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ÉDESANYÁM 

Édesanyám. Vedd a csokrot 

S ráadásul ezt a csókot! 

Szívem telve szeretettel, 

Élj sokáig, hogy nevelj fel 

Élj sokáig, számos évig, 

Boldogságban, véges-végig. 
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E SZÁZADBAN „1100 féle öntvény készül évente" 90 éve született 
ELSŐ ALKALOMMAL VIHAR BÉLA 

KORMÁNYFŐI LÁTOGATÁS 150 ÉVES költő 
VÁROSUNKBAN AZ ÖNTÖDE a „konok kunok Szentmiklósá"-nak 
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Ha igaz, e században miniszterelnök 
nem járt a városban. Nos, a jég megtört, 
ugyanis április 6-án délután Horn Gyula a 
város vendége volt. Minthogy a látogatás a 
választási kampány része volt, a szűk két-
órányi program is ennek megfelelően alakult. 
A Művelődési Ház nagyterme már fél órával 
a lakossági fórum kezdete előtt zsúfolásig 
megtelt, így az érdeklődők egy része a folyo-
sóról és a szomszéd teremben felállított két 
televízió képernyőjéről láthatta, hallhatta az 
eseményeket. A rendezvény házigazdája -
Herbály Imre, aki a körzet MSZP-s jelöltje -
pár percben ismertette a város és környéké-
nek gazdasági jellemzőit, majd a miniszterel-
nök tíz percben szólt a hallgatósághoz. 
Vázolta a kormány eddigi tevékenységét, az 
ország eredményeit és gondjait. Érintette a 
munkanélküliséget és a közbiztonságot -
amely a városnak is gondja. Az elmúlt négy 
év a kormánynak is - csakúgy, mint a jelen-
lévőknek - komoly megpróbáltatás volt -
fejtegette a miniszterelnök. Rendbe kellett 
tenni az ország pénzügyi helyzetét, meg 
kellett alapozni a jövő fejlődését. A ConAvis 
Rt-vel kapcsolatban általánosságban fogal-
mazott: meghatározóak a piaci viszonyok. 
Olyan üzembe, amely a piacon nem sikeres, 
nem szabad milliárdokat ölni. Kitért Csoóri 
Sándor nyilatkozatára is, mely szerinte árt az 
ország megítélésének, s feszültséget szül a 
szomszédainkkal. 

A továbbiakban a felvetett kérdésekre 
válaszolt a kormányfő. A kilenc hozzászólás 
egynémelyike talán túlméretezettre sikerült: 
ez is, no meg az időkeret szabott határt 
annak, hogy egy tucatnyi jelentkező nem 
juthatott szóhoz. Akik szót kaptak, szenve-
délyes hangon bíráltak, javasoltak, vagy 
éppen egyetértésüket fejezték ki egy-egy 
témában. így többek között kemény bírálat 
illette a nyugdíjkorhatár felemelését és a 
munkanélküliséget. Egy másik hozzászóló 
kétkedéssel beszélt az amerikai katonai 
bázis magyarországi működéséről, továbbá 
bírálta a túlburjánzott demokráciát. Vélemé-
nye szerint sokan beleszólnak a kormány 
munkájába, olykor nem építő szándékkal. A 
kormányfő reagálva a kérdésekre elmondta, 
hogy a nyugdíjkorhatár emelése kényszerű 
intézkedés. Emellett igaz az, hogy számos 
fiatal él munkanélküli segélyből. A kormány 
szándéka az. hogy e korosztály „esélyt", s 
ne „segélyt" kapjon - tehát új munkahelye-
ket kell teremteni. Való igaz, hogy sokan 
beleszólnak a kormány munkájába. A mi-
niszterelnök szerint az ellenzék többször 
„keresztbe tett", s a megszorító intézkedé-
sek végrehajtásában a koalíció egyedül 
maradt. Bírálatot kaptak, de segítséget, 
javaslatot nem. 

Az USA, személy szerint Clinton elnök 
sokat segített mind az Unióhoz, mind a 
NATO-hoz történő csatlakozás ügyében -
mondta a kormányfő. 

A továbbiakban egy, a ConAvis-nál dol-
gozó hölgy éles hangon fejtette ki vélemé-
nyét a gyár bezárásával kapcsolatosan. A 
cég termékei szerte a világban kelendőek 

voltak, miért kell megszüntetni? Ne mondja 
azt senki sem, hogy ez okos dolog! így 
akarunk Európába menni? Munkanélküliség-
gel? Nem igaz, hogy ez a cég életképtelen! 
Ilyen és hasonló gondolatokkal érzékeltette a 
hozzászóló az üzemben történteket és az 
érintett dolgozók hangulatát. Herbály Imre 
képviselőjelölt válaszában elmondta, hogy az 
előző hét péntekjén sikeres megoldás szü-
letett az ügyben. Ennek lényege, hogy a 
ConAvis tulajdonosa, a Hajdú Bét garantálja 
a zagyvarékasi munkát vállalók térítésmen-
tes szállítását, valamint ugyanazt a bért, 
amelyet korábban kaptak! Vállalja továbbá a 
cég a városi költségvetésből kiesett összeg 
finanszírozását. 

Egy hozzászóló a cigány kisebbség kér-
dését vetette fel: volt zsidó-Holocaust, de 
cigány-Holocaust nem. Miért nincs kárpótlás 
a cigányoknak? Alig van ebben az országban 
ember, akinek nincs sérelme - válaszolt 
Horn miniszterelnök. Az etnikai kisebbségek 
ügyét csak összehangolt politikával lehet 
megoldani. Fontos, hogy ebben a cigány 
kisebbség is legyen partner. Gond például 
az, hogy sok család közülük a családi pót-
lékból akar megélni. 

A vállalkozásoknál nagyon sok az elvo-
nás! Hogyan látja ezt a kormány? Mire lehet 
számítani? - vetette fel az ÁFÉSZ elnöke. A 
kormányfő megerősítette, hogy programjuk-
ban a közép- és kisvállalkozásoknak a jövő-
ben is fontos szerepet szánnak. Az utóbbi 
időben csökkentek a hitelkamatok. A közel-
jövőben egy országos konferenciát rendez-
nek e témában! Igen komoly probléma, hogy 
sok a „fantom" vállalkozás. 

Farkas Flórián elmondta, hogy me-
gyénkben 30 ezer cigány él: sorsuk össztár-
sadalmi felelősség. Mit szándékozik tenni a 
koalíció, ha hatalmon marad? Ugyanazt, mint 
eddig - hangzott a válasz. Ismételten hang-
súlyozta, hogy a cigányságnak is partnernek 
kell lenni a megoldásban. Be kell illeszkedni a 
cigány lakosságnak is. Mindezeket a terem-
ben ülők tetszéssel és tapssal fogadták. 

Egy szolnoki lakos nehezményezte, hogy 
egy korábbi tragikus közlekedési esemény 
kapcsán életmentő emlékéremre lett volna 
jogosult - s jószerivel még köszönetet sem 

kapott. A miniszterelnök megnyugtatta a 
hozzászólót, hogy az ügynek utánajár. 

Szegő János polgármester szerint az 
önkormányzat mozgástere szűkült: be kellett 
zárni a szülőotthont, a közoktatási normatíva 
pedig csak 90 %-ban futja az ellátást. A 
ConAvis-szal kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy több esetben tárgyalt a cég illetékesei-
vel az elmúlt fél év folyamán - s talán sikerült 
tető alá hozni az ügyet. Nagyon fontos az 
emberi tényező figyelembe vétele hasonló 
esetekben. Tény, hogy a dolgozók nem 
kaptak időben megfelelő tájékoztatást. A 
város első embere felvetette a 4-es főút 
várost elkerülő szakaszának építését is, 
illetve annak várható megvalósulását. 

Horn miniszterelnök megfogalmazta, 
hogy a normatívát a központi költségvetés 
pontosan leutalja: hogy nem fedezi az ellá-
tást, minden bizonnyal a helyi költségvetés-
ben lehet valami probléma. A ConAvis bezá-
rásával kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a 
városnak, a térségnek korábban kellett volna 
cselekedni: konkrét regionális tervekkel, 
programokkal ki lehet védeni az efféléket. 
Enélkül a tőke nem fog ideáramolni. A 4-es 
főút elkerülő szakaszának terveiben nem volt 
tájékozott: ígérete szerint megvizsgáltatja a 
kérdést. 

Az utolsó kérdező szerint a megye és a 
város is szegényedett az elmúlt években. A 
külföldi tőke nem ver gyökeret a régiónkban. 
Kérte a kormányfőt - amennyiben a jövőben 
is lesz erre lehetősége - támogassa a terület 
infrastruktúrájának fejlesztését és a munka-
helyteremtő beruházásokat. 

A kormányfő elismerte, hogy az ország 
egy nyugati és egy keleti félre szakadt. A 
külföldi beruházó öt évig adómentességet 
élvez, de ez sem hatotta meg a pályázókat. 
Számos esetben csak a Tiszántúl jön szóba 
a tárgyalásokon: meg kell állapítani, hogy 
nem vonzóak a feltételek a térségben. Is-
mételten fontos, hogy legyenek helyi progra-
mok, amelyek idecsábítják a tökét. 

A lakossági fórum után egy néhány per-
ces „sajtótájékoztatóra" került sor. Itt szóba 
került az Unióhoz történő csatlakozás utáni 
szigorító ellenőrzés a határokon, a helyi 
rádiózás hátrányos helyzete. Elsősorban a 
multik élveznek elsőbbséget - panaszkodott 
Kerek Béla. „Tájékozódom a kérdésben" -
reagált a kormányfő. Egy másik kérdező így 
fogalmazott: „Nem fél-e a jelenlegi koalíció a 
FIDESZ előretörésétől?" - Nagyon fontos, 
hogy a pártok ne ígérgessenek felelőtlenül -
fűzte hozzá Horn miniszterelnök. E tudósítás 
írója felmutatta a Nemzeti Alaptanterv nyo-
mán készült - eddig 600 oldalas - helyi 
tantervet, amelyet a Bercsényi Miklós Gim-
názium tantestülete készített. A szaktanárok 
egy-kétezer forint körüli összeget kaptak a 
„műért", miközben a nagy pénzeket a 
„magasabb régiókban" osztották el. Kérdése 
az volt, hogy kell-e nekünk így ez az Alap-
tanterv? „Az alapelvet nem lehet kétségbe 
vonni, de számos kérdés tisztázatlan" -
fejezte be a tájékoztatót" a miniszterelnök. 

Herczegh M. 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI 
Az április 23-ai testületi ülés a „zárszámadás'1 megvitatásával 

kezdődött. Az önkormányzat 1997. évi takarékos és jó gazdálkodá-
sának eredményeként 244 millió 113 ezer Ft pénzmaradvány ke-
letkezett városi szinten. Ebből az összegből lehetőség nyílik elma-
radt vagy új feladat megoldására. Ezek a következők lesznek 1998-
ban: a térinformatika fejlesztése, útépítések Surjányban, zöldterü-
letek karbantartása, erdőtelepítéshez saját erő biztosítása, a Csa-
ládsegítő Központ épületének felújítása. A pénzmaradvány lehető-
séget biztosít az ez évi költségvetésben még nem szereplő új fel-
adatok megoldására is, így közel 10 millió Ft erejéig megvalósul-
hat többek között a sportpálya épületének felújítása, kút fúrása, 
valamint két bojler beszerzése, továbbá az Öntöde mögötti terüle-
ten járdaépítés, tereprendezés az OTP melletti területen, a Műve-
lődési Központ pincehelyiségének felújítása, lakossági 
útalapépítések támogatása, fogyatékos gyermekek napközi ottho-
nának működési támogatása. 

* 
A testület hosszas vita után döntést hozott a civil szervezetek 

támogatásával kapcsolatban is. A februárban kiírt pályázatra 30-an 
adták be kérelmüket, és az általuk megjelölt igény meghaladta a 3 
millió Ft-ot. Az önkormányzat költségvetésében azonban erre a 
célra 1,5 millió Ft állt rendelkezésre, ezért az elbírálásnál a helyi 
lakosságot szolgáló és elsősorban a helyben megvalósuló progra-
mok támogatására törekedtek. A képviselő-testület döntése alapján 
valamennyi pályázó támogatást nyert. A civil szervezetek csak az 
előterjesztésben megjelölt tevékenységre fordíthatják az elnyert 
összeget, és annak felhasználásáról kötelesek elszámolni az ön-
kormányzat felé. Valamennyi pályázó május l()-ig értesítést kap a 
támogatás mértékéről, az összeget május 3 l-ig utalják át. 

* 
A városatyák konkrét ifjúságvédelmi program kidolgozását ja-

vasolták a gyámhatósági feladatok segítése érdekében a következő 
évre. Városunkban jelenleg 2055 veszélyeztetett kiskorút tartanak 
nyilván, akik 720 családban élnek. Hátrányos helyzetük egyrészt a 
család anyagi helyzetéből, másrészt a szülők helytelen életvitelé-
ből ered. Az előbbi okból veszélyhelyzetbe került gyermekek szá-
mára tavaly 16.256.668 Ft nevelési segélyt fizetett ki a Gyámható-
ság, 220 esetben ezt az iskolának, ill. óvodának utalta át, amit a 
szülők sok esetben sérelmeztek. 1997-ben 222 esetben történt védő 
óvintézkedés, 3 esetben szülői veszélyeztetés miatt rendőrségi 
eljárást kezdeményezett a gyámhatóság, 32 esetben pártfogói fel-
ügyeletet rendeltek el a kiskorú bűnelkövetők részére. 

* 
Az ülésen ismételten terítékre kerültek az EGYMI működésé-

vel kapcsolatos problémák. A testület elrendelte az ötödik fogorvo-
si körzet kialakítását azzal, hogy az intézmény kössön megállapo-
dást Tiszatenyő, Kuncsorba és Tiszapüspöki önkormányzatával a 
fogászati alapellátás biztosítása érdekében. A felnőtt háziorvosi 
körzetek száma viszont eggyel csökken, ugyanis megszűnik a 12-
es. Az új felosztás a Rendelőintézetben és a Polgármesteri Plivatal-
ban rövidesen közszemlére kerül. Nem szűnik meg a délutáni 
ügyelet, a képviselők elengedhetetlennek tartották ennek működé-
sét, és anyagilag is támogatják. 

Felvetődött a Széchenyi úton megnyitandó gyógyszertár enge-
délyezésének kérdése is. Az említett területre már egyik gyógy-
szertárunk megszerezte a személyi jogot, ezért a testület nem java-
solta a kérelem elfogadását. Szívesen venné viszont, ha a vasúton 
túli területen javulna a lakosság gvógyszertári ellátottsága. 

* 
A városban tervezett sportcsarnok elsősorban mint többfunkci-

ós kulturális és sportcentrum számíthat támogatás elnyerésére. E 
címen is szükséges az önerő biztosítása, ezért az ülésen határozat 
született arról, hogy a város költségvetési rendeletben, 3 éves 
bontásban biztosítja ezt. 1999-ben és 2000-ben 30 milliót, 2001-
ben 40 millió Ft-ot különít el erre a célra. 

Sz. Zs. 

Április 11-én (Húsvét első napján) a kora reggeli órákban a 
Tenyői út egyik lakásában ismeretlen elkövető késsel arra 
kényszerítette az ott lakó idős nénit, hogy adja át a pénzét. Az adat-
gyűjtés után feltételezik, hogy egy 170 cm magas, 20-30 év közötti 
férfi lehetett az elkövető, aki az elkövetés időszakában sötétkék ka-
bátot és fekete sísapkát viselt. Az is felszínre került a nyomozás során, 
hogy a feltételezett rabló a reggeli órákban a Susogóban is megfor-
dult. Az ügvben a nvomozás folyik. 

* 
Az Önkormányzat által vásárolt lakások - főleg a Nefelejcs és a 

Magyar utca környékén - továbbra is prédául szolgál a fosztogatók-
nak. Ami a lakásban mozdítható volt, ellopták. Ugyanilyen sorsra 
jutott a kerítés, a kerti csap és egyéb „mozdítható'1 tárgy is. Az elkö-
vetők között a rendőrség jelenleg két férfi után nyomoz. 

* 
Meglepő az a hír, mely szerint Örményes határában április első 

hetében találtak egy feltehetően a második világháborúból származó 
aknát. Annak rendje-módja szerint az illetékesek bekerítették a terü-
letet és értesítették a tűzszerészeket, akik két héttel később ki is 
vonultak. A lövedék viszont eltűnt: a rendőrség nem tehetett mást, 
mint a környékbelieket értesítette, annál is inkább, mert ezek a szer-
kezetek ma is - több mint 50 évvel később - életveszélyesek. 

¥ 

Március 21-én éjjel az Alatkai úton nyílt Gazdaboltba ismeretlen 
elkövetők betörtek, s mintegy 800 ezer forint értékű árut (motoros 
szivattyút, asztali köszörűt, motoros fűrészt, stb. - egészen pontosan 
27 féle terméket) tulajdonítottak el. A betörők a bolt ablakainak a 
rácsát vágóval nyitották meg, majd az udvaron keresztül jutatták ki a 
lopott árucikkeket, feltehetően a Vásárhelyi Pál útra, miközben az 
udvarban lakók nem észleltek semmi különöset. E bűncselekmény 
kapcsán az illetékesek elmondták, hogy sajnos nem ritka eset, hogy 
egy frissen megnyitott kereskedelmi egységet kirabolnak. Ebben 
esetleg az is szerepet játszik, hogy egy részüket ekkor még nem sze-
relik fel megfelelő biztonsági és riasztóberendezéssel. 

* 
Március végén a Széchenyi utca egyik családi házának udvaráról 

színesfém léceket loptak el 30 ezer forint értékben az éj leple alatt. 
Ugyanebben az időszakban a Bacsó Béla úton egy lakást felforgattak, 
s végül egy villanyfúrót vittek el. Mindkét esetben folyik a nyomozás 
az ismeretlen elkövetők ellen. 

¥ 

Április első hetében betörtek az egyik városkörnyéki tanyába, 
ahonnan 100 ezer forint értékű színesfémet tulajdonítottak el. Ugyan-
ebben az időszakban Tiszapüspökiben egy garázsból kéziszerszámo-
kat, gázreduktorokat és egyéb értékeket loptak el ismeretlen elköve-
tők, szintén százezer forint értékben. 

Ugyancsak április elején a Bethlen Gábor utca egyik lakásának 
melléképületéből szerszámokat és gépkocsifelniket loptak el ismeret-
len tettesek. 

* 
Súlyos bűncselekmény történt április 18-án a hajnali órákban a 

város központjában, a Kossuth téri parkolóban. A gépkocsivezető 
éppen a járműszerelvény kerekeit ellenőrizte, amikor fejére húzták 
egy sapkát, majd ütlegelés közben egy autóba tuszkolták, ahol kifag-
gatták a rakományról és a gépkocsi papírjairól. Ezt követően több órai 
autózás után egy ismeretlen házban őrizték, majd ugyanezen a napon 
(szombaton) délután Üllő határában szabadon engedték. Útlevelét és 
jogosítványát visszaadták és pénzt is adtak neki, hogy haza tudjon 
utazni. A kamiont és a rakományt ismeretlen helyre vitték. Az elkö-
vetők 31 millió forint értékű First márkájú háztartási gépet 
(hajszárító, porszívó, turmix, stb.) tulajdonítottak el. Azt tudni róluk, 
hogy oroszul beszéltek. A jármű DAF típusú, s a vezetőfülke fölött 
„Galaktika" felirat van. A járműszerelvény fehér ponyvával volt borít-
va. Rendszáma: 7528KXB, a pótkocsié pedig 13111KX. Aki bármi-
lyen felvilágosítást tud adni az ügyben, jelezze a legközelebbi rendőr-
ségen. R M_ 
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Egy élet noteszlapjai 
(Fizetett politikai hirdetés) 

Szeptember 8-án lesz ötvenkét esztendeje, 
hogy az ifjabb Herbály Imre nevét bejegyezték a 
kunhegyesi matrikulába. Szülei, a kunhegyesi 
tanyavilágot mondták magukénak, s végérvé-
nyesen oda is kötötte őket az anyaföld. A kis 
Imi édesanyjának - mint ahogy az akkoriban 
szokás volt - a ház körüli teendők, a jószágok 
adtak munkát hajnaltól-napestig, édesapja 
pedig vasúti pályamunkásként kereste meg a 
mindennapi kenyérre valót. De ez az időszak 
nem sokáig tartott, mert a háború utáni újjáépí-
tés idején az öreg már földműveléssel foglalko-
zott. 

- Nem lehetett könnyű gyerekkora -ám 
ahogy beszél azokról az időkről, olyan érzése 
támad az embernek, hogy még így utólag, a 
világ minden kincséért sem cserélne senkivel. 
Hisz úgy mesél a falusi családok nyugalmáról, 
meghittségéről és egyszerűségéről, hogy szinte 
magam előtt látom, amint a télre készülődő 
vaksi estéken a kis Imi a jó meleg kemencesut-
ban játszadozik, miközben szülei a szomszé-
dokkal, egy éppen csak pislákoló petróleum-
lámpa mellett beszélgetnek a világ meg az 
ország dolgairól. Meg a földről, a termésről, a 
jószágokról, a munka becsületéről, a másokon 
való segítés fontosságáról, szóval mindarról, 
ami talán csak a magyar parasztemberek 
sajátja lehet. 

S ezek a tulajdonságok Herbály Imrében 
ugyancsak fellelhetőek. Hiszen nem tegnap óta 
ismerem. Jó néhány esztendő húzott már át a 
fejünk fölött azóta, hogy először összefutottam 
vele. De sohasem hallottam arról beszélni 
például, hogy ez meg ez az ember ilyen, vagy 
olyan származású, vallású, nemzetiségű, vagy 
éppen pártállású. A másságot tudomásul kell 
venni - állítja. Azt, hogy valamennyiünknek más 
és más a szeme-, a haja-, a bőre színe, kisebb 
vagy nagyobb a lába, a gyomra, a szája, a szíve. 
Hogy nem létezik képzeletbeli sor, amiből kilóg-
hatunk. Minden ember végzetesen más mint a 
többi. A formai jegyek rajtunk lényegtelen kü-
lönbségek. Ami lényesen megkülönböztet ben-
nünket egymástól, az a másokért végzett szol-
gálat hőfoka, a munka iránti alázat mértéke, az 
emberi értékek létrehozásáért kifejtett erőfeszí-
tés nagysága, a birtokolt és hasznosított tudás 
szintje és eredményessége. Nos, ha ezek a 
tulajdonságok kerülnek megmérettetésre, piaci -
és patikamérlegeinken, akkor Herbály Imrének 
nincs félnivalója. 

Mint ahogy soha nem is félt semmitől. Ed-
digi életútját is inkább a céltudatosság jelle-
mezte. Olyan ember, aki tisztában van saját 
értékeivel, és tudja, hogy mit akar. Már az álta-
lános iskolában is izgő-mozgó, minden dologra 
fogékony „kisemberként" ismerték. 

Ám mégis megviselte, amikor tizennégy 
évesen otthagyta a családi házat. Szolnokra 
került, és a Gépipari Technikumban folytatta 
tanulmányait. Kitalálhatják, hát persze, hogy ott 
sem tudott nyugodni, hisz a KISZ-ben, meg a 
kollégium vezetőségében képviselte társai 
érdekeit. Sokáig gondolkodott, hogy a középis-
kola elvégzése után a Szovjetunióban vagy 
itthon tanuljon-e tovább? 

Ugyanis eltökélt szándéka volt, hogy ha tö-
rik, ha szakad, mezőgazdasági gépészmérnök 
lesz. De mivel 1965-ben - abban az évben 
jelentkezett egyetemre - a Szovjetunióban nem 
indult ilyen szak, így egyértelmű volt, hogy 
Gödöllőt választotta. Fölvették. Csak az akkor 
szokások szerint előtte 11 hónapra elvitték 

katonának. Szabadszállásra került, egy kikép-
zőbázisra. De gyorsan elillant az „angyalbőrben" 
lehúzott tizenegy hónap, s 1966 ősze már a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen találta az 
ifjabb Herbályt. Természetesen ott is bekap-
csolódott a mozgalmi életbe, s a kollégiumi 
diáktanács titkárává választották. S 1969-ben 
pedig belépett a Magyar Szocialista Munkás-
pártba, mert - mint ahogy meséli - abban a 
közösségben olyan műhelymunka folyt, ahol 
egyetemi tanárok, fiatal oktatók és diákok vitat-
koztak a világ dolgairól, és úgy gondolta, meg-
tiszteltetés, ha egy ilyen közösségbe invitálják. 

Simán vette az akadályokat, s 1971-ben 
megkapta diplomáját. S nem sokáig élvezte a 
legényéletet, mivel még annak az évnek novem-
berében bekötötték a fejét, vagyis megnősült. 
Nem volt kérdés az sem, hogy hol kezdjen el 
dolgozni, hiszen az egyik kunhegyesi termelő-
szövetkezet ösztöndíjasaként végezte el az 
egyetemet. S alig telt el néhány hónap, máris a 
téesz főmérnöke lett. Mint meséli, az igazán 
embert és kapcsolatokat próbáló időszak volt az 
életében. De azon a vizsgán is átment. Szinte 
észrevétlenül elismert szakemberré, olyasvalaki-
vé vált Kunhegyesen, akinek a szavára adtak, 
véleményére figyeltek. 

Biztos ennek a tekintélynek is köszönhető, 
hogy amikor 1975-ben a négy kunhegyesi téesz 
frigyre lépett egymással, az új szövetkezet 
gépesítési főmérnöke lett. Egészen 1980-ig volt 
abban a beosztásban, ám akkor nagy változás 
történt az életében. Mert egy szép napon magá-
hoz hívatta az elnök, és azzal állt elő, hogy 
legyen a téesz párttitkára. Miért pont rám gon-
doltál? - kérdezte - hiszen mi eddig is elég sokat 
vitatkoztunk egymással. - Ide figyelj Imre -
válaszolt az elnök - ha nem vállalod ezt el, akkor 
a nyakunkra ültetnek valamilyen idegen elvtár-
sat, akivel aztán veszekedhetünk értelmetlenül. 
Veled viszont mindig csak azon vitáztunk, hogy 
miként lehetne jobban csinálni a dolgokat. 

Mi tagadás, nyomós érvek voltak ezek akko-
riban. S mivel látta, hogy egyre dinamikusabban 
fejlődik a szövetkezet, hisz olyan dolgokba 
kezdtek bele, amik nemcsak a szűkebb közös-

ségre, hanem az egész településre is jó hatás-
sal vannak, ezért úgy gondolta, el kell vállalnia 
az újabb kihívást. 

- Párttitkár lettem - mondja, ám a párt belső 
ügyei mellett fontosnak tartotta, hogy meggyőz-
ze az embereket, ha egy új technológiát vezet-
tek be a szövetkezetben, ügyelt arra, hogy a 
vezetőkkel úgymond ne szaladjon el a ló, és 
napi kapcsolatban legyenek a tagsággal. 

Hát így telt el kerek hét esztendő. 1987-et 
írtunk, amikor Herbály Imre gyakran érezte, 
mintha kicsi lenne, mintha egyre jobban szorí-
tana már a cipő, vagyis váltania kellene. Persze 
közben is kapott ajánlatokat, hogy legyen más 
településeken tanácselnök, párttitkár, de nem... 
Végül is akkoriban a kenderesi termelőszövet-
kezet került nehéz helyzetbe, s megkeresték, 
hogy segítsen. Igent mondott, és '87. március 
4-én a téesz elnöke lett. Az is maradt egészen 
1996. szeptemberéig. Ott élte meg a rendszer-
váltást. Elég nehezen. Igaz, '90-ben elindult 
országgyűlési képviselő-jelöltként, ám akkor 
nem sikerült. Igyekezett azt a kudárcot gyorsan 
feldolgozni. 

Persze erről sem panaszkodva beszél, in-
kább csak tényként közli. S hozzáteszi, hogy 
nemegyszer milyen embertelenül nehéz volt 
közérthetővé tenni a falu egészéért sorompóba 
lépő jó szándékot, és kivédeni az ellendrukkerek 
gáncsoskodásait. De ez is sikerült, hisz egyben 
maradt a kenderesi téesz, ami ma is a legna-
gyobb munkaadó a településen. 

Aztán '94-ben ismét az MSZP színeiben 
vállalt szerepet, s indult a választásokon. Elfo-
gadta a megyei lista negyedik helyét, persze 
magában úgy gondolta, hogy onnan aztán biztos 
nem lehet bekerülni a parlamentbe. Lehetett. S 
talán azóta sem érzett olyan elégtételt, mint 
amikor a '90-es vereség után rá négy évre 
kormánypárti képviselőként mondhatta el az 
eskü szövegét. Igen, elégtétel volt ez azokért a 
nem túl durva, de mégis komoly fricskákért, 
buta mocskolódásokért, amiket az előző ciklus 
első harmadában az újjáéledő jobb oldaltól 
kaptak. Mindenesetre ma már nem ezen rágó-
dik, hiszen van más feladata bőven. Mivel 1994. 
decemberétől a megyei közgyűlés alelnökeként, 
'97-től a megyei Falusi Turizmus Egyesület 
elnökeként és a Debreceni Akadémiai Bizottság 
Közlekedési Albizottságának tagjaként, idén 
februártól pedig a Tisza-tavi Regionális idegen-
forgalmi bizottság elnökeként végez felelősség-
teljes munkát, miközben feleségével és két 
fiával továbbra is Kunhegyesen él, s naponta 
pendlizik Kunhegyes, Szolnok, Budapest meg 
az ország több települése között. 

Mire ezek a sorok megjelennek már javában 
zajlik majd a választási kampány. Herbály Imre 
ismét nagy megmérettetés előtt áll, ugyanis az 
MSZP egyéni jelöltjeként indul a megye 7-es 
választókerületében. Mint mondja: nem élezni 
szeretné a harcokat, hanem épp ellenkezőleg: 
tompítani igyekszik a csatazajt, s próbálja közös 
erőfeszítéssé egybeterelni a különféle indíttatá-
sú pozitív törekevéseket úgy, mint azt eddig is 
tette. Az esélyekről nem beszél, inkább csak 
figyel bele a nem túl távoli, ám ma még neszte-
len időbe. Május nincs messze , de még csend 
van benne. 

A választ - mint sokan - ő is onnan reméli. 

N. T. 
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A 90 ÉVE SZÜLETETT VIHAR BELAROL 
Kilencven évvel ezelőtt született, 1908. május 23-án, Hajdúnánáson egy jelentős huszadik századi magyar költő, Vi-

har Béla, aki szülőföldjei egyikének vallotta városunkat. A régiek szerint Homérosz szülőhelyének dicsőségéért hét 
görög város versengett; Vihar Béla hét magyar várost és falut ajándékoz meg a szülőföldnek járó szeretettel. 

Hogy a hét „szülőhely'1 között volt a szí-
véhez közelebb álló is, azt a jellemzésekből 
sejthetjük. Nekünk ezek a kopogó szavak 
jutottak: „konok kunok rideg Szentmiklósa". 
Egy öregkori levele talán megvilágítja ennek 
a jellemzésnek az életrajzi, társadalmi hátte-
rét: 

„Egy ideig, vagyis 1921-től 1923-ig e 
város lakója voltam, majd pesti diák lévén 
1925-ig, szüleim Debrecenbe költözéséig 
ide látogattam haza egy-egy vakációban. 
Egyébként tizenkét éves kamaszként kerül-
tem a hegyes-völgyes Nógrádból a síkföldi 
Nagykunságba. Az énkeresés pubertáskori 
szakasza kapcsol tehát Törökszent-
miklóshoz, ahol bensőm kialakulásának első 
forradalma zajlott le" - írja a városi könyv-
tár akkori igazgatójának küldött levelében, 
1976-ban. 

A polgári fiúiskola tanulójaként éles 
szemmel figyelte meg maga körül az embe-
reket. Levelében érzékletesen idézi fel az 
alföldi járási székhely jellemző típusait: a 
dölyfös földesurakat, a vagyonokat elkártyá-
zó pökhendi tőzséreket és az alkoholt vedelő 
duhaj dzsentrik sivatagi csapatát, amelynek 
műveltségi igényét legfeljebb a Színházi 
Élet pletykarovata elégítette ki. Tanárai 
többségéről és diáktársairól sem őriz szép 
emlékeket: 

„A mennyiségtan oktatója hóhéri szigor-
ral osztotta a pofonokat, a kémia tanárnője 
meg úgy tanította tantárgyát, hogy soha 
semmiféle kísérletet nem mutatott be, de 
irgalmatlanul megkívánta, hogy szorul szóra 
biflázzuk be a tankönyv rejtélyes képletek-
kel teli szövegét. Az óraközi szünetekben 
pedig duhaj tömkeleggé változott az osztály: 
csontok ropogtak, egymást tépte, marta az 
őrjöngő suhanchad." 

A szelíd, érzékeny lelkű fiúnak oázist 
jelentett ebben a sivatagban az önképzőkör 

és annak tanárelnöke, a nagy műveltségű, 
humánus Cserghő Mihály. „Eszményre 
sóvárogtam, és ezt Cserghő tanár úrban 
véltem megtalálni, aki a magyar irodalom és 
történelem távlatait villantotta fel előttem, s 
nem egy magyarázata még ma is, több mint 
fél évszázad óta elevenen él bennem... Bizo-
nyára ő is szeretett engem. Ennek tulajdo-
nítható, hogy minden ellenkezéssel dacolva 
az iskolai önképzőkör elnökévé jelölte a 
verselgető kis zsidó fiút." 

Vihar Béla 1923-ban Budapesten foly-
tatta tanulmányait az Országos Izraelita 
Tanítóképzőben. Első versei tizenhat éves 
korában jelentek meg az avantgárd jellegű 
Magyar írás c. folyóiratban. Tíz évig tanító-
ként dolgozott Miskolcon, az általa 
„Magyarország kormos Hamupipőkéjének" 
nevezett városban, itt jelent meg első ver-
seskötete is 1923-ban, melyet életében még 
további kilenc kötet követett. 

Életének legnagyobb megrázkódtatása a 
háború és az üldöztetés volt. Munkaszolgá-
latosként az orosz frontra hurcolták. 
„Megismertem a hónából száműzött keser-
vét, a rabszolga megaláztatását, a kivégzésre 
várakozók pillanatait, az éhség, a menetelés 
kínját, a fagy marásait. Szenvedtem és gaz-
dagodtam..." - írja önvallomásában. S a 
magyarságból kitagadott, megalázott költő -
Radnótira emlékeztetően - ilyen drámai 
tömörséggel fogalmazza meg a hazához való 
szoros kötődését: „Ütött-kopott Károli-
bibliát / s egy kötetnyi József Attila-verset, / 
hátizsákomban vittem a hazát, / két ingem 
közé belefért a nemzet." 

Ennek a gazdagító szenvedésnek későbbi 
lírai terméke Vihar Béla méltán leghíresebb 
verse, az 1968-ban írt Egy katona megy a 
hóban című hosszú poéma, amelyben nem-
csak önmaga szenvedéseinek, hanem az 
örök katonának, minden idők 
kiszolgáltatott, háborúba 
hajszolt emberének állított 
emléket. Sinkovics Imre szín-
művész előadása tette különö-
sen ismertté a verset, amely a 
Hét évszázad magyar versei 
gyűjteményébe is bekerült, 
jelezve Vihar Béla költészeté-
nek rangját. A 60-as, 70-es 
években kiteljesedő életmű 
elismerését bizonyítja a Négy 
felelet c. kötetéért odaítélt 
József Attila-díj, vagy az olyan 
nem hivatalos, de annál ked-
vesebb kitüntetés is, mint a 
nagy kortárs költő, Weöres 
Sándor szép köszöntő verse. 

A „fogadott szülőhely" 
1976 óta ápolja kapcsolatait a 

költővel, sikerrel igyekezvén jóvátenni 
valamit abból, amit konok kun eleink el-
rontottak. 1976. novemberében a személyes 
találkozásra is sor került egy nagysikerű 
rendhagyó irodalomóra keretében, a gimná-
ziumban. Halála után (melynek az idén 
szintén kerek, 20. évfordulója lesz) egy 
tisztelője Vihar Béla-díjat alapított, amelyet 
évente pályázat útján nyerhet el a gimnázi-
um arra legérdemesebb diákja. Legyen ez a 
kettős évforduló alkalom arra, hogy minél 
többen megismerjük ennek a rokonszenves 
költőnek, aki földinknek vallotta magát, 
humánus és ma is időszerű életművét. 

Fehér Imre 

Weöres Sándor: 

Vihar Bélának 
„A szerelem születése" verskötetre 

Fénylő fehér selyemköntös-vihar, 
redőin szőtt virágok hajladoznak 
ha mozdulsz. Ám egy ajtószárny takar 
s a homályban díszeid sápadoznak. 

Díszeid nem hiú cifraság csupán, 
mert bensődből, a mélységből ered, 
kifordított ember, köntösöd a szíved. 
Kard öveden, kezed markolatán. 

Könyvedben minden út és forduló igaz, 
ahogy mondod: Szerelem születése. 
Szítsd föl szerelmedet izzó fehérre 

s megérzik. Másként: kár minden panasz. 
Legyen igéd az istenek vetése, 
kiknek kezéből csillagfény havaz. 

Vihar Béla: 
Szülőföldjeim 

Ázsiaarcú, poros Hajdúnánás, diófalombos, kis 
Nemesapáti, 

hegyek karján, méla csecsszopóként, ősálomban 
bóbiskoló 

Szécsény, konok kunok rideg Szentmiklósa, 
kálvinista Sión: Debrecen; lángok között vetkőző leány, 
ifjúságom tárt kapuja Miskolc; Európa-anyám Budapest: 

elfogadtok-e fiatoknak engem, 
létem dajkáló falvak, városok? 
S míg eljátszom e hiú gondolattal, 
felvillan az égboltozat lapján, 
mint lábjegyzet világló jele, 
egy sugaras csillag kék tüze, 
bolyongva az idő röppályáján, 
hét néma ház kéménye fölött. 



6 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1998. május 

KÖLCSEY NAPOK - NEGYEDSZER 
Többnapos rendezvény kezdődött a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában március 30-án. Az aulában képzőművészeti 

kiállítás nyílt az „ÉN PETŐFIM" címmel, amelynek kis „művészei" átvehették a legszebb alkotások díjait Az ünnepe 
ség műsorral folytatódott, aminek főszereplője természetesen az iskola névadója volt. 

Milyen volt Kölcsey? Rá jellemző idézetekkel és a Csokonai 
Vitéz Mihály temetésével kapcsolatos jelenetekkel keresték a vá-
laszt a kérdésre az irodalmi műsor előadói. A költő már gyermek-
ként is komoly. Elítéli Csokonai álszent gyászolóit, és nem kér 
abból a szeretetből, ami csak a halottnak szól. 

A róla elnevezett iskolát egy kedves fogalmazásrészlet mutatta 
be, kiemelve belőle a szerzője számára legfontosabbakat: a kiállítá-
sok helyszínéül szolgáló aulát, valamint a sport és a számítástechni-
ka jelentőségét. 

Tréfás hangú megfogalmazás adta tudtunkra a gyerekek óhajait 
az iskolával és a nevelőkkel kapcsolatosan. Szépen kirajzolódott a 
jövő iskolája az ő elképzeléseik szerint. Aztán jött az énekkar a jó 
tanáccsal: „Legyetek jók, ha tudtok!" 

Ferencz Jánosné igazgató megköszönte a szép műsort úgy a sze-
replőknek, mint betanítóiknak, majd ő is elmondta a nevelők igé-
nyeit a tanulókkal szemben. Nem mindegy, hogyan telik el egy-egy 
tanév. Meghatározza a diákok viselkedése és felkészültsége! A most 
nyíló „Kölcsey Napok" a legjobb lehetőséget nyújtják arra, hogy 
képességeiket és tudásukat ösz-
szemérhessék a többi iskola 
tanulóival. Legyen büszke min-
denki iskolánk névadójára, aki-
nek nevét országszerte számtalan 
iskola viseli! - fejezte be gondo-
latait az igazgató. 

* 
A Kölcsey Napok programso-

rozata az alsó tagozatos korosz-
tályt is érintette. Részt vettünk az 
„Én Petőfim" cíínmel hirdetett 
képzőművészeti pályázaton, és a 
beérkezett pályamunkákból mini 
kiállítást rendeztünk. A legszebb 
rajzokat díjaztuk: 1. Karakas 
Gabriella (3.b, és Lippai Szabolcs 
(4.b.), 2. Szabó Ferenc (4.b.), 3. 
Újlakán Tamás (4.d.). 

A március 30-i megnyitót követő napon kiderült, hogy ki a leg-
gyorsabb futó. Délután átsétáltunk a „Sárga iskola" tornatermében 
rendezett váltóversenyre. Senki sem távozhatott a rendezvényről 
üres kézzel, habár labdát csak a győztes csapat kaphatott. 

A hét fénypontja (a gyerekek szemszögéből) az április l-jén 
délután rendezett manuális foglalkozás volt. Minden gyermek maga 
dönthette el, hogy a több mint 10 helyszín közül hová volt kedve 
betérni. Akik a kézimunka iránt érdeklődtek (és nemcsak lányok!), 
azok a tűpárna varrás, kötés, fonás, babaruha-textilkép készítés, 
valamint a gyöngyfűzés közül választhattak. A kisebbek körében 
igazán nagy élményt a várépítés nyújtott, de az agyagozás, gipszön-
tés, az origami és a papírbatik is megmozgatta a gyerekek fantáziá-
ját. A húsvéti ünnepekre is készültünk. A tojásfestés iránt olyan 
nagy volt az érdeklődés, hogy ezt a tevékenységet két helyszínen 
folytatták fiúk-lányok egyaránt. 

A csütörtök délelőtt mindenkinek máshogy telt el. A 3. osztályo-
sok iskolán belüli, míg a negyedikesek városi komplex műveltségi 
vetélkedőn mérhették össze tudásukat, 5 fős csapatok részvételével. 
Míg a nagyok vetélkedtek a „Sárgában", addig 3 első osztályunkban 
nyílt órák zajlottak, melyre minden érdeklődő szülőt szeretettel 
vártak a tanítók. 

Az április 3-i záróünnepségen büszkén és boldogan vehették át a 
legeredményesebben szereplők az oklevelet. 

Versíró kategóriában: 1. Szemes Ottilia (3.b)és Halmai Ágnes 

(4.c), 2. Kiss Krisztián (4.b), 3. Fejszés Krisztina (4.c). 
Prózaíró kategóriában: 1. Polgár Péter (3.b) és Szakái Zsófia 

(2.d), 2. Szabó György (4.b), 3. Sípos Alexandra (2.d). 
Futóverseny 1. helyezettjei osztályonként (fiúk-lányok): Veres 

Péter ( l .c) és Juhász Szilvia ( l .d) , Bezzegh Gábor (2.c) és Bereznai 
Anna (2.c), Magyar Attila (3.d) és Szabó Margit (3.b), Erdei Gábor 
(4.d) és Szekeres Judit (4.d). 

* 
„Hogy ismereteid mind magadra, mind másokra jótevőleg has-

sanak: hosszú, fáradalmas munkára kell elszánva lenned. Mert 
alapos s egyszersmind sokoldalú tudományt szerezni felette nehéz. 
Sok olvasás, még több gondolkodás, sok egybehasonlítás, még több 
gyakorlás, s folyhatatlan béketűrés és állandóság az, ami itt megkí-
vántatik." 

„...ki szüntelen előbbre menni törekszik, az hátramarad, mond a 
példabeszéd." 

Még sok megszívlelendő gondolatot lehetne idézni a Parainesis-
ből. Ezek a gondolatok napjainkban is aktuálisak, s jó lenne, ha 

r . iskoláinkban megvalósulnának és 
teret kapnának Kölcsey üzenetei. 
Reményeink szerint ezt a nemes 
célt szolgálják az immár hagyo-
mányossá váló Kölcsey-napok 
eseményei. 1998. március 30 -
április 3. - hivatalosan ezt az 
időszakot neveztük Kölcsey-
hétnek. Az előkészületek azonban 
már hetekkel ezelőtt megkez-
dődtek. 

Ki miért felelős? Melyik is-
kolából hányan, milyen versenye-
ken tisztelik meg iskolánk ren-
dezvényeit? Mennyi pogácsa kell 
ennyi résztvevőnek? A „Komplex 
vetélkedő" ne ütközzön az iskolai 
„Helyesírási versennyel" A 

nevelőtestület tagjait ilyen kerdések foglalkoztatták. Közben a 
gyerekek Petőfi köteteket „köröztek", hogy eldönthessék, a költő 
mely versét illusztrálják „Az én Petőfim" című rajzpályázaton, -
német szótárral rohangáltak, máskor alig találkozó 6. 8. osztályosok 
érdeklődtek lázasan egymástól, hogy ki hogyan oldotta meg a fel-
adatokat a német nyelvi versenyre. 

Az iskolarádióban időjárás-jelentést közöltünk: - Kisütött a nap, 
gyönyörű idő van, lehet készíteni a szép természetfotókat a 
„Környezetvédelmi" pályázatra! 

És akkor még nem esett szó a „fizika őrültjeiről", - azokról, 
akik úgy gondolták nem élet az élet anélkül, hogy kívülről ne ismer-
nék a Helyesírási szótár szabálymagyarázatait, - a focimániásokról, 
a kézisekről, akik meg akarták tartani a Kölcsey kupát, - azokról, 
akik néhány keresetlen szóval emlegették a feladatokat összeállító 
tanár kínzási módszereit, amikor a „Műismereti" vetélkedőn a toll 
végét rágcsikálva igyekeztek megfejteni a „Micsinált a micsoda?" 
kérdésekből, ugyan kinek melyik művéről lehet szó? 

Ebben a pár hétben iskolánk tanulóinak közel 70 %-a valami-
lyen módon kapcsolódott a Kölcsey-hét rendezvényeihez. Az iskolai 
versenyek helyezettjei pedig nagy erőbedobással kés/ültek a városi 
megmérettetésre. Voltak, akiknek dönteniük kellett, hiszen több 
iskolai versenyen is diadalt arattak, így válaszút elé kerültek, melyik 
lesz az az egy vetélkedő, ahol megmutatják, hogy ők is a legjobbak 
között vannak Törökszentmiklós városában. 

És eljött a várva várt nap: április 2. A Kölcsey iskola kapui 
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megnyíltak a város általános iskolás diákjai előtt, és az aulá-
ban a „szigorú" Kölcsey portré alatt várakoztak arra a néhány 
pillanatra, amelyben a legjobbat kellett kihozniuk magukból. 
Vajon sikerül-e? Jól választottam-e? Milyen napom van ma? 
Itt van a kabala tollam? Én mindent megtettem. Sikerül? 
Tudni fogom? 

Ezeket a kérdéseket végiggondolva talán sajnálni kellene 
a gyerekeket, de a vetélkedők hangulata, a régi ismerősök, az 
új barátok, a régi és új „ellenfelek" reméljük, feledtették az 
izgalmakat, és mindenki győztesen távozhatott, szívében 
azzal az érzéssel, hogy ő így tisztelgett a szatmárcsekei te-
metőben nyugvó költő hátrahagyott szellemi hagyatéka előtt. 

Végül, íme az eredmények: 
Fizika: 
7. osztályosok: l. Fehér Gábor (Petőfi), 2. Bozó József 
(Bethlen), 3. Sáringer Tibor (Bethlen), 4. Bata Gábor 
(Kölcsey). 
8. osztályosok: 1. Kovács Szabolcs (Bercsényi), 2. Takács 
Gábor (Bercsényi), 3. Harnos Attila (Kölcsey), 4. Fehér 
József (Kölcsey). 
Alsó tagozatos műveltségi (4. osztályosok): 1. Petőfi Sándor 
Ált. Isk. csapata (Petren Réka, Cselleng Kata,> Hagyó Attila, 
Maczó Csongor, Kovács Ferenc), 2. Bethlen G. Ált. Isk. 
csapata (Ács Erika, Bana Péter, Budai Ádám, Hendrik Attila, 
Gaál Anna), 3. Kölcsey F. Á. I. csapata (Lippai Szabolcs, Ló-
lé Renáta, Mészáros Judit, Horváth Gábor, Halászi Emese). 
Felső tagozatos műveltségi verseny (7-8. o.): 
1. Kölcsey 8. o. csapata (Balogh Melinda, Nagy Mónika, 
Pálinkás Ildikó), 2. Kölcsey 7.o. csapata (Bíró Olga, Bódi 
Zoltán, Czeglédi Orsolya), 3. Bethlen 7.o. csapata (Szőke 
Donát, pásztor Andrea, Péter Virág). 
Környezetvédelmi verseny (5-6. osztályosok): 1. Kölcsey 
(Matvko Noémi, Tóth Tímea, fekete Nóra), 2. Bethlen 
(Polgár Anita, Polgár Zsuzsa, Hendrik Zoltán), 3. Bethlen 
(Iski Lajos, Kenyeres Dávid, File Ferenc). 
Környezetvédelmi verseny (7-8. osztályosok): 1. Kölcsey 
(Polgár Márta, Erdős Borbála, Nejzer István), 2. Petőfi (Kissó 
Anikó, Nagy Éva, Kissó Krisztina), 3. Bethlen (Horváth 
Mariann, Sajtos Judit, Sülye Klára). 
Helyesírási verseny: 
5. osztály: 1. Tóth Károly (Petőfi), 2. Szalai András (Petőfi), 
3. Dóra Gábor (Bethlen). 
6. osztály: 1. Várhelyi Csilla (Kölcsey), 2. Szűcs Dóra 
(Bethlen), 3. Kiss Dániel (Kölcsey). 
7. osztály: 1. Ponyokai Judit (Bethlen), 2. Turcsányi Tímea 
(Bethlen), 3. Kiss Anikó (Kölcsey). 
8. osztály: 1. Nagy Gergely (Bercsényi), 2. Mrena Mariann 
(Bethlen"), 3. Polgár Erika (Petőfi). 
„Az én Petőfim" c. képzőművészeti pályázat díjazottjai: 
Alsós kategória: l. Papp Gábor 3.o. (Hunyadi), 2. Tar Renáta 
2.a (Kölcsey), 3. Fehér Fanni 2.a (Kölcsey). Különdíjat kap-
tak: Kontra Katalin 3.o. (Hunyadi), Ondok Patrik 2.o. 
(Kölcsey), Nádas Hajnalka 2.o. (Kölcsey). 
5-6. osztályosok: 1. Várhelyi Csilla 6.b (Kölcsey), 2. Ondok 
Martin 5. c (Kölcsey), 3. Sándor Anikó 6.b (Kölcsey). Kü-
löndíj: Pálya Barbara 5.a (Kölcsey), Árvái Károly 6.b 
(Kölcsey), Gál Enikő 5.c (Kölcsey). 
7-8. osztályosok: 1. Bézi Róbert 7.b (Kölcsey), 2. Bézi Lajos 
7.b (Kölcsey), 3. Mészáros István 8.a (Kölcsey). Különdíj: 
Nagy Mónika 8.b (Kölcsey), Sándor Erika 7.a (Kölcsey), 
Bálint Tamás 8.a (Kölcsey). 

A zsűri elnöke Szenti Ernő középiskolai rajz szaktanács-
adó volt. 

Összeállították: 
Borbíróné Fábián Ida, 

Pirók Mariann, Hajnal Józsefné 
Fotó: Hargitai Imre 

A KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL 

Rendhagyó volt idén a Költé-
szet napja. József Attila születés-
napja egybeesett a húsvéti ünne-
pekkel. így országosan is inkább az 
utána következő héten tartották. 

Törökszentmiklóson április 16-
án a Városi Könyvtár olvasótermé-
ben gyűltek össze az érdeklődők, 
hogy meghallgassák dr. Tarján 
Tamás irodalomtörténész előadását 
„Századunk l írája" címmel. A 
vendég nem volt ismeretlen közön-
sége körében. Ö mutatta be ősszel 
Budapesten a Helikon Könyves-
házban a Szélpál Árpád emlék-
könyvet, amit „Az idők rianása" 
címmel dr. Fehér Imre, a Bercsényi 
Miklós Gimnázium tanára szer-
kesztett. 

Századunk oly gazdag költők-
ben, hogy 45 percben nem lehet 
róluk beszélni. Fezért csak négyet 
választott ki közülük: Illyés Gyulát, 
Nagy Lászlót, Nemes Nagy Ágnest 
és Pilinszky Jánost. Kazettáról 
szóltak hozzánk a költők, mintha 
még ma is köztünk lennének. Dr. 
Tarján Tamás mindegyiknek ele-
mezte, magyarázta két-három 
versét, hogy még közelebb kerülje-
nek olvasóikhoz. A felnőtt közön-
ség is ízelítőt kapott a műelemzés 

újszerű megközelítéséből. Előadá-
sát élmény volt hallgatni. Bevezető 
mondatának igazságát a jelen lévők 
érezték és elfogadták: „Szeretni 
kell az irodalmat!" 

A hozzászólásokban városunk 
költője, Dienes Eszter érdekes 
kérdést tett fel: „Mivel már sokan 
meghaltak az elmúlt 25 év alatt, ki 
ma a nagy költő, akire fel lehet 
nézni?" 

„Senki! Ez kirekesztőleges len-
ne!" 

Az irodalomtörténész a véle-
ményéhez magyarázattal is szol-
gált: Még a legnagyobbaknak is 
vannak gyenge műveik. Életében 
senkit sem szabad kikiáltani legna-
gyobbnak. M a j d csak 30 év múlva. 

A termet nagy részben meg-
töltő középiskolások a közeledő 
érettségire gondolva az írásbeli 
tételek felől próbáltak érdeklődni, 
tekintettel a sok évfordulóra. A 
válasz nagyon megnyugtató: a XIX. 
század mindegyikben benne lesz. 

Batáné Máté Mária könyvtár-
igazgató megköszönte az előadást, 
amellyel a diákok nagy segítséget 
kaptak a felkészüléshez. 

(Hajnal Jné) 

Hirdetgetünk - hirdetgetünk (?) 
Nem tudom miért, de szeretem bogarászni a hirdetéseket, szívesen 

böngészem az apróhirdetéseket is. 
Van amelyik komoly információt tartalmaz, akad olyan, amelyiken 

jót derülök, de némelyiken - főleg ha helyesírási hibákkal tarkított -
bosszankodom is. Ez a hirdetés azonban különcségével hívta fel magára 
a figyelmemet. Április 17-ei INFÓ, 2. oldal, gyászos (fekete) alapon egy 
idézőjelbe tett csupa nagybetűs LÉTEZEM szó, alatta pedig egy tömör, 
szűkszavú mondat: Levelem vár a Hirdetőben. 

Gondolkodásra késztető hirdetés. Vajon ki lehet a feladó, ki bújhat a 
„sorok" mögött? 

Talán az illető éppen most támadt fel, s így adja tudtára valakinek, 
hogy mégis él, sőt már levelet is képes írni? De vajon az a valaki „veszi-
e a lapot", rájön-e, hogy neki üzemiek, s nemcsak a hirdetésben megje-
lent pár szóval, hanem talán több oldalas levél is vár rá? 

Engem mindenesetre kíváncsivá tett ez a titokzatosság, de az, is le-
het, hogy csak feledékenységről van szó. Például, hogy a hirdető elfe-
lejtette a nevet, a pontos címet, vagy olyan sokáig volt a - feltételezem -
klinikai halál állapotában, hogy felébredésekor még a posta nevű intéz-
mény létezéséről is megfeledkezett. Persze magáról sem árul el semmit, 
homályos ködbe burkolódzik. 

Hát nem irigylem, aki csak ilyen körülményes úton képes egy szá-
mára - úgy tűnik - eléggé fontos másik lénnyel kapcsolatba lépni. Töb-
be is kerül a dolog, mint egy sima levél vagy ne adj isten egy telefonbe-
szélgetés, ráadásul semmi biztosíték arra, hogy célba talál a rejtélyes 
üzenet. 

F. K. I. 



8 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1998. május 

KÉPVISELŐJELÖLTI BEMUTATKOZÁS 

(Fizetett politikai hirdetés) 

Nevem: dr. Szabó Lajos. 
Szakképzettségem: történelem, 
földrajz szakos középiskolai 
tanár, népművelés, nevelésszo-
ciológia előadó. Népi-nemzeti 
érzelmű, szociálisan érzékeny, 
keresztény-keresztyén demok-
rata vagyok. Az MDF és a 
FIDESZ közös jelöltjeként 
indulok a 7-es számú választó-
kerületben. 

Eddigi életpályám és mun-
kásságom a Nagykunság-
vidékhez kapcsolódik: elsősor-
ban a Kunhegyes-Kisújszállás-
Törökszentmiklós háromszög-
höz és környékéhez, amelynek 
múltját és jelenét jól ismerem. 
A tájhoz és az itt élő emberek-
hez lokálpatriótaként kötődöm 
és ragaszkodom, mert ezt a 
vidéket tekintem szülőföldem-
nek. Az itt élőkért való munkál-
kodás jelentette számomra a 
legnagyobb kihívást és örömet. 

Kunhegyesen születtem, itt 
végeztem általános iskolai 
tanulmányaimat, Kisújszálláson 
érettségiztem. Mindkét helyen 
középiskolai tanárként, kollégi-
umi, ill. gimnáziumi, szakkö-
zépiskolai igazgatóként is dol-
goztam, most abban a megtisz-
teltetésben van részem, hogy 
Törökszentmiklóson, a Bercsé-
nyi Miklós Gimnázium igazga-
tójaként - vállalt és elfogadott 
programom szerint - végezhe-
tem munkámat. Mindig szeret-
tem tanítani, alkotni, közéleti 
tevékenységet végezni. Büszke 
vagyok arra, hogy tágabb szülő-
földemen több-ezer tanítványom 
él. Talán ők tudnak rólam leg-
hitelesebben nyilatkozni. Deb-
receni és budapesti egyetemi 
éveim kivételével, valamint az 
első szabadon választott ország-
gyűlési képviselői tevékenysé-
gem Budapesten töltött idejét 
leszámítva - életem nyitott 

könyvét szülőföldemen írták, 
amelyben nincs semmi különös, 
hasonló másokéhoz, akik mély-
ről indultak és mindenért kemé-
nyen megdolgoztak. Vagyonom 
nincs, mégis elégedett vagyok 
sorsommal, mert mindig úgy 
vezérelt a Mindenható, hogy 
megtaláljam személyiségem 
belső összhangját: igényesen, a 
vállalt értékekkel azonosulva. 
Ez az elvi alapja mindenkori 
közéletiségemnek, politikussá-
gomnak. Megválasztásom ese-
tén folytatni szeretném az 1994-
ben befejezetlenül hagyott 
választókerületi munkámat, 
másrészt az MDF és FIDESZ 
egyeztetett programja megvaló-
sításáért minden tőlem telhetőt 
megteszek. Úgy érzem, ehhez 
van erőm, vezetői, országgyűlési 
és önkormányzati tapasztalatom, 
s talán kellő ismeretem és fel-
készültségem is, hogy tevékeny-
ségemmel elő tudjam segíteni 
az ország és a Közép-Tiszavidék 
gondjainak megoldását. Mert 
hamis, hogy csak a jelenlegi 
kormánykoalíció képes a veze-
tésre. Van választás: Polgári 
Magyarország. Célunk: rend, 
biztonság, gyarapodás-

Kormányra kerülésünk ese-
tén: 
* A polgárok javára egyszeri, 

nagyarányú személyi jövede-
lemadó-csökkentést hajtunk 
végre és átalakítjuk az adó-
rendszert. 

* A társadalombiztosítási járu-
lék összegét csaknem a felére, 
25 %-ra csökkentjük. 

* Legalább évi 7 %-os gazdasá-
gi növekedést valósítunk 
meg. 

* Esélyt teremtünk a munká-
hoz, úgy, hogy 5 év alatt 
200.000 munkahely jöjjön 
létre. 

* A fiatalok vállalkozási lehető-
ségeit kedvezményes hitelek-
kel növeljük. 

* A kis- és középvállalkozáso-
kát csökkentett adminisztrá-
cióval, alacsonyabb járulé-
kokkal, beruházások ösztön-
zésével, állami beszállítási 
megrendelésekkel és kedvező 
hitelekkel támogatjuk. 

* A családi vállalkozásokat a 
gazdaság egyik alappillérének 
tekintjük. Hitelekkel és ked-

vezményekkel támogatjuk a 
családi alapon működő mező-
gazdasági vállalkozókat, kü-
lönös tekintettel a pályakez-
dőkre. 

* Szorgalmazzuk és támogatjuk 
a magántulajdonon alapuló 
szövetkezetek létrejöttét, mű-
ködését, valamint a kiegészítő 
jövedelmet biztosító gazdasá-
gok rendszerének funkcioná-
lását is. 

* Családi jövedelemadót veze-
tünk be. 

* Biztosítjuk a GYES-t, a 
GYED-et és a GYET-et, va-
lamint a várandósági járulé-
kot, továbbá: az első gyermek 
után a családi pótlékot. 

* Új iskoláztatási támogatást 
vezetünk be. Tandíjmentesség 
az első diploma megszerzé-
séig. 

* Lehetővé tesszük a lakásépí-
téssel kapcsolatos ÁFA-
visszaigénylést, csökkentjük 
az építőanyag adóját, lakásvá-
sárláshoz kedvezményes ka-
matozású, hosszú-lejáratú hi-
telt biztosítunk, csökkentjük 
az első lakásvásárlás illetékét. 

* Leállítjuk a NAT bevezetését, 
mert nincsenek meg hozzá a 
feltételek és nem felelnek 
meg nemzeti céljainknak. 

* 18 évre emeljük a tankötele-
zettség felső határát. 

* Növeljük az iskola nevelési, 
kulturális, szocializációs és 
esélykiegyenlítő szerepét. 

* Támogatjuk az iskolai étkez-

tetést és tankönyvvásárlást. 
* Kötelességünknek tartjuk a 

nyugdíjak reálértékének meg-
őrzését. 

* A gyermekneveléssel eltöltött 
éveket be kell számítanunk az 
öregségi ellátásokba, a nyug-
díj megállapítás korhatáránál 
figyelembe vesszük a gyer-
mekek számát. 

* A gyógyszereket olcsóbbá 
tesszük a nyugdíjasok és a 
gyerekek részére. 

* A magyar nyelv és kultúra 
ápolásának elősegítésére, 
nemzeti értékeink megőrzése 
érdekében törvénycsomag el-
fogadását szorgalmazzuk. 

* Javítani és növelni fogjuk a 
rendőrség anyagi bázisát, lét-
számát és képzettségét, bő-
vítjük a rendőrség eljárási 
hatáskörét, hogy cselekvőké-
pesebb legyen a bűnözőkkel 
szemben. 

* Szigorítjuk a korrupciós 
cselekvések büntetését, széle-
sítjük a vagyonelkobzás al-
kalmazását. 

* Bírsággal sújtjuk a bürokráci-
át... 

Mindezekkel együtt - kérem 
a választópolgárok szavazati 
támogatását és bizalmát, hogy 
az MDF és FIDESZ Magyar 
Polgári Párt programját megva-
lósíthassuk. 

Dr. Szabó Lajos 
az MDF és a FIDESZ MPP 

közös jelöltje 

fényképész üzlet 
FOTO ÁRVÁI 
Kossuth L. út 155 

Te l : 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 március havi sorsolás nyertes száma: 466 942 
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KÖSZÖNET 
AZ ADOMÁNYÉRT 

Az utóbbi időben igen sok szó esik a televízióban, a 
rádióban, a különböző újságokban a gyermekek étkezteté-
sének nehézségeiről. Ki ne hallott volna már hol innen, 
hol onnan szívszorító történetet gyerekekről, akik olyan 
anyagi körülmények között élnek, hogy szüleik még az 
otthoni étkeztetésüket sem igen tudják biztosítani, nem-
hogy az óvodai vagy iskolai menzára befizethessenek. 

Sajnos, az önkormányzatok lehetőségei is korlátozot-
tak, csak bizonyos kereteken belül tudnak segítséget 
nyújtani. 

Szerencsére többen vannak, akik figyelemmel kísérik 
a különböző okokból nehéz helyzetben élő gyermekek, 
családok sorsát, önzetlen emberek adományait összegyűj-
tik, s a megfelelő helyre juttatják. 

Ilyen jó szándékú, segíteni akaró emberek hozták lét-
re, és működtetik a Gyermekélelmezési Alapítványt, 
amely a közelmúltban sok kisgyermeknek tette lehetővé -
legalább egy ideig - a rendszeres, megfelelő táplálkozást 
városunkban is. Minderre Szelei Mihályné, a Török-
szentmiklósi Iskolakonyha vezetője hívta fel a figyelme-
met, aki lapunk hasábjain szeretne köszönetet mondani az 
alapítványnak. 

- Tulajdonképpen hogyan sikerült adományhoz jutni 
éppen a mi iskolakonyhánknak? Talán pályázni lehetett 
ehhez az alapítványhoz? - kérdeztem Szeleiné Magdikát. 

- Az adományok elosztása nem pályázat útján történt. 
Április 7-én Kunhegyesen, a Művelődési Házban volt egy 
élelmiszerosztó „ünnepség", melyre az iskolavezetőkkel 
együtt meghívást kaptam én is. 

Elelmiszerosztó ünnepség volt. Tehát nem pénz 
odaítéléséről volt szó? 

- Nem. Itt 3,5 millió forint értékű élelmiszeradomány 
talált gazdára. 

- Kiket érintett még a támogatás? 
- A Közép-Tiszavidék 13 településének 29 intézmé-

nyét, összesen 4500 rászoruló gyermeket. Városunkban 
iskolakonyhánkat és az Ozirisz Óvodakonyhát. 

- Milyen nagyságrendű az iskolakonyha támogatott-
sága? 

- 427.500 Ft értékben 15 fajta élelmiszert kaptunk, 
ami 3011 háromszori étkezési lehetőség az iskoláknak, 
így egy-egy iskola pedagógusai a gazdaságvezetők bevo-
násával 750 adagot oszthatnak szét az arra rászorulóknak. 
Azt hiszem, sok szülőnek komoly gondot vehetünk le a 
válláról egy időre, melyet még egyszer szeretnék megkö-
szönni a Gyermekélelmezési Alapítványnak. 

V. M. 

A törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény ezúton 
szeretne köszönetet mondani Herbály Imre úrnak, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnökének, aki a 
Közép-Tiszavidék gyermekintézményeinek konyhái szá-
mára összegyűjtött adományokból vásárolt élelmiszere-
ket, amelyet ünnepélyes keretek között 1998. április 7-én 
vettünk át Kunhegyesen. 

A kapott élelmiszereket a napközis ebéd elkészítésé-
hez használja fel az óvoda konyha. Az adomány értékét a 
rászoruló gyermekek térítési díjainak segélyezésére for-
dítjuk. 

Szalai Péterné 
intézményvezető 

Bottlik Imréné 
Óvodai Konyha vezetője 

Törökszentmiklóson is megalakult a Családsegítő Központ és a Gyer-
mekjóléti Szolgálat. Feladata a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
alapellátás, a családsegítés. 

Az ellátás igénybevétele kérelemre (tehát önkéntesen!) történik. Jelent-
kezni kell a családsegítőnél, akinek tájékoztatási kötelezettsége van az igény-
be vehető szolgáltatásokról. 

Mi a családsegítő feladata? 
• Nyilvántartásba veszi a segítségre szorultakat. 
• Segítséget nyújt a családoknak szociális, mentálhigiénés (lelki egészségta-

ni), életvezetési problémáikban. 
• Közreműködik a hozzá fordulók hivatalos ügyeinek intézésében. 
• Ingyenes jogsegélyt és pszichológiai szakszolgálatot biztosít a rászorulók-

nak. 
• Egyéni - családi - és csoportterápiás segítséget nyújt pl. alkoholizmus 

esetén. 
Kire terjed ki az ellátottak köre? 
• A gyermekekre, idősekre, fogyatékosokra, pszichiátriai betegekre, szenve-

délybetegekre 
Az egész tevékenység három blokkba tömöríthető 
1. Mentálhygiénia (lelki egészségtan): Házasság, család, különböző életsza-

kaszok problémái a családon belül. Szenvedélybetegséggel összefüggő 
problémák. Személyes pszichés (lelki) problémák. 

2. Szociális krízishelyzet teendői: Hosszabb ideig tartó segítő támogatás, 
családgondozás, adománygyűjtés és továbbítás (ruhanemű, 
ti sztálkodó szerek). 

3. Megelőzés: Pszichológiai és orvosi tanácsadás szervezése, jogsegélyszol-
gálat működtetése. 

A Családsegítő Szolgálat céljai: 
• Megelőzze a gyermekek és felnőttek elhanyagoltságát, bántalmazását, 

segítse a kiszolgáltatottakat, korosztálytól függetlenül. 
• Segítse azokat, akik nem tudják magukat megvédeni a fizikai, érzelmi 

bántalmazásoktól. 
• Segíteni azokat, akik nem képesek maguktól megelőzni családjuk össze-

omlását. 
A segítők a hozzájuk fordulóval közösen próbálnak valamilyen jó megoldásra 
jutni, de senki helyett nem rendezik el az életet. A Családsegítő Szolgálat 
nyitott intézmény, minden hozzá fordulóval törődik, megkülönböztetés nélkül. 
Ellátása ingyenes, és az alapellátáson túl szervezhet fizető szolgáltatásokat is. 
A hajléktalanok nem tartoznak hozzájuk. 
Mit kell tudni a Gyermekvédelmi Szolgálatról? 
1.Csak anyagi veszélyeztetés miatt a családból a gyermeket kiemelni nem 

lehet. 
2. A testvéreket egymástól elszakítani sem lehet. 
A szülő önként keresi fel a szolgálatot, vagy kérésére kimennek a munkatár-
sak. Nekik kell szólni, ha a gyermek éhezik vagy bántalmazás nyoma látszik 
rajta. Ha a szülő nem igényli a segítő együttműködést, a szolgálat kérheti az 
önkormányzat munkatársainak beavatkozását. Csak végső esetben lép közbe a 
gyámhivatal. 
Hogyan érhető el a Szolgálat? 
A Városi Óvodai Intézményhez tartozik. Irodája a Tiszatáj MTSZ volt irodá-
jának udvarában működik: Táncsics M. út 4. sz. alatt. Tel.: 390-141/16-os 
mellék, Vezetője: Dr. Bartáné Molnár Edit. Munkatársai: Buczkóné Ladár 
Edit és Kádas Zoltánné. 
Hivatalos órák: Hétfő: 8-12-ig; kedd: szünnap; szerda: 8-12-ig; csütörtök: 8-
16-ig; péntek: 8-12-ig. 
Hamarosan nevelési tanácsadó is fog működni a megadott címen. Ott hétfon, 
szerdán és pénteken lesz fogadás, 13 órától. 

Hajnal Jné 

MIT TUDHATUNK 
A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTRÓL? 



10 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1398. május 

150 É V E S A M E Z Ő G É P R T Ö N T Ö D E G Y Á R 

Éppen egy éve, hogy az özem élére kinevezték Nagy Jánost, aki 1966-ban szer-

zett gépészmérnöki diplomát, majd mérnök közgazdászit* 1971-től a Szolnoki Me-

zőgépénél dolgozik - egy kis jászberényi és tengizi „kitérővel" - folyamatosan* Vé-

gig] árta a lépcsőfokokat: beosztott mérnök, fömémök, törzsgyári igazgató, Napon-

ta jár ki Szolnokról. Nos, két fiuk van. A közelmúltbanmúltban ve le találkoztunk, s irodájá-

ban hosszasan beszélgettünk a gyár múlt járói, jelenérőt és a közeli jövörőL 

A gyökerek 1848-ra nyúl-
nak vissza, amikor Lábassv Já-
nos kovácsmester megalapította 
kis kovácsműhelyét, amely me-
zőgazdasági gépeket és eszkö-
zöket gyártott, a kor színvona-
lához képest kiváló minőség-
ben. Ekék, boronák, kapák -
melyek számos helyi és orszá-
gos kiállításon kaptak díjat - a 
környék parasztsága körében 
találtak vevőre. Az alapító 
1896-ig irányította az egyéb-
ként többre hivatott üzemet. 
Mégis megmaradt kisüzemi 
szintűnek, de olyan technikai 
színvonallal, hogy közremű-
ködtek az akkor világautónak 
számító Ford - T modell rész-
egységeinek gyártásában. 

Az utódok - Fehér Alajos 
és Umbach István - időszaká-
ban az üzem a Szolnok megyei 
Takarékpénztárak tulajdonába 
került 1918-ban - és Lábassy-
féle Mezőgazdasági Ipar és 
Gépgyár Rt-ként működött egé-
szen 1942-ig. 

A vasöntésre utaló első írá-
sos bizonyítékok 1912-ből 
származnak. 1916-ban állítot-
ták üzembe az olajtüzelésű vas-
olvasztó kemencét, amelyet pár 
évvel később egy új követett, 
óránként 1 tonna teljesítmény-
nyel. Közben a tevékenységi 
kör bővült (mész, cement, fa-
szén árusítása és egyéb eladá-
sok). Ebben a periódusban 50-
120 embert foglalkoztatott az 
üzem. 

1942-ben az öntöde az Első 
Magyar Gazdasági Gépgyár Rt 
(EMAG) tulajdonába került, s a 
létszám - nyilván a háborús 
konjunktúra miatt - 1944-ben 
már közel 200 fő. 

A háború után 
„mozgalmas" évek következtek: 
először szövetkezetként, majd 
részvénytársasági formában, 
majd ismét szövetkezetként élte 

napjait. 1948-ban államosítot-
ták, és 1949-ben megalapítot-
ták a Törökszentmiklósi Mező-
gazdasági Gépgyár Nemzeti 
Vállalatot. A foglalkoztatottak 
száma többszörösére nőtt, és új 
telephely kialakítása vált szük-
ségessé. A gyártmányfejlesztés 
jó ütemben haladt, bővült az 
öntvények gyártása is. 1957-

Mezőgazdasági Gépgyártó 
Üzem, az Öntöde és a Targon-
ca- és Motorfelújító Üzem az 
egykori „Gépállomás" helyén). 

1983-85 között újabb beru-
házásokkal - mintegy 200 mil-
lió forint értékben - tovább ja-
vultak a gyártási feltételek. 

Az Öntöde Gyár 1987-től 
működik önálló centrumként, 

ben új öntöde-épületet adtak át. 
Ebben a szervezeti formában 
dolgozott a gyár 1963-ig, ekkor 
alakult meg a Budapesti Mező-
gazdasági Gépgyár, amelyiknek 
gyáregysége lett. 

1967-ben a mezőgazdasági 
gépeket gyártó üzem birtokba 
vehette a Mezőtúri út mellett 
kialakított telephelyet, míg az 
öntöde a „régi" telephelyen 
maradt. 

1970-ben - saját tervezés-
ben - egy 900 mm átmérőjű ún. 
forró szeles kúpolókemencepárt 
építettek. Ez lehetővé tette a 
gömbgrafitos öntvények előál-
lítását, az országban második-
ként. 1974-től kezdődően ezt 
háromféle anyagminőségben 
gyártják üzemszerűen. 

1976-ban alakult meg a 
Szolnoki MEZŐGÉP, melynek 
egyik gyára lett. Az időközben 
három telephellyel rendelkező 
törökszentmiklósi egység ( a 

1992-től pedig a Szolnoki ME-
ZŐGÉP Rt. részeként. Az Rt. 
magába foglalja a helyi öntödén 
túl a szolnoki, a tószegi és az 
egri gyárat is. Ez a komplexum 
a privatizáció során 760 millió 
forintos áron talált gazdára egy 
konzorcium „személyében". 
Ebben több mint 50 %-ban 
meghatározó a MAVA (Magyar 
- Amerikai Vállalkozásfejlesz-
tési Alap). 

Napjainkban - a megren-
delő igényeinek megfelelően -
kétféle öntvény készül: lemez-
és gömbgrafitos. Évente 1000-
1100 fajta tennék kerül le a 
szalagokról, melynek fele a 
MEZŐGÉP Rt-n belül kerül 
felhasználásra. A gyártmányok 
között szerepelnek a mezőgaz-
dasági gépalkatrészek, liftfel-
vonó alkatrészek és a legkülön-
bözőbb egyedi megrendelések. 
Megrendelő bőven van, dacára 
annak, hogy Magyarországon 

31 vasöntöde üzemel, s ebből 
11 képes a gömbgrafitos tech-
nológiára. A végtennék minő-
ségét garantáló ISO-minősítést 
1997. októberében kapták meg. 
amely azt is jelenti, hogy a tel-
jes gazdasági folyamat lesza-
bályozott. Ezt a tanúsítványt 
három évre adják ki, de évente 
szigorúan vizsgálják a feltéte-
leket. Nem megfelelés esetén a 
minősítést visszavonják, ami 
nyilván piacvesztést is jelent a 
cég számára. 

Az üzemen végighaladva 
már az első benyomásra is jel-
lemző a zaj-, por- es különböző 
- formázásból, öntésbői szár-
mazó - gázok ártalma. Kínál-
kozik is a kérdés: hogyan állja a 
sarat az öntöde? Mit kellett 
tenni és a jövőben mit kell ten-
ni a környezetvédelem érdeké-
ben? Hat éve nem kellett kör-
nyezetvédelmi bírságot fizetni -
kezdte a reagálást Nagy János 
igazgató. Folyamatos technoló-
giai fejlesztés folyik a környe-
zetre káros anyagok kiszűrése 
érdekében. Áldozatokkal, de 
karbantartható a dolog, s úgy 
véli, a követelmények mini-
mumát tudják teljesíteni. 
Évente kb. 10 millió forintot 
fordítanak erre a célra 
(porleválasztók, szűrőbetétek, 
zajcsökkentők, stb.). Az új kör-
nyezetvédelmi törvény a formá-
zásnál használt héj-homokot 
szennyező anyagnak minősíti, 
így a tárolása, elszállítása en-
nek megfelelően történik. 

Az új tulajdonos eredmény-
függő alapállást érvényesít: 
nincs „nagy kalap" - hogy tud-
niillik az Öntöde veszteséges, s 
majd a többi gyáregység kihúz-
za a bajból a másikat. Minden 
egységnek önállóan életképes-
nek kell bizonyulni. Igaz, hogy 
1997-ben a miklósi gyár 320 
millió forintos termelési érték 
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mellett veszteséges volt, 98-ra 
450 milliósat terveztek (és 30 
millió forintos üzemi ered-
ményt), - ami viszont időará-
nyosan kedvezőnek mutatkozik. 
Javult a beszerzés, a munka-
szervezés. és 30-35 %-kal 
csökkent a selejt is. 

Az Öntöde 140 főt foglal-
koztat, ebből 25 nem fizikai 
állományú, éves átlagjövedel-

mük 410, illetve 720 ezer fo-
rint. Az elmúlt évben 18, az 
idén 15 %-os keresetfejlesztést 
hajtottak végre, illetve tervez-
nek. 

A termelésben dolgozók 
között sok a fiatal. 80 %-uk 
betanított munkás, annál is in-
kább, mert ebben az ágazatban 
nincs az országban szakképzés. 
Ez valószínű azzal függ össze, 

hogy a vaskohászat hanyatló 
ágazat. A közelmúltban - a cég 
a Munkaügyi Központtal kon-
zultálva - felvetették egy öntő-
szakmunkás tanfolyam esetle-
ges beindítását. Az igazgató 
szerint erre nagy szükség lenne. 
Képzettség nélkül hosszú távon 
nem könnyű biztosítani azt a 
minőséget, amit a piac megkö-
vetel. 

A gyár alapításának 150. 
évfordulóját a tervek szerint a 
Szentmiklósi Napok keretében 
szeretnék megünnepelni. Miu-
tán van némi jogutódlási prob-
léma, a rendezvény a Claas 
Hungáriával közösen kerülne 
lebonyolításra. Ez a közeljövő-
ben tisztázódni fog. 

Herczegh M. 

„A magyar mezőgazdaság 
helyzete és kilátásai..." 

... címmel április 8-án Gyimóthy Géza, az FKGP és az 
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke tar-
tott előadást a párt Almásy úti székházában. 

A választási nagygyűlés házigazdája Dögei Imre, az FKGP me-
gyei elnöke, országgyűlési képviselő, a 7. sz. választókerület kis-
gazda képviselőjelöltje volt. Elnökölt Szegő János polgármester, a 
Független Kisgazdapárt helyi szervezetének alelnöke. A nagygyűlés 
résztvevői: Fejes Ferenc, az FKGP megyei főtitkára, Szabó József, 
a megyei önkormányzat alelnöke. Gusztatik János, az FKGP orszá-
gos Mezőgazdasági Kabinetjének tagja, valamint a termet zsúfolá-
sig megtöltő - főleg kisgazda - érdeklődő. 

A fő téma a termelési, értékesítési gondok, hitelproblémák köré 
csoportosult. Gyimóthy Géza előadásából és a hozzászólásokból is 
többször hangsúlyt kapott, hogy a Független Kisgazdapárt a családi 
gazdaságokban képzeli el a magyar mezőgazdaság jövőjét, melyhez 
- mint a nagygyűlésen többször is hallhattuk - egyelőre még több s 
fontos feltétel hiányzik. Az előadó és a résztvevők is többször hatá-
rozottan kiálltak a magyar termőföld megóvása mellett, és ugyan-
akkor azt is megfogalmazták, hogy a magyar gazdaság védelmére, 
ezen belül a mezőgazdaság, mint stratégiai ágazat érdekeire foko-
zottan figyelni kell az EU-csatlakozás során. 

A nagygyűlésen elhangzott még a mezőgazdasági problémákon 
kívül több, igen fontos felvetés, illetve észrevétel a törökszent-
miklósi általános foglalkoztatási és gazdasági problémákról, első-
sorban a ConAvis Rt. körül kialakult helyzethez kapcsolódóan. 
Többen érintették a határon túli magyarság gondjait, elmondva vé-
leményüket az utóbbi napok ezzel kapcsolatos híreiről, a kettős ál-
lampolgárság biztosításáról. Általános vélemény volt, hogy keresni 
kell azokat a megoldásokat, melyekkel az érintettek helyzetét és le-
hetőségeit érdemben lehet javítani. 

- Riporterek több alkalommal kérdezték tőlem, hogy mi lesz a 
Kisgazdapárt jelszava a választásokon. A Független Kisgazdapárt 
jelszavát Nagyatádi Szabóék 90 évvel ezelőtt kitalálták: „Isten, ha-
za, család." Ezek örök értékek, amihez következetesen tartjuk ma-
gunkat, nem kell négyévenként változtatnunk - mondta záró sza-
vaiban Gyimóthy Géze előadó. 

Az előadást követően Dögei Imre képviselőjelölt röviden vá-
zolta a legfőbb feladatokat, melyek megvalósításáért - megválasz-
tása esetén - a rendelkezésre álló eszközökkel mindent megtesz. 
Igen fontosnak tartja a földművelők sorsának javítását, mert sze-
rinte alig van olyan réteg, aki ne lenne valamilyen formában érde-
kelt a földdel kapcsolatban. Meg kell szüntetni a magyar munka le-
értékelődését, pozitív diszkriminációval kell javítani a gazdálko-
dást, segíteni a kistermelőket. 

(S) 

„A közoktatás, 
mint stratégiai ágazat"... 

... címmel pedig dr. Hegedűs Miklós egyetemi tanár, a 
Független Kisgazdapárt Felsőoktatási és Tudománypoli-
tikai Kabinetjének társelnöke tartott előadást április 18-
án a Városi Művelődési Központ pódiumtermében. 

- Minden választásnak történelmi tétje van - hangsúlyozta az 
előadó. - Az 1990-es választás: leszámolás az egypártrendszerrel, a 
parlamentben több évtized után a magyar keresztény embernek is 
van érdekképviselete. A 94-es választás következménye a gazda-
ság, a vagyon szétosztása. P ĝy emberöltőre eldőlt, hogy kik lesznek 
a gazdagok, illetve szegények. 

Az előadó szerint jelenleg a második-harmadik helyen állunk a 
világ legeladósodottabb országai között, beleértve a külső és belső 
adósságállományt is. A 94-es választás baloldali üzenete: az embe-
rek érzésből szavaznak, a szavazók többsége érzelmi alapon uta-
sítja el a keresztény szellemet. A baloldaliság rendkívül mélyen 
belevésődött az emberiségbe. Éppen ezért az elmúlt ciklusban bár-
mennyire is romlott az ország gazdasági helyzete, a többség élet-
színvonala, az emberek legfeljebb meghasonlanak és nem mennek 
el szavazni, de a kisgazda szellemet mégsem tudják elfogadni. 

A 98-as választások tétje az ország szellemi javainak a szét-
osztása, a jövő Magyarországának szellemi felépítettsége lesz. Mo-
dem időben ennél nagyobb tét nem is lehet az egyetemi tanár elő-
adó szerint, hazánkban a porosz-német alapokon nyugvó, konti-
nentális típusú iskolarendszerünk eredményeként középiskolás di-
ákjaink világviszonylatban az előkelő 2-6. helyen vannak. Az ötve-
nes években ugyanilyen, talán még jobb hírű amerikai oktatás mára 
már olyannyira alacsony szintre süllyedt, hogy saját statisztikájuk 
szerint is kb. a huszadik helyen állnak. Fennek az az oka, hogy át-
tértek az angolszász liberális iskolarendszerre. Tehát nem a több-
ség diszkriminálja a kisebbséget, mint Magyarországon a hírhedt 
zsidó törvény esetében, amikor is a zsidókat korlátozták a tovább-
tanulásban. Ugyanez történt a kommunizmusban, amikor a polgári 
vagy birtokos szülők gyermekeit tiltották el a tanulástól. A liberális 
iskolarendszer ilyen direkt módon nem alkalmaz megkülönbözteté-
seket. Csak egy vékony réteg kerülhet szellemi fölénybe, amely 
anyagilag megengedheti, hogy magániskolában elit képzésben ré-
szesüljön. Ez az iskolarendszer alakítja az eredeti szerkezeti fel-
építést. Ma ez a folyamat gyakorlatilag kikerülhetetlen. 

Hogy a szürkeállomány mennyire fontos stratégiai szempont, 
ezt ma már a pártok felismerik. A kultuszminiszteri tárca az egyet-
len, melyre minden párt bejelentette az igényt. Az előadó és a hoz-
zászólók egybehangzó véleménye szerint elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy a következő ciklus kultuszminisztere nemzeti elkötele-
zettségű legyen. 

(S) 
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Gondolatok 
egy különleges tár latról 

Amikor elolvastam a Szabó Csaba kiállítására szóló 
meghívót, bevallom, fogalmam sem volt, mit is jelent az, 
hogy „organista". 

Nem közismert a szó, mint ahogyan az a kiállítás sem 
mindennapi. 

A pincegalériába belépve az összbenyomás még mindig 
nem mutatja a kiállítás szokatlan jellegét, hiszen a falakon 
nagyrészt szép keretbe foglalt „képeket" láthatunk, sőt a fe-
lületes szemlélőnek talán az sem tűnik fel, hogy az alkotások 
organikus, vagyis szerves anyagokból készültek. Pontosab-
ban: állati tetemek, preparált bőrök, olykor maguk az apró, 
elpusztult élőlények építik fel az egyes kompozíciókat. 

Az alkotó által „használt anyagok" egyesekben borzon-
gást is keltenek, hiszen sokan talán még ilyen állapotban is 
irtóznak a békáktól, gyíkoktól, hernyóktól, vagy például az 
angolnától, amelyek Szabó Csaba fantáziavilágában új életre 
kelnek. 

A „levett" bőrök mellett felfedezhetők alapanyagként 
még a következők is: teknősbékapáncélok, kagyló, szkarabe-
uszbogár stb. 

Ebből a tárgycsoportból engem talán a Moirák nevet vi-
selő kompozíció fogott meg a legjobban, amelyben a három 
sors istennő - itt három rák - vezeti sorsunk fonalát; de ér-
dekesek a kép-, illetve kéregkeretbe bújtatott, találó névvel 
illetett baglyocskák is. 

A kiállítás egy másik részében a fa az uralkodó alkotó-
elem. A természetben talált többféle formájú „fadarabok" 
különböző órák elkészítésére ihlették a „mestert". Jópofa 
például a Napóleon jellegzetes fejrevalóját imitáló Napóle-
onóra. (Mert a gazdag fantázia Szabó Csabánál nemcsak az 
alkotások elkészítésében, de művei elnevezésében is meg-
mutatkozik.) 

A CD-lemeztartó és a Trafószaurusz viszont már a mo-
dern kor technikájának bálványai. 

A kiállítás legkevésbé meghökkentő részét a különféle 
fák (lepényfa, páfrányfenyő, mocsári ciprus, vadnarancs stb.) 
terméseiből, aprólékos munkával készült „ékszerek" alkot-
ják, de a „művész" sokoldalúságának bizonyítékaként né-
hány festmény is szerepel a tárlaton. 

A 27 éves szentesi fiatalember eredeti szakmájából adó-
dóan (dísznövénykertész) is közel álló a természethez, de 

hogy ilyen alkotások szülessenek a keze alatt, ahhoz renge-
teg mást is meg kellett tanulnia. Időt, fáradságot nem kímél-
ve sajátította el a különböző „technikai" fogásokat, a prepa-
rálást, szerzett jártasságot a mitológiában. 

Fedezzék fel Önök is a természet egy darabkáját Szabó 
Csaba munkáin keresztül. Május 9-ig még megtekinthető ez 
a rendkívül érdekes és különleges bemutató. 

„Csodállak ezer szemmel, 
Jártam benned gyalogszerrel 

sok diákkal, vagy ezerrel, 
szépségedben örök lázban 

ezer szemmel lakomáztam. 
De te mind az ezer szemnek 
megmaradtál rejtelemnek..." 

(Áprily Lajos: Természet) 
F. K. I. 

Kiállítás 
a népi hagyományok jegyében 
Az ünnep előtti hét keddjén nyílt meg a „Húsvéti híme-

sek" c. kiállítás a Helytörténeti Gyűjtemény épületében, ahol 
az Apáról Fiúra Alapítvány első ízben kiírt pályázatára beér-
kezett alkotásokat mutatták be. 

Az általános iskolás korú pályázók különböző techniká-
val készített (írott, berzselt, temperával, vízfestékkel festett, 
tésztával, ill. gyönggyel díszített alkotásai mellett Lázár Juli-
anna tojásfestő, mézeskalács-készítő, valamint Hajnal 
Andrásné és Szabó Lászlóné naiv művészek munkáit is 
megcsodálhatták az érdeklődők. A rögtönzött bemutató so-
rán pedig az is kiderült, hogy a háztartásban mire használ-
ható az injekciós tű: ezzel lehet levegőt fújni a kifúrt tojásba, 
belső tartalmát eltávolítani. 

A kiállítást Évinger Magdolna önkormányzati képviselő 
nyitotta meg. Beszédében ismertette a húsvéti népszokáso-
kat, a tojásfestés eredetét, majd köszönetet mondott az Apá-
ról Fiúra Alapítványnak a hagyományok ápolásáért, népi 
kultúránk értékeinek megőrzéséért. 

Szabó Andrásné vidám székely népmeséje - amely stílu-
sosan a tojásról és az azt kiköltő tyúkok gazdáiról szólt -
után került sor az eredményhirdetésre. 

Nyertesek: l.Lőrinczi Imre, 2.Terényi Tünde, 3.Terényi 
Erzsébet, 4.Csemány Tímea és Kiss Ágnes, 5.Jónás Mihály, 
ó.Pinczi Nikolett, 7.Kovács Attila, 8. Bujkó Mónika, 9. Gál 
Bernadett, lO.Puskás József. 

Különdíjat kaptak: Kovács Andrea,, Annus Mariann, 
Deák Patrícia, Polgár Zsuzsanna, Futás Marianna. 

A díjazottakon kívül mindenki kapott valamilyen jutal-
mat. A pályázatra különösen a Bethlen Gábor Református 
Iskolából neveztek nagy számban, ezért valamennyien in-
gyenesen vehetnek részt két kézműves-foglalkozáson. Az el-
ső helyezett pedig térítésmentesen sajátíthatja el a népi mes-
terségek fogásait az alapítvány nyári táborában. 

Sz. Zs. 



HA UTAZÁS, AKKOR IBUSZ 
Közeleg a nyár, az üdülés legkedveltebb időszaka. Gazdasági - szociális helyzetünkből adódóan talán kevesen en-

gedhetnek meg maguknak egy belföldi vagy külföldi nyaralást, de remélhetőleg idén is lesznek, akiknek lehetőségük 
nyílik erre. Cikkünkkel ehhez kívánunk segítséget nyújtani. 

A rendszerváltás előtt 
mindössze egy-két utazási iroda 
kínálatából választhattak az ér-
deklődők, napjainkban viszont 
nehezen tudnak dönteni a kü-
lönböző prospektusok láttán. 

Az 1902-ben alapított 
IBUSZ közel egy évszázada ve-
zető szerepet tölt be az utazás-
szervezésben. Megbízhatóságá-
nak köszönhetően stabilnak bi-
zonyult, és pozícióját a mai na-
pig megtartotta. Törökszent-
miklóson rövid ideig működött 
kihelyezett irodája. Megszűné-
sét követően a miklósiak vagy 
„magánszervezőkhöz" fordultak 
utazási szándékukkal, vagy fel-
keresték a szolnoki irodát. 

A hiány pótlása érdekében a 
széleskörű partnerkapcsolatok-
kal rendelkező IBUSZ Utazási 
Irodák Kft. a közelmúltban 
megkereste a helyi ÁFÉSZ-t, 
majd Tóth Imréné elvállalta a 
szervezéssel kapcsolatos teen-
dőket. Tőle kértünk tájékozta-
tást leendő munkájáról. 

- Az ÁFÉSZ keretein belül 
évek óta szervezek csoportos 
utazásokat, tehát a feladat nem 
új számomra. Gondolom, ezért 
esett rám a szövetkezet elnöké-
nek választása. Jómagam is na-
gyon szeretek utazni, több euró-
pai országban jártam már, és 
hazánk idegenforgalmi neveze-
tességei sem ismeretlenek előt-
tem. Remélem, hogy sok olyan 
ember él Törökszentmiklóson, 
aki szeretné megismerni a világ 
különböző tájait, az ott élő né-
pek kultúráját. 

- Milyen lehetőségeket kínál 
az IBUSZ? 

- Belföldi ajánlataink igen 
széleskörűek. Az ország minden 
tájára szervezünk üdüléseket, 
egy-két napos kirándulásokat 
városnézéssel, vagy „ínyenc-
programokat": pl. disznóölés, 
busójárás, stb. Exkluzív és 

nászutasoknak szóló kínálattal 
is kirukkolunk esetenként. 
Emellett vállaljuk egyénileg ki-
alakított programok, rendezvé-
nyek, iskolai kirándulások meg-
szervezését is. 

Külföldi utakat szinte a vi-
lág minden tájára kínálunk. 
Akik pedig az egyéni utazás 
kötetlenségét előnyben részesí-
tik a szervezett utazás biztonsá-
gával szemben, azoknak segí-
tünk a szállásfoglalásban. A ki-
emelt jelentőségű eseményekre 
(pl. konferenciák, fesztiválok, 
világkiállítások) történő utazás 
megkezdése előtt érdemes iro-
dánkon keresztül lefoglalni a 
szállást, hiszen a helyszínen 
már hetekkel előtte alig lehet 
szabad szobát találni. Jól bevált, 
széleskörű külföldi kapcsolata-
ink révén ebben is segíteni tu-
dunk. Egyénileg tervezett kör-
utazások esetén útvonaljavas-
lattal is rendelkezésre állunk, 
vagy a résztvevők által össze-
állított útvonalon biztosítjuk a 
szálláshelyeket. 

- Nyújt-e kedvezményeket az 
iroda, és ha igen, melyek ezek? 

- A részvételi díjak befize-
tésekor többfajta kedvezmény 
igénybevételére van lehetőség. 
Bizonyára mindenki előtt isme-
retes, hogy elő-, ill. utószezon-
ban kevesebbért üdülhetnek. Ez 
belföldi és külföldi útjainkra 
egyaránt vonatkozik. Megemlí-
teném még a gyermekkedvez-
ményt, amely egyes esetekben 
100 %-os is lehet, vagy a 6-14 
éves korúak, nyugdíjasok és 
teljes csoportok (minimum 40 
fő) 5 %-kal csökkentett részvé-
teli díját. Ezeket azonban nem 
lehet halmozni, csak egyfajta 
jogcímen vehetők igénybe. 

Mi történik akkor, ha va-
lamilyen okból meghiúsul az 
utazás? 

- Ha ez az iroda hibájából 

történik (pl. kevés jelentkező, 
vagy egészséget, ill. vagyoni 
biztonságot veszélyeztető kö-
rülmény fennállása esetén), ak-
kor visszafizetjük a befizetett 
összeget, esetleg az eredetivel 
azonos értékű szolgáltatást 
ajánlunk fel. Amennyjben a 
szerződő fél betegsége vagy 
egyéb ok miatt nem vehet részt 
az utazáson, úgy a részvételi díj 
40-100 %-áról le kell mondania, 
attól függően, hogy hány nappal 
előtte jutott tudomásunkra az 
utazásképtelenség. Ezt az ösz-
szeget azonban az Atlasz Bizto-
sító - stornó biztosítás megkö-
tése esetén - 10 % önrész levo-
nása mellett megtéríti. 

- Ha az utas megbetegszik 
vagy balesetet szenved külföld-
ön, akkor kit terhelnek a költsé-
gek? 

- Ebben az esetben is az 
Atlasz Biztosító fedezi a gyógy-
kezelés költségeit. Felelőssége 
egyébként kiterjed a poggyász-
és lopáskárra is, természetesen 
ezt a helyszínen jegyzőkönyvbe 
kell vetetnie az utaskísérővel, 
vagy más személy közreműkö-
désével hitelt érdemlően bizo-
nyítania kell. 

- A felkészülésre vonatko-
zóan mit tanácsolsz a nyaralni 
indulóknak? 

- Az utazás megkezdése 
előtt feltétlenül ellenőrizzék 
útiokmányaikat! Az útlevelet és 
a vízumot mindenkinek magá-
nak kell beszereznie. Ügyelje-
nek meglévő útlevelük érvé-
nyességére, ugyanis néhány eu-
rópai országban és az Egyesült 
Államokban a belépés feltétele 
az okmány minimum 6 havi ér-
vényessége. A vízum beszerzé-
sében szívesen segítünk, és már 
a jelentkezéskor közöljük, hogy 
mely országokban kötelező en-
nek felmutatása. A valuta ki-

váltásakor számoljanak azzal is, 
hogy a repülőtéri illeték a rész-
vételi díjon felül fizetendő, to-
vábbá a helyi viszonyoktól, szo-
kásoktól függően egyes szol-
gáltatásokért borravalót várnak 
el. Előfordulhat, hogy elégedet-
lenek lesznek a kiszolgálással, 
de vegyék figyelembe, hogy en-
nek színvonala az adott ország 
népének beállítottságától függ, 
és hiányosságait legtöbb esetben 
a szolgáltatást végzők vendég-
szeretete ellensúlyozza. 

- Akinek megnyeri a tetszé-
sét valamelyik ajánlat, mikor és 
hol jelentkezhet IBUSZ-útra? 

- Cégünk országos hálózat-
tal rendelkezik. Szűkebb pátri-
ánkban a szolnoki irodánk 
munkatársai - a Szapáry út 24. 
sz. alatt - készséggel állnak az, 
érdeklődők rendelkezésére. 
Törökszentmiklóson pedig a 
Kossuth út 159. sz. alatt vagy a 
390-335-ös telefonon lehet je-
lentkezni nálam. 

- Köszönöm a tájékoztatást, 
és a kihívásként is felmérhető 
újabb feladat teljesítéséhez sok 
sikert kívánok, mint potenciális 
,,világutazó". 

Sz. Zs 
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GYERMEKPORTRÉK - GYERMEKNAP ELŐTT 
Találkozás egy ifj 

A városi KI MIT TUD?-on fi-
gyeltem fel rá. A kreol bőrű, 
rendkívül szimpatikus, második 
osztályos kisfiú olyan magabiz-
tosan, frappánsan mutatta be A 
bölcs öszvér c. üzbég mesét, 
hogy szinte magunk elé tudtuk 
képzelni a történetet. 

A különböző hangfekvést kí-
vánó párbeszédes szöveg jó elő-
adása színészi helyzetgyakorlat-
nak is beillő feladat, ami csak az 
igazán tehetségeseknek sikerül. 

A többi alsós produkciót is 
végighallgatva, kétség nem fért 
hozzá, hogy ezt a versenyt 
MESTER ÁDÁM nyeri. 

Az eredményhirdetés, után 
külön is gratuláltam nem min-
dennapi teljesítményéhez, majd 
néhány hét „csend" következett. 
Aztán ismét találkoztam a nevé-
vel, de egészen más vonatkozás-
ban. A március 26-ai városi fu-
tóversenyről szóló tudósításban 
szerepelt, korosztályában 
ugyanis elsőként ért célba. 

Kíváncsi lettem, milyen is kö-
zelebbről ez a kislegény, s meg-
invitáltam egy beszélgetésre. 
Ekkor derült ki, hogy még egy 
rangos helyezéssel is büszkél-
kedhet, hiszen a megyei futóver-
senyen az 1-2. -osok közül 200 
indulóból második lett. 

- Térjünk vissza a KI MIT 
TUD?-ra. Segített valaki a mű 
kiválasztásában, ellefre a felké-
szülésben? 

- Gyuriczáné Lukácsi Ágnes a 
tanárnőm, ő ajánlotta ezt a me-
sét, s a verseny előtt többször is 
meghallgatott. De a társaim is 
megerősítettek abban, hogy illik 
hozzám ez a szöveg. 

- Korábban is szerepeltél már 
nyilvánosság előtt? 

- Arra emlékszem, hogy óvo-
dáskoromban egy jelenetet ad-

ú színészjelölttel 

tunk elő, de most először léptem 
fel egyedül. 

- Melyik áll közelebb hozzád, 
a vers vagy a mese? 

- Inkább a mese. Ha unatko-
zom, előveszek egy-egy könyvet, 
mert szórakoztat. De az is gyak-
ran előfordul, hogy az öcsémnek 
olvasok fel mesét. O nagyon sze-
reti hallgatni - mondja Ádám, s 
közben csillogó szemmel moso-
lyog. 

- Sok könyved van? 
- Igen, elég sok. 
-Meglepődtem, amikor meg-

tudtam, hogy futsz is, hiszen ez 
nagyon távol áll az irodalomtól, 
egészen másfajta tevékenység. 
Van kapcsolatod más sportággal 
is? 

- Eddig csak futottam, de ötö-
dikes koromtól kézilabdázni is 
szeretnék. 

- Ezen viszont már nem cso-
dálkozom. Tudom, hogy édes-
apád is komolyan űzte ezt a 
sportot a TSE-ben. A tanuláson 
kívül mivel foglalkozol még? 

- Zeneiskolába is járok, zon-
gorázni és tenorkürtön tanulok. 

- Nem érzed nyűgnek a gya-
korlást? 

- Nem. Mindkét hangszert 
nagyon szeretem, s örömmel já-
rok a zenekari próbákra is. 
Anyukám hegedűt tanít ott, s én 
is szívesen vagyok a zeneiskolá-
ban. 

- Ezek szerint a zenei és rit-
musérzékedet is volt kitől örö-
kölni, de kiderült, hogy sok min-
den érdekel, s amihez fogsz, azt 
nagy lelkesedéssel csinálod. 
Amikor teljesen szabad vagy, mit 
csinálsz még szívesen? 

- Szeretek rajzolni, táncolni, 
de focizni is szoktam. Gyakran 
rajzolok a testvéremnek, ő pedig 
kiszínezi. 

- Közeledik a gyermeknap. Ha 
egy jó tündér eljönne hozzád, s 
azt mondaná, hogy Adám, telje-
sítem három kívánságodat, te 
mit kérnél tőle? 

- Elsőként azt, hogy színész 
lehessek, aztán hogy jól zenél-
jek, és azt, hogy soha ne legyen 
beteg a család. 

- Nagyon élveztem a veled 
való beszélgetést, s búcsúzóul én 
meg azt kívánom, hogy teljesül-
jenek a vágyaid! 

Minősítése 

Amikor - éppen a születés-
napját követő napon - beszél-
gettünk, az volt az érzésem, hogy 
a 14 éves SÜLYE KLÁRA eddi-
gi élete legnagyobb 
„ajándékának" a néhány hete át-
vett arany minősítést tartja. Pe-
dig ez a rangos elismerés nem 
hullott az ölébe, nagyon is meg-
dolgozott érte. 

A városban bizonyára ismerik 
a szőke bakfist, hiszen kicsi kora 
óta több nyilvános szereplés van 
mögötte, s ez nemcsak a nagy 
szerelemre, a népdaléneklésre 
vonatkozik, hanem a művészetek 
több más ágára is. 

- Elég régóta ismerlek, de en-
gem is gyakran sikerült meglep-
ned azzal, hogy mindig újabb és 
újabb oldaladról mutatkoztál be. 
Szerteágazó, sokirányú az ér-
deklődési köröd. Te milyen fon-
tossági sorrendet állítanál fel a 
különböző területek között? 

- A népdaléneklés, a néptánc 
és a népzenélés állnának a rang-
sor elején. 

- Az éneklést mikor kezdted? 
- Már alsós koromban, ének-

zene tagozatosként, de verseny-
nyel csak jóval később, a két év-
vel ezelőtti városi KI MIT 
TUD?-on próbálkoztam először. 

- És most a tavasszal, a Nép-
zenei együttesek, népdalkörök és 
szólisták országos minősítő 
hangversenyén eljutottál egy 
csúcsra, 14 évesen arany minő-
sítést szereztél. 

- Igen, de hozzáteszem, kis-
együttesünk is jól szerepelt a 
versenyen, bronz minősítésűre 
értékelték a produkciónkat. 

- Te mit adtál elő? 
- Egy szomorúbb, lassúbb 

tempójú nyíradonyi népdalcsok-
rot énekeltem, utána pedig egy 
vidámabb, köszöntő jellegű szc-

: arany 

ki csokrot. Ez utóbbihoz illően 
széki ruhában. 

- Ezúton is gratulálok a nagy-
szerű eredményhez! De tegyünk 
említést a többi érdeklődési te-
rületről is, hiszen kisiskolás ko-
rodban mesét mondtál (nem is 
sikertelenül), aztán 11 évesen 
magad mögé utasítottad az is-
kola legjobb helyesíróit, de több 
tanulmányi versenyen is indul-
tál, foglakoztál nyelvműveléssel, 
újabban pedig a kézművesség 
különböző formáival ismerkedsz, 
pályázatokon veszel részt, s ní-
vódíjaiddal is büszkélkedhetsz. 
(Persze nem teszed, mert tudom, 
hogy rendkívül szerény vagy.) 
Honnan van ennyi energiád? 

- Az biztos, hogy nem érek rá 
unatkozni. Az iskolában általá-
ban 3-ig vannak óráim, aztán jön 
a zeneiskola: hegedű és zenekari 
próba, s este 5-6 óra körül érek 
haza. Ehhez jön még persze a 
tanulás, a néptáncpróbák. A hét-
végeken pedig olykor a fellépé-
sek a néptánccsoporttal s a 3 éve 
alakult Sáfrány népzenei kis-
együttessel. De szeretem ezt a 
változatosságot, s mivel mindezt 
kedvtelésből, szórakozásból csi-
nálom, nem fárasztanak. 

- Marad még ezek után vajmi 
kis szabadidőd? 

- Igen, egy kevés azért akad. 
Olyankor zenét hallgatok, tv-zek, 
olvasok vagy rajzolgatok. 

- Klára, az akaraterődön kí-
vül kinek köszönheted eddigi si-
kereidet? 

- Édesanyámnak. Ő szerette 
volna, hogy énekeljek, de sokat 
segített Pércsiné Szilaj Etelka 
énekes is, főként a stílusom ki-
alakításában. 

- E sokirányú érdeklődés 
gondolom annak is következmé-
nye, hogy kicsi korod óta ren-
geteg időt töltöttél édesanyád 
munkahelyén, a Művelődési 
Központban, ahol különböző 
rendezvényeken vettél részt, ér-
dekes emberekkel találkoztál, te-
hát ezerféle benyomás ért. Per-
sze bizonyára benned is megvolt 
a hajlam arra, hogy ami megtet-
szett, azt ki is próbáld. 

Hamarosan befejezed az ál-
talános iskolát. Vár még rád a 
közeljövőben újabb erőpróba? 
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(Folyt, az előző oldalról) 
- Igen, bejutottam a megyei 

biológiai versenyre, ahol szeret-
nék helytállni, de az év végi 
vizsgák miatt is nagyon izgulok. 

- Melyik iskolában folytatod 
a tanulmányaidat? 

- A szolnoki Verseghy Ferenc 
Gimnázium német szakára je-
lentkeztem. 

- Van-e távolabbi nagyobb 
célod? 

- Most az orvosi pálya felé 
vonzódom. 

- Én mindig azt hittem, hogy 
te biztosan művészi pályát vá-
lasztanál 

- Természetesen szeretném 
folytatni az éneklést, a néptán-
cot, sőt a kisegyüttessel is jó 
lenne együtt maradni, de most 
úgy gondolom, hogy a későbbi-
ekben ezek az elfoglaltságok in-
kább hobbinak fognak megma-
radni. 

- Köszönöm a beszélgetést, és 
kívánok neked még nagyon sok 
szép sikert az életben! 

F. K. I. 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT 
A FÖLD NAPJA, ZENEI VILÁGNAP, A KÖLTÉSZET NAPJA, GYERMEK-

NAP, MADARAK, FÁKNAPJA... s még sorolhatnám hosszan tovább, hiszen nem 
múlik el hónap úgy, hogy egy-egy kijelölt nappal ne igyekeznénk valamire felhívni 
a figyelmet. Ez természetesen nem elítélendő. Ezeknek a napoknak a szavai, ese-
ményei mindig valamilyen jó, nemes cél érdekében hangzanak el illetve történnek 
Mégis hiszem, hogy az egyik legrégibb ilyen „kinevezett" nap, az Anyák napja, 
nem az anyák iránti szeretetre, tiszteletre kívánja felhívni a figyelmet - ez minden-
ki számára természetes hanem csupán lehetőséget kapunk arrü, hogy ilyenkor 
fokozottabban mutathassuk ki irántuk érzett gyengédségünket, hogy picit most mi 
kényeztessük Ókét. 

Hiszem, hogy ezen a napon nem kötelességszerűen adjuk át csokrainkat az 
édesanyáknak, csak azért, mert ilyenkor úgy illik. 

Azt, hogy megtanított bennünket járni, beszélni, szeretni, hogy ápolt, hogy 
gondjainkkal bármikor hozzá fordulhattunk, hogy féltve, gondoskodva egyengette 
utunkat, az életben úgysem tudjuk sem meghálálni, sem visszafizetni. De ezt ők 
nem is várják el Az édesanyák legnagyobb öröme, boldogsága, gyermekeiket 
boldognak látják. 

Ha még tehetjük, adjuk hát át Nekik a szeretet virágait. Szerkesztőségünk 
Csoóri Sándor sorait adja, ezze/ köszönti az anyukákat: 

V. M 

A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSI 
ALAPÍTVÁNY HÍREI 

A Településfejlesztési 
Alapítvány dr. Barnabás Fe-
renc halálával öt főre csök-
kent kuratóriuma 1998. április 
7-én tartotta legutóbbi ülését. 
Az előző ülés óta mindössze 
három kérvény futott be. 

Az alapítvány anyagi 
helyzetét figyelembe véve a 
kuratórium egyhangúlag úgy 
határozott, hogy a 4.500.000 
forintnyi lekötött betéthez to-
vábbra sem nyúl hozzá, a jo-
gosnak mutatkozó igényeket 
a számlán szereplő 597 ezer 
forintnyi kamatból elégíti ki. 

A kuratórium a két egyház 
kérésére a katolikus és a re-
formátus temető fenntartásá-
ra, illetve működtetésére 150-
150 ezer, a katolikus és a 
református templom restau-
rálására, karbantartására 
100-100 ezer forintot, a Ko-
dály Zoltán Zeneiskolának 
hangszervásárlásra, illetve 
javításra 50 ezer forintot sza-
vazott meg. Az esetleg ezután 
befutó, nagyon indokolt kéré-
sek teljesítésére tehát mind-
össze 47 ezer Ft maradt. 

A megbeszélésen fölme-
rült a város temetkezési hely-
zetének végleges és méltó 
megoldása is, ezt azonban a 
Településfejlesztési Alapít-
vány nem vállalhatja magára, 
hiszen a két, esetleg három 
ravatalozó építése (két re-
formátus temető van) egyen-
ként mintegy 50 millió Ft-ba 
kerülne, s ez még a városi 
önkormányzat költségvetési 
lehetőségeit is jócskán meg-
haladja. Talán a társadalmi 
összefogás, a közadakozás 
segíthetne ebben a nagyon 
fontos ügyben, ha lenne, aki 
egy ilyen kezdeményezés élé-
re állna. 

Végül a kuratórium ismé-
telten kéri a város még ada-
kozásra képes és a közjó tá-
mogatására kész cégeit, 
üzemeit és magánszemélyeit, 
hogy befizetéseikkel segítsék 
az alapítvány céljaiban fog-
laltak megvalósítását. 

Számlaszám: 
11745066-20005715 

(F. I.) 

ANYÁM FEKETE RÓZSA 

Anyámnak fáj a feje, 
nem iszik feketét -

anyámnak fáj a feje, 
nem szed be porokat; 
szótlanabb sápadtsággal 

feji meg tehenét, 
szótlanabb sápadtsággal 
söpröget, mosogat. 

Anyámra durván szólnak 
jöttment idegenek? 

anyám az ijedtségtől 
dadog és bereked; 
sötét kendőjét vonván, 

magányát húzná össze: 
ne bántsa többé senki, 
félelmét ne tetőzze. 

Anyám utakon lépdel 
s nem jut el sehova -

szegénység csillagától 
sebes a homloka; 
vállára még az orgona-

virág is úgy szakad, 
mintha csak teher volna, 
jó szagú kárhozat. 

Nyár van égen és földön, 
zene szól, muzsika, 

anyám csönd-sivatagján 
el kell pusztulnia. 
Gépek, gyártmányok zengnek 

csodáktól szélütötten, 
de egy se futna hozzá: 
segítek, azért jöttem. 

Anyámnak fáj a feje, 
anyámnak fáj a semmi, 

anyám fekete rózsa 
nem tud kiszínesedni. 
Egy éjjel földre roskad, 

megtört lesz majd, kicsi -
Bejön egy madár érte 
s csőrében elviszi 
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MÁJUSI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK 
„A kutyatej ernyői szállnak, 
kényelmesen kinyílt a birsvirág, 
előretolt sugarai a nyárnak 
nyomulnak a bolond-zöld kerten át." 

Május elseje a tavasz teljes győzelmének 
örömünnepe már hosszú évszázadok óta. 
Ennek egyik legszebb vonása a májusfaállí-
tás európai gyakorlata. A legények kimentek 
az erdőre, és hosszú törzsű, szép leveles, 
ágas fát választottak. Ezt annak a leánynak 
az ablaka alá állították, akinek valamelyik 
társuk udvarolt, s ezzel kimutatta szándékát. 
Néhol a legények állítják a fát, míg feldí-
szítéséről a leány és anyja gondoskodik. Mi-
kor a fa már száradni kezdett, akkor kitán-
colták, vagyis kidöntésekor kisebb mulatsá-
got rendeztek. 

A nagy múltú ünnepen a városiak is a 
szabadba vonultak, ahol estig mulatoztak. 

Ilyen előzmények után 1890-től kezdve a 
május elseje Magyarországon is egyre in-
kább a munkásság ünnepe lett, amikor fel-

vonulással, délután pedig kirándulással és 
majálissal ünnepelték meg ezt a napot. 

A nyári ünnepkör pünkösddel kezdődik, 
amikor a gyerekek szívesen mennek kö-
szönteni. A pünkösd a keresztény egyház 
egyik fő ünnepe, amely a húsvétot követő 
50. napon (vagyis a húsvét utáni 7. vasár-
nap) kezdődik. Annak emlékére tartják, 
hogy a tanítás szerint Jézus mennybemene-
tele után a Szentlélek leszállt az apostolok-
ra. Pünkösdkor a legények különböző vetél-
kedést rendeztek, lóversenyt, futást, stb., s 
aki ezekben győzött, az lett egy évig a legé-
nyek vezetője, „pünkösdi királya". Minden 
lakodalomba, összejövetelre meghívták, ő 
rendezte a vasárnapi táncot. 

A pünkösdi király mellé királynét is vá-
lasztottak a nagylányok köréből. Századunk-
ban már teljesen a gyerekek körébe ment át 
ez a szokás, eredete azonban a pogány ma-
gyarok szokásaiban keresendő. A szinte 
napjainkig gyakorolt pünkösdölést 6-8 éves 
korú gyermekek játsszák, akik közül egy fe-

hér ruhába öltözik, fejére koszorút, fátylat 
borítanak. A többiek körbeveszik, a kezük-
ben virágot, kis kosarat tartanak. így vonul-
nak az utcán végig, közben az ismerős há-
zakhoz bekopogtatnak, s megkérdezik, sza-
bad-e megmutatni a pünkösdi királynét. A 
tessékelésre bemennek, s közben énekelnek: 
pi. 

Elhozta az Isten 
Piros pünkösd napját. 
Mi is meghordozzuk 
Királyné asszonykát. 

Aztán fellebbentik a fátylat, magasra 
emelik a kis királynét, és ezt kiáltják: 
„Ekkora legyen a kendtek kendere!" 

A kislányok a játékért, éneklésért és jó 
kívánságért kis kosarukba süteményt, diót, 
almát, újabban kevés pénzt kapnak. 

Ez a termékenységvarázslással össze-
kötött játék inkább a Dunántúlon terjedt el. 

F. K. 1. 

A MUNKAJOGNAK ASZTALÁNÁL 

A jelentős dolgozói létszámot foglalkoztató munkáltató egy igen 
aktuális kérdéssel keresett meg, és egy tájékoztató tartására hívott 
meg. Nap mint nap keresik őt is és közvetlenül dolgozóit is a kü-
lönböző pénzintézetek (biztosító társaságok) munkatársai, és ajánl-
ják a különböző nyugdíjpénztárak szolgáltatásait. A dolgozók nem 
igazán értik ezt a felfokozott érdeklődést, tanácstalanok és tétovák. 
Számtalan, már eddig is hallott, de igazán nem értett fogalomról 
beszélnek, nem tudják valójában, mi az, amiben dönteniük kell, kit, 
mit kell választani, és ebben a helyzetükben munkáltatójuktól vár-
ják az információt, a segítséget. 

Ebben a kérdésben most valóban nagyon nehéz okosnak lenni, 
és mindenki számára kielégítő információt, - mi több - útmutatást 
adni. Amire vállalkozhattam, az csak egy tájékoztató megtartása 
volt a nyugdíjreformról, és egy-két fogalom megismertetése. A vá-
lasztás felelősségét nem vállalhattam át, és ettől óva intettem a 
munkáltatót is. 

1998. január l-jétől egy új nyugdíjrendszer lép hatályba ha-
zánkban. A jelenlegi állami nyugdíjrendszer, az ún. felosztó-kirovó 
elven működik. Ez azt jelenti, hogy a járulékfizetők, az aktív dolgo-
zók és a foglalkoztatók által befizetett járulékokból finanszírozzák a 
jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját. Az aktívakra tehát kiróják a fizeté-
si kötelezettséget - nincs választási lehetőség, fizetni kell - a be-
folyt összeget pedig a nyugdíjasok között felosztják. Tehát itt a be-
fizető egyénnek a továbbiakban semmi köze sincs az általa befize-
tett összeghez, mi több, az ő jövőbeni nyugdíja sem ettől függ. 
Nincs egyéni tőkefelhalmozás, a befolyt pénzeket azonnal szétoszt-
ják a nyugdíjasok között. Reménykedhetünk, - jelenlegi aktív dol-
gozók - , hogy amikor mi nyugdíjba megyünk, akkor is lesz még 
elég aktív munkavállaló, akinek befizetéseiből a mi nyugdíjunkra is 
telik. Ezt a felosztó-kirovó rendszert van, aki úgy jellemzi, hogy ez 
egy három generációt átfogó „generációs szerződés". A szülő azt 
mondja a nagyszülőnek: „Vállalom a kötelezettséget és eltartalak 
téged, ha cserébe törvényben kötelezhetem a gyermekeimet arra, 
hogy majd ők is eltartsanak engem." Ez nem volt mindig így Ma-
gyarországon, hiszen a mindennapok nyelvében még ma is felbuk-
kan az OTI (Országos Társadalombiztosítási Intézet), és a Magán-

alkalmazottak Biztosító Intézete alkotta az akkori nyugdíjbiztosítás 
egymás mellett külön-külön működő kötelező elemét 1945-ig. Ezek 
gyűjtötték a közszolgálati dolgozók, illetve a magánszférában al-
kalmazottakjárulékait, és azt befektették, forgatták, és ebből folyó-
sították a nyugdíjakat. 

A felosztó-kirovó elven működő nyugdíjrendszer globális prob-
lémái (demográfiai struktúra átalakulása, gazdaságilag aktív korú 
népesség számának csökkenése, az átlagéletkor alakulása, az or-
vostudomány fejlődése, stb.) és magyarországi specialitásai (az ala-
csony bérszínvonal hatására alacsony a járulékösszeg, a Tb. rend-
szer hiányának finanszírozása az ugyancsak hiánnyal küszködő 
költségvetésből problémás, a munkaerőpiacról jelentős számban 
előnyugdíjba, rokkantsági nyugdíjba, korengedményes nyugdíjba 
távozók hatására a járulékfizetők száma csökkent, és a 
nyugellátottak száma nőtt) mind-mind egy irányba, a költségvetési 
hiány növelése irányába hatottak. 

E felismerés alapján az Országgyűlés a közelmúltban úgy dön-
tött, hogy megváltoztatja a felosztó-kirovó elv kizárólagosságán 
nyugvó, egyre nehezebben működtethető állami nyugdíjrendszert, 
és vegyes finanszírozású nyugdíjmodellt vezet be. (Igazság szerint a 
nyugdíjreform már 1993 decemberétől, tágabb értelemben 1991-től 
elkezdődött.) Milyen elvárások fogalmazódtak meg ezzel a XXI. 
század nyugdíjrendszerével kapcsolatban? Legyen közös és kölcsö-
nös a tehermegosztás az egyes generációk és az egyes személyek 
között, legyen összhang a befizetett járulékok és a nyugdíj mértéke 
között, és biztosított legyen a megfelelő színvonalú ellátás. Ezeket 
az elvárásokat igyekszik biztosítani tehát az 1998. január l-jétől 
életbe lépő vegyes finanszírozású ún. három pilléren nyugvó nyug-
díjrendszer. E nyugdíjrendszer első pillérét a megreformált társa-
dalombiztosítás képezi, második pillérét a magánnyugdíjpénztárak, 
míg a harmadik pillért az önkéntes nyugdíjpénztárak jelentik. (Ezek 
jellemzőit és az egyén döntési lehetőségeit legközelebb igyekszem 
felvázolni.) 

Dr. Vincze Imre 
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja 

munkajogi szakértő 
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17 RECEPTEK 
Frissensültek és pecsenyék 

A legszaftosabb steakek marha- és borjúhúsból, a legjobb sültek sertéska-
rajból, bordából, valamint bárányhúsból készülnek. A receptek gyorsan el-
készíthetők, s javasolok hozzájuk illő köreteket is. 

Borjúszelet párolt zöldségekkel 
Hozzávalók (4 személyre): négy, egyenként 

200 grammos borjúborda, egy gerezd fok-
hagyma, egy teáskanál só, kevés liszt, 2 
evőkanál olaj, 100 gramm vaj, 1/8 1 húsle-
ves (kockából), csipet bors, 1 karfiol, 250 g 
zsenge zöldbab, 250 g répa, 300 g mélyhű-
tött borsó, 4 ek. tejföl, 4 ek. aprított petre-
zselyem. 
A húst a széleken és a csontoknál finoman 
bevágjuk, hogy sütéskor ne ugorjon össze. A 
megtisztított fokhagymát megsózzuk és pé-
pesre zúzzuk. A bordát lisztben megforgat-
juk, és forró olajban mindkét oldalán meg-
sütjük. Megszórjuk sózott fokhagymával, és 
50 g vajat teszünk rá. A húst a forró levesbe 
tesszük, és fedő alatt lassan pároljuk, néha 
megforgatjuk, végül egy kis borssal fűsze-
rezzük. 
A megtisztított zöldségeket megpároljuk, és 
tálalás előtt röviddel a tejföllel és petrezse-
lyemmel elkevert vajban felmelegítjük. Pet-
rezselymes burgonya vagy burgonyapüré és 
egy pohár fehérbor illik hozzá. 
A megmaradt húsdarabkákat salátának lefa-
gyaszthatjuk. 

Klasszikus steak 
Hozzávalók (4 személyre): 1/2 kg héjában 
főtt burgonya, 250 g csiperkegomba, 4 sze-
let bélszín, egyenként kb. 150 g., 2 ek. olaj, 
1/2 teáskanál őrölt feketebors, 4 tojás, 4 ek. 
tej, ízlés szerint só, 4 ek. vaj. 
A burgonyát előző nap megfőzzük, meghá-
mozzuk, és egy éjszakán át hűlni hagyjuk. A 
burgonyát és a gombát szeletekre vágjuk. A 
húst olajjal és borssal bedörzsöljük. A tojást 
a tejjel jól összekeverjük, és sóval ízesítjük. 
Két omlettet készítünk a következő módon: 
2 ek. vajat közepes lángon felforrósítunk. A 
gombát és a burgonyát beletesszük, sózzuk, 
és borsozzuk. Amikor az alja megpirult, 
megfordítjuk, és még 5 percig sütjük. A to-
jásos tejet hozzáadjuk, és megvárjuk, amíg 
besürűsödik. 
A serpenyőt felforrósítjuk, a hús mindkét 
oldalát egy-egv percig sütjük. A tüzet lej-
jebb vesszük, a maradék vajat rátesszük a 
steakre, készre sütjük és megsózzuk. 
A díszítéshez paradicsomszeletek, fejes-
saláta-levelek és petrezselyem, köretként 
vegves saláta illik hozzá. 

Beefsteak madeira mártással 
Hozzávalók (4 személyre): 8 szelet 1 cm 
vastag bélszín, egyenként 75 g, 2 ek. olaj, 4 
fej vöröshagyma, 3 ek. vaj, só, bors, 1/8 1 
húsleves kockából, 1 kávéskanál étkezési 
keményítő, 4 ek. madeira, 8 szelet citrom, 1 
csomag zsázsa. 
A húst 1 ek. olajjal bedörzsöljük, lefedjük, 
és állni hagyjuk. A megtisztított hagymát 
karikára vágjuk, majd 2 ek. vajban világos-
barnára sütjük, közben megforgatjuk. 1 ek. 
olajat felforrósítunk, és a hússzeletek mind-
két oldalát rövid ideig sütjük. Vajat adunk 
hozzá. Alacsonyabb lángon gyakori forgatás 
közben készre sütjük. Sóval, borssal ízesít-
jük, és előmelegített tálra helyezzük. 
A húslevest a keményítővel, a madeirával és 
a hagymával rövid ideig főzzük. A steak le-
vét hozzáadjuk és megfűszerezzük. Tálba 
öntjük, majd ízesítjük. 
A steaket citromszeletekkel és zsázsával dí-
szítjük, a madeirás-hagymás mártást külön 
edényben tálaljuk. 
Fűszeres grill-paradicsom, fejessaláta fűsze-
res tejfölös vagy joghurtos öntettel illik 
hozzá. Köretként adható még sós burgonya, 
burgonyapüré vagy sült burgonya is. 
Fagyasztva eltartható 12 hónapig. 

Sertéssült mustármártással 
Hozzávalók (4 személyre): 4 szelet sertéska-
raj, egyenként 75 g és 1 cm vastag, 2 ek. 
szezámmag, 2 ek. olaj, 3 ek. száraz cherry, 
2 ek. világos szójaszósz, 1 ek. csípős mus-
tár, 2 ek. metélőhagyma. 
A húst fólia alatt kicsit klopfoljuk ki. A ser-
penyőt melegítsük fel, a szezámmagot szá-
razon pirítsuk aranybarnára, majd tegyük 
félre. Forrósítsuk fel az olajat a serpenyő-
ben. A karaj szeleteket rakjuk bele egymás 
mellé, és mindkét oldalát 2 percig süssük. 
Adjuk hozzá a sherryt, a szójaszószt és a 
szezámmagot, és lefedve további öt percig 
puhítsuk. 
A mustárt keverjük össze a húslével, a ka-
rajt forgassuk meg benne. Tálaláskor szór-
juk meg metélőhagymával. 
Fehér kenyér vagy burgonyapüré, csemege-
uborka vagy uborkasaláta illik hozzá. 
Igyunk hozzá fehérbort. 
Fagyasztva eltartható 4 hónapig. 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

A jó konyha a hozzávalóknál kezdődik, 
amelyeket lehetőség szerint mindig frissen 
használjunk fel. Mindig az előírt mennyisé-
get vegyük meg, így a szaküzletben vásárolt 
első osztályú áru sem lesz valójában drá-
gább. Ha így vásárolunk, nem lesz maradék, 
mely gyorsan veszít minőségéből, és kevés-
bé vonzó. Ha feltétlenül szükséges, jobb, ha 
a mélyhűtőben lévő készleteket használjuk 
fel. Csak a szükséges dolgokat vásároljuk 
meg. 
A húst csomagoljuk ki, olajjal dörzsöljük 
be, fűszerezzük, de ne sózzuk. Tegyük do-
bozba, és tartsuk közvetlenül a hűtőszek-
rény mélyhűtő rekesze alatt, legfeljebb 5 
napig. A nyers darált húst még aznap ké-
szítsük el, vagy laposra csomagolva fa-
gyasszuk le. 
A halat kizárólag frissen használjuk fel, 
szükség esetén dörzsöljük be citrommal és 
olajjal. Tegyünk jégkockákat egy zacskóba, 
rakjuk a halra, és fedjük le. Legfeljebb 3 
napig tartható így is, és közben cseréljük 
rajta a jeget. Ha mélyhűtött halat haszná-
lunk, olvasszuk fel a hűtőszekrényben úgy, 
hogy centinként másfél-két óra felengedési 
időt számítunk. A panírozott mélyhűtött 
halat nem kell sütés előtt felengedni. 
A fűszereket és salátákat kissé nedvesen te-
gyük egy nagy zacskóba, szorítsuk össze a 
tetejét, és forgassuk meg, amíg fel puffad. 
Kössünk csomót a végére. Tegyük a zöldsé-
ges rekeszbe, és egy héten belül használjuk 
fel. 
A tejtermékek pasztőrözöttek, így több na-
pig eltarthatok anélkül, hogy megsavanyod-
nának. Jól lezárható edényben kell tárolni, 
mert átveszik más ételek szagát. 
A zöldségek viszonylag gyorsan elveszítik 
vitamintartalmukat. Ugyanakkor az az elő-
nyük, hogy jól lefagyaszthatok. Amit aznap 
nem használunk fel, azonnal leforrázzuk és 
lefagyasztjuk. 
A gyümölcsök, mint pl. az alma vagy a 
körte, hűvös helyen tárolandók. Csonthéjas 
gyümölcsök két napig tárolhatók a hűtő-
szekrény zöldséges rekeszében. A bogyós 
gyümölcsök három napig tarthatók el a hű-
tőben. 

Kiss Zoltán 
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ATLÉTIKA 

Tavaszváró megyei mezei futóverseny 

A Megyei Atlétikai Szövetség 1998. Németh Katalin 6.h. Vadász Gabriella 2.h. 
április l-jén Szolnokon, a Széchenyi Benedek Judit 7.h. Modla Réka 3.h. 
városrészen megyei mezei futóversenyt Molnár Zsuzsa 8.h. Szekeres Lajos 3.h. 
rendezett az 1-8. osztályos tanulók ré- Mester Ádám 2.h. Bognár Miklós 8.h. 
szére. Szűcs Viktor 10.h. Szecsei Ádám 9.h. 

Korcsoportonként az első három Csécsei Richárd 23.h. 7-8. osztályosok: 
helyezett az augusztusi atlétikai EURÓ- 3-4. osztályosok: Tóth Renáta l.h. 
PA BAJNOKSÁGRA kapott belépőt és Pozderka Dóra 4.h. Farkas Adrienn 5.h. 
ajándékcsomagot. Tóth Bettina 5.h. Zsigmond Mariann 9.h. 

Korcsoportonként közel 200 fős me- Kalmár Magdolna 10.h. Kormos Zsolt 3.h. 
zőny indult, ahol a miklósi gyerekek 27 Tóth Márk 3.h. Csató Dániel 4.h. 
fős küldöttsége elsöprő sikerrel szerepelt Nagy Gábor l.h. Gonda Ádám 14.h. 
(26 fő a Kölcseyből, Vadász Gabriella a Molnár Tamás 9.h. Őz Róbert 15.h. 
Petőfiből). Anda Tibor 14.h. 

1-2. osztályosok: 5-6. osztályosok: 
Tar Renáta l.h. Jahutka Lívia l.h. 

B. I. 

. V TEKE 
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetségének helyi szervezete 11 éve 

minden esztendőben megrendezi a területi és városi csapatok bajnokságát. Az 1997/98-
as versenysorozat utolsó fordulója április 19-én zajlott, a nyári szünet előtt ekkor gurí-
tottak utoljára a környező tömegsportklubok tekései. A hétvégékre kiírt fordulókban a 
következő eredmények születtek: 

Területi: 
Csapatverseny: 

1. ÁFÉSZ TSE 
2. Claas Hungária 
3. IDEÁL Miklós Kft. 
4. Törekvés SC 
5. Taurina 
6. Szolnok Volán 
7. B - P Trans SE 
8. Família Kft. 

Női egyéni: 
1. Lovas Anett (Törekvés) 
2. Futó Andrásné (Claas) 
3. Goórné F. Eszter (Ideál) 
4. Kiss Balázsné (ÁFÉSZ) 
5. Hoxnyikné M. Ilona 

(Szolnok) 
6. Dombóvári Dezsőné (B-P 

Trans) 

Férfi egyéni: 
1. Futó András (Claas) 

25 p 
24 p 
20 p 
17 p 
10 p 

7 p 
6 p 
3 p 

1397 FA 
1329 FA 
1321 FA 
1312 FA 
1279 FA 

1256 FA 

1522 FA 

2. Rőszer József (AFESZ) 
3. Nádas István (ÁFÉSZ) 
4. Futó Ferenc (Claas) 
5. Holp József (CLAAS) 
6. Fodor Tamás (AFESZ) 

Városi csapatverseny: 
1. Taurina 
2. ÁFÉSZ 
3. Törekvés 
4. Kengyel 
5. B-P. Trans 

Férfi egyéni: 
1. Tóth Ferenc (Törekvés) 1005 FA 
2. Nádas István (ÁFÉSZ) 989 FA 
3. Fodor Tamás (ÁFÉSZ) 974 FA 
4. Mészáros Károly (Taurina) 972 FA 
5. Futó András (egyéni) 970 FA 
6. Dombóvári Dezső (Törekvés) 969 FA 

A következő évi bajnokság szeptember 13-án, illetve 20-
án kezdődik. 

Sz. Zs. 

1498 FA 
1490 FA 
1477 FA 
1476 FA 
1460 FA 

14 p. 
13 p. 
13 p. 
12 p. 
4 p . 



1998. május 'KM^KSZ'L^mílKLÓS tS 'VlTrÉJ^E 19 

DIÁKOLIMPIA 
A TSE ökölvívói két bronzérmet szereztek a diákolimpia országos 

döntőjében. Kocsis Zoltán a serdülők 36 kg-os súlycsoportjában, míg az 
ifiversenyző Somogyi Géza az 57 kg-osok mezőnyében állhatott a dobogó 
harmadik fokára. 

¥ 

Március 26-án Gödöllőn rendezték meg a mezei futóverseny országos 
döntőjét, ahol a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5-6. osztályos leánycsa-
pata - mint megyei II. helyezett - vehetett részt, egyéniben pedig Tóth 
Renáta és Csató Dániel ( mindketten az elsők között voltak a megyei dön-
tőben) indult. A nagy létszámú mezőnyben a legjobb helyezést Jahutka 
Lívia érte el, a többiek a középmezőnyben végeztek. 

* 
A Kölcsey kézilabdázói is jól szerepelnek a diákolimpián. Négy csa-

patuk közül három bejutott a megyei döntőbe, sőt a II. és III. korcsoportos 
fiúk megyei bajnokok lettek, így részt vehetnek az országos elődöntőn. 

A II. korcsoportos csapat tagjai: Csikós Lajos, Kormos Sándor, Dögei 
Tamás, Jenei József, Csányi Viktor, Berta János, Gulyás Ádám, Pozderka 
Péter, Pozderka Krisztián, Görömbei Balázs, Göblyös Tibor, Juhász Béla. 
Edző: Görömbei Zoltán. 

A III. korcsoportos csapat tagjai: Csató Dániel Harnos Attila, Fehér 
József, Porhanda János. Bálint Tamás, Guttyán István, Kormos Zsolt, 
Boda Zsolt. Kovács Imre, Nagy László, Ecsédi László. Edző: Kiss Ferenc. 

¥ 

A IV. korcsoportosok versenyében a Székács Elemér Mg. Szakközép-
iskola fiú kézilabdacsapata szerzett megyei bajnoki címet a diákolimpián. 
Májusban utaznak az országos elődöntőre, ahol tovább küzdhetnek a leg-
jobb helyezésekért. 

Sz. Zs. 

A Kölcsey-hét sporteseményei 
A hagyományokhoz híven ez évben is színesítették sportesemények a 

március 30-tól április 3-ig tartó Kölcsey napok programját. Az utcai fu-
tóverseny és sportdélután mellett ezen a héten Kölcsey Kupa néven ké-
zilabdatornát is rendeztek a II. és III. korcsoportos leány és fiúcsapatok 
számára, melyre városunk más általános iskoláiból is érkeztek nevezé-
sek. 

A III. korcsoportos (7-8. o.) fiúk versenyében a Kölcsey szerezte meg 
a kupát, a Bethlen második, a Bercsényi harmadik lett, a Hunyadisok 
pedig a negyedik helyen végeztek. 

A 7-8. osztályos lányok ugyancsak kupagyőztesek lettek, őket követte 
a Hunyadi és a Bercsényi csapata. 

Az 5-6. osztályos fiúk tornáján a Kölcsey, Bercsényi és a Bethlen 
csapata indult, és a helyezések is az előbbi sorrendben alakultak. 

A lányok mezőnye kibővült a tavalyi kupagyőztes karcagi Kováts Mi-
hály Általános Iskola gárdájával, akik ezúttal a Kölcsey mögött a máso-
dik helyen végeztek. A Bercsényi kézlabdázói harmadikok, a Hunyadié 
pedig negyedikek lettek. 

A Kölcsey hét zárónapján a város négy általános iskolájának pedagó-
gusai adtak találkozót egymásnak a tornaterem kosárpalánkjai alatt. 
Csapataik vegyes összeállításban álltak pályára, kivéve a Bethlen Gábor 
Iskoláét, akik „csak" férfi játékosokkal neveztek. A kupát is ők vitték el 
(bár nem valószínű, hogy a többiek a gyengébb nem részvétele miatt ke-
rültek mögéjük). A helyezések további sorrendje: mindhárom tanári gár-
da a második helyen végzett, ugyanis ez esetben az eredménynél fonto-
sabb volt a hagyományteremtő szándékú közös játék és az azt követő 
szakmai-baráti beszélgetés. 

Sz. Zs. 

I l - A v i f l f c ! ? ! ^ H u V l l l l ^ n 

A megyei I. osztályban szereplő női kézilabdacsa-
patunk Mezőtúr mögött a 2. helyen végzett a bajnok-
ság során. Teljesítményük azért is elismerésre méltó, 
mert több esetben NB D-és ellenfelekkel szemben 
sem maradtak alul. Patocskai László edzőtől azt is 
megtudtuk, hogy amennyiben a mezőtúriak elállnának 
a magasabb osztályban való szerepléstől, akkor szá-
mukra is alkalom kínálkozhat a feljebbjutásra. 

* 
Rövidesen véget ér a 

megyei I.o. kosárlabda 
bajnokság tavaszi idénye. 
Lapzártánk idején a Török-
szentmiklósi Kosárlabda 
Klub csapata 20 ponttal a 6. 
helyen állt. Ez annak is 
betudható, hogy a bajnok-
ság során sérülés, betegség, 
munkahelyi elfoglaltság miatt még egyetlen alkalom-
mal sem tudtak teljes gárdával kiállni ellenfeleikkel 
szemben. Őszi szereplésükhöz viszonyítva pozitív 
irányban fejlődnek. A sportbarátok segítségének 
köszönhetően növekedett a heti edzések száma, me-
lyet a csapattagok rendszeresen látogatnak. Örömteli 
hír, hogy Tapodi László, a MÁV MTE női és az Olaj 
KK ificsapatának volt trénere vállalkozott a miklósi 
fiúk szakmai munkájának irányítására, így mostmár 
edzőjük is van. 

* 
A TSE férfi kézilabdacsapata stabilan tartja 3. 

helyét az NB I/B mezőnyében. Kovács Béla legénysé-
ge bizonyára ragyogó hangulatban indult locsolkodni, 
ugyanis két nappal húsvét előtt bravúros győzelmet 
arattak Hort ellen. A mindig izgalmasnak ígérkező 
meccs most sem okozott csalódást. A gabonás fiúk 
végig fölényesen vezettek, és alkalmanként show-nak 
is beillő közönségjátékkal szereztek örömteli perceket 
a szurkolóknak - és természetesen a csapat vezetői-
nek. 

Egy héttel később Békésről nem sikerült pontot 
hozniuk, majd Kiskunmajsát fogadták az Olaj-
csarnokban, ahol a vendégek hosszú ideig tartó veze-
tése után végül a TSE győzött 30:25 arányban. 

* 
Labdarúgóink számára eddig nem jelentett igazi 

sikerélményt az 1997/98 évi bajnokság. A 21. fordu-
lóig mindössze 16 pontot sikerült szerezniük, amely 
jelenleg a 14. helyezéshez elegendő. A szezon kezde-
tén a szakosztály vezetői a biztos bennmaradást vár-
ták a csapattól. Bízzunk abban, hogy ez megvalósul, 
hiszen még nincs vége a bajnokságnak! A Kunhegyes 
elleni jó szereplés is azt bizonyítja, hogy igazán 
„akarnak" ezek a fiúk, és játékukkal tovább kívánják 
vinni a rövid betegség után váratlanul elhunyt Őz 
József emberségét és labdarúgás iránti szeretetét. * 

A Tej Világnapja alkalmából Tejkupa néven or-
szágos diák kézilabda bajnokságot rendeznek május-
ban. A versenysorozat alkalmával jutalomként értékes 
sportfelszereléseket ajándékoznak a legjobbaknak, és 
lehetőségük nyílik arra is, hogy neves kézilabdázók-
kal - mint pl. Kökény Bea vagy Éles István - talál-
kozzanak a résztvevők. A Kölcseysek is beneveztek a 
bajnokságra, és reméljük, a siker sem marad el. 

Sz. Zs. 
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1998. május 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZET-
VÉDELMI NAPOK 

Időpont: 1998. május 20. 10 óra 
Helyszín: Városi Művelődési Központ 

Program 
Jelenlévők üdvözlése: Sülye Károlyné 
Szegő János polgármester köszöntője 
A megyei rendezvénysorozatot megnyitja Herbály Imre 
országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés alelnöke 

Műsor: 
A Bethlen Gábor Református Tagozatos Altalános és 
Szakiskola és Kollégium 3. c mozgásművészeti osztá-
lyának előadása 
Sáfrány népzenei kisegyüttes műsora 

Előadás: A környezetminőségről az ökológus szemé-
vel 
Előadó: dr. Dévai György kandidátus, a KLTE ökoló-
giai tanszékvezetője 

Az óvodások környezeti szemléletformáló, élmény-
központú nevelése 
Korreferátum: Boda Margit tagóvoda vezető 
A „Pénztelenül kreatívan" pályázat díjátadása 
Az óvodások köszöntője 

Kísérő program: 
11,30 óra 
A „Pénztelenül kreatívan" pályázat kiállításának meg-
nyitója a Pincegalériában 
A túrkevei NIMFEA Természetvédelmi Egyesület fotó-
kiállítása a pódiumteremben 
Közönség szavazása a környezetvédelmi plakátkészítő 
pályázat anyagára az emeleti folyosón 
12,00 óra 
Szenttamási séta az Almásy kastélyban 
Házigazda: a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. 

Törökszentmiklósi Polgári Kör 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 
M Á J U S ! M # F E H É R K E R E S Z T ALMÁSY Ú T 2 . 
; MÁJUS 14-í 7 F E H É R K E R E S Z T AEMÁSY U, 2. 
MÁJUS 23-24 S Z E N T H Á R O M S Á G K O S S U T H CF171* 
M Á J U S 39-31 K Í G Y Ó P A T I K A K O S S t l U Í Ü . &3. 
JÚNlXfS 6- 7 P O N T A N A KOSSUTH IL 125. 

T E M E T K E Z É S 

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

A szomorú hírről ha értesül\ 
forduljon hozzánk bizalommal, 

és mi részvéttel és tisztelettel segítünk. 

Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönywezetés. 
A hűtés csak nálunk díjtalan! 

P Ó 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 1. 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! 

HALOTTAINK 

Tóth Károly, Ramos György (41 éves). Deák István (71). 
Nagy Ferencné Rab Margit (56), Szűcs Sándor (90), Cs. 
Szabó László (86), özv. Kiss Lajosné B. Kiss Eszter (81), 
Nádas Józsefné Murányi Jusztina (64). Beregszászi János 
(87), Szabó Sándor (80), Fecske Jánosné Bali Ilona Katalin 
(69), Markóth István (68), Lukács Gáborné Nyerges Erzsébet 
(64), Benedek Béla (62), Várkonyi Zsigmondné Makkai 
Mária Irén (96), Szántó Sándor (72), Bojtok Jánosné Vereb 
Rozália (76). Urvay Dezsőné Juhász Rozália (78). Túri 
Balázsné Kelemen Mária (68), Suri Istvánné Petik Anna 
(85), Szekeres Sándor (68), Ratkai Orbánné Nagy Ilona (86), 
Turcsányi Péterné Kovács Mária (79), Széman István (84), 
Szép Mihály (82), Balpataki Antal (Budapest, 78), Pomázi 
Bertalanné Pásztor Erzsébet (Tiszapüspöki, 84), Farkas 
László (Tiszapüspöki, 85), Gubócz Béla (Tiszapüspöki, 69). 

Nyugodjanak békében! 
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