenére is nő, hogy rendszeressé vált a baleseti szempontból igen kritikus 4. sz. főközlekedési út - többi a jelenlegi
állománnyal nemigen van lehetőség- megyei szervekkel közösen
végzett ellenőrzésre, hogy a rendőrség kiemelten foglalkozik a
kerékpárosok közúti ellenőrzésével, s hogy a kapitányság közlekedési szakemberei irányítása mellett megyei szinten is elismerten
kiemelkedő tevékenységet folytat a Városi Balesetmegelőzési Bizottság.
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Igen szomorú tény, hogy az összes bűnelkövetőn belül igen
magas a fiatalkorúak, de különösen a 25 év alatti bűnelkövetők
aránya - jelenleg majd 50% -, s ez az arány folyamatosan emelkedik.
(5. sz. mell.) Bizonyítható, hogy a bűncselekmények jelentős hányada - testi sértések, garázdaságok, "disco-balhék", a szórakozóhelyekről indul ki, így ezen bűncselekmények megelőzése nem kizárólag a rendőrség feladata.
Mészáros őrnagy beszámolója végén helyzetelemzést adott a
személyi állományról, s vázolta a nem valami szívderítő jövőt is. Bár
a jelenlegi összetételű személyi állomány képzettség, felkészültsége, hozzáállása alapján alkalmas a kapitányságra háruló feladatok
ellátására, a városi rendőrség munkájában a közeljövőben jelentős
technikai fejlesztésre nem lehet számítani, alapvető anyagi okok
miatt egyre többen fontolgatják a leszerelést. A kapitányság a már
most meglévő létszám és utánpótlási gondok miatt jelen pillanatban ott tart, hogy a kötelező alapfeladatok ellátásának biztosítása
érdekében a vidéki körzeti megbízottakat kénytelen területükről
elvonni.
PÁSZTOR
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BUZASZENTELES - ÚJRA!
Törökszentmiklóson az utóbbi években
sok minden történt a népszokások, néphagyományok megőrzése illetve felújítása érdekében. Az iskolák, óvodák, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Városi Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, az "Apáról Fiúra"
Alapítvány mind szívükön viselik e szép és
fontos feladatot.

A búzaszentelés határjáró körmenet, a
pap a hívekkel a Mindenszentek litániáját
énekelve kivonul a földekre és megáldja a
zöld vetést.
A Művelődési Központ rendezésében az
érdeklődők április utolsó vasárnapján lehettek részesei ennek a sokszázéves hagyománynak. Kb. 150-en - köztük Szegő János

Egyik ilyen régi népszokás a vetések
megáldásának szertartása, amelyet a katolikus egyház Szent Márk napján, április 25-én
végzett.

polgármester, Búzás Sándor és Dögei Imre
országgyűlési képviselők, Mihály Márton, a
FKGP helyi elnöke - indultak délelőtt
Szenttamásra külön autóbusszal és sze-

mélygépkocsikkal. Az elágazástól gyalog és
énekelve tették meg az utat a búzatáblákig,
mint annak idején apáik és nagyapáik! Elhangzott a négy evangélium ide vonatkozó
szakasza, majd Dr. Laczkó Béla prépost úr
a négy égtáj felé megszentelte a gabonaföldeket és hálaadó énekkel indultak meg visszafelé. Az Almásy-kastély körül folytatódott a vidámságokban sem szűkölködő program. Amíg megfőtt a nagy üstben a több,
mint 100 személyre felkészített öreglebbencs, Sülye Károlyné a Művelődési Központ igazgatója a gyerekekkel foglalkozott.
Lerajzolhatták a szentelést, készíthettek
ajándékot a közeli anyák napjára, no meg
májusfát, - másnapra. A felnőttek elbeszélgettek egymással, régi barátságok újultak
fel, újabbak kötődtek.
A pompás ebéd elfogyasztása után játékos ügyességi gyakorlatok várták a gyerekeket, s a versengésbe a nagymamák is beszálltak unokáik javára. Koszorúk készültek búzából és gyermekláncfűből, de volt idő
gyógynövénygyűjtésre is.
A ragyogó időben együtt eltöltött nap
igazi nagy családdá hozta össze az időseket
és a fiatalokat. Felekezetre való különbség
nélkül, egyöntetűen alkották meg véleményüket, mely szerint ilyen szép ünnepen
még nem vettek részt.
(Hajnal Jné)

ORSZÁGOS ÓVODAI ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
A háromnapos tanácskozás egyik helyszíne Törökszentmiklós
volt május 16-án, ahová az ország egész területéről és határainkon
túlról is jöttek vendégek.
Két óvodában volt bemutató foglalkozás: a Hunyadi úton
Herczegh Mihályné nagycsoportosai "A csillagszemű juhász" című
magyar népmesét dramatizálták, a Petőfi Úti Óvodában pedig a
"Csodálatos halászat" bibliai történetét dolgozta fel vegyes csoportjával Sindelár Henrietta. A díszleteket mindkét helyen az
óvónők készítették természetes anyagokból, s a foglalkozásokon
résztvevő kb. 20-20 vendég körében mindkét esetben nagy tetszést
aratott az egyszerűség, a hitelesség. Tetszett a vendégeknek az
óvodák dekorációja is, amelyben a néphagyományt őrizve a Kunság
díszítőelemei érvényesülnek.
A bemutató utáni tanácskozásra összegyűlt 100 fő körüli hallgatóságot Szegő János polgármester köszöntötte. Bemutatta váro- NADAI ÓVODÁKBAN" címmel, amit "ŐRKÖDÉS A GYÖKEREK FELETT" című videofilm kísért.
sunkat, ismertette az óvodai intézményt, mint újszerű modellt,
Kiállítás is nyílt a Kossuth út 21. sz. alatti óvodában az óvónők
amelyben egyetlen intézményhez tartozik a 10 óvoda 11 épülettel,
és
gyermekek munkájából, amely megtekintésekor a látogatók
1071 gyermekkel és 150 dolgozóval.
nagy elismeréssel adóztak az intézményi munkaközösség tagjai
Ezt követően egy Torontóból érkezett magyar óvónő: Csák által szalmából készített irodalmi szemléltetőeszközöknek és a
Csilla tartott előadást "MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS: IRO- művészi fokú origami- és bábalkotásoknak.
Hajnal Jné
DALMI ÉS ANYANYELV-MEGŐRZŐ PROGRAMOK A KA-
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EGY MEGVALÓSULT
A város központjában már régóta működik az 1. számú Idősek Klubja. Később a
felvégen is megnyílt egy, de az alvégiek hasonló igénye sokáig kielégítetlen maradt.
Hogy mára miként valósulhatott meg ez a
régi álom, arról Dr. Laczkó Béla prépostplébános úrtól kaptam tájékoztatást:

A működéssel kapcsolatosan Bézi Lajos né klubvezető elmondta, hogy létszámuk
jelenleg 17 fő: egy házaspár, a többi magányos. 30 férőhelyük van, de fokozatosan és
nagyon körültekintően töltik be, nehogy a
legjobban rászorulók maradjanak ki. Máris
sok az érdeklődő. Többen bejönnek beszél-
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bármilyen ügyes-bajos dolgát elintézzük.
Kiváltjuk a gyógyszert, feladjuk a pénzt, bevásárolunk... Igen nagy biztonságot ad az
idős embereknek, hogy távolmaradásuk
esetén azonnal kimegyünk hozzájuk. Egy
hétig még az ebédet is elvisszük nekik, csak
azután veszi át tőlünk ezt a feladatot a
Szociális Otthon ebédhordója.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a strand
gyógyfürdő részébe való lejutáshoz igénybe
vehetjük a Szociális Otthon gépkocsiját.
- Egyházi épületben működnek! Mennyiben látszik ez a klub életén?
- Az Irgalmas Nővérek szívesen beszélgetnek a tagokkal. Együtt kézimunkáznak,
időnként olvasnak a Bibliából, videofelvételeket néznek és déli ájtatosságként egyegy közismert vallásos éneket is elénekelnek.
- A 3. számú Idősek Klubjában példamutató együttműködés alakult ki az önkormányzat és az egyházközség között azért,
hogy az ide járó idős emberek jó kedvben,
szeretetben és minél gazdagabb lelki tartalommal tölthessék szabadidejüket - egészítette ki a beszélgetést az egyházi vezető.
Hajnal Jné

- A római katolikus főplébánia visszakapta államosításból a Kálvária iskolaépületét, s ennek egyik részébe terveztük az új
intézményt. Az önkormányzat az egyházközséggel megállapodást kötött arról,
hogy kialakíthatja és működtetheti a 3. számú Idősek Klubját mindaddig, amíg a rk.
egyházközség azt önállóan fenntartani nem
tudja. Vállalta az önkormányzat, hogy az
egyházi tulajdonban lévő épületben létrehozza a Vincés Nővérek Otthonát és az
egyházközségi Karitász Szervezet helyiségeit is. Az Idősek Klubja így közös megállapodással a Szociális Gondozási központ ingyenes használatába került ideiglenesen,
mely azt gyönyörűen felszerelte a szükséges
berendezésekkel.
A megállapodásban azt is vállalta az önkormányzat, hogy az új klubot az egyházközség és a Vincés Nővérek közreműködésével az evangéliumi szeretet szellemében vezeti. Ehhez tartozik, hogy vallási különbség nélkül mindenkit fogad az otthon,
és kivétel nélkül mindenkit egyformán részesít mindennemű szolgáltatásában. Ezen
felül mindazoknak, akik ezt szívesen veszik,
vallásos igényeikre is tekintettel van."
Az ünnepélyes megnyitást Szegő János
polgármester, Dr. Laczkó Béla prépost-plébános és Buru Györgyné, a Szociális Gondozási Központ vezetője végezte 1995. április 9-én

getni, eltöltenek köztük 1-2 órát, azonban
az előítélet nagy úr! "Mit fognak szólni hozzá az emberek, ha ide járok?" Ezt nem
egyszer a családtagok is felhozzák, jóllehet
ők egész nap nem érnek rá törődni idős
szeretteikkel.
- Hogyan telik el egy-egy nap?
-Reggel 7,30-kor nyitunk. Már reggelit is
lehet kérni. 9 órától a klubtagok tévéznek,
sakkoznak, kártyáznak, rejtvényt fejtenek,
kézimunkáznak, olvasnak. Jelenleg még
csak az Új Néplap jár, de otthonról hozott
képes folyóiratokkal gazdagítjuk a kínálatot. Az ebéd utáni csendes pihenőhöz hat
fekhely is rendelkezésre áll. A délután hátralévő részében esetleg ismét nézik a műsort, de leginkább beszélgetnek. Nagy az
igényük a társalgásra, igen jó hangulatban
telnek a napok az esztétikus, jól felszerelt
épületben."

JÁTÉK AZ
ISKOLÁÉRT!
A Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai
nagy érdeklődéssel kísért hangversenyt
tartottak május 18-án. Hallgatóságuknak ők már több alkalommal szereztek
maradandó élményt művészi játékukkal, és ez most sem történt másképp!
A tizenegy műsorszámból álló hangverseny előadói mindnyájan egy fáradságos tanév munkája mellett készültek
fel és álltak közönségük elé. Méltán
érdemelték meg a zúgó tapsot - és érdemlik újra e sorokkal is a köszönetet a szép estért!

A bevételt a "ZENEISKOLÁÉRT
- Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe ALAPÍTVÁNY" támogatására fordíta tagok?
ják.
- A Szociális Otthonból hozott ebédet a
Mint ismeretes, ezt az alapítványt a
nyugdíjuk arányában, kedvező áron kapják.
zeneiskola
tanárai hozták létre és 1993
Kultúrált körülmények között, szépen bejúliusában
lett
bejegyezve. A rendelkerendezett ebédlőben fogyasztják el. Nagyon
elégedettek az étel minőségével, s "jobb ízű zésükre álló szerény összegből egyelőre
az iskola általános kondícióját próbála falat..." a társaságban, mint otthon volt.
ják
javítani és a hátrányos helyzetű taVan fürdési lehetőség, automata mosónulókat
segítik hozzá a nyári zenei tágép és külön centrifuga is. Az orvosi ellátást
borban
való
részvételhez.
Dr. Hodosi Miklós főorvos úr biztosítja heti
(H. Jné)
egy alkalommal. A gondjainkra bízottaknak
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Csodálatos est a tánc varázslatában

20 ÉVES A MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES
Csodálatos, felemelő, megható, legszebb emlékek egyike.
Megannyi szuperlativus, amelyet általában ritkán használ az
ember. Most mégis e kifejezéseket örökíti meg a krónika. El-

A Filmművészeti Főiskola Tánc
-rendező szakán szerzett diplomája minden tánc tanítására feljogosította, de a balett állt a szívéhez legközelebb. Eredetileg
annak tanítására szerződött,

kerülhetetlen, mert aki ott volt,
végignézte a Miklós Néptáncegyüttes 20 éves, három órás jubileumi műsorának valamelyikét június 5-én, netán a műsoron kívül a szervezőikre, szereplőidre is figyelt, a felsoroltak közül legalább egyet megfogalmazott magában. Mert nem egy
egyszerű,jól megkomponált, nívós műsor volt ez, hanem örömünnep, egymás, a tánc szeretetének meghosszabbított, jelképes pillanata.

aztán jött a társastánc, s mikor a
néptáncosok vezető nélkül maradtak felvállalta őket is. S ha
vállalta, szívvel-lélekkel csinálta.

Elkezdte szervezni az általános iskoláknál a kisdobos és úttörő csapatokat, folytatta a középiskoláknál, egészen addig,
míg 9-10 éves kortól a felnőttekig minden korosztálynak lett egy
kis csapata. Általában 100 fő körül mozgott a néptáncosok száma, a felnőttek közül néhányan
Mindenki, akinek csak köze C kategóriás néptánc oktatói
volt a néptánchoz, az együttes- oklevelet szereztek, s a kicsiknél
hez - s aki csak tehette - eljött az már ők folytatták az oktatói
örömünnepre, újra tanított, tán- munkát. Fesztiválokon vettek
colt, emlékezett. Magában és részt, két évenként megméretközösen is felidézte a régen tör- ték magukat a minősítő verseténteket, visszapergette életé- nyeken, s lépésről-lépésre aranek egy már elmúlt időszakát, s szoltak felfelé, egészen az ezüst
örült, hogy aminek részese volt, második kategóriáig. Emlékerészese lehetett. Honnan pör- zetes fellépésük volt Gyulán,
gette vajon végig, mit idézett fel Sátoraljaújhelyen, Nyíregyhápéldául Jakab Zoltánné, Júlia zán, Debrecenben, s számtalan
néni, akinek neve egybeforrt az bemutatójuk a városban, a köregyüttesével? Attól a pillanat- nyéken. Aztán elszaladt életétól, amikor felkérték, hogy-mű- nek szép időszakaként számon
vészeti vezetőként dolgozzon az tartott tíz év, s ő családját követegyüttesnél? Erre 1974-ben ke- ve Pécsre költözött. Mint mondrült sor, - akkor vette fel az e- ta, némi fenntartással fogadta a
gyüttes jelenlegi nevét - amikor jubileumi találkozó és fellépés
már három éve dolgozott a Mű- ötletét, nem hitte, hogy összejön
velődési Házban tánctanárként. a régi csapat, aztán megér-

kezvén az első próbára rádöbbent, hogy kissé hitetlen volt.
Régi tanítványai közül 11 pár
futott be - Szegedről, sőt Pécsről
is - ,akik örültek, hogy újra együtt lehetnek, táncolhatnak. S
Júlia néni könnyekig meghatódva nézte az újakat is, hogy az
általa elültetett magból, milyen
csodálatos virágok lettek.
S mit érezhetett Szalavári
Anna és Gaál András, örökös
Aranysarkantyús táncos, akik
Júlia néni távozása után három
évvel átvették a stafétát? A három év alatt csendben leépült az
együttes, s nekik szinte elölről
kellett kezdeni a munkát. Gőzerővel láttak neki az utánpótlás
szervezésnek, s röpke egy év
alatt már 150 gyerekkel dolgoztak. Az akkoriak magjából
kerültek ki a mai felnőtt együt-

Táncegyüttesben, egy pedig a
Duna Művészegyüttesben dolgozik. Az együttes repertoárján
a gazdag magyar táncanyanyelv
minden jellegzetes dialektusa
szerepel, a Dunántúltól az Alföldön át Erdélyig.
S ezt a gazdag repertoárt
vonultatták fel június 5-én, a 20
éves jubileumi műsoron. Régiek és újak, "öregek", ifjak és
kicsi gyerekek, lelkesen, csillogó szemekkel, a táncot élvezve.
S mindaz, ami a húsz évben
benne foglaltatik, megérintette
a közönséget is, a kétszer zsúfolásig telt Pódiumterem nézőit.
Csodálatos, felemelő, megható,
legszebb emlékek egyike. Megannyi szuperlativus, amelyet általában ritkán használ az ember. Most talán helyénvalóan.
PÁSZTOR

tes tagjai, a Művelődési Központban Néptánciskola működik, a Hunyadi Úti Iskolában 3.
éves a n é p t á n c t a g o z a t , a
Kölcseyn szakköri csoport működik, a Petőfin egy első osztály,
s a Bethlenben is van táncosgárda. Kétszáz néptáncos a kezük
alatt! 1989-ben megszerezték az
ezüst első fokozatot, 92-ben
Gyöngyösön Junior-díjat kapott
az együttes, szerepeltek már
Romániában, Lengyelországban, Franciaországban, sőt Belgiumban is. 91-ben két táncosuk
a legjobbaknak járó kitüntetést
nyert az Országos Gyermek
Szólótáncfesktiválon, két tanítványuk profiként a Budapest

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kíiktás Néptáncegyüttes ezúton szeretné köszönetét kifejezni
mindazoknak, akik támogatásukkal
hofcfcájáttittak & 20
jüb&mttú
műsor megrendezéséhez.
Ktemfcltea a Városi T&ftöfa
fejlesztési Alapítványnak, az önkormányzat részéri a. Polgármesteri
Hivatal Kulturális Szervező és Szolgáltató Irodájának, a. Városi Önkormiaysai Kultúráik
Bajusz Katalin és Sántha Albert alpolgáíW^ré&teK Fehér tásatö
képviselőnek, valamint a Törökszenlmiklós és Vidéke ÁFÉSZnak,
a MEZŐGÉP Rt Törökszentmiklósi részlegének, a Referencia
nck, aSZEM-MA Kft-nek, a Róbert
Sörözőnek,a Martka. Virágboltnak,
a SZABOLCS
*
5 Z ATM ÁR Tá noegyth lesnek* a
Tole-Coop Kft-net, ffimW
Hajmann Mariann kozmetikusnak^
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ZSÚFOLT HÁZ A NINTENDO-SHOW-N
Rég nem tapasztalt óriási érdeklődés
előzte meg a május 21-én Művelődési Központban megrendezett országos Nintendóbajnokság városi selejtezőjét. Azaz, talán
nem is egészen azt, pedig Franki Gábor és
a NYER BT. ajánlotta lehetőség már önmagában is vonzó lehetett, de elsősorban az
e játékot szeretők számára. A Donkey Kong
c. játékkal bonyolított, áprilistól decemberig zajló, kb. harmincöt helyszínen megrendezett selejtezők egyrészt lehetőséget biztosítanak a kezdőknek is a játékra, másrészt
- s a "profik" fantáziáját ez mozgatta meg a győzteseknek megnyitják az utat egy országos döntőbeni összecsapásra, amely első
helyezettje egy floridai utazást nyer fődíjul.
Az igazán, a zsúfolt házat vonzó mozzanat
azonban a szervezők tálalta körítés, a Nintendó-show volt.
A színes, hangulatos műsor elsősorban a
fiatalabb és legfiatalabb korosztálynak
szólt, amelynek házigazdája a Három kívánság c. televíziós műsorban óriási népszerűségre szert tett Dévényi Tibor volt. Némi
hangulatteremtő játékos vetélkedő után a
tőle megszokott magas fordulatszámon
konferálta be a programban közreműködőket: Szandit, Sípos F. Tamást, Zoltán Erikát
és a Happy Gang együttest, s közben ter-

tekben "Játék-varázsbolt" csábította az érdeklődőket, ahol a jétékok minden más üzlet árainál kedvezőbb reklámáron találhattak gazdára.
Mire a show-nak vége lett, lezajlott a
Nintendó-bajnokság is. A hatvankét fős mezőny első két helyezettje, Kántor Ferenc és
Tar Marió "nyílt színen", a közönség előtt
is jól látható vászonra kivetített játékban
küzdött meg a végső győzelemért, amely
után harminc másodperces teljesítménnyel
Tar Marió állhatott a képzeletbeli dobogó
legfelső fokára, s jutott az országos döntőbe.

mészetesen szórta a csokoládét marokszámra. Úgy tűnt, a pódiumra fellépőket is
inspirálta a nagy számú, lelkes közönség,
amellyel hamar kontaktust teremtettek, és
sikerrel bekapcsolták a műsorba. A szüne-

PAPIRSZOBOR-KIALLITAS A PINCEGALERIABAN
kedvenc olvasmányok papírba örökített hőseivel lehetett nevezni. Egy-egy pályázó
maximum három alkotással nevezhetett be,
a beküldési határidő május 15. volt.
A megadott időpontig összesen 38 pályamű érkezett be, s a jelentkezők között akadt
egy szolnoki óvodás kisfiú is. Az ötletes,
ügyes munkák, az első ránézésre felismerhető figurák között a zsűrinek igen nehéz
volt sorrendet felállítania, de végül nem kis
töprengés után sikerült. Az első helyezett
egyhangú döntés alapján Sindel Liza
(Kölcsey Ált. Isk.) Füles gyönyörködik az új
Micimackó most is jókedvű

A büszke Oroszlánkirály

A Művelődési Központ 1990-ben hirdette meg először általános iskolák számára a
Papírszobor-pályázatot, amelyre olyan sok,
gazdag fantáziáról tanúskodó pályamunka
érkezett, hogy egy kiállítás anyagát is össze
lehetett állítani belőlük. A sikerre való tekintettel azóta minden évben megérkezik a
felhívás az iskolákba, s úgy tűnik, a gyermekek érdeklődése töretlen. Az idén a Megyei Pedagógus Szakszervezet, az Új Néplap s természetesen a Művelődési Központ
voltak a támogatói az alkotói pályázatnak,
amelyre ezúttal a kedvenc mesefilmek és

farkában című munkája lett, az "ezüstérmet" illetően azonban'már megoszlottak a
vélemények. így ketten lettek másodikok:
Vincze János (Kölcsey) Micimackó c. alkotásával és Kántor Ferenc (Kölcsey)
Oroszlánkirály c. szobrával. A harmadik helyen Sándor Erika (Kölcsey) Malackája és
Varga Ágnes (Bethlen) Süsü sárkánya
osztozott. A zsűri különdíját a szolnoki kisfiú, Almási Dávid kapta origami állatfiguráiért.
-P-

A lábamtól nem látom a farkamat
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TŰZOLTÓ-BEMUTATÓ, LOVAGIAS,
KERÉKPÁRVERSENY...

GYERMEKNAPI KAVALKÁD
TISZAROFFON
Tiszaroffon a helyi önkormányzat immár második éve a Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvánnyal, a törökszentmiklósi Baleset-megelőzési Bizottsággal és a miklósi rendőrkapitánysággal vállvetve
igyekszik a 2300 lakosú település ifjúsága számára a gyermeknapot emlékezetessé, egész évre szóló élménnyé tenni. Az idén, a
június 3-i, több helyszínen lezajló eseménysorozat is bizonyára
sokáig beszédtéma lesz úgy a szülök^ mint a gyerekek számára.

Munkában a tűzoltók
A szombati egész napos színes program - melyen jelen volt az
esemény fővédnöke, Búzás Sándor országgyűlési képviselő és Angyal Sándor megyei rendőrfőkapitány-helyettes - Szász György
polgármester rövid köszöntő beszéde után a karcagi tűzoltóság
"tűzpompás" bemutatójával kezdődött. Először egy lángoló gépkocsit oltottak el és daraboltak fel gyors és szakszerű mozdulatokkal, majd a szurkolók harsány derűje és buzdítása közepette védőruhába öltöztetett ifjú tűzoltójelöltekkel közösen gyakorolták a
tűzoltás tudományát. Ki tudja, az ifjú titánok mikor hasznosíthatják
a poroltóról szerzett friss tudományukat?

Szerencsére a paci nem volt túl szilaj
- no, meg a precízség kedvéért - Traffipaxszal mérték a futamokon
resztvevők eredményét. Ezután KRESZ-verseny következett, majd
a gyerekhad birtokba vehette a tűzoltó és rendőrségi technikát.
Szóltak a kürtök, vijjogtak a szirénák, de a "nagyobb" legények
őszinte bánatára a csodamotorokat, a Yamahákat csak álló helyzetben lehetett kipróbálni. Aki csak akart, Mészáros Lajos rendőrkapitány segítségével tenyér és ujjlenyomatmintát vetethetett magáról, büszkén lobogtathatta a relikviákat. S hogy a kevésbé óvatosak csupa maszatosak lettek? Most még az egyébként talán szigorú
anyukák sem haragudtak érte. Közben a bátrabbak belekóstolhattak a lovaglás örömeibe, esetleg nehézségeibe is, egy-egy parádés

Ki kezeli legügyesebben a pecabotot?

A rendőrkapitány személyesen rögzíti a tenyérlenyomatot
A következőkben a miklósi rendőrök vették át a főszerepet, a
focipályán kerékpáros ügyességi, a pálya melletti útszakaszon pedig
gyorsasági versenyt rendeztek, s a bringások legnagyobb örömére

esést a nézők nagy tapssal jutalmaztak.
Közben az anyukák jóvoltából már rotyogott a Tisza-parton a
bográcsos paprikáskrumpli, s mire a különböző vetélkedők nyertesei átvették jól megérdemelt jutalmukat, készen lett az ebéd. A
lakoma után rövid ejtőzés következett, majd megkezdődött a délutáni program, melyben a sport vette át a főszerepet. Sajnos a Tisza
magas vízállása miatt a horgászversenyt el kellett egy kedvezőbb
időre halasztani, de azért a pecások nem maradtak munka nélkül:
horgász célbadobó versenyen mérhették össze tudásukat. A Kompcsárdában asztalitenisz derbik zajlottak, a kézilabda pályán pedig a
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NÉGY HELLYEL HÁTRÉBB
A KIHÍVÁS NAPJÁN
Az idén, május 31-én immár harmadik alkalommal kapcsolódott be városunk a Kihívás Napja országos rendezvénysorozatába.
Az első igazi kihívást az időjárás jelentette, s a kesztyűt csak
kevesen vették fel, mert a hagyományosnak számító 0 óra 15
perckor kezdődő öt kilométeres éjszakai kerékpározásra a zuhogó
eső, dörgés, villámlás közepette a szokásos 100-120 fő helyett csak
tizenketten kísérték el Szegő János polgármestert. A negyed órával később kezdődő futóversenyre még ennyien sem jelentkeztek,

A díjazottak beszállása a rendőrségi motorcsónakba
hatodikos fiúk és lányok vívtak vérre menő foci és kézilabda csatát
a hetedikesek ellen. Délután négykor következett az igazi "sportcsemege", a felnőttek labdarúgó kupadöntője. Eredetileg a szervezők játszottak volna Tiszaroff csapata ellen, de mivel az előbbiek
nem tudtak teljes létszámú gárdát kiállítani, helyi vendégjátékosokkal erősítettek. Ha a játéktéren az iram öldöklő nem is, a nézőtéren
a hangulat igazi kupahangulat volt. Hogy a játékosok vagy a nézők
szórakoztak jobban, nehéz volt megállapítani. Mint ahogy azt is,
hogy az igazságos döntetlen után következő vég nélküli tizenegyespárbajt ki nyerte meg. Egy biztos, a pályáról csak nyertesek vonultak
le.

így azt le is kellett fújni. Szerencsére 1 órára elvonult a vihar, így a
kispályás labdarúgó-találkozók lebonyolításának már nem volt
akadálya, s a négy csapat hajnali négyig tusakodott a gimnázium
udvarán.

1:0 a szervezők javára
A napot mintegy annak megkoronázásaként az Őcsényi Repülőklub és Hőlégballon Szakosztály ejtőernyős ugrással színesített
hőlégballon bemutatója zárta, aminek sajnos a krónikás már nem
tudott szemtanúja lenni. Azt viszont hiszi, hogy olyan napnak volt
részese, amely érdemes lett a megörökítésre.
PÁSZTOR

Néhány órás szünet után megelevenedett a város, pontosabban
az oktatási intézmények környéke. Reggel nyolckor, tízkor teljes
gőzzel beindultak az iskolák és óvodák, s délután 1, ill. 3 óráig az
iQúság a lehető legváltozatosabb formákban elégítette ki mozgásigényét. Az akcióba bekapcsolódtak a rendőrkapitányság dolgozói
és a Pszichiátriai Betegek otthonának lakói is, az előbbiek általános félórás reggeli torna után kezdték a munkanapot, az utóbbiak
tollaslabdáztak, lengőtekéztek, ügyességi játékokban tették próbára magukat.
13 órakor "Ki tud többet gurítani?" címmel tekemérkőzések
kezdődtek a tekecsarnokban, s megelevenedett a sportpálya is,
ahol tenisz, kézilabda és labdarúgóderbik zajlottak. 15 órakor
megkezdődött a városi rendezvények sorából mindig is kiemelkedő Fáy lakótelepi programsorozat, egy órával később pedig néhány
üzem, intézmény dolgozói is bekapcsolódtak az eseményekbe.
Fél hatkor nagy érdeklődés közepette kezdődött meg a TSE és
a Martfű NB Il-es csapata közötti jótékonysági kézilabda-mérkőzés, de a "nagyok" levonulása után sem maradt üresen a pálya. A
sportosabbak késő estig dobták rúgták a labdát.

Útjára indul a hőlégbalon

A város összesen 18.846 pontot szerzett, amivel a tavalyi 28-ról
lecsúszott a 32. helyre. Az általános iskolák pontversenyét a Református Ált. Iskola nyerte 4378 ponttal (7,5 p./fő), második a 2880
pontos Petőfi (6,99 p./fő), harmadik a 2688 pontot szerzett Hunyadi (5,96 p./fő), az utolsó helyet pedig 1028 ponttal (1,40 p./fő) a
Kölcsey szerezte meg. Az óvodák is kitettek magukért, összesen
2309 pontot szereztek.
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Nemcsak a társadalom, a sajtó is elbizonytalanodott

BESZÉLGETÉS

LENGYEL LÁSZLÓ

KÖZGAZDÁSZ-POLITOLÓGUSSAL
Lengyel László, a gazdaság
és politika felső köreiben legtöbbek által elismert, de szókimondása miatt nem mindenki
által szeretett politológus az elmúlt héten a Városi Könyvtár
vendége volt. Bár a könyvhét alkalmából a kultúráról való beszélgetés lett volna a stílszerű,
mégis a politika került előtérbe.
A találkozó után - melyen áttekintette az ország jelenét és jövőjét - lehetőségünk volt egy kis
különbeszélge tés re.
- Ön a minap azt találta mondani, hogy mostanában a médiák
nem rajonganak azokért, akiknek nem tetszenek a kormány intézkedései Ez azt jelenti, igaz lenne a volt kormány, jelenleg ellenzékipártok vádja, hogy a sajtót és
a TV-t az SZDSZ és a volt kommunisták birtokolják?
- Nem, nem erre gondoltam.
Nincs itt semmiféle birtoklás,
nincsenek pártutasítások, sem
titkos szövetségek. Inkább arról
van szó, hogy maguk az újságírók kerültek ellentmondásos
viszonyba a kormánnyal. Egyrészt szeretnék, ha a kormánynak sikerei lennének - és nem
azért, mert liberálisokból és szocialistákból áll, hanem azért,
mert nagyon kellene már valami
pozitív változás -, minden hibája
ellenére szurkolnak neki,
ugyanakkor nehezen viselik el,
hogy ez a kormány sem tudja
(akarja) teljesíteni, amit vártak
tőle. Bizonytalanság uralkodik a
szerkesztők, újságírók körében,
milyen magatartás lenne a helyes. Jelen pillanatban úgy vannak, annyit szidtuk már őket,
hagyjunk nekik egy kicsit békét,
adjunk egy kis időt, hátha beteljesül a reményekből valami.
Persze, tény, hogy könyörtele-

nebbek voltak az előző kabinettel, de nem azért, mert azt kevésbé szerették, mert azok
MDF-esek voltak, hanem a hallatlan arroganciájuk, pökhendiségük miatt. No, meg az előző
kormány tragikus bukása után a
mostani esetleges leszereplése
felveti a kínos kérdést, ha ez
nem válik be, akkor ki. Jön ismét az előző? Nincs alternatíva,
a mostaniban muszáj bízni.

pedagógusok, egészségügyiek
tüntetni, sztrájkolni fognak,
benne van a pakliban, de erőszakhoz szerintem ők sem fognak folyamodni, mert tudják,
hosszabb távon az nem sokat
hozhat számukra a konyhára. A
munkástársadalom pedig az
ipar leépülése miatt nem képes
más komoly kiállásra. És még
van egy komoly érvem. Azt látni
kell, hogy jövedelemre nézve ez
egy nagyon megosztott ország.
Itt azért mindennek ellenére sokan - nem csak egy nagyon vékony réteg, mint azt legtöbben
gondolják - egészen jól élnek, s
ők befogják azok kezét, akik viszont rosszul járnak. Amúgy pedig muszáj tűrni, mert nincs más
kiút. Sajnos még a mostani
megszorító csomag is kevés.

- Talán a saját rossz helyzetnél
is irritálóbb mások szemérmetlen,
arculcsapásként ható tisztességte- Tehát, valamiféle kényszerű,
len gazdagodása, a hatalmas léptürelemmel, toleranciával van a
tékű kétes ügyletek. Gondolok a
sajtótársadalom. De türelemmel
HTO-ra, a Kordaxra, Agrobanklesz-e az átlagember? Várhatóan
ra, stb. Az ilyen és hasonló ügyek
szeptemberben jön a második
megszűnése várható-e, s mikorBokros-csap ás. Van akkora tűrőra?
képessége a társadalomnak, hogy
azt is kibírja?
Tagadhatatlan, hogy ezek a
borzasztóan
irritáló dolgok a
- Szerintem igen. Nem azért,
joghézagosság
oldaláról is megmert birkatürelme van, hanem
közelíthetők,
de
ez nem elégsémert a nyár folyamán a legszoges
magyarázat.
En
most is válrongatottabb helyzetben lévők
lalom
azt
a
régebbi
kijelentéseszámára ki fog derülni, hogy a
megszorító csomag, a szociálpo- met - sajnos mást nem tudok
litikai változások őket jóformán mondani, mert semmi sem válnem is érintik, csak a tálalás volt tozott -, hogy a politikai elit moroppant dilettáns.. Persze ettől rálisan romlott, közte és a
nem fogják jobban szeretni a gazdaság - sőt feketegazdaság kormányt, de viszonylag meg- kört összeérés, sőt sok esetben
nyugszanak. Lényeges az is, összefonódás van. Az olaj-, dohogy egyetlen komoly ellenál- hány-, szeszhamisítás, a drog- és
lásra képes csoportnak sincs fegyvercsempészet, a pénzmoigazán elképzelése arról, hogy sás átfonja az egész országot, s a
mit érhetne el, ha ellenállna. Az, szálakat nagyon magas szinten
hogy a legelkeseredettebbek, a mozgatják. A kérdés az, hogy

akik tehetik, hozzá akarnak-e,
mernek-e nyúlni ehhez a hálóhoz. Fejeket kellene venni - s
nem piti maffiózókét -, példát
kellene statuálni, hogy mindenki láthassa vége, nincs tovább.
Szét kellene ütni az adóterepen
is, könyörtelenül lecsapni az
adózás alól kibúvó nagyhalakra,
mert amíg ez nem történik meg,
nemzeti sport lesz az adócsalás,
nem lesz adófegyelem, s haladunk tovább a számomra egyáltalán nem kívánatos, olasz úton.
A megoldás egyébként pofonegyszerű lenne, össze kellene hangolni az abban illetékes
szervek munkáját. Az vicc, hogy
- mivel nem nyomozóhatóság az adóhatóság nem nyomozhat,
a rendőrség, aki viszont nyomozhat, nem juthat adatokhoz,
mert az APEH nem adhatja ki
azokat, a vámhatóság pedig
nem működik össze az előző
kettővel. Abban a pillanatban,
hogy ezek munkáját összehangolják, megadják nekik a szükséges jogosítványokat - s természetesen engedik is alkalmazni azokat -, lesz eredmény.
Csak hát, ez ellenérdekeltek
mindent megtesznek - figyeljük
csak a parlamenti vitákat! hogy erre ne kerüljön sor. Talán
az a biztató, hogy nagyon erős a
Nyugat nyomása ezen a téren,
ők úgy fogalmaznak, vagy tiszta,
áttekinthető gazdasági, politikai viszonyok lesznek az országban, vagy kivonulnak tőkéstől.
Ennek a nyomásnak - lásd
olajhamisítás, Kordax-ügy előbb-utóbb érvényesülnie kell.
Hinni akarom, hogy így lesz,
mert ha nem, ennek az országnak vége.
PÁSZTOR
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TUL A BUVOS EGYMILLIÁRDON

"JOBBRA" BILLENT A 94-ES
ÁFÉSZ-MUTA TÓ
Május 21-én tartotta meg éves küldöttgyűlését a Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ. Az időben elkészített írásos beszámoló
ismeretében nem volt kétséges, hogy a vezetőség nyugodt lelkiismerettel állhat a tagságot képviselő küldöttek elé, hiszen az éves
munkát tükröző adatok egyértelműen azt jelezték, a tervezettnél is
eredményesebben zárta a 94-es évet a szövetkezet.

Az áruházak, boltok ellátása folyamatos volt, az előző évihez
képest javult az áruválaszték, s az árpolitika alapeleme továbbra is
a "tartósan olcsóbban" jelző maradt. Ezt elsősorban az tette lehetővé, hogy a szövetkezet árubeszerzését a Tisza-Coop Kft-re koncentrálta, igyekezett a nagyvásárlás adta előnyöket kihasználni, s a
kapott kedvezményeket a vásárlóknak továbbjuttatni.
A beszámoló kiemelten foglalkozott egy sajnos megoldhatatlannak tűnő alapproblémával is. A küldöttgyűlés 1991-ben hozott
határozata értelmében az Alapszabály szerint a tagoknak 1995. júl.
31-i határidővel részjegyüket 3000 Ft értékűre kell kiegészíteni. A
vezetőség azonban hiába tett meg mindent - többszöri levélbeni
megkeresés, részközgyűléseken való figyelemfelhívás, sajtó útján
való hírelés - a küldöttgyűlés időpontjáig a közel 4000 szövetkezeti
tagból mindössze 927 fő rendelkezett az előírt értékű részjeggyel,
s 327-en vállalták a részletekben történő kiegészítést. A határidő
vészesen közeleg, s az Alapszabály értelmében a határidőig kötelezettségüknek eleget nem tevőket a tagok névsorából törölni kell.
A remény nem soknak tűnik ugyan, de a vezetők a hátra lévő időben
még mindent megtesznek, hogy a sajnálatos lépésre minél szűkebb
körben kerüljön sor.

A beszámoló szerényen elhallgatta ugyan, de az országos statisztikából kiderült, hogy a miklósi ÁFÉSZ az ország 280 fogyasztási szövetkezete között az első harmincban található, megyei viszonylatban pedig a legjobbak közé tartozik. Azon kevesek közé,
amelyek a nehéz gazdasági körülmények, az egyre élesedő harc
közepette nemhogy megőrizni, hanem erősíteni tudta piaci pozícióit, s a megye ÁFÉSZ-einek felvásárlási és ipari összbevételének
felét, ill. harmadát a magáénak tudhatja.

A szövetkezet és a tagság többsége között a kapcsolat ettől
függetlenül harmonikus volt, a tagsági akciók, vásárok, egyéb juttatások rendszere bővült, ilyen célokra az ÁFÉSZ több, mint 4,5
millió forintot fordított. Az eredményes gazdálkodás eredményeként 94-re nettó 20% osztalékot fizet a szövetkezet a részjegyekre.

Az egyre zsugorodó fizetőképes kereslet ellenére - az alábbiak
már Mész Imre elnök beszámolójából derültek ki - sikerült a
környező településeken a forgalomcsökkenést megállítani, sőt az
előző évihez képest 8,3%-kkaI fokozni is azt.
Az eredményes gazdálkodás következtében a több, mint 22
milliós fejlesztés mellett a szövetkezet történetében először érte el,
sőt lépte túl az egymilliárdos árbevételt, s a tervezett 3 milliós
helyett közel 5,5 milliós adózás előtti eredménnyel sikerült zárnia
az évet. A vendéglátás kivételével - melyet tudatosan és folyamatosan építenek le - minden ágazatban túlteljesítették a tavalyi, sőt a
94-re tervezett árbevételt is, a felvásárló szervezet csaknem megduplázta azt. Igen sikeres beruházásnak bizonyult a veszteséget
termelő Park Étteremben beindított péküzem, jó cserének bizonyult az ugyancsak veszteségesen üzemelő Gomba Büféért önkormányzattól kapott Fáy lakótelepi diszkont áruház, és sikeresen
debütáltak a kunszentmártoni ÁFÉSZ-szel közösen működtetett
kunszentmártoni és cserkeszőlői áruházak is. Akadtak ugyan olyan
területek is, ahol nem sikerült előrelépni, sőt visszaesés következett
be - vegyes iparcikk forgalmazás, ruhaipari szakma, Tüzép-telepek
forgalma, varroda -, de ezek a szövetkezet tevékenységének egészében nem játszottak jelentős szerepet.

Az éves munkát értékelő beszámoló után a küldöttek elfogadták
a 95. évre vonatkozó célkitűzéseket is. Kiemelt feladatként fogalmazódott meg a napicikkek forgalmának növelése, az élelmiszerek-kiemelten a tejtermékek, hús-húskészítmények, sütőipari termékek-forgalmazásának stratégiai kérdésként való kezelése, a kiskereskedelem pozícióinak erősítése, s a beszerzés centralizálásának további erősítése. A szövetkezet erre az évre az alapbérek
20%-os fejlesztését tervezi, s bízik benne, hogy privatizálás útján
sikerül a Felüljáró ABC-t megszereznie.
PÁSZTOR
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RENDŐRSÉGI HÍREK
LEBUKTAK, MERT EGYMÁST IS MEGLOPTÁK
A SZÍNESFÉM
MAFFIÁK
SZINTE
MEGCSÍPHETETLENEK
A színesfémnek soha akkora keletje
nem volt, mint napjainkban. Óriási üzlet az erre specializálódott bűnözőknek, s ha jó a szervezés, szinte kizárt a
lebukás veszélye. A lábakelt zsákmány
legtöbbször néhány óra leforgása alatt
a megye, sőt az ország másik végében
landol, s a rendőrség csak keresse.
Mint ahogy esetünkben is történt volna, ha nincs egy szemfüles rendőr, aki
mellé most odapártolt a szerencse is, s
ha a zsiványokban van annyi becsület,
hogy legálább egymást ne lopják meg.
Nem könnyű, de talán követni lehet
a bonyolult történetet. Május 10-én bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra az Emelőgép Kft-től (Targoncagyár)
hogy az éjszaka folyamán ismertlen tettessek betörtek a kft. raktárába, s onnan nagy mennyiségű színesfém alkatrészt loptak el. Az elsődleges leltár
megállapítása szerint legalább 300 kg
alumíniumszerelvény, motordob,
tárcsa tűnt el kb. 700.000 Ft értékben.
A helyszíni szemlén egyértelműen bebizonyosodott, hogy a bűncselekményt
csak többen követhették el, s a zsákmányt gépjárművel szállították el a
helyszínről. Kézzelfogható nyomot
azonban a nyomozók nem találtak, és
semmiféle támpontjuk nem volt, milyen irányban kellene keresgélniük.
Mint később kiderült, a tettesek soha
nem lettek volna meg, ha nem akarnak
egymás eszén is túljárni. D e akartak, s
ez lett a vesztük.
Ugyanezen a napon Szabó Gyula
nyomozó felfigyelt egy Szolnok felé haladó zsákokkal megrakott utánfutós
gépkocsira, amely öt utas közül az egyik
igen ismerősnek tűnt. A kocsi feltartóztatása nem jelentett problémát, svalóban benne ült a többszörösen büntetett K. IC, akiről rendőri körökben tudott, hogy sok más egyéb között "szí-

nesfém-kereskedelemmel" is szívesen
foglalkozik. Az utánfutón ugyan semmi
gyanús nem volt, de a csomagtartóból
kb. 20 kg-nyi targoncaalkatrész gyanús
színesfém került elő. A jármű és utasai
Szolnok helyett a kapitányságon kötöttek ki, ahol a hamarosan odaérkező kft.
raktárosa egyértelműen megállapította, a szerelvények tőlük származnak.
Igaz, csak töredéke a meglovasítottnak,
de több a semminél, egy nyom, amelyen
el lehet indulni. K. K., ha nem is azonnal, de elismerte, hogy az árut egy N. J.
nevű nagykőrösi, de ideiglenesen Miklóson állomásozó férfitól vette, arra
azonban megesküdött, hogy ennyit, és
nem többet.
A fajsúlyos betörőként ismert N. J-t
csak másnap reggelre (máj. 11.) sikerült előállítani, aki az ellene szóló terhelő vallomás láttán, no és a szembesítés hatására bevallotta, hogy előző
hajnalban négy cimborájával ő követte
el a betörést. Estére sikerült az egész
csapatot begyűjteni, s megkezdődött a
sziszifuszi munka. A konok tagadást
csak sorozatos kihallgatásokkal, szembesítésekkel sikerült megtörni, de végül sorban megszülettek a beismerő
vallomások. A betörők tehát megvoltak, de hová lett a szajré, pontosabban
abból 280 kiló? Ujabb kemény csata, s
a nyomozók megtudták amit akartak:
R. T-nek, az orgazdának a nevét. Jött
az újbóli begyűjtés, szembesítés, vallomás, s R. T. hajnali négyre (máj. 12.) azt
is kibökte, hogy a cuccot még a betörés
éjszakáján egy szolnoki színesfém-kereskedőnek, L. M-nek passzolta tovább. Néhány óra alatt!
A Szolnokra robogó rendőrök a
megadott telepen az égvilágon semmit
nem találtak - utóbb kiderült, hogy L.
M. még akkor reggel megszabadult a
könnyen felismerhető alkatrészektől -,
L. M. lezserül elintézte a dolgot azzal,
mit tudja ő ebben a nagy forgalomban,
kitől, mikor, mit vesz. Ez ellen az érvelés ellen nincs apelláta, s a rendőrség
számára igen úgy tűnt, az eddig gombolyított szál végképp megszakadt. Volt
öt betörő, volt két orgazda, csak éppen
a hétszázezret érő lopott holmi nem
volt sehol. Az ügybe szerencsésen beletenyerelő Szabó nyomozó azonban

nem adta fel. Hátha még egyszer szerencséje lehet? Szívós, szisztematikus
munkával feltérképezte L. M. üzleti körét, sorra járta a lehetséges helyeket, s
egy hét múlva valóban ismét rámosolygott a szerencse: Cegléden szinte hiánytalanul rálelt a nagy értékű készletre. Az ügy tehát sikeresen lezárult. De
miért is? Hogyan is? Hiszen a betörés
10-re virradóra történt, s másnap a lopott holmi már Cegléden volt. Ott pedig kinek jutott volna eszébe keresni? S
ha igen, a tettessek akkor sem lesznek
meg.
A történet kulcsfigurája K. K., a
maga 20 kilós orgazdaságával, akire
nyomozónk véletlenül felfigyelt. D e
hogy került ő a képbe? Ez is kiderült.
Az öt tagú banda egymást és az orgazdáját, R. T-t is meglopta. A raktárból való kirámoláskor ez is, az is félredobott magának a magas fűben egy-egy
darabot, amikor R. T. utánfutójával
megérkezett, a plató helyett ismét került néhány a fűbe is. R. T. vitte azonnal
Szolnokra a szajré zömét, távozása
után pedig a legények szépen összeszedegették a saját részüket. Volt, aki ismét eladta R. T-nek, de egy közülük
akadt, aki a maga húsz kilóját K. K-nak
passzolta tovább. S ezen a húsz kilón
buktak meg. Ha akkor mindben lett
volna némi zsivány-becsület, most nyugodtan élhetnék tovább világukat. így
viszont várhatják jogos büntetésüket.
s

|

III. Kézműves Sátortábor
Bartapusztán

§

|

f
1995. július 22-29-ig
|
I
általános iskolás gyermekek
|
|
részére
|
|
Délelőttönként:
|
I gyöngyszövés, agyagozás, nemezelés, |
| szalmafonás, gyékényezés, bőrözés;
|
|
Délután:
|
|
egyéb kézműves tevékenységek;
|
|
Este:
|
|
népdaltanulás, táncos mulatságok,
|
| néprajzi előadások, diszkó, tábortűz. |
|
Részvételi díj: 3500 Ft
|
|
(részletfizetés lehetséges)
\
| Jelentkezés: június 15-ig a Városi Mű-

|
|
I

|

velődési Központban Bukta Évánál. |
Mindenkit szeretettel vár
|
az Apáról Fiúra Alapítvány
%
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III. SZENTMIKLOSI NAPOK
Törökszentmiklós 1995. július 14-16
A város újratelepítésének 275. évfordulója,
50. éves a Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ
Július 14 péntek
10 óra
Kossuth tér
A HL SZENTMIKLÓSI NAPOK és az 50. éves
Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ szabadtéri vásárának megnyitása
11 óra
Bercsényi Miklós Gimnázium
TERMÉKBEMUTATÓ megnyitója
(város üzemei, vállalkozói közreműködésével)
11.30 óra
Református Egyház Gyülekezeti terme
ORSZÁGOS SZENTMIKLÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
12 óra
Házasságkötő terem
KERESKEDELMI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA
12.30 óra
Művelődési Központ
KI NYER MA? a Magyar Rádió zenei vetélkedője
15 óra
Kodály Zoltán Zeneiskola Kodály terme
EMLÉKÜLÉS TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK
275. évfordulója tiszteletére
17.30 óra
Művelődési Központ aulája
EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁSA
18. óra
Művelődési Központ Pincegalériája
A 10. éves KÉZIMUNKA SZAKKÖR kiállításának megnyitója
19. óra
Helytörténeti Gyűjtemény
KERTI KONCERT a Kodály Zoltán Zeneiskola
tanárainak és növendékeinek hangversenye
10-19-ig
Kossuth téren
50. éves a Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ kirakodó vására
- sok kedvezménnyel.
Délután szórakoztató programok;

18 óra
KÁPOLNAI HANGVERSENY
a Kodály Zoltán zeneiskola vonós kamarazenekarának műsora
19 óra
ARATÓVACSORA - ARATÓBÁL
EGYÉB PROGRAMOK:
13 órától
HANCÚR-VÁR- gyerekeknek
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagycsaládos Egyesületek találkozója
ÖKÖRSÜTÉS
GYÖNGYKUPOLA műhely DIVATBEMUTATÓJA
KÉZMŰVESEK VÁSÁRA
SZALMAFONÓ BEMUTATÓ
19 óra

Ifjúsági park
IFJÚSÁGI ROCK KONCERT

8-18-ig

Kossuth tér
ÁFÉSZ KIRAKODÓVÁSÁR

9 óra
ABONYI MAZSORETT CSOPORT BEMUTATÓJA
Július 16. vasárnap
9 óra

ÁFÉSZ Tekepálya
JUBILEUMI TEKEVERSENY

10 óra

Római Katolikus Főtemplom
ÜNNEPI SZENTMISE - kenyérszentelés -

Fehér Csillag cigány folklór műsor
Kodály Zoltán Zeneiskola fuvószenekara

10 óra

Moha és Páfrány Népzenei Együttes
Béke Mezőgazdasági Szövetkezet népdalköre

Július 15. szombat
10 óra
Kodály Zoltán Zeneiskola Kodály terme
Az 50. éves Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ
NYILVÁNOS ÜNNEPI KÜLDÖTTGYŰLÉS
10 óra A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági RT. Szenttamási területén
HAGYOMÁNYOS KÉZI KASZÁS ARATÓBEMUTATÓ
ÉS VERSENY
10 óra
Szenttamási Almásy kastély
Törökszentmiklósról Elszármazottak Baráti találkozója
12 óra
Szenttamási Almásy kastély parkjában
TÉRZENE
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS
ARATÓMŰSOR
13 óra
ARATÓEBÉD az aratócsoportok részére
13 óra
Amatőr művészeti csoportok műsora
Mihálygerge, Őrszentmiklós, Szuhakálló csoportjainak fellépésével
14.15 óra
AZ ABONYI MAZSORETT CSOPORT BEMUTATÓJA
15 óra
VAN EGY HÁZ A TISZAPARTON nóta és operett műsor
16.15 óra
Helyi amatőr művészeti csoportok bemutatója
17.30 óra
A szenttamási angoltelivér ménes bemutatása

Református Templom
ÜNNEPI ISTENTISZTELET - aratókoszorú megáldása -

11.30 óra

Református Ének-Zenei Általános Iskola Diákotthona

A 10. éves nyugdíjas klub jubileumi Nyugdíjas klub találkozója
13.30 óra
Jászkíséri Csete Balázs Honismereti Szakkör népi játszóháza
13.30 óra
TÉRZENE
14 óra
Nyugdíjas klubok műsora
15 óra
RAJZFILMHŐSÖK RANDEVÚJA avagy PUMUKLI ELTŰNÉSE
zenés show gyerekeknek
16 óra
DALAMÁRIS EGYÜTTES MŰSORA
16.30
MIKLÓS KUPA
Hagyományos kispályás labdarúgó torna döntő mérkőzései
17 óra
ÖTÓRAI TEA - szabadtéri tánc nyugdíjasoknak
19.30 óra
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS
és a Iü. SZENTMIKLÓSI NAPOK ZÁRÁSA
8-18-ig

Kossuth tér
az ÁFÉSZ KIRAKODÓVÁSÁRA
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Nagycsaládosok gyermeknapi rendezvénye

A hangulatot a szúnyogok sem tudták elrontani
A Református Általános Iskola Kollégiuma adott helyet május 27-én a
Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett gyermeknapi rendezvénynek.
Ideális környezet volt ez a mintegy 180200 főnyi résztvevő számára, csupán a
szúnyogok zavartak eleinte. Kellő
mennyiségű rovarriasztó felhasználása
után azonban ez a probléma is megoldódott.
Az egész napos rendezvény csellózenével kezdődött: Pintér Anita játékában gyönyörködhettek kicsik és nagyok
egyaránt. Ezután Csukás István: "A kelekótya kiskakas" című bábjátékát adták elő a gyerekek, melyet Sándorné
Borsos Jusztina tanított be. A bábokat
a szülők készítették.
Fokozódott a hangulat, amikor sor
került a Sülye Károlyné által vezetett

"lovagi tornára". Ügyességi játékok sorozata volt ez, amelyben szerepelt zsákban futás, mocsárban járás, rajzverseny
és még sok más, ötletes versenyfeladat.
Akik elfáradtak a vetélkedőben és a
célbadobásban, leülhettek rajzolni,
gyurmázni. Valamennyi résztvevő apró
ajándékot kapott, így a sikerélmény
sem maradt el.
Amíg az anyukák az ebéd elkészítésében segédkeztek, az apukák sem
unatkoztak: focimeccsen mérték össze
erejüket a nagyobb fiúk csapatával
szemben.
Ebéd után kötetlen program alakult
ki. Akik még nem fáradtak el eléggé,
tovább focizhattak, biliárdozhattak, sokan pirig-pong ütőt fogtak a kezükbe.
Beszélgetések folytak az egyesület eddigi és további munkájáról, megbeszél-

Alapítványi bál a tudásért

Tevékenységük ez évben a május 20i alapítványi bál rendezésével folytatódott, ahol a támogatók és a szervezők
egyaránt "kitettek magukért". A remek
hangulatú rendezvény az iskola tanulóinak humoros műsorával kezdődött,
majd ízelítőt kaphattunk a tánciskolá-

A jó hangulatú, igazi kikapcsolódást
nyújtó gyermeknapi kavalkád kicsik és
nagyok számára egyaránt élményt jelentett
Szűcs Zsuzsa

MÁJUSI
KÖSZÖNTŐ

A licit is növelte a bevételt
"Zöld utat a tudáshoz" néven alapítván)! hozott létre a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1993. decemberében. Az
ötlet Szűcs Sándor törökszentmiklósi
vállalkozótól származott. Célul tűzték
ki: a meglévő oktatási eszközök továbbfejlesztésével segítik a tanulók
kulturális, - művészeti- és nyelvi oktatását, patronálják a hátrányos helyzetű
tanulókat. Hozzájárulnak a már hagyománynak számító Kölcsey emléktúrák
költségeinek fedezéséhez és a kiemelkedő eredményeket elérő diákok teljesítményét a szűk iskolai kereteken felül
is jutalmazni kívánják. A cél megvalósítása és az alapítvány alaptőkéjének
növelése érdekében tavaly decemberben karácsonyi hangversenyt, valamint
vásárt rendeztek az iskolában.

ték többek között a kamaraerdei kirándulást, amely az országos Családi Nap
keretében kerül megrendezésre. Szó
esett a már hagyománynak számító
szentendrei táborozásról, annak előkészületeiről és a múlt nyári emlékekről. Fontos feladatot vállalt a Nagycsaládosok Egyesülete a júliusban megrendezésre kerülő Szentmiklósi Napok
programjában: ők lesznek a "Hancúrvár" házigazdái, ezért jelentkezőket
kértek a névvel ellátott léggömbök feleresztéséhez és egyéb feladatok megoldásához.

ban tanultakból. A talpalávalót egyszemélyes - de minden igén)! kielégítő zenekar biztosította. A támogatók olyan nagy számú ajándéktárgyat adományoztak a tombolához, hogy a sorsolásra csak két részletben kerülhetett
sor. A fődíj az OTP RT által felajánlott
5000 forintos gépkocsinyeremény-betétkönyv volt. A bál érdekes színfoltjaként éjfél után árverésen licitálhattak a
résztvevők az AB AEGON színezüst
érméjére, az OTP RT által megszerzett
- Darnyi Tamás aláírásával ellátott pólóra, és az egyik szülő által felajánlott
róka - és vaddisznóprémre. Valamenynyi tárgy jóval a kikiáltási ár fölötti öszszegért talált gazdára.
Az est folyamán a szórakozás mellett
lehetőség nyílott a szülők - nevelők közötti kapcsolatok erősítésére is, a befolyt összeg pedig nagy mértékben segítheti a gyermekek érdekében létrehozott alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását.
Sz. Zs.

Májust köszöntötték muzsikával,
énekszóval a dalos kedvű "örökifjak
és fiatalok 26-án a Művelődési Központban.
A színpadra elsőnek a törökszentmiklósi B É K E Mezőgazdasági
Szövetkezet Népdalköre lépett. Citerakísérettel a magyar nyelvterület
tájegységeinek egy-egy dalcsokrát
mutatták be. Először alföldi népdalokat halottunk tőlük, - részben
Bartók Béla gyűjtéséből, a nagy zeneszerző halálának 50. évfordulójára emlékezve. Ezeket székelyföldi,
felvidéki, majd bakonyi népdalcsokor követte. A gazdag műsort Bischof László karnagy úr vezényelte.
A B É K E Mezőgazdasági Szövetkezet " V A D R Ó Z S Á K " citerazenekara sárréti és somogyi dalcsokrot, majd a mezőtúri Búzavirág
Népdalkör Békés megyei népdalokat adott elő. Nagy taps köszöntötte
szép előadásukat és a népdalkör ve-
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"Nőttön nő tiszta fénye
Amint időben, térben távozik"
(Arany János)

Kölcsey emléktúra a költő nyomában
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
tantestülete és diákönkormányzata a
költő nevének felvétele óta - immár
négy éve - hagyományt teremtett az intézmény névadójának életét, munkásságát követő emlékhelyek felkeresése
területén. E célból kétévenként emléktúrát szerveznek a közösségi munkában aktív, a tanulásban és egyéb téren
kiemelkedő eredményeket elérő diákok részvételével.
Ebben az évben egy májusi vasárnapon indultak útnak. A két napos kirándulás során irodalmi ismereteiket a
gyakorlatban is bővítő várakozásteljes,
remek hangulat uralkodott a túrán
részt vevők körében. Elsőként a túristvándi működő vízimalmot nézték meg,
majd Szatmárcsekére látogattak, ahol
Kölcsey - emlékszoba tanúskodik az itt
töltött másfél évtizedről: e helyen írta a
költő a Himnuszt és itt érte a halál
zetőjét: Kávási Sándor karnagy
urat.
A Páfrány Népzenei Együttes Erdélyi Klára tanárnővel az élén, a
hangszeres magyar népzene gazdag
ritmus- és dallamvilágából tartott
bemutatót. Kis tanítványai is lehetőséget kaptak a szereplésre.
Utánuk csángó-magyar népdalok hangzottak el furulyakísérettel,
majd ismét a " V A D R Ó Z S Á K " szólaltak meg. Tréfás balatoni dalokat
adtak elő Gondáné Árvái Mária vezetésével.
Lakodalmi dalcsokor zárta a műsort a népdalkör és citerazenekar
közös előadásában.
Ezen az estén nemcsak a legszebb hónap virágai pompáztak. A
felcsendült dalok is gyönyörű virágszálai voltak a magyar népdalkincs színes bokrétájának!
(Hsynal Jné)

1838-ban. A község temetőjében található síremléknél virággal adóztak a
halhatatlan személyiség életének,
munkásságának.
Az irodalmi emlékhelyek felkeresése során nem lehetett kihagyni azokat
a tájakat sem, amelyek szintén nagy
költőink, íróink által váltak nevezetessé. Ezért rövid időre megálltak a Petőfi
Sándor gyönyörű versének témájául
szolgáló Tiszánál "Ott, hol a kis Túr siet
beléje, Mint a gyermek anyja kebelére". Móricz Zsigmond tiszacsécsei emlékházától szintén ismeretekben
gazdagodva utaztak tovább Almosdra ismét Kölcsey nyomában. Másnap
megtekintették a volt családi birtokon
lévő kúriát, ahol a költő gyermekéveit
töltötte. Ezen az emlékhelyen kapták
azt az információt, mely szerint a
Kölcsey Társaság a következő tanévben szavalóversenyt szervez a nagy

reformkori költő nevét viselő iskolák
számára.
Hazafelé tartván a három pedagógus és negyvenkét diák alkotta csoport
újabb ismeretekkel gazdagodott a Debreceni Református Kollégiumban,
Kölcsey diákéveinek színhelyén. (Az
épület falán található a mottóul szolgáló Arany János idézet).
A tantestület az emléktúra szervezésével jutalmazni kívánta a tanulók átlagon felüli teljesítményét. Az iskola
költségvetéséből azonban ez nem valósulhatott volna meg, ezért a "Zöld utat
a tudáshoz" Alapítvány és néhány önkormányzati képviselő támogatása biztosította e hasznos kirándulás további
költségeit.
Szűcs Zsuzsa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Helytörténeti Gyűjteményben 1995. május 18-án nyílt egy kiállítás, amely a
TISZA II. Múzeumi Kutatótábor által gyűjtött díszítőművészet rajzanyagából
adott válogatást. Ezek elsősorban a mindennapi élet használati eszközeiről, házakról, dísztárgyakról készültek. A kiállítás arra sarkalta a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, - aki e táborban éveken át maga is kutatott - hogy a városunkban fellelhető, még meglévő anyagot meg kell menteni az utókornak. A város iíjúsága részére pályázatot hirdetnek, amelynek témája: Törökszentmiklós
díszítőművészetéből.
Kategóriái: rajz (grafika, tus, tollrajz A4-es nagyságban), fénykép (12x16 cm-es
méretben negatívval együtt), videó
Minden kategóriában legalább öt díszítőelem rajzát, képét várják a pályázat kiírói, azoknak a használati eszközöknek, épületeknek, dísztárgyaknak a díszítőelemeit kérik a fenti kategóriákban, amelyek városunkban vagy abból elszármazottan fellelhetők.
Részletes felvilágosítás a Helytörténeti Múzeumban kapható. Apályázat jeligés (zárt borítékban kell mellékelni a pályázó nevét, címét életkorát), korhatár
22 év.
A beadás határideje: 1995. szept. 30.
* * * * *

Ugyancsak a Helytörténeti Gyűjtemény tájékoztatja a Tisztelt Olvasókat, hogy
az "APÁRÓL-FIÚRA" Alapítvány szakkörvezetőinek gyakorlati munkájából
június 1-20-ig kiállítást tartanak, melyre az összes érdeklődőt, - de főként a táborba jelentkezetteket - szeretettel várják!
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HÁROMSZÁZÁN A FENY ÜNNEPEN

TITÁSZ-NAP TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Bár a strand június 4-én még nem
nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt, mégis megelevenedett a medencék környéke. A Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Szolnoki Üzletigazgatóságának dolgozói és azok családtagjai
adtak randevút egymásnak Törökszentmiklóson, a harmadik alkalommal megrendezett TITASZ-napon egy
komoly sportversennyel egybekötött
piknik keretében.
A reggel nyolckor kezdődő egész napos rendezvény bevezetőjeként Faragó
Lajos üzemvezető köszöntötte a mintegy háromszázhúsz résztvevőt, majd
röviden vázolta a villamosenergia-ipar
történetét. Mint elmondta, Magyarország úttörőnek számított e területen,
hiszen 1884-ben számos nyugat-európai ország nagyvárosait megelőzve Temesváron üzembe helyezték az első
közcélú áramfejlesztő telepet, a mai
Magyarország területén pedig már
1888-ban, elsőként Mátészalkán megindult a közcélú villamos energia szolgáltatás. Megyénkben először - 1907ben - Szolnokot látták el árammal, a
következő évben Abonyban, majd Karcagon, Mezőtúron és Törökszentmiklóson is meggyulladtak a lámpák.
Az ismertetőből fény derült a TITÁSZ-nap születési körülményeire is.
Mátészalkán 1988-ban fényes külsőségek közepette ünnepelték meg hazánk
villamosításának százéves évfordulóját,

A légtomászbemutató most és itt elmaradt
s akkor merült fel a szolnoki üzletigazgatóság vezetőinek fejében, hogy jó
lenne évente egy alkalommal közösen,
méltóképpen megünnepelni ezt az eseményt. Az elgondolást, ha nem is azonnal, tett követte, s az idén immár harmadik alkalommal, ezúttal Törökszentmiklóson rendezték meg a TITÁSZ-napot.
Az ünnepi köszöntő után Rubin
Dezső, a Debreceni RT. Központ
üzemviteli főmérnöke és Rózsa Ferenc, a szolnoki üzletigazgatóság
igazgatója kitüntetéseket, jutalmakat
adott át a kiemelkedő munkát végző
dolgozóknak, majd elkezdődött a kö-

tetlen, egész napos program, amelynek
fő eseménye az igen komoly hagyományokkal rendelkező tájékozódási természetjáró verseny lebonyolítása volt.
A harminchat négyfős csapatot és a
szurkolókat busszal szállították a szenttamási helyszínre, ahol a sportolók nekivágtak a 6 kilométeres távnak, a versenyen kívüliek pedig megcsodálhatták
a gyönyörű kastélyt és parkot. A bentmaradottak napozhattak, strandolhattak, piknikezhettek. A közös ebédet
követően került sor a verseny eredményhirdetésére, amely során a helyezettek igen értékes díjakat vehettek át.
-P-

BŰCSŰ KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL

NEM ÚJÍTOTT SZERZŐDÉST
KOCSIS TRÉNER ÉS A TSE
A napilapok már felröppentették a hírt, hogy az ősszel kezdődő
NB I/B-s bajnoki évadra már nem Kocsis Lajos edző irányítása
mellett készülnek fel a kézisek. A dirigensi pálcát játékosedzőként
Fejes László kapus veszi át, aki eltiltása alatt pályaedzőként tevékenykedett a csapatnál. A válás közös megegyezés alapján történt,
a felek - a TSE elnöksége és az edző - egymástól függetlenül jutottak
az elhatározásra, hogy a június 30-án lejárandó szerződést nem
hosszabbítják meg. A döntéssel egy korszak - méghozzá igen sikeres korszak - zárult le a szakosztály életében, amelyet - bátran
mondhatjuk - a tréner neve is fémjelez, s amely megérdemel egy
kis visszatekintést.

- Amennyire emlékszem, nem edzőként kerültél a csapathoz.
- Nem. 1988-ban kerültem a gárdához az Olajbányásztól játékosként. Akkor a TSE már évek óta a megyei I. o-ban szerepelt, s
a vezetés úgy gondolta, ideje lenne kicsit előrébb lépni. Sikerült is
abban az évben megnyerni a bajnokságot, az osztályozókon is
sikeresen szerepeltünk, s bejutottunk az NB I-be. Osztatlan volt az
öröm, s éppen ezért ért bennünket, játékosokat váratlan meglepetésként edzőnk, Benedek Zoli lemondása, aki helyett gyorsan új
trénert kellett keresni. Rám esett a választás, s a magasabb osztálynak már az én felkészítésemmel - játékosedző lettem - vágott
neki a csapat, s rögtön abban az évben fel is jutottunk az NB I/B-be
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Ekkor egy évre Felföldi Zoli vette át a karmesteri pálcát - én csak
a játékra koncentráltam
akinek dirigálása mellett újoncként
sikerült kiharcolnunk a bentmaradást. Annak a szezonnak a végén
azonban nagy változások történtek a csapatnál, sokan - főleg helyiek - abbahagyták a játékot, s az üresen maradt helyeket be kellett
tölteni. Elsősorban Szolnokról, sikerült minőségileg is jegyzett
embereket igazolni, a szakosztályvezetés pedig az edzői padon újra
nekem szavazott bizalmat. Attól kezdve a mostani búcsúig nálam
volt a dirigensi pálca.
- Az irányításod mellett 1991-ben a harmadik helyen végzett a
csapat, a következő idényben negyedik lett, 1994-ben pedig már
aranyérem került a játékosok nyakába. Megtörtént a hihetetlen, egy
kisváros csapata bejutott a legmagasabb osztályba. Szolnoki létedre
mennyire érezted magadénak a TSE-et, a várost?
- Nem nagy mellénnyel jöttem Miklósra, a fiúk és a város is
befogadott. Úgy érzem, a játékosokat ismertem, számottevő konfliktusunk éveken keresztül nem volt, pedig nap mint nap találkoztunk, és időnként mindenkinek akadtak problémái. Együtt
éltem a csapattal, a magaménak éreztem, szinte végig kellemesnek
találtam a légkört. Az NB l-ig szakmailag sem volt nagyobb gond.
A városban kimondottan jól éreztem magam, nagyon sok ismerőst
szereztem, a szurkolótábor pedig példát ritkítóan csodálatos volt.
Nagyon jó volt éveken keresztül élvezni a nézők bizalmát, s az az
eufória pedig, ami az NB I-be jutást jelentő győztes mérkőzés után
eluralkodott a nézőtéren és a pályán, felejthetetlen számomra.
Akkor azt hittem, az a szeretet, ami akkor felém is irányult,
maradandóbb lesz.
- A fentiekből úgy tűnik, a feljutás fordulópontot jelentett. Talán
jobb lett volna nem is felkerülni?
- Nem. Számomra elismerés volt az NB I., sokat tanultam,
tapasztaltam, és soha el nem múló emlékeket szereztem. Legszebbek közé tartozik a Szolnok és a Győr legyőzése, ami nekem
szakmailag és erkölcsileg is sokat jelentett. De a feljutás valóban
fordulópontot jelentett. Az az igaz, hogy kishitűen vártuk a legfelsőbb osztályban való szereplést - magam is, bár maradtam edző -,
és sajnos a megdrágult piacon jelentős igazolásokat nem tudtunk
nyélbe ütni. Itt már találkoztam olyan szakmai problémákkal,
amelyekre nekem is alaposabban kellett készülnöm, s így kellett
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volna tenni a játékosoknak is. Nem titkolom, néhányuktól a tapasztaltnál nagyobb teljesítményt, s jóval több lelkesedést vártam. A
közönség támogatását sem éreztem maradéktalannak, nyilván a
vereségek hatására, de ebben az évben megtapasztaltam, a szurko-

lók, ahogy íeíkesedni tudnak, úgy tudnak kritizálni, gyűlölködni is.
Bár ettől függetlenül összességében minden edzőnek ilyen nézőket
kívánok.
- Úgy gondolom, elérkeztünk a váláshoz. Ami közös megegyezéssel
történt.
- Valóban így volt. Én úgy éreztem, néhányan eltávolodtak
tőlem, nem "egy hajóban" utazunk. Kiestünk, garanciát nem látok
a visszakerülésre, a csapat nagy részét fáradtnak találom, s nincs
bennem annyi lelkesedés, hogy még egyszer megpróbáljam a feljutást. A másik oldalon pedig úgy látták, öt év edzősködésem után
frissíteni kell, olyannak átadni a vezénylőpálcát, akiben frissen
lobog a tűz. A csapatra is, rám is rám fér az egymás nélküli pihenés.
- Mivel búcsúzol a várostól?
- Azzal, hogy köszönöm Törökszentmiklósnak, hogy a sport
révén tovább lehettem fiatal, örülök, hogy a TSE "aranykorszakában" nekem is részem lehetett, s az utódomnak minden jót, hasonló sikereket kívánok, mint amilyenekben nekem részem volt.
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CSONTOS LAJOS ÖTLETE VEVŐRE TALALT

FOCISULI A BETHLEN ÚTI ISKOLÁBAN
Ha az elmúlt 10-15 évben bármilyen
körben a helyi labdarúgásra terelődött a
szó, elképzelhetetlen volt, hogy Csontos
Lajos neve szóba ne kerüljön. Olykor bírálták, többnyire dicsérték, de azt senki nem
vitatta, hogy a foci az élete. S az ember
többnyire az életétől nem szívesen válik
meg, ha úgy alakulnak a dolgok, inkább
más irányt szab neki. így történt ez a mi
esetünkben is.
Csontos Lajos aktív pályafutása az idén
véget ér, de a labdarúgástól nem akar elszakadni. Valamikor tavasszal gondolt egyet, végigjárta az iskolákat, bekopogtatott
az igazgatókhoz, s előadta ötletét: kunhegyesi mintára csináljanak labdarúgó osztályt vagy osztályokat, ahová beiskolázzák
a város, a környék tehetségeit, s felmenő
rendszerben képezzenek belőlük még nagyobb tehetségeket. Úgy tűnt, nem jön öszsze a dolog egészen addig, még a Bethlen
Úti Iskolába, Nagy Kálmán direktorhoz
nem jutott, aki némi töprengés után látott
fantáziát az elképzelésben. Mint nekünk
elmondta, úgy gondolta, miért ne adna lehetőséget arra, hogy éppen náluk valósuljon meg olasz mintára egy focisuli. A tárgyi
feltételek megfelelőek, ott a mini sportkomplexum, s amúgy is eszébe jutott már,
hogy intellektuális vonal mellett talán jó
lenne sportirányba is szakosodni. Csontos
Lajos jelentkezése csak megkönnyítette a
választást számára.
Az elképzelés az volt, hogy 9-10 éves
gyerekekből szerveznének egy negyedik
osztályt, amelybe a város más iskoláiból is
lehet jelentkezni - természetesen ők a

Bethlen tanulóivá válnának, de a környező
településekről jelentkezőkkel sem lenne
probléma, hiszen ott a kollégium, ahol számukra helyet tudnak biztosítani. A fociosztály tanulói a heti öt testnevelés órából
kettőn csak futballal foglalkoznak, s nyolcadik osztály után a gyerekeket a TSE-be
irányítják majd. Ki tudja, talán NB Il-es,
NB I-s focisták is kerülnek majd ki közülük?
S hol tart most a dolog? Nagy Kálmán
szerint már eddig is nagyot léptek előre.
Jelenleg kb. 60 gyerek edz Csontos Lajos és

Porhanda János irányítása mellett heti két
alkalommal. A szakemberek szeretettel, a
foci iránti nagy elkötelezettséggel vezetik
le a tréningeket, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, sőt még ők hoznak áldozatokat.
Már részt vett az iskola csapata - Református Iskola, Törökszentmiklós - Szolnokon egy megyei bajnokságon, ahol dobogóra nem kerültek ugyan, de becsülettel
helytálltak. Meghirdették a jelentkezési lehetőséget - igen sok jelentkező volt a városból és környékéről, már két szűrőt is tartottak, s eddig 9-10 nagyon ügyes gyereket
válogattak a 4. osztályba. A nyáron is tartanak még hasonló válogatót, s úgy néz ki,
összejön egy osztályra való nebuló. Az
ideális egy 20-25 fős csapat lenne, de ha
mégsem jön össze annyi az sem baj: a sportolókat párosítják az ének-zene tagozatosakkal, a közismereti tárgyakat közösen tanulják, amíg az osztály egyik fele ének-zenén vesz részt, a másik edzésre megy.
A közeli és távolabbi tervekből is elárult
egyet-kettőt az igazgató. Nyáron egy nemzetközi torna házigazdája lesz az iskola amelyen természetesen csapata is részt
vesz -, s igyekeznek már nemzetközi
kapcsolatokat is kiépíteni. Ősztől beneveznek a megyei bajnokságba, jövő nyáron
pedig - az iskola kapcsolatait kamatoztatva
szeretnék kivinni a gyerekeket Hollandiába, természetesen elsődlegesen labdarúgó
szempontokat szem előtt tartva
HIRT

KÉZILABDA DIAKOLIMPIA

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A SZÉKÁCSOSOK
A mezőtúri sportcsarnok május 20-án
vált ismét a kézilabdacsaták színhelyévé.
Ezúttal a IV. korcsoportosok (15-16 évesek) országos elődöntőjének adott helyet,
ahol szintén nem kisebb volt a tét, mint az
országos döntőbe jutás kiharcolásának
joga. Városunkat, megyénket sőt régiónkat
a Székács Szakközépiskola csapata képviselte, s a kérdés az volt, sikerül-e megismételniük a tavalyi bravúrt, sikerül-e az első
hely kivívásával ismét beverekedni magukat a végső fináléba, az ország nyolc legjobb
korosztályos gárdája köré.
A riválisok a salgótarjáni Bolyai Gimnázium és a nyíregyházi Zrínyi Gimnázium
csapatai voltak, melyek közül az utóbbi lévén a Nyíregyháza NB l-es felnőtt együt-

tesének bázisiskolája - tűnt egyértelműen a
nehezebb ellenfélnek. A versenykiírás
szeszélye folytán az első mérkőzést velük
kellett vívni a mieinknek, s a fiúk mindkét
oldalon sejtették, hogy aki most győz, megválthatja jegyét a végállomásra. Már a mérkőzés első perceiben úgy tűnt, Kovács Béla
edző semmit nem bízott a véletlenre. Alaposan feltérképezve az ellenfél gyengéit, s
ismerve saját játékosai átlagon felüli állóképességét, gyorsaságát, szigorú, nyitott
védekezésre utasította fiait, amellyel a nyíregyháziak egyszerűen nem tudtak mit
kezdeni. Kis János az ellenfél kulcsszerepet
betöltő beállását nemes egyszerűséggel kivonta a forgalomból, akik ugyanakkor a
különösen jó napot kifogó Szuromi Attilát

követő emberfogással sem tudták a gólszerzésben megakadályozni.
A 14. percben már 6: l-re vezettek a
miklósiak - Polgár András két hetest is
megfogott -, s ezt az előnyt az első félidőben meg is tudták tartani. A szünet után a
nyírségiek úgy jöttek ki a pályára, hogy ha
kell, meghalnak a győzelemért. Fantasztikus erőbedobással küzdöttek, aminek
eredményeként fokozatosan dolgozták le
hátrányukat, s a második félidő vége felé
két gólra megközelítették a székácsosokat.
A legkritikusabb pillanatban azonban Polgár briliáns mozdulattal ismét hetest hárított, amellyel sikerült megtörnie az egyre
rohamozó ellenfél lendületét, s így az a
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lefújás után két gólos vereséggel tarsolyában volt kénytelen a pályáról levonulni.
Tmiklós, Székács - Nyíregyháza, Zrínyi
18:16 (11:6)
Székács: Polgár András (Révi Attila),
Kis János (2), Mészáros Róbert (4),
Galsi Gábor (1), Tóth Richárd (2), Szuromi Attila (9), Polgár Tibor,
Zakar Mihály, Kurucz Lajos Edző: Kovács Béla
A következő mérkőzésen a nyíregyháziaknál szerényebb képességű salgótarjániaknak a nehezén már túl lévő miklósi fiúk
szemernyi esélyt sem adtak. Már az első
félidő közepén hét góllal vezettek, szünetig
kilenc gólosra növelték az előnyt, a második félidőben pedig már a győzelem és az
elsőség biztos tudatában felszabadult, sziporkázó játékkal ontották a gólokat.
Tmiklós, Székács - Salgótarján, Bolyai
31:12 (14:5)
Gólszerzők: Kis János (4), Mészáros
Róbert (4), Galsi Gábor (1), Tóth Richárd
(5),
Szuromi Attila (12), Polgár Tibor (1),
Zakar Mihály (2), Kurucz Lajos (2)
A harmadik összecsapáson, amelynek a
továbbjutás szempontjából már nem volt
jelentősége, a Nyíregyháza 14:7-es félidő
után 32:14-re győzött a Salgótarján ellen, s
így megszerezte a második helyet.
Végeredmény:
I. Tmiklós, Székács 4 p.
II. Nyíregyháza, Zrínyi 2 p.
III. Salgótarján, Bolyai 0 p.
A torna gólkirálya 21 góllal Szuromi Attila lett.
A bravúr tehát ismét sikerült, a Székács
IV. korcsoportos csapata tavaly u t á n
megint ott lehet az országos döntőben, melyet június 20-22 között Szekszárdon rendeznek meg. Hogy ott mi lesz, kérdéses, de
már az eddig elért eredményhez is csak
gratulálni lehet.
-P-

A KÖLCSEYSEKNEK
SAJNOS NEM SIKERÜLT
Májusi számunkban írtuk meg, hogy a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola négy kézilabdacsapata közül három továbbjutott az országos
elődöntőbe.
AII. korcsoportos fiúk versenyére május 13án került sor a mezőtúri Sportcsarnokban, ahol
JNK. Szolnok, Heves és Csongrád megye
bajnokcsapatai vettek részt.
A miklósifiúkelső mérkőzésüket a szegediek
ellen vívták, és sajnos több gólos vereséget szenvedtek.
Valamivel könnyebb helyzetben voltak a
gyöngyösiek ellen vívott mérkőzésen. Ők találtak először az ellenfél hálójába, azonban a későbbiekben a másik csapat vette át a vezetést.
Hatalmas küzdeni akarással a kölcseysek 5:1-ről
egyenlíteni tudtak és a későbbiekben fej-fej mellett haladva döntetlent értek el. Jobb gólkülönbséggel megszerezték a második helyezettnek járó oklevelet, Csornán Péter pedig kiérdemelte a legjobb dobójátékos címet.
Eredmények:
Szeged - Gyöngyös 17:6
Tmiklós - Szeged 10:19
Tmiklós - Gyöngyös 10:10
Végeredmény:
I. Szeged
II. Törökszentmiklós
ül. Gyöngyös
A csapat edzője: Görömbei Zoltán testnevelő tanár, Tagjai: Csornán Péter, Kóródi Tamás,
Csató Dániel, Szatlóczky Attila, Matykó Sándor,
Lakatos Dénes, Szabó Zsolt, Harnos Attila, Kelemen Attila, Molnár Attila, Fehér József, Kardos Attila és Kóródi Péter.
* * *

A III. korcsoportos lányok és fiúk országos
elődöntőjének helyszíne a debreceni Tócóskerti
Általános Iskola tornaterme volt május 27-én. A
lányok Balmazújváros és Sárospatak csapata ellen játszottak. Mindkét meccsükön keményen
harcoltak a továbbjutásért, de a nehezebb ellenfélnek bizonyuló balmazújvárosiaktól 3 gólos

vereséget szenvedtek. így a második helyezéssel
járó oklevél birtokában térhettek haza.
A fiúk ellenfele a Debreceni Sportiskola és
Nyírbátor csapata volt. Az utóbbiak ellen - ragyogójátékukkal - könnyedén győztek. A debreceniek ellen is tudásuk legjavát produkálták. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a miklósi fiúk
érdemelték volna ki a továbbjutást, hiszen jobban játszottak ellenfelüknél. Nem rajtuk múlott,
hogy a második helyen végeztek!
Eredmények:
Lányok:
T.miklós - Sárospatak 15:10
Balmazújváros - T.miklós 7:4
Balmazújváros - Sárospatak 15:9
Végeredmény:
I. Balmazújváros
II. Törökszentmiklós
ül. Sárospatak
A lánycsapat edzője Kiss Ferenc, akinek Gulyás Károly sokat segített a felkészülésben. A
csapat tagjai: Jancsó Zsanett, Benedek Ildikó,
Bognár Edit, Görömbei Andrea, Tóth Andrea,
Líbor Szilvia, Nikolics Melinda, Kelemen Gitta,
Kállai Alexandra, Hegedűs Éva, Matúz Gabriella és Busái Tímea.
Fiúk:
Debrecen - Nyírbátor 22:13
Debrecen - T.miklós 23:21
T.miklós - Nyírbátor 24:18
Végeredmény:
I. Debrecen
II. Törökszentmiklós
ül. Nyírbátor
A fiúcsapat edzője Bertán István testnevelő
tanár. A felkészülésben - csakúgy, mint a lányoknál - besegített Gulyás Károly. A csapat tagjai:
Kis Gergő, Molnár Gergő, Földi Attila, Csór
István, Csornán Péter, Gulyás Viktor, Teszkó
Zoltán, .Serfőző Zoltán, Pozderka Róbert, Hagyó Csaba, Szőllősi Balázs és Szelei Balázs.
Sz. Zs.
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Évadzáró a tekéseknél
Az MTTSZ Városi Szervezete évadzáró, díjkiosztó ünnepséget tartott
május 19-én a Strandvendéglőben. A baráti hangulatú összejövetelen részt
vettek a díjakat átadó meghívott vendégek, valamint a megyei és területi
bajnokságon résztvevő tömegsportklubok tagjai.
Elsőként a megyei bajnokság értékelésére került sor. A díjakat Hajdú
László megyei elnök adta át.
Eredmények: Női egyéni: 1. Lovas Anett, (MEZŐGÉP RT) 2199 fa, 2.
Goórné Fodor Eszter (Ideál Miklós KFT) 2078 fa, 3. Hornyikné Magyar
Ilona (Tiszapüspöki) 2060 fa. Férfi egyéni: 1. Pintye Sándor (MEZŐGÉP
TSC) 2444 fa, 2. Futó Ferenc (MEZŐGÉP TSC) 2417 fa, 3. Futó András
(MEZŐGÉP TSC) 2407 fa.
A csapatverseny helyezettjeinek járó díjakat Berecz Lajos megyei ügyvezető elnök adta át: 1. MEZŐGÉP TSC -16216 fa, 36 pont. 2. MEZŐGÉP RT -15457 fa, 29 pont 3. Ideál Miklós KFT -14934 fa, 24 pont.
A három éves összetett versenyben a Bajnokok Bajnoka, a 'Teke
királya" cím nyertese ismét Futó Ferenc, a Mezőgép TSC csapatkapitánya
lett, aki 57 mérkőzésből 50 győzelemmel, 1021 ponttal első helyezést ért el.
A 2. helyezettnek járó serleget Lovas László, a MEZŐGÉP RT verseny-

zője kapta (686 pont), a harmadik helyen pedig Mészáros László, a Taurina
játékosa végzett 637 ponttal.
A területi bajnokság eredményei: Férfi egyéni: 1. Futó András (MEZŐGÉP TSC) 2433 fa, 2. Pintye Sándor (MEZŐGÉP TSC) 2407 fa, 3. Futó
Ferenc (MEZŐGÉP TSC) 2404 fa.
Csapat: 1. ÁFÉSZ SE, 20025 fa, 42 pont. 2. MEZŐGÉP TSC, 20208 fa,
40 pont. 3. Taurina Agrár Kft, 19237 fa, 28 pont.
A "Legsportszerűbb Csapat" címet a Kun Péter által vezetett Karcagi
SZIM nyerte el.
Juhász Gábor kapta a legfiatalabb versenyzőnek járó serleget és oklevelet, társainak pedig kulcstartó járt ajándékba.
A díjkiosztó ünnepségen különdíjak átadására is sor került Az MGM
Hungária RT - stílusosan - sporttáskákat ajánlott fel a női egyéni bajnokság
4., 5., és 6. helyezettjének, valamint a három éves összetett férfiverseny első
három helyezettjének.
Szűcs Zsuzsa
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ATLÉTIKAI OVIOLIMPIA
DEBRECENBEN
Május 28-án országos oviolimpiát rendeztek
Debrecenben, melyen négy város - Debrecen
Hajdúnánás, Balmazújváros, és Törökszentmiklós - nyolc óvodáskorú csapata vett részt 153
fővel.
Városunkat 11 gyermek képviselte: a Damjanich úti óvodából 5 fő, a Hunyadi úti óvodából 4
fő, a Kossuth úti óvodából 2 fő. Név szerint:
Pozderka Dóra, Polgár Gábor, Varga Zsanett,
Fehér Nikolett, Buru Ádám, Bejtek Róbert,
Skara László, Csér Anita, Igaz Péter, Gödér
Csaba.
A versenyszámok távolugrás, kislabdadobás,
30 m síkfutás, 300 m síkfutás, 10x30 m váltófutás
voltak.
Eredmények: Pozderka Dóra (Damjanich 0)
távolugrás I. hely, 30 m síkf. II. hely, 300 m síkf.
II. hely. Polgár Gábor (Damjanich 0) távolugrás
I. hely, 30 m síkf. V. hely, kislabdadob. VII. hely.
Varga Zsanett (Damjanich 0) távolugrás IV.
hely, 30 m síkf. VII. hely. Buru Ádám (Kossuth
0) kislabdadob. E. hely, 30 m síkf. II. hely. Bejtek
Róbert (Kossuth 0) távolugrás VI. hely, 300 m
síkf. VII. hely. Skara László (Hunyadi 0) kislabdadob. V. hely. Csér Anita (Hunyadi 0) 30 m síkf.
IX. hely, kislabdadob. VIII. hely, távolugrás
VIII. hely.
A 300 m-es váltófutásban Törökszentmiklós
csapata (8 fő) I. hely.
A gyerekeket Oz Józsefné (Damjanich 0)
Herczeg Mihályné (Hunyadi 0) kísérte, segítette
a versenyzésben több szülő kíséretében. A felkészítésben Karakas Ferenc, Kiss Sándor és Bertán István segítettek.
Az eseményről a tájékoztatást adta Buruné
Kiss Mária, Igaz Lászlóné. Az adatokat Buruné
Kiss Mária és Igaz Lászlóné tájékoztatása alapján összegyűjtötte Dr. Hodosi Miklós.

Apróságok megyei
atlétikaversenye
Május 23-24-én rendeztek meg Szolnokon a
testnevelés tagozatos iskolák alsó tagozatos nebulóinak hagyományos megyei versenyét. Városunkat a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1-4.
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osztályos tanulói képviselték. A kisebbek háromtusában, míg a negyedikesek négytusában
mérték össze erejüket. A nyolc induló csapatból
hatan éremmel tértek haza és az egyéni versenyben is több dobogós helyet sikerült megszerezniük.
Eredmények:
1.; 2. osztályosok:
Egyéni: Tóth Márk II. helyezés; Ecsédi István III. helyezés
Csapat: Fiúk: n. helyezés ; III. helyezés
Lányok: V. helyezés; IV. helyezés
Testnevelő tanár: Görömbei Zoltán; Dékány
György
3.; 4. osztályosok:
Egyéni: Gulyás Ádám II. helyezés; Földi
László IV. helyezés; Modla Réka III. helyezés
Csapat: Fiúk: II. helyezés; III. helyezés
Lányok: III. helyezés; ÜL helyezés
Testnevelő tanár: Takács Mária; Görömbei
Zoltán
Sz. Zs.

Országos döntőkben a
törökszentmiklósi atléták

Farkas Róbert (Bercsényi G.) távolugrás 515
cm III. h.
Második napon a lányok összetett versenyében a Kölcsey csapata a harmadik helyen végzett.
A megyei döntő harmadik napján a fiúk öszszetett versenye került lebonyolításra, ahol a
kölcseys fiúk mit sem törődve a rossz körülményekkel, 4038 pontos kiváló csapateredménnyel
nyerték a döntőt, közel 300 ponttal megelőzve a
második helyezettet. Az országos szinten is kimagasló ponteredmény szép reményekkel kecsegtet az ország legjobb csapataival való megmérettetésben, június 14-15-én.
Csapattagok: Bussay Péter, Molnár Gergely,
Csór István, Kis Gergely, Galsi Balázs, Teszkó
Zoltán.
Testnevelőjük: Bertán István
A csapatverseny közben az egyéni összetett
versenyben is kimagaslót nyújtottak:
Bussay Péter 895 pont I. h.
Molnár Gergely 820 pont III. h.
Csór István 817 pont IV. h.
* **

Május 6-án Szolnokon a Véső úti pályán a
megyei diákolimpia atlétika döntőinek sorozatában négytusa bajnokságon vettek részt a kölcseys
fiúk és lányok az alábbi eredményekkel.
Fiú csapat 1954 pont II. h.
Leány csapat III. h.
Csornán Péter az egyéni összetett versenyben
az első helyen végzett 602 ponttal és bejutott a
június 7-i országos döntőbe.
* * *

Május 17-19-én a ül. korcsoportosok (7-8.
oszt.) megyei egyéni és öttusa bajnokságára került sor, ahol a diákoknak az igen mostoha időjárással is küzdeni kellett.
Első napon az egyéni versenyen a következő
szép eredményeket érték el a miklósi diákok,
mely egyben az országos döntős részvételt jelenti
számukra.
Lovas Anett (Bercsényi G.) 100 m síkf. 12.7
mp I. h., távolugrás 520 cm I. h..
Csór István (Kölcsey) kislabdah. 88.48 m I. h.
Bognár Péter (Bercsényi G.) súlylökés 12.37
m II. h.
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Május 14-én a Főiskolások bajnokságában
már a végső megmérettetésre is sor került, melyet a TF Csörsz utcai pályán rendeztek, hasonlóan esős, hideg időjárási körülmények közepette.
Városunk két főiskolása az igen rangos mezőnyben került a dobogó első és harmadik fokára.
Magasugrásban Tigyi József 204 cm egyéni
legjobbjával főiskolai bajnok lett, E*£rtán Gábor
200 cm a harmadik helyen végzett, jó példáként
kiemelve, hogy ilyen szinten is összegyeztethető
a tanulás a sportolással.
Május 20-án Budapesten az UTE pálya adott
otthont az országos váltóbajnokságnak. A TSE
serdülő "B" korcsoportos atlétái jól mutatkoztak
be az ezévi első országos versenyen, melyet egész
n^pos esőben rendeztek meg, mely megmutatkozott az időeredményeken is.
Eredmények:
4x600 m váltó (fiú) 7:013 p II. h.
4x100 m váltó (leány) 53.47 mp VII. h.

Gyógyszertári ügyelet

Búzás Tibor 32 éves; Orbán Jánosné Szabó Eszter 80; Pató András 71; Németh
Tamás 10 hónapos; Tóth Zoltánné Herbám Erzsébet 33; Szikszai Lajos 72;
Kocsis Sándor 80; Vígh István 37; Karakas Miklós 67; Korom Albert 53; Farkas
Piroska 39; Szabó István 54; Juhász Györgyné Dékány Eszter 68; Móra
Istvánné Szőke Ilona 69; Búzás Imréné Nagy Ilona 64; Kiss János István 77;
Nagy Ferenc 89; Bata Péter 82; özv. Simon Istvánné Lőrincz Irén 89; Nagy
József 82; Nagy Mária 80; Szedlák Miklós 46; Jancsó Mihály 93; Komáromi
Ferenc 45; Sáros Györgyi 27; Csikós István 71; Trencsényi Jánosné Morvái
Erzsébet 81; Dancza Istvánné Gulácsi írén 62; Szőke Lajosné Gonda Eszter
76; Csép Lajos 67; Viczián Jánosné Lecskó Erzsébet 47; Lukács Andrásné
Radics Ágnes 64; Turóczi József 73; Turóczi László 62 éves
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