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VÁLLALKOZÁSBARÁT"-E A MUNKAÜGYI KÖZPONT? 
Riport Hevesi Tóth Ferenc 

kirendeltség-vezetővel 

Lapunk év eleji számaiban vállalkozókat szólaltattunk meg, melyek 
egyikében kritikai hangon nyilatkoztak a Munkaügyi Központról. 

Emlékeztetőül idézünk a riportból: „...munkahelymegőrző támoga-
tási kérelemmel fordultunk a Munkaügyi Központhoz. Egy hónap eltel-
tével elutasító választ kaptunk a Megyei Munkaügyi Központtól olyan 
indoklással, hogy a végrehajtási rendelet majd április közepén fog 
megjelenni, holott mi a Jászkun Gazdaság januári számában olvastuk, 
hogy a Munkaügyi Tanács már decemberben meghozta az elosztási 
arányokat..." 

Ígéretünkhöz híven felkerestük a 
helyi Munkaügyi Központ kirendeltség-
vezetőjét, Hevesi Tóth Ferencet, aki 
készséggel válaszolt kérdéseinkre, 
anyagtorlódás miatt azonban csak 
most, két hónapos késéssel tudjuk 
közreadni. Bízunk benne, hogy még 
nem veszített aktualitásából, és tájé-
koztatást nyújt a felmerült kérdésekben 
érintett kedves olvasóinknak. 

- A foglalkoztatási törvény 1997. 
január 1-jén változott. Újonnan került 
bele a munkahelymegőrző támogatási 
forma, melyet a MÜM külön rendelete 
szabályoz. Megjelenését április végére 
jelezték, amely már folyamatban van, 
ezután pedig várjuk a végrehajtási 
utasítást - tájékoztatott a kirendeltség-
vezető (azóta már megjelent - a 
szerk.), a hatályba léptetés pedig július 
elejére várható. 

- Akkor hogyan lehetséges, hogy a 
Jászkun Gazdaság januárban már 
tényként írt a támogatás elosztásáról? 

- Az újságok általában informáló és 
tájékoztató jelleggel, sokszor - mivel 
nem szaklapok - felületesen, nem 
precízen közlik értesüléseiket. ,Azt 
azért tudomásul kell venni, hogy a 
Munkaügyi Tanács persze dönt, leoszt-
ja azokat a kereteket, melyek a követ-
kező évre vonatkoznak, de csak a már 
működő támogatási eszközökre tudnak 
keretet biztosítani. 

- A pályakezdők munkanélküli segé-
lye már megszűnt, a róluk szóló rende-
let is változott, ami többek között a 
pályakezdő munkanélküliek regisztráció-
ja körüli bizonytalanságot is tisztázza. 

- Abban az esetben, ha a szak-
munkástanuló valamely cégnél leg-
alább az utolsó egy évben gyakorlatot 
folytatott, majd a szakmunkásvizsga 
letétele után az illető cég alkalmazta, 
nem volt kötelező regisztrálni, hanem 
csak megjelent az illető foglalkoztató 
bejelenteni a foglalkoztatás tényét. 
Most viszont már az új rendelkezés 

szerint a visszaélések kiküszöbölése 
miatt ezeket is regisztrálni kell Csak a 
rendszerbe belépett, a számítógépes 
nyilvántartásba vett személyeket lehet 
bármilyen célból is támogatni 

- Ha a vállalkozó már megegyezett 
azzal a diákkal, aki nála volt gyakorla-
ton. hogy a vizsgája után őt alkalmazni 
fogja, akkor van-e értelme bejelentkezni 
a Munkaügyi Központhoz9 

- Ha támogatást akar akkor igen. 
- Tegyük fel. hogy levizsgázik, és 

azonnal munkába áii, akkor milyen 
támogatás illeti meg9 

- Kétféle támogatás van: foglalkoz-
tatási, valamint munkatapasztalat-
szerzési támogatás Az előbbi a mini-
málbér időarányos részének az 50 %-
a, az utóbbi esetben pedig július 1-től 
az adható bér a minimálbér 1-2,5-
szerese, képzettségtől függően, mely-
nek 50-100 %-a támogatható. 

- Tehát ezeket a támogatásokat a 
munkáltató kapja, ebből következően a 
munkáltató érdeke, hogy regisztrálják a 
pályakezdő fiatalt? 

- így van Azonban nem feltétlenül 
részesül bárki a fenti támogatások 
valamelyikében. Ez mérlegelési jogkör-
ben van, ami azt jelenti., hogy egyen-
ként meg kell vizsgálnunk, hogy a 
törvény feltételeinek keretén belül tá-
mogatható-e, és munkaerőpiaci szem-
pontból is ajánlott-e támogatni Példá-
ul: ha egyáltalán nincs számítógép 
programozó munkanélküli csak az az 
egy fő elhelyezkedni kívánó, és azt is 
tudjuk, mennyire keresett az a szakma, 
akkor nyilvánvaló, hogy nem adunk 
hozzá támogatást, hiszen anélkül is el 
tud helyezkedni. 

- Tudomásom szerint korábban az 
volt a gyakorlat, hogy a munkáltató 
csak abban az esetben kapott támoga-
tást, ha olyan regisztrált munkanélkülit 
alkalmazott, aki már huzamosabb ideje 
(ha jól tudom, fél éve) nem tudott elhe-
lyezkedni. 

- Pontosan Éppen ezért nem értem 
a reklamációt. Ki kell meríteni az ún. 
tartós munkanélküli fogalmát, ami 
pályakezdő esetén 90 nap, egyéb mun-
kanélkülinél - ahogyan Ön is említette 
- hat hónap. Azért nem kapnak támo-
gatást az első naptól kezdve, mivel 
biztosítani kell egy kis várakozási időt, 
hátha önállóan is el tudnak helyezked-
ni. Korlátozott mértékű pénzeszközzel 
rendelkezünk, ezért, sajnos, nem áll 
módunkban minden igényt kielégíteni. 

Különben rendszeres tájékoztatást 
nyújtunk az illetékeseknek, több száz 
vállalkozónak, cégnek küldünk meghí-
vót, azonban csak 20-30-an járnak 
ezekre az előadásokra, melyeket fo-
lyamatosan tartunk. Ezen felül bárme-
lyik ügyfélfogadási napon az érdeklő-
dök rendelkezésére állnak munkatársa-
im, én magam, valamint havonta egy-
szer a jogtanácsosunk is. Az újságban 
is szoktunk aktuális tájékoztatót közöl-
ni, tehát ha valaki hozzá akar jutni 
ezekhez az ismeretekhez, valami mó-
don bizonyosan megteheti. A kolléga-
nőm évente minden végzős osztályt 
végigjár, tájékoztat, kérdésekre vála-
szol, kazettával segédkönyvvel segít a 
pályakezdő fiataloknak megismerni a 
munkaerőpiacot, az elhelyezkedési esé-
lyeket. A fentiekből kitűnik, hogy szer-
vezetünk igyekszik sokféle módon, és 
lehetőleg minden érintetthez eljuttatni 
az információt, de - mivel akarata 
ellenére senkit nem lehet segíteni -
szükséges az illető befogadó készsége, 
együttműködése., odafigyelése, ennek 
hiányában esetleg kimarad az öt megil-
lető valamiféle kedvező rendszerből, 
juttatásból 

- Remélem, hogy némi tájékozta-
tást tudtunk nyújtani a pályakezdő 
fiataloknak és az őket foglalkoztatni 
szándékozó vállalkozóknak. Megtudha-
tunk egypár adatot a körzet munkaügyi 
helyzetéről9 Hogyan alakul a munka-
nélküliek száma? Mely település van a 
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legjobb, ill. legrosszabb helyzetben? Mi 
a tendencia? 

- A körzeti munkanélküliségi ráta 
jelenleg 18,5 % Ehhez a körzethez hét 
település tartozik: Törökszentmiklós, 
Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, 
Tiszatenyő, Tiszapüspöki és Tiszabő. 
Regisztrált munkanélküli 2800 fö. 
Ebből jövedelempótló támogatásban 
részesül 1500, 350 főnek valamilyen 
okból szünetel az ellátása. Munkanél-
küli ellátásban részesül 728, itt 110 
főnek szünetel az ellátása, és a többiek 
ellátás nélküliek. 

- Megtudhatnánk, hogy milyen ok-
ból szüneteltetik leginkább az ellátást a 
munkanélküliek? 

- Általában GYES, GYED, katonai 
szolgálat, 90 napon beiüli munkavég-
zés céljából. Évek óta tartjuk ezt a 
munkanélküliségi szintet, idényjellegű-
en esetleg 1-1,5 %-os ingadozás ész-
lelhető. Adataink szerint Kuncsorbán, 
ill. Tiszabőn a legrosszabb a helyzet. Itt 
40, ill. 30 % fölötti a regisztrált munka-
nélküliek aránya. Tiszabőn azért keve-
sebb, mert ott rendszeresen magas a 
közhasznú foglalkoztatottak száma 
Körzetünkben a törökszentmiklósi adatok 
a legkedvezőbbek, a 14-15 %-kal. 

- Milyen képet kapunk a munkanél-
küliek összetételéről, ha szakképzett-
ség szerinti megoszlásban vizsgáljuk a 
regisztrált adatokat? 

- A szakképzetlenek aránya elég 
magas, 60% körüli, a fennmaradó 40% 
betanított munkás, illetve szakiskolát, 
szakmunkásképzőt, gimnáziumot, tech-

nikumot, felsőfokú iskolát végzettek 
között oszlik meg. 

- Történik-e átképzés, igénylik-e ezt 
a lehetőséget? 

- Az elmúlt egy évben több mint 
200 főt képeztünk át, 30 %-uk azonnal, 
a többiek egy éven belül el tudtak he-
lyezkedni. A lehetőséghez képest vi-
szonylag kevesen veszik igénybe az 
átképzési formát. 

- Napjainkban milyen szakma iránt 
van kereslet? megtudhatnánk, hogy 
melyek a divatos szakmák? 

- A számítógépes szakmát említe-
ném elsősorban, de hasonlóan kapó-
sak a pénzügyi, társadalombiztosítási, 
munkaügyi, gazdasági ügyintézők. A 
vállalkozók általában olyan embereket 
szeretnek alkalmazni, akik mindenhez 
értenek, őket hívjuk komplex ügyinté-
zőknek. 

- A felsorolásból az derül ki, hogy a 
termeléssel, gazdálkodással kapcsola-
tos szakmák nem igazán kapósak ma-
napság. 

- Képezünk minősített hegesztőt, 
rádió-TV szerelőt, kereskedelmi vég-
zettségűeket, szakácsot, péket, cuk-
rászt, vagy alap- és középfokú számí-
tógép-kezelő, adminisztrátori és vala-
mely idegen nyelvi ismerettel rendelke-
zőket. Alacsonyabb végzettséget 
igénylő szakmák közül: kosárfonó, 
virágkötő és ehhez hasonló kézműves 
szakmákra igény szerint. Nem képe-
zünk azonban kőművest, ácsot, festőt, 
lakatost, esztergályost. Divatos még a 
tehergépkocsi-vezetői, de főleg a sze-

mélyi- és vagyonőr képzés: szinte 
folyamatosan megy egy-két tanfolyam, 
hiszen már majdnem minden ág alkal-
maz biztonsági őrt. 

- Tudvalevő, hogy Önöknél igen 
nagy az ügyfélforgalom. Hogyan tudják 
az ügyfelek dolgait megnyugtatóan 
intézni? 

- Alapvetően szolgáltató jellegű 
intézmény vagyunk, azonban mun-
kánkban karakteresen megjelennek a 
közigazgatási jellegű feladatok is. Egy-
szerre nehéz egy jogszabályi keretet 
betartva, de ugyanakkor szolgáltatva is 
dolgozni. Azonban mégis az az elsőd-
leges cél lebeg a szemünk előtt, hogy 
semmiképpen sem hatalmi szervként 
lépjünk fel, hanem ügyfélcentrikus, 
empatikus ügyintézői munkát végez-
zünk a hozzánk fordulók segítésére. 
Ennek ellenére minket is sok esetben 
kötnek törvényi és eljárási szabályok, 
amelyek nem teszik mindenkor lehető-
vé az ügyfelek kérésének olyan értelmű 
teljesítését, de ha az ügyfél is megér-
téssel együttműködik velünk, akkor az 
esetek többségében mind a magunk, 
mind az ügyfél számára pozitív érzés-
sel és eredménnyel zárhatjuk le az 
ügyeket. Ez ma már minden hivatalnak 
alapvető célja kell legyen. 

- Köszönöm a beszélgetést, és kí-
vánok az elkövetkező évekre is sikeres, 
eredményes és minél kevesebb mun-
kát. 

S 

JÚLIUS 15-ÉN 
AZ 

ÁFÉSZ HÚSBOLTJÁBAN 
Törökszentmiklós, Kossuth út 127. sz. 

a ConAvis teljes áruválasztékát 
ENGEDMÉNYES ÁRON KÍNÁLJUK! 

Július 15-én kedden 
meg is kóstolhatja 

a finomabbnál - finomabb 
baromfi készítményeket' Nézzen be hozzánk - Megéri! 

A ConAvis Rt 
Törökszentmiklósi Gyára 
korszerű üzemi konyhája 
kedvezményes étkezési 

lehetőséget kínál 
a város diákjai részére. 

Heti öt alkatommal 
- hétfőtől péntekig ^ 

diákmenüt biztosítunk, 
melynek ára 120.-Ft/adag* 

Az ebéd - igény szerint - a helyszínen lévő ebédlőben is 
elfogyasztható - 11.30-13,00 óra között 

vagy ételhordóban elvihető. 

Egy heti ebédjegy ára: 600,-Ft. 
Az ebédjegyet minden héten csütörtökön lehet 

megváltani a gyár üzemélelmezési csoportjánál. 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Pánthy út 57. 
Érdeklődni lehet a 390-921/184 telefonszámon. 
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Július 15-én kedden 
meg is kóstolhatja 

a finomabbnál-finomabb 
baromfi készítményeket' Nézzen be hozzánk - megéri! 
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KITŰNTETJEINK 

„A játékhoz sok munka kell. De amikor ez a munka a játék élményét adja, nem érezzük 
többé munkának." 

(Peter Brook) 

KISS SÁNDOR 
Június 20-án meghitt ünnepséget rendeztek a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. 
A Pedagógus napi eseménynek különös színt adott az a tény, hogy iskolánk dolgozója, Kiss Sándor 

tanár úr magas állami kitüntetésben részesült. Magyar Bálint kultuszminiszter - elismerve a hosszú évek 
munkáját, teljesítményét - kiváló dolgozónkat ARANY KATEDRA kitüntetésben részesítette, melyet ked-
ves, baráti szavak kíséretében Szegő János úr, városunk polgármestere adott át. 

Kiss Sándor tanár úr 33 éve nevel-tanít a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában. E hosszú idő alatt munkájával, magatartásával több ezer ta-
nulót nevelt a közösség életének aktív tagjává. Lelkesen, lelkiismerete-
sen tett az egészséges ember, a sportot szerető diák, felnőtt kialakítá-
sáért, formálásáért. Tevékenységi körébe tartozott a raj- és úttörőveze-
tés, a szakszervezeti sporttevékenység szervezése. A közért több fel-
adatot is vállalt: 5 évig a kézilabda szövetség elnöke, 12 évig ÁISB el-
nök volt. Mint edző, 13 évig a megyei I. osztályban szereplő kézilabda-
csapat munkáját irányította, 4 évig a kosárlabdázókat vezette győze-
lemre. Iskolánkban megszervezte a DSE-t. 

Tanítványai az elmúlt évtizedekben szertorna, kosárlabda, atlétika, 
kézilabda sportágakban több megyei bajnokságot nyertek meg. Diákjai 
közül többen élsportolók lettek, országos hírnévre tettek szert, ifjúsági 
és junior országos bajnok, ifjúsági világbajnoki 3. helyezett, s olimpikon is. 

Köszönjük kollégánk odaadó, lelkiismeretes munkáját, s további sok 
sikert és jó egészséget kívánunk, a tanítványok és a munkatársak ne-
vében. 

Iskolavezetés 

HAJIK ISTVÁN 
A Magyar Diáksport Szövetség megalakulásának 10. évfordulója alkatmából ünnepi gyűlést tartoltak 

Kaposvárott Június 20-án. A köszöntő után a szövetség múltjáról, Jelenéről és lövőjéről, a sporthivatal és a 
diáksport kapcsolatáról hallottak beszámolót a megjelentek, majd az ülés zárásaként elismerések, kitün-
tetések átadása következett, 

A jubileumi ülésen szűkebb pátriánkat két 
személy képviselte: Busi Lajos, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Diáksport Szövetség elnöke, a 
megyei közgyűlés alelnöke, valamint Hajik Ist-
ván, a törökszentmiklósi Városi Diáksport Bi-
zottság titkára. 

Hajik István sport-pályafutása 25 évre nyúlik 
vissza. Ez idő alatt városi sportfelügyelőként, 
Martfűn egyesületi ügyvezető elnökként dolgo-
zott, a TSE-nél pedig a minőségi sport irányítá-
sa, a diák- és tömegsport szervezése tartozott 
feladatköréhez. A diáksport területén számos 
atlétikai, kézilabda- és egyéb versenyt szerve-
zett. Az önkormányzat Kulturális, Szervező és 
Szolgáltató Irodájának munkatársaként vonult 
nyugdíjba ez év június 15-én. 

A diáksportban végzett kiemelkedő tevékenységéért az oklevél és a pénzjutalom mellett DIÁKSPORTÉRT-
EMLÉKPLAKETTEL tüntették ki Kaposvárott, a jubileumi ünnepségen. Gratulálunk! 

Sz.Zs. 

Hajik István részére 

A diáksportban végzett 
kiemelkedő tevékenységéért. 
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GONDOLATOK A KÖNYVEKRŐL 
(Ünnepi Könyvhét '97) 

Rendhagyó volt az idei ünnepi könyvhét programja. A Pro Bibliotheca Alapítvány, a Városi Könyvtár és a Helytör-
téneti Gyűjtemény június 6-án 19 órára várta az irodalomkedvelő miklósiakat a Helytörténeti Gyűjtemény kertjébe. 
Sajnos, az időjárás alaposan beleszólt a romantikus elképzelésekbe. így a FORTUNA-DUÓ bent az épületben volt 
kénytelen fogadni a szép számban érkezett érdeklődőket. 

A meghívott vendégek kö-
zül csak Dienes Eszter költő. 
dr. Fehér Imre író, középisko-
lai tanár és a fegyverneki 
Rentz Mátyás író tudott el-
jönni. Sajnos, Darvasi László 
író, költő, Farkas Kálmán író. 
újságíró és lluh István író, 
költő távol maradt betegség 
miatt. 

Batáné Máté Mária könyv-
tárigazgató köszöntőjében 
röviden vázolta az évente 
megrendezett ünnepi könyv-
nap, ill. könyvhét történetét, 
1929-től kezdődően. Eleinte 
az utcán kirakodva igyekeztek 
népszerűsíteni a kezdő írók 
műveit. Sajnos, ma már nem minden 
településen tekintik ünnepnek! Ma a hu-
mán irodalmat lesöprik az asztalról, csak 
a pénzzé tehető tudás érvényesül. Pedig 
kultúránkban tudtuk igazán megmutatni 
magunkat minden időben' Kiadóinkat 
megvásárolták, egy időre megállt a Ma-
gyar Nagy Lexikon kiadása is. (Szeren-
csére ez azóta megoldódott.) 

Miután megköszönte a szponzorok 
segítségét és bemutatta a megjelent 
vendégeket, Wellmann József író, költő, 
középiskolai tanár vette át a szót. Ő ve-
zette a beszélgetést a mai magyar iroda-
lomról és az olvasásról. Ő mindenek 
előtt a könyveket elsirató, panaszos 
hangulatot akarta feloldani optimizmu-
sával, amit mi is megengedhetünk ma-
gunknak' A könyveknek mágikus hatal-

A résztvevők közül néhányan 
muk van erősebbek nálunk. Ne sirassuk 
el, inkább tiszteljük és szeressük! Nem 
kell félteni az internet hatalmától! Vissza 
fogja nyerni szerepét, luxustárgy lesz. Az 
emberek ragaszkodni fognak az olvasás-
hoz, tapintani, érezni akarják a könyvet. 

Kérdése az írókhoz: 
- Mit tartanak fontosnak elmondani a 

könyvről, a könyvhéten? 
Rentz Mátyás rengeteg gyönyörű 

könyvet látott Budapesten, szerette volna 
megvenni az összeset. 

Dienes Eszter véleménye: Nincs 
olyan könyv, ami nem kellene neki. 

Dr. Fehér Imre megállapította, hogy 
eláraszt bennünket egy bizonyos 
..irodalom" Nem erről, hanem a komoly 
értékekről van szó. Iskolai könyvtáros-
ként találkozik azzal a problémával, 

hogy sajnos, egyre kevesebb 
az olvasó, a könyvet szerető 
gyermek. Röviden szólt még 
a most készülő munkájáról: 
emlékkönyvet szerkeszt a 
száz éve született Szélpál 
Árpádról. 

A továbbiakban vendége-
ink még azt fejtegették, hogy 
mi nevezhető könyvnek, mi 
is az irodalom és ki „az író"! 

Ezután dr. Fehér Imre 
bemutatta a beszélgetést 
vezető Wellmann Józsefet 
is, aki Éltető József néven 
erdélyi lapszerkesztő volt. 
Egyik kisregényének fősze-
replője azért gyermek, mert 

oly korban és oly helyen íródott, amikor 
és ahol nehéz volt kimondani a teljes 
igazságot. A román és magyar együtt-
élés érzelmi vonatkozásairól próbálta 
megírni a valóságot. 

A szellemi táplálék mellett svédasz-
talnál is csillapíthatták éhüket a résztve-
vők, majd a beszélgetés kötetlenebb 
formában folytatódott. Később pedig 
háromdimenziós amerikai természetfil-
met tekinthettek meg az érdeklődők 
„Tengeri álom" címmel a Filmcentrum-
ban. 

A városhoz kötődő, önálló szépiro-
dalmi kötettel rendelkező írók, költők, 
pedagógusok, publicisták bemutatását 
tartalmazó kiadványból még kapható a 
Városi Könyvtárban. 

(Hajnal Jné) 

Hogyan lakunk? 
(Ismerkedés a lakáskultúrával) 

Fenti címen rendezett olvasótábort a Városi Könyvtár általános 
iskolás tanulók részére június második felében. Szabó Ferencné és 
Szecsei Istvánné könyvtárosok nagyon színes programot állítottak 
össze a kisebbek és nagyobbak kedvére egyaránt. Szerepelt benne 
sok séta a legszebb házak keresésére, miközben hasznos növé-
nyeket is gyűjtöttek. Jártak egy gipszöntö műhelyben és két 
élménydús kirándulásban is volt részük. Egyik héten Berekfürdőn 
strandoltak, a másikon Gyöngyös, Mátrafüred, Sástó és Párád ne-
vezetességeivel ismerkedtek meg. Természetesen nem hiányzott a 
sok-sok játék sem a programból 

Tanulmányozták a Szép házak, az Otthon és a Lakáskul-
túra című folyóiratokat is, majd a szerzett tapasztalatok birtokában 
elkészítették ..álmaik lakóházát". 

A lakásavató házibulira saját összeállítású műsorral készültek. .Álmaik lakóháza"mellett 
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Utolsó délután vendégeket is hívtak rá, és mindenki 
remekül szórakozott. Volt sok találós kérdés, vetélkedő, nép-
tánc, népzene, vers, dalcsokor. . és végül tombola, rengeteg 
ajándéktárggyal. Mikor pedig már mindenki kellőképpen meg-
éhezett, következett az ünnep fénypontja Olyan ..terülj, terülj, 
asztalkám" varázsolódott elénk a sokféle saját készítésű 
gyümölcstortából és pudingból, hogy még a .Juli-suli-nak is 
dicsőségére vált volna. 

Batáné Máté Mária könyvtárigazgató rövid összefoglaló 
értékelésében nagyon sikeresnek nevezte a tábort A gyere-
kek jól érezték magukat, sok hasznos ismeretre tettek szert, 
és jövőre is megrendezik, ha lesz rá igény. 

A Városi Könyvtár július 1 -29-ig zárva tart, és a belső 
munkák folytatása mellett azért egy kis pihenés is jön végre a 
munkatársaknak. 

(Hajnal Jné) 

Elektronikus könyvek, adatbázisok a világ minden tájáról 

MEGALAKULT AZ INTERNET KLUB 
Napjainkban egyre többet olvasunk, hallunk az INTERNET-ről. Akik 

némi jártassággal rendelkeznek a számítástechnika területén, bizonyá-
ra vágyakozva gondolnak arra, hogy jó lenne kihasználni ezt a nagy-
szerű lehetőséget. A hozzáférés azonban elég költséges, ezért nem 
mindenki engedheti meg magának. 

Azok kedvéért, akik nem tudják 
pontosan, hogy miről is van szó, meg-
próbáljuk egyszerűen, közérthetően is-
mertetni. Az INTERNET a számítógép-
hálózatok telefonvonalakon keresztül 
kapcsolódó, állandóan fejlődő csoportja. 
„Információs autópályának^ is nevezik, 
hiszen hatalmas mennyiségű adatbázis-
hoz férhetünk hozzá általa: többek kö-
zött politikai-, gazdasági-, kulturális- és 
egyéb híreket tudhatunk meg rövid idő 
alatt, hozzáférhetünk kutatási eredmé-
nyek leírásához, játékokhoz, időjárás-
jelentéshez, letölthető számítógépprog-
ramokhoz stb. Segítségével olvashatunk 
elektronikus könyveket, de külföldi kiállí-
tások, képtárak anyaga is megtekinthető 
úgy, hogy közben ki sem mozdulunk a 
szobánkból. Alapvető célja az emberek 
közötti kapcsolattartás segítése és az 

információk cseréje, tárolása. 
Az 1960-as évektől kezdődően jött 

létre, és ma már emberek milliói hasz-
nálják a gazdasági-, oktatási intézmé-
nyektől kezdve az egyéni felhasználókig. 
Városunkban intézményes keretek kö-
zött van lehetőség a használatára, ősz-
től azonban az iskolák számára is bő-
vülnek a hozzáférési lehetőségek. 

A Városi Könyvtár dolgozói és a 
könyvtártámogató alapítvány vezetői 
felismerték az INTERNET jelentőségét. 
Batáné Máté Máriától, az intézmény 
igazgatójától megtudtuk, hogy a Pro 
Bibliotheca Alapítvány 1996-ban pályá-
zatot nyújtott be a Soros Alapítványhoz 
a hozzáférési lehetőség biztosítása ér-
dekében. Céljuk az volt, hogy bárki 
számára lehetővé váljék az információ-
szerzés az INTERNET-en keresztül. El-
sősorban a nonprofit szervezetek érdek-
lődésére számítottak, a pedagógusok-

nak pedig a NAT-ban előírt számítás-
technikai képzésre vonatkozó feladatok 
megvalósításához kívántak segítséget 
nyújtani. 

A pályázatot elnyerték, és a könyvtár 
számítógépparkján keresztül 1997 no-
vemberéig hozzáférhetővé válik a 
„hálózatok hálózata". A lehetőséget 
meghirdették egyéni felhasználók szá-
mára is, így a közelmúltban megalakult 
városunkban az INTERNET Klub. Veze-
tője Szabó Sándor, a könyvtár számító-
gépes szakembere Foglalkozásaikat 
minden hónap harmadik szombatján 
délelőtt 9 órakor tartják, ugyanis hétvé-
gén kedvezményes a telefon-tarifa. A 
témával kapcsolatban több szakkönyv 
áll rendelkezésre, melyek hasznos útmu-
tatót adnak e nagyszerű lehetőség ki-
használásához. 

Sz. Zs. 

„KAPOCS A MOZGÁSSÉRÜLTEK SEGÍTÉSÉRE" 
Jótékonysági bált rendezett a MEOSZ helyi csoportja a fenti alapítvány javára május 30-án a Székács Elemér 

Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakközépiskola ebédlőjében. 
A telt ház mellett tartott rendez-

vényen a jó hangulatról a RONA ze-
nekar gondoskodott. Vacsora után a 
már korábbról ismert, kedves vendé-
gek is felléptek. Karcagról érkezett 
Karczagi Nagy Zoltán és kislánya, 
Zsanett, valamint Andy, Barkóczi 
Zoltán és Ferenczi Béla, A csoport 
tagjai még a márciusi szereplés al-
kalmával kötöttek barátságot a mű-
vészekkel, akik akkor honorárium 
nélkül jöttek el a szórakoztatásukra. 
A Törökszentmiklós és Vidéke áprilisi 
számában közelebbről is bemutattuk 
őket. A május elsejei városi program 
során szintén találkoztunk velük. 

Műsoruk közkedvelt nótákból, régi slágerekből és cigány-
dalokból állt. Zsanett is kedvesen énekelt, ügyesen táncolt 
Bizonyára fogunk még később is találkozni vele. 

Éjfél felé rengeteg értékes tom-
bolatárgy talált gazdára a sok szí-
ves adakozó jóvoltából. 

Az est sikerét segítők népes tá-
bora felsorolhatatlan. Több, mint 
száz támogató: egyéni vállalkozó, 
társas cég, vállalat, munkahely, rt., 
bt., kft. dolgozói járultak hozzá az 
alapítvány gyarapításához. Szinte 
hihetetlen, hogy ebben a rideg, 
pénzhajszoló világban még mindig 
akadnak, akik meghallják a kérő 
szót' 

A törökszentmiklósi MEOSZ 
Csoport vezetői és tagjai - bár már 

egyéb fórumokon is megtették - ismételten köszönetet mon-
danak mindannyiuknak emberségükért és áldozatkészségü-
kért. 

(Hajnal Jné) 

Karczagi Nagy Zoltán és kislánya. Zsanett 
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TARTALMAS TANÉVÜNK VOLT 

Iskolánk, a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola a város 
egyik legnagyobb létszámú 
iskolája. A 755 gyereknek 
ebben a tanévben is sokféle 
programot szerveztünk, mert 
hiszünk abban, hogy a gyere-
keknek a tanulás mellett az 
értelmes és érdekes diákévek 
maradandóak lesznek. Ter-
mészetesen azt is szeret-
nénk, ha arra is emlékezné-
nek, hogy ezt a Kölcsey isko-
lától kapták! Az évzáró és a 
ballagási ünnepély egy ilyen 
jellegű számadásra mindig 
ragyogó lehetőség. Itt szeret-
ném megemlíteni, hogy 2. 
éve ezt a két ünnepélyt kü-
lönválasztottuk. 

A magas tanulói létszám 
maga után vonja az elsős és 
nyolcadikos tanulók szülei-
nek, vendégeinek létszámnö-
vekedését is, hiszen ők több-
nyire ezen ünnepélyek felnőtt 
résztvevői. A 755 tanuló 
mellett tehát a 300-400 fős 
vendégsereg örvendetes is 
lehetne egyik oldalról, de úgy 
tapasztaltuk, hogy nem tud-
tuk bensőségessé tenni egyik 
korosztálynak sem az ünne-
pélyt. Ráadásul rossz idő 
esetén ennyi embert nem tu-
dunk megfelelően elhelyezni. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy 
újra visszatérünk a külön balla-
gási és külön tanévzáró ünne-
pély megtartásához. Örülünk 
annak, hogy ez már 2 éve 
megértésre, sőt jó visszhang-
ra talál vendégeink körében. 

Az 1996/97-es tanévünk 
sok örömet és sikert hozott 
tanulóinknak, nevelőinknek. 
Kiemelkedő eredményeket 
értek el tanulóink ismét váro-
si, megyei, sőt országos ver-
senyeken. A sikerekről az 
aulában rendezett oklevél-
kiállítás tanúskodott, amelyet 
májusban már közkinccsé 
tettünk (magunknak, a szü-
lőknek és vendégeinknek). Itt 
kellett szembesülnünk azzal, 
hogy „csak" 200 oklevelet tud-
tunk kitenni, nem fért ki a 
többi 100. 

A versenyek számát nö-
velte ebben az évben az, 
hogy a Petőfi és a Hunyadi 
Általános Iskola a névadójá-
hoz kapcsolódóan városi ta-
nulmányi versenyt rendezett 
külön-külön. A színvonalas 
összeméretésnek örültünk. Jó 
volt látni, hogy az egykorú 
gyerekek milyen büszkék a 
szellemi értékeikre, legyen az 
Bercsényi, Bethlen, Hunyadi, 
Kölcsey vagy Petőfi iskola 
tanulója1 (Nemcsak a biciklire 
vagy edzőcipőre büszkék1) A 

tük be városunkban elsőként 
a gyógytestnevelés oktatást 
órarendszerűen. Sajnos, na-
gyon sok gyermeknek szük-
sége van rá országszerte. 
Ezért volt most már meg-
nyugtató, hogy iskolánkban 
ezekkel a tanulókkal is szak-
szerűen foglalkozzanak! Isko-
laorvosunk lelkiismeretes 
szűrővizsgálata után, az ötö-
dik évfolyamtól kezdve 
gyógytestnevelő tanárunk 
1996 szeptemberétől külön 
csoportban foglalkozik a diá-
kokkal. A többi testnevelő 
tanárunk is elvégzett egy 
gyógytestnevelői tanfolyamot, 
így ők is tudatosan fogják 
végezni minden órán ezt a 
tevékenységet. 

Rendőrségi segítség a gyermeknapon 

tanulóink nagyon szépen sze-
repeltek - ezt a szülők, neve-
lők konkrétan tudják, itt most 
nem kívánom felsorolni a 
neveket és helyezéseket. 

A tanulmányi és sportver-
senyeken való részvételünk 
azért is nagyon hasznos, 
mert gyerekeink így eljuthat-
nak más iskolákba is. 

A sportsikerek ebben a 
tanévben is megismétlődtek. 
Az atlétika, kézilabda és kis-
pályás labdarúgó tornákon 
újra sok kölcseys diák állha-
tott a dobogóra' A testneve-
lés-tagozatos oktatás válto-
zatlanul sikerekkel bizonyítja, 
hogy Törökszentmiklóson is 
sok tehetséges diák van! Ki-
tartó, következetes munkával 
sportolóink és testnevelő 
edzőink sok éremmel büsz-
kélkedhetnek ismét. 

Ebben a tanévben vezet-

Szintén újdonság volt ná-
lunk a képzőművészeti okta-
tás egy magasabb szintű 
formája ettől a tanévtől. Szol-
nok és Kunszentmárton után 
a mi iskolánkban is beindult a 
Vizuális Alapiskola. Évek óta 
kiemelkedő volt nálunk ez a 
terület is. Délután 2 csoport-
ban, nagyobb óraszámmal, 
önköltséges formában dol-
gozhattak tehetséges tanuló-
ink. Iskolai, városi pályázato-
kon, valamint a Megyei Műve-
lődési Központban színvona-
las kiállításokat rendezhettek. 
Itt is döntő szerepe volt egy 
művésztanár felfedező, irá-
nyító munkájának a gyerekek 
tehetsége mellett. Minden 
sikeres tevékenységünk (le-
gyen az tanulmányi, sport vagy 
képzőművészet), megszállott 
tanáregyéniséget takar. 

A zenei oktatásunkra is 

büszkék lehetünk. Nagy lét-
számú énekkarunk van 
évente. A területi Éneklő Ifjú-
ság versenyen jól szerepe-
lünk, fellépéseink - úgy érez-
zük - színvonalasak. Érdek-
lődő diákjainkat több éve Bu-
dapestre és a helyi diákhang-
versenyre is eljuttatjuk. Re-
méljük, később is többen 
fognak ezekre a koncertekre 
emlékezni, és a komolyzené-
nek igazi barátai lesznek. 
Zeneiskolás tanulóink száma 
is növekvő. Cselló, zongora és 
kürt megyei versenyeken vá-
rosunk hírnevét ők is öregbítik. 

Ősszel az alapítványunk 
ismét rendezett szülők-
nevelők vacsoráját, amelyet 
csak megköszönni tudunk 
minden támogató résztvevő-
nek. Az alapítványunk gyara-
podott, ezért sok mindent 
tudott biztosítani tanulóink-
nak. A jól működő diákön-
kormányzatunk által szerve-
zett Kölcsey túra résztvevői-
nek költségmentes volt a 
kirándulás, de tudott segíteni 
az osztálykirándulások rászo-
ruló tanulóinak is. A „Zöld 
utat a tudáshoz" alapítvá-
nyunk tehát segíti tanulóink, 
iskolánk több tevékenységét is. 

Véleményem szerint em-
lékezetes volt decemberben a 
szülőknek rendezett Kará-
csonyi estünk is, ahol szinte 
minden osztály szerepelt egy-
egy kedves műsorszámmal. 
Csodálatos hangulatot lehe-
tett tornatermünkben is vará-
zsolni a fenyőfa körül. 

Iskolánk minden évben 
rendez Madarak és fák napját 
is, mert biológus tanáraink 
kitartóan szorgalmazzák a 
természet védelmének fon-
tosságát. 

A Kihívás Napját is ter-
mészetesen aktívan végig-
sportoltuk. Az igazi tömeges, 
játékos mozgásra nagyon jó 
lehetőség ez diákjainknak, 
tanárainknak egyaránt. A 
szülőkkel is tartottunk az év 
folyamán egy családi sport-
napot, amelyet - mint kiderült 
- jó lenne gyakrabban ren-
dezni. 

Végül, de nem utolsósor-
ban, volt 2 sikeres hulladék-
gyűjtésünk is. Az ősszel 
gyűjtött pénzből tudtuk meg-

Az évzárókon mindig szembesül a tanár , a diák 
és a szülő azzal,hogy nemcsak az év telt el gyor-
san, hanem mennyi minden is történt ilyen 
rövid idő alatt. 
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vásárolni egész évben a 
könyvjutalmakat, okleveleket 
és kevéske játékot a kiseb-
beknek. A tavaszi gyűjtésből 
az osztályok kirándulni men-
tek. Ez utóbbi gyűjtéssel kü-
lönben a Szeme Kft. által 
meghirdetett versenyen a 
városban elsők lettünk, ezért 
még külön pénzjutalmat is 
kaptunk. 

Sok segítőnk volt ebben a 
tanévben is, akiknek köszö-
nettel tartozunk. A szülők 
minden rendezvényünket 

szép számmal támogatták. 
Sportmezeket tudtunk venni a 
ConAvis és a Gabona Rt. 
segítségével, videót és TV-t 
egy önkormányzati képviselő 
támogatásával. Pályázatok 
és képviselői támogatások 
összegyűjtésével, végül a 
polgármester úr és a Kulturá-
lis Iroda segítségével megvá-
sároltunk egy digitális zongo-
rát. Ezt 2 éve tervezgette az 
ének szakos kollégánk az 
iskolai ünnepélyek és más 
zenei fellépéseink színvona-

lának emelése érdekében. 
Ebben a tanévben külö-

nösen jó volt az együttműkö-
dés a Közigazgatási és Nép-
jóléti Irodával. 

A Városi Rendőrkapitány-
ság is sokat segített a gyer-
meknapon és egyéb vetélke-
dőkön. Természetesen voltak 
nekünk is kudarcaink és van-
nak problémáink. De a szep-
temberi újrakezdéshez jobb, 
ha a sikereket és az eredmé-
nyeket idézzük fel, mert tanu-
lónk, nevelőink és a szülök 

hite ezekből táplálkozik' 
Végül köszönjük, hogy 

110 család bízott bennünk, és 
a Kölcsey iskola első osztá-
lyába íratta be gyermekét! így 
tanulói létszámunk szeptem-
bertől már 792 fő lesz. Ezért 
talán jövőre még több sikerről 
számolhatok be... 

Ferencz Jánosné 
igazgató 

Információink szerint a városban és körzetében az év első fele bűnügyi szempontból „csendesebb" volt a koráb-
biakhoz képest, „csak el ne kiabáljuk" - tette hozzá a kapitányság illetékese. 

A bűnelkövetések 75-80 %-a vagyon ellen irányul, amelyeknek a gyors felderítésében a lakosság is nagyon sokat 
segíthet. Erre több negatív és pozitív példa is előfordul a gyakorlatban. Nyomatékosan hangsúlyozták, hogy nem az a 
kérésük, hogy az állampolgár közvetlenül beavatkozzon az eseményekbe, hanem az, hogy a legrövidebb időn belül a 
107-es telefonon (ami térítésmentes!) értesítsék a rendőrségi ügyeletet, s a többi már a szakemberek dolga. 

Miután a piaci szezon beindult, elszaporodtak a zsebtol-
vajlások, amelyre persze mi állampolgárok „újratermeljük" a 
kínálkozó alkalmakat a bevásárlókosár aljára odavetett pénz-
tárcáinkkal, kulcsainkkal, értéktárgyainkkal. Örömmel üdvö-
zölték azt a tényt, hogy a hangosbemondó erre figyelmeztet 
is. Jó néven vennék, ha az is elhangzana, hogy legtöbbször 
rendőr is tartózkodik a piacon, s hozzá is fordulhatnak a sér-
tettek. 

* 
Ugyancsak elszaporodtak a hobbikertekben a zöldség- és 

gyümölcslopások. Minthogy a rendőrség alacsony létszáma 
miatt ilyen járőrözésre képtelenség embereket biztosítani, 
ismételten a lakosság érdemben tud segíteni. Kérik, hogy 
használják ki a rádiótelefon adta lehetőséget, ami nagyon 
gyors intézkedést garantál. Minden bizonnyal a Polgárőrség-
ben is további lehetőségek rejlenének a tolvajlások megelőzé-
sében és visszaszorításában, de a kiskerttulajdonosok össze-
fogásában is. 

Sajnos „sláger" a kerékpárlopás is, főleg a komolyabb ér-
téküeké. Az utóbbiaknak legtöbbször még nyilvántartási szá-
ma sincs, s ez a nyomozati munkát nehezíti, olykor még lehe-
tetlenné is teszi. Az is sajnálatos körülmény, hogy sok eset-
ben ezek a kerékpárok nincsenek lezárva, vagy-valamihez 
rögzítve (az egy másik tényező, hogy közterületeken, üzletek, 
vendéglátó egységek előtt megfelelő mennyiségű, rögzítésre 
alkalmas tároló sincs. 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a bejelentett rendőrségi 
létszámfejlesztés - amely országosan közel 4000 főt jelent -
ma még csak a tervezés szintjén ugyan, de 33 fős állomány-
gyarapítást jelentene a kapitányságon és a hozzá tartozó kör-
zetben. 

* 
Elszaporodott a nyilvános telefonfülkék rongálása is. An-

nak ellenére, hogy ezek riasztóval vannak felszerelve, kérik az 
állampolgárok segítségét, ha rongálásokat észlelnek, ugyanis 
ezek közcélokat szolgálnak. Ezzel együtt megjelent a 
végtelenített telefonkártya is, ami ellen a MATÁV Rt-nek kell 
megtenni a szükséges intézkedéseket. 

* 

A városban a közelmúltban két esetben kellett nyomozást 
indítani a hamis 5000 forintos bankjegy eredetét illetően. Köz-
reműködésre kérnek és kellő óvatosságra intenek bennünket 
a rendőrség dolgozói. A hamis bankjegyek legtöbbször akkor 

cserélnek gazdát, amikor nagyobb összegű kifizetés történik. 
Ilyenkor ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy felszínesen 
nézzük meg a pénzt. Ezek fénymásolatok, s tapintásra simák, 
fényesek; nem úgy, mint a valódi, amelyen ujjal tapinthatóak 
a minták domborulatai. Egyébként kétes esetekben az OTP, a 
Posta és a pénzintézetek készségesen segítenek a 
„hitelesítésben", annál is inkább, mert erre a célra megfelelő 
műszerük is van. 

* 
Rablás bűntett alapos gyanúja miatt indult eljárás a fiatal-

korú L.L. és S.B. ellen, akik 1997. június 2-án a késő esti 
órákban, a sértett K.J. helyi lakos kertes házának kerítésén 
átmászva, arcukat eltakarva, a lakásajtót befeszítve kész-
pénzt tulajdonítottak el. A sértett, miután felébredt, igyekezett 
megakadályozni a tettesek távozását, ám sikertelenül. Az 
eseményt követő napon az adatgyűjtés során a környékbeliek 
közreműködésével, pontos személyleírás alapján sikerült el-
fogni a tetteseket. Egyikük ellen lopás ügyben már korábban 
is volt eljárás. Beismerő vallomást tettek, s az eljárás folya-
matban van. 

* 
1997. június 21-én a hajnali órákban egy ismeretlen tele-

fonáló bűncselekményt elkövető jelekre hívta fel a rendőrségi 
ügyelet figyelmét, ugyanis a Kossuth út 123. sz. alatti szalag-
ház parkolójában gyanúsan viselkedő személyek egy sze-
mélygépkocsi ajtaját kísérelték meg kinyitni. A pillanatokon 
belül helyszínre érkező járőr B. József és B. Zsolt testvéreket 
a helyszín közelében elfogta, akik éppen egy Lada Szamara 
ajtaját akarták kinyitni. Valószínű más gépkocsifeltörésekben 
is gyanúsítottak, amely részben be is bizonyosodott. Eljárás 
folyik ellenük. 

* 
Betöréses lopás alapos gyanúja miatt folyik eljárás P. J. 

ellen, aki a nappali órákban az egyik Táncsics Mihály úti la-
kásba behatolva készpénzt és ékszereket tulajdonított el, na-
gyobb értékben. (A dolog fonákja, hogy a behatolás előtt a 
házőrző kutyákat hússal megetette.) Néhány nappal később 
az egyik szórakozóhelyről jelezték, hogy egy személy éksze-
reket kínál eladásra. Személyleírás alapján rövid időn belül 
sikerült elfogni a gyanúsítottat. Az ékszereket lefoglalva, elő-
zetes letartóztatás mellett folyik a büntetőeljárás. 

Herczegh M. 
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(és kérdőjelekkel...) 

Az űrhajósok azt állítják, hogy a vi-
lágűrből szabad szemmel három emberi 
produktum látható: a Kínai Nagyfal, az 
egyiptomi piramisok és New York sze-
méthegyei. Tény, hogy a különböző 
hulladékokkal egy-egy város vagy or-
szág, hovatovább az emberiség nem-
igen tud mit kezdeni. Nem is beszélve a 
veszélyes és különlegesen veszélyes 
ipari és egyéb hulladékokról1 Világossá 
vált, hogy nem jelenthet megoldást a 
tengerbe történő süllyesztés, de a be-
ton-szarkofágba „zárás" sem. 

A természetes eredetű szerves hul-
ladékok zöme már 800 °C hőmérsékle-
ten elég úgy, hogy nem marad vissza 
veszélyes égéstermék (vágóhídi hulla-
dék, elhullott állatok, fertőző kórházi 
anyagok, stb.). Nem így viszont a kom-
munális eredetű hulladékok. Ez esetben 
ugyanis 1000 °C-os hőmérsékletre és 
számos segédberendezésre (por- és 
gázszűrők) van szükség, ellenkező 
esetben a veszélyes fémgőzök (higany, 
kadmium, cink, stb.) a szabadba távoz-
nak. Közben a visszamaradt salakanyag 
és a szűrők által megkötött por - ha 
kisebb mennyiségben is - de ismételten 
újratermeli a veszélyes hulladékokat. 
Mindemellett egyes mérgező anyagok 
^pi. a fáradt olajok dioxinja) csak 1400 

C felett ártalmatlaníthatok, s több tűz-
és robbanásveszélyes hulladék semle-
gesítése is komoly problémát jelent 
(festékek, hígítók, PVC, számtalan 
növényvédőszer, stb.). Magyarországon 
ilyen magas hőmérsékleten üzemelő 
égető még nem működik. 

Nyilvánvaló, hogy az előző globális 
gondok a csúcstechnológiában avatot-
tak figyelmét is felkeltették, elsősorban 
az USA-ban, Japánban, Nagy-Britan-
niában és Németországban. Az alapku-
tatásban az Egyesült Államok jár az 
élen, és érdekes módon az új hulladék-

megsemmisítési technológia az űrkuta-
tásnak lett a „mellékterméke". A szán-
dék ugyanis az volt, hogy modellezzék a 
különböző űreszközök Földre visszatérő 
egységeinek a légkörbe való belépéskor 
bekövetkező felizzását, s ennek megfele-
lő hővédő burkolatokat alakítsanak ki. E 
feladattal az Űrhajózási Hivatal (NASA) 
az amerikai Plasma Energy Corpo-
ration-t bízta meg, amely a 80-as évek-
ben felismerte, hogy az űrcélokra kifej-
lesztett ún. plazmasugaras technológiá-
nak környezetvédelmi, hulladékmeg-
semmisítési alkalmazása is lehetséges. 
Az eljárás továbbfejlesztése japán cégek 
közreműködésével meg is történt. 

Hogyan összegezhető ennek a tulaj-
donképpeni XXI. századi technológiának 
a lényege? A plazmasugár nem más, 
mint elektromos áram segítségével - az 
ívhegesztéshez hasonlatosan, csak ott a 
hőmérséklet „mindössze" 3500-4000 °C 
- igen magas, több mint 10 000 °C 
elérése. Ezen a hőfokon az anyagok -
így persze a legkülönbözőbb hulladékok 
is - 6000 °C-ra hevülve lebomlanak 
elemi alkotórészeikre. Ebben az állapot-
ban tehát már nincs értelme a PVC-nek, 
a dioxinnak, a mérgező festékeknek, 
stb. Annál is inkább, mert az anyag e 
negyedik (a szilárd, a légnemű és a 
cseppfolyós mellett) halmazállapotában 
- amit plazmának nevezünk és az eljá-
rás is erről kapta a nevét - , csak egy 
forró gáztömeg létezik, amely az atom-
törzseket és az arról leszakadt elektro-
nokat tartalmazza. (Egy vas vagy alu-
mínium atomot a pozitív töltésű atom-
mag a körülötte mozgó meghatározott 
számú, negatív töltésű elektronok alkot-
ják, ..héjakat" képezve. Ha a legkülső 
..héjról" leszakadnak az elektronok, a 
tulajdonképpeni atomtörzsről beszélünk. 
Ez a jelenség játszódik le igen magas 
hőmérsékleten a Napban, a villámlás 

alkalmával, stb.) Ennek a forró plazmá-
nak az irányított lehűtésével a különbö-
ző fémek kinyerhetők, a keletkező gázok 
pedig tisztítás után fűtőgázzá alakítha-
tók. A megmaradt üvegszerű anyag 
ártalmatlan, akár zúzalékkőként is fel 
lehet használni. A felhalmozódó pernye 
a rendszerbe visszatáplálva ugyancsak 
üveges anyaggá alakítható. A szakem-
berek szerint az üzem anyagkibocsátása 
a környezetbe gyakorlatilag elhanyagol-
ható, s megfelel a legszigorúbb környe-
zetvédelmi előírásoknak is. 

Jelenleg a Földön 43 ilyen plazma-
égető működik: legtöbb az USA-
ban(11), Kanadában (7), Japánban (7), 
Kínában (6), Németországban (4), egy-
egy pedig Dél-Koreában, Taiwanon, 
Ausztráliában, Brazíliában, Spanyolor-
szágban, Franciaországban és Svédor-
szágban. 

A közelünkben tervezett mű megépí-
tése fölöttébb költséges (kb. 5 milliárd 
Ft), de az üzemeltetés sem olcsó: napi 
áron számolva csak azzal a hulladékkal 
érdemes foglalkozni, amely megsem-
misítéséért kilónként 200-250 Ft-ot 
fizetnek, s 5-10 évre leköthető belőle 
napi 50 tonna, ugyanis az égetés folya-
matos üzemelésű. A helyigénye - a 
szociális és adminisztratív épületeken 
túl - csekély: 500 m alapterületű, 6 m 
magas objektum, amely 50 m-es bizton-
sági sávot igényel. 

Nos, tisztelt Olvasó, ez az elképzelt 
beruházás lényege, amely kétségkívül a 
jövő századi hulladékmegsemmisítési 
eljárás körvonalait sejteti. Óhatatlan 
viszont, hogy ne ébresszen bennünk 
kételyeket, kérdéseket egy ilyen objek-
tum gondolata közvetlen környezetünk-
ben! A legelső kétely abból származik, 
hogy keveset vagy szinte semmit sem 
tudunk a tervről. Talán nem ártana egy 
országgyűlési képviselői interpelláció a 
környezetvédelmi miniszterhez címezve! 
Az ismertetőből kitűnik, hogy nem papír-
és egyéb hulladékot semmisítenének 
meg - mert az nem kifizetődő - hanem 
inkább veszélyeseket. Milyeneket? Hon-
nan származnának ezek a hulladékok? 
Csak hazánk területéről, vagy vállalna 
az üzem bérmunkát is? Hogyan szállít-
ják majd ezeket az anyagokat és milyen 
útvonalakon? Ugyancsak kitűnik az 
ismertetőből, hogy a napi 50 tonnás 
égetés feltehetően azt jelenti, hogy na-
ponta jönnek-mennek a jármüvek - akár 
településünkön is keresztül - a nem 
tudjuk, milyen veszélyes hulladékkal, s 
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ezeket baleset is érheti, a környezetbe 
kerülhet a mérgező vegyület, stb Ki ad 
erre garanciákat és milyeneket? Hogyan 
garantálják az őrzésüket, mert a mai 
világban minden elképzelhető? Hogyan 
biztosítják a szállítási útvonalakat? A 
rendszer anyagkibocsátása a környe-
zetbe elhanyagolható. Mennyire? Melyek 
ezek az „elhanyagolható" kibocsátott 
anyagok? Mi várható 15-20 év múltán? 
Az bizonyára nem, hogy a mi kis Kár-
pát-medencénkből majd egyszerűen 
kifújja a szél a felhalmozódó pernyét 

vagy hasonlót. Kétely az is, hogy nem 
érzékeljük igazán az agresszíven előre-
törő piac és az emberiség jövőjét nemes 
értelemben, átgondoltan vigyázó szán-
dék hatását. Mert ezek gyakran elmo-
sódnak, erről az elszabadult, parttalan 
reklám gondoskodik. Szinte már az 
ember belső békéjét is megzavarják. Az 
is kitűnik, hogy hasonló égetők a Föld 
gazdagabb felén működnek - hisz' drá-
ga a megépítése - , de egyúttal azt is 
jelenti, éppen a felfokozott ipari tevé-
kenységük miatt, hogy iszonyatos 

mennyiségű mérgező hulladék deponá-
lódott fel, s tényleg kezdeni kellett vele 
valamit. Hazánk is hasonló helyzetben 
van? S ha valóban szükséges Magyar-
országon már egy ilyen ipari létesít-
mény, nem akadna egy ritkábban lakott, 
másra már nem használható terület? Jó 
lenne, ha ezekre a kérdésekre valahol 
és valahogyan választ kapnánk... 

Herczegh M. 

„EGYÜTT - EGÉSZSÉGESEBBEN!" 
(Beszámoló a június 14-ei egészség-napról) 

.. Nekünk nem a betegségeket kell kezelnünk, hanem az életvitel hibáival 
kell foglalkoznunk. 
Ha megszüntetjük az életvitel hibáit, a betegségek maguktól eltűnnek." 

Are Wearland 

Június 14-én, szombaton sikeres rendezvény színhelye volt a Vá-
rosi Művelődési Központ. A Heuréka Üzletház a művelődési intéz-
ménnyel együttműködve egésznapos (9-19 óráig tartó) programot 
szervezett, melynek fő támogatói a Lélekmentő Alapítvány, a Kultu-
rális Szervező és Szolgáltató Iroda, a ConAvis Rt. és a FITOLAND 
voltak. 

mekben zajló gyógyító praktikákból sajnos kimaradtam. 
(Remélem azonban, hogy hamarosan pótolhatom ezt, s ki-
próbálhatom magam is pl. a köpölyözést vagy esetleg a 
moxa-t, hiszen az ezzel foglalkozó Lévai Borbála és Táncos 
Dénes szolnokiak lévén gyakori vendégei a Heuréka Üzlet-
háznak.) A délelőtti előadásokról is dicsérő szavakat hallot-
tam, de ezekről nyilatkozni nem tudok, mivel csak koradélután 
jutottam el a Művelődési Központba. 

A délután folyamán először Szikóiné Kánya Éva miskolci 
tanár-nemeskőgyógyász előadását kísérhették figyelemmel az 
ásványok és azok gyógyhatása iránt érdeklődők. Ez a gondo-
san felépített, verses keretbe foglalt - s a témához illően -
nemes egyszerűséggel elhangzott előadás méltán aratott 
nagy tetszést a 30-40 főnyi hallgatóság körében. 

Őt követte a kecskeméti illetőségű Erdősi Imre 
pszichotronikus, akitől egy lazább, beszélgetésszerü előadást 
hallhattunk. Témájának központi gondolata a harmonikus élet 
kialakításának fontossága volt. Ő is, mint később egy másik 
előadó kiemelte a szeretet - életünkben játszott lényeges -
szerepét. 

Ezután Zeolit-termékekről szóló bemutató előadások kö-
vetkeztek, melyek hasznos tanácsokkal szolgáltak a jelenlé-
vőknek. 

A nap utolsó előadójára várva sem telt hiábavalóan az idő. 
A pódiumteremben - kuriózumként - nyilvános fehérmágián 
vehettünk részt Sendula Józsefné sámánasszony jóvoltából. A 
bátor jelentkezőkre ..énekelt" ráolvasások azóta már bizonyára 
kifejtették jótékony hatásukat. 

Egy szuggesztív egyéniséget, egyesek szemében talán 
kissé különc fiatalembert ismerhettek meg azok, akik türelme-
sen megvárták a kissé késve kezdődött utolsó előadást. Kis 
Schirilla György pszichológus immár a pódiumteremben ösz-
szesereglett népes hallgatóság előtt beszélt meggyőzően a 
korábban már többször hangsúlyozott szeretet rendkívüli 
erejéről, gyógyító hatásáról. Előadása nagysikerű könyvének 
címét viselte: Változz meg szeretetből' 

Lévai Borbála, a Lélekmentő Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 

megnyitja a rendezvényt 

bé fontos: a nap folyamán itt megfordult kb 

A téma iránt 
érdeklődők és a 
gyógyulni vágyók 
előadásokat hall-
gathattak, termé-
szetes gyógymó-
dokkal ismerked-
hettek (az ősi 
praktikáktól a 
fényterápiáig szé-
les volt a skála), 
részt vehettek ter-
mékbemutatókon, 
illetve vásárolhat-
tak különféle 
egészségünket 
védő termékeket, 
gyógyászati esz-
közöket, kiadvá-
nyokat. És ami 
talán nem kevés-

250 látogatónak, 
árusnak, előadónak, a témával foglalkozó szakembernek 
lehetősége nyílt eszmecserére, együtt gondolkodásra, vagy 
egyszerűen csak kötetlen beszélgetésre. S akik éltek ezzel a 
lehetőséggel, vagyis elfogadták a Heuréka c lapban több 
alkalommal is közzétett meghívást, azok egészen biztosan 
nem bánták meg, hogy eljöttek a rendezvényre. 

E sorok írója is ott töltötte többedmagával a délutánt, s ré-
szese lehetett a rendkívül gazdag programnak. Nem volt 
könnyű a választás, hiszen az egyik teremben egymást követ-
ték az érdekes előadások, a'pódiumteremben és az előtérben 
is bőven akadt látni- és vásárolnivaló. Egyszóval jellemezve: a 
Művelődési Központ emeletén nagy volt a jó értelemben vett 
nyüzsgés (lásd a fotón). 

Engem elsősorban az előadások vonzottak, s így a kistér-
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Lebilincselő stílusban előadott mondandóját számos pél-
dával illusztrálta. Végül kedvenc versének, a szinte ars poeti-
ca-ként hangzó Váci Mihály: Még nem elég' c. költeménynek 
lelkes interpretálásával búcsúzott tőlünk. 

A napot tombolahúzás és az autodidakta módon alkotó 
művészek pályázatának eredményhirdetése zárta. 

A jelképes összegű belépőjegy a szervező ötlete alapján 
tombolajegyként is szolgált, azonos esélyt adva minden részt-
vevőnek. A nyereményeket, amelyek között nemcsak ajándék-
tárgyak, hanem gyógyító alkalmakra szóló részvétel is szere-
pelt, maguk az árusok, illetve a gyógyítók ajánlották fel. 

A nem hivatásos művészek részére meghirdetett pályázat 
felhívására 19 alkotó jelentkezett elsősorban persze a város-
ból és a közeli településekről. Ők 3-3 művel kiállításon is 
bemutatkoztak a közönségnek, s a VERA IKON Alapítvány 
zsűrijének értékelése alapján szép emléktárgyakat is átvehet-
tek a szervezőktől. 

Vásári kavalkád a pódiumteremben 

ágával. Pestre jártam előadásokra, s az ilyen alkalmakon 
találkoztam, ismerkedtem meg a június 14-ei rendezvény 
résztvevőinek, előadóinak többségével. Elvégeztem a Reiki I. 
és II., valamint lélekgyógyász és személyiségfejlesztő tanfo-
lyamokat. 

- Egy másik oldaláról is ismerem Önt. Tudom, s most már 
szélesebb körben is ismert, hogy kedveli a képzőművészetet, 
s önkifejezésként műveli is azt. Grafikákat készít, fest és 
szobrászkodik. Pedig ezek is eléggé időigényes foglalatosságok. 

- Igen, sőt egy ideje versírással is foglalkozom. A művé-
szet iránti érdeklődésem sugallta a Heuréka c. lapban a kultu-
rális oldal indítását, a nem hivatásos művészek bemutatását, 
s most ezt a látványosabb, pályázattal összekapcsolt bemu-
tatkozási lehetőséget, melyeket úgy érzem, örömmel fogadtak 
és fogadnak a lap olvasói és természetesen az érintettek 
egyaránt. 

- Hatalmas energiával rendelkezik, ami további tervekre, 
feladatokra sarkallja. Hallhatnánk ezekről? 

- Szeretnék egy alapítványt létrehozni a művészetek va-
lamelyik ágát kedvtelésből művelők pártolására, illetve a pá-
lyakezdők segítésére. Későbbi tervem: az irodalommal foglal-
kozók munkáiból egy antológia megjelentetése. Ezen kívül 
közelebbi célom, célunk (hiszen nem egyedül készítem), hogy 
a nemrégen megjelent Léleküdítő Magazinunkat országos 
terjesztésűvé fejlesszük. S mivel a jelzések azt bizonyítják, 
hogy eredményes, hasznos volt az egészség-nap, szeretnénk 
az ősszel még egyet megrendezni. 

- Én őszintén remélem, hogy ezek a tervek, vágyak meg-
valósulnak, amihez kívánok további lelkes munkát, kitartást, 
erőt, egészséget Önnek és családjának is, hiszen ők szolgál-
nak biztos hátterül ezen feladatok elvégzéséhez! 

Magunknak pedig kívánok minél több hasonlóan érdekes 
rendezvényt, rászoruló embertársaimnak pedig hatékony 

gyógykezeléseket 
F.K.I. 

Az egésznapos rendezvény szülőatyjával, fö szervezőjével, 
Hajdrik Józseffel többször is összefutottam a délután folya-
mán. Egyszer az Elixír Magazin egy-egy példányával kedves-
kedett a látogatóknak, közben meg-megállt beszélgetni az 
árusokkal, ismerősökkel, érdeklődőkkel. Ő pergette az elő-
adásokat, de ö bonyolította le a tombolahúzást is. Kézben 
tartotta az egész rendezvényt. Mindenütt ott volt, ahol kellett, 
s akkor, amikor szükség volt rá. (Talán túl sokat is vállalt 
magára.) Úgy vélem, hogy ez a nap szellemileg és fizikailag is 
egyaránt igénybe vette. Ezért csak pár nap múlva ültünk le 
beszélgetni. 

- Emlékszem, hogy Ön már korábban felhívta magára a 
városban lakók figyelmét. Akkor, jó pár évvel ezelőtt, kereske-
dőként kedvezményes élelmiszervásárlási lehetőséget kínált 
mozgássérültek részére. Gondolom, szerepet játszott ebben 
az, hogy Ön is mozgássérült. De ez még nem lett volna elég 
indok arra, hogy egyre többet foglalkozzon embertársaival -
főként persze az elesettekkel megpróbáljon tenni is értük. 
Pedig úgy tudom, Önnek sem volt mindig könnyű. Akadtak 
nehezebb időszakok is az életében, amikor nem kímélte a 
sors, de erős akarattal mindig sikerült talpra állnia, kijutnia a 
kátyúkból. Aktív,, fáradhatatlan ember, aki mostanában egyre 
többet hallat magáról. Kezdetben üzleti vállalkozásai révén, az 
utóbbi időben pedig a havi 3 alkalommal megjelenő Heuréka c. 
információs lappal, illetve az egészségvédő-gyógyító rendez-
vények gyakori szervezésével. Honnan ez a széles ismeret-
ségi kör, hiszen az előadók, árusok szinte mindegyike barát-
ként viszonyult Önhöz, mintha ezer éve ismernék egymást? 

- 1991-től kezdtem mélyebben foglalkozni az összefoglaló 
néven természetgyógyászatnak nevezett óriási témakör több 

Kedves Olvasó! 
Ismerkedjen meg Ön is 

a filozofikus hajlamú költő, 
Hajdrik József két versével. 

Lehet pénzed, kocsid, vagyonod, 
minden, mi számodra drága kincs, 
csak talmi csillogás fényűző életed, 
ha testedben rend, erő, harmónia nincs. 

Új életérzés 

Igazgyöngyöket formál a szeretet 
a múlt szennyének hazugságaiból. 

Vágyam most teljesülni látszik, 
zárt kagylóéletem keser-édes terhét 

kilöktem magamból. 
Üresen állok - tisztén! 

A visszhang fáj-zenéből 
üdv-zenét komponál. 

- Most oly furcsán áll nekem a rend -
de nagyon jó a sok harc után 

e lelket üdítő 
végtelen csend 



Tájékoztatók, gyakorlati útmutatások a munkajog világából 
Egy munkanélküli több átfogó és nagyon praktikus kérdést tett 

fel az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban. 

Mielőtt rátérnék a válaszokra, azon-
nal előre kell bocsátanom azon véle-
ményemet, hogy ezzel a teljesen új 
foglalkoztatási mód létrehozásával - az 
őstermelői státusz megalkotásával -
sajátosan hálátlan helyzetbe kerültek a 
jogalkalmazó hivatalok. Nehezen lehe-
tett ugyanis ezt a speciális foglalkozta-
tási formát precízen beilleszteni a több 
évvel ezelőtt megalkotott, jelenleg 
funkcionáló rendszerekbe, és ez nem 
kis bizonytalanságot okozott (a társada-
lombiztosítási, adózási, foglalkoztatási 
jogszabályokat alkalmazóknál, stb.), 
amit bizonyított az is, hogy már jogsza-
bályváltozások is voltak ezen a területen. 

A munkaügyi szervezet napjainkra 
jutott el abba az állapotba, hogy megfo-
galmazott és kialakított egy - várhatóan 
konzekvensen alkalmazható országos -
eljárási gyakorlatot, amely alapján a 
teljesség igénye nélkül szólok e kérdés 
kapcsán egy-két fontosabb szabályról. 

Az őstermelői igazolvánnyal kapcso-
latban minden esetben határozottan 
ketté kell választani az őstermelői iga-
zolvány kiváltásának tényét, azt az 
állapotot, amikor (még) nem jut bevé-
telhez ill. jövedelemhez az őstermelő, 
attól az állapottól, amikor már jövedel-
me is származott az igazolvány tulajdo-
nosának. A mezőgazdasági őstermelő 
munkavégzése irányulhat arra is, hogy 
kizárólag saját szükségleteire termeljen. 
Ez a tevékenység bevételt nem képez, 
ezért díjazás nem jár, így ebben az 
esetben a kereső tevékenység nem 
állapítható meg. 

Ha az őstermelő saját szükségletein 
felül termel, az általa folytatott tevé-
kenység arra irányul, hogy az előállított 
termék, illetve termény értékesítésre 
kerüljön, és ezért bevételben részesül-
jön. Az őstermelő az igazolvány birto-
kában tehát az Fit. 58.§(5) bekezdés e. 
pontja értelmében akkor tekinthető 
kereső tevékenységet folytatónak, ha az 
adott adóévben a munkavégzésért 
bevételben, díjazásban, jövedelemben 
részesül. 

Az Fit. eltérő joghatásokat rendel a 
kereső tevékenységhez attól függően, 
hogy annak kifejtésére a munkanélküli 
járadék megállapításakor avagy az 
ellátás folyósításának időtartama alatt 
kerül sor. Munkanélküli járadék az 

egyéb feltételek fennállása mellett 
(megelőző 4 évben legalább 360 nap, 
ismételt megállapítás esetén legalább 
180 nap munkaviszony, stb.) munka-
nélküli részére állapítható meg, írja az 
Fit. Munkanélküli pedig az a személy, 
aki a munkaviszony létesítéséhez szük-
séges feltételekkel rendelkezik, oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmá-
nyokat nem folytat, és büntetőjogi fele-
lőssége tudatában nyilatkozik, hogy 
nem áll munkaviszonyban és egyéb 
kereső tevékenységet nem folytat, va-
lamint a munkaügyi központ munkanél-
küliként nyilvántartásba vette. 

A keresőtevékenység ténye így a 
kérelem benyújtásakor kizárja a mun-
kanélküli járadék megállapítását. A 
kérelem benyújtásakor tehát nyilatkozni 
kell a kereső tevékenység folytatásáról, 
illetve annak hiányáról. Amennyiben a 
járadékot igénylő bejelenti, hogy őster-
melői igazolványa van, nyilatkoznia kell 
arról is, hogy olyan őstermelői tevé-
kenységet folytat-e, amelyből az adott 
adóévben bevétele volt, vagy nem. Ha 
az adott adóévben bevétele származott 
ebből a tevékenységéből - a bevétel 
összegének nagyságára tekintet nélkül 
- , kereső tevékenységet folytatónak kell 
tekinteni, és a járadék iránti kérelmét el 
kell utasítani. Azonnal meg kell ismé-
telnem, hogy munkanélküli járadékra 
csak és kizárólag a munkaviszonyban 
töltött idő jogosít, ennek megléte (360, 
180 nap, stb) az alapvető feltétel, és 
csak ezután kerül sor az őstermelői 
státus vizsgálatára. 

Nézzük, mi a helyzet a már megál-
lapított munkanélküli járadék folyósítá-
sának időtartama alatt. Az Fit. az alap-
esetben úgy szabályoz, hogy meg kell 
szüntetni az ellátás folyósítását, ha a 
munkanélküli kereső tevékenységet 
folytat. Ám a jogszabály megengedi 
bizonyos feltételek mellett bizonyos 
összeghatárig a kereső tevékenységet a 
járadékos időszak alatt is. Ezen szigorú 
feltételek egyike az, hogy a kereső 
tevékenységet és az ebből származó 
jövedelmet be kell jelenteni legkésőbb a 
munkakezdést megelőző napon, a 
megszűnést pedig a követő napon a 
munkaügyi központba Nagyon szeret-
ném hangsúlyozni, hogy tehát a beje-
lentés nem visszamenőleges, hanem 

azt mindig előre kell teljesíteni. A kere-
sőtevékenységből származó jövedelem 
összegének fontosságára pedig később 
térek ki. 

Az előzőek alapján tehát az a mun-
kanélküli, aki az ellátás folyósításának 
időtartama alatt őstermelői igazolványt 
vált ki és mezőgazdasági tevékenység-
ből jövedelemre tehet szert, köteles ezt 
a tényt - az igazolvány kiváltását -
valamint az ebből származó jövedelmét 
is bejelenteni. Aki a járadék megállapí-
tása iránti kérelem benyújtásakor már 
rendelkezett az őstermelői igazolvány-
nyal, de tevékenységéért akkor díjazás-
ban nem részesült, jövedelme nem volt, 
viszont az ellátás folyósítása alatt jöve-
delemre tesz szert, köteles ezt is beje-
lenteni. Azért fontos a jövedelem nagy-
sága, mert nem szűnik meg a járadéka 
annak, akinek a kereső tevékenységből 
származó jövedelme havonta nem 
haladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér 50 %-ának megfelelő összeget, 
ami jelenleg 8500 Ft/hó. Összegezve 
tehát: a járadék folyósítása mellett 
őstermelői igazolvány kiváltható, és 
ebből a tevékenységből jövedelem is 
származhat, ám bejelentési kötelezett-
ség terheli az ügyfeleket, és a jövede-
lem nem haladhatja meg - most - a 
8500 Ft/hó összeget, valamint a koráb-
biaknak megfelelő együttműködési 
kötelezettsége a kirendeltséggel a jára-
dékosnak továbbra is fennáll. Abban az 
esetben, ha a jövedelem bizonyos idő-
szakban meghaladja a fenti értékhatárt, 
akkor sincs probléma, nem kell a jára-
dékot megszüntetni, mert az Fit. lehető-
séget biztosít a járadék folyósításának 
a szüneteltetésére - kérelemre legfel-
jebb 90 napig, majd a további folyósí-
tásra. 

Megjegyzem, szerintem hosszabb 
időnek kell eltelni ahhoz, hogy a mun-
kaügyi szervezet őstermelői igazolvány-
nyal kapcsolatos jelenlegi szabályozási 
modellje teljes körű eljárási gyakorlattá 
nemesedjen. Ez a folyamat igazán még 
csak most kezdődik, a mindennapi élet 
produkálta számtalan, legkülönbözőbb 
egyedi helyzet részletkérdéseinek meg-
oldásában. 

Dr. Vincze Imre munkajogi szakértő 
Munkaügyi Közvetítői 

és Döntőbírói Szolgálat tagja 

E rovat hasábjain más településeken élő ill dolgozó érdeklődők által feltett kérdések is megválaszolásra kerülnek. 
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CSAK IGY TOVÁBB ! 
Gazdag tartalmú és szép eredményű tanítási évet zárt 

a Bercsényi Miklós Gimnázium 

Az $1, évébe lépett Bercsényi Miklós Gimnázium JíHfríleumJ 
vénysorozata a tantestület őpusztaszeri kirándulásával &re$diáko& 
nosztalgia kosármeccsével és a gyergyószentmiklósi diákok fogadásá-
val zárult a tanítási év során. Mindhárom program tetemeid élmény volt 
a résztvevők számára, és növelte az intézmény jó hírnevét. 

A tanévzáró ünnepség bensőséges keretek kozott zajlott. 
Még felsorolni is nehéz a dr Szabó Lajos igazgató úr által 
nyilvánosságra hozott eredményeket. A gimnázium év végi 
tanulmányi átlaga: 4,1. mindössze nyolcan buktak a 372 tanu-
ló közül. Angol középfokú nyelvvizsgát 26 fö, felsőfokút 1 fö 
tett. Német nyelvből kilencen középfokú, 1 fő felsőfokú okle-
velet szerzett. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyek (OKTV) mezőnyében 9 fö jutott az országos elődöntőbe. 
Legszebb eredményt Zagyi Péter (IV.b) ért el, aki kémiából 
országos VI. helyezett lett, így felvételi nélkül jutott be az 
egyetemre. A mi diákunk - Nagy Gergely - nyerte a Varga 
Tamás megyei matematikai emlékversenyt. A Kalmár László 
országos matematikai verseny megyei I. helyezettje ugyan-
csak Bercsényi-diák: Takács Gábor. Korosztályában Pásztor 
István (8/1) megyei II. helyezett lett matematikából. Latinból 
Kovács Szabolcs megyei II. helyezést ért el. Történelemből 
Kontos Gábor szerezte meg a megyei I. helyet. 

Sajátos a csecsemőgondozási versenyeken való gimnázi-
umi részvétel, amelyen iskolánk csapata évek óta a megye és 
a terület legjobbjai között végez. Ezúttal a megyei verseny 

megnyerésén túl, az országos döntőben tizedikek lettek diák-
jaink (Ullár Dóra, Nagy Mariann, Német Erzsébet). 

A sporteredményekre a sokszínűség jellemző. Különösen 
Karancsi Tamás (gerelyhajításban megyei I.) és Lovas Anett 
(távolugrásban 547 cm-rel megyei II.) jeleskedett. Magasugró 
lány csapatunk megyei II., de kézilabdában ugyancsak a 
legjobbak között szerepeltek diákjaink a különféle versenye-
ken. Fiú kézilabdásaink a Diákolimpia országos területi döntő-
jén II. helyezést szereztek. Terényi Sándor - külső edzői 
segédlettel - a Diákolimpia országos bajnoka lett ökölvívás-
ban, Bana Dávid és Bana Ádám pedig teniszben lettek megyei 
bajnokok. 

A tanévzáró különös, ünnepi színfoltja volt a Bercsényi-
emlékérem kitüntetés átadása, melyre a gimnázium történe-
tében első alkalommal került sor. A kuratórium döntése alap-
ján a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium első 
diákja, aki e kitüntetésben részesült: Rőszer Tamás (IV.a). 
Ezúttal is gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk biológus 
pályáján! 

Iskolavezetés 

IN MEMÓRIÁM 
Tóth Péter tanár úr emlékezete 

„Élet, Halál, minden beléd merül, 
És bíróul fölötted ki sem ül, 
Csak aki lát - az Isten egyedül." 

1918. november 3-án született 
Törökszentmiklóson. Édesapja Tóth 
Péter, édesanyja Kiss Margit. Szolnokon, 
a Verseghy Ferenc reálgimnáziumban 
érettségizett. Pedagógiai főiskolát vég-
zett kitüntetéssel, rajz szakos, festőmű-
vész tanár volt. 1950-ben kötött házas-
ságot Vígh Erzsébet Katalin tanítónővel. 

1952-től tanított iskolánkban. 1954-
67-ig rajz-szakfelügyelőként dolgozott a 
megyében. 1958-ban a Kiváló Tanári 
címet nyerte el. Több tudományos publi-
kációja jelent meg a rajztanítás módszer-
tanával kapcsolatban, országosan elfo-
gadott pedagógiai újításai voltak. 

1957-től 1975-ig iskolai igazgatóhe-
lyettes és kollégiumi igazgató volt, a 
helyi gimnáziumban évtizedeken keresz-
tül tanította a rajz tantárgyat. 

Úgy tanári, mint vezetői munkájában 
lelkiismeretes volt, céltudatos munkával 
érte el kiemelkedő pedagógiai sikereit. 
1979-ben munkájának elismeréséül kap-
ta meg az Apáczai Csere János-díjat. 

Precízen, lelkiismeretesen végezte 
munkáját, önzetlenségét, tettrekészségét 
tanártársai és tanítványai is példaérté-
kűnek tekintették. Vidámsága, ember-és 
életszeretete biztosította a derűs munka-
helyi légkör megteremtését. 

Peti bácsi volt a kabinetrendszer kita-
lálója és megalkotója, ezzel az öreg 
iskolából a maga idejében újszerű, mo-
dern oktatási intézményt varázsolt. Pe-
dagógiai munkájában szívesen foglalko-
zott a tehetségfejlesztés elméleti és 
gyakorlati problémáival. A kiváló képes-
ségű tanulókat felkarolta, útjukat egyen-

gette az általános iskola elvégzése után 
is. Az átlagos képességű tanulók megta-
nulták a művészi szép értékelését. For-
málta ízlésüket, gazdagabbá tette eszté-
tikai érzéküket, érzelmeiket. 

1979-ben, nyugdíjazását követően is 
fontosnak tartotta az iskolával való kap-
csolattartást, amit az intézmény nagy-
mértékben tudott hasznosítani. Nyugdí-
jas éveiben a művészettel, festészettel 
többet tudott foglalkozni, remekművekkel 
ajándékozott meg bennünket. Munkáiból 
több kiállítást is rendeztek. 

Évekig tartó, súlyos betegsége emberi 
tartását és alkotókedvét nem törte meg. 

Fájó szívvel búcsúzunk Peti bácsitól, 
felejthetetlen emlékét megőrizzük. 

A Bethlen Gábor 
Református Iskola dolgozói 

Megrendülve hallottuk a szomorú hírt hogy május 20-án 79 éves korá-
ban elhunyt nyugalmazott kollégánk, Tóth Péter tanár úr 
Tisztelettel és szeretettel adózunk e néhány sorral Peti bácsi előtt. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 
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SPORT * SPORT * SPORT * SPORT 
A SPORT KÖZKATONÁJA 

A teke szerelmesének bizonyára nem kell bemutatnunk Futó Ferencet az MTTSZ törökszentmiklósi 
klubjának városi elnökét. Harminc éve űzi a sportot, és taián éppen ez a titka annak, hogy kifogyhatatlan 
energiával tudja szervezni, Irányítani a versenyeket és a klubon belüli munkát. 

A jubi leum alkalmával mindenekelőtt arról kérdeztük, ho-
gyan kezdődött a pályafutása? 

- A honvédségnél kiképzőként lövészettel és lőelmélettel 
foglalkoztam. Mindezek hatására - mint akkoriban legtöbben 
- a volt MHSZ-be jelentkeztem, ahol az évek során több vá-
rosi, területi és megyei bajnokságon vettem részt. Ezekből 
sokat megnyertem vagy a dobogó valamely fokán végeztem. 
Kedvenc versenyszámaim a légfegyverek, a sportpisztolyok 
és a hadifegyverek voltak. Több mint tíz éven át honvédelmi 
előképzést tartottam bevonulás előtt álló fiataloknak, sőt az 
iskolákban is sok srácot tanítottam a lövészetre. 

Ez idő tájt kemény versenyeken vettem részt. Minden év-
ben indultam a tartalékosok tiszántúli versenyén, amelyen 
akadályokkal tűzdelt terepen, erdőben tájékozódva, 7-8 ezer 
méter futást követően lövészeten kellett részt venni. 

- Miiyen emiékeket őrzöl ezekről? 
- A z eredmény szempontjából nem panaszkodhatom: volt 

rá példa, hogy három különböző érmet is sikerült begyűjte-
nem. Máig őrzöm az emlékét a debreceni Nagyerdőben ren-
dezett versenynek, amikor 300 méterrel a cél előtt visszafor-
dultam, mert a társam összecsuklott, és be kellett hoznom a 
célba. 

- Mióta foglalkozol a szervezéssel és az irányítással? 
- Úgy emlékszem, hogy 1974-ben lettem szakosztályveze-

tő. Ekkor már nemcsak versenyeztem, hanem szerveztem is 
a tömegsportot: labdarúgást, lövészetet, tájfutást és egyebe-
ket. A kispályás labdarúgást olyan színvonalra fejlesztettük, 
hogy évekig veretlenül szerepeltünk még a vi l lámtornákon is, 
pedig ellenfeleink képzett játékosok voltak. Ekkoriban 18 férfi 
és 6 női csapatunk versenyzett. 

A lövészet, sajnos, visszafejlődött. Az MHSZ felszámolása 
után elvették a lőteret, amelyet mi építettünk. Hogy ez a 
sportág ne haljon el teljesen, légfegyveres versenyeket ren-
deztünk a Mezőgép telepein. Később ez is megszűnt, ugyanis 
a rendszerváltást követően anyagi és egyéb okok miatt korlá-
tozták a klubok működését. 

- Lehetett tenni ez ellen valamit? 
- Klubelnökké történő megválasztásom után kértem be-

jegyzésünket a Megyei Bíróságon, hogy az MTTSZ tagjaként 
önálló tömegsport-tevékenységet folytathassunk Ennek 
megtörténte után kemény csaták árán, különböző szintű pá-
lyázatok feltételeinek megfelelve sikerült előteremteni a klub 
működéséhez szükséges anyagiakat. Ettől kezdődően a teke-

sporttal foglalkoztunk legeredményesebben. 
- Hogyan történt az átállás? 
- 1980-ban a helyi ÁFÉSZ felhívására társadalmi munká-

ban átépítettük a régi tekecsarnokot 1985-ben 40 fős tag-
sággal létrehoztuk a teke-klubot. Ezt követően a városi 
sportfelügyelőség támogatásával előbb városi, majd területi 
és megyei versenyeket szerveztünk. Akkoriban annyira nép-
szerűvé vált a teke, mint tömegsport, hogy a pályára hétköz-
nap is lehetetlen volt bejutni. Az országban egyedülálló lét-
számmal, 56 férfi és 6-8 női csapattal versenyeztünk a helye-
zésekért. Megjegyzem, akkor még a szakszervezetek támo-
gatták a tömegsportot. Ma ezt egyre kevesebben teszik, de jó 
példát is tudok említeni, az ÁFÉSZ, a Taurina, az Ideál Miklós 
Kft., valamint a Szolnok Volán vezetőinek példaértékű hoz-
záállását. 

A létszámra és az eredményekre sokan felfigyeltek, las-
san országszerte ismertek lettünk. 1994-ben megrendeztük az 
I. Országos Tekefesztivált, mely olyan sikeres volt, hogy a 
versenyzők részéről további igény jelentkezett: a tiszántúli 
versenyzők mérjék össze erejüket az országos rendezvény 
előtt. A javaslatot elfogadtuk, és a Duna vonaláig bővítettük a 
résztvevők körét. 

A Jubileumi Kupá-t 1995-ben, a klub fennállásának tizedik 
évfordulója alkalmával rendeztük meg először, melyet az 
ezredfordulóig évente folytatni szeretnénk. 

- Az elmúlt 30 év alatt 67-szer állhattál a dobogó képze-
letbeli fokára, több alkalommal kupagyőztesként; a tekében 
túl vagy a 300. mérkőzéseden Hogyan értékeled a tömeg-
sport szolgálatában töltött időt? 

- Úgy érzem, elsősorban a teke területén sikerült jelentős 
eredményt elérni. Talán túlzás nélkül mondhatom, hogy ma 
már ismernek bennünket az ország legtávolabbi részében is, 
hiszen például a szombathelyiek, öreglakiak, gyöngyösiek 
stb. rendszeresen és szívesen eljönnek három legrangosabb 
versenyünkre. Számíthatunk a megyei és az országos elnök-
ség tagjainak segítségére és személyes jelenlétére is. 

Ahhoz, hogy elégedett legyek az elért eredményekkel, 
egyfajta megszállottsággal kellett végeznem munkámat.. 
Szerencsére bírtam egészséggel, idegekkel és energiával, 
mert mindig bíztam a sport és a versenyek során szövődő 
barátságok összetartó erejében. 

Sz. Zs. 

MTTSZ TEKE 
JUBILEUMI KUPA 

A Városi Tömegsportklub június utolsó 
nak 10. évfordulója óta minden évben sor 
A női egyéniben új pályacsúcs született: a 

Csapatverseny: 
1. T.miklós VTSK 1312 FA 
2. Szentes ITV 1258 FA 
3. Békéscsaba VKSK 1204 FA 
4. T.miklós Vállalkozók 1200 FA 
5. BKV TTE 1157 FA 
6. B.pest Határőr Adyliget 1144 FA 

hétvégéjén rendezte meg a hagyományos tekeversenyt, melyre a klub fennállásá-
kerül. A kétnapos rendezvény során 6 csapat igyekezett minél több bábut dönteni, 
békéscsabai Pálffy Gyuláné - a férfiakat is megelőzve - 267 FA-t gurított. 

Nöi egyéni: 
1. Pálffy Gyuláné (Békéscsaba) 267 FA 1. 
2. Futó Andrásné (T.miklós VTSK) 212 FA 2. 
3. Ruff Lászlóné (Békéscsaba) 203 FA 3. 
4. Goórné F Eszter T.miklós VTSK) 200 FA 4. 
5. Bodnár Gyuláné (Szentes) 200 FA 5. 
6. Lovas Anett (T.miklós Váll.) 193 FA 6. 

Férfi egyéni:; 
Urgyán Imre (BKV) 
Nádas István (T.miklós VTSK) 
Vígh Ferenc (Szentes) 
Bézi Lajos (T.miklós Váll.) 
Futó András (T.miklós VTSK) 
Kocza Zoltán (B pest Határőr) 

256 FA 
252 FA 
237 FA 
233 FA 
227 FA 
222 FA 
Sz Zs. 
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Labdarúgás 
A TSE felnőtt futballcsapata a 3 helyen végzett a tavaszi 

szezonban A bajnokság rövid értékelésére Márton Ferenc 
edzőt kértük meg: 

- Sajnos, a tavaszi felkészülés során három játéko-
sunk más egyesülethez igazolt át, Tákos Zoltánt pedig 
szezon közben veszítettük el. A megcsappant 
játékosállományt az ifik közül pótoltuk. Úgy érzem, hogy 
ettől a fiatal gárdától dicséretre méltó teljesítmény a 
dobogó harmadik fokának elérése, bár szerettünk volna 
előkelőbb helyen végezni. Ha meg tudtuk volna tartani 
az őszi szezonban szereplő játékosainkat, fényesebb 
érmet is szerezhettünk volna. A három év alatt befekte-
tett munkát tükrözi a mostani eredmény, melyért köszö-
netet mondok valamennyi játékosnak. 

Horváth Ferenc Kupa 
A megyei csapatok Ifjúsági bajnokainak seregszemléjét 

június 26-án rendezték meg a városi sporttelepen. Az első 
osztályból a TSE ificsapata, a II. osztály Jászsági csoportjából 
Aböny, a Kunságiból pedig Fegyvernek csapata vett részt a 
hagyományos versenyen, melyen a Jegjobb"-nak kijáró cím 
elnyerése volt a tét. Ez körmérkőzések során dőlt el, 2x30 
perces meccseket játszottak a csapatok A TSE-nek sikerült 
megszereznie az első helyet és az ezzel járó kupát. Második 
legjobbnak bizonyult Fegyvernek, Abony a harmadik lett. 

GOLIAT-hírek 
A támogatóknak köszönhetően részt vehettek a 

Mosonszentmiklóson rendezett Szentmiklós Kupán a török-
szentmiklósi 10-12 éves korcsoport labdarúgópalántái is. A 
hagyományos tornára 12 csapat kapott meghívást, akik között 
kispályás mérkőzések formájában dőlt el a helyezési sorrend. 
A miklósi fiatalok egyetlen meccset veszítettek el, így a má-
sodik helyet sikerült megszerezniük 

* 
A szandaszőlösi Góliát-csapat vezetője hat (10-12 éves) 

törökszentmiklósi játékost meghívott a megyei válogatottba: 
Babinszki Szabolcsot, László Richárdot, Földi Lászlót, Kovács 
Imrét, Váradi Vilmost és Őz Róbertet. Az így kialakított Szol-
nok megyei válogatott részt vett a Népstadionban rendezett 
országos tornán, melyen 16 csapat közül a 3. helyet szerezte 
meg. A miklósi fiúk különdíjat is hoztak haza: Babinszki Sza-
bolcs a legjobb kapus, László Richárd pedig a torna legjobb 
játékosa címet kapta. 

* 
Ugyancsak a 10-12 éves korcsoportos gárda nevezett be 

arra a nemzetközi gyermek fútbaIIfesztiváIra, melyet június 
27-28-29-én rendeztek Gárdonyban. A háromnapos tornára 
Európa több országából érkeztek csapatok, de rangos 
(többnyire NB l-es, NB Il-es) hazai klubok góliátosaival is fel 
kellett venniük a versenyt A miklósiak kimagaslóan jó játékkal 
legyőzték a csoportjukban veretlenül szereplő UTE gárdáját 
is, de következő meccsüket elveszítették, így a finisben az 5-
6. helyért játszhattak. Végül a 12 csapat közül a 6. helyen 
végeztek. 

* 
A két másik korcsoport még nem alkot olyan egységes 

csapatot, mint a 10-12 éveseké, de mindkettőben vannak 
kiemelkedő játékosok A 6-8 évesek között Karsai Roland, aki 
országos tornákon is többször szerepelt már, és többnyire 
különdíjjal tér haza. A 9-10 évesek korcsoportjában Polgár 
Zoltánt lehet kiemelni, aki a szandaszőlösi Góliát-csapat 
meghívottjaként két teremtornán gólkirály címet nyert. 

Atlétika 

Országos bajnokságra készülnek 
a TSE serdülő atlétái 

Az iskola végeztével teljes erőbedobással az országos 
bajnokságra készülnek, jórészt napi két edzéssel az atléták. A 
felkészülésbe beépített Hajdú-Bihar és J-Nk-Szolnok megye 
bajnoksága szintén jól szolgálta a felkészülést a főversenyre. 

A debreceni (június 7-i) megyei összetett bajnokságon, 
rekortán pályán több kiváló eredmény született: 
Polgár Nóra 4 próba(A) 2878 p l.h. aranyj. 
Göblyös Márta 4 próba (A) 2335 p II.h. ezüstj. 
Szabó Andrea 4 próba (C) 2151 p l.h. ezüstj. 
Kóródi Tamás 4 próba (A) 1710 p l.h. ezüstj. 
Kóródi Péter 4 próba(A) 1575 p II.h. ezüstj. 

Két hét elteltével (június 17-18.) Szolnokon, a megyei baj-
nokságon tovább javultak az eredmények, és több megyei 
bajnoki címet szereztek a miklósiak. 
Göblyös Márta 4 próba (B) 2389 p l.h. 
Szabó Andrea 4 próba (C) 2206 p l.h. 
Halmai Ferenc 4 próba (C) 1253 p l.h. ezüstj. 
Kóródi Tamás 4 próba (A) 1857 p l.h. aranyj. 
Csontos Rozália 7 próba 4921 p l.h. aranyj. 

Június 28-29-én az UTE pályán került megrendezésre a 
serdülő egyéni atlétikai bajnokság. A versenyzőket az 
időjárás is nagy megpróbáltatás elé állította, mivel mindkét 
napon 38-40 C fokos, árnyékban mért meleggel, ill. állandó 3-
4 m/sec ellenszéllel kellett küzdeni. Csontos Rozália ennek 
dacára két versenyszámban (100m-es síkfutás, 100 m-es 
gátfutás) kiváló egyéni csúccsal és 200 m-es síkfutásban 
állhatott a dobogóra. 
Eredményei: 
100 m-es síkfutás 12.34 mp II.h. 
200 m-es síkfutás 26.20 mp III.h. 
100 m-es gátfutás 14.87 mp III.h. 

Gyermek Európa Atlétikai találkozó 

A 10-11-12 éves gyermek korosztály is főversenyen vett 
részt június 21-én Debrecenban, melyet már hatodik éve 
rendeznek meg folyamatosan. A közel 300 fős mezőnyben a 
TSE 20 fős küldöttsége 16 döntős helyezést ért el a három 
korosztályban. 

Eredmények: 
1987-es születésűek 

Ladányi Katalin 60m gátfutás 11.7 mp II.h. 
Bognár Miklós kislabdahajítás 52.00 m III.h. 
Bózsó Balázs 60 m gátfutás 11.7 mp IV.h. 
Barócsi Andrea 60 m síkfutás 9.3 mp IV.h. 

távolugrás 4.6 m V.h. 
1986-os születésűek 

Fehér Imre 60 m gátfutás 10.2 mp II.h. 
távolugrás 452 cm IV.h. 

Ecsédi István 60 m gátfutás 10.2 mp III.h. 
Szekeres Lajos 60 m gátfutás 10.3 mp IV.h. 

60 m síkfutás 8.9 mp V.h. 
Csikós Lajos 600 m síkfutás 1:52,5 p V.h. 

1 985-ös születésűek 
Zsigmond Mariann 60 m gátfutás 10.7 mp V.h. 
Zakar József 60 m gátfutás 10.1 mp VI.h. 

B.l. 
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Színes film kidolgozás 
világszínvonalú KODAK anyagra 

csak 999 Ftáján dékfílmmel 

Fényképezőgépek, filmek, képkeretek 
árusítása nagy választékban1 

Ha 2 tekercs KODAK GOLD filmet vásárol. 
LEGÓT vagy MILLENNIA parfümöt kap ajándékba ' 

HAVONTA FÉNYKÉPEZŐGÉP SORSOLÁS! 
A június havi sorsolás nyertes száma: 156 892 

ÁRVÁI FOTO KODAK EXPRESSZ 
Törökszentmiklós 

Kossuth út 155 
Tel.: 390-162 

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal, 

és mi részvéttel és tisztelettel segítünk. 
Díjtalan kórházi ügyintézés» anyakönyvvezetés. 

A hűtés csak nálunk díjtalan! 

Kossuth L. út 184.TeL:394-115 
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586 
Erdős L út 1. Tel.: 06-60/485-019 

Régi református temető 
Tel.: 06-60/385-374 

Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 
Újszerű kocsinkkal az ország egesz területen vallatunk szállítást ügyintézést 

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor 
díjtalan kiszállítással! 

HALOTTAINK 

(V. 29-VI. 26-ig) 

özv, Borók Sándorné Dékány Róza (85), Szabó István (49), Szilágyi Sándorné Csöke Rozália (89), Czikó István 
(50), Farkas István Pálné Jaczkó Rozália (60), Ács Lajosné Szujó Erzsébet (76), Angyal József (67), özv. Balogh 
Károlyné Guller Jusztina (85), Papp lllésné Kerekes Teréz (81), Vadász Józsefné Balogh Gizella (87), Rácz Lajos 
(61), V. Nagy Sándor (91), Újlakán Józsefné Gusztafik Matild (89), Bacsa Ferencné Kiss Mária (69), Nagy Sándor 
(77), Czupp Józsefné Forgács Mária (81), Gálos Sándor (52), Sütő Gyuláné Szűcs Ilona (83), Fodor László (44), 
Stummer Károly (90), Kacsó Sándor (83), Lévai István (52), Csór Józsefné Galambos Julianna (46), Pásztor Imre 
(54), Hlács Ferenc (40), Czakó Kálmánné Csiszár Mária T. püspöki (70), Varga Andrásné Lukács Malvin 
T.püspöki (55), Tóvizi László T.püspöki (89), Boda Györgyné Németh Mária Óbala (93). 

Nyugodjanak békében! 

FELHÍVJUK 
a Bercsényi Miklós 

Gimnáziumban 
érettségizettek 

f igyelmét arra, hogy 

JUBILEUMI 
ÉVKÖNYV 
még kapható 
az intézmény 

gazdasági 
irodájában / I.em./ 

Ára : 800 Ft. 

ISTEN 
energiájával 

minden 
betegség 

távgyó-
gyítását 

vállaljuk! 
Daganatos betegségek, AIDS, hasnyál-
mirigy-gyulladás, májzsugor, allergia, 
autizmus epe, szív, vese, prosztata, 
női bajok, Lyme-kór, reuma, stb. Min-
den távolból történik: sejtlátás, beteg-
ségek felmérése, .gyógyítás. Telefonra 
csak a bejelentkezéshez van szűkség. 
Kezelési díj: 250 Ftfnap. 

OLÁH Bt., GYŐR 
Telefon: 96/317-917, 

96/316-818. 
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