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- Képviselőnő! Tudjuk, Ön a 
kulturális bizottság élén áttekintéssel 
és jelentős befolyással bír a város 
közművelődésének és oktatásának 
alakításában. Kérdés, milyennek látja 
Törökszentmiklós város kulturális te-
vékenységét? 

- A város kulturális tevékeny-
ségét egy középtávú közművelődési 
koncepcióban határozta meg a képvi-
selő-testület. 

A megvalósítás elemzése külön 
téma lehetne, többféle megközelítés-
sel. Célszerűnek tűnik az egyes hasz-
nálói csoportok aspektusából és in-
tézményenként számba w n n i a város 
kulturális ellátottságát, de a kereslet, 
kínálat oldalról is vizsgálódhatnánk. 
Bárhonnan is nézem, elsősorban a 
lakosság véleményét lenne jó megis-
merni. Mit szeretnének, mit várnak és 
kapnak, és ők hogy vannak megelé-
gedve? Ha engem kérdeznek, én úgy 
látom, már a szervezésben is vannak 
gondok. Néhány kampányszerű nagy 
megmozdulás nagyobb hangsúlyt, 
propagandát kap az értékesebb, tar-
talmasabb tevékenységeknél. A kultú-
ra egy nagyon tág fogalom. A közvetí-
tésén van a hangsúly. 

Azt gondolom, hogy a közvetí-
tőnek arra kellene összpontosítani, 
hogy a célhoz vezető úton ne kelet-
kezzen zavar. A kultúra fogalma attól 
is függ, hogy kik értelmezik és ho-
gyan. Szűken értelmezve a kultúra az 
emberiség által létrehozott anyagi és 
szellemi értékek összessége. Tágabb 
értelemben a művelődési formák 
mindazon összessége, amely az előbb 
megfogalmazottakat eljuttatja a hasz-
nálókhoz. Ebben a közvetítő közegben 
és a mit, kihez látok problémát. 

Az Új Néplapban ápr. 25-én 
megszólaltak a népművelők. Ők ma-
guk mondták el gondjaikat. Ebben a 
gyorsan formálódó világban felborult 
ennek a területnek a feladatrendszere. 
"Mindent" csinálnak, hogy bizonyítsák: 
szükség van rájuk. Valóban szükség 
van, de én sokszor a zűrzavart érzem. 

Más az elvárás egy zeneiskolá-
val, egy könyvtárral, egy múzeummal. 
Mindhárom kultúraközvetítő helynek 
több évszázados, sőt évezredes ha-
gyománya van éppúgy, mint az okta-
tásnak: megőriz, továbbad. Egy 
könyvtár gyűjt, feldolgoz, tárol, közre-
ad. A tevékenység mérhető naponta, 
hetente, havonta. A technika fejlődé-
sével, a gépi feltáró tevékenységgel 
kerül ma munkájuk a figyelem közép-
pontjába. Látszik, hogy jó időben 

kezdték el kiépíteni a feltételeit egy 
országos vonalhoz való csatlakozás-
nak. Közben csendesen végzik az 
oktatást is segítő munkájukat, szoro-
san együttműködve az oktatási intéz-
ményekkel, kapcsolódva tartalmában 
is az odaillő rendezvényekhez, vagy 
maguk szerveznek hasonlókat. 

így történik ez a zeneiskolában 
is. Talán annyit fűzhetnék hozzá, hogy 
a használók köre itt szűkebb, hiszen 
azok vehetik igénybe, akik zenei tehet-
séggel megáldva születnek, de az 
intézmény szükségességét Kodály 
Zoltán óta senki nem kérdőjelezi meg 
Magyarországon. Városunk büszkesé-
ge, színfoltja az intézmény éppúgy, 
mint a Városi Könyvtárral egy szerve-
zetben működő Helytörténeti Gyűjte-
mény, melynek jól szervezett kiállítá-
sai, gyűjtő, feltáró, kutató tevékenysé-
ge jól segíti az oktató, nevelő tevé-
kenységet a városban. 

A Művelődési Központnak a 
közművelődési koncepcióban megfo-
galmazottak szerint biztosítania kelle-
ne olyan klubhelyiségeket, amelyek 
spontán időtöltésre, kikapcsolódásra 
biztosítanak lehetőséget a délutáni 
órákban és különösen hétvégén. 

Az általános- és középiskolák 
is folyamatosan helyszínei, részben 
saját tanulóik, alkalmanként a város 
if júságát megmozgató oktatási, köz-
művelődési rendezvényeknek. Pl. 
Kölcsey Napok, szalagavató stb. 

A szabadidő eltöltéséhez kultu-
rált környezetet biztosít a mozi is. 
Külön vita tárgya lehetne fi lmek vá-
lasztéka, de ez a kérdés már messze 
vezet. 

Szólnom kell az önszerveződő 
csoportokról, egyesületekről, alapítvá-
nyokról stb. Sajátos működésükkel 
szélesítik, színesítik a város közműve-
lődési lehetőségeit. 

- Melyek a város köz- és szak-
oktatásának gondjai? 

- Ha az oktatás gondjai kerül-
nek szóba, általában első helyre az 
anyagi nehézség kerül. Bírálják a 
kormányt, önkormányzatot, hogy 
elhanyagolja az oktatást. 

Engedtessék meg egy kis kité-
rő. Az értékrendben való gondolkodást 
elősegítendő hadd említsek meg egy 
felmérést. Olvastam, nogy 14 európai, 
piacgazdaságot folytató országban, 
átlagban a GDP 5,9 %-át fordították 
az oktatásra, míg nálunk 6,2 %-ot 
(1991-es adat). A város 1994-ben 37,1 
%-ot, 1995-ben 39 %-ot fordított, 
1996-ban pedig indulásként 39,2 %-ot 
tervez fordítani az oktatás támogatá-
sára. Az előkelő helyünket azóta is 
tartjuk, mivel magyarázható akkor az 
anyagi szűkösség, alacsony pedagó-
guskereset? 

Tíz ország átlagában az egy la-
kosra jutó társadalmi termék 16 %-
ába kerül egy óvodás, Magyarorszá-
gon 23 %-ába. Ebből azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy az oktatás 
"drágaságát" az egy pedagógusra jutó 
gyermekek száma magyarázza. Az 
említett országokban 23 óvodás jut 
egy óvónőre, nálunk 10,8. Az általá-
nos iskolában is hasonló a helyzet, 
míg középfokon a nyugatihoz közeli az 
arány. 

Nos, ennyit az értékrendről. 
Nem ez, hanem a szegénységünk 
szab határt az intézmények finanszí-
rozásának. De az említett ellentmon-
dás feloldásra vár, már azért is, mert 
a közoktatás költségeinek 80 %-át a 
személyi kiadás veszi igénybe. A 
dologi költségre, vagyis a fenntartásra, 
szolgáltatási díjakra, készletbeszer-
zésre, stb-re a fedezet a maradék 20 
%. így intézményeinkben szakmai 
továbbképzésre, szemléltető eszközök 
modernizálására, pótlására és egyálta-
lán beszerzésre igen szűkös lehetőség 
kínálkozik. (A technikai eszközökből 
akár múzeumi gyűjteményt is össze-
állíthatnánk!) 

Az elfogadott oktatási koncep-
cióban kitűzött cél: a szakmaiság 
megőrzése, továbbfejlesztése látszik 
veszélyeztetve. Különösen a 3 kiemelt 
terület - számítástechnika, idegen 
nyelvek oktatása, diáksport - pénzigé-
nyes, nehéz biztosítani a feltételeit. 
Szakkörök, fakultációk megszünteté-
sére, illetve önköltséges formában 
történő működtetésükre kényszerültek 
az intézmények. A tehetséggondozás 
és felzárkóztatás egyaránt megszen-

RIPORT ÉVINGER MAGDOLNA HELYI KÉPVISELŐVEL, A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL 
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vedi a pénzhiányt. Az önkormányzat 
takarékossági terv kidolgozását kérte 
az intézményvezetőktől, melynek 
fontos követelménye az ésszerű lét-
szám és hatékony költséggazdálko-
dás. 

A személyi feltételek adottak, 
megfelelő képzettségű pedagógusok 
tanítanak az intézményekben - az 
eltérő tantervű tagozat szakos ellátá-
sát nem sikerült megoldani. A nyelvok-
tatás gondjait is megoldani látszik az 
át- és továbbképzésben résztvevők 
tanulmányainak befejezése. 

Talán már ebből is kitűnik, 
hogy gondjaink nem egyediek, meg-
egyeznek a jelenlegi közoktatás or-
szágos problémájával. Az intézmény 
vezetőinek, nevelőinek ilyen körülmé-
nyek között kell megfelelniük az előt-
tük álló kihívásoknak. Az oktatás fel-
adatai tágulnak, fel kell készülniük a 
helyi tanterv kidolgozására, de a 
szakmai képzések, a szakmai megúju-
lás feltételei korlátozottak a szűkös 
anyagi lehetőségek miatt. Úgy gondo-
lom, ebben a kulturális bizottságnak 
feltétlenül segítséget kell nyújtania. 

Nem egyedi probléma a város 
oktatási intézményeiben is jelentkező 
nevelési gond sem. Egyre súlyosabb 
nevelési helyzettel kerülnek szembe, 
és meg kell oldani a lehetőségek hatá-
rain belül. Sok a pszichikailag sérült, a 
megváltozott értékrendben tétovázó 
családból kikerült, mindennel, min-
denkivel szemben elutasító magatar-
tást tanúsító gyermek. Úgy gondolom, 
ehhez akarva-akaratlanul hozzájárul-
nak az intézmények is a túlméretezett 
tantervvel, amely egyaránt tapasztal-
ható az általános- és középiskolákban 
is. Már az általános iskola alsó tagoza-
ta nem, vagy csak részben képes 
teljesíteni azokat a követelményeket, 
amelyek az anyanyelvi és matematikai 
kommunikáció terén stabil alapkép-
zésként fogalmazódnak meg. E hiá-
nyos alapokra épül a felsőtagozat 
egyfajta teljességre törekvő, majd a 
középiskola elmélyítve alkalmazó 
tanterve. A heterogén összetételű 
osztályközösséget tanító pedagógusok 
energiáját így döntően a továbbhala-
dáshoz szükséges minimum szintek 
elérésére való törekvés köti le. Igy a 
valódi vesztesek a kiváló és jó képes-
ségű tanulók lesznek. Ilyen körülmé-
nyek között a közepes és gyengébb 
képességű tanulók esélyegyenlőségé-
ről nem beszélhetünk. Igy a már 
meglévő hátrányok tovább nőnek. 
Mire a szakképző intézményekbe 
eljutnak, látjuk, mi a helyzet Az okta-
tók energiáját az alapműveltségben 
hiányosságok pótlása köti le. 

A szakképzés legnagyobb 
gondja, hogy nehéz felmérni a szak-
mai igényt, keresletet, így állandó 

készültségi állapotban kell lenniük a 
változáshoz való igazodás, alkalmaz-
kodás terén. Nagy gond a gyakorlati 
oktatás hátterének megszűnése. 

- Mi a véleménye a nevelő-
oktató iskoláról? Egyáltalán milyet tart 
korszerűnek? 

- Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gazdasági, politikai, társadalmi 
téren zajló változások közben - az 
intézmények működőképessége mel-
lett - végre arról is beszéljünk, hogy az 
iskola, mint oktatási intézmény legyen 
működőképes. Itt oktatást és nevelést 
együtt kell végezni. A tudást és neve-
lést is adó iskola, szerintem, az ISKO-
LA. 

A NAT az oktatás, a tudás tar-
talmára vonatkozó feladatokat körvo-
nalazza. Szándékosan nem írja elő a 
nevelés tartalmát, vagyis azt, hogy 
mire, milyenné neveljünk, de a keretek 
alapul szolgálnak az oktatási intézmé-
nyek pedagógiai programjának, a 
pedagógusok nevelőmunkájának - a 
szülők akaratával megegyező - kidol-
gozásához. így az iskola nemcsak 
oktató, hanem szándékosan nevelő 
intézménnyé is kell, hogy váljon. 

Ma is gyakran hagoztatjuk: 
"Nem az iskolának, hanem az életnek 
tanulunk". De milyen lesz az élet a 
következő évszázadban? Az ahhoz 
szükséges ismereteket még fel sem 
fedezték. Ezért egy ismeretlen világ-
ban történő tájékozódásra, eligazo-
dásra. és a jelenkor tudatos alakításá-
ra kell a tanulókat nevelni. A korszerű 
oktató-nevelő iskola az új társadalmi 
és termelési viszonyokat kielégíteni 
képes, érdeklődő, a megismerésben, 
a tanulásban, a feladatmegoldásban 
aktív, a problémamegoldás keresésé-
ben, alkotásban kreatív, kiművelt 
emberek nevelésére alkalmas intéz-
mény. Cselekedetüket a hazaszeretet 
motiválja, tevékenyek, vállalkozók a 
saját és közösségük boldogulását 
képesek elősegíteni. Ebben az iskolá-
ban megértésre, szolidaritásra, szere-
tetre, minden ember méltóságának 
tiszteletére - nem gyűlöletre, ellensé-
geskedésre, diszkriminálásra - az 
elesettek, öregek tiszteletére, meg-
segítésére, felelősségteljes gyermek-
kori és felnőttkori szabadságra, szilárd 
belső fegyelemre, a szeretet örömére, 
derűjére, vidámságra, az élet tisztele-
tére, szeretetére nevelnek. A felsorolás 
még korántsem teljes. 

És mindezt kik fogják megva-
lósítani? Nos azokkal a pedagógusok-
kal, akik a XXI. század távlatából talán 
fontosabbnak bizonyulnak, mint a 
politikusok, bankárok ... az újságok 
napi hősei. Hadd idézzek egy modern 
üzenetet: "Ne higgy el semmit pusztán 
azért, mert azt mondták neked, vagy 
mert te így képzelted el. Ne fogadd el, 

amit tanárod mond neked, pusztán a 
tanár iránti tiszteletből. De ha megfele-
lő gondos vizsgálat és ellenőrzés azt 
mutatja, hogy az minden lény javára 
szolgál, azt a tudást fogadd el vezető-
dül". Ki hinné, hogy a tanár Buddha 
volt 2500 évvel ezelőtt. Ilyen érzé-
kenységgel, tisztelettel kellene fordulni 
ma azok felé, akik itt és most próbál-
nak tanítani, nevelni. 

- Lehet-e a pedagógus felfogá-
séban és tanításában semleges? 

- Nagyon sok vita folyt az el-
múlt években a semleges iskoláról, 
mely igen felborzolta a kedélyeket. 
Szabad-e, lehet-e világnézetet 
"bevezetni", "elrendelni" - ez az egyik 
oldal, a másik pedig, lehet-e világné-
zetet elhallgatva, megkerülve, sze-
mérmesen a semlegesség oldalára 
állni. A kérdéseket azonban nem sza-
bad összekeverni. Az egyik kérdés az, 
hogy lehet-e világnézetileg közömbös, 
semleges iskola, a másik pedig, ha 
nem, akkor lehet-e világnézetet nem-
csak hirdetni, hanem egy meghatáro-
zott világnézetet ráerőszakolni és 
megkövetelni a tanítványoktól. Ilyen 
értelemben a semleges iskola pártján 
állok - vagyis a toleráns, befogadó 
iskola pártján - amely szabad gondol-
kodást, az alapvető erkölcsi elveket, 
az istenközpontú szemlélet mellett 
vagy helyett az emberközpontút, a 
fizikai és mentális egészséget - és 
még sorolhatnám - képviseli. 

Mivel minden gondolkodó em-
bernek van világnézete, a pedagógus-
nak is. És bármilyen iskola nevelő 
ereje az ott dolgozó, hivatástudattal 
"megvert" pedagóguson múlik. Munká-
ja közben akaratlanul és szándékpsan 
nevel, bármilyen a világnézete. 
(Megjegyzem, a pedagógusnak is 
állampolgári, sőt emberi joga, hogy 
vállalhassa világnézetét, aszerint 
éljen.) A baj csak az lenne, ha a peda-
gógus csak olyanná akarná és-tudná 
nevelni, alakítani tanítványait, amilyen 
ő maga. Ilyen esetben az eredmény 
megkérdőjelezhető. 

A jó nevelő úgy neveli tanítvá-
nyait, hogy merjen szabadon dönteni. 
A tanításában legyen semleges. Va-
gyis ismertesse meg a tanulókat a 
különböző világnézetekkel, nyújtson 
választékot. A döntés már a diákok 
feladata legyen, mi a döntéshez, vá-
lasztáshoz biztosítsunk minden isme-
retet, hogy ez a választás optimális 
legyen. Tehát a konkrét válasz: felfo-* 
gásában nem tud, de tanításában^ 
legyen semleges. 

- Kedves képviselőnő! Köszö-
nöm a kérdésekre adott tartalmas és 
kielégítő válaszait. Munkáját kísérje 
további siker. 

- S z -



4 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 15996. június 

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 

1996. május 26., vasárnap délután: ezen a napon fejet 
hajtottunk a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári 
áldozatainak emléke előtt. Mindez immár hatodik alkalommal 
történik - egymást követően - városunkban. 

A tartalmas és szép program három színhelyen zajlott. 
Előbb az I. világháborús hősök emléktáblájának megkoszo-
rúzására került sor, műsorral - a Városi Művelődési Központ 
aulájában : 

- Himnusz (közös éneklés). 
- Szavalat: Illyés Gyula Ne feledd című versét Molnár Ti-

bor gimnáziumi tanuló adta elő. 
- Váradi Lászlóné önkormányzati képviselő emlékbeszé-

de. 
- Koszorúzás Karakas Tímea és Ponyokai Titanilla fuvola 

duó játékának kíséretében. 
A központi megemlékezés a Kossuth téren, az I. világhá-

borús emlékműnél és a II. világháborús kopjafánál volt. Itt a 
Kodály Zoltán Zeneiskola fúvószenekara szolgáltatta a térze-
nét. Juhász Gyula: Az ismeretlen katona c. versét Deli Tünde 
szakközépiskolás tanuló (Székács) tolmácsolta, és Szegő 
János polgármester úr mondott beszédet. Koszorúzás után a 
Szózatot közösen énekeltük el 

Az ünnepség harmadik színhelye a Református Temető 
II. világháborús emlékművénél volt. A Himnusz közös ének-
lése után Cs. Nagy Mihály úr, a Volt Hadifoglyok Szövetsége 
Törökszentmiklósi Szervezete tagjaként szólt. Ezt követően 
ökomenikus könyörgés a hősök emlékére Szabó József 
lelkész és Eperjesi István káplán szolgálatával. A koszorúk, 
virágok elhelyezésével és a Szózat eléneklésével véget ért 
egy szép emlékdélután, mely méltó volt a hősök és áldoza-
tok emlékéhez. 

Május 25-én az éjszakai órákban 
egy fiatalokból álló 3 fős csoportra 
figyelt fel az egyik lakó a Bocskai úti 
garázssoron, akik éppen az egyik ga-
rázsba készültek betörni. Rájuk szólt, 
mire autóba szállva elmenekültek. Az 
autó rendszáma alapján bejelentést tett 
a rendőrkapitányságon. Az ügyelet 
értesítette a bejelentésről a járőröket, 
akik 2-3 órával később igazoltatták a 
bejelentett rendszámú gépkocsit, s az 
utastérben, ill. a csomagtartóban kisze-
relt magnós autórádiót és hangszórót 
találtak. Ezért előállították a 3 fős tár-
saságot, akikről rövidesen kiderült, 
hogy az elfogásuk előtti héten 5 db 
kerékpárt loptak, két gépkocsit törtek 
fel (Táncsics Itp, Korona út), betörtek a 
HÁZ-ba, és alkalmilag loptak Tisza-
tenyőn is. M.J. felnőttkorú és N.M. 
fiatalkorú vezetésével 4 fő érintett a 
bűncselekmények elkövetésében, akik 
közül M.J.-t őrizetben tartották. A rend-
őrség köszöni az állampolgári segítsé-

get az új betörőbanda leleplezésében. 
* 

Április hónapban több helyre is 
betörtek ismeretlen tettesek a város 
területén. A bezárt VÜC raktárát, a 
Tisza Diszkontot kétszer is, a benzin-
kútnál lévő egyik hétvégi házat és az 
egyik lakótelepi lépcsőházat keresték 
fel illetételen éjjeli látogatók haszon-
szerzés reményében. Zsákmányukban 
kéziszerszámok, vegyiáruk, piperecik-
kek, kerékpár szerepelt, melyet május-
ban a Kölcsey iskolában magnóval 
egészítettek ki. M. József és testvére -
szajoli lakosok - kerültek rendőrkézre 
az eset kapcsán. 

Április hónapban is több gépkocsi 
feltörését jelentették a károsultak a 
rendőrkapitányságon. Egy fiatalember-
rel szemben büntetőeljárás indult, akit 
több autó feltörésével vádolnak. 

* 
B. Ferenc 1994-től kezdve több 

bűncselekményt követett el. A Fáy 

lakótelep lomkamráit látogatta meg, ha 
véletlenül nyitva maradt este a lépcső-
ház. Zsákmánya 5 kerékpár volt, me-
lyeket ismerőseinek értékesített. Szer-
zett gépkocsikból rádiós magnót, ud-
varról segédmotort tolt ki. A Polgár-
mesteri Hivatal udvaráról kettőt is ma-
gáénak érzett, s eltulajdonított. Lebu-
kása után az elvitt tárgyak megkerültek. 

* 
A rendőrkapitánység felhívja a 

város lakóinak figyelmét, hogy a 
Táncsics úti rendőrlámpánál a balra 
kanyarodás a Táncsics útról kerékpár-
ral és gépkocsival is igen balesetveszé-
lyes, ha az nem a megfelelő időben 
történik. A zöld jelzés esetén sem biz-
tonságos a jelzés teljes tartama alatt, 
főleg a kezdetkor és leginkább a végén. 
Nem is beszélve a szabálytalanul az 
álló gépkocsit a szemben lévő sávban 
előzve történő balra kanyarodásokról. 

- T -

Kezdje az új tanévet 
nálam! 

Július 10-től kedvezményes 
tanszer vásár várja önöket 
jés irodaszerek, írószerek 

nagy választéka! 

Csór Ilona 
PAPÍR ÍRÓSZER KERESKEDÉS 

Törökszentmiklós 
Almásy út 2. 
Tel: 391-939 

Várom kedves vásárlóimat! 

A P O N T 
PONYVA B T 

a következő szolgáltatásokkal várja 
kedves ügyfeleit: 

• Ponyva készítése, javítása 
• Reklámfeliratozás 
• Vázszerkezet készítése 
• Szőnyegszegés (gyári technológiával) 
• Gombbehúzás 
• Patentozás 
• Táska javítás 
• Sátor javítás és kölcsönzés 

Bővebb felvilágosítás telefonon:06-20/357-119 
Személyesen: Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 2/E 
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Óvatos tervek ? Nem : jó üzletpolitika ! 

SIKERES EVET ZART AZ AFESZ 

A Törökszentmiklós és Vidéke Általános Fo-
gyasztási és Értékesítési Szövetkezet május 18-án 
tartotta éves küldöttgyűlését a Zeneiskola nagy-
termében. 

Az előzetesen kiküldött írásos jelentésből kide-
rült, hogy a szövetkezet gazdálkodása eredményes, 
sőt sikeres volt az elmúlt évben is. A kitűzött terveket 
és üzletpolitikai célokat végrehajtották, egyes területe-
ken túlteljesítették. Megalapozottnak bizonyult a 
számszaki elképzelésük is: több mint 40 millió forinttal 
teljesítették túl az előirányzott 1.099.490 eFt nettó 
árbevételt, adózás előtti eredményük pedig 5.871.eFt 
lett. 

Nőtt az állóeszközállomány, fejlesztésre 33 mil-
liót költöttek. A beruházá-
sok hatására csökkent a 
forgóeszközállomány 
"romlott" a pénzügyi hely-
zet -, azonban továbbra is 
hitel felvétele nélkül gaz-
dálkodtak. 29,6 % -kai 
nőtt a dolgozók keresete, 
és 20 %-os részesedést 
tudtak fizetni a tagoknak. 
Az üzletrésztulajdonok 
visszavásárlása miatt 
módosul a szövetkezet 
vagyoni szerkezete is . 
Bár az 1992. június 20-i 
adatokhoz viszonyítva 
csökkent az üzletrész 
tőke, ez azonban a jövőben nem befolyásolja a szö-
vetkezet vagyoni helyzetét. 

A bolti kiskereskedelem területén a forgalomnö-
vekedés nem érte el a tervezettet. Ennek oka, hogy 
tavaly félévkor a kunszentmártoni ÁFÉSZ lemondta az 
együttműködési megállapodást, ami közel 50 milló 
forintos forgalom kiesést jelentett. Veszteséges volt a 
varroda működtetése az elmúlt évben, 1996 februárja 
óta azonban van remény a talponmaradásra . 

A vendéglátó egységek bérbeadása jó üzletpoli-
tikai tervnek bizonyult, ugyanis évente 7 millió Ft be-
vételt hoz, melyből 4 - 5 millió marad a szövetkezet-
nek. 

Gazdaságos volt 1995-ben a cukrász -és pék-
üzem tevékenysége is, csakúgy, mint az ipari ágaza-
tok - kiváltképpen a tűzoltókészülék javító részlegé. A 
bedolgozás területén pedig bebizonyosodott, hogy 
folyamatos munkaellátottság esetén szövetkezeti for-
mában is lehet eredményesen dolgozni, jó pénzt ke-
resni - mondta Mász Imre elnök szóbeli kiegészítésé-
ben, melyből megtudhattuk azt is, hogy az alapvető 
célkitűzések teljesítésén túl két fontos feladatot tűztek 
ki maguk elé : az 50 éves évforduló méltó megünnep-

lését és az alaprészjegyek 3000 Ft-ra történő kiegészí-
tését. Az előbbi célkitűzést sikerült megvalósítani, az 
alaprészjegyek kiegészítésével kapcsolatban azonban 
kevesen tettek eleget az Alapszabályban elfogadott 
határozat előírásainak, ezért sajnálatos eredményként 
tartja számon a szövetkezet a taglétszám 3994 főről 
2007 főre történő csökkenését. Az igazgatóság meg-
erősítette viszont 96 új tag felvételét. Mindez jelentő-
sen befolyásolta a szövetkezet tu.ajdonosi szerkezetét. 

A Felügyelő Bizottság szóbeli kiegészítését 
Mrena Pál elnök ismertette. Kiemelte többek között, 
hogy a továbbiakban oda kell figyelni a készletgazdál-
kodásra, erősíteni kell a piaci helyzetet, a költségeket -
ahol lehet - csökkenteni kell, a tagság - taglétszám 

területén elért eredmé-
nyeket viszont kívánatos 
lenne fokozni. 

A beszámolókat vita 
követte. Egyik hozzászó-
lásból kitűnt, hogy a ta-
goknak nyújtott 5 %-os 
vásárlási kedvezmény 
akkor lenne célszerű, ha 
a tagok jobban igazodná-
nak az egyszeri nagyobb 
bevásárlás szokásához. 
Javasolta e kedvezmény 
más formában történő 
nyújtását. Mász Imre 
elnök válaszában el-
mondta, hogy tervezik 

ennek módosítását, az engedményes rendszer bővíté-
sét. 

Egy másik hozzászóló nem értett egyet a vesz-
teségesen működő kisebb üzletek bezárásával, hiszen 
ezek lakossági igényt elégítenek ki még akkor is, ha a 
környékükön más feltételekkel működő, vállalkozók 
tulajdonában lévő elárusítóhelyek is vannak. Mint a 
válaszból kiderült, "nem a veszteséges tevékenységet 
kell felszámolni, hanem a veszteség okait kell meg-
szüntetni." 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta és jóvá-
hagyta az írásos jelentést a szóbeli kiegészítéssel 
együtt, majd határozatot hozott a szövetkezeti üzletré-
szek visszavásárlásával, a könyvvizsgáló tevékenysé-
gével kapcsolatban, aki ezentúl a számviteli iroda 
keretében végzi munkáját ; elfogadta a szövetkezet 
1996. évi tervére és üzletpolitikájára vonatkozó javas-
latot. A csökkenő taglétszám indokolta az Alapszabály^ 
módosítását a részközgyűlési körzetek számára kiter-
jedően. Döntött még a szövetkezet elnöke és elnökhe-
lyettese prémiumának, valamint személyi alapbé-
rének megállapításában. 

Sz.Zs. 
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EGY KOSSUTH-DIJ TÖRTENETE 

Beszélgetés Szabó Etelka nyugdíjas védőnővel 

Szabó Etelka - Tusika néni - 1996.április 4-én ünne-
pelte 91. születésnapját. 56 éve él Törökszentmiklóson, 
30 éve nyugdíjas. Kilencvenedik születésnapjára meg-
kapta a népjóléti miniszter díszoklevelét és életútjáról 
szóló dolgozatával országos II. díjat nyert. Őt kerestem 
fel egy kis születésnapi beszélgetésre. 

- Kérem, legyen szíves mesélni pályája kezdetéről! 
Arról a korról, amit még a mai hatvanasok sem láthat-
tak! 

- Védőnői munkámat igen nehéz korszakban kezd-
tem. Édesapám Nagybányán volt tanító. Az I. világhá-
ború alatt halt meg, 1917-ben. Édesanyám sokat bete-
geskedett. A trianoni békekötés után menekültünk ket-
ten Budapestre. 1925-ben kezdtem dolgozni, és az 
oklevelet 1927-ben szereztem meg sok nélkülözés és 
nehézség árán. Kemény feladatot jelentett a pálya 
szerteágazó munkáinak végigpróbálása. 

- A főváros melyik kerületében ismerkedett meg a 
védőnői munkával? 

- Angyalföldön, a Gömb 
utcai Csecsemővédő Inté-
zetben. Hajnali öt órakor 
már mentem az iskolákba 
kiadott tej osztására és 
ellenőrzésére. Munkaidőt 
nem ismertem, boldogan 
végeztem az egyre szapo-
rodó feladatokat. Ekkor 
havi 45,- korona tiszteletdí-
jat kaptam. Ez csak a lak-
bérre volt elég. Éjszakán-
ként kalapkészítéssel fog-
lalkoztam, bedolgozóként 
biztosítottam kettőnk élel-
mét. Nagyon legyengül-
tem, de munkakedvemet 
nem vesztettem el. A má-
sodik évben már kaptam intézeti (kollégiumi) elhelye-
zést, és szerencsésen levizsgáztam. 

- Tusika néninek akkoriban volt egy összeütközése a 
rendőrséggel! Hogy is volt ez? 

- Akkor még külföldi állampolgár voltam. Egyénisé-
gemből kifolyólag igen határozottan léptem fel a nyo-
mor és elesettség láttán, a szegény családok segítése 
érdekében. Emiatt fogott gyanút a rendőrség, hogy 
esetleg valami "illegális szervezetinek dolgozom! Hét 
éven keresztül tartottak felügyelet alatt édesanyámmal 
együtt, amíg a magyar állampolgárságot meg nem sze-
rezhettük. Éjszakánként figyeltek, a munkahelyemen 
detektívek érdeklődtek utánam, kéthetenként pedig 
jelentkeznünk kellett. 

- Mennyire volt biztos kenyér akkor a védőnői állás? 
- Teljesen bizonytalan volt! Háromhavi felmondás 

járt mindkét részről, a nyugdíj pedig csak sokkal ké-
sőbbi időponttól: 1941 .január 1-től létezett. Szeren-
csémre felismerték szervező képességemet, és kihe-
lyeztek Hajdúnánásra, majd Mezőkovácsházára. Innen 
négy községben kellett megalakítanom az új védőinté-

Tusika néni a kilencvenedik születésnapon 

zeteket. 
- Milyen segítséget tudott adni a családoknak? 
- A hatóságokon keresztül sok esetben elértem, 

hogy a gyerekes anyákat részesítsék előnyben cso-
magosztáskor, munkahelyek teremtésekor. Emellett 
neveltem is anyákat a gyermekeikkel való helyes fog-
lalkozásra. Nem egyszer életet is mentettem, amikor a 
csecsemők vagy kisgyermekek súlyos balesetet szen-
vedtek otthon, egyedül, a bezárt lakásban. 

- További útja merre vezetett? 
- Hódmezővásárhelyre kerültem. A Stefánia Szövet-

ség keretében a rászoruló gyermekeket segítettük. 
Gyűjtögettünk, kéregettünk, abból ruháztuk őket. 

- Mikor jött Törökszentmiklósra? 
- 1940-ben. Ismét nehéz korszak következett. A 

jegyrendszer sok nélkülözést hozott. A háborús ellátás 
miatt megszaporodott az angolkór, a tbc, a tarchoma. A 
front átvonulása aztán betetőzte a szegény emberek 

nyomorát! 
- Hogyan alakultak a 

védőnői munka feltéteteli a 
háború után? 

- Gondokkal tele, - de 
megkezdtem az új életet. 
Kaptam egy ideiglenes 
rendelőt, villany nélkül! A 
pengő elértéktelenedése 
miatt hajnalban kapálni 
jártam élelemért, azután 
meg késő estig végeztem 
a szakmunkát meg a nép-
nevelést... 1946-ban ma-
gam voltam védőnő és 
takarítónő egy személy-
ben, de közben még kijár-
tam Tiszatenyőre és Ken-
gyelre is. Később vissza-
üresen! Nagynehezen ösz-

szeszedtem a városba széthordott berendezés egy 
részét, és megindult a tanácsadás. Két segítőtársat is 
kaptam Tamásy Gizella és Korbely Mária védőnők 
személyében. Remek kollektív munka alakult ki, mely-
nek gyümölcse lett az én Kossuth-díjam 1953. március 
15-én. Ekkor már felépült a Bölcsőde, és újra megnyi-
tottuk a szülőotthont is. 

- Hogyan tekint vissza erre a szinte teljes XX. száza-
dot felölelő, gazdag életpályára? 

- Nagyon sok odaadásra, hivatástudatra, önzetlen-
ségre és emberségre volt szüksége mindazoknak, akik 
ennek a munkának részesei akartak lenni. De úgy lá-
tom, minden pályáról elmondható ugyanez. Akik a 
nyomunkba lépnek, hasonlóképpen próbálják leküzdeni 
a mai élet hehézségeit a legcsodálatosabb hivatás: az 
anyaság szolgálatában. 

- Köszönöm a beszélgetést, és további jó egészsé-
get kívánok Tusika néninek városunk összes lakója 
nevében! 

/ Hajnal Jné / 

kaptuk az egészségházat 
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P E D A G O G U S - P O R T R É 

Répási Bertalanná történelem-földrajz szakos középiskolai tanár pályáját Ede-
lényben kezdte. Abaújszántón és Hajdúszoboszlón keresztül vezetett az útja Tö-
rökszentmiklósra, ahol előbb a 604-es Ipari Szakmunkásképző Intézetben dolgo-
zott 1971-78-ig. Azóta a Bercsényi Miklós Gimnázium tanára. (Egyébként itt 
érettségizett 1957-ben.) 1985-ben Miniszteri Dicséretet érdemelt, 1995.január 2-
án, a Magyar Kultúra Napján pedig megkapta az ARANY KATEDRA EMLÉKPLA-
KETT-et. (Ebből évente csak 100-at osztanak ki.) Tanári munkáját mindig az igé-
nyesség és tehetséggondozás jellemezte. Tanítványainak többsége szereti és 
eredményesen tanulja tantárgyait. A tanév végén nyugdíjba vonul. Ez adott okot 
arra, hogy hosszú és tartalmas pályájának jelentősebb eredményeiről kérdez-
zem. 

Két szaktárgya közül melyiket szereti jobban? 
- A földrajz, - ezen belül a természetföldrajz állt 

hozzám közelebb mindig, bár a történelmet nagyobb 
óraszámban tanítottam. 

- Tanítványai a különböző versenyeken kiváló ered-
ménnyel szoktak szerepelni. Hallhatnánk erről részlete-
sen is? 

- Az utolsó 16 évem volt a legeredményesebb. I.-II. 
osztályos tanulóim közül az 1985 óta megrendezésre 
kerülő megyei versenyeken öten, az Országos Közé-
piskolai Tanulmányi Versenyeken 1980 óta pedig tízen 
értek el előkelő helyezést. (Ez utóbbin csak III.-IV. 
osztályosok indulhatnak.) Ők felvételi vizsga nélkül 
mehettek egyetemre. Közülük már ketten egyetemi 
tanárok. A Xantus János Országos Földrajz Verseny 2. 
helyezettje is tanítványomként indult el, és nyert két 
évvel ezelőtt. 

- Mi a "belépő" az országos versenyekre? 
- Egy pályamunkát kell készítenünk, amin egész 

nyáron át dolgoznak, tanárukkal együtt! Ehhez óriási 
szorgalomra és kitartásra van szükség. A győztesek 
egy részének nem a tehetsége kivételes, hanem az 
akaratereje! 

- Közeleg a búcsúzás napja! Milyen érzésekkel tá-
vozik az iskolából? 

- Ha mindent abbahagynék egyszerre, az nagyon 
fájó lenne. De még visszajárok majd óraadóként, hogy 
az osztályokban megkezdett munkámat befejezzem. 
Máris két jelöltem van a jövő évi országos versenyre, 
tehát a nyáron nem fogok unatkozni! 

- Kérem, hogy mondjon valamit a másik szaktárgyá-
ról is! 

- A történelemről? Csak annyit, hogy azt ezelőtt 15 
évvel is úgy tanítottam, ahogy a mai tankönyvekben le 
van írva. 

- Harmincnégy év nagy idő! Szokott-e találkozni ta-
nítványaival? 

- Legelső osztályom Edelényben most fogja tartani 
30 éves érettségi találkozóját. Nagy izgalommal készü-
lök hozzájuk. Örülök a viszontlátásnak. 

- Elgondolkodtam a hallottakon. Ez tényleg nem 
pálya, hanem hivatás! A sokat emlegetett mondás va-
lósága rajzolódik ki e gazdag életút felidézése nyomán. 
Boldognak mondhatja magát az az ember; aki életének 
egy hosszú szakaszát ilyen eredmények tudatában 
zárhatja le! Mindnyájunk gratulációját tolmácsolva kívá-
nom, legyen még ezután is nagyon sok öröme kedves 
tanítványai körében! 

/H/ 

GYÓGYSZER MULTIK ( KORMÁNY) — KÓRHÁZAK (EGÉSZSÉGÜGY) 3:0 
Hangos a sajtó az egészségügyiek 

béremelésétől. Kiderült ugyan, hogy a 
sokat hangoztatott 27 %-ból jóval keve-
sebb lett, mégis béremelésről, és nem a 
valóságról, azaz a reálbér csökkenésről 
beszélnek. Elhallgatják, hogy a mostani 
kormány két éve alatt legalább 50 % 
volt a pénzromlás! Tehát a 27 % is csak 
arra lett volna elég, hogy a két évre 
vonatkoztatott reálbéresést 25 % 
körülire mérsékelje. A fizetésemelés 
körüli izgalmak közepette az egyszerű 
egészségügyis alig fordít figyelmet az 
elterelő hadmüvelet valódi céljára. Kór-
házi ágyak ezreinek a megszüntetése 
zajlik, ezzel együtt szakmailag elismert 
munkacsapatok szétverése, elbo-
csájtások, a betegek biztonságának 
drasztikus romlása. Megfigyelhető, amíg 
kórházak csonkítása villámháborúszerű 
forgatókönyv szerint halad előre, újra és 
újra elodázták a gyógyszer-áremelést. 

Mondhatnánk erre, milyen örvendetes, 
hogy az így is drága gyógyszer további 
drágulása késik. Nem szabad elfeled-
keznünk viszont arról, hogy ha a beteg 
egy támogatott gyógyszerért ezer forin-
tot fizet, ennek két és félszeresét teszi 
még hozzá a társadalombiztosítás, és 
így alakul ki a gyógyszergyáraknak 
fizetendő összeg.. Miután hazánkban a 
lakosonkénti gyógyszerszámla megha-
ladja a gazdag nyugati országokét, a 
közös kasszából nem marad egyébre, 
pl. fekvőbeteg-ellátásra, mentőszállítás-
ra. Sajnos egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
külföldi gyógyszergyárak étvágya végte-
len. Nemhogy a beteg ember gyógy-
szerhez jutásával nem törődnek, hanem 
már a tisztességes piaci viselkedés 
szabályaira sem ügyelnek. Olyan 
gyógyszerárakat szabnak meg, amilyet 
csak akarnak. Egyes gyógyszercsopor-
toknál kartellba tömörülve tartják maga-

san az áraikat. Van persze valóban 
korszerű, hatásos, alig pótolható-gyógy-
szer is, melynek rendelésénél az orvos 
nem sokat tétovázhat: a beteg érdeké-
ben a drágát kell választani, mert nincs 
helyette más. Van viszont sok olyan 
köztük, mely helyettesíthető olcsóbbal, 
hiszen a hatás azonos. Ezeknél a 
gyógyszereknél lépnek be az orvos 
"tollát" befolyásoló inkorrekt módszerek 
(ajándék, utaztatások, sőt készpénz). Az 
üzlet kényes részeit olyan orvosokból, 
gyógyszerészekből lett orvoslátogatók 
hajtják végre, akik a szakmájuk által 
kínált éhbér helyett a könnyebb, nar 
gyobb keresetet választották. Százával 
hagyták el a betegellátást a közpénzen 
egyetemet végzett orvosok, sokszor a 
hiányszakmából is. Nyilván a szakem-
bergárda elcsábítása rontja a betegellá-
tás nívóját. így lesz 1:0. 

A gyógyszergyárak ajándékaiból, az 
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utaztatásokból, az áltudományos, csak 
piacszerzést célzó gyógyszervizs-
gálatokból a nővérek, kis orvosok nem 
részesülnek. A paraszolvencia mellett ez 
is rontja az egészségügy morálját, mér-
gezi a munkahelyi légkört. A megvesz-
tegethető orvost honorálja a gyógyszer-
cég, a becsületes orvos üres zsebbel 
csodálkozik bizonyos gyógyszerek indo-
kolatlan forgalma láttán. így lesz 2:0. 

A gyógyszeripar világszerte nyere-

séges. Nálunk az évi 70 milliárdnak 
nagyobb része külföldre megy, adóssá-
gunkat növeli. A mohóságnak azonban 
nincs határa, most újabb rendkívüli 
támogatásokat kap a gyógyszerlobbi, 
eközben pénzhiányra hivatkozva zárnak 
be kórházi osztályokat. így lesz 3:0. 

Ki ellenőrzi a gyógyszergyárak kifize-
téseit, mikor, kinek, milyen címen fizet-
nek? Miért hoznak érthetetlen szabály-
zókat a "szakértő" kormány tagjai? Ilyen 

például, hogy csak annak járjon ingyen 
gyógyszer, akinek havi 960 Ft feletti a 
gyógyszerköltsége! Ha eddig valaki 300 
forintot fizetett, kérni fogja orvosát, írjon 
neki még hozzá, mert ha 1000 forintot 
fizetne, akkor semmit sem fizet ... majd 
a társadalombiztosítás! És sokat fizet az 
a beteg is, aki nem kapja a támogatást! 

- fefe -

Nagycsaládosok gyermeknapi 
rendezvénye 

TÖBB TÁMOGATÁSRA LENNE SZÜKSÉG 

A Nagycsaládosok Egyesülete május 25-én tartotta a 
fennállása óta már hagyományosnak számító gyermeknapi 
összejövetelét, melynek - ^ tavalyihoz hasonlóan most is - a 
Református Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola Kollégiu-
ma adott otthont. Ez alkalommal azonban nem kellett szú-
nyogokkal hadakoznia a kb. 150 főnyi résztvevőnek, így a 
meghirdetett időpontban mindjárt hozzá is kezdhettek a játé-
kos ügyességi-szellemi vetélkedőhöz, melynek előkészítése-
kor igazán változatos feladatokat "ötöltek ki" a szervezők. A 
jutalom sem maradt el, minden gyerek kapott apró ajándékot, 
aki részt vett a versenyben. 

A családias hangulatú rendezvényen az ideális környezet-
ből adódóan mozgásra is volt lehetőség: a salakpályán az 
apukák (sőt anyukák is!) fociztak, a kollégium épületében 
pedig pingpongozni és biliárdozni lehetett. Az ebéd is közösen 
készült: gulyásleves csipetkével, utána a tagok által sütött 
süteményekkel.( A Béke TSZ hússal, Markóth Zoltán vállalko-
zó burgonyával, az ÁFÉSZ Kenyérbolt pogácsával járult hoz-
zá a megvendégeléshez, a többit az egyesület biztosította. 

Ebéd utánra is szerveztek programot: többek között sor-
versenyek, célba dobás, zsákban futás, stb. volt, de a játék 
és szórakozás mellett szó esett a családok jelentős részét 
érintő gondokról, problémákról is. A dr. Lukács Zsuzsával, az 
egyesület elnökével és Fekete Ferencné titkárral folytatott 
beszélgetésből kitűnt, hogy e közösség számára a legna-
gyobb gondot az anyagi támogatás csökkenése jelenti. Ennek 
oka, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez (NOE) 
egyes helyi szervezetek befizetéseinek elmulasztása és az 
állami támogatás szűkítése miatt csak egy töredéke futott be 
a várható összegnek. Ezért 6000 Ft-ról 2000 Ft-ra csökkentet-
ték a küldöttenkénti támogatást. A talponmaradás érdekében 
az egyesület helyi szervezete kénytelen volt emelni az éves 
tagdíjat (600 Ft-ról 1200 Ft-ra), amelyet a januári közgyűlé-
sen el is fogadtak. 

Valamennyiünk előtt ismert tény az is, hogy a kormány 
szűkíti a szociális ellátások (GYES-re, családi pótlékra jogo-
sultak) körét, nagy mértékben nehezítve ezzel a több gyerme-
ket nevelő családok helyzetét, hiszen minimális támogatást 
kapnak az állam részéről. Ezért a NOE arra kéri a helyi kép-
viselőket valamennyi településen, hogy ismerjék meg jobban 
a családok gondjait, és a lehetőségekhez mérten tegyenek 
javaslatot a támogatás mértékének növelésére a jövő nem-
zedékének nevelése érdekében. 

A gyermeknapi rendezvény résztvevőinek száma és a 
családias, vidám hangulat bizonyítja, hogy az egyesület tagjai 
jól érzik magukat együtt, igénylik a közös programokat, és ha 
a problémák orvoslására nincs is mindig lehetőségük, de 
mindenképpen tanácsot kaphatnak és megértést várhatnak e 
közösségen belül. 

Sz. Zs. 

... Gyermek, nagyon kell szeretni téged... 

GYERMEKNAP A KATOLIKUS NÉPKÖRBEN 

Az elmúlt hetekben a Katolikus Népkörben zajló rendez-
vénysorozat középponti témája a család, a gyermek. A Csa-
ládi Nap, az Anyák Napja után május 27-én, pünkösd hétfő-
jén gyermeknapot rendeztek. 

A Katolikus Népkör elnöke, Markot József köszöntötte a 
megjelenteket, majd 14 önként jelentkező gyermek részvéte-
lével elkezdődött az aszfalt-rajzverseny. Címe: De jó gyerek-
nek lenni! A teremben maradt gyerekek ezalatt különböző 
versenyszámokban mérhették össze ügyességüket, tudásu-
kat, erejüket. A bátortalanabbak a helyükön ülve biztatták az 
üdítőivásban, lufifújásban, stb. versengőket. Élvezetes, érde-
kes volt a pingpongverseny is, a szurkolók jól szórakoztak. 
Nagy tetszést aratott a kötélhúzás is, ehhez korhatár nélkül 
lehetett jelentkezni; az udvaron célba dobással, labda adoga-
tással és egyéb udvari játékkal szórakoztak. Hogy egy kicsit 
az agyukat is megmozgassák, Sajtos Béláné tanárnő villám-
kérdéseket tett fel az iskolás korúaknak, melyre írásban kel-
lett megadni a választ. 

- Mi volt a céljuk a rendezvény megszervezésével? 
- Tagságunk túlnyomó többsége az idősebb korosztályhoz 

tartozik - mondja Markot József elnök. Szeretnénk a gyere-
kek, fiatalok körében is vonzóvá tenni azt az életszemléletet, 
amit mi vallunk. A figyelmüket arra irányítani, hogy nemcsak 
disco, televízió, videó létezik mint szórakozási lehetőség, 
nemcsak bandába verődve vagy céltalanul lődörögve - leg-
jobb esetben unatkozva - lehet elütni az ünnepeket, a szabad-
időt. 

Itt a három hónapos kis csecsemőtől a 14 éves gyermekig 
mindenki jól érezte magát. Minden gyermek megtalálhatta 
korának, ügyességének, érdeklődésének megfelelő játékot, 
szórakozást, vetélkedőt. 

Ezúton-szeretném megköszönni a tanárok, óvónők segít-
ségét, akik szabadidejüket feláldozva készséggel álltak ren-
delkezésünkre: szívvel-lélekkel szervezték, bonyolították a 
különféle programokat, a kisebbekkel együtt énekeltek, ját-
szottak, amikor éppen semmilyen vetélkedő nem volt. Fára-
dozásuk jutalma az a száz szempár, gyermekarc, akik a ve-
télkedők, játékok és a finom ebéd után bizonyára egy szép 
nap élményével térhettek haza otthonukba. 

- s j -
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AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT PROGRAMJAIBÓL 
Rendkívüli irodalomóra 

Rentz Mátyással 
Az ünnepi könyvhét keretén belül május 29-én rendkívüli 

irodalomórára került sor a Bercsényi Miklós Gimnázium-
ban.A Városi Könyvtár és a gimnázium Rentz Mátyás próza-
írót, az iskola egykori diákját hívta meg az óra megtartására. 

Rentz Mátyás írásai elsősorban az Élet és Irodalomban 
és a pozsonyi Kalligram című lapban jelentek meg. "A fiatal 
magyar prózaírónemzedék ígéretes tehetsége. Első prózakö-
tete, a Pisztrángfogás Magyarországon érett, az emberi lét 
legapróbb rezdüléseit is érzékelő, a modern próza eljárásait 
magabiztosan alkalmazó szerző jelentkezését dokumentálja" 
- írja róla a könyvhétre megjelent Kalligram Kiadó prospektu-
sa. 

Rentz Mátyás az órán a költészet elsődlegességéről, az 
olvasás, a könyvek fontosságáról beszélt. A könyvekben 
találjuk meg kérdéseinkre a válaszokat. Az egyik mű segít 
eljutni a másikhoz. Az olvasásnak eddzenie kell magát, hogy 
be tudja fogadni a válaszokat. Ha megérezzük - Rentz Má-
tyás szavaival élve - a gondolyagot, akkor kerültünk közel a 
műhöz, a válaszokhoz. 

Kötetéről így vallott: - Wittgeinstein mondta: "Amiről nem 
beszélhetünk, arról hallgatni kell". Én állandóan ez ellen a 
mondat ellen lázadok... Káosz van körülöttünk, amiben lát-
szólag könnyű eligazodni a TV, a Rádió segítségével. Fel-
jegyzéseket készítek arról, ami ebben a káoszban történik. 
Hamvas Béla szerint bolond, aki nem az örökkévalóságnak 
dolgozik. Ezzel én is így vagyok. 

* 

Május 29-én író-olvasó találkozóra került sor a Városi 
Könyvtár olvasótermében, ahol kis számú, de lelkes közön-
séggel találkozott Takács Ferenc filozófus, szakíró, a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja, akinek a könyvhétre jelent meg Az 
olimpiák című könyve. 

A beszélgetés előtt az érdeklődők olimpiai totóban mér-
hették össze tudásukat, és majdnem minden versenyző 
nyereményben részesült a szponzorok jóvoltából. 

Takács Ferenc a régi és az újkori olimpiák történetéből 
néhány érdekességet emelt ki. A játékok gyökereiről, a hoz-
zájuk kapcsolódó avatási próbákról, az ókori nyertesek ki-
váltságairól beszélt. Aztán az újkori olimpia (1896) megte-
remtéséről, amelyben magyar közreműködő is volt Kemény 
Ferenc személyében. Végül az atlantai aranyolimpiáról be-
szélt, ahol az összes NOB tagország (198) csapata ott lesz. 
Magyarországot 200 fő képviseli majd. 

Sajnálatos, hogy az ünnepi könyvhét városi rendezvé-
nyeit érdektelenség kísérte, pedig ingyenesek, érdekesek, 
szórakoztatóak voltak. 

B.B. 

Tanári hangverseny 
a zeneiskolában 

A Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai évről-évre megtartják 
nagy érdeklődéssel kísért hangversenyüket. Az idén május 
6-án került rá sor a Kodály-teremben. 

A zsúfolásig megtelt teremben Farkas Ferenc, Paganini-
Liszt, Goldhammer, Schumann, Horovitz és Albinoni művei 
csendültek fel, de volt szatmári hallgató és csárdás is. 

A közreműködő tanárok: Balázsné Tóth Hajnalka, Csépes 
János, Csiki István, Erdélyi Klára, Fancsali Lelle, Nagy Ta-
más, Nánási Erzsébet, Patkós Imre, Patkósné Dobos Irén és 
Sarkadiné Márta Irén voltak. Közreműködött* még Ócsainé 
Szikora Ilona és a kollégákból alak*Mt vonószenekar, vala-
mint Németh Péter. 

A hálás közönség sok-sok tapssal fejezte ki tetszését és 
elismerését. Ezúton is köszönjük fáradozásukat, és jó nyári 
pihenést kívánunk mindnyájuknak! /|_j / 

Május köszöntése dallal-zenével 
A törökszentmiklósi Béke Mezőgazdasági Szövetkezet 

Népdalköre és citerazenekara népdalestre hívta az érdeklő-
dőket május 20-án a pódiumterembe. 

Az előadók sorát ők nyitották meg szebényi és bakonyi 
népdalokkal, majd a két évvel ezelőtti szovátai dalosünnep 
kedves emlékét idézték fel a kint tanult dalcsokorral. Befeje-
zésül Galga menti dalokat énekeltek citerakísérettel. 

Gondáné Árvái Mária és Tóth János hangulatos citerajá-
tékával folytatódott a műsor, majd a Kodály Zoltán Zeneisko-
la két tehetséges növendéke: Sülye Klára és Bercsényi Péter 
tiszta, szép éneklésében gyönyörködhettünk. 

A Kodály Zoltán Zeneiskola Sáfrány Népzenei Együttese 
is színre lépett. Koncz Mária, Sajtos Judit és Sülye Klára 
szatmári és széki táncdallamokat játszottak. 

A Páfrány népzenei együttes Erdélyi Mária tanárnő veze-
tésével a hangszeres magyar népzene gazdag ritmus-és 
dallamvilágából tartott bemutatót. Tagjai: Molnár Anett és 
Forgács István. Ők kísérték Molnár Máriát, a Bercsényi Mik-
lós Gimnázium tanulóját is, aki nagy tetszést aratott a szé-
pen elénekelt három dallal. 

Vona Krisztina és Kazinczy Ferenc mezőségi táncokat 
mutattak be a Miklós Néptánccsoport tagjaként. Utájia 
Pércsi Istvánné Szilaj Etelka, a Népművészet ifjú mestere 
csángó-magyar népdalokat énekelt. Ő sem először állt 
Törökszentmiklós közönsége előtt. Valóban mestere az 
énekművészetnek, most is élmény volt hallgatni. 

Ismét citeramuzsika szólt, majd a Népdalkör és citeraze-
nekar közös dalcsokra zárta a hangulatos, szép műsort. 

Kár, hogy a széksoroknak csak alig egyharmadát töltöt-
ték meg a vendégek, bár a szervezők minden érdeklődőt 
hívtak és vártak ! Csak ennyien lennének nálunk a magyar 
népdal és népzene szerelmesei? /H. Jné/ 

A Református Ének-Zene Tagozatos 
Általános Iskola egész éven át tartott 
többfordulós műveltségi vetélkedőt, 
amivel a döntőig többszáz gyermeket 
mozgattak meg. 

A magyar nép történetét közelítették 
meg sok oldalról (kultúra, irodalom, 

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 

zene, étkezési szokások, stb.) . Kezde-
ményezője és szponzora dr. Pataki 
Csaba volt, de jelentős segítséget kap-
tak a Kulturális Szervező és Szolgáltató 
Irodától is. 
Az első díj mind a négy évfolyamon 

3.000-3.000 Ft értékű könyvutalvány 

volt. A boldog nyertesek: 
Évf. Név oszt. 
V. Turcsányi Tímea 5./b 
VI. Sülye Klára 6./b 
VII. Orosz János 7./b 
VIII. Szabó Lídia 8./c 
Gratulálunk nekik! /|_|/ 
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A M I K L Ó S N É P T Á N C E G Y Ü T T E S F R A N C I A O R S Z Á G B A N 

- Élményeink -

A Franciaországban élö 
magyarok meghívására a 
Miklós Néptáncegyüttes Ka-
maraválogatott csoportja 
1996. május 9-17-ig Picardia 
megyében vendégszerepelt. 

1989-ben az együttes ak-
kori, felnőtt csoportjának 
műsora nagy sikert aratott az 
Erődtemplomok Fesztiválján 
így merült fel a gondolat a 
Picardia Faluházak Szövet-
ségének körében, hogy az ez 
évben tervezett magyar 
gasztronómiai és kulturális 
estre a Miklós Néptái c-
együttest hívják meg. 

A delegáció vezetője Szabó József, a megyei közgyűlés 
alelnöke volt, résztvevői pedig: Kabát Tiborné titkárnő, 
Bereczki István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet szakácsa, Harangozó Attila, a Hozam 
Klub szakácsa, Gaál András, a Miklós Néptáncegyüttes 
vezetője és koreográfusa, valamint a táncosok: Kenyeres 
Ágnes, Polgár Anita, Vona Krisztina, Kazinczy Ferenc, Né-
meth Péter és Tajti Gábor. A talpalávalót Erdélyi Klára és 
Váncsa László húzta, míg a csapat sofőrjei Kardos Csaba és 
Csüllög Mihály voltak. 

1996.május 9.én reggel 7,30-kor indultunk. A-kiváló szer-
vezésnek köszönhetően nem kellett két napig folyamatosan 
utaznunk; a németországi Mettenben szálltunk meg utunk 
felénél. Másnap reggel, egy éjszakai pihenő után azonban 
tovább indultunk Forest L' Abbaye felé, ahová végű! Is csak 
késő este érkeztünk meg. A vendéglátók nagy szeretettel és 
finom vacsorával fogadtak bennünket. 

11-én délelőtt megtekintettük az Abeviüe-i és a St. 
Ricquer-i apátságot, délután pedig már az esti fellépésre 
kellett készülődnünk. Ez egy magyar est voit, így ennek 

megfelelően kellett feldíszíte-
nünk a művelődési ház ter-
mét: az általunk vitt szalma-
fonatokból, prospektusokból 
és zászlókból állítottuk össze 
a dekorációt. Ezalatt a sza-
kácsok készítették a magya-
ros ételeket, amelyeket az est 
fénypontjaként szolgáltak fel. 
Egy egész estet betöltő mű-
sorunk után Ü franciák is 
megismerkedhettek köze-
lebbről a magyar néptánccal 
egy táncház keretében. Mű-
sorunkban keresztmetszetet 
adtunk székelyföldi, mező-
ségi, délalföldi és dunántúli 

táncokból és muzsikákból. A franciák nagyon megörültek, 
amikor meghallották magyar zenészeink által játszott francia 
népdalaikat. A zenekar asztalról-asztalra járva szórakoztatta 
a közönséget magyar népdalokkal. 

Miután kipihentük az est fáradalmait, másnap egész na-
pos program keretében ellátogattunk a közelben lévő La 
Manche-csatorna partjára. Sajnos az idő fürdésre nem volt 
alkalmas, de azért akadt egy-két bátor vállalkozó, aki meg-
mártózott a hideg vízben. 

Május 13-án kirándulást tettünk a Crecy en Pontilavi er-
dőbe, majd este egy búcsúbulit csaptunk, ahol mindenki jól 
szórakozott, a háziakat pedig utoljára jól megtáncoltattuk. 

Május 14-én reggel indultunk vissza, s a németországi 
Metten barátságos kis panziójában ismét megszálltunk utunk 
felén. 15-én este szerencsésen, ám hullafáradtan értünk 
haza a közel 2000 km-es utunkról. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, s ígéretet kaptunk további meghívásokra is. 

Kenyeres Ágnes, Polgár Anita, 
Vona Krisztina, Tajti Gábor 

néptáncosok. 

Figyelem 
Németh Erzsébet 

Július 

Figyelem, 
figyelem kell most! 
Heródesedik a világ... 
Kardélre hány az élet 
felkent csecsemőket, 
és minden Messiást. 
Figyelem, 
fegyelem kell most, 
mert kardélre hány az élet, 
vagy te hányod le magad, 
mert nem tudsz emberibb lenni 
és eléggé szabad. 
Földre kötözött elképzeléssel 
vergődsz sorsodba lökve... 
- álmod gótikus temploma rád dől -
míg "fölkent királyok" hirdetik: 
értetek élünk 
most és mindörökre! 

Kigombolja ingét a mező, 
a nagydarab, szőke szerető 
Bozontos mellén a szél ujjai 
mint megvadult Őitera húrjai: 
buja ritmusát zengik a nyárnak. 

A fenti verseket a gimnázium 
létrejöttének 50. évfordulójához 
kapcsolódóan közöljük. Németh 
Erzsébet Budapesten élő költőnő 
1963-ban érettségizett a 
Bercsényiben, 1968 óta publikál 
folyóiratokban, antológiákban, 
különféle újságokban. Az 1992-
ben napvilágot látott kötetének 
címe: Megkövült varázslat. A 
közölt versek a Lant c. irodalmi 
folyóirat 1995. évi VI. évfolyam 
1. számából valók. (Szerk ) 

Szabó Sándor 

Melletted 
Melletted a fényben, 
drága lángolásban 
karjaidba hullva 
virágzik a gyönyör. 
Ötvenéves szempár 
szívedig, lelkedig 
átjárja tested. 

Hadd dicsérjem 
gyönyörű fényed, 
amely éltet. . 
Alkonyi éveimben 
hoztál dédelgetett 
gondos virágzást... 
Kívánom, kísérem 
sugárzó fényed. 

- A születő gondolat 
ezernyi csodálatát, 
testedre csókolom. 
E gazdag kötelékben 
kötődöm hozzád. 
- Bármit tégy 
érted halok meg, 
lángoló, örvénylő 
világi asszonyom. 
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TEHETSÉG - ISKOLA - NEMZETI ALAPTANTERV 
Tájékoztatás egy konferenciáról 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-
Magyarországi Tagozata, a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Református 
Iskola kétnapos konferenciát tartott Törökszentmiklóson 
április 26-27-én. Vendégek voltak: dr. Kocsis Elemér, a Ti-
szántúli Ref. Egyházkerület püspöke, dr. Koncz István címze-
tes államtitkár, dr. Czeizel Endre prof., az MTT elnöke, prof. 
dr. Franz J. Mönks, az Európai Tehetségtanács elnöke, dr. 
Polonkai Mária docens, az MTT titkára, dr. Balogh László, a 
KLTE Pedagógiai-Pszichológiai tanszék vezetője, Dávid Imre, 
Bóta Margit és Páskuné Kiss Judit KLTE tanársegédek. 

A résztvevők helyzetképet kaptak a magyarországi tehet-
ségnevelés helyzetéről, és módjuk volt nemzetközi kitekintés-
re is. Emellett azokról a lehetőségekről is szóltak az előadók, 
amelyek a NAT bevezetése után adódnak az iskoláknak. 
Ötleteket csillantottak meg a helyi tantervek kidolgozásához, 

valamint még ezután megjelenő pályázatokat is említettek, 
mint pénzforrásokat. 

Az értekezlet másik jelentősége az volt, hogy az iskolák-
nak lehetőségük nyílt saját programjuk bemutatására, konzul-
tációra és tapasztalatcserére. 57 oktatási intézmény küldöttei 
voltak jelen Budapesttől Mátészalkáig. A helyi oktatási intéz-
mények, a megyei önkormányzat tisztségviselői és városunk 
vezetősége is képviseltette magát. 

A rendezvényt segítették: Márton László, Park Étterem, 
Székács Elemér Szakközépiskola, Gabona Rt., Művelődési 
Központ és Sándor Imre virágkertész, akinek külön is köszöni 
az iskola vezetősége az évek óta kapott többezer Ft értékű 
virágpalántát az iskola és a kollégium udvarának díszítésé-
hez. 

/H. Jné/ 

Bál a gimnáziumban 
Május 4-én a Bercsényi 

Miklós Gimnázium létrejöt-
tének 50. évfordulója al-
kalmából jótékonysági bált 
rendeztek az iskola falai 
között. 

Az ünnepséget szent-
tamási toronyzene nyitotta 
meg, majd dr. Szabó Lajos 
igazgató úr köszöntötte a 
megjelenteket. Bemutatta 
az iskola új címerét és 
annak alkotóját, Röszer 

Tamást, az iskola végzős diákját. Az iskolavezetés által 
meghirdetett címerpályázatra beérkezett 17 alkotás közül 
választották ki az ő munkáját. 

Az igazgató úr beszédében elmondta, hogy a 
jótékonységi bál az első mozzanata az 50. évforduló ese-
ménysorozatának. Az augusztus 31-i ünnepélyes tanévnyitó-
ra készül a gimnázium évkönyve. Akkor avatják fel az iskola 
Almásy úti homlokzatán elhelyezett Bercsényi Miklós dom-
borművet, melyet Győrfy Sándor Munkácsy-díjas szobrász-
művész készített el. Lesz zászlóavatás és országos mére-
tekben is jelentős tan könyvtörténeti kiállítás az iskola aulájá-
ban, melyet az Országos Pedagógiai Múzeummal és 
Könyvtárral közösen rendez az iskola. Továbbá ekkor adják 
ki első ízben a Bercsényi emlékérmet. 

Dr. Szabó Lajos beszéde után Fehér Ágnes, az iskola 
végzős diákja Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című 
versét mondta el - minden egykori diák nevében. 

Ezek után a Budapest Táncegyüttes műsora következett, 
akik a Kárpát-medence táncaiból, zenéiből adtak ízelítőt. 
Bodrogközi, tyukodi, szatmári, stb. táncokat láthattunk. A sok 
szép ruha, a magas szintű tánctudás elkápráztatta a közön-
séget. A táncosok között volt egy egykori bercsényis diák is: 
Hercegh Tímea. 

A műsort vacsora követte, amely Szegő János polgár-
mester öregdiák pohárköszöntőjével kezdődött. A vacsora 
után tánc következett, majd 23 órakor tombolahúzás - sok 
értékes ajándék került új gazdához, - és folytatódott a tánc 
hajnalig. 

B.B 

Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek... 

így ballagtak 
a Bercsényiben 

Ismét eltelt egy év, s eljött egy újabb ballagás. Tavaly 
még csak kívülállóként figyeltük az előkészületeket, most 
aktívan részt vettünk a gimnázium (folyosók és a negyedikes 
tantermek) feldíszítésében. Ebben az embert próbáló mun-
kában sem hagytak magunkra osztályfőnökeink, Szávó Já-
nos és Fehér Imre tanár urak. A délelőtti előkészületek vé-
geztével fáradtan vártuk a ballagást. Végre eljött a délután 
négy óra. 

A műsort természetesen mi, a ballagtató osztályok adtuk. 
A Himnusz elhangzása után Rédai Nóra ismertette a balla-
gás menetét / programot. Ebből a jelenlévők megtudták, 
hogy dr. Szabó Lajos igazgató úr köszöntő beszéde után 
Berecz Diána Imre Flóra: Ballagás című versét mondja el, 
majd Zagyi Péter búcsúzik a ballagó negyedikesektől a 3. 
évfolyam nevében, ezt követően Markóth Péter búcsúbeszé-
dét hallhatják a 4. osztályok képviseletében, ezután eljön a 
zászlóátadás pillanata. Végül Oláh Lászlóné, a 4. c. osztály 
osztályfőnöke felidézte az elmúlt 4 év emlékeit, s hasznos 
tanácsokkal látta el útravalóul ballagó diákjait. Természete-
sen a virágok átadása külön műsorszámként szerepelt. A 
műsor a Szózat meghallgatásával zárult. 

Ezután a ballagó negyedikesek a Ballag már a vén diák 
....dallamaira elbúcsúztak a tantermektől, folyosóktól, - az 
egykori dolgozatok és vidám beszélgetések helyszínétől - a 
kollégiumtól, bár ez csak egy kis késedelemmel jött el az 
időjárás beleszólása miatt. 

Ezzel véget r, ért a ballagás, nekünk pedig kezdődött a 
munka, az iskola rendbetétele. 

Most - hogy mi lettünk az iskola legidősebb diákjai - ér-
tettük meg, milyen közel állunk a végleges pályaválasztás-* 
hoz, s hogy a negyedikesek előtt mennyi akadály áll, míg 1 

kezükbe vehetik az érettségi bizonyítványt, és megtudják, 
sikerült-e a választott egyetemre, főiskolára bejutni. Az aka-
dályok leküzdéséhez sok sikert és kitartást kívánunk. 

Dávid Erzsébet 
a III.b.o. tanulója 
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Ballagási ünnepély 
a Székács Szakközépiskolában 

1996. május 11-én 9 h-kor a Székács Elemér Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 48. tanévében ballagási 
ünnepélyen vett búcsút az intézmény tanáraitól, dolgozóitól és a diáktár-
saktól 50 állattenyésztő állategészségügyi technikus - 24 mezőgazdasági 
gépjavító és karbantartó 4. osztályos nappali tagozatos diák, valamint 28 
levelező hallgató a Szakmunkások Szakközépiskolája szakon. 

Kellemes, napsütéses időben, a sok virággal díszített iskola épületé-
ben, a parkban lévő Székács-szobor megkoszorúzása után indultak a 
búcsúzó diákok osztályfőnökeik vezetésével az ünneplőbe öltözött alsóbb 
évesek élő sorfala között utolsó közös sétájukra, melyen a középiskolás 
diákévek végét jelző csengőszó vezette az énekkel búcsúzó 4. éveseket. 
Az ünnepély a fákkal, bokrokkal szegélyezett iskolaudvaron zajlott, melyet 
a szülők, rokonok, barátok, ismerősök sokasága vett körül. A tantestület 
nevében Túri Ignác igazgató búcsúztatta az érettségi előtt álló diákokat, 
emlékeztetve őket a négy év alatti közös élményekre, kirándulásokra, 
sikerekre. A diákok nevében Benke Roland mondott köszönetet a szülők-
nek, tantestületnek, és kívánt sok sikert az itt maradóknak. Az iskolazász-
ló átvétele után a 3. osztályos György Brigitta kívánt minden jót a hosszú 
és rögös útra a búcsúzóknak. 

A négy éven át az iskolai élet valamely területén kiemelkedő tevé-
kenységéért 16 negyedéves kapoíi könyvjutalmat. 

A ballagási ünnepély a hagyományok szerint 10 hintón, a várostól 
búcsúzva ért véget. 

Szép koranyári 
ünnepeink 

A 604. sz. Ipari Szakmunkásképző, Szakközőpiskola és 
Speciális Szakiskola végzős osztályainak tanulói 1996. március 11-én 
du. 4 órakor ballagtak. A megható ünnepségen ebből az alkalomból Líbor 
József iskolaigazgató közöntötte a 120 szakmunkás, a 26 szakközepes 
és a 34 háziasszonyképzős diákot búcsúzásuk alkalmából. 

Az iskola életében először ballagtak közösen mindhárom iskolatípus 
végzősei egy napon, egységesen. A meghívott kedves vendégek, a meg-
jelent szülők, a tantestület tagjai és a búcsúztató iskolai tanulók 1000 fős 
emlékezetes ünneppé változtatták rendezvényünket, amihez az időjárás 
kegyessége is hozzájárult. A napfényes, szép időben sok emlékezetes 
fotó és videofelvétel készült. 

Az iskola kézilabdapályáján megtartott központi ünnepségen az iskola 
igazgatója megjutalmazta a legeredményesebb végzős diákokat. 

Millecentenáriumi emlékérem kitüntetésben részegültek: Zimány Ta-
más, Németh Róbert villanyszerelő és Bózsó János géplakatos tanulók, 
akik az országos SZKT versenyen kiválóan szerepeltek, és már az ün-
nepség előtt ezen a versenyen szakmunkás vizsgát is szereztek. 

A szakközepes tanulók közül Csuhai Miklós IV.c osztályos érettségi-
ző jelölt pedig a 4 éves folyamatos, jó munkájáért az elektroműszerészek 
közül részesült a fenti szép kitüntetésben. Ez úton külön is gratulálunk 
nekik. 

Az ünnepséget a magyar munkaközösség rendezte és a tantestület 
kollektívája segítette. 

Magyar munkaközösség 

Ó - I Ó - C I Ó - Á C I Ó - K Á C I Ó - A K Á C I Ó - V A K Á C I Ó 
/ Nyári tábortervek / 

A Hunyadi Úti Általános Iskola há-
rom tábort tervez. 42 - zömében alsó 
tagozatos tanuló Sástón zárja le a 
"Zöldszív" országos mozgalom kereté-
ben ősszel megkezdett munkát. Június 
24-én indulnak öt napra. Az ár 4800 Ft. 
Az önkormányzattól pályázaton nyertek 
20.000 Ft-ot. A táborvezető tanárnő Gál 
Mihályné, segítői Cs. Nagyné Szatmári 
Mária és Török Emőke nevelők. 

25 felső tagozatos gyermek a 
káptalanfüredi táborban, vízparton 
pihen július 22-től augusztus 1-ig. Ára 
8.000 Ft. Ők 20.000 Ft-ot nyertek az 
önkormányzattól, a város üzemeinek 
hulladékfelajánlásából pedig 25.800 Ft 
gyűlt össze. Ebből történik az utaztatás 
és még egy kirándulásra is futja. Tá-
borvezető tanárnő Bencsik Teréz, mun-
káját régi tanítványai fogják segíteni. 

Elindulnak az eltérő tantervű osztá-
lyok tanulói is Káptalanfüredre augusz-
tus 19-én, nyolc napra. Ez a tábor nyi-
tott, szülők is mennek segíteni. A 8.000 
Ft-os költséget nem mindenki tudja 
kifizetni. Takarékosság céljából vonattal 
utaznak, vállalva a budapesti átszállás 
nehézségeit. Az önkormányzattól 30 
ezer Ft-ot nyertek, és több cég, vállalat 
is segíti őket. Ezúton is kérik a további 
támogatást. Kb. 15 tanulóval tervezik a 
táborozást. A vezető Domán Gáborné 
tanárnő, társai Domán Ilona és Zimán 
Zita nevelők. Köszönetet mondanak 
Szabó Antalné szülőnek a szervezésben 
nyújtott segítségéért. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
ezen a nyáron két tábort szervez. Az 

egyik Káptalanfüreden lesz. Itt 8 napot 
töltenek a tanulók Varga Mária tanítónő 
vezetésével. A kísérők: Borosné Eszes 
Éva, Körmöndiné Giricz Irma, Márton 
Lajosné és Nagy Margit nevelők lesz-
nek. Indulás június 24-én. A költség 
7.500 Ft. Ehhez az önkormányzattól 
30.000 Ft támogatást kaptak. 

Tiszapüspökit a "Békaporonty" tábor 
lakói keresik fel. Török Andrásné tábor-
vezető és Kis Zoltánné tanítónők már 
harmadik nyáron tanítják a kis érdeklő-
dőket a természet m e g i s m e r ^ ' -
megszerettetésére és védelmére. A 
közvetlen megfigyelések és vizsgálódá-
sok mellett igazi tábori programok te-
szik hangulatossá a kint töltött öt napot 
június 17-21 -ig. Az alapítók most már 
5.-6. osztályosok, de elsősöket is visz-
nek. A létszám 20-23 fő, az ár 4.300 
Ft. Őket 20.000 Ft-tal támogat ja az 
önkormányzat. 

A Petőfi Sándor Általános Iskolából 
40 alsós tanuló indul június 17-én egy 
hétre Káptalanfüredre, három nevelővel. 
Táborvezető Katona Anna, társai Forgó 

Lászlóné és Kiss Eszter. A költség 
8.000 Ft, ehhez az önkormányzat 
30.000 Ft támogatást adott. 

A Református Ének-Zene Tagozatos 
Általános Iskola 5.-8. osztályos tanulói 
45-50 fővel Szentendrén nyaralnak 
július 31-augusztus 6-ig. Táborvezető 
Tóth András tanár, nevelők: Szabó 
Anna, Sósné Kádár Mariann és 
Baloghné Répási Éva. Gazdag prog-
ramjukban városnézés, túra, hajóút is 
szerepel. Táborozási díj 6.300 Ft/fő. Az 
önkormányzattól pályázat útján 30.000 
Ft-ot kaptak, segítik őket a patronáló 
cégek: a Hűtőgépgyár, Öntöde, Gabo-
naipar, ConAvis. 

Az úszó- és természetbarát tábor 
tagjai 1.-4. osztályosok. Ők 80-85-en 
nyolc napra indulnak július 16-án 
Káptalanfüredre. Táborvezető Horváth-
né Molnár Ilona tanító, nevelők: Zakar 
Mihályné, Víghné Lukács Mária, 
Szalontai Imre, Szalontai Imréné, Sza-
bóné Tolmár Andrea, Polgárné 
Madarasi Zsuzsa, Keresztes Mariann. 
Úszásoktató: Felföldi Zoltán tanár. A 
táborozás díja 7.900 Ft/fő. Az önkor-
mányzattól pályázat útján 30.000 Ft-ot, 
a Ref. Nőszövetségtől 6.000 Ft-ot kap-
tak. Az úszótanfolyam mellett hajóki-
rándulás, túrák, a környék nevezetes-
ségeinek felkeresése színesíti program-
jukat. 

Az útra kelőknek legyen sok szép 
élményük, de az itthon maradóknak is 
tartalmas vakációt és jó pihenést kívá-
nunk! 

/H.Jné/ 
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MÁV M E N E T R E N D 
Budapest felé induló vonatok 

Érvényes : 1996. június 02-től 
Ind. Vonat 

neme 
Honnan Hová Erk. Megjegyzés 

4,36 Sebes Püspökladány Bp,Nyugati 6,24 Naponta 
5,26 Sebes Debrecen Bp. Nyugati 7,08 Külön rendeletre 
5,52 Gyors Debrecen 

Biharkeresztes 
Bp.Nyugati 7,33 Naponta 

6,01 Személy Püspökladány Szolnok 6,17 Naponta 
6,35 Gyors Debrecen Bp. Nyugati 8,13 Naponta 
6,46 Személy Kisújszállás Szolnok 7,02 Naponta 
7,13 Gyors Nyíregyháza 

Debrecen 
Keszthely Kőbánya 

Kisp 8,41 
VI. 15-VI11.25-ig naponta 

7,33 Gyors Mátészalka 
Debrecen 

Bp. Nyugati 9,34 Naponta 

7,48 Gyors Záhony 
Debrecen 

Bp. Keleti 9,37 Naponta Szombathely, 
Sopron 

8,33 Gyors Debrecen Bp.Keleti 10,22 Naponta Bécs 
9,05 Gyors Záhony Szolnok 

Kmét-Szeged 
9,21 Naponta Moszkva-

Belgrád 
9,28 Gyors Biharkeresztes Bp.Nyugati 11,13 Naponta 
10,33 Gyors Miskolc Bp.Nyugati 12,13 Naponta 
12,35 Sebes Nyíregyháza Bp.Nyugati 14,13 Naponta 
13,06 Személy Karcag Szolnok 13,22 Naponta 
14,33 Gyors Debrecen Bp. Nyugati 16,13 Naponta 
15,06 Személy Kisújszállás Szolnok 15,22 Naponta 
15,33 Gyors Nyíregyháza Bp. Nyugati 17,13 Naponta 
16,06 Személy Kisújszállás Szolnok 16,22 Naponta 
16,33 Gyors Nyíregyháza Bp.Nyugati 18,13 Naponta 
17,35 Gyors Záhony Bp.Nyugati 19,13 Naponta 
18,19 Személy Nyíregyháza Szolnok 18,36 Naponta 
18,29 Gyors Záhony Szeged 20,56 VI.9-ig és IX. 1-től vasárnap 
18,35 Gyors Miskolc Bp. Nyugati 20,23 Naponta 
19,43 Gyors Mátészalka 

Debrecen 
Bp. Nyugati 21,29 Vasárnap 

20,37 Gyors Debrecen 
Biharkeresztes 

Bp.Nyugati 22,18 Naponta 

21,26 Személy Kisújszállás Szolnok 21,42 Hétköznap 

D e b r e c e n f e l é i n d u l ó v o n a t o k 
Ind. Vonat 

neme 
Honnan Hová Erk. Megjegyzés 

5,09 Személy Szolnok Debrecen 6,40 Naponta 
7,10 Személy Szolnok Debrecen 8,50 Naponta 
7,46 Gyors Bp. Nyugati Debrecen-Záhony 9,08 

10,44 
Naponta Biharkeresztes, 
Mátészalka 

8,46 Gyors Bp. Nyugati Nyíregyháza 
(Debrecen) 

10,58 
10,07 

Szabadnap (szombat) 

9,46 Gyors Bp, Nyugati Debrecen 
Miskolc 

11,08 
13,20 _ 

Naponta 

11,10 Személy Szolnok Karcag 11,45 Naponta 
11,46 Gyors Bp. Nyugati Debrecen 

Nyíregyháza 
13,08 
13,47 

Naponta 

12,46 Gyors Bp. Nyugati Dberecen 
Nyíregyháza 

14,06 
14,47 

Naponta _ 

13,49 Gyors Bp.Nyugati Debrecen 
Biharkeresztes 

15,13 
15,32 

Naponta 

14,10 Személy Szolnok Kisújszállás 14,32 Naponta 
14,15 Gyors Bp.Nyugati Debrecen 

Mátészalka 
15,42 
16,20 

A hét utolsó 
munkanapján 

14,46 Gyors Bp. Nyugati Debrecen 16,06 Naponta 
15,10 Személy Szolnok Kisújszállás 15,32 Naponta 

J M 6 1 Gyors Bp. Nyugati Debrecen 17,06 Naponta 
15,54 Gyors Bp. Nyugati /Szeged/ Debrecen 17,16 A hét utolsó munkanapján Záhony 

Személy Szolnok Kisújszállás 16,32 Naponta 
16,46 Gyors Bp.Nyugati Debrecen 

Miskolc 
18,11 
20,20 

Püspökladány-B .keresztes 
Miskolcra naponta 

16,59 Személy Szolnok Debrecen 
Záhony 

18,36 
21,14 

Naponta 

17,46 Gyors Bp.Nyugati Debrecen 19,06 Naponta Mátészalka 
J M i Gyors Keszthely /Kőbányâ  Debrecen 20,02 VI.25-VIII.25 naponta 
18,46 Gyors Bp. Nyugati Debrecen 

Nyíregyháza 
20,13 
20,50 

Biharkeresztes naponta 
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19,10 Személy Szolnok Püspökladány 20,01 Hétköznap 
19,48 Gyors Bp. Keleti Debrecen 

Nyíregyháza 
21,06 
21,43 

Naponta Záhony 

21,33 Gyors Bp. Keleti Debrecen 22,40 Naponta 
22,02 Sebes Bp. Nyugati Debrecen 23,39 Naponta 
22,51 Sebes Bp. Nyugati Debrecen 00,14 IX.29-től naponta 
23,51 Sebes Bp. Nyugati Debrecen 01,14 Közlekedik IX.28-ig naponta 

Tszt.miklós, Autóbuszállomás 
INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK Érvényes:1996.június 02-től 

Abádszalók, kh. (3); 
+ 8,37 9 8,37 Q 

1 » 1 4 . 5 8 17,07 
8,37 O 13,52 9 14,50 

Eger, aut. áll. (4): 
6,02 

Fegyvernek, piactér (3): 
V 6,23 X 7.22 7,37 
IB 8,37 09 8,37 tf 9,02 
V 11,37 12,02 12,37 
+ 14.37 O 14.37 9 14,45 
+ 15;37 9 15.40 + 16,10 

16,57 17,07 X 17.47 
V 19,22 9 20,36 0 23,34 

+ 8,37 9 8,37 
9,37 V 10,37 

X 13.37 O 13.52 
9 14,50 ® 14,58 
* 16,17 ® 16,37 
® 18.52 + 19,17 

Karcag, aut. áll. (3): 
7.37 « 16.25 

Kenderes, aut.vt. (3) (4) (5): 
6,02 S3 11,57 ® 13,15 + 15,30 

® 16,25 ® 18,30 

Kengyel, isk. (6): 
X 4,55 X 6,55 X 10,00 0 11.10 A 11,35 
A 11,35 0 13,00 A 14,20 9 15.05 9 16,30 
9 18,40 

Kétpó, aut. ford. (2): 
A 14,49 

Kétpó, Mezőgazd.Tsz. (2): 
IE 7,50 EB 11,20 

Kisújszállás, vá. (3): 
9 13.15 9 16.25 9 18,30 

Kuncsorba, kh. (2): 
6,51 ® 11,50 + 11,50 O 13,15 

A 14,49 X 15,43 17,54 

Kunhegyes, aut. vt. (3) (4) (5): 
6,02 7,37 03 11,57 + 15,30 X 15,30 

Martfű, aut. áll. (6): 
® 4,45 X 4,55 ® 6.00 
A 11,35 ® 12,55 O 13.00 
® 16,30 $ 18.15 ® 21,00 

© 6,10 X 10,00 
4- 13,00 A 14,20 

Mezőkövesd, aut. ált. (5): 
6,02 14,15 

Mezőtúr, aut. áll. (2): 
I 8,51 ® 11.50 + 11,50 
I A 14.49 A 14.49 17,54 

9 13.15 O 13,15 

Miskolc, aut. áll. (5): 
14,15 

Pusztaszakállas (8): 
A 6,41 EB 6,41 O 7,45 A 13,40 

Szolnok, aut. áll. (5): 
X 4,47 ® 5,35 X 5.44 6,09 X 6,23 
X 6.29 X 6,42 X 6,50 ® 7,10 X 7,23 
X 7,28 ® 7,47 7,48 A 8,00 A 8,15 
® 8,20 + 8,30 8,37 ® 8,53 + 9,10 
X 9,13 X 10,10 10.25 © 11,23 ® 11,23 
® 12,10 EB 12,10 + 13,10 X 13,13 X 
+ 14,22 ® 14,27 ® 14,54 O 15.05 + 15,09 
© 15.10 ® 15,22 O 16,10 9 16.13 ® 17.10 

17,25 IB 17,53 + 18,03 18,13 ED 19.07 
EE) 19,07 ® 19,13 X 21,10 

Szolnok, vá. (5): 
X 4,47 X 6,23 X 6,42 7,48 
e 15,10 ® 15,22 + 18,03 ® 19,13 

Tiszabő, aut. ford. (3): 
X 6,23 X 7.22 7.37 EB 8,37 EB 8,37 

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

Tíszabura, Bán S. u. (3) 
+ 8,37 9 8.37 EE 8,37 C E 8,37 12,02 
0 13.52 9 14,50 9 14,58 17,07 

Tiszaderzs, kh. (3): 
9 14,50 9 14,58 17,07 

Tiszafüred, aut. áll. (3) (5): 
6,02 03 11,57 14,15 <S & 14,50 + 15,30 

X 15,30 

Tiszagyenda, cxv.rend. (3): 
7,37 + 8,37 9 8.37 EB 8,37 EB 8,37 

12,02 O 13,52 ® 14,50 ® 14,58 + 15,37 
17,07 9 20,36 

Tiszapüspöki, aut. ford. (5): 
EB 7,55 ® 7,55 EB 7,55 X 10,50 EB 11,55 
IB 11,55 IB 13.00 EB 13,00 ® 13,15 9 15.05 
© 15,20 ® 16,10 m 17,10 EB 17,10 H 17,10 
BB 17,10 EB 17,10 IB 19.20 EB 19,20 X 19,20 
® 20.25 X 23,30 

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

12,02 O 13,52 ® 14,50 ® 14,58 + 15,37 
17,07 ® 20,36 

TórökszentmikkJs. vá. (1) (6) (6): 
® 4,45 X 4,55 X 5,06 ® 6,00 © 6,10 
X 6.17 X 6,55 8,01 X 10,00 O 11,10 
A 11,35 A 11',35 ® 12,55 O 13,00 + 13,00 
+ 13,20 A 14,20 T 15,00 ® 15,05 ® 16.30 
+ 17,10 © 18,15 ® 18,40 ® 21,00 

Tszt.miklós, Ballatelep (7): 
9 5,00 IB 6,50 A 6,50 O 6,50 + 7,27 
+ 11,05 EB 11,45 X 13,45 © 16,25 A 17,05 
A 17,05 

Tszt.miklós. Barta (8): 
A 6,41 IB 6,41 O 7,45 EB 11,45 

Tszt.miklós, Jókai u. (9): 
X 4,54 X 6,04 7,45 EB 10,00 + 18,55 

Tszt.miklós, Mezőgép (9): 
® 6,29 ® 7,13 « 16,55 

Tszt.miklós, Szab.harcos (9): 
® 6,00 + 12,00 ® 15,40 EB 16,10 

Túrkeve, aut. áll. (2): 
+ 11,50 ® 13,15 O 13,15 X 15,43 

Jelmagyarázat: 
+ : munkaszüneti napokon 
EB : IX.28-tól szabad és munkaszüneti 
napokon / 

S Í : Vlll.25-ig munkaszüneti napokon 
EB : IX.20-ig pénteki munkanapokon 
S Í : IX.27-től pénteki munkanapokon 
EB : IX .hó 21-ig szabadnapokon 
EB : IX .hó 1-től munkaszüneti napokon 
EB : IX .29-től munkaszüneti napokon 
EB : IX.hó 1-től szabadnapokon 
EB : IX .hó 22-ig szabad és munkaszüneti 
'napokon 
EB : IX.hó 22-ig munkaszüneti napokon 
EB : tanszünetben szerdai munkanapokon 
EB : IX.hó 28-tól szabadnapokon 
IB : szerdai munkanapokon és szabadnapokon 
EB : VI.hó 10-től Vlll.hó 24-ig hétfőtőt-
szombatig 

EB : XI.hó 1-től III.hó 29-ig munkanapokon 
EB : naponta és Vlll.31-ig Tiszaőrs, fürdő 
érintésével közi. 
0 : páratlan számú heteken munkanapokon 
A : iskolai előadási napokon 
B : a hetek utolsó munkanapja kivételével 
munkanapokon 

® : munkanapokon 
O :szabadnapokon 
A : tanszünetben munkanapokon 
T : a hetek utolsó munkanapján 
X : munkaszüneti napok kivételével naponta 
© : szabad és munkaszüneti napokon 
0 : Számú kocsiállásról indul 

MEGNYÍLT! 

Dr. Radó Imre 
fogszakorvos 
szeretettel várja 
kedves pácienseit 

most megnyílt rendelőjébe! 
Rendelési idő: 

Kedd-csütörtök: 
17-19-ig. 

Cím: 
Törökszentmiklós 
Bocskai út 21/3 

Telefon: 391-916 

Az Ebtenyésztők 
boltjában 

több féle 
kutya- macska-madáreledellel, 
bő táp- és húsáruval, kiegészí-

tőkkel, kellékekkel 
(etető, szájkosár,póráz) 

várjuk a gazdikat. 

Ugyanitt 
Díszhal és 

madárkereskedés 

Törökszentmiklós 
Bethlen Gábor út 2/c 

r i l E l Y R O S Z Z a t V l Z "i 
j Széles körű lakossági szolgáltatásaink: j 

I - I 
J A V Í T U N K : minden típusú ház-

. tartási gépet, berendezést . 
É R T É K E S Í T Ü N K : felújított mű-

• szaki árukat, alkatrészeket, , 
| TERVEZÜNK ÉS KIVITELE- j 
I Z Ü N K : vagyonvédelmi berende- | 
, zéseket, ! 

K Ö L C S Ö N Z Ő N K : nagy hatásfo-
, kú kárpit- és szőnyegtisztító gépe-

!ket-
i Hiba bejelentés , 
i és felvilágosítás: \ 
! 06-60/387-283 ! 
[ttm^Tmiklós, Batthyány út 109 j 

A "Gabi-Mami" ajánlata: 

—Kelengye termelői áron 
—Texti lpelenka 140 Ft/db 
—Gerber termékek nagy válasz 

téka 
—Johnson's és Gabi kozmetiku-

mok 
—Napozók , t ipegők 56-86-os 

méretig 
—Cumik , cumis üvegek széles 

választéka 
—Babakocs ik 17.250-21.400 Ft-ig 
Hozzánk mindig érdemes bejönni! 

Szertettel várunk minden kedves vásárlót. 
Telefon: 

06-56/391-566 
06-30/434-296 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a 
MARCSI STÚDIÓBAN 

Kozmetika 
Női-férfi fodrászat 
Szolárium 
Testfogyasztás 
Bioptron lámpás kezelés 
Steril lábgyantázás 
Kozmetikai termékek árusítása 
(AVON,GIGI) 
Fülcimpalyukasztás 

MARCSI STÚDIÓ 
Törökszentmiklós 
Bartók Béla út 3/b 

Tel.: 390-430 
Petrikné Marcsi kozmetikus 
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i á i ^ 5 
SEGÉLY HELYETT VALÓDI SEGÍTSÉG 

"Segély helyett valódi segítséget kívánunk 
biztosítani azoknak, akik az iskola elvégzése 
után dolgozni szeretnének" - mondta május 
14-i sajtótájékoztatóján Kiss Péter munkaügyi 
miniszter. 

A kormány elfogadta azt a tervet, hogy a 
fiataloknak több esélyük legyen az elhelyezke-
désre, miután július 1-től megszűnik a segé-
lyezésük. Az előző rendszert sok kritika érte, 
mivel olyanok is igénybe vették a segélyt, akik 
nem szorultak rá, s akik nem az álláskeresésre 
fordították energiájukat. Az a tapasztalat, hogy 
akik egy évig már dolgoztak, azok nagy szám-
ban megállják helyüket a munkaerőpiacon. 

Pályakezdő: az a személy, aki a 25, felső-
fokú végzettséggel rendelkezők esetében 30. 
életévét nem töltötte be, általános iskolában, 
szakiskolában, középiskolában, illetve felsőok-
tatási intézményben folytatott tanulmányait 

követően nem szerzett jogosultságot munka-
nélküli járadék megállapítására. A megyei 
Munkaügyi Központ Kirendeltségén jelentke-
zett és nyilvántartásba vették, munkát akar 
vállalni, de számára a Munkaügyi Központ nem 
tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Elhe-
lyezkedésük segítésére a központ segítséget 
biztosít annak a munkaadónak, aki legalább 
napi 4 órában foglalkoztat állástalan pályakez-
dőt. A támogatás 270 vagy 360 napra jár, a 
munkaügyi tanács döntésének megfelelően. E 
segítségben csak azok a fiatalok részesülhet-
nek, akik már legalább 90 napja szerepelnek a 
munkaügyi szervezet nyilvántartásában. 

Amennyiben a támogatás lejárta után a 
munkáltató nem kívánja tovább foglalkoztatni a 
pályakezdőt, akkor az egy év munkaviszony 
birtokában jogosult lesz a munkanélküli jára-
dékra, utána pedig igénybe veheti a jövedelem-

pótló támogatást. 
A foglalkoztatást elősegítő képzés kereté-

ben tanfolyami lehetőségeket ajánlunk fel 
pályakezdő munkanélküli ügyfeleink részére is 
úgy, hogy a képzési költséget megtérítjük. Igen 
fontos azonban, hogy a munkanélküli fiatalok a 
bizonyítvány megszerzését követően azonnal 
jelentkezzenek a kirendeltségeken, mivel a 
támogatást csak azok az ügyfelek vehetik 
igénybe, akik legalább 90 napja regisztráltatták 
magukat. 

Kirendeltségünkön (T.miklós, Táncsics út 
1/a) 1996.június 1-től beindítjuk az állástalan 
fiatalok tájékoztató szolgálat információs irodát, 
ahol személyesen és telefonon (390-190, 390-
941) bővebb tájékoztatást lehet kérni a pálya-
kezdő fiatalok elhelyezkedési lehetőségeiről és 
támogatási rendszerükről. 

H.l.-né kérdése a munkabérrel kapcsolatos. A munkál-
tatóm a munkaszerződésbe azt írta bele, hogy a munkabé-
rem 10.000 Ft. Ezt az összeget én keveselltem, amire azt 
mondta, hogy nyugodjak meg, mert ő még egyszer ennyit fog 
nekem adni havonta fizetéskor Ehhez persze, úgy is kell 
dolgoznü-tette hozzá. Azt kérdezem, hogy akkor most meny-
nyi az én fizetésem? Mikor kell, hogy fizetést kapjak? Jól van 
ez így? 

Ez így valóban nincs jól! Tulajdonképpen semmi sincs jól 
a munkabére megállapításával kapcsolatban! 

A Munka Törvénykönyve az elvégzett munkáért járó 
munkabér megállapításának lehetőségét időbérként vagy 
teljesítménybérként, ill. a kettő kombinációja alapján biztosít-
ja-

• Időbér esetén a dolgozót a munkaszerződésben megál-
lapított személyi alapbére illeti meg, ami nem lehet kevesebb 
- teljes munkaidős foglalkoztatásnál - a kötelező legkisebb 
munkabérnél, a "minimálbérnél". Jelenleg a minimálbér 
14.500 Ft/hó. Részmunkaidő esetén a munkabér - természe-
tesen - a részmunkaidő mértékéhez arányosan igazodik. 

• A tel jesítménybér a munka eredményétől függően járó 
bér. Ismert a teljes és a kombinált teljesítménybér. A telje-
sítménykövetelményt és a teljesítmény-bértényezőket a 
munkáltató határozza meg úgy, hogy a 100 %-os teljesít-
ménynek legalább a minimálbérnek megfelelő munkabért 
kell eredményezni. Ezeket a követelményeket alkalmazásuk 
előtt írásban az érintett munkavállalók tudomására kell hoz-
ni. Ismeretes még az - ugyanezen metodika alapján működő 
- jutalékos bérforma két módozata: az alapbérrel kombinált 
jutalék és az ú.n. tiszta jutalék. 

• Garantált vagy biztosított bér megállapítása kötelező, 
ha a tel jesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben 
nemcsak a munkavállalón múlik. 

Tisztelt H.l.-né! Azt tanácsoljuk, hogy kezdeményezze a 
munkaszerződés módosítását, egyrészt a munkabér össze-
gének el kell érnie a minimálbért, másrészt ha további felté-
teleket akar meghatározni a munkáltató, azt is előre rögzíteni 
kell. 

A munkaszerződésben írt munkabéren általában a bruttó 
munkabért kell érteni, ebből kell levonni az egészségbiztosí-
tási és a nyugdíjbiztosítási járulékot (4+6 %), a munkaválla-
lói járulékot (1,5 %), ill. a jövedelemtől függő személyi jöve-
delemadó-előleget, valamint az esetleges egyéb levonásokat 

(pl. gyermektartásdíj, stb.) Ami marad, az a - nettó - kifize-
tésre kerülő munkabér. 

A munkabért - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály 
vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, - a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a 
bérfizetés napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, 
a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifi-
zetni. 

T.-né Sz.R. a prémiumról kérdez. Ketten dolgozunk egy 
irodában, ugyanazon munkakörben. A vezető kolléganőmnek 
célfeladatot adott, aminek sikeres elvégzéséért nem is kevés 
prémium kifizetését - a fizetésem háromszorosát helyezte 
kilátásba. Megteheti-e ezt a munkáltató, hogy csak kolléga-
nőmnek ad prémiumfeladatot, amikor a képesítésem nekem 
is ugyanolyan, és én még jobban is el tudnám végezni azt a 
feladatot? Kötelezhető-e a munkáltató arra, hogy kettőnk 
között ossza el a feladatot és a prémiumot? 

Előre kell bocsátanunk, a munkajog égisze alatt nem vi-
tatható a munkáltató döntése. A szituáció további részletei-
nek ismerete nélküli moralizálásnak pedig itt nincs helye. 

A prémium fogalmát és jogcímét a MT. nem szabályoz-
za. A prémiumrendszer általános feltételeinek és alkalmazá-
sának elveit a kollektív szerződés határozhatja meg. A pré-
mium viszont nem lehet tartalmi eleme a munkaszerződés-
nek. Lényegében a prémium egy meghatározott tel jesítmény 
esetére előre kitűzött díjazás, ami független a rendszeres 
munkabértől. Tulajdonképpen a prémium egy járulékos tel-
jesítménybér forma. Ismert a rendszeres és a célprémium. A 
prémiumfeladatok kitűzése a munkáltató kizárólagos joga. A 
munkáltató mérlegeli, hogy tűz-e ki és mely munkakörökbe 
prémiumfeladatot. A munkavállaló pedig nem kifogásolhatja, 
hogy nem kapott prémiumfeladatot. Azt sem kifogásolhatja 
továbbá, hogy kapott feladatot, de ennek teljesítése eleve 
lehetetlen volt. 

Ide tartozik viszont az is, hogy ha a dolgozó részére 
prémiumfeladatot tűztek ki, és ő a feladatot teljesítette, akkor 
számára a prémium minden körülmények között jár, még 
akkor is, ha közben megszűnt a munkaviszony az adott * 
munkáltatónál. • 

Szabóné dr., Szabó Erzsébet 
jogtanácsos - munkajogi szakértő 

dr. Vincze Imre 
jogász, igazgatásszervező. 
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v i t á i n i r m a * 
T á v ü l f c é i é t l fcaayfcáfc í . 

I n n ^ n - o n t i & r * 

Kaszásleves: Fél liter káposztalében megfőzünk fél kiló 
savanyú káposztát és egy kis fej apróra vágott vöröshagy-
mát. Közben egy lábasban 10 dkg füstölt szalonnát kockára 
vágva kiolvasztunk, 3 evőkanál tarhonyát megpirítunk benne, 
majd megszórjuk egy evőkanál liszttel és egy kis kanál 
pirospaprikával. Hozzáöntjük a káposztát levével együtt, 
felöntjük egy liter vízzel, és addig főzzük, amíg a tarhonya 
megpuhul. Ekkor vékony;^ vágott füstölt kolbászt teszünk 
bele, tejföllell behabarjuk, és forrón tálaljuk. 

Slambuc: 25 dkg füstölt szalonnát kockára vágunk, és 
bográcsban világosra pirítjuk. A forró, pörcös zsírba belete-
szünk kb. 25 dkg lebbencstésztát, és rózsásra pirítjuk. Ezu-
tán 8-10 szem burgonyát meghámozunk, kockára vágunk és 
megmossuk, majd a bográcsba tesszük a tésztára. Megszór-
juk pirospaprikával és rögtön annyi vizet öntünk rá, hogy kb. 
két ujjnyira ellepje. Ekkor beleteszünk egy fej megtisztított 
vöröshagymát, egy kettévágott paradicsomot, kettévágott 
zöldpaprikát (lehet erős is). ízlés szerint megsózzuk, finoman 
összekeverjük, és főzni kezdjük. Mire a burgonya megpuhul 
és a lebbencs is megfő, addig a slambuc is elfövi a levét. 

Forgácsfánk: 30 dkg lisztet gyúródeszkán felhalmo-
zunk, közepébe fészket alakítunk, beletesszük az 1 dkg 
vaniliáscukrot, 3 db tojássárgáját, késhegynyi sót, 1 dl tej-
fölt, fél citrom reszelt héját és 1 gyűszünyi rumot. 1 dl lan-
gyos tejben 1 dkg élesztőt felfuttatunk, és hozzáadjuk a 3 
dkg olvasztott vajat. Összegyúrjuk, így közepes állagú tész-
tát kapunk. Nyújtódeszkán, konyharuhávall letakarva, hűvös 
helyen 30 percig pihentetjük. Vékonyan lisztezett deszkán kb. 
3 mm vastagságúra kinyújtjuk, és derelyemetélővel tenyérnyi 
nagyságú téglalapokat vágunk. A kivágott tésztákat hosszá-
ban két helyen bevágjuk, és a sarkait ezen a lyukon vissza-
fordítjuk. Bő, forró olajban, fedővel letakarva sütjük. Az olaj-
ból kiszedve jól lecsepegtetjük, tálra téve vaníliás porcukorral 
meghintjük. Külön csészében felmelegített, rummal elkevert 
barackízt adunk hozzá. 

BER-NEXT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Kis- és nagykereskedés 

személygépkocsi > tehergépkocsi busz 
keleti, nyugati, amerikai és japán gyártmányú 

Autóüveg és napfénytető kereskedés 
Beszerelés, gravírozás, szigetelés helyben 

SÍK EIREDETIII 
ÉS UTÁ^ICuYÁART©TT ALKATRÉSZELLÁTÁSA 

(Magyarország egyik legolcsóbb áraival) 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 257 
(Lakatosműhely, Berta) 

Tel/fax: 56/390-637 Rádiótelefon: 06-60/485-762 

Háztartási tippek, fortélyok 

• A húst panírozás előtt töröljük szárazra, akkor 
nem válik le a bundája. 

• Mártásoknál fontos a kellő sűrűség. Ha túl sűrű 
lenne, húslevessel, tejjel, vagy más folyadékkal hígíthat-
juk. Ha híg, akkor további forralással segítsünk rajta. 
Nem szabad tovább forralni azokat, amelyekhez tojás-
sárgáját adtunk, mert összefut a forralásnál. 

• Ha a megsütött hús már szép piros, de még 
nem puha, locsoljuk meg 1-2 kanálka ecettel. Ennek ha-
tása: a kötőszövet rostjai megduzzadnak, és a hús meg-
puhul. 

• Szalmaburgonya és hús sütésénél nem spriccel 
ki az olaj vagy a zsír, ha kevéske sót szórunk a serpe-
nyőbe. 

• A lehütött tojásfehérjéből keményebb habot tu-
dunk verni, ha egy csipetnyi sót vagy 1-2 csepp citromle-
vet, esetleg ecetet adunk hozzá. 

"Nem is tudtam, 
hogy kínaiul főzök!" 

Gyermekkoromban kimondottan vézna voltam -
mondja Hernádi Judit - pedig akkoriban a palacsinta, 
a fánk és a lángos volt a kedvencem. És gyakran meg 
is kaptam, mert nem menzán nőttem fel, hanem az 
édesanyám várt otthon ebéddel. 

Mit szeretek? A kínai ételeket. Még nem is volt 
nálunk kínai étterem, amikor azon gondolkoztam, hogy 
miért nem lehet a húshoz cukrot adni. Ezt is, azt is 

szeretem, miért ne ehetném egyszerre? Kipró-
báltam, és elkezdtem kínaiul főzni, mielőtt az 
még igazán divatba jött volna. 

Vagy, teszem azt, sosem szerettem a na-
gyon megfőtt zöldséget. Szívesebben ettem 
félig nyers, ropogós állapotban. Aztán erről is 
kiderült, hogy a kínai konyha sajátossága. 

Mi az, amit nem szeretek, nem szere-
tünk? A panírt és a mélyhűtött ételt. Én 
semmit nem panírozok, étteremben is legfel-
jebb a párizsias húst eszem meg (ha muszály). 
Vendéglőbe ritkán járok, de örülök, hogy a 
közelünkben van a családis Remiz, ahol na-
gyon kellemesen érzem magam. Nyáron a 
szabadban a lávakövön sült hús aratta a leg-
nagyobb sikert. 

Kiss Zoltán 
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* SPORT 
ATLÉTIKA 

Május 7-8-9-én iskolájuknak versenyeztek a TSE atlétikai 
szakosztályában sportoló tanulók a megyei középiskolás 
diákolimpiai bajnokság keretében. 

A rendszeres munkának igen szép eredményei lettek, 
ugyanis Csontos Rozália (Szolnok Keresk. Szk.) három ver-
senyszámban, Karancsi Tamás (Bercsényi Gimn.) Földvári 
Attila ( Tm. 604. sz. Ip. Szakm.) pedig egy-egy versenyszám-
ban vívta ki a jogot az országos döntön való részvételre. 

Eredmények: IV. korcsoport 
Csontos Rozália 

f 

100 m gátfutás 16,3 mp I.h. 
magasugrás 155 cm I.h. 
súlylökés 10,84 m I.h. 
100 m síkfutás 13.0 mp II.h. 
gerelyhajítás 43,38 m II.h. 
magasugrás 170 cm III.h 

gerelyhajítás 52,64 m I.h. 

Földvári Attila 
Galsi Balázs 

V. korcsoport 
Karancsi Tamás 

Edzőjük: Bertán István 
10-én, pénteken az általános iskolások négytusa megyei 

bajnokságával folytatódott az atlétikai seregszemle, ahol a 
Kölcsey Ált. Isk. f iúcsapata ( 11 csapat a megyei iskolák 
közül) szoros versenyben a második helyen végzett. Küzdeni 
tudásukra jellemző, hogy a városi bajnokságon elért ered-
ményükre közel 300 pontot tettek rá, így 2127 pontot értek 
el. A remek teljesítményt Kóródi Péter egyéni összetettben 
elért III. helyezése zárta. 

Csapattagok: Kóródi Péter, Harnos Attila, Halmai Ferenc, 
Földi László, Nagy Sándor. Testnevelőjük: Bertán István, Kiss 
Ferencné. Bertán István 

SPORT * SPORT 

Bercsényis sikerek 
Jól szerepeltek a Bercsényi M. Gimnázium sportolói is a 

Középiskolás Megyei Atlétikai Diákolimpia döntőjén. Mind az 
egyéni versenyzők, mind az elindított csapatok pontszerző 
helyen végeztek. 

Egyéni eredmények: IV. korcsoport: 
Lovas Anett 13,5 mp 

140 cm 
530 cm 

IV.h. 
II.h. 
I.h. 

477 cm 
156 cm 

IV.h. 
I.h. 

100 m síkfutás 
magasugrás 
távolugrás 

Galsi Balázs magasugrásban III., Karancsi Tamás ge-
relyhajításban I. helyezést ért el 

V. korcsoport: 
Kántor Edit távolugrás 
Pintér Alexandra magasugrás 

Csapat eredmények: 
Leány távolugró csapat: III. hely, csapatátlag 488 cm. 

Tagjai: Lovas Anett, Kántor Edit, Bartus Csilla, Rácz Éva, 
Bognár Edit. 

Leány gerelyhajító csapat: III. hely, csapatátlag 26,615 
m. Tagjai: Kántor Edit, Lovas Anett, Kovács Andrea, 
Mátravölgyi Mónika, Bognár Edit. 

Leány súlylökő csapat: II. hely, csapatátlag 8,38 m. Tag-
jai: Pintér Alexandra, Kántor Edit, Körmöndi Szilvia, Erdős 
Erika, Jancsó Zsuzsa. 

Leány magasugró csapat: I. hely, csapatátlag 147,25 cm. 
Tagjai: Pintér Alexandra, Lovas Anett, Rácz Éva, Bartus 
Csilla, Tóth Edit. A csapatok felkészítő tanára Kocsisné 
Török Ágnes. 

Országos döntőbe került a Kölcsey 
leány 3x600 m-es váltója 

Május 15-én, szerdán Szolnokon, a Véső úti pályán került 
megrendezésre a III. korcsoportos (7.-8. oszt.) megyei atléti-
kai döntő. 

A kölcseys lányok közel 200 méter előnnyel nyerték a 
3x600 m-es váltófutást 5:36,3 p kiváló időeredménnyel. Ezen 
eredményük alapján az országos döntön a dobogó körüli 
eredményre lehet számítani, melyért a Szabó Annamária, 
Polgár Nóra, Farkas Éva hármas edzésmunkája és küzdeni 
tudása elég garancia lehet, június 19-20-án Debrecenben. 
Testnevelőjük: Bertán István, Takács Mária. 

További eredmények: 
4x100 m-es váltó: II. helyezés. ( Őz Edina, Dorka Emese, 
Polgár Nóra, Farkas Eva) 
Súlylökés: Csornán Péter: II. helyezés, 11,74 m. 
Május 16-án, csütörtökön 9 csapat részvételével a leány 
öttusa csapatverseny zajlott, ahol a Kölcsey leány hatos igen-
csak kitett magáért, és 3827 pontos eredménnyel megyei 
szinten a II. helyen végzett. Csapattagok: Farkas Éva, Polgár 
Nóra, Dorka Emese, Lőrinczi Erzsébet, Őz Edina, Szabó 
Annamária. 

Bertán István 

Megyei testnevelés tagozatos iskolák felmérő atlétikai bajnoksága 
1996.május 29-30-án a szolnoki 

Mátyás kir. úti sporttelepen került meg-
rendezésre a megyei testnevelés tago-
zatos iskolák felmérő atlétikai bajnok-
sága, melyen a jól felkészített Kölcsey 
F. Ált. Iskola 1.-4. osztályos tanulói 
öregbítették iskolájuk eddigi jó hírne-
vét: a 9-10 csapatot számláló mezőny-
ben rendre a dobogón végeztek egyéni 
összetett és csapatversenyben. 

1. osztályosok: a fiúk 820 ponttal III. 
helyezést értek el, (csapattagok: Bakos 
Károly, Buru Ádám, Csemány Balázs, 
Csató Dávid, Füller Tamás, Erdei Ben-
c e ) . a leánycsapat 775 pontot szerzett, 
6 2zel a harmadik helyen végzett. 

Egyéni összetett: Bakos Károly 185 
pont, II.h. 

Testnevlőjük: Kiss Ferencné. 
2. osztályos fiúk: 1157 p. I.h. (csa-

pattagok: Varga Lőrinc, Tóth Márk, 
Anda Tibor, Szalóky Szilárd, Török 
Dávid, Kovács Imre). Lányok: 1136 p , 
IV.h. Egyéni összetett: Varga Lőrinc 
253. II.h. 

Testnevelőjük: Görömbei Zoltán. 
3. osztályos fiúk: 1212 p. II.h. 

(csapattagok: Dékány János, Csizma-
dia Barna, Ecsédi István, Bognár Mik-
lós, Juhász Balázs, Kemenczei Tibor). 
Lányok: 1103 p. III.h. (csapattagok: 
Barócsi Andrea, Balogh Andrea, Nagy 

Edit, Kelemen Kitti, Kállai Klaudia, 
Szőke Adrienn). Egyéni összetett: 
Dékány János 268 p. 
jük: Kiss Ferencné. 

4. osztályos fiúk: 

h. Testnevelő-

1910 p. II.h. 
(csapattagok: Szekeres Lajos, Fehér 
Imre, Gulyás Ádám, Pozderka Péter, 
Újlakán János, Görömbei Balázs.) 
Lányok: 1720 p. II.h. (csapattagok: 
Modla Réka, Dorogi Adrienn, Subicz 
Éva, Molnár Andrea, Bencsik Brigitta, 
Fekete Nóra.) Egyéni összetett: Szeke-
res Lajos 411 p. III.h., Modla Réka 413 
p. II.h. 

Testnevelőjük: Takács Mária.. 
Bertán István 
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Diákolimpia, országos atlétikai döntő 
Június 1-2-án Budapesten, Az UTE 

atlétikai pályáján az ország több mint 
300 középiskolájából érkező diákok 
küzdöttek az érmekért. A több mint 
1000 diák között ott voltak a Bercsényi 
M. Gimn. képviselői is (6fő). 

Elsőként Pintér Alexandra lépett 
pályára, aki erejét a csapatversenyre 
tartalékolva, 150 cm-es magasság után 
abbahagyta a versenyzést. 

Az első napon rendezték meg a IV. 
kcs. leány távolugrást, ahol Lovas 

Anett 531 cm-re repült, és ez a bronz-
érmetjelentette számára. 

Másnap a csapatversenyekkel 
folytatódott a diákolimpia. A bercsényis 
lányok egyéni csúcsokat ugorva 
(148,75 átlaggal) szoros versenyben 
szerezték meg a bronzérmet. Az 50 
éves gimnázium sporttörténetében 
országos versenyen távolugrásban 
első, csapatversenyben második alka-
lommal állt bercsényis diák a dobogón! 

A magasugró csapat tagjai: Lovas 

Anett (155 cm) , Pintér Alexandra (150 
cm), Rácz Éva (145 cm) Kántor Edit 
(145 cm), Bartus Csilla ( 140 cm). 

Az V. korcsoportos fiú gerelyhajítást 
a második nap délutánján rendezték 
meg, ahol Karancsi Tamás 50 m feletti 
dobása az országos IX. helyet jelentet-
te. 

Pintér Alexandra és Karancsi Ta-
más edzője Bertán István, a többiek 
felkészítő tanára Kocsisné Török Ág-
nes. 

KIHÍVÁS NAPJA 
Negyedik alkalommal 

vesz részt városunk az or-
szágos rendezvénysorozat 
programjában, amelyre idén 
május 29-én került sor. 

Az időjárás most sem 
kedvezett az éjfél utáni per-
cekben rajtoló kerékpáro-
zóknak, így kb, 30-an kere-
keztek együtt Szegő János 
polgármesterrel. Sor került a 
betervezett hajnali futásra is, 
és a kispályás labdarúgás 
résztvevői sem riadtak visz-
sza az esőtől: négy csapat 
rúgta a labdát a gimnázium 
udvarán hajnalig. 

Az iskolák reggel nyolc 
órakor kapcsolódtak be a 
programba. Sokszínű, válto-
zatos ötlettel rukkoltak elő. 
íme néhány az érdekeseb-
bek közül: tanár - szülő 
meccsek, aerobik, petrencés 
rúd felemelése, tartása, 
füttyváltóverseny, stb. 

Délelőtt 10 órakor ke-
rékpártúra indult a Tisza-
partig, az oda-vissza 25 km-
es távolságon szép szám-
ban vettek részt városunk 
lakói, korhatár nélkül. 

A Pszichiátriai Betegek 
Otthona is hozzájárult a 
Challange Day sikeréhez: 
1485 ponttal növelték az 
összpontszámot. 

A Művelődési Központ 
is változatos programmal 
várta a mozogni vágyókat, a 
szellemi sportot kedvelőknek 
pedig sakkbajnokságot szer-

veztek. Az intézményben 
volt a "központ", ide futottak 
be az eredmények (14 óra 
15-kor 37421 pontra rúgott 
az összesített pontszám, 
ami már ekkor jóval túlszár-
nyalta a tavalyit). 

13 órától a tekecsar-
nokba is folyamatosan ér-
keztek e sportág kedvelői. A 
sportpályán kispályás labda-
rúgó-mérkőzés zajlott, a 
gyerekek pedig futásban 
mérték össze erejüket. 

A Fáy lakótelepen 
16,30-kor futó- és kerékpár-
versennyel kezdődött a prog-
ram, amit kispályás labda-
rúgó-mérkőzések követtek. 
Később az Alföldi Gabona-
TSE kézilabdacsapata tartott 
bemutató mérkőzést, majd 
grundfoci és a kispályás 
labdarúgás folytatása követ-
kezett. Több mint 5000 
pontot hoztak a városnak. 

Hajik István városi 
sportfelügyelőtől, a program 
főszervezőjétől megtudtuk, 
hogy a késő esti összesített 
eredmény szerint városunk 
100960 pontot szerzett a 
Kihívás Napján, amely lé-
nyeges előrelépést jelent a 
tavalyi 32. helyezéshez 
képest: kategóriánkban idén 
82 település közül a 6. he-
lyen végeztünk. 

Köszönhető mindez el-
sősorban az iskoláknak (ált. 
iskolák: 44477 p.), óvodák-
nak (13087 p.), középisko-
láknak (8515 p.), és nem 
utolsósorban városunk mo-
zogni vágyó, sportszerető 
lakóinak, intézményeinek, 
vállalatainak, és mindazok-
nak, akik részt vettek a 
Kihívás Napja programjá-
ban. 

Sz. Zs 

"Nem az eredmény a fontos, hanem a játék szeretete 

ANGOL - MAGYAR: 4:7 

Rendhagyó labdarúgómérkőzés volt május 26-án a vá-
rosi sporttelepen: a londoni Lansbury Old Boys csapata 
játszott nosztalgiameccset a miklósi öregfiúkkal. 

A találkozó kellemes, szórakoztató perceket szerzett 
úgy a közönségnek, mint a játékosoknak, hiszen a játék nem 
"vérre ment". Annak élvezete, öröme volt az igazi tét. Mind-
két csapat ragyogó megoldásokat produkált, amely sportsze-
rűséggel, és egy-egy esést követően olykor humorral is 
párosult. 

Szarvas József, a vendégcsapat politikai okokból 1956 
óta Angliában élő főszervezője kérdésünkre elmondta, hogy 
a Lansbury Old Boy$ a SHELL Olajvállalat sportklubjának 
csapata. A klub többféle sportágat foglal magában. A focis-
ták nemzetközi szinten a holland és a német SHELL csapa-
taival játszanak, nemzeti bajnokságban, kupákon nem vesz-
nek részt, mert "ebben a korban nincs értelme annak, hogy 
összerugdostassák magukat". Számukra a játék öröme, a 
futball szeretete a fontos, amit szeretnének továbbadni a 
fiataloknak. 

Tagjaik között szerepel olyan játékos is, aki 57-szeres 
válogatott volt, az olimpiai mezt pedig háromszor öltötte 
magára (sérülése miatt most nem vett részt a játékban). 
Szarvas József futball iránti rajongása a múltból gyökerezik: 
távozása előtt az MTK ificsapatában játszott, Londonban 
Budapest néven szervezett egy futballcsapatot 1961- ben. 
Húsz évig játszottak együtt. Hódol a galambsportnak is! 

Négy napos magyarországi tartózkodásuk alatt játszot-
tak Budapesten és a váci öregfiúk csapatával, ahol el voltak 
ragadtatva a magyarok vendégszeretetétől. 

A találkozó megszervezése, a miklósi öregfiúk csapa-
tának verbuválása Csontos Lajos érdeme, aki a mérkőzés 
célját illetően hasonló véleményen volt Szarvas Józseffel: 
számukra sem fontos az, hogy melyik csapat győz, a játék 
kedvéért hozta össze a csapatot, és reméli, hogy a kapcso-
lat ápolása érdekében a jövőben is sor kerül hasonló 
talákozókra. 

Sz.Zs. 
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Kézilabda 
Villáminterjú Tóth András szakosztályvezetővel 

Az TSE-Alföldi Gabona NB l/B-s kézilabdacsapata 36 
ponttal a 4. helyen végzett az 1995/96-os bajnoki év tavaszi 
idényében. Az idényzárás apropóján megkérdeztük Tóth 
András szakosztályvezetőt, hogyan értékeli a bajnokságot és 
a csapat teljesítményét. 

- A bajnokság kezdése előtt az 1.-5. hely volt a cél. Már a 
kezdeti szakaszban megmutatkozott az összeszokottság 

hiánya, ezzel hozható összefüggésbe az ősszel idehaza 
elhullajtott 3 pont is, ami a végső elszámolásnál nagyon 
hiányzott. A csapat tavaszi tel jesítménye lényegesen jobb 
volt, mint az őszi, így a megszerzett 4. hely hűen tükrözi a 
csoporton belüli erejűnket.. Bízunk abban, hogy a következő 
évben megismételjük ezévi teljesítményünket. 

{A későbbiekben visszatérünk a részletes értékelésre.) 

Diákolimpia 
KÖLCSEYSEK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN 

Ragyogó eredménnyel zárult a kézi-
labda diákolimpia június 2-i országos 
elődöntője a Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 
II. korcsoportos (5.-6. o. ) fiú kézilab-
dacsapata számára: bejutottak a június 
16-17-18-án Kecskeméten megrende-
zésre kerülő országos döntőbe, ame-
lyen a 8 legjobb hazai csapat között 
szerepelnek majd. 

A mezőtúri elődöntőn a budapesti 
Elektrolux csapatával és a gyöngyösi-
ekkel játszottak. Az előbbi csapat 
egyenrangú ellenfélnek bizonyult, 
azonban a miklósi fiúknál baj volt a 
koncentrálással, ezért több hibát elkö-
vettek. 1 góllal maradtak alul a fővárosi 
csapattal szemben. 

A gyöngyösiekkel szemben viszont 
tudásuk legjavát mutatták. Játékuk 
nyugodtabb, összeszedettebb volt, jól 
kihasználták a helyzeteket.. A 8:5-ös 
félidő után is sorozatosan bombázták 
ellenfelük hálóját, végül fölényes (9 
gólos) győzelmet arattak. 

A Budapest-Gyöngyös közötti mér-
kőzés eredményétől függően még 
mindig volt remény a továbbjutásra, 

ezért a miklósi fiúk (és a szurkolók) 
talán jobban izgultak ekkor, mint saját 
meccsük alatt. Most már az adott-
kapott gólok arányától függött minden! 
Szerencsére a gyöngyösiek két góllal 
győztek a pestiek ellen ( ha 8-nál többel 
győznek, ők jutnak az országos döntő-
be1), ami a miklósi kölcseys fiúk to-
vábbjutását eredményezte. Nyakukba 
pedig szépen csillogó aranyérem ke-
rült. 

A csapat tagjai: Porhanda János, 
Földi László, Bálint Tamás, Fehér Jó-
zsef, Nagy András, Guttyán István, 
Kelemen Attila, Harnos Attila, Kormos 
Zsolt, Csató Dániel, Kovács Imre, Boda 
Zsolt. Edző: Görömbei Zoltán test-
nevelőtanár. 

•m 
Mint arról májusi számunkban be-

számoltunk, a III. korcsoportos köl-
cseys fiúk is megyei bajnokságot 
nyertek. Az országos elődöntöt június 
8-án Szegeden rendezték számukra. 

Az első meccsüket szegedi csapat 
ellen játszották, melynek első félidejé-
ben gyengén kezdtek, így a fordulókor 

Hunyadi Kupa 

még ellenfelük vezetett 13:11-re. A 
későbbiekben azonban magukra talál-
tak, és remek hajrával 22:19-re meg-
nyerték a mérkőzést. 

Másik ellenfelük a hajdúnánási csa-
pat volt, akik nehezebb ellenfélnek 
bizonyultak. Szoros védekezésükkel 
szemben a miklósi fiúk nem tudtak 
igazán kibontakozni, ritkábban találtak 
a hálójukba, így vezetésre sem tudtak 
szert tenni. Bár mindent megtettek a 
győzelemért, 17:12-re elveszítették a 
meccset. Ezüstérmesként nem juthat-
tak tovább az országos döntőbe, telje-
sítményük azonban mindenképpen 
elismerést érdemel, hiszen tavalyi 
eredményüket megtartották. Gulyás 
Karcsi szavaival élve: "a torta megvan, 
csak a hab hiányzik a tetejéről". 

A csapat tagjai: Gulyás Viktor, 
Hoppál József, Zakar Mihály, Bordács 
Róbert, Vata Zoltán, Pozderka Róbert, 
Kelemen Attila, Csornán Péter, Mészá-
ros Medárd, Kozák Máté, Drávucz 
István, Szatlóczky Attila. Edző: Gulyás 
Károly. 

Sz.Zs. 

A törökszentmiklósi Hunyadi Úti Általános 
Iskola hatodik alkalommal megrendezett kézi-
labdatornáján a hunyadis lányok először szorul-
tak a II. helyre, míg a fiúk mind a hatszor meg-
nyerték a kupát. 

Eredmények (fiúk): 
Hunyadi "A"- Hunyadi "B" 23:1 
Hunyadi "B" - Bethlen 7:15 
Hunyadi "A" - Bercsényi 8:7 
Bethlen - Bercsényi 7:8 
Hunyadi "A" - Bethlen 12:6 
Hunyadi"B" - Bercsényi 1:18 

Végeredmény: 
I. Hunyadi "A" 6 pont 
II. Bercsényi 4 pont 
III Bethlen 2 pont 
IV. Hunyadi"B" 0 ont 

A győztes csapat testnevelő tanára: Kiss 
Sándor. 

Legjobb góllövők: Babinszki Szabolcs (15, 
Hunyadi), Németh Tibor (13, Bethlen), Fejes 
Lajos (13, Hunyadi). Legtechnikásabb játékos: 
Terényi Sándor (Bercsényi), legjobb kapus: 
Deme Péter (Hunyadi) 

Lányok: 
Hunyadi "B" -
Hunyadi "A" -
Hunyadi "B" -
Hunyadi "A" -
Kölcsey 
Hunyadi "A" -

Kölcsey 
Bercsényi 
Bercsényi 
Hunyadi "B" 
Bercsényi 
Kölcsey 

4:13 
12:2 
5:6 
19:1 
12:4 
7:10 

Végeredmény: 
I. Kölcsey 6 pont 
II. Hunyadi "A" 4 pont 
III. Bercsényi 2 pont 
IV. Hunyadi "B" 0 pont 

A győztes csapat testnevelője: Görömbei 
Zoltán 

Évadzáró a 
Az MTTSZ Mezőgép Tömegsportklubja június 1-én tartotta hagyo-

mányos évadzáró, díjkiosztó ünnepségét. Előtte barátságos mérkőzés 
zajlott a debreceni Petőfi Klub és a Mezőgép TSK csapatai között a 
tekecsarnokban, melyen 5:3 arányban a hazai csapat győzött. 

A maratoni versenyt a női csapat nyerte, 7 fáva! megelőzve a férfia-
kat. 
Ej^dmények: 

tekéseknél 
Vegyes csapatok:( 60 vegyes gurításból. 18 forduló után) 

1 AFESZ TSE 
csv. Buczkó Miklós 

15.929 FA 32p. 

2. Mezőgép TSK 
csv. Futó Ferenc 

16.358 FA 31 p. 

3. Mezőgép RT. 15.695 FA 26 p 
csv. Dombóvári Dezső 

26 p 
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Női egyéni: (10x60 vegyes gurításból) 
1. Volterné Vadász Ilona Mezőgép TSK 2213 FA 
2. Kiss Balázsné ÁFÉSZ TSE 2183 FA 
3. Lovas Anett Mezőgép RT. 2168 FA 

Férfi egyéni: (10x60 vegyes gurításból) 
1. Futó András Mezőgép TSK 2457 FA 
2. Nádas István ÁFÉSZ TSE 2423 FA 
3. Szincsák Tibor Ideál Miklós 2407 Fa 

A 22 fordulós területi verseny eredményei 
Férfi csapatverseny:(fordulónként 60 vegyes gurításból) 

1. Mezőgép TSK 20.362 FA 42 p. 

csv. Futó Ferenc 
ÁFÉSZ TSE 19.828 FA 34 p. 
csv. Buczkó Miklós 
Kengyel Fortuna 19.523 FA 32 p. 
csv.Sinka Lajos 

Férfi egyéni: (10x60 vegyes gurításból) 
1. Futó András Mezőgép TSK 2497 FA 
2. Pintye Sándor Mezőgép TSK 2456 FA 
3. Szincsák Tibor Ideál Miklós 2423 FA 
Legközelebbi kiemelkedő rendezvényük a Millecentenáriumi Kupaverseny, 
majd augusztus 16-17-18-án a III. Országos Tekefesztivál 

2. 

3. 

Halottaink 
IV. 30-V . 31-ig 

Papp Károlyné Szőke Zsuzsanna (59), Palotai Róza 
(39), Földvári Sándorné Fehér Ilona (64), Egyed Fe-
renc (43), Makai József (47), Fazekas Ferencné Csősz 
Klára (88), id. Szalontai Lászlóné Herczegh Gabriella 
(90), Wolf István (72), Hajnal László (52), Kiss Mihály-
né Dékány Margit (74), Sirkó Károly (52), Bajusz Fe-
rencné Kürti Margit (83), Kulcsár János (35), ifj. Né-
meth András (40), Lukács Gábor (40), Pásztor Istvánné 
Csató Ilona (69), Peres Jánosné Márton Etelka (45), 
Kuncze Károly (65). 

n a f t bíhébm ! 

G Y Ó G Y S Z E R T Á R I Ö G Y E L E T 

Jüním Alíöá&y u* 
¿ u m u s Z ^ m K í g y * Pa t i f e * K o s s u t h ö t 8 3 . 
Miim 7 Fmrtem Kossuth öt 12$. 
MUw 13r14 Kígyó Patífei Kossatfc i f i 
Mtim 26-21 Fehérfcereszt Almásy tt. 2, 

A Törökszentmiklós és Vidéke újság az alábbi 
elárusítóhelyeken kapható: 

Postahivata l Törökszentmik lós 
Polgármester i Hivatal 
SZTK Büfé 
9. sz. Könyvesbol t 
Sz i lágyi Ferenc magánárus (Rákóczi U. 26/a) 
Majercsik Bt. Hámán Kató út. 
4 .sz. Munkásbolt (Petőfi út) 
28.sz. ABC (Pánthy E. út) 
34. sz. Napsugár ABC (Almásy út) 
Felül járó ABC (Dózsa Gy. út.) 
7. sz. Vegyesbol t (Győr f fy István út.) 
19. sz. I f júság ABC (Jókai Út) 
1. sz. Nyár ABC (Úttörő út) 
40. sz. Jubi leum ABC (Damjanich út) 
39. sz. Csemege (Kálvár iánál ) 
14. sz. Diszkont Áruház (Fáy Itp.) 
30. sz. Vegyesbol t T iszapüspöki 
12. sz. Kisáruház T iszapüspöki 
20. sz. Vegyesbol t T iszatenyő 
3. sz. ABC Kengyel 

A Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatósága köszönetet mond mindazoknak, 
akik támogatásukkal hozzájárultak a jubileumi jótékonysági rendezvény sikeréhez: 

FENYSZÖV (Wolcsánszkyné) 
ÉLKER KFT. MIKLÓS ABC 
IDEÁL-MIKLÓS KERESK.KFT 
(CSILLAG DIVATHÁZ, START 
MŰSZAKI BOLT) 
ÁRVÁI JÁNOS 
TISZA MOZI 
PAPP JÓZSEF oktató 
D. HORVÁTH LAJOS 
TÜRCSÁNYINÉ BÁRÁNY AND-
REA (GABI-MAMI) 
ÚJ FEHÉR KERESK. BT. 
BORSOS KÁROLY 
MÓNIKA VIRÁGBOLT (Jakab 
Attiláné) 
KLENOVSZKI JÁNOS 
BOJTOK GYÖRGYNÉ 
MAROS RÓBERT 
BÉKÉSI KRISZTINA 
CLEOPÁTRA (Nagy Sándor) 
PÁLL ENDRE ISTVÁN 
FADGYAS LAJOS 

NAGY FERENCNE 
PATÓ MIHÁLYNÉ 
PONYOKAI JÁNOSNÉ 
CSÓR ILONA 
PÓLLAINÉ RABI ÉVA 
KISS ATTILA 
TÚRI ANDRÁS (CHIP 
ELEKTRONIK) 
ARANY KORONA SZÖV. (Polgár 
Istvánné Czakó Mária) 
JÚLIUS MEINL "JÉÉ" DISZKONT 
LASA AGROKÉMIAI KFT 
LOSONCZI ERZSÉBET 
TEXTILHÁZ 
SZABÓ IMRÉNÉ 
DRÉHER SÖRÖZŐ 
LEBLANC LAJOS 
FLORIDA 3.SZ. ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS ÉLELMISZERBOLT 
"POLGÁR-TÁRSAK" BT. 
FELFÖLDI ZOLTÁNNÉ 
BORÓCZKINÉ RIEGLER ANNA 

LEZER PENNA(Nagy Sándorné) 
BALOGH ZOLTÁNNÉ 
ERDEI JÁNOS 
ELSTER BT. REZEDA ABC 
"INVESZTÁCIÓS" GMK 
DR. SZABÓ LAJOS 
LOVÁSZ FERENC 
BÚZÁS ÉS FIA KFT. CONAVIS 
KFT. 
SURJÁNY-HÚS KFT (Tóth Tibor) 
BEREK-HUTA KFT. 
HORVÁTH MIHÁLY 
FEHÉR PÁLNÉ 
BUSAINÉ HAJMANN MARIANNA 
ALFÖLDI GABONA RT 
.BUDAPEST TÁNCEGYÜTTES 
KOLLER FERENC KERTÉSZET 
KECSKÉSNÉ HERCZEGH KATA 
ÉS GÁCSI GABRIELLA 
NAGY SÁNDORNÉ Tiszagyenda 
DR.KISS GYÖRGY fogszakorvos 
Fegyvernek 

MATYKO SÁNDOR 
MAKAI GYULA 
SZŰCS SÁNDOR KARÁT BT. 
KISNÉ HAMAR MÁRIA 
ÉVIKÉ VIRÁGBOLT 
KDNP 
LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. 
HAGYMÁSSY MÁRTON 
SZOLNOK SÜTŐIPARI RT. 
MONOKI JÓZSEF Örményesi 
vállalkozó 
TOLNAI LÁSZLÓNÉ Túrkeve NN 
képviselő 
OLLÉ JÁNOS 
NAGY SÁNDOR JONATÁN BT. 
MÉSZÁROS KÁROLY 
LADVÁNSZKY JÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
KONCZI LAJOS 
DOBI JÁNOS 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VlDÉKE 
Független közéleti lap 

Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós. Almásy u.1. 8 : 56/390-002 
Főszerkesztő : Dr. Szabó Lajos 

Számítógépes szerkesztés: Hegedűs József né 

Kiadásért felelős: 
Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

ISSN 0866-1839 
Nyomdai munkák : 

REPRÓ STÚDIÓ SZOLNOK 


