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A F Ő S Z E R K E S Z T Ő UR 

két éven át dolgozott fáradhatatlanul 

az újságért 

A Törökszentmiklós és Vidéke Újság főszerkesztői mun-
káját 1996-tól dr. Szabó Lajos, a Bercsényi Miklós Gimná-
zium igazgatója végezte. A szerkesztői munka ellátására 
predesztinálta kutatói múltja, megjelent helytörténeti mun-
kái, közéleti tevékenysége. Kutatói témáinak megválasztását 
a szülőföld történetének széles körű megismertetése inspirál-
ta. A helyi lap szerkesztésével bizonyította, hogy nemcsak 
múltunk megismertetését tartja fontosnak, hanem a minden-
napjainkról történő folyamatos tájékoztatást is. 

Az újság havonkénti megjelenése miatt nem versenyezhe-
tett a napilapok hírközlésének frissességével. Eseményköve-
tővé vált, de talán így is betölt egyféle tájékoztatási funkciót, 
s segít a jövő számára megőrizni napjaink eseményeit. 

Az igazgató úr irányításával az újság folyamatosan tu-
dósított városunk fontosabb eseményeiről. Helyet kaptak a 
lapban a gazdasági egységekről szóló írások éppúgy, mint 
alkalmanként egy-egy vállalkozó bemutatása. Megismerhet-

tük az oktatási és közművelődési intézmények munkáját, 
rendezvényeit. Rendszeresen közölte a lap a sport esemé-
nyeit, sportolóink elért eredményeit. Olvashattunk közérdek-
lődésre számot tartó, napi életvitelünkhöz szükséges infor-
mációkat, lakossági leveleket 

Kedves Olvasóinknak tudni kell, hogy ezt az időszaki ki-
adványt nem hivatásos újságírók írják. Az újság alapítvány 
anyagi helyzete ezt nem is teszi lehetővé. 

A két év folyamán bírálatok is eljutottak az újságról a 
kuratóriumhoz. Ezeket a véleményeket az újság írói hasz-
nosítják további munkájukban. 

A főszerkesztő úr két éven át a lap folyamatos megjelené-
séhez azzal is hozzájárult, hogy honoráriumát nem vette fel. 
A kuratórium ezúton is köszöni önzetlen munkáját. 

Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 
kuratóriuma 

SOHA NEM GONDOLTAM VOLNA... 

A Törökszentmiklós és Vidéke újság oldalain sok 
érdekes, tehetséges, sokoldalú embert ismerhettek már meg 
a kedves Olvasók. Sosem gondoltam, hogy egyszer rólam is 
olvashatnak, hiszen egyszerű, hétköznapi életet élek. 

Hogy most mégis megjelennek e sorok, annak szá-
momra is meglepő oka van. Körülbelül 3 héttel ezelőtt meg-
keresett Kovács István, a Törökszentmiklós és Vidéke Újság 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Beszélgetésünk során 
kiderült, hogy a lap főszerkesztője, dr. Szabó Lajos más 
irányú elfoglaltsága miatt nem tudja tovább folytatni ezt a 
munkáját, s az alapítvány kuratóriuma engem kér fel a meg-
üresedett poszt betöltésére. A meglepettséget megtisztelő, 
jóleső érzés, büszkeség váltotta föl, hogy ezek az emberek 
képesnek tartanak egy ilyen feladat ellátására, hogy meg-
bíznak bennem. 

Kimerítő tájékoztatást kaptam a lapról, anyagi hely-
zetéről, az addigi munkáról. Megismertem azokat, akikkel 
együtt kell majd dolgoznom. Nagyon érdekesnek, ám ugyan-
akkor nehéznek is találtam a feladatot, ezért be kell valla-
nom, nem kis félsz volt, van bennem még a mai napig is. 
Vajon képes leszek-e jól végezni a dolgomat? Meg tudok-e 
birkózni a feladattal? Szerencsére kuratórium és a szer-
kesztőség tagjai is kedvesen fogadtak, és segítőkészségükről 
biztosítottak, melynek nagyon örültem, s amelyre támasz-
kodni is fogok. 

Magamról csak annyit, hogy itt, Törökszentmiklóson 
születtem, s az általános iskolát a Rózsa téri Iskolában fejez-
tem be, s már ekkor elhatároztam, hogy gyerekekkel kívánok 

foglalkozni. Ezután a Bercsényi Miklós Gimnázium diákja 
lettem. Ebben az időben az iskola Fórum című diákújságába 
írtam néha cikkeket csupán kedvtelésből, de újságírói am-
bícióim sosem voltak. Közben visszajártam régi iskolámba, 
hogy ifivezetőként gyerekek között lehessek. A középiskola 
elvégzése után a Rózsa téri iskolában kezdtem dolgozni 
képesítés nélküli nevelőként, mert tanítóképző főiskolára 
nem vettek fel. Mivel más pályát elképzelni sem tudtam, nem 
adtam föl, és tovább próbálkoztam. Végül is a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán fejeztem be tanul-
mányaimat, s lettem „tanító néni", amit semmiért nem ad-
nék fel. Szívesen veszek részt minden gyermekekkel kapcso-
latos programban, tevékenységben. Például július óta a 
Rádió Törökszentmiklós gyermekműsorát, a „ Gyermekszáj" 
c. adást vezetem. 

A Törökszentmiklós és Vidéke újság szerkesztése tel-
jesen más elfoglaltság, új feladat, de számomra nagy kihí-
vás. Gimnáziumi osztályfőnököm, Budai Klára tanárnő a 
következő idézettel indított az életbe: 

„ Őrizd az embert magadban, hogy jogod legyen a 
szóhoz, hogy súlya lehessen szavaidnak, hogy méltó maradj 
a munkához. " 

Ezeknek a szavaknak a szellemében igyekszem élni, 
dolgozni, és munkámmal szeretnék rászolgálni a bizalomra, 
a belém vetett hitre, amit még egyszer köszönök. 

Varga Mária 
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ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK 

Városunk képviselő-testülete január 29-én 
ülésezett. A tanácskozás kitűzött napirendi pontjainak 
megvitatása előtt a városatyák részéről felmerült két 
kérdés, amely napjainkban leginkább foglalkoztatja a 
közvéleményt: az egyik a ConAvis Rt. további műkö-
désével, a másik a kengyeli hulladékégető megépíté-
sével kapcsolatban. 

Szegő János polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy az utóbbi hetekben megbeszélést 
folytatott a ConAvis Rt. képviselőivel, sl Hungavis Rt. 
vezérigazgatójával és a Megyei Közgyűlés alelnöké-
vel. A gyár leállása több szempontból is hátrányosan 
érinti városunk gazdasági életét. Elsősorban azt a 
mintegy 500 főnyi dolgozót, akik ugyan nem kerülnek 
az utcára, a tervezett új részleg felépítéséig azonban a 
zagyvarékasi gyáregységben kívánják foglalkoztatni 
őket. A baromfi-feldolgozás megszüntetése hatással 
lesz többek között a szennyvíztisztító működésére is, 
ugyanis csökkenni fog annak kihasználtsága. 

A Kengyel határában létesítendő veszélyes 
hulladék-égető ügyében is széles körű tárgyalások 
folynak. A térség településeinek polgármesterei közül 
többen támogatják a beruházást, de ellenvélemények 
is vannak. A beruházás ellenzői szerint ésszerűtlen 
lenne a hulladékégető megépítése, hiszen éppen az 
Alföld ezen területén termelődik legkevesebb veszé-
lyes hulladék. Továbbá a jó termőföld közepére ter-
vezett építmény működtetése együtt járna a szállítás 
során előforduló balesetek kimenetelének súlyosabbá 
válásával. Az ügyben környezeti tanulmány készült, 
amely jelenleg szakhatósági véleményezés alatt áll. * 

A testületi ülés napirendjén szerepelt többek 
között az önkormányzat intézményeiben biztosított 
gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása. Az 
1997-ben megállapított nyersanyagnormák elfogadása 
óta újabb áremelkedések voltak, ezért az egyes 
főzőhelyek - a különböző korosztályok nyersanyag- és 
kalóriaszükségletének, valamint a családok jövedelmi 
helyzetének figyelembe vételével - javaslatot tettek a 
térítési díjak emelésére. Az erre vonatkozó előter-
jesztést a képviselők megszavazták, így 1998. március 
l-jétől átlagosan 14-%-kal többet fizetünk 
gyermekeink iskolai-óvodai-bölcsődei étkeztetéséért. * 

A városatyák jóváhagyták a Szakállas-
büdöséri Holt-Tisza szakasz halászati jogának meg-
szerzésére irányuló igénybejelentés benyújtását. Az 
érintett vízfelület jelenleg Fegyvernek, Nagykörű "és 
Törökszentmiklós települések önkormányzatainak 
tulajdonában van, a halászati jogot azonban az állam 
gyakorolja. Ennek megszerzése esetén - külön megál-
lapodás alapján - a három település önkormányzatá-
nak feladata lenne a holtág hasznosítása. Ez történ-
hetne közvetlenül vagy haszonbérbe adással. Az 
igénybejelentés még decemberben megtörtént, a 
halászati-horgászati jog leghamarabb a bejelentést 
követő második év ( vagyis 1999.) január l-jétől lesz 
gyakorolható. 

Sz.Zs. 

RENDŐRSÉGI HÍREK 

Január első felében a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte L. B. 
fiatalembert, aki társával együtt betört a Deák Ferenc úti Italdiszkontba. Miután 
jelzés érkezett a kapitányságra, a járőrök rövidesen a helyszínen voltak. Észlel-
ték az illetéktelen behatolás tényét, az elkövetők viszont kereket oldottak. Csak 
rövid időre, mert kisvártatva zsákokkal, táskákkal visszatértek a helyszínre, 
„csomagolni". Be is mentek az épületbe, utánuk pedig a járőrök. Az elkövetőket 
tettenérték, majd megtörtént őrizetbe vételük. L. B. már korábban is követett el 
hasonló bűncselekményeket. 

* 

A kerékpárlopások és állattolvaj lások száma megnövekedett. Más bűn-
cselekmények kapcsán viszont a közelmúltban egy „társaság" rendőrkézre került: 
S. Bélát és L. Lászlót január végén őrizetbe is vették. A nyomozás során kiderült, 
hogy a legkülönbözőbb bűncselekményeket kellett felróni terhükre, így magánla-
kások sérelmére elkövetett betöréses lopást, tyúktolvaj lást, kerékpárlopásokat, 
gépkocsik feltörését, stb. Az okozott kár hozzávetőlegesen 250 ezer Ft. 

* 

A kerékpárlopások kapcsán új jelenség a városban, hogy míg eddig ez a 
település központi részét érintette, manapság már kiterjedt a város teljes terüle-
tére. A tolvajlások továbbra is az értékesebb kétkerekűeket érintik, s egyre gya-
koribb, hogy magánterületről (lépcsőház, udvarok, stb.) is ellopják - függetlenül 
attól, hogy le volt-e zárva, avagy nem. Miután a jelenség nyugtalanító, a rendőr-
ség külön hangsúlyt helyez a felderítésre. 

* 

Január végén az egyik lakás melléképületébe ismeretlen tolvajok betör-
tek, akiket a rendőrök - megköszönve a lakosság segítségét - rövid időn belül el 
is fogtak. A két surjányi gyanúsított egy búvárszivattyút lopott el az épületből. 

* 

Az elmúlt időszakban az Önkormányzat által vásárolt lakások sérelmére 
követtek el betöréses lopást. Egy gyanúsított - M. Zsolt - a véletlen (?) folytán 
kézre is került. Miután - más bűncselekmények kapcsán - nyilvántartásba kellett 
venni, a helyszínre kiszálló rendőröknek feltűnt a lakásban egy oda sehogy sem 
illő, értékes szőnyeg. Kiderült, hogy a gyanú nem volt alaptalan, ugyanis ez egy 
önkormányzati lakásból származott. 

* 

Nem mai keletű, hogy a város különböző utcáiban, lakótelepein házaló 
árusok kínálják portékáikat. Az viszont tény, hogy a gyanútlan vevőket olykor 
megkárosítják. Persze nem a jobbára bóvli áruikkal, hanem pénz, ékszerek és 
egyéb tárgyak ellopásával. Az illetékesek itt is felhívják a jóhiszemű állampolgá-
rokat a kellő óvatosságra, annál is inkább, mert ilyen ügyben több bejelentés 
érkezett a kapitányságra. 

* 

A kedvezőtlen hírek mellett az illetékesek tudtunkra adták, hogy január 
hónapban mindössze két piaci zsebtolvajlásról érkezett bejelentés. A tél miatt? 
Vagy az emberek jobban vigyáznak értékeikre? A későbbiekben ki fog derülni! 

H. M. 

fényképész üzlet 
FOTO ÁRVAI 
Kossuth L. út 155 

Tel.: 390-162 

Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban, 
automata fényképezőgépek már 2.990 Ft-tól. 

24 kockás színes film kidolgozását 1 órán belül teljesítjük. 
Igény szerint ajándékfilm vagy dupla sorozat! 

Minden hónap l-jén 1 db automata fényképezőgépet sorsolunk 
a hívásra és nagyításra leadott filmek után. 

A január havi sorsolás nyertese: 270 879 
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AZ ORSZÁGOS NÉPDALMINŐSÍTŐ VERSENYRŐL 

„Nem lehet igazán boldog ember, akinek nem öröm a zene!" 
(Kodály Z.) 

Kilencedik alkalommal tartották december 13-án a népdalkörök és népzenei együttesek országos minősítő verse-
nyét. A rendezvény szépen illeszkedett az ünnepvárás hangulatába. A pódiumtermet ünnepi köntösbe öltöztető fenyő-
díszek egyben egy pályázatra érkezett anyag kiállításaként is szerepeltek. 

Hét együttes és két szólista lépett színpadra, hogy szívet-lelket 
gyönyörködtető műsorukkal tolmácsolják a még ma is köztünk élő 
csodálatos népdalokat, amelyeknek mindenre van „hangjuk". Az 
örömöt, bánatot, szomorúságot, tragédiát egyaránt ki tudjuk éne-
kelni magunkból, és megtaláljuk a keresett nyugalmat. 

Elsőnek a Bánhalmai Nőklub Vadrózsa Népdalköre énekelt fel-
földi és sárréti népdalokat. Művészeti vezetőjük Pádár Lukácsné, a 
klub vezetője Kántor Józsefné. 

A Kenderesről érkezett Egri Zoltán Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei népdalokat játszott citerán. Őt a törökszentmiklósi Béke Me-
zőgazdasági Szövetkezet ,,Arany Páva"-díjas Népdalköre követte 
kunsági és galgamenti népdalokkal. A Népdalkört és vezetőjüket: 
Bischof László tanár karnagyot lapunk decemberi- számában részle-
tesen is bemutattuk a PRO URBE-díj átvételével kapcsolatosan. 

A mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház Irin-
gó Citerazenekara dunántúli csúfolódókat és csángó magyar népda-
lokat szólaltatott meg. Szakmai vezetőjük Csiderné Mikó Anna. 

Először köszönthettük városunkban a ráckevei Dínomdánom 
Együttest. Nevükhöz méltóan Lendva környéki bordalokat és szi-
getközi dallamokat hoztak Kovács László vezetésével. 

Szintén első bemutatkozása volt nálunk a szentesi Pengető Cite-
razenekarnak is. Mélykútiné Németh Kornélia vezetésével játszot-
tak alföldi és moldvai népdalcsokrot. 

Madárka Népzenei Együttest küldött a kunszentmártoni Veress 
János Szakközép- és Szakmunkás Intézet. Dunántúli és erdélyi 
népdalokat adtak elő Balla Tibor vezetésével. 

A verseny műsorát színesítette a törökszentmiklósi Béke Mező-

gazdasági Szövetkezet Népdalköre szólistájának: Molnár Máriának 
szép éneke. „Széki lassú" népdalokat és sárközi népdalcsokrot 
hallottunk tőle. 

Végül most lépett először színpadunkra a péceli Cimbora Nép-
zenei Együttes. Ők is rendelkeznek már egy „Arany Páva''-díjjal. 
Kovács László vezetésével nyitrai dudanótákat és délalföldi dalla-
mokat szólaltattak meg. A szentesiek még egy ráadás karácsonyi 
műsorral is kedveskedtek hallgatóságuknak, majd a csoportok 
megajándékozták egymást. 

Háromtagú zsűri hallgatta végig a közönséggel együtt az élveze-
tes műsort. Budai Péter, a KÓTA alelnöke és Rozgonyi Péterné, a 
KÓTA főmunkatársa mellett az elnök: Rudolf Péter főiskolai tanár 
értékelésében elmondta, hogy a népdal és népzene újraéledésének 
lehetünk tanúi. Míg régebben 200, most 900 együttes kérte a mi-
nősítést országosan. Megható ez a ragaszkodás a népdalhoz. Legna-
gyobb fejlődés a citerásoknál van. Polgárjogot nyert ez a hangszer a 
Ki mit tud? óta. 

A minősítő versenyek történetében példátlan eredmény szüle-
tett: mindenki nyert valamilyen helyezést! A kenderesi Egri Zoltán 
bronz, Molnár Mária és a bánhalmai Vadrózsa Együttes ezüst, az 
összes többi csoport pedig arany minősítést kapott. Hogy a csillogás 
még nagyobb legyen, az ,Arany Páva"-díjas Béke Mg. Szövetkezet 
Népdalkörét újabb ,Arany Páva"-díjra terjesztették fel. 

Ha boldog, akinek öröm a zene, akkor december 13-án nagyon 
sok boldog ember találkozott nálunk, Törökszentmiklóson! 

(Hajnal Jné) 

NYUGDÍJASOK, HA ÖSSZEJÖNNEK... 

A nyugdíjasok egyik csoportja a találkozón 

A karácsonyi készülődés 
heteiben a szeretet sugallta a 
Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola nyugdíjas nevelőinek 
összehívását is, egy kis baráti 
beszélgetésre. 

Az elmúlt 12 év alatt kb. 
húsz nevelő vonult nyugdíjba az 
iskolából. Sajnos, többen vég-
leg eltávoztak már közülünk. 
Néhányan máshová költöztek a 
városból, de a többség itthon, 
családi körben igyekszik hasz-
nosítani maradék energiáját. 

A hívó szóra 14-en boldo-
gan siettünk a jól ismert (és 
néha bizony nagyon nélkülö-
zött) falak közé, hiszen sokáig 
itt volt a második otthonunk! 

Ferencz Jánosné igazgató, 
régi kollégánk rövid tájékozta-

tást adott az iskola életéről, 
eredményeiről, gondj airól..., 
azután valódi „osztálytalál-
kozós" hangulat alakult ki. 
Kíváncsian hallgattuk egymást, 
kinek mit hoztak az elmúlt évek. 
Szinte csodálatos, hogy amíg a 
mindennapi életre a panaszkodás 
a jellemző, most kívül rekedtek 
a problémák. Csak a derű óráit 
számoltuk. 

Közénk ültek, velünk örültek 
a mai nevelők, akik sok elfog-
laltságukat félretéve megvendé-
geltek bennünket és szakítottak 
ránk néhány órát. 

Csak ezt a pár sort tudjuk 
adni nekik köszönetül érte, de 
ezt a szívünkből adjuk! 

(Hajnal Jné) 
Fotó: Wolcsánszky Csabáné 
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ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART... 
„Magyar vers még soha nem futott be ilyen karriert" - mondta Sülye Károlyné igazgató a Himnusz születésnapján tartott vá-

rosi ünnepség megnyitóján. Kerezsi Jenő, a Polgármesteri Hivatal Kulturális, Szervező és Szolgáltató Iroda vezetője ünnepi kö-
szöntőjében arról szólt, hogy a kultúra a szellemi javak összessége, ami az előző korok kultúrájából fejlődik ki. Magyarország Eu-
rópa közepén van, az európai kultúra szerves része. Minden magyar embernek morális kötelessége ezt a kultúrát megismerni és 
továbbadni nemcsak az országhatárokon belül, hanem a határon túli magyarlakta területeken is!" 

A köszöntőket követő ünnepi 
műsor természetesen a Himnusz-
szal kezdődött Magyar Tivadar-
nak, a szolnoki Szigligeti Szín-
ház művészének előadásában. A 
Bercsényi Miklós Gimnázium, a 
Kodály Zoltán Zeneiskola, a 
Bethlen Gábor Református 
Tagozatos Általános Szakiskola 
es Kollégium Mozgásművészeti 
tagozatának 3./c osztályos tanu-
lói, Kiss Orsolya és a Béke 
Mezőgazdasági Szövetkezet 
kétszeres , Arany Páva"-díjas 
Népdalkörének tagjai magas 
színvonalú, szép műsorral szóra-
koztatták nézőiket, hallgatóikat. 

Az ünnepet megtartottuk, a 
rendezvény sikerült, de ez még 
nem minden. Legalább ezen a 
napon itt az ideje elgondolkod-
nunk a magyar kultúra mai 
helyzetén! Külföldről özönlik 
ránk az erőszak, az ízléstelenség, 
az értéktelenség... a TV és a 

A mozgásművészeti tagozat 3.c. o. tanulóinak műsora 
videó jóvoltából". A nézőnek 
ezt kell befogadni, mert alig kap 
mást. Nyelvünket az idegen 
szavak áradata csúfítja, jóllehet 
régen tudjuk, hogy „nyelvében él 
a nemzet!" Mindezekről sok szó 
esett már, de úgy látszik, hiába.) 

Gyermekeinkben tudatosítani 
kellene magyarságunkat, külön-
ben kultúránk el fog tűnni. 

Jó, hogy van egy ilyen nap 
évente. Törökszentmiklóson 
1995-ben a Himnusz születés-
napját a városi ünnepek sorába 

is emelték, - de minek! Akik 
megjelentek akár hivatalból, 
akár érdeklődőként, láthatták, 
hogy kik hiányoztak! És nem-
csak január 22-én, hanem 
máskor is. Legyen az egy helyi 
írónk új könyvének bemutatása, 
egy Termésáldás, Mindenki 
Karácsonya vagy bármilyen 
kulturális rendezvény - az 
arcok kevés kivétellel, 
ugyanazok. 

Alig lenne hihető, hogy 
például az erdélyi vagy felvi-
déki magyarság hasonló érdek-
telenséget tanúsítson ilyen 
eseményekkel szemben. Ök 
már nagyon tudják, mit jelent a 

magyar kultúra jelenléte és 
ápolása nemcsak az év egy-két 
napján, hanem egy nehéz életen 
keresztül. 

(Hajnal Jné) 
Fotók: Árvái 

ÁLTALANOS ISKOLÁSOK KI MIT T U D J A 
Az úttörő kulturális seregszemlék megszűnése után a tehetségesebb általános iskolás korú gyermekek bemutat-

kozására- iskolai rendezvényeken kívül - alig volt lehetőség. 1993-ban Sántha Ildikó, a Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la akkori pedagógus-asszisztense indította el az általános iskolások városi Ki mit tud?-ját. 

A Városi Művelődési Központ az 1997. 
november végére tervezett seregszemlét - az 
iskolák kérésére - 1998. január 24-én ren-
dezte meg. Az egyéni és csoportos bemutat-
kozásra ének, zene, vers és próza, néptánc, 
modern tánc és egyéb kategóriában készül-
tek a gyerekek. 

Minden versenyen nehéz igazságos 
döntést hozni, hajszálnyi különbségek vá-
lasztják el a helyezetteket. Nehéz össze-
mérni egy 1-4. osztályos, valamint egy 5-8. 
osztályos tanuló produkcióját. A négytagú 
zsűri 5 első, 11 második és 12 harmadik 
helyezést adott ki. 
1. helyezettek: 
3. c. osztály Bethlen csop. népdal 
Mester Ádám Kölcsey mese 
3. a. osztály Hunyadi bábjelenet 
Csike István (5.) Bethlen trombita 
Sülye Klára (8.b.) Bethlen népdal 
II. helyezettek: 
Csiki Ágnes (2.c.) Bethlen furulya 
1. c. osztály Bethlen bábjelenet 
Wyszoczky Anna (3. c.) Bethlen mese 
Kertész Katinka (2.b.) Bethlen mese 
Bojtok Ágnes (4.o.) Petőfi népdal 
Varga Ádám (4.o.) Petőfi zongora 

Thürmer Emil (5.o.) 
Bata Gábor (7.o.) 
Szűcs Dóra (6.a.) 
Bertha Nikolett és 
Komáromi Anikó 
Pató Imre (5.a.) 
III. helyezettek: 
Dargó István és 
Török Károly 
Vereb Nóra (2.b.) 
4. a. osztály 
Árvái Zita (3.a.) 
Annus Dóra (3.a.) 
6.b. osztály 
Vereb Virág (7.b. 
Sáfrány népzenei 
kisegyüttes (8.o.) Bethlen népzene 
Babinszki Bernadett Hunyadi vers 
5. osztály Hunyadi modern tánc 
6. b. osztály Kölcsey jelenet 

Intézményünk szűkös anyagi lehetőségei 
miatt az eredmények jutalmazása szerény 
volt: az egyéni versenyzők hangkazettát, 
csokoládét, naptárt, a csoportok jég-
krémtortát, videokazettát kaptak. A versenyt 
Sántha Albert alpolgármester és a Kulturális 
Szervező és Szolgáltató Iroda támogatta, 
köszönet érte. Ugyancsak köszönet illeti 

Kölcsey cselló 
Kölcsey próza 
Bethlen vers 

fuvola, 
Hunyadi klarinét 
Petőfi paródia 

Bethlen rézfúvós duó 
Hunyadi próza 
Hunyadi jelenet 
Kölcsey népdal 
Kölcsey mese 
Hunyadi néptánc 
Hunyadi ének 

meg a társadalmi munkában 9-16 óráig 
dolgozó zsűrit: Fehérné Kovács Ilonát, 
Mrena Katalint, Halkovics Jánost és Gál 
Andrást, valamint a felkészítő pedagóguso-
kat és segítőkész szülőket. 

A jövőben az értékes műsorokat nívódíj-
jal jutalmazzuk, és kezdeményezzük, hogy a 
gyermek alapítványok is segítsék az ered-
mények elismerését. Ugy érezzük, hogy a 
tanulóknak szükségük van az ilyen jellegű 
bemutatkozásra, ahol tehetségüket mások is 
megismerhetik. Fontos, hogy megtapasztal-
ják, milyen érzés a közönség előtt színpadon 
állni, örülni a tapsnak, az elismerésnek. A 
csoportos jelenetek, bábelőadások, táncok 
pedig erősítik az osztályközösséget. A tehet-
ségek csiszolódnak, gyakorlatot, rutint sze-
reznek a fellépésekhez, és előkészítik a 
következő országos ifjúsági Ki mit tud?-ra 
való felkészülést. 

Kedves gyerekek, már kezdhetitek a jö-
vő évi felkészülést! Gratulálunk minden 
fellépőnek a bátorságához, készüléshez, 
gyakorláshoz! 

Sülye Károlyné 
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MINDIG IDŐSZERŰ 
A nyolcadik „Mindenki Karácsonya" időben már kis-

sé távol került tőlünk, mire lapunk 1998. évi első száma a 
kedves Olvasó kezébe juthatott. Vannak azonban időt álló és 
el nem évülő dolgok, amelyeket még ennek ellenére sem 
feledhetünk. Többek között ilyen a segítőkészség és a szeretet 
is. 

Ezek tették lehetővé, hogy a Mozgássérült Csoport 
tagjai olyan kedves, meghitt délutánt tölthettek együtt ismét, 
ami nélkül bizony még szegényebb és ridegebb lenne az 
életünk! 

Városunk MEOSZ-Csoportja ezúton mond köszönetet 
a ConAvis-nak a megvendégeléshez felhasznált élelemért, 
továbbá az összes támogatók: így a Polgármesteri Hivatal, a 
Művelődési Központ, Pócs és Társa, Róna zenekar, Iskola-
konyha, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Kodály Zoltán 
Zeneiskola, Béke Mezőgazdasági Szövetkezet, Magyar Posta, 
Lézer Penna, Törökszentmiklós és Vidéke Újság, Szuperinfó, 
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, Koller Virágkertészet, 
Borsos Virágnagykereskedés, Shell benzinkút, Deák Ferenc 
úti Italdiszkont, Alföldi Gabona, Törökszentmiklósi Állami 
Gazdaság, Plusz Diszkont, Rollpack, Piaccsarnok, Mértékadó 
Bt. vezetői, Berta Ferenc sütödéje, Gellérffy Zoltánné cuk-
rászdája, Soós Kálmán és a Fortuna Zenekar, Füller József, 
Fülöp Ferencné, Túrba Józsefné és a MEOSZ Megyei Egye-
sülete fogadja ismételt köszönetüket! 

|Hajnal Jné) 

A V á r o s i K ö n y v t á r a t a z a d ó z ó p o l g á r o k a z a d ó j u k 1 % - á n a k f e l a j á n l á s á v a l 8 4 . 0 0 0 f o r i n t t a l t á m o g a t -
t á k 1 9 9 7 - b e n . A . p é n z b ő l , a m e l y e t a P r o B i b l i o t h e c a A l a p í t v á n y k i e g é s z í t e t t , e g y s z á m í t ó g é p e t v á s á r o l t u n k . 
A g é p e t a z o l v a s ó k t á j é k o z ó d á s u k r a h a s z n á l h a t j á k a f e l n ő t t e k k ö l c s ö n z ő r é s z l e g é b e n . 

K ö s z ö n j ü k t á m o g a t ó i n k s e g í t s é g é t . K é r j ü k , t á m o g a s s á k e b b e n a z é v b e n is a z i n t é z m é n y t . 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

\ A kedvezményezett adószáma: 

1 6 8 3 6 0 9 1 - 1 - 1 6 

; A kedvezményezett neve: 
; Ennek kitöltése nem kötelező. 

: VÁROSI KÖNYVTÁR TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

: TUDNIVALÓK 
; Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap mére-\ 
: tét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. ; 

; FONTOS! 
! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adó-\ 
; számát, technikai számát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét 
! pontosan tüntesse fel ; 

1998. évben is készséggel fogadja és várja kedves megrendelőit 
az általa nyújtott széleskörű szolgáltatási körökben. 

Mint már köztudott, vállalunk: 
* építőipari kivitelezéseket, 
* szakipari tevékenységeket, 
* tűzoltókészülékek javítását, ellenőrzését, 
* villamos motorok tekercselését 
* gázkészülékek beüzemelését és szervizelését, stb. 

Szövetkezetünk biztos pont lehet elképzeléseik megvalósításában. 

Címünk: Törökszentmiklósi ÁFÉSZ Ipari osztálya 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 139. 

Tel: (56) 390-955 vagy (56) 390-505, (56) 390-335 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 
Ipari osztálya 
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SINDELÁR LÁSZLÓ 
(1913 - 1997.) 

„Nem voltam más, csak ember, 
s ez a név harcost jelent. " 

(Johann Wolfgang Goethe) 

Olyan találóak Goethe szavai, hogy 
tulajdonképpen summáját adják 
Sindelár László nyugalmazott gyé-
mántdiplomás iskolaigazgató életének, 
akire így emlékezünk: 

Sokunk Laci bácsija Eger városát 
cserélte Törökszentmiklósra. Tanítóból 
matematika-fizika szakos tanárrá ké-

pezte magát. Evekig az oktatásügy megyei irányításában vállalt szerepet. 
Városunk legfiatalabb - akkor legmodernebb - iskolájának létesítésében 
ekkor kifejtett tevékenysége méltó a figyelemre: neki is része volt abban, 
hogy a Hunyadi úti iskola 1958-ban megnyithatta kapuját az „alvég" 
tanulói előtt. 

1959-ben már a Rózsa téri iskola (jelenleg Kölcsey Ferenc Ált. Isk.) 
igazgatóhelyettese, majd pár év múlva igazgatója lett. 

Nem kevés energiáját emésztette fel az 1964-ben megindított iskola-
körzetesítés. A városkörnyéki kisiskolák (Barta, Surján, Szakállas, Sűrü-
dülö, Ujballa, Óballa, Tamáspuszta...) felső tagozatosai - később az 
alsósok is - a Rózsa téri iskola kötelékébe kerültek. A tantestület csak-
nem megkétszereződött, nem volt elegendő számú tanterem, egy ideig 
délelőtt - délután folyt a tanítás. 

Ezután kezdődött el az iskolabővítés, de tornaterem nélkül. Szívós 
erőfeszítések árán kiharcolta, hogy a katolikus főtemplom mögötti sásas-
nádas telekrészen sportudvar létesüljön. Egyidejűleg - a Hunyadi úti 
iskola példája nyomán - fizika-kémia előadóterem kialakításán fárado-
zott filléres gondokkal, de elszánt célratöréssel. És sikerült. 

A tartós tanteremhiány újabb ötletet szült: városunkban elsőnek ki-
dolgozta a kabinetrendszert. (Ma szaktantermes tanításnak mondjuk.) 
Kollégáit demonstrációs taneszközök készítésére ösztönözte, maga is 
fáradhatatlanul alkotott; az ének-zeneterembe zongora is került. 

Mindezek mellett állandó szívügyének tartotta a városban folyó 
szakmunkásképzés bővítését, feltételeinek javítását. Kezdetben egy 
maroknyi szakmunkástanuló képzésének irányítójaként, később a szol-
noki szakmunkásképző intézet kihelyezett tagiskolájának vezetőjeként 
dolgozott. Ettől fogva akadályt nem tekintve küzdött azért, hogy a szak-
munkásképzés önálló épületet kapjon. Az Ipolyi téri iskolaépülethez 
újabb négy tanterem épült, amely megvetette az önálló szakmunkásképző 
iskola alapját. 

Fáradhatatlan harca sikerrel zárult. Remélte, kényelmesebb munkás-
évek következnek még. Ehelyett azonban 1974-ben méltatlan módon, 
üres szivvel kellett távoznia iskolájából. Továbbra nem kapott bizalmat, 
nyugdíjas lett. 

Ettől fogva életének minden percét családja töltötte ki. Kifogyhatat-
lan ötleteivel támogatta tanító felesége munkáját; rajongott, aggodalmas-
kodott lányaiért; várta, dédelgette, imádta unokáit; kertészkedett... A 
város életét szerényen, csendesen szemlélte. Apránként elmaradtak a 
tanítványok, a munkatársak, a barátok... 

Amikor tanítványként, munkatársként, ismerősként körülálltuk ham-
vait ravatalánál, gyászunkba restelkedésünk párája is vegyült: Mennyit 
ért volna egy barátságos szó, egy derűs pillantás, egy szál virág az utóbbi 
húsz esztendőben! De elmaradt. 

Mentségek keresése helyett csupán rábólintunk Elizabeth Browning 
önvallomásnak is beillő soraira: 

„Mind. mi sosem lehettem, 
Mit más nem észlelt bennem: 
Épp ez érték Istennek. " 
Kedves Tanár Úr! Igazgató Úr! Laci Bácsi! Nyughelyed őrizze béke 

és nyugalom, végtelen álmod legyen gyönyörű! 
Kádár László 

HALOTTAINK 
1997. dec. 2-től 1998. február 2-ig. 

Tóth Antal (72 éves), Gyárfás Jánosné Mile Mária (67), 
Bálint István (90), ö. Mikola Jánosné B. Kiss Eszter (87), 
Farkas Gyuláné (63), ö. Papp Lajosné Prekup Emma (84), 
Nagy Sándor (90), Kenyeres Imréné Nagy Ilona (62), Vass 
Sándorné Tóth Erzsébet (90), Mészáros Imréné Kövesdi 
Erzsébet (72), Farkas Pál (56), ö. Karakas Imréné Cs. Szabó 
Julianna (92), Varga Andrásné Szűcs Zsuzsanna (82), Kon-
dás Istvánné Tóth Ilona (74), Görög Jánosné Líbor Erzsébet 
(83), Sindelár László (84), Polgár Béla (70), Kovács Gábor 
(59), ifj. Sándor János (36), Jeczó Ignácné Czinege Julianna 
(91), Erdei Istvánné Hoppál Erzsébet (77), Turcsánvi Mik-
lósné Zsigmond Erzsébet (69), Szarvas Pál (83), Szabó Jó-
zsefné Ratkai Katalin (73), Csór Józsefné Galsi Erzsébet 
(71), Haller József (49), Bene Lajos (74), Petes Ferenc (74), 
Balázs Istvánné Kovács Anna (71), Pálinkás Lajos (53), 
Mészáros József (51), Ruder Jánosné Holp Mária (89), Mé-
száros Julianna (46), Czakó Jánosné Péter Ilona (T. püspöki, 
66), Péter Ferenc (83), Tóvizi József (69), Szabó Andrásné 
Süveges Rozália (92), Lázók Sarolta (60), Pozderka Gáborné 
Kiss Anna (90), Tímár Elekné Nagy Mária (83), Markóth 
András (66), Barna Károly (79), Nagy Antal (76), Szöllősi 
Sándor (65), Kuparics Lajos (82), Füleki Lászlóné Szecskó 
Anna (64), Balogh Józsefné Földvári Ilona (64), Szakái Ká-
rolyné Polgár Ilona (61), ö. Csicsári Györgyné Galsi Erzsébet 
(71), Pós Ferenc (77), Bertha Mihály (63), Dögei Sándor 
(76), Mészáros Sándor (70), Csala Sándorné Pásztor Jusztina 
(74), J. Vígh Károly (67), Porzó István (83), Elekes Lajosné 
Pathó Rozália (86), Tóth László (88), Tákos János (63), 
Szarka Ferencné Arany Ilona Mária (54), Balogh József (37), 
Mészáros József (76). 

Nyugodjanak békében! 

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 dí jtalan! 

P O S T A BT Ü Z L E T E I : 

Kossuth L. út 184.Tel.:394-115 
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586 

Erdős I. út I. Tel.: 06-60/485-019 
Régi református temető Tel.: 06-60/385-374 

Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 
Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor 
díjtalan kiszállítással! 
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MAROS SZAKMUNKATOL A GÉPÉSZETI VÁLLALKOZÁSIG 

Vállalkozói portré történelmi háttérrel 

Imrei Rendhagyó módon 
kezdjük a végén a beszélgetést! 
ízlelgetve a gépész 'szót, a 
mindig nyakig olajos hajógé-
pész, a szövőgyári gépmesterek 
villannak föl előttem. Emberek, 
akik gépeket kezelnek , szerel-
nek, javítanak. A Bal la és Társa 
Gépészeti Vállalkozás telephe-
lyén ilyen képnek nyomát sem 
érzékeltem. Akkor pedig miért 
ez a név? 

- Mert a gépészet a leírtnál 
azért tágabb fogalom. Minden 
gépekkel kapcsolatos munka 
gépészet: a szállítószalag, a 
gőzkazán, a szellőzőberendezés, 
az állattartó-telepi berendezés, 
stb. is gép, s ezek összeszerelé-
se, alkatrészeinek gyártása a 
fenti fogalom körébe tartozik. A 
felsoroltak sok más egyébbel 
pedig a mi tevékenységi kö-
rünkbe. Persze elsősorban laka-
tos jellegű, vasipari munkákat 
végzünk, s egyszerű dolgokat -
kerítés, lépcsőkorlát, stb. - is 
készítünk, de alaptevékenysé-
günk főleg az előbbi. Lzért az 
elnevezésünk 

Baila Imre neve valószínűleg sokak számára ismerősen 
cseng Törökszentmiklóson. - Ja, a mezőgépes Baila, aha, 
a referencias^ aki a SZEM-MÁ~nál bérelt műhelyt, a 
gépészeti vállalkozó Baila?! - csak időben és térben kell 
behatárolni attól függően, hogy eddig megtett, harminc 
éves életútja során ki, mikor és Hol futott össze vele, 
Mert a felsoroltak életútjának állomásai, amely útról 
sok minden elmondható, csak egy dolog nem; hogy 
könnyű és előre elegyengetett volt. Arra viszont talán 
kevesen emlékeznek, hogy a ma huss embernek munkát 
adó vállalkozó annak idején maros szakmunkásként 
kezdte azt a pályaívet, amelyet egy kis terefere formájá-
ban talán érdemes dióhéjban végigkövetni. 

szót. Akkoriban még folyt a 
kádernevelés, divat volt a mun-
kásfiatalok taníttatása, s ez 
megváltoztatta sorsomat. 1977-
ben un. SZET-ek /Szakmunkás 
Előkészítő Tanfolyam/ indultak, 
amelyek felsőfokú iskolákra 
készítettek fel. Főnökeim meg-
kérdezték, nem szeretnék-e 
főiskolára vagy egyetemre járni, 
s én azt válaszoltam, miért ne. 
Jelentkeztettek a SZET-re, ami-
nek az volt az érdekessége - ma 
már ez olyan, mint egy mese - , 
hosv kizárólag érettségivel nem 

A Vasfa Kji. szamara gyarlóit óriás kazánok 

- Akkor most kezdjük az 
elején! Onnan, hogy az ifjú 
Bal la Imre kezdő marós. 

- Nos, az ifjú Balla 1968-
ban szabadult fel marós szak-
munkásként. A Mezőgép Dózsa 
György úti vállalatánál kezdett 
el dolgozni, s ha nem a Kádár-
korszakot írtuk volna, talán még 
most is ott, a műhelyben dol-
gozna. De, komolyra fordítva a 

rendelkezők pályázhatták meg. 
A felvételi sem hétköznapi volt, 
az ítészeket az általános tudás 
egyáltalán nem érdekelte, kizá-
rólag a logikai készséget és a 
teherbíró képességet vizsgálták. 
Ez viszont komoly szűrő volt, 
nyolcszáz jelentkezőből mind-
össze hatvanat vettek fel, köz-
tük engem is. 

Hamar kiderült, miért ép-

pen ez a két dolog volt fontos. 
Egy éves volt a tanfolyam, s mi 
ez alatt az egy év alatt semmi 
mást nem csináltunk, mint napi 
tizenkét órában gyűrtük a ma-
tematikát és fizikát. Iszonyú 
volt, de kibírtam. Persze a 
vállalat erre az időre tanulmányi 
szabadságot adott. A tanfolyam 
végén érettségi nélkül lehetett 
főiskolára, egyetemre jelent-
kezni. A hatvan végzettből 
végül tizenkettőnket vettek lel, 
engem a mezőtúri Mezőgazda-
sági Gépészeti Főiskolára. 

- Gondolom, levelező szak-
ra. 

- Csudát! Nappalira. A vál-
lalat most négy év tanulmányi 
szabadságot adott, s nem is 
akármilyen ösztöndíjat. 3,5-es 
átlagnál a fizetés 80%-át, 4,5 
esetén 100%-át kaphattam. Jól 
tanultam, ez tehát nem okozott 
gondot, de nagyon nehéz évek 
voltak ezek. Nős, egv sverme-

kes családapa voltam, epítkez-
. tünk, s első évem után megszü-

letett második lányom is. Azért 
mégis lediplomáztam, s előbb a 
gyár üzemfenntartási osztályán 
csoportvezető, majd osztályve-
zető lettem. 

Akkor ez még nyugdíjas 
állásnak tűnt. 

- Igen, de mégsem lett az. 
Amikor a 80-as években új 
gazdasági szelek kezdtek fújdo-
gálni, néhány munkatársammal 
GMK-t alakítottunk, s kóstol-
gatni kezdtük, mi is az a vállal-
kozás. Addig kóstolgattam, hogy 
megtetszett. S mikor a Városi 
Tanács Költségvetési Üzeme 
építőipari kft-vé alakult Refe-
rencia néven, elpártoltam a 
Mezőgéptől és a nyugdíjas 
állástól. A Referencia egyik 
alapító tagja s lakatosipari 
részlegének vezetője lettem. A 
baj csak az volt, hogy egy év 
alatt rájöttem, ez nem igazán az 
én világom, gépészként az 
építőipari cégnél nem sok kitö-
rési lehetőségem lesz. Marad-
tam ugyan, de két barátommal 
belekezdtem egv önálló vállal-
kozásba is, s a munkák egy 
részét a kft alvállalkozójaként 
végeztem. Közben egyre jobban 
kiismertem magam a vállalko-
zói világban, s rájöttem, ez u 
megoldás sem az igazi. Nem 
igazi üzlet alvállalkozónak 
lenni, mert - s ez az ő részéről 
természetes - a fővállalkozó a 
haszon egy részét lefölözi. Ez 

Esztergálás közben 
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3-ban derült ki igazán, amikor 
a Referencia alvállalkozójaként 
le 1 vá Haltuk a I Iütőgépgyár 
lel újításakor egy új csarnok-
szerkezet elkészítését. Ekkor 
döntöttünk véglegesen az önál-
lóság mellett. 

ekkor született meg iga-
zán a Bal la és Társai Gépészeti 
Kft. ¡'olt pénz, paripa, fegyver? 

- Tőkénk egy szál sem volt 
- hacsak a tudást, ambíciót nem 
tekintjük annak szerszám-
készletünk egy lengyel piacos 
kézi fúrógépből, satuból, saját 
gyártmányú hegesztőapparát-
ból, a szomszédtól kölcsönkért 
cirkulából s néhány kéziszer-
számból állt. Darabolni, hegesz-
teni tudtuk a fémet, ha egyéb 
eszköz is kellett, kibéreltük 
nagyobb cégektől. De, ami a 
lényeg: a Hűtőgépgyár második 
csarnokát már fővállalkozóként 
csináltuk meg. Ez nagy lendüle-
tet adott, a bevételből régi 
típusú, nehezen kezelhető, de jó 
és - ez lényeges volt - olcsó 
gépeket vettünk. 

Mindezt még mindig hár-
masban? 

- Nem. Egyik társunk menet 
közben kiszállt, így ketten 
maradtunk tulajdonosok Dudics 
Misi barátommal. Viszont, 
felvettünk két alkalmazottat. 

Mert szerencsére jöttek a mun-
kák, kapcsolatokat kerestünk és 
találtunk. Állandó beszállítói 
lettünk a Hűtőgépgyárnak 
tartószerkezetekkel, más ter-
mékkel a Tiszamenti Regionális 
Műveknek, a Rutin Kft-nek -
közös kivitelezésünk a Szent 
Miklós malom szabadalmazásra 
váró szupermodern szállítósza-
lag-rendszere - és a szolnoki, 
óriás kazánjairól ismert Vasfa 
Kft-nek. Mellesleg partnereként 
mi végeztük a Budapest Bank 
lakatos, gépészeti belsőépíté-
szeti munkáit is. 

- Mindezt mindössze né-
gyen?1. 

- Természetesen, nem. 95 
elején további három alkalma-
zottat vettünk fel, s akkor már 
annyi munkánk volt, hogy te-
lephely után kellett néznünk. 
Amikor a Referencia a tégla-
gyárhoz költözött, addigi, Mező-
túri úton lévő, CLAAS Hungária 
Kft. utáni helyét kibéreltük. 
Először tőlük, majd az önkor-
mányzattól, s azóta ott vagyunk. 
Egy hektárnyi terület műhellyel, 
két faházzal, raktárakkal és egy 
10 x30-as szerelőcsarnokkal. 
Időközben létszámban is tovább 
gyarapodtunk, ma már húszan 
vagyunk, s felszerelkeztünk a 
szükséges gépekkel is. 

Egyedi kivitelezésű kerítés 
- Ez már akkor a jelen. Az 

induló semmi tőkétől hová jutott 
a cég? 

- Jelenleg 6 milliós az esz-
közkészletünk, négy komoly 
cégnek stabil beszállítói va-
gyunk, rengeteg az egyéb felké-
résünk is. Tavaly 30 millió 
fölött volt az árbevételünk, a 
nyereségről pedig csak annyit, 
hogy éltünk is, s három milliós 
beruházásra is tellett belőle. Ja, 
és ma már gyakran nekünk kell 
felfogadnunk alvállalkozókat. 

- Lehetnek még további ter-
veik} 

- Persze. Szeretnénk önálló 
termékkel is előállni. Lakosság-

nak szóló lakberendezési tár-
gyakkal például. Már kész van 
több variációban egy fémvázas 
franciaágy és számítógépasztal 
prototípusa, már csak a forgal-
mazásához kell egy megfelelő 
kereskedő partnert keresnünk. 
Persze, tőlünk is meg lehet 
rendelni, de szívesebben ma-
radnánk kizárólag a szakmánk-
nál. így vagy úgy, a két termék-
kel hamarosan a nagy nyilvá-
nosság elé lépünk. 

Sok sikert hozzá, köszönöm 
a beszélgetést. 

Bódi Zoltán 

ÉLETREVALÓ PLUSSZ 
„Minden boldogság a bátorságból és munkából fakad" 

(Honoré de Balzac) 

Túl az ..Életrevaló Plussz Program" első fordulóján, bátorsá-
gunk a II. forduló feladataihoz is megmaradt. Első olvasásra bizony 
nem találtuk könnyűnek a feladatokat, amelyek nagyon sokrétűek. 
Érintik a közélet, környezetvédelem, egészséges életmód kérdéskö-
rét, ezen kívül kiegészül még a feladatsor sportfeladatokkal is. A 
csapat tagjai könyvjelzőt készítettek az önkormányzati képviselők 
részére. Elve azzal, hogy Evinger Magdolna tanítónő iskolánkban 
dolgozik és önkormányzati képviselő, őt kértük meg, hogy olvassa 
fel a december l()-i önkormányzati ülés előtt a gyerekek levelét -
amely a kérésüket tartalmazta és adja át az ajándékokat. 

A közelmúltban megjelent, a gyermekek védelméről és a gyá-
mügyi igazgatásról szóló törvénnyel kapcsolatban azt a feladatsort 
kaptuk, hogy fel kell keresni három olyan intézményt vagy szerve-
zetet, amelyek a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskö-
röket, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó felada-
tokat látnak el. E szervezetek képviselőivel beszélgetve meg kell 
kérdezni, hogy az új törvényben megfogalmazott gyermeki jogok 
megvalósításáért, milyen konkrét feladatokat hajtanak végre 1998-
ban. 

A kitöltendő teszt kérdései is az egészséges életmódhoz, kör-
nyezetvédelemhez és a közélethez kapcsolódnak. 

A fogalmazás témakörei: 10 felsorolt italféleséget (ásványvíz, 
energiaitalok, gyümölcsből készült teák, kólák, stb.) csoportosítani 
kell aszerint, hogy melyek az egészségesek, kevésbé egészségesek, 
és indokolni is, hogy miért. Ezen kívül le kell írni, hogy a felsorolt 
italok csomagolóanyagaival mit lehet kezdeni, hogy visszakerülje-
nek a természet körforgásába. 

Kíváncsiak a gyerekek erőnléti állapotára is. Be kell küldeni a 
Cooper teszt alapján a 12 perces futás eredményét. Sportorvosi 
vizsgálatra is el kell menniük a csapat tagjainak. 

A gyerekek nagyon lelkesek, és örömmel végzik a feladatokat. 
Reméljük, hogy az „Életrevaló Plussz Program" teljesítésén keresz-
tül a tanulók tényleg életrevalóak lesznek. Olyanok, akik a helyze-
tek többségében feltalálják magukat, önállóan is képesek lesznek 
megoldani gondjaikat, és el tudnak igazodni a társadalomban. 
Kíváncsiságuktól hajtva így egyre többet ismernek meg a világból. 
Ez a program beilleszthető egy komplex személyiségfejlesztésbe, 
hiszen azt a sok-sok élményt, amit már eddig is kaptak, öröm kísér-
te, a feladatokat pedig továbbra is játékkal és szórakozással végzik. 

Gál Mihályné 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

9 
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Még egyszer... 

AZ ALFÖLDI GABONÁRÓL 

A Szent Miklós Malom felavatása után Benedek Fülöp államtitkár és Fekete László, az Alföldi 
Gabona Rt. vezérigazgatója sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. 

A gabonaipar piaci helyzetével kapcso-
latban megállapította, hogy bár csak 40 
ezer hektárral vetettek kevesebb gabonát, 
mint az előző évben, de nagyon kevés a 
kikelt gabona, mindenképpen indokolt az 
állam részéről a saját részre történő tárolás. 
A kistermelők hitelkérelmével, hitelfelvéte-
lével kapcsolatos problémákra megjegyez-
te, hogy a hitelkeret emelésével, a határidő 
korlátok megszüntetésével próbálják ezt a 
következő időszakra megoldani és népsze-
rűsíteni. 

Fekete László vezér-
igazgató úrtól a beruházás 
80 %-os hitelhányadáról, 
ennek kamatáról tájéko-
zódva kérdezték: megala-
pozott volt ez a beruhá-
zás? 

- Biztos vagyok ab-
ban, hogy jó beruházás 
volt - válaszolt a vezér-
igazgató. - Kimaradt egy 
alapvető információ: 
általában a mai magyar 
malmoknál 74-75 %-os a 
lisztkihozatal. Ez a ma-
lom garantáltan 78 %-kal 
fog működni: a próbaőr-
lés során 80 % fölötti 
kiőrlési produkált. Ez azt 
jelenti, hogy 100 kg 
gabonából 80 kg fehér-
árut, lisztet őröl ki. Ter-
mészetesen, amíg vissza nem fizetjük ezt a 
hitelt, addig a malom a banknak dolgozik, 
és nem a tulajdonosoknak. Én úgy gondo-
lom, hogy ezzel együtt is megérte. 

- Tudjuk, hogy jelenleg országos hírű a 
miklósi liszt minősége. A 80 % körüli 
fehéráru kihozatal nem fog a liszt minősé-
gének a rovására menni? 

- Garantáltan nem, két ok miatt. Az 
egyik: a technológiába épített, folyamatos 
minőségellenőrzés, mérési lehetőség van, 
tudjuk szabályozni a kimenő liszt minősé-
gét. A másik dolog - a sajtó feltupírozta ezt 
a problémát - méréseink alapján kijelent-
hetjük, hogy a mi minőségünk az országos 
átlagot meghaladó. Két automata résszel 
tudjuk beállítani azt a minőséget, amelyet a 
rendszer folyamatosan tud tartani. A part-
nereink ezt megszokják, hogy egy hónap, 
sőt egy év múlva is ugyanazt a minőséget 
kapják, függetlenül az alapanyag minőségé-
től, ami pl. a karcagi malomnál már az 

alapanyag függvénye. A költségek több 
mint harmadát emésztette fel a lisztmanipu-
láló rendszer, melyet éppen az állandó 
minőség biztosítása érdekében építettünk 
be. 

* 

A malom avatását követően, pár nap 
múlva felkerestem a Kovács József urat, a 
Törökszentmiklósi Körzeti Üzem vezetőjét, 
akinek a segítségével közelebbről is meg-
ismerhettem a már működő új malmot. 

Péter Róbert gépészmérnök, őrlő főmolnár 
minőségben végigvezetett az üzem szintje-
in, kezdve felülről a silópadlással, majd a 
szitapad, ahol az adalékanyagok betárolása 
történik. A következő szint lefelé menet a 
csőpad, itt már megtalálhatjuk a különböző 
lisztfajtákat, ezen a szinten lehet lisztmin-
tát venni. A legalsó szinten találjuk a keve-
rőgépet, mely 10 tonna lisztet tud óránként 
adalékanyaggal bekeverni. Itt található ezen 
a szinten a lezsákolórész, ahol a 
lezsákológép percenként 6 zsákot tud 
megtölteni. Ebben a lisztlezsákoló részleg-
ben két emberrel, majd a vezérlőteremben 
találkoztam az élelmiszeripari főiskolát 
végzett Subicz Beátával, aki a vezérlő 
helyiség három monitorján figyeli, ellenőrzi 
a koptató, az őrlőrész és a lisztkeverő-rész 
munkáját. A malom négy szintjét végigjár-
tuk. Szinte higiénikus környezet, a gépek 
dolgoznak, ember szinte sehol, kivéve a 
vezérlőtermet és a lezsákoló helyiséget. A 

malomzúgás elől átvonulunk az irodaépü-
letbe, ahol Kovács József körzeti üzemve-
zető készséggel tájékoztat. 

- Mi történt a régi malom személyzeté-
vel, dolgozóival? 

- Nem teljesen pontos a megfogalma-
zás, mert szükség van a régi malom dolgo-
zóira is, legalábbis egy részére. Jelenleg 
műszakonként 3-3 ember, azaz 9 fő dolgo-
zik az üzemben, a későbbiekben elegendő 
lesz műszakonként kettő fő. A régi üzemből 

felszabadult munkaerő 
egy részének a cég más 
területén tudtunk mun-
kát biztosítani. 

Ezt sikerült itt 
| helyben megoldani? 

Igen. Itt, 
Törökszentmiklóson a 

£ keverő üzemben, a bor-
sóhán tolóban, a liszt-
csomagolóban. a készle-
tező üzemben, a silóban, 
de meg kell mondani, 
hogy olyan is van, aki-
nek megköszöntük az 
eddigi munkáját, és 
sajnos, az elbocsátás 
eszközéhez kellett fo-
lyamodni. Ők megkap-
ták a végkielégítést, és 
megpróbálnak más 
területen elhelyezkedni. 

Említette a liszt -
csomagolót is. Mint tudjuk, ott már régóta 
automata csomagolás van, EA WEMA 
géppel Milyen munkát tudnak ott biztosí-
tani az őrlőüzemből oda helyezett dolgo-
zóknak? 

- A lisztcsomagolóban párhuzamos te-
vékenység folyik, ugyanis részben a 
FAWEMA végez két műszakban 1 kg-os 
kiszerelést, mellette viszont az ún. kézi 
kiszerelőben étkezési kukoricadara, vala-
mint 5 kg-os lisztkiszerelés folyik. 

- Mint megtudtuk, nőtt a kapacitás, ja-
vult a lisztkihozatal, mint a sajtótájékozta-
tón hallottuk, a fehéráru (liszt) kihozatal a 
korábbi 74-76 %-ról közel 80 %-ra nőtt. 
Milyen az értékesítési lehetőség? 

- Kétirányú a piacunk. Részben a jól 
bevált, régi kapcsolataink belföldön, más-
részt piacot találtunk szomszédos orszá-
gokban, elsősorban Romániát és 
Oroszországot említeném, természetesen 
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további piaci lehetőséget is keresünk. 
Belföldön is találtunk egy új piaci lehető-
séget, a békéscsabai Bühler Tésztaüzemet. 
Mivel ugyanaz a cég építette a tésztaüze-
met, mint a mi malmunkat, a legtermésze-
tesebb, hogy Bühler-malomból kívánják 
Bühler tésztaüzemük liszt-szükségletét 
kielégíteni: napi 40-50 tonna lisztet szállí-
tunk ömlesztve, folyamatosan Békéscsabá-
ra. 

* 

Ha a gabonaiparban jutalmaznák a leg-
hűségesebb dolgozót, Fehér Gábor bizonyá-
ra az elsők között vehetné át a kitüntetést. 
A malomlátogatás után invitált irodájába, 
ahol, viszonylag közel a malomüzemhez, de 
távol a zajtól, szerényen, de ízlésesen 
berendezett szobájában beszélgethettünk. 

- 1956. szeptember elsején reggel fél 
ötkor, mint 14 éves, zöldfülű kisgyerek 

léptem át a malom küszöbét - mondja 
Fehér Gábor, aki érzésem szerint a malom 
dzsoli dzsókere. Titulusát nem tudom, azt 
szerényen elhallgatta, ottlétem alatt többen 
felkeresték különböző problémákkal. 
Spontán intézkedéseiből kitűnt, hogy tekin-
télyével, rutinjával, humanitásával a lehető 
legésszerűbben intézte a hozzá fordulók 
problémáit. 

Beszélgetésünk közben a szekrényéből 
előhúzott egy ipari tanuló szerződést, me-
lyet, mint mondta, még a jó öreg Mercz 
Péter bácsi írt alá. Őt már csak hírből 
ismerik a mai malmosok. Mivel a szerződő 
fél, Fehér Gábor ekkor még kiskorú volt, 
így az édesanyja - aki kézenfogva vitte 
kisfiát az első munkahelyére - szintén 
aláírta a Törökszentmiklósi Gőzmalom 
bélyegzőjével ellátott okmányt. 

- Itt, a munka mellett végeztem a ta-

nulmányaimat - mondta. - 1981-ben 
Székesfehérvárott mester szakmunkás 
vizsgát tettem. Ez tehát az első és egyetlen 
munkahelyem. Sokszor végigjártam a ma-
lom lisztporos falépcsőit, ritkán ültem az 
irodában, éppen ezért szívszorító érzés volt 
számomra, amikor 1997. szeptember 15-én 
a fő meghajtó tengelyt el kellett távolítani: 
ezzel állt le végérvényesen az öreg malom. 
Soha nem felejtem el ezt a napot. De az 
élet megy tovább, új malom, új problémák, 
ebbe is bele kell tanulni, meg kell szokni. 

Több mint negyven év hűség házasság-
ban is szép és ritka manapság. Kedves 
Gábor! Az újság és a magam nevében 
kívánok jó egészséget, fiatalos energiát, és 
hogy az ötvenéves jubileum alkalmából is 
tudjunk beszélgetni, nosztalgiázni a régi 
szép malmos időkről! 

(S) 

ÚJ M É H É S Z S Z E R V E Z E T 
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s o n 

„A legparányibb élőlényben is sokkal több rejlik, 
mint amennyit a bölcsek tudnak róla." 

Február 2-án^ a Székács Elemér 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában mintegy 30 
fővel újjáalakult a helyi és környéki 
méhészek közössége, a Magyar Mé-
hészegyesület Törökszentmiklős és 
Vidéke Szervezete néven* 

A gyűléseknek a továbbiakban is otthont 
adó szakközépiskola igazgatóját, mint a 
szerveződés motorját kérdeztem az előzmé-
nyekről. 

A rendszerváltásig a 
Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ-nál 
működött egy méhész szakcsoport. Ezeket a 
szakcsoportokat 1990-ben törvényileg meg-
szüntették, azóta szervezett méhészközösség 
nem volt a városban. Közben ugyan 1988-
89 körül megalakult a Magyar Méhészegye-
sület, s elkezdődött a helyi közösségek 
szerveződése is. de nálunk ez máig váratott 
magára. 

Azóta történt lényeges pozitív változás, 
nevezetesen az, hogy az FM (Föld-
művelésügyi Minisztérium) felismerte, hogy 
az országnak hírnevet és hasznot hozó 
méhészeket is támogatni kell. Ma már 
jelentős összegeket adnak üzemi beruházás-
hoz, ill. gyógyszertámogatás formájában. 

A cél, hogy gazdaságosabban és hatéko-
nyabban történjen a méztermelés. 

- Hogyan indult ez a mostani szervező-
dés? 

- A helyi rádión és ismeretségen keresz-
tül hívogattuk a méhészeket, s bár most 
nem voltunk túl sokan, de ennél jóval na-

gyobb az érdeklődés. 
- A méhészek jórésze már tagja a me-

gyei szervezetnek. Velük mi lesz? Párhuza-
mosan megtartják az ottani tagságot is? 

- Ha valaki már oda befizette az ez évi 
tagdíjat, attól nem kérünk újabbat, de ter-
mészetesen nem zárkózunk el attól, hogy 
rendezvényeinken részt vegyen. Egy-két 
éven belül úgyis rendeződik majd ez a 
tagsági hovatartozás. 

- Kérem, mondjon néhány szót a meg-
alakult szervezet céljairól. 

- Elsődleges célunk természetesen az 
érdekképviselet, emellett a szakmai tovább-
képzések, fórumok, tapasztalatcserék szer-
vezése szerepel. 

- Hallottam, hogy tervezik - szakközé-
piskolai keretek között - méhész szakembe-
rek képzését is. 

- Igen, s ehhez kapcsolódóan szeretnénk 
egy tanműhelyt is létrehozni részben gya-
korlati terepként, részben bemutató jelleg-
gel. 

- Az alakuló ülésen tisztségviselőket is 
választottak. 

- Egy háromtagú elnökség és egy ellen-
őrző bizottság megválasztására került sor, 
ezt írja elő a szabály. Az elnöki feladatok 
ellátására én kaptam bizalmat, H. Tóth 
Györgyöt és Fürst Sándort bíztuk meg a 
titkári teendők, illetve a gazdasági ügyek 
intézésével. 

- Legközelebb mikor találkoznak a mé-
hészek? 

- Miután csak a tagdíjból gazdálkodha-
tunk, a szervezet anyagi támogatására és 
hagyományteremtő céllal február 28-án, 19 

órai kezdettel (a szakközépiskola ebédlőjé-
ben) méhészbált rendezünk, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 

Ezt követően március 9-én tartjuk ülé-
sünket. A szakmai programon szívesen 
látjuk a méhésztársakat. 

- Köszönöm a tájékoztatást, és jó mun-
kát kívánok Önöknek! 

- Mindannyiunk érdeke, hogy a magyar 
méz jó hírneve fennmaradjon. Hiszen hiába 
telepítettek be Kínában egy Magyarország-
nyi területet akáccal, ők sohasem tudnak 
olyan minőségű akácmézet előállítani, mint 
a mi méhecskéink. Persze az is jó lenne, há 
ebből az egészséges eledelből mi magyarok 
is többet fogyasztanánk - teszi hozzá Boda 
Illés, aki már több mint 15 éve foglalkozik 
méhészkedéssel. 

F. K. I. 

Röviden 
A Függetten Női Szövetség kor-

rábbi meghívásának tett eleget G 
Nagyné Dr Maczó Ágnes 1998. Ja-
n u á r 10-én a m i k o r a KatoÍikus 

Népkör nagytermében lakossági 
fórumot tartott. A terem zsúfolásig 
megtelt a belyi és környékbeli 
(Fegyvernek, Kisújszál lás , K u n -
szentmárton) érdeklődőkkel. 
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Ü N N E P R E K É S Z Ü L A M E O E 
T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S I S Z E R V E Z E T E 

1998. március 12-én lesz 25 éve, hogy 63 alapító taggal meg-
alakult a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Törökszent-
miklósi Szervezete azzal a céllal, hogy a 100 éves fennállását 1999-
ben ünneplő anyaegyesület által önként vállalt kötelezettséget 
teljesítse, azaz a hűség jelképének emlegetett barátnak, a kutyának, 
méltó elismerést és elbánást igyekezzék biztosítani az emberi 
közösség által. 

A jelenlegi tagság és vezetőség bizonyítani szeretné, hogy a 25 
éve önként vállalt feladat ellátására követők is vannak, ezért úgy 
határozott, hogy a 63 alapító tag - aki közül ma már sajnos többen 
nincsenek közöttünk - emlékére és tiszteletére 1998. május 10-én 
Törökszentmiklós - Szenttamás Imremajorban megrendezi a IV. 
Nagykunsági Országos C.A.C. Jubileumi Kutyakiállítást. Ez alka-
lommal szeretné megmutatni azokat a minőségi és mennyiségi 
változásokat a kutyatenyésztésben, amelyek az elmúlt 100 évben, 
illetve a miklósi szervezet 25 éves fennállása óta végbementek. 
Sikereink, gondjaink egyaránt akadtak. 

Néhány szó sikereinkről: 
A megalakulás után tagságunk létszáma folyamatosan nőtt, az 

1990-es évek elejére elérte a 245 főt. Ők a Nagykunság városaiban, 
községeiben élnek. Remek munkájukra bizonyíték, hogy tenyésztő-
ink kutyái a nemzetközi és országos kiállításokon egyaránt, egyre 
több magas fokú elismerésben részesültek, részesülnek. Nőtt az 
első helyezést elért C.A.C.I.B. és a C.A.C. címet elnyert, valamint 
a nemzetközi, illetve nemzeti szépség-díjas, azaz Champion mi-
nősítésű kutya. 

Meg kell említenünk néhány Mestertenyésztő címet elnyert ta-
gunkat, akik kutyájukkal ilyen minősítésben részesültek: Subicz 
György (kuvasz), Boruzs Ferenc (dog, bronzkoszorús), Korpásné 
Antalicz Ildikó (csehfarkas eb), Ratkai Andrea (orosz európai 
Lajka), Csatóné Fehérvári Renáta (Groenandal/belgajuhász; Mart-
fű), Nagy Rita (Újfundlandi tenyészet; Tiszapüspöki), Borzi Lajos-
né (pekingi palota, ezüstkoszorús; Mezőtúr), Szabó Kálmán 
(boxer), ifj. Pozderka István (boxer), id. Pozderka István 
(komondor), Bata Imre (kuvasz), Pappné Kóródi Csilla (puli), 
Surányi Ottó (puli). 

Munkakutya-képzés terén Balogh Antal (Mezőtúr) Mesterki-
képző címet kapott, munkakutya versenyeken Pató Imre, Kis Pál 
József, Pesti Lajos ért el kimagasló eredményt. 

Magas színvonalú rendezvényeivel (országos szintű versenyek, 

országos és táj kiállításaink, tenyészszemléink) szervezetünk orszá-
gosan is elismerést vívott ki. 

Az utóbbi időben azonban gondjaink is megszaporodtak. Saj-
nos, a piacgazdaságra való átállással járó megszorítások nagymér-
tékben éreztetik hatásukat egyesületünk életében is. Az elmúlt 3 
évben létszámunk 45 %-kal csökkent. A munkanélküliség miatt 
egyre nagyobb teher a kiállításokon való részvétel, és ez a tenyész-
tés minőségét is befolyásolja, örvendetes az egyre több fajta és jobb 
minőségű kutyaeledel megjelenése, de az egyre magasabb árak már 
szintén gondot jelentenek. 

Az állategészségügyi ellátás egyre magasabb színvonalú, és dr. 
Körösi Gábor állatorvos úr munkája is minden elismerést megér-
demel, a gyógyszerárak emelkedése azonban nehézséget okoz 
munkánkban. 

Ezek a problémák azt a réteget sújtják legjobban, akikre már 
most is, de a jövőben méginkább számítunk: a Fiatalokat. 

Az előzőekben felsorolt sikereinket mostanában túlszárnyalják 
gondjaink, de bizakodunk, és nagy várakozással tekintünk az 1998. 
év elején a Parlament által elfogadásra kerülő állatvédő törvény 
elé: vajon mennyire lesz végrehajtható! Városunk önkormányzati 
képviselő-testülete 23/1992.(IX.30.) sz. alatt terjedelemben nem 
nagy, de annál sikeresebb ebtartási rendeletet alkotott, melynek a 
végrehajtása hagy maga után kívánni valót. Szervezetünk tagjai 
igyekeznek jó példát mutatni a végrehajtásban, de sajnos, kevés 
követőre találnak. 

Rendezvényeinket azért szerveztük és szervezzük, hogy megis-
mertessük és megvalósítsuk a kulturált kutyatartást. 

Mindezek ismeretében azt hiszem, szervezetünk tiszta lelkiis-
merettel ünnepelheti 25 éves évfordulóját. 

Büszkén, tisztelettel emlékezünk a közülünk már eltávozott 
alapító tagokra, mint Mészáros Bélára, Lukács Istvánra, dr. Süle 
Károlyra, dr. Vadai Sándorra és Túri Artúrra. De nyugodtan nézhe-
tünk az élők szemébe is, mert amit ők elkezdtek, mi méltón folytat-
tuk, és a jelenlegi nehéz körülmények ellenére továbbra is azon 
leszünk, hogy minél több jeles évfordulót ünnepelhessen a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete Törökszentmiklósi Szervezete. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
MEOE Törökszentmiklósi Szervezete nevében 

Ratkai Béla 
elnök 

Tájékoztatók, gyakorlati útmutatások n munkajog világából 

A munkaügyi döntéseinek 
jogszerűségére mindig figyelő, 
korrekt munkáltató - akinek 
előző kérdése a felmondási 
tilalomra vonatkozott - csopor-
tos létszámcsökkentésre kény-
szerült. Kérdezi, hogy a dolgo-
zók egy részének „válasz-
lépése " (az, hogy táppénzes 
állományba kerülnek) meghiú-
síthatja-e a létszámleépítést? 
Köteles továbbra is munkavi-
szonyban tartani ezeket a dol-
gozókat és munkáltatói kötele-

zettségeit teljesíteni a táppénzes 
időszak alatt is, akár még 1 
évig is, azért, mert ő végig 
jogszerűen járt el? 

A csoportos létszámcsök-
kentés több, sajátos szabályozá-
sának egyikéből adódott a 
probléma. Jelesül abból, hogy a 
munkáltató a csoportos létszám-
csökkentésre vonatkozó dönté-
séről az érintett munkavállaló-
kat is a rendes felmondás közlé-
sét megelőzően legalább 30 
nappal írásban köteles tájékoz-

tatni. Nos, a munkáltató így is 
járt el, jogszerűen kiadta a 
tájékoztató levelet, amelyben 
közölte, hogy - több mint 30 
nap múlva - a dolgozók mun-
kaviszonyát meg fogja szüntetni. 
Ezt követően egy-két napon 
belül romlott meg a dolgozók 
egészségi állapota, és többen 
kerültek előreláthatólag hossza-
dalmas kezeléseket igénylő 
táppénzes állományba. A dolgo-
zók egyike pedig megpendítette 
a betegség miatti keresőképte-

lenség időtartamára és az azt 
követő 30 napra vonatkozó 
felmondási tilalom jogintézmé-
nyét. 

A munkáltató létszámcsök-
kentése valóban csoportos lét-
számcsökkentésnek minősült, 
mert a több mint 150 főt foglal-
koztató cégnél 20 főnek - egy 
gyártósor - került megszünte-
tésre egy időben a munkaviszo-
nya. (Csoportos létszámcsök-
kentésnek minősül, ha a mun-
káltató a működésével össze-

A JOGNAK ASZTALÁNÁL 
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függő ok miatt a döntést meg-
előző féléves, amennyiben a 
munkáltató fél évnél rövidebb 
ideje alakult, az adott időszakra 
vonatkozó átlagos statisztikai 
létszáma szerint, - jelen esetben 
- 100 vagy annál több, de 300-
nál kevesebb munkavállaló 
foglalkoztatása esetén legalább 
a munkavállalók 10 %-a mun-
kaviszonyát kívánja 30 napon 
belül megszüntetni.) Az előzetes 
tájékoztatási kötelezettségét 
pontosan, jogszerűen teljesítette 
a munkáltató. Ezt a jogkövető 
magatartást az Mt. honorálja is, 
mert általában igaz az a dolgo-
zói gondolatmenet, amely sze-
rint: a felmondási tilalmak 
fennállása szempontjából -
rendes felmondás esetében - a 
felmondás közlésének időpontja 
az irányadó. Az. is igaz, hogy ha 
a felmondást már a felmondási 
idő kezdete előtt közlik, akkor a 
felmondási idő kezdetének 
időpontja az irányadó. Mint az 
elején mondtam, azonban a 
csoportos létszámcsökkentésre 

különleges szabályok vonatkoz-
nak, amelyek eltérnek a tipikus 
szabályoktól. így az Mt. 94/A. § 
(7) bekezdése - teljesen érthető 
módon - a fentiektől eltérően 
másként szabályoz, amikor úgy 
rendelkezik, hogy csoportos 
létszámcsökkentés esetén a 
felmondási tilalmak fennállása 
szempontjából az előírt előzetes 
tájékoztatás - és nem a felmon-
dás - közlésének időpontja az 
irányadó. Tehát, ha valaki a 
csoportos létszámleépítésről 
szóló előzetes tájékoztató levél 
közlésekor keresőképtelen volt, 
azt megilleti a felmondási tila-
lom nyújtotta védelem, ám ha 
valaki - mint jelen esetben - a 
közlést követően kerül kereső-
képtelen állapotba, azt már nem 
„védr a felmondási tilalom, 
ami rendkívül méltánytalan is 
lenne a munkáltatóval szemben. 
Summa summarum: a munkálta-
tó ebben az esetben tehát 
ugyanúgy járhat el a megbete-
gedett dolgozóival szemben is, 
mint a többivel, vagyis a terve-

zett időpontban rendes felmon-
dással megszüntetheti a mun-
kaviszonyukat. 

Egy 15. életévét betöltött 
munkavállaló - a szakmunkás-
képzőben folytatott tanulmá-
nyait abbahagyva - munkavi-
szonyt létesített, amit a próba-
idő alatt megszüntetett. Ezt 
követően, pár napon belül talált 
egy új munkahelyet, ahol a 
munkáltató a törvényes képvise-
lő (szülő) hozzájárulását kéri a 
munkaszerződés megkötéséhez. 
Szükséges-e a törvényes képvi-
selő hozzájárulása a második 
munkaviszony létesítéséhez is, 
ha már egyszer hozzájárult 
gyermeke munkába lépéséhez? 

A Polgári Törvénykönyv 
szabálya szerint a 14. életévét 
betöltött - nem cselekvőképte-
len - kiskorú személy korláto-
zottan cselekvőképes 18. életév-
ének betöltéséig. A kiskorú 
általában szülői felügyelet vagy 
gyámság alatt áll, tehát van 
törvényes képviselője. A Munka 
Törvenykönyve 72. § (2) bekez-

dése úgy szól, hogy a korlátozot-
tan cselekvőképes személy 
törvényes képviselőjének hozzá-
járulása nélkül is létesíthet 
munkaviszonyt. Ám hozzáteszi 
azt is, hogy a tizenhat éven aluli 
fiatalkorú munkaviszonyba 
lépéséhez szükséges a törvényes 
képviselő hozzájárulása is. A 
törvény tehát nem tesz különb-
séget az első és az azt követő 
munkaviszony létesítése között, 
ergo így minden munkaviszony 
létesítéséhez kell a törvényes 
képviselő hozzájárulása, - ami-
vel én teljesen egyet is értek -
amíg a fiatalkorú be nem tölti a 
16. életévét. (Megjegyzem, ez 
nem volt mindig így, mert a 
régi, 1992 előtti Mt. szerint 
csak az első munkaviszony 
létesítéséhez kellett a törvényes 
képviselő hozzájárulása.) 

dr. Vincze Imre 
Munkaügyi Közvetítői és 

Döntőbírói Szolgálat tagja 
munkajogi szakértő 

Sajtos piskótarolád 
Hozzávalók. 3 tojás, 1 teáskanál só, 4 púpozott evőkanál liszt, 3 

ek. tej, 1 mokkáskanál törött fehér bors. A töltelékhez: 5 dkg vaj, 15 
dkg reszelt füstölt sajt, 1 ek. sűrű tejföl, 1 kis fej vöröshagyma, 1 
mokkáskanál só, 2 ek. apró kockára vágott főtt sárgarépa, ugyaneny-
nyi feldarabolt zöldbab és zöldborsó. 

A tojássárgáját habosra keverjük a sóval, liszttel, tejjel és a fe-
hér borssal, majd hozzáadjuk a tojásfehérjéből vert kemény habot. 
A masszát kikent, lisztezett sütőlapra kenjük, és előmelegített, forró 
sütőben, kis lángon sárgára sütjük. Még forrón alufóliára borítjuk, 
és szorosan felcsavarjuk. Kihűlésig az alufóliával együtt többször 
ki-betekerjük. Közben a vajat a reszelt sajttal, tejföllel, vöröshagy-
mával és a sóval habosra keverjük. A már kihűlt roládot megkenjük 
a sajtos krémmel, amibe belenyomkodtuk a főtt zöldségeket, és az 
egészet szorosan feltekerjük. Az alufóliába csavarva hűtőben tárol-
juk, és csak tálalás előtt szeleteljük fel. 

Erdélyi tormás csülök 
Egy bőrös, kicsontozott sertéscsülköt kockára vágunk, hozzá-

aprítunk 30 dkg sertésfület. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. 
Hozzáadunk 15 dkg hosszában vágott leveszöldséget, 2 kis fej 
vöröshagymát, 3-4 gerezd fokhagymát, egy szál tonnát, pár szem 

fekete borsot és sót. Együtt puhára főzzük, majd a húst leszűrjük. 
Tálra tesszük, néhány evőkanál lével leöntjük, és friss tormát resze-
lünk rá. Forrón tálaljuk. A zöldségeket külön kínáljuk. 

Kolbászpogácsa 
Másfél kg burgonyát héjában megfőzünk, meghámozunk, majd 

30 dkg házi füstölt kolbásszal ledaráljuk. 2 ek. olajban megfony-
nyasztunk egy kisebb fej reszelt vöröshagymát, hozzákeverjük a 
kolbászos burgonyapéphez 2 kávéskanál apróra vágott petrezse-
lyemzölddel együtt. Sózzuk, borsozzuk, és az egészet simára gyúr-
juk 3 egész tojással. Ujjnyi vastagra nyújtjuk, pogácsaszaggatóval 
kiszúrjuk, és forró olajban pirosra sütjük. Forrón tálaljuk. 

Húsos szendvics mártással 
40 dkg sovány sertéshúst összedolgozunk 3 ek. zsemlemorzsá-

val, 2 egész tojással, sóval, borssal, esetleg csipetnyi csípős papri-
kával. 8 szelet fehér kenyérre elosztjuk, és 15-20 percig gnllezzük 
vagy sütőben pirítjuk. Ezután minden szeletre ráhelyezünk egy-egy 
szelet eidami sajtot, és még kb. 5 percig pirítjuk, amíg a sajt ráol-
vad. A mártáshoz 6 ek. ketchupot elkeverünk két evőkanál finom 
borecettel, 2 mokkáskanál fokhagymás sóval, fél ek. cukorral, 1 
apróra vágott zöldpaprikával, közepes nagyságú, apróra vagdalt 
vöröshagymával, 2-3 ugyancsak apróra vágott csemegeuborkával. A 
forró szendvics mellé tálaljuk. 

Farsangi puncs 
4 egész tojást elkeverünk 30 dkg cukorral, felöntjük 1 liter fe-

hér borral, és állandó kevergetés mellett óvatosan habosra felfőz-
zük. Ekkor hozzáadunk 2 dl rumot, 1 citrom levét, és habverővel 
addig keverjük, amíg gyöngyözni kezd. Forrón kínáljuk. 

Kiss Zoltán w Ugye nem feledkezik meg a Valentin napról? 
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S I K E R E S E N KEZDTEK AZ 1998-AS EVET 
A MIKLÓSI A T L É T Á K 

A TSE atlétái november 3-án kezdték az alapozást 42 fő 
gyermek (1988-87-86 -os szül.) és 38 fő serdülő-ifi (1985-80 szül.) 
korcsoportos versenyzővel. Az eddig elvégzett rendszeres edzés-
munka és a felmérő fedett pályás versenyek alapján a szakosztály 
bizakodik az 1997-es eredményességben, mivel a Magyar Atlétikai 
Szövetség által rangsorolt, utánpótlás ranglistán elfoglalt 27. helye-
zést (184 szakosztály működik az országban) elérő versenyzők eb-
ben az évben is a szakosztály rendelkezésére állnak. Ehhez az 
eredményes korosztályhoz csatlakoznak ebben az évben, mint első 
éves serdülő "B"-s évfolyam az igen tehetséges 1985-ös fiú-leány 
közel 20 fős létszámmal. Ez kellemes gond, viszont jelentősen nö-
vekednek a szakosztály anyagi terhei is, mivel a múlt évi 10-15 fős 
kiemelkedő eredményt elérő versenyzők száma 1998-ban többnyire 
duplázódik, és ez jelentős utaztatási, nevezési költségeket von maga 
után. Ezeket a szép reményeket látszik igazolni a januárban meg-
rendezett két fedett pályás verseny az alábbi eredményekkel: 

1998. január 17. Szolnok: gyermekverseny 
(1988-87-86-os szül. 110 induló) 

A TSE atlétái 30 fővel vettek részt a 60 m síkfutás, 60 m 
gátfutás, magasugrás és távolugrás versenyszámokban. 
1986-os szül, eredményei: 
Szekeres Lajos 60 m gátfutás 9.99 mp I.h. 

60 m síkfutás 8.35 mp n.h 
távolugrás 463 cm E.h 

Fehér Imre 60 m gátfutás 10.09 mp m.h. 
távolugrás 460 cm m.h. 

Ecsédi István 60 m gátfutás 10.04 mp n.h. 
Subicz Éva magasugrás 125 cm I.h. 

1987-es szül. eredményei: 
Bognár Miklós távolugrás 416 cm I.h. 

60 m gátfutás 11.04 mp m.h. 
Gonda Attila 60 m gátfutás 10.51 mp I.h. 

60 m síkfutás 8.99 mp m.h. 
Bózsó Balázs 60 m síkfutás 8.97 mp n.h. 
Gonda Zsolt 60 m gátfutás 10.65 mp n.h. 

távolugrás 413 cm n.h. 
Barócsi Andrea 60 m síkfutás 8.93 mp I.h. 

magasugrás 125 cm n.h. 
Ladányi Katalin 60 m gátfutás 10.88 mp I.h. 

magasugrás 115 cm m.h. 
1988-as szül. eredményei: 
Pozderka Dóra 60 m síkfutás 9.35 mp I.h. 

60 m gátfutás 12.60 mp I.h. 
magasugrás 105 cm n.h 

Nagy Éva magasugrás 
60 m gátfutás 

Göblyös Mónika 60 m gátfutás 
magasugrás 

110 cm I.h. 
14.20 mp n.h. 
14.54 mp m.h. 
100 cm HLh. 

1998. január 24. Szolnok: serdülő „B" verseny 
(1985-84-83-as szül.) 

100 induló közül a törökszentmiklósiak 25 fővel képviselték 
magukat az alábbi dobogós helyezésekkel: 
1983-as szül, eredményei: 
Polgár Nóra 

Göblyös Márta 

60 m síkfutás 8.16 mp I.h. 
60 m gátfutás 9.38 mp I.h. 
3 próba 5. h.sz. I.h. 
60 m síkfutás 8.22 mp n.h. 
60 m gátfutás 9.78 mp n.h. 
magasugrás 145 cm n.h. 
3 próba 6. h.sz. n.h. 
60 m gátfutás 9.41 mp n.h. 
távolugrás 536 cm n.h. 
3 próba 10 h.sz. n.h. 

magasugrás 130 cm m.h. 

60 m síkfutás 8.58 mp n.h. 
60 m gátfutás 10.40 mp n.h. 
magasugrás 130 cm n.h. 
3 próba 6 h.sz. n.h. 
3 próba 10 h.sz. m.h. 
60 m gátfutás 10.74 mp m.h. 
60 m gátfutás 10.28 mp n.h. 
távolugrás 451 cm m.h. 
3 próba 9 h.sz. n.h. 
60 m gátfutás 10.31 mp m.h. 
60 m síkfutás 8.39 mp m.h. 

Kóródi Tamás 

1984-es szül, eredménye: 
Böszörményi Nikolett 
1985-ös szül, eredményei: 
Oláh Csilla 

Zsigmond Mariann 
Modla Réka 
Szőke Donát 

Zakar József 
Sáringer Tibor 

Mindezen eredmények folytatásához kérjük az önkormány-
zat és a szponzorok további támogatását, ezúttal is megköszönve az 
1997. évi támogatásukat. 

Alapítványunk másfél éve jött létre, így az 1998-as évben 
már lehetőségünk van kérni az 1+1 %-ot, melyet ezúton is megte-
szünk, kérjük ezzel is segíteni a gyerekek edzési, versenyzési felté-
teleinekjavítását, mely további fejlődésüket eredményezi. 
Kedvezményezett neve: DEKATLON ATLÉTIKA SPORTÁG 
ALAPÍTVÁNY 
Kedvezményezett adószáma: 18827604-1-16. 

Bertán István 

KOSÁRLABDA 
Pár héttel ezelőtt befejeződött a megyei kosárlabda bajnok-

ság őszi szezonja, melyben a tavaly októberben alakult Török-
szentmiklósi Kosárlabda Klub játékosai is indultak. A megyei I. 
osztályban 11 csapat küzdött a pontokért, akik között kosarasaink a 
középmezőnyben végeztek. 

A miklósi gárda valamennyi mérkőzését idegenben játszotta 
az őszi idényben. A bajnokság tavaszi szezonja idején azonban az 
itthoni közönség is részese lehet játékuknak. Az újabb fordulók a 7. 
héten, azaz február 09-től kezdődnek. Az első hazai mérkőzésre feb-
ruár 14-én 13 órakor kerül sor a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
tornatermében, melyre szeretettel váiják a szurkolókat. 

1. Szolnoki T.E.n. 10 9 1 802-675 19 
2. Mezőtúr 10 9 1 970-612 19 
3.Szolnoki Varázslók 10 8 2 915-560 18 
4. Szolnok Viko 9 6 3 857-670 15 
5. Szolnok K. G. F. 9 6 3 798-682 15 
6. Törökszentmiklósi K. K. 10 5 5 731-819 15 
7. Szolnok Építészeti M. Sz. 10 2 8 707-952 12 
8. Szolnoki T. E. n. 10 2 8 664-877 12 
9. Szolnok V. S. I. 10 2 8 700-876 12 

10. Jászberény 10 2 8 767-1031 12 
11. Kunmadaras 8 2 6 479-636 10 
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A felkészülés jegy ében... 
A TSE - Alföldi Gabona kézilabdacsapata az őszi szezonban elért 3. helyezést 

követően bő 3 hetes pihenőre vonult. A tavaszi idény kezdete előtt pár héttel Tóth And-
rás szakosztályvezetőtől érdeklődtünk az előkészületekről és a személyi változásokról, 
akitől az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

- A felkészülést január 12-én kezdte meg a csapat 15 fős kerettel. Kovács Béla edző 
egy vegyes felkészülési formát választott, amelyben az első három hétben a fizikai felkészítés 
dominált, majd fokozatosan a labda vette át a főszerepet. Most az a szakasz következik, 
amelyben a mérkőzések sokasága vár az Alföldi Gabona — TSE gárdájára. Előbb a 
DUNAFERR elleni Magyar Kupa mérkőzések következnek a legjobb nyolc közé jutásért, 
majd a Dél-Magyarország Kupa jön sorra. Ezt követően számos előkészületi mérkőzést ját-
szanak a fiúk - többek között a Cegléd és a MOL KKNB. l-es csapatával is. A korona a feb-
ruár 17-18-i nagybányai vendégszereplés lesz. Bízunk abban, hogy a március 8-án kezdődő 
bajnokságra ez a felkészülési mód megfelelőnek bizonyul. 

Az őszi szezon vége óta a csapat összetételében is változás történt. A téli szünetben 
Sípos Tiszaföldvárra távozott. Mivel hat és fél évet becsülettel, lelkesen és megbízhatóan 
lejátszott a TSE színeiben, a szakosztály - tekintettel arra, hogy mesés ajánlatra mondott 
igent nem gördített akadályt távozása elé. Szuromi Attila MOL KK-tól történő visszaiga-
zolása feltétlenül erősítheti a zömében fiatalok alkotta társaságot. Előrehaladott tárgyalá-
sok folynak továbbá egy nagybányai születésű, Florin nevű román játékossal. A balkezes 
átlövő különösen védekezésben jeleskedik, de bízunk abban, hogy rövidesen a támadójáték-
ban is hasznos tagjává válik az együttesnek. A fiúk részvétele és hozzáállása jónak ítélhető 
meg. Gondot Danyi sérülése és Takács munkahelyi elfoglaltsága jelent, őrájuk egyelőre nem 
számíthatunk. 

Az anyagi hátteret illetően az Alföldi Gabona Rt. a maga részéről igen pozitívan 
nyilatkozott, s mostmár csak az önkormányzaton van a sor, hogy a kézilabdások számára is 
biztosítsa a cég által megígért pénz közel felét. 

* 

A TSE labdarúgói ugyancsak készülnek a tavaszi idényre. Az átigazolások azonban 
még nem fejeződtek be, így amiak megtörténte után, a márciusi számunkban kívánunk rész-
letesebb tájékoztatást nyújtani olvasóinknak a szakosztályon belüli változásokról. 

MEGYEI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 1997/98. ÉV TAVASZI FORDULÓI 
március 8. 14,30 Jászapáti - TSE 
március 14. 14,30 TSE - Martfű 
március 21. 15,00 Mezőtúr - TSE 
március 28. 15,00 TSE - Szajol 
április 4. 15,00 Sz. Vegyiművek - TSE 
április 11. 15,30 TSE - Jánoshida 
április 19. TSE szabadnapos 
április 25. 16,00 TSE - Kunhegyes 
május 2. 16,30 Abony - TSE 
május 9. 16,30 TSE - Fegyvernek 
május 17. 17,00 Homok - TSE 
május 23. 17,00 Tószeg - TSE 
május 30. 17,00 T S E - Szolnok VSI 
június 6. 17,00 Alattyán - TSE 
június 13. 17,00 TSE - Kenderes 

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt találkozók előtt két órával kezdődnek. 

NB. I/B FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁSA 
március 7. 16,00 Kecskemét - TSE 
március 15. 17,00 TSE - TF Budapest 
március 22. 10,30 Kiskőrös - TSE 
március 28. 17,00 TSE - Debrecen 
április 4. 18,00 Lajosmizse - TSE 
április 10. 18,00 TSE-Hor t 
április 18. 18,00 Békés - TSE 
április 26. 17,00 TSE - Kiskunmajsa 
május 3. 17,30 Csömör - TSE 
május 9. 18,00 Gyömrő - TSE 
május 16. 17,00 TSE - Békéscsaba 
május 23. 17,00 Makó - TSE 
május 30. 17,00 TSE - Fehérgyarmat 

RÖVIDEN 
Január eleje óta ismét pályára 

léptek női kézilabdacsapatunk játékosai. 
A megyei I. osztályban versenyző lányok 
lapzártánkig 8 meccset játszottak, melyből 
ötöt megnyertek, és jelenleg 10 ponttal a 
második helyen állnak. Patocskai László 
edzőtől azt is megtudtuk, hogy a csapat 
két új játékossal bővült: a Székács Elemér 
Szakközépiskolából Dér Ilona és Papp 
Adrienn „fiatalítja" az együttest, akik 
mindketten balkezesek. 

* 

Tekintettel arra, hogy a decem-
berben, lapzártánk után rendezett Miklós 
Kupa kézilabdatorna az akkori számban 
már nem kaphatott helyet, januárban vi-
szont nem jelent meg lapunk, a torna 
eredményeit mostani számunkban tudjuk 
csak közzétenni. A Városi Diáksport Bi-
zottság és a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola által közösen szervezett, két hétvé-
gén zajló hagyományos verseny jól szol-
gálta a diákolimpiára való felkészülést. 
Örvendetes, hogy az elmúlt évekhez ké-
pest emelkedett a tornán résztvevő helyi 
csapatok száma. 

A fiúk versenyében a házigazdák 
megvédték tavalyi első helyüket, a lá-
nyoknál viszont a túrkevei Petőfi Általá-
nos Iskola csapata győzött mindkét kor-
csoportban. 

Eredmények: 
5-6. o. lányok: l.Túrkeve, 2.Kölcsey, 3. 
Bercsényi, 4. Hunyadi. 
5-6. o. fiúk: 1. Kölcsey, 2. Bercsényi, 3. 
Karcag, 4. Hunyadi. 
7-8. o. lányok: 1. Túrkeve, 2. Kölcsey, 3. 
Hunyadi, 4. Bercsényi. 
7-8. o. fiúk: 1. Kölcsey, 2. Bercsényi 
(jobb gólkülönbséggel), 3. Bethlen, 4. 
Hunyadi. 

* 

A TSE birkózói beneveztek a Haj-
dú-Bihar Megyei Birkózó Szövetség által 
kiírt 7 fordulós „Meteorit Kupá"-ra. A II. 
forduló január 31-én zajlott Bökönyben, 
ahol 10 csapat közel 200 versenyzője küz-
dött az értékes pontokért. Sarkadi Imre 
edző tanítványai a diák I-D. és gyermek 
korcsoportban indultak, és a 23 versenyző 
közül 14-en dobogós helyezéssel térhettek 
haza. 
Aranyérmesek: Mrena Gábor, Sarkadi 
Péter, Magyar Tamás, Kontos János, Vár-
helyi Dániel, Czimre Balázs, Kóródi Ro-
land és Kovács Bence. 
Ezüstérmesek: Böszörményi Dávid, Ma-
gyar Attila és Márvány Kristóf. 
Bronzérmesek: Lőrincz Viktor, Molnár 
Attila és Bagdi Gergő. 

Összeállította: Sz. Zs. 



16 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1998. FEBRUÁR. 

Tisztelt Olvasóink! 
A Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány tisztelettel fogadja az Ön 1 %-os adófelajánlását. 

Alapítványunk célja: 
• Törökszentmiklós városban és környékén lévő településeken élő emberek tájékoztatása a területen történt eseményekről, 

tudósítás, egyes személyekkel kapcsolatos hírverés. 
• Az itt dolgozó, működő, tevékenykedő gazdálkodó szervezetek, vállalkozók tevékenységének népszerűsítése. 
• Az általános tájékoztatás, műveltség és ismeret növelése. 

Ha céljaink megvalósításával egyetért, kérjük a csatolt nyilatkozatot a leírtaknak megfelelően továbbítani. 
Felajánlását előre is köszönjük: 

az alapítvány kuratóriuma 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

1 9 2 1 8 5 8 0 - 2 - 1 6 

A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE ÚJSÁG ALAPÍTVÁNY 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap mé-
\retét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! 
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adó-
számát, technikai számát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét 
pontosan tüntesse fel 

A TOROKSZENTM1KLOS ES VIDEKE ÚJSAG 
AZALABBI HELYEKEN KAPHATÓ: 

4. sz. Munkásbolt Pánthy út 62. 
28. sz. Élelmiszerbolt Pánthy út 62. 
34. sz. Napsugár ABC Almásy út 46-48. 
25. sz. Felüljáró ABC Dózsa Gy. út 15. 
7. sz. Vegyesbolt Győrffyl. út 41. 
19. sz. Ifjúság ABC Jókai út 45. 
40. sz. Jubileum ABC Damjanich út 39/b 
39. sz. Csemegebolt Kossuth út 259. 
14. sz. ABC Fáy lakótelep 
9. sz. Könyvesbolt Kossuth út 127. 
Polgármesteri Hivatal Kossuth út 135/A 
Postahivatal Kossuth út 127. 
Szilágyi Ferenc magánárus Rákóczi út 26/a 
Városi Könyvtár felnőtt kölcsönző részlege 
Városi Művelődési Központ portája 

MEGHÍVÓ 

A Törökszentmiklósi Sportegyesület 
március 6-án 15 órakor vezetőség-választó köz-
gyűlést tart a Bercsényi Miklós Gimnáziumban, 
melyre szeretettel várnak minden sportbarátot. 
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