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Artalmas-e az ártalmatlanító? 

A képviselő-testület július 16-i ülésén heves vitát váltott ki a tervezett ken-
gyeli hulladékártalmatlanító berendezés témája. A szópárbaj a beruházni 
szándékozó Green World Kft egyik tulajdonosa, a telepítés ellen tiltakozó 
Kengyeli Gyalogos Egyesület és a kengyeli Polgármesteri Hivatal képvisele-
tében jelen lévők között alakult ki, sőt a mikiősi önkormányzat tagjai is 
feltettek jó pár lényegre törő kérdést. 

Törökszentmiklós nem tartozik azon te-
lepülések közé, amelyeknek véleményezési 
joga van a Környezetvédelmi Felügyelőség 
felé, ezért eddig nem is lett bevonva az 
eljárásba. Az építési engedély kiadása azon-
ban - bár ezúttal nem erről kellett dönteni -
a város feladata. A beruházás megtörténte 
esetén a szállítási útvonal itt haladna ke-
resztül, ezért az önkormányzat fontosnak 
tartotta, hogy bővebben tájékozódjon e 
témában. 

A kengyeli gyalogosok szóvivője tör-
vénytelennek nyilvánította a tavaly augusz-
tusban kiírt népszavazást, mivel a szavazó-
lapon nem szerepelt a „veszélyes hulladék" 
megjelölés, ezáltal félrevezették őket. A 
lakossági szakasz lezártáig a legfelsőbb 
fórumokig eljutva hallatták hangjukat, tilta-
kozva a hulladékmegsemmisítő felépítése 
ellen. Megkérdőjelezték azt is, hogy a kft. 1 
millió Ft-os törzstőkéjével hogyan lehet a 3 
milliárdba kerülő beruházást finanszírozni. 
Ragaszkodnak továbbá a részletes hatásta-
nulmány elkészíttetéséhez, mivel az alkal-
mazni kívánt technológia ismeretlen. 

Király László, a Green World Kft. egyik 
tulajdonosa mindenekelőtt arra vállalkozott, 
hogy ismertesse az ártalmatlanító működési 
elvét. Mint elmondta, neki fél év kellett 
ahhoz, hogy ezt megértse, és mivel a tanács-
kozás résztvevői sem szakértők, szükségte-
lennek tartotta, hogy fizikust kérjen fel a 
szakszerű magyarázatra. (Részletes leírásra 
mi sem vállalkozunk, de bízunk benne, hogy 
fél év múlva mi is megértjük! - a szerk.) A 
tervezett objektum nem égetőmű, hanem a 
pirolízis elvén működő rendszer. Nitrogén 
adagolásával elektromos ívet hoznak létre a 
plazmaágyúban, amely molekuláira bontja a 
veszélyes hulladékot. Az ártalmatlanítás 
közömbösítő anyagok hozzáadásával törté-
nik, oxigén felhasználása, füstkibocsátás és 
emberi kéz érintése nélkül. Az elemi részek-
re bontott anyagból a berendezés újakat épít. 
Erre példát is említett: az akkumulátorok 
ólom részéből keletkező salakanyagot üveg-
kristályokba zárják, a savat semlegesítik, a 
műanyag alkotórészekből pedig fóliasátrak 
fűtésére alkalmas gázt nyernek. Az egész 
műveletet többszörös számítógépes fel-
ügyelet vezérli. 

A későbbiekben a feltett kérdésekre -
bár nem mindegyikre - válaszolt a kft. kép-
viselője. Elmondta, hogy a mindössze 12 

négyzetméter alapterületű megsemmisítőt 
nem bérelt, hanem saját földjükön fogják 
felépíteni. Azért Kengyelen, mert a körzet-
ben 15 évre munkát biztosító hulladék hal-
mozódott fel. A tervezett létszám 40-60 fő, a 
melléküzemágak beindítása után pedig 
további 20 főt tudnának foglalkoztatni. Az 
engedélyek megszerzése után törzstőkéjüket 
2-300 millióra emelik. Biztosak a dolguk-
ban, mivel a technológia amerikai és japán 
egészségügyi határértékekre lett beállítva, és 
ha ezek a paraméterek nem felelnének meg 
a szigorú előírásoknak, akkor futhatnának a 
pénzük után. Ezzel kapcsolatban elmondta 
még, hogy az objektum ártalmait 720 méte-
ren belül lehet majd érzékelni, de 200 méte-
ren belül is csak 1/10-ét lehet mérni az 
egészségügyi határértéknek. A lehetséges 
megbetegedések aránya 0,78-
0,83:1.000.000:77. („Lefordítva" ez azt 
jelenti, hogy 77 év, vagyis egy emberöltő 
alatt egymillió ember közül közel tízezer 
betegedhet meg. Arról nem esett szó, hogy ez 
milyen életkorban következhet be!) A hulla-
dék tárolására vonatkozóan megemlítette, 
hogy csupán két napi készlet raktározására 
kértek engedélyt, a szállítást pedig a törvény 
által előírt módon kívánják végezni. 

A tanácskozáson néhány kérdés nyitott 
maradt, igaz, a rendelkezésre álló idő igen 
kevés volt a megválaszolásukhoz. A kft. 
képviselője ismertette ugyan, hogy milyen 
eredetű hulladékot nem semmisítenek meg 
(pl. emberi és állati tetemek, biológiai kí-
sérletek alanyai, pirotechnikai anyagok és 
lőszermaradványok, stb.), arra azonban nem 
tért ki, hogy a már említett akkumulátorokon 
kívül miket ártalmatlanítanak, és hogy azo-
kat honnan szállítják. Arra sem adott vá-
laszt, hogy miért nem a keletkezés helyén 
végzik el az egész műveletet, továbbá arra 
sem, hogy miként készültek fel az esetleges 
balesetekre. Az sem derült ki, hogyan sze-
reztek tapasztalatokat az egészségügyi pa-
raméterek megállapításakor, és a megbete-
gedések kockázatát mihez viszonyították. Ha 
Amerikában tizedik generációs berendezés-
ként működnek a hasonló objektumok 
(Európában még nincs ilyen), akkor Ken-
gyelen miért kap kísérleti jelleget? 

Kengyel község önkormányzatának kép-
viselői szerint a lakosság tudta, hogy mire 
szavaz tavaly augusztusban. Szakértelem 
hiányában ők nem tudják megítélni az ár-

talmatlanító működésének veszélyességét. 
Az engedélyt azért adták ki, mert települé-
süket is sújtja a munkanélküliség, és saját 
erőből nem tudnak ipart telepíteni a környé-
ken. 

A többórás vitának egy ügyrendi javaslat 
vetett véget. Szavazásra került sor, melynek 
eredményét kétségtelenül befolyásolta az a 
tény, hogy pár nappal előbb közel háromezer 
törökszentmiklósi lakos csatlakozott a ken-
gyeli gyalogosok és a Béke Mgtsz tiltakozást 
gyűjtő közös felhívásához. A testület a 
várható ártalmak mellett figyelembe vette a 
múltbeli rossz döntéseket is (pl. az egykori 
Finommechanika esetében a radioaktív 
sugárzást, ill. a VEGYTEK és az ASV 
területén található veszélyes vegyi anyagok 
tárolását), ezért anélkül, hogy beavatkozni 
kívánna más települések közigazgatásába, 
NEM-et mondott a hulladékmegsemmisítő 
telepítésével kapcsolatban. A Környezetvé-
delmi Felügyelőség jóváhagyása esetén 
azonban a hivatal köteles lesz kiadni az 
építési engedélyt. 

Szűcs 

Módosulnak a piaci 
helyhasználat díjtételei 

Augusztus l-jétől átlagosan 10,2 %-kal 
emelkednek a piaci helypénzek tarifái. 

Az állatvásárlási díjtételek közül csak a 
lagyobb volument jelentők változnak, a 
womfipiacé nem. A lentiekben közölt 
összegek ÁFÁ-val együtt értendők. 

Asztalokon és szabad területen történő 
árusítás 

Csarnokban: földszinten fm/Ft/nap 70 
galérián fm/Ft/nap 50 

Fedett rész, asztalon fm/Ft/nap 70 
Szabad rész, asztalon fm/Ft/nap 60 
Szabad területen (föl- m2/Ft/nap 35 
dön) 

Az időszakos helybiztosítás bérleti díja 
Csarnokban: földszinten fm/Ft/hó 300 

galérián fm/Ft/hó 200 
Fedett rész, asztalon fm/Ft/hó 300 
Szabad rész, asztalon fm/Ft/hó 250 
Szabad területen m2/Ft/hó 250 

Állandó helyhasználat díja 
szilárd alapozású épületekben 

zöldség, gyümölcs, m2/Ft/hó 200 
tejtermék 

egyéb egységek m2/Ft/hó 250 
(keresk., stb.) 

Parkolási díjak 
Tehergépkocsi 1,5 t-n felül db/óra 150 
Személygépkocsi db/óra 30 
Utánfutó db/óra 30 
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Vita a működtetésről 
AZ ALAPÍTVÁNY AKARNÁ, 

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ELŐÍRJÁK 
A legutóbbi testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt többek között a fogyatékosok nappali foglalkoztatójának további 

működtetése, és a tervezett kengyeli hulladékmegsemmisítőhöz hasonlóan ebben a kérdésben is összecsaptak az indulatok. Olyany-
nyira, hogy a személyiségi jogok megsértésére hivatkozva felmerült a tanácskozás zárt ülés formájában történő folytatása is. 

Az önkormányzat régóta foglalkozik a 
kérdéssel. Hosszas huzavona után úgy tűnik, 
most sikerült pontot tenni az ügy végére: 
augusztus l-jétől a Törökszentmiklósi Szoci-
ális Gondozási Központ működteti a fenti 
intézményt, még olyan áron is, ha vissza kell 
fizetni az ez ideig átutalt 10 millió Ft-os 
támogatás összegét. 

Az előzményekhez tartozik, hogy a 
Kézenfogva - 1990. Törökszentmiklós Ala-
pítvány pályázatot nyújtott be a PHARE 
Program keretében megvalósítani kívánt 
nappali foglalkoztató létrehozása érdekében. 
1996 szeptemberében megkapták az értesí-
tést, hogy 22 millió Ft-ot nyertek, majd a 
következő év tavaszán átutalták számlájukra 
az első részletet, kb. 10 millió Ft-ot. Az 
összeget a tárgyi feltételek biztosítására 
fordították. Az önkormányzat a Batthyány út 
102. szám alatti ingatlannal és 1,5 millió Ft-
tal járult hozzá a költségekhez. A kapott 
épület felújítása és berendezése után az 
alapítvány „bábáskodásával" tavaly decem-
ber l-jével beindult a program. Tizenöt fiatal 
tölti ott hasznos tevékenységgel az idejét : 
szőnyegszövéssel, kosárfonással foglalkoz-
nak, amellyel - a Luxin Kft.-vei történt 
megállapodás alapján - némi egzisztenciát is 
teremtenek önmaguknak. Munkájukat nép-
művelő és gyógypedagógus segíti. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi HL tv. azonban előírja, hogy 
1999. december 31-ig - húszezer főnél több 
állandó lakos esetén - ezen ellátást az ön-
kormányzat köteles működtetni, ezért az 
intézmény külön aláírt megállapodásban 
vállalta, hogy ez év júliusától a Szociális 
Gondozási Központon keresztül biztosítja 
ezt. Az alapítvány viszont ragaszkodott ah-
hoz, hogy 2,2 millió Ft-os önkormányzati 

támogatás mellett december 31 -ig üzemeltet-
hesse az intézményt. Már csak azért is, mert 
a félbemaradt építkezést év végéig be kell 
fejezni, továbbá veszélyeztetve látta a még 
hátra lévő 12 millió Ft átutalását abban az 
esetben, ha nem nonprofit szervezet működik 
közre a PHARE Program megvalósításában. 
(Bár az osztrák partnerszervezet képviselőjé-
nek, Maria Bruchmüller asszonynak a kö-
zelmúltban küldött faxa - illetve annak 
hiteles fordítása - nem utal a további támo-
gatás megvonására.) 

Az éles vita kialakulásában közrejátszott 
az a tény, hogy jogi és bizalmi problémák 
merültek fel az alapítvánnyal kapcsolatban. 
A képviselő-testület néhány tagjának véle-
ménye szerint a kuratórium törvénytelenül 
működik, és a gazdálkodása sem probléma-
mentes. A bizalmatlanságra az adott okot, 
hogy előbb a cégbíróság, majd 1997 szep-
temberében a megyei főügyészség kérte be az 
alapítással kapcsolatos okiratokat. Ezt köve-
tően az utóbbi intézmény utasította az 
APEH-et, hogy vizsgálja felül az alapítvány 
gazdálkodási tevékenységét. Az adóhatóság 
nem talált szabálytalanságot, ezért az iratokat 
visszaküldte a főügyészségnek. Azok jelenleg 
is ott vannak. Tény, hogy megszüntetési 
végzést ez ideig sem az önkormányzat, sem 
az alapítvány nem kapott. 

A nyilvánosságot is vállaló, az önkor-
mányzathoz írásban forduló néhány szülő 
véleménye szerint különböző manipulációk 
jellemzik a kuratórium elnökének ténykedé-
sét. Szerintük az intézményben megromlott a 
viszony a dolgozókkal, sőt jogszerűtlen 
elbocsátásokra is sor került. 

Az alapítvány kuratóriumának elnöke 
kijelentette, hogy az elhangzott vádak nem 
fedik a valóságot, mindez csupán a személye 

elleni támadás. A zavaros állapot kialakulá-
sát - ügyvédjük véleményére hivatkozva -
befolyásolta a sikeres tevékenység, ugyanis 
ott merülnek fel problémák, ahol eredmé-
nyeket lehet felmutatni. Az alapítás körül-
ményei valóban nem szerencsések, de a 
nyolc évvel ezelőtti szabályok szerint meg-
feleltek a követelményeknek. Módosításra 
eddig nem volt lehetőség. Jogszerűtlen elbo-
csátásokra nem került sor, akiktől megváltak, 
azoknak lejárt a szerződésük, más esetben 
pedig közös megegyezéssel történt a munka-
viszony megszüntetése. Cáfolta továbbá azt a 
kijelentést, hogy a nappali foglalkoztatóban 
rossz hangulat uralkodna, és nem hiszi, hogy 
az említett levélet a szülők írták. A gazdál-
kodásra irányuló kételyeket azzal kívánta 
eloszlatni, hogy ha az APEH szabálytalansá-
got talált v^lna, akkor már értesítette volna 
erről őket. & hosszas huzavona folytán nem 
tudták befejezni programot az előírt július 
31-i határidőig, emiatt árfolyamveszteség is 
érte az alapítványt. 

A városatyák a negatívumok mellett el-
ismerték a kuratórium és elnöke érdemeit, az 
elért eredményeket is. Döntésük meghozatala 
előtt még számos problémát felvetettek 
Többek között azt, hogy a gazdasági szem-
pontok figyelembe vétele mellett a humánus 
kötelezettségek teljesítését kell előnyben 
részesíteniük, hiszen testi-szellemi fogyaté-
kos személyek további sorsáról kell dönteni-
ük. Az egyébként is segítségre szoruló fiatal 
felnőttek nem kerülhetnek még hátrányosabb 
helyzetbe, és érdekeik azt kívánják, hogy a 
törvény előírásainak megfelelően, zökkenő-
mentes átállással biztosítsák foglalkoztatásu-
kat a jövőben. 

Sz. Zs. 

Intézmény-felújítási munkák 1998-ban 
A képviselő-testület idei költségvetésében 13.350.000 Ft-ot hagyott jóvá az intéz- A Polgármesteri Hivatal pályáztatás útján 

kiválasztotta a legkedvezőbb árajánlatokat, így 
az előirányzott összegből sikerült „megspó-
rolni'1 1.103.000 Ft-ot, amelyet az azonnali 
beavatkozást igénylő feladatok teljesítésére 
fordítanak. E szerint jut pénz az Ipolyi téri és a 
Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a 
Lábassy Szakképző Iskola lapostető-
beázásainak elhárítására is. A Porderka úti 
iskolában új osztály indítása miatt kettévá-
lasztanak egy tantermet, erre 300 ezer forintot 
szán az önkormányzat, és ugyanennyit tartalé-
kol az esetleges pótmunkák elvégzésére. 

^ Sz. Zs. 

mény-felújítási munkák elvégzésére, az alábbi bontásban: 
A FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZESE: KÖLTSÉG (FT) 

KÖLCSEY UTI ISKOLA TORNATERMENEK TETŐFELÚJÍTÁS A 1.371.300 
HÁMÁN K. ÚTI ÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁSA 231.876 
ÚTTÖRŐ ÚTI ISKOLA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁSA 393.981 
GIMNÁZIUM PINCÉJÉNEK FELÚJÍTÁSA 1.375.415 
IPOLYI TÉRI ISKOLA KERÍTÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA 673.511 
HUNYADI ÚTI ISKOLA KERÍTÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA 1.152.611 
HUNYADI ÚTI ISKOLA TANTERMÉNEK PARKETTA CSERÉJE 299.439 
POZDERKA ÚTI ISKOLA LÁBAZAT FELÚJÍTÁSA 56.094 
PBO PVC BURKOLAT CSERÉJE 126.299 
ALMÁSY ÚT. 2. SZ. ALATTI GYÓGYSZERTÁR TETŐFELÚJÍTÁSA 490.000 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ABLAKOK CSERÉJE 2.394.011 

FESTÉS 846.885 
PVC CSERÉJE 1.119.500 

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGKÖLTSÉGEI 1.716.078 
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„Felszállt a füst": 

Van már a városnak kinevezett rendőrkapitánya 
Július 16-án beiktatták hivatalába Fejes Zoltán főhadnagyot, aki pályázat útján került a kapitányság-vezetői székbe. £ 

napon vette át megbízott elődjétől - valóságosan és jelképesen is - a Kapitányság kulcsát, amely a beszélgetésünk alatt is ott 
volt hivatali szobájának asztalán egy bársonypárnára fektetve. Tizenhat évet töltött a rendőrség kötelékében: az újpesti kapi-
tányságon startolt, majd a XIII. kerületben folytatta, nyomozóként. Ugyanitt - tehát Angyalföldön - 1997-től hivatalvezető-
nek nevezték ki. 34 éves, nős, egy tízéves fiúgyermek édesapja. 

- Az első kérdés kézenfekvő: tősgyö-
keres budapesti? 

- Lényegében igen. 
- Akkor miért éppen Törökszent-

miklós... ? Mi köti a városunkhoz? 
- Azon kívül, hogy az édesanyám egy-

koron Túrkevéről származott el, nincs 
kötődésem a környékhez, így nyilván a 
városhoz sem. Persze a választásban sze-
mélyes okok is szerepet játszottak: a pá-
lyázat beadása előtt szétnéztünk, tájéko-
zódtunk, ismerkedtünk a feltételekkel, 
amelyek nekem és a feleségemnek is 
megtetszettek. Motívum volt az is, hogy 
szándékunk volt életmódot is változtatni, s 
erre egy vidéki kisváros jó lehetőséget 
kínál. Fontos mozgatórugó volt, hogy 
szeretem - divatos szóval élve - a kihívá-
sokat, az új feladatokat. 

- Milyen tervei vannak az „életmód 
változtatással" kapcsolatban? 

- Ha számomra beválik, és az erre il-
letékeseknek is megelégedésére szolgál, 
hosszabb időre tervezek. Mindenképpen 
szeretnék megfelelni a kihívásnak: ezzel 
együtt nem szeretem váltogatni a munka-
helyemet. 

- Mikor telefonon felkerestem a be-
szélgetés időpontját rögzíteni, három 
percet kértem Öntől. „De csak tényleg 
három percet" - hangzott a válasz. Szó-
val, hogy telt az első hete? 

- Tájékozódás, ismerkedés, helyzet-
felmérés. Eddig inkább csak írásos anya-
gok, statisztikák szolgáltak forrásul, most 
pedig az állománnyal és a közvetlen mun-
katársaimmal ismerkedek. Szándékom, 
hogy minél hamarabb megismerjem őket 
mind szakmai, mind emberi szempontból. 

-Avasson be minket elképzeléseibe! 
- Elöljárójában leszögezem, hogy ka-

pitányként a városnak és körzetének azt 
tudom ígérni, hogy amire képességeimtől, 
felkészültségemtől telik, tisztességgel 
mindent meg fogok tenni az ügy érdeké-
ben. Csodákra nem vagyok képes, de 
csapatommal - most csak így képzelhető 
el - szeretném megvalósítani, hogy a 
körzetünkben ne legyen érdemes bűn-
cselekményt elkövetni. Örömömre lenne, 
ha később majd a polgárok írnák ki -
képletesen mondva - a kapitányság épü-

letére, hogy „Szolgálunk és védünk". Azt 
gondolom, hogy a rendőrség nem képes, 
vagy csak csekély mértékben az emberek 
megváltoztatására, arra viszont igen, hogy 
a bűncselekmények száma csökkenjen. Ez 
az imént említett kihívás lényege. 

- A rendőrség és a bűnözés helyzete -
elsősorban országos szinten - nagyjából 
ismert a közvélemény előtt. Mit kell és mit 
lehet tenni? Hogyan látja ezt a probléma-
halmazt kapitányként? 

- Az alapvető gondok 
Törökszentmiklóson is hasonlóak. Itt is 
van létszámhiány, s fejlesztésére van el-
képzelés. Ez természetesen nem old meg 
egyszerre mindent. Komoly gond, hogy a 
középkorosztályhoz tartozó 35-40 év kö-
zöttiek hiányoznak a rendőrség állomá-
nyából, akik a legkülönbözőbb okok miatt 
kiléptek. Ezzel együtt a fiatalok száma 
erőteljesen megnövekedett, de igazán 
nincs, vagy csak kevés a nagy tapasztalat-
tal rendelkező szakember, akiktől tanul-
hatnának. E kérdésben a parancsnoki 
állománynak nagy a felelőssége: tudniillik, 
hogy hogyan nevelik ki a mai ifjakból az új 
rendőr-generációt. Sokat és sokszor kell 
velük foglalkozni, ami nyilván időigényes 
teendő. De kell rá időt szakítani. 

A körzet bűnügyi helyzete szerintem 
hasonló, mint a fővárosban. Az egy főre 
jutó bűnelkövetések száma itt sem keve-
sebb, mint Budapesten. Inkább arról van 
szó, hogy Pesten a népesség-koncentráció 
jóval nagyobb, továbbá bizonyos jogelle-
nes cselekmények - a nagyvárosi jellegből 
fakadóan - oda összpontosulnak. 

A közbiztonság fokozása érdekében 
szükség van a járőrszolgálat sűrítésére, 
beleértve a gyalogos járőrözést is. 

- Hogyan alakul a következő hetek 
programja? 

- Mindenekelőtt a körzethez tartozó 
települések polgármestereivel fogok talál-
kozni, valamint az ott dolgozó rendőrkol-
légákat keresem fel: szeretnék velük meg-
ismerkedni, helyzetüket felmérni, a szük-
séges segítséget megadni. A beiktatáson 
ugyan már találkoztam néhányukkal, de ez 
inkább protokolláris jellegű volt. Leülünk 
tehát, és megbeszéljük a legfontosabb 
tennivalókat. Közben persze le kell bonyo-
lítanunk a miklósi „fészekrakást" is: az 
Önkormányzat az Ifjúság úton utalt ki egy 
szolgálati lakást, ahová a közeli hetekben 
beköltözködünk. 

Itt a kapitányságon folytatódik a meg-
szokott ügyintézés, s én pedig teljes mély-
ségében igyekszem felmérni a körülmé-
nyeket, lehetőségeket. A szobám ajtaja -
nem pusztán a benti 32 fokos hőség miatt 
- mindig nyitva van, munkatársaim bár-
mikor bejöhetnek szakmai és emberi 
problémáikkal. Ha a munka úgy kívánja, 
reggel hattól este hatig bent vagyok a 
hivatalomban. 

- Kire támaszkodik leginkább a hiva-
tali feladatok ellátásában? Ki a „jobb 
keze "? 

- Hivatalosan a bűnügyi osztály veze-
tője, Kiss Tibor százados a helyettesem, de 
én négy „jobb kezet" szeretnék: rajta kívül 
a közrendvédelmi, a közlekedés-, illetve az 
igazgatásrendészeti osztályok vezetői 
képezik ezt az ötfős csapatot. Velük kar-
öltve, szoros együttműködésben kívánom 
megoldani a teendőket. 

- Hobbija? Szóval mit csinál, ha nem 
rendőr, vagy nem kapitány? 

- Hobbim? A gyermekem, a családom. 
- Ezen kívül...? 
- A gyermekem! Szeretnék vele sokat 

foglalkozni, s egyáltalán a családommal 
több időt tölteni. Remélem, a bokros teen-
dők közepette sikerülni fog. 

- Megköszönve a beszélgetést, kineve-
zéséhez gratulálunk, s érezze jól magát 
városunkban. 

Herczegh M. 
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V. SZENTMIKLOSI NAPOK 
1998, JÚLIUS 10-12. 

Július derekán menetrendszerűen, zökkenőmentesen zajlottak a rendezvények immár ötödször a városi ünnepség 
három napján. 

1993-ban helyi kezdeményezésre megalakult az Országos Szentmiklós Szövetség, amelyhez készséggel csatlakoztak 
az országunkban és a határainkon túli Szent Miklós nevét viselő települések. Ezt követően hagyományt teremtve min-
den nyáron három napos, színes rendezvénnyel, különféle aktuális cs egyéb műsorral emlékezik, ünnepel a város. 
1996-ban például a millecentenárium jegyében zajlott a rendezvénysorozat. Az idei ünnepség a visszatérő, hagyomány-
teremtő kézikaszás aratóverseny mellett Lábassy János nevéhez kapcsolódott. 

* 
Éppen 150 éve, 1848-ban kezdte meg működését Lábassy János. 

Kis kovácsműhelyében 68 munkással megalapozta az ország mezőgaz-
dasági gépgyártását. Volt idő, amikor nem tartották jó gazdának azt, 
akmek nem volt Lábassy-féle ekéje. 

„Tisztelet az alapitónak, aki az akkori körülmények között mara-
dandót alkotott, és ezzel növelte Törökszentmiklós hímevét. A város / 
polgárai joggal lehetnek büszkék rá, a mai vállalkozók pedig a példa-
képüknek tekinthetik."- - hangzott el a nyitó emlékülésen Herbály Imre 
országgyűlési képviselő, valamint Szegő János polgármester úr ünnepi 
beszédében. Ezután dr. Káposztás István történész, nyugalmazott 
főlevéltáros „A Lábassy-féle Mezőgazdasági Gépgyár helye és szerepe a 
magyar ipar-történetben" címmel ismertette kutatásának eredményeit, 
kronológiailag nyolc fejezetre bontva 1848-tól, a gyár alakulásától 
1976-ig. 

Az Önkormányzat Lábassy János emlékére tiszteletbeli díszpolgári 
címet adományozott. Az oklevelet és emlékplakettet jelképesen Szabó 
Antal, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és Lábassy János örököse, 
Nagy Sándomé Kelemen Margit vette át. Az oklevél a Helytörténeti 
Gyűjteményben nyert elhelyezést. 

A díszoklevél átvétele 

Az emlékülést délután ünnepélyes emléktábla-avatás, koszorúzás 
követte Lábassy János nyugvóhelyének falánál, mely jelenleg a katoli-

A Lábassy emléktábla a temetőben 
Szabadtéri kiállítás és múzeum 
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A Kodály Zoltán Zeneiskola két növendékének, Ponyokai Magába fordulás helyett élete végéig a közt szolgálta: a mező-
Titanilla és Patkós Balázs hegedű-fuvola duójának elhangzása gazdasági gépgyártásban maradandót alkotott, emlékét megőrzi 
után Szabó Antal emlékbeszéde következett: „...tiszteletadás egy az utókor." 
olyan embernek, aki beírta nevét a társadalom emlékkönyvébe... Az emléktábla megáldása, megszentelése után az Önkor-
példát mutatott kortársainak nemcsak arra, hogy miből, hanem mányzat, az örökös Nagy Sándor, illetve felesége, valamint a 
hogy hogyan kell élni. Szakmájában sikeres ember volt, egyéni Lábassy János Szakképző Iskola és Nyugdíjas Klub, a Gyártörté-
életének tragédiája, hogy vér szerinti utódja nem volt: örököse neti Alapítvány és a Vasas Szakszervezet helyezte el a megemlé-
nevelt fia, Fehér Alajos 1896-ban vette át tőle a stafétabotot, kezés koszorúját az emléktáblánál. 

* 
A Szentmiklósi Napok bevezető eseményei 

közé tartozott az a hangverseny, amit a szépen 
felújított római katolikus főtemplomban tartottak 
a Kodály Zoltán Zeneiskola vonósai, kamaraze-
nekara és tanárai. 

Bajusz Katalin alpolgármester köszöntötte a 
jelenlévőket. Emlékeztetett rá, hogy legközelebb 
már a magyar államiság ezer éves évfordulóját 
ünnepeljük a Szentmiklósi Napok keretében. E 
hangverseny, amely a klasszikus zenéé, hagyo-
mányteremtő céllal jött létre. Köszönet minden 
közreműködőnek, köztük a Zeneiskolának és 
igazgatójának a sok helyszínen való szereplésü-
kért. 

Dr. Laczkó Béla prépost plébános ünnepi kö-
nyörgésben emlékezett meg Lábassy Jánosról, 
akinek e háromnapos rendezvénysorozattal ünne-
peljük 175. születésnapját. 

A felemelően szép műsorban Händel, Bach és 
Mozart műveket hallottunk a vonós kamarazene-
kar előadásában, a blockflőte együttes pedig 

Hangverseny a főtemplomban , i • « 
ö 7 J ^ reneszánsz kon dallamokat játszott. 

„A zene csodálatos élményt jelent életünkben. 
Máskor is szívesen várjuk a zenekarokat. Köszönjük nekik, betanítóiknak és a kulturális élet minden munkásának, valamint a meg-
jelent hallgatóknak ezt az estét" - búcsúzott valamennyiüktől a templom plébánosa. * 

A második nap fő eseménye, a hagyományos 
kézikaszás aratóverseny a Karancs-dűlőben, 
Szécsi Márton gazda búzatáblájánál kezdődött. 
Népviseletben, fellobogózott, csengős hintókon 
és a legkülönfélébb közlekedési eszközökön már 
a kivonulás is látványos volt. Az aratócsoportok 
énekszóval érkeztek a határba, ahol már várta 
őket és a nagyszámú érdeklődőt a Kodály Zoltán 
Zeneiskola fóvószenekara Balázs Zsolt vezény-
letével, a Béke Tsz népdalkórusa, valamint a 
mezőtúri asszonykórus és egy citerazenekar. A 
főzőverseny résztvevőit igen könnyen meg lehe-
tett találni, ha az orrára hagyatkozva tájékozódott 
az ember: a búzatábla végében már a délelőtti 
órákban ínycsiklandozó illatok fogadták a ven-
dégeket. 

Tíz óra tájban megérkezett a rendezvény 
díszvendége, Torgyán József földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter és felesége. A kö-
szöntő mondatok és a miniszter úr megnyitó 
beszéde után a díszvendégek a búzatábla végé-
hez vonultak, ahol a miniszter úr megtette az első kaszavágást, gyerekek vagy felnőttek dolga volt a kévék bekötése, majd össze-
Ezt követően a polgármester úr „vette kézbe az aratás ügyét", hordása. Végül 18 kévénként, kereszt alakban egymás fölé rakták 
illetve a kaszát, rutinos mozdulatokkal folytatva a műveletet, a gabonát. Az elszóródott szálakat nagy fagereblyével összege-
Ezzel elkezdődött az arató verseny. Kilenc aratócsoport mutatta be reblyézve ért véget az aratás embert próbáló művelete, 
az érdeklődőknek, milyen is volt 40-50 évvel ezelőtt a legnehe- A vendégek nagy része érdekes, látványos szabadtéri ver-
zebb, és egyben legfontosabb mezőgazdasági munka. A férfiak senyként értékelte a látottakat. A hatvan, hetven év felettiekben 
kaszáltak, az asszonyok voltak a marokszedők, a gyermekek fiatalkori emlékeket ébresztett ez a már-már feledésbe vesző, de 
kötelet sodortak, amelyet a kévék alá kellett rakni. A nagyobb régen a családok kenyerét, megélhetését biztosító munka. 

Egy ember dolgozik... a többiek nézik 



1998. augusztus 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

7 

A Törökszentmiklósról elszármazottak összejövetele 
a Helytörténeti Gyűjteményben 

Az eseményekben bővelkedő rendezvénysorozatban a sport is 
méltóképpen képviselve volt. Több sportág mutatta meg magát, 
és bizonyította, hogy van jelene, múltja, és minden bizonnyal lesz 
jövője is. 

...és egy kis lazítás 
A labdarúgók voltak a legfrissebbek. Már július 6-án indí-

tották a Miklós Kupát. Tar Ernő, Fejes Ferenc és Majik István 
voltak a főszervezők. A tíz nevezett csapat (Dahlander, Joker, 
Szállítók, Zöld Sasok, Nosztalgia, Juventus, Törekvés, Reál, 
Polgár-Társak és a Ber-Next) július 6-10. között selejtező mérkő-
zéseken döntötte el, hogy melyik 4 csapat kerül a július 1 l-i 
döntőbe, ahol izgalmas, színvonalas és sportszerű mérkőzéseket 
játszották. 

Darvasi László megnyitja 
Varga Rita kiállítását 

Eredmények, a döntőbejutásért: 
Nosztalgia - Reál 3:0; Ber-Next - Dahlander 2:1 
A döntőt így a két győztes, a dr. Szalóki Árpád vezette és 

többnyire szolnoki orvosokból álló Nosztalgia, valamint a török-
szentmiklósi kispályás „sztárcsapat", a Ber-Next játszotta. Csató 
Dani, Farkas Zoli, Kiss Jóska és társaik gondoskodtak arról, 
hogy a gyönyörű vándorserleg itthon maradjon. 

Döntő: Ber-Next - Nosztalgia 4:0; a harmadik helyért: Reál 
-Dahlander 3:0. 

A győztes csapat tagjai: Szabó Péter, Csató Dániel, Subicz 
[mre, Csanádi Zoltán, Farkas Zoltán, Csüllög László, Kiss Jó-
zsef, Fehér Imre, Ollé Péter, Szécsi László, Antal József 

A döntő legjobb játékosa Farkas Zoltán, legjobb góllövője 
Kiss József, és legjobb kapusa Kardos József (Dahlander) lett, 
akik szép emlékérmet kaptak. Ugyancsak emlékérmet kapott 
Hajik István, aki mind az öt Szentmiklósi Napon közreműködő 
volt. 

Délután a kézilabdások és a „táncművész" lányok vették 
birtokba a gimnázium udvarát. Először a lányok vívtak színvo-
nalas mérkőzést. Eredmény: TSE - Erdőszöv 14:14. 

A férfiaknál a TSE öregfiúk csapata 18:14-re visszavágott a 
Szállítók csapatának a téli teremtornán elszenvedett vereségért. 

Szünetekben üde színfoltot adott Győrfi Dalma mozgásmű-
vészeti csoportjainak bemutatója, amikor a törökszentmiklósi 
lányok - kicsik és nagyok - kápráztatták el a nézőket. 

Vasárnap délután a műsorszámok közé beágyazva folytató-
dott a sportprogram a sportpályán. 

Sarkadi Imre iijú birkózói - akik már országos versenyeken 
is megmutatták felkészültségüket - tartottak bemutatókat. Öröm 
volt látni a gyerekek jól végrehajtott fogásait és a mesterük atyai 
szeretettel adott útmutatásait. 

A sport területén kiemelkedő esemény volt a magyar újság-
író válogatott vendégszereplése. A több, volt NB l-es játékossal 
felvonuló újságírókat eseményekben gazdag mérkőzésen 8:2 
arányban győzte le a Miklós Kupa mérkőzés sorozat játékosaiból 
összeállított válogatott csapat. 

A győztes törökszentmiklósi csapatban pályára lépett labda-
rúgók: Babinszki Tibor, Dávid Gábor, Kozák Mihály, Kocsis 
Sándor, Fejes Ferenc, Kiss József, Farkas Zoltán, Csontos Lajos, 
Domány János, Sebestyén János, Porhanda János, Sülye Attila, 
Subicz Imre, Szebenyi Zoltán, Lengyel Rudolf, Csüllög László. 
A mérkőzést az Obán Imre, Szegedi Mihály és Ari János játékve-
zető-hármas vezette, akiknek köszönet jár a közreműködésükért. 

Összeállította: H., S., M. S. 
Fotók: Árvái János 
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TÁBOROZUNK, TÁBOROZUNK... 
i . 

A nyár közepén járunk, de már sokan túl vannak a nyaraláson. A Kölcsey Általános 
Iskolában a szülők több lehetőség közül is választhattak, hol töltse gyermekük kelleme-
sen a nyár egy részét, hiszen a nevelők 5 féle tábor szervezésére vállalkoztak. 

„Unaloműző '98" 

Rögtön az iskola befejezése után, június 15-től jún. 25-ig 
„Unaloműző" tábor indult Nagy Margit és Varga Mária vezetésével. 

Ennek a tábornak kettős célja volt. Sok szülőnek okoz gondot, 
hol helyezze el gyermekét a hosszú vakáció egész idejére. Ez kínál-
kozott az egyik lehetséges megoldásnak. Másik cél, hogy az ide 
jelentkező gyerekek megtanulják, hogyan tölthetik el hasznosan, jól 
szórakozva szabadidejüket. A tábor olcsó volt, hiszen hetente 2200 
Ft-ért a nebulók háromszor étkezhettek, találkozhattak a legkülön-
bözőbb anyagokkal a foglalkozások során, illetve egy egész napos 
kiránduláson is részt vehettek. 

A tábor programja változatos volt, a nevelők rugalmasan alakí-
tották a gyermekek igényeit, kívánságait figyelembe véve. Délelőt-
tönként megismerkedhettek a résztvevők a különböző régi mester-
ségekkel, kipróbálhatták ők is a régi technikákat. Nagy népszerű-
ségnek örvendett az agyagozás vagy a batikolás, de változatos, 
érdekes ékszerek készültek a gyöngyfűzés alkalmával. Az 
origamihoz is szinte kivétel nélkül mindenki nagy lelkesedéssel 
fogott hozzá, sokan nekigyürkőztek a legbonyolultabb hajtogatások-
nak is, s az egész délelőtti kitartást siker koronázta. Nagy öröm volt, 
amikor felismerhetővé vált a rák vagy a szarvasbogár. Volt olyan 
délelőtt, mikor az iskolaudvar megtelt gyerekekkel, akik a saját 
készítésű sétáló papírsárkánnyal futkároztak, figyelve, hogy kié 
marad fenn legtovább. 

A délutánok a vidámság, a sport, a versengések jegyében teltek. 

A tréfás vetélkedők mellett kü-
lönböző sportversenyeken mér-
hették össze ügyességüket a 
gyerekek. Kosárlabda mérkőzést 
többször is kellett rendezni, 
csakúgy, mint ügyességi kerék-
párversenyt. 

Nagyon vidám hangulatban 
teltek a Gyomaendrődre és 
Tőserdőre szervezett egész napos 
kirándulások is. Gyomán érdek-
lődéssel figyelték a gyerekek a 
Kner Múzeum régi, szép kiadvá-
nyait és gépeit, majd megcsodál-
hatták a legmodernebb technikát 
is a nyomdában. A nap további 
részét lubickolással töltötték a 
csodaszép környezetben lévő, 
tiszta strandon. Tőserdőn is volt alkalom fürdőzésre. Itt még nagy 
örömet okozott a szabadban, bográcsban való főzőcskézés is. 

Remélhetőleg a tábor elérte célját, a gyerekek vidáman, jó han-
gulatban, szórakozva, de hasznosan töltötték a nyári szünetnek ezt a 
két hetét. 

(V. M.) 

Zelk Zoltán: 

Vakáció 

Hova menjünk, 
milyen tájra? 
hegyre talán 
vagy pusztára? 

Folyópartra 
vagy erdőbe? 
Faluszéli 
zöld mezőre? 

Lepkét fogjunk 
vagy horgásszunk? 
Vagy mégiscsak 
hegyet másszunk? 

Akár erdő. 
akár folyó: 
gyönyörű a 
vakáció! 

„Békaporonty " - tábor, Tiszapüspöki 

Ötödik alkalommal lehettek a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola Ipolyi Arnold téren 

. tanuló alsósai „békaporontyok". 
Természetesen idén is nagy-nagy izga-

lommal készültünk a Tisza-parton eltöltendő 
egy hétre. 

Táborunk környezetvédelmi és ismeret-
bővítő szaktábor. Egész 
évben készültünk a természet 
megismerésével, megbecsü-
lésével, sok-sok programmal. 
Fát ültettünk, cinegeetetőt 
készítettünk, a Zöld Szíves 
program 10 pontja szerint 
éltünk, elemet gyűjtöttünk. 
Folyamatosan megbeszéltük 
környezetismeret órákon az 
aktuális természetvédelmi és 
környezetvédelmi feladato-
kat. 

Ilyen felkészülés után in-
dultunk június 22-én a cso-
dálatos Tisza-partra, hogy az 
iskola falait kitágítva folytas-
suk 25 természetbarát tanu-
lóval ezt a programot. 

Az Ördögszekér Oktatási 
Központ volt az otthonunk. 

Már az első délutánon 

egy nagy felfedező sétát tettünk. A tanköny-
vekből ismert fákat, bokrokat, cserjéket, 
lágyszárú növényeket, vadvirágokat a köz-
vetlen élőhelyükön figyeltük meg. Közben 
az erdő csendjére, friss levegőjére figyelve a 
védelmet, a segítséget is megbeszéltük. 
Hogy meg ne zavarjuk, meglestük a pici 

Kirándulásra készülnek a táborlakók 

bogarakat, szárnyas és emlős állatokat. 
Próbáltuk a madárfütty üzenetét is megfejte-
ni. 

Másnap igazi szakmai program volt. A 
kiszáradó mocsárból több száz pici ebihalat 
mentettünk ki. Vízmintát vettünk, amit 
megvizsgáltunk. A talaj, a víz, a levegő, az 

élőlények kölcsönhatását 
beszéltük meg. Este a 
helyszínen készült video-
felvételek segítségével 
még alaposabban megbe-
széltük a látottakat. A 
következő napon állatok 
lábnyomait öntöttük ki 
gipsszel. Segítettünk a 
madárbefogásban, láttuk a 
madárgyűrűzést is. Na-
gyon érdekes volt. 

Készítettünk nádsípot, 
sárkányt eregettünk, sőt 
csónakáztunk a Kerek 
tavon. Vass Áron bácsival 
korongoztunk, saját kéz-
zel, agyagból készített 
ajándékkal kedveskedtünk 
a szülőknek. 

A legnagyobb élmény 
a buszos kirándulás volt. 
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Elutaztunk és megnéztük a Hortobágyi 
Nemzeti Parkot. Végig kocsikáztunk a 
pusztaságon, és megelevenedett, amit eddig 
képeslapon láttunk. A csikósok, a gyönyörű 
lovak, a szürke marha, a gémeskút. A Puszta 
Múzeum is nagy élmény volt. 

Az egy hét bővelkedett igazi tábori prog-
ramokban is. Volt bátorságpróba, számhábo-
rú, sport- és ügyességi verseny. A rövidnek 
tűnő táborozást egy felejthetetlen hangulatú, 

tábortűz mellett tartott karnevál és diszkó 
zárta. 

Vidám, balesetmentes, szakmailag is 
eredményes volt a tábor. 

A gazdag program költségeit pályázato-
kon nyert pénzzel tudtuk biztosítani. 

Ezúton is köszönjük a „Zöld utat a tu-
dásnak" Alapítvány, az Önkormányzat és a 
Természetvédelmi Minisztérium anyagi 
támogatását. 

Köszönjük a szülők bizalmát, hogy az 
apróbb „porontyokat" is ránk merték bízni, a 
finom pogácsát és édességet, amivel kedves-
kedtek a gyerekeknek. 

A tábori ajándék, a kis plüss maci is 
emlékeztet minden természetbarát nyaralót: 
De jó is volt Tiszapüspökiben, a „Békapo-
ronty" táborban! 

Török Andrásné és Kis Zoltánné 
táborvezetők 

Bakancsos tábor 

29 gyerek csodálatos hetet tölthetett Bükkszentkereszten. Az al-
földi gyerekeket elkápráztatta a gyönyörű hegyvidék, amit a táboro-
zás ideje alatt igyekeztek felfedezni. Szerették volna megismerni a 
környék nevezetes helyeit, az erdők-völgyek érdekes növényeit, 
állatait, ezért a hét minden napján kirándultak, túráztak, vizsgálód-
tak. 

Már a megérkezés estéjén elindultak, hogy megismerjék a tábor 
környékét és a falut. Másnap -
hogy hűek legyenek a tábor 
nevéhez - hosszabb gyalogtúrára 
indultak Lillafüredre. A turista 
út erdőn vezetett keresztül, így a 
hőség ellenére is kellemes, 
árnyékos helyen gyalogoltak. A 
hosszú, fárasztó túráért kárpó-
toltak mindenkit az István bar-
lang meseszép cseppkövei, az 
Anna barlang mészkőcsipkéi és 
a hűsítő pancsikolás a Szinva 
patakban. 

Bár az időjárás nem kedve-
zett mindig a táborozóknak, volt 
lehetőség egy nap arra is, hogy 
eljussanak a miskolctapolcai 
barlangfürdőbe, ahol különleges 

A tábor közelében lévő magaslatra meredek út vezetett, amit so-
kan csak négykézláb tudtak megtenni, de megérte az erőfeszítést, 
mert fentről csodás panoráma tárult a„hegymászók" elé. 

Sajnos, a tervezett számháborút és a tábortüzet elmosta az eső, 
de Diósgyőrben a várat - esernyőkkel, esőkabátokkal felvértezve 
ugyan - a rossz idő ellenére is megnézték. 

A tábor kis „bakancsosai" fáradhatatlannak bizonyultak. A min-
dennapos hosszú, hegyre föl, 
hegyről le vezető gyalogtúrák 
után, és a vízhólyagok ellenére 
még volt erejük, kedvük részt 
venni a vacsora utáni tánc- vagy 
hulahopp karika versenyeken. 
Volt lehetőség focizásra is, a 
fiúk nagy örömére. 

A június 27-től július 3-ig 
tartó nagyszerű nyaralásból 
megerősödve, edzettebben, 
vidám hangulatban tért haza 
mindenki. 

A gazdag programot 
Körmöndiné Giricz Irma, 
Gulbert Katalin, Nagy Margit és 
Varga Mária nevelők szervezték. 

élményt jelentett a strandolás. Pihenő Ómassán, az őskohónál (V. M.) 

„Balatonnál sej-haj de jó..." 

A táborokba, bármennyire is szeretnénk, sok 
gyerek sohasem juthat el, rossz anyagi körülmé-
nyeik miatt. Borosné Eszes Éva tanítónő ezeknek 
a gyerekeknek szeretett volna örömet szerezni, 
amikor megszervezte a táborozásukat Kápta-
lanfüredre. Mivel önkormányzati támogatást 
kapott, a 20 táborba vágyó gyerekből 14 fél áron 
utazhatott a Balatonhoz. Sajnos, voltak olyanok, 
akiknek még ez az összeg is gondot okozott, így 
lemaradtak a nyaralásról. 

A két nevelő - Borosné Eszes Éva és Szávó 
Viktória - gazdag programot biztosított a gyere-
keknek. Túráztak Balatonalmádiba és Kápta-
lanfüreden a Szabadság-kilátóhoz. Sokan most 
utaztak először hajón, és most látták a Tihanyi 
apátságot is. Szerencsére az idő kedvezett a stran-
dolásnak, így vége-hossza nem volt a balatoni 
lubickolásnak, vízibiciklizésnek. A délutáni 
sportversenyek színesítették a tábori életet. 

Az utolsó nap estéjén tábortűz mellett bú-
csúztak a Balatontól, a tábortól, a tábori élettől, 
remélve, hogy hamarosan újra lehetőségük lesz 
részt venni ilyen élményekben gazdag nyaraláson 

(V. M.) 

Egy sikeres hagyományról 
A Városi Könyvtár már hagyományo-

san szervez olvasótábort a tanévzárást 
követően. Minden évben egy-egy aktuális 
témát dolgoznak fel. Az idén az 1848/49-
es forradalommal és szabadságharccal 
foglalkoztak. 

Megismerkedtek a főbb országos és 
helyi eseményekkel, emlékhelyekkel, 
dokumentumokkal, és összegyűjtötték az 
életkori sajátosságaiknak megfelelő 
irodalmat. A mondákhoz illusztrációkat 
is készítettek. A Kossuth-szobornál virá-
got helyeztek el, a Helytörténeti Gyűjte-
ményben pedig tárgyi emlékeket keres-
tek. 

Kirándultak Budapestre is, ahol az 
ismert M8-as helyszíneket keresték fel. 

Nemcsak komoly, hanem játékos ol-
dala is volt a tábornak. Kedvük szerint 
játszhattak a babaházban vagy a társas-
és számítógépes játékokkal. Az olvasás 
egy nap sem maradhatott ki, és folyama-
tosan készültek a záró rendezvényre is. 

Két kirándulás fért bele a program-
ba. A korábban említett budapesti 
látogatásokat állatkerti séta követte, 
másik útjuk pedig Berekfürdőre veze-
tett, ahol fürdés és sok-sok játék tette 
emlékezetessé a napot. A résztvevő 
gyermekek nagy részének kizárólag e 
két út jelentette a kikapcsolódást, az 
utazást egész nyárra! 

A záróünnepély mindig sikeres szo-
kott lenni! Nagyszámú vendégsereg 
előtt dramatizálták a gyerekek a mon-
dókákat, saját készítésű jelmezeikben. 
Utána vendéglátás következett. 

A vidám hangulatú, értékes isme-
reteket adó tábor vezetői Szabó Ferenc-
né és Szecsei Istvánné gyermek-
könyvtárosok voltak. Mellettük áldoza-
tos szülők, segítőkész önkéntesek és 
támogatók közös érdeme, hogy az idén 
is létrejöhetett ez a hasznos és 
élménydús rendezvény. 

(Hajnal Jné) 
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Bencze József: Vetőbúza éneke 

Ez a jó föld-
iáé vessetek, 
langyos esők, majd 
ide essetek, 
szelek, majd itt szeressetek, 
sugarak barnára fessetek, 
kaszák, ropogva szeljetek, 
szekerek, zsákok vigyetek, 
malomkerékbe vessetek, 
pékek, kenyérré gyúljatok, 
eső, föld, napfény: itt vagyok! 

Gyurkovícs Tibor: 
Az új kenyér köszöntése 

Búza, búza, búza, 
búza koszorúja, 
fonjuk a hajunkba, 
véget ért a munka! 

Szántsatok és vessetek, 
arassatok emberek, 
süssetek friss kenyeret, 
most már ünnepeljetek! 

Zúg a határ, 
forog a nyár, 
pereg a mag, 
görög a nap. 

Legényeknek vállára 
süt a nap, 
a leányok garmadába 
gyűjtik a kalászokat! 

Gyűljetek egybe, 
fényes keresztekbe, 
búza, búza, búzaszár, 
növekszik a súlya már! 

Kedves apáink, 
drága anyáink 
köszönt titeket 
Péter és Bálint. 

Jóreményt adó, 
magokat osztó, 
nehéz munkátok 
búzára bontó, 
verejték ontó, gyönyörűséget 
árasztó, áldott, 
törető élet! 

Emlékezzünk a fényes kaszákra, 
a hajolásra, takarodásra, 
gyűrűs kalácsra, gőzös ebédre, 
nagy munka múltán fehér kenyérre! 

Búza, búza, búzaszál, 
nincsen, ami talpon áll, 
levágta már az apám, 
bekötötte az anyám, 
kicsépelte a bátyám, 
megőrölte nővérem, 
mi meg majd lakodalomkor 
nevetünk a vőfélyen! 

AUGUSZTUS 19-i program: 

18,50 Táncsics Itp. parkolója 
WING CHUN KUNG-FU 
Harcművészeti Egyesület bemutatója 

19,10 DALMA 
Fitness, Aerobic, Disco Táncklub bemutatója 

19,45 TNT Együttes műsora 
20,55 Szegő János polgármester köszöntője 
21,00 TŰZIJÁTÉK 
21,15 UTCABÁL 

Közreműködik: Balogh Károly és zenekara 
21,15- Művelődési Központ udvarán 
01,00 ORIGÓ BULI 

AUGUSZTUS 20-i program 

17,00 óra: Ünnepi megemlékezés a Római Katolikus Főtemplomban 
I. rész: 
Szegő János polgármester ünnepi köszöntője 
Ünnepi megemlékezést tart: István József országgyűlési képviselő 
A műsorban közreműködik: Vitai András színész 
II. rész: 
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Jászberényi kórus ünnepi hangverse-
nye. Vezényel: Bali József és Baki Katalin. 
III. rész: 
Az új kenyér szentelése dr. Laczkó Béla prépost, plébános közreműködésé-
vel. 
A KALÁCSFONÓ VERSENY eredményhirdetése 

FELHÍVÁS 

Az állami ünnep, Szent István király 
és az új kenyér tiszteletére 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
és a Törökszentmiklósi Művelődési Központ 

KALÁCSFONÓ - FONOTT KALÁCS KÉSZÍTŐ 
versenyt hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 

sütőipari üzemek, pékségek és egyének, háziasszonyok részére. 
A versenyanyagok bemutatója 1998. augusztus 20-án 10,00 órától a Római Katoli-

kus Főtemplomban lesz, ahol az értékelés közönségszavazással történik. 
Külön értékelésre kerülnek a Szent István király eszmeiségét kifejező alkotások. 

Díjazás: kategóriánként 3-3 nívódíj, diploma, különdíjak. 
Nevezési határidő: 1998. augusztus 15. 

Nevezési díj: számla ellenében benevezett darabonként 200 Ft, 
amelyért 1 db fotót biztosítunk a versenymunkáról. 

Részletes felvilágosítás kérhető a Városi Művelődési Központban 

fényképész üzlet 
FOTO ÁRVÁI 
Kossuth L. út 155 

Tel.: 390-162 

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

24 kockás színes film kidolgozását lehetőségeink szerint 1 órán belül teljesítjük. 
Igény szerint ajándékfilm vagy dupla sorozat! 
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BUCZKÓ BÉLA 
(1908-1998) 

Szegényebbek lettünk egy mindig 
vidám, örökifjú „nagyapó"-val! Nem 
sétál többé szeretett városa jól ismert 
útjain, nem áll meg már, hogy pár 
kedves szót válthassunk vele. Bár 
végleg elment, emléke köztünk ma-
rad. 

Béla bácsi Törökszentmiklóson 
született. Az egri Érseki Tanítóképzőben szerzett kántor-
tanítói oklevelet. Pályája kezdete egybeesett a nagy gazdasági 
válsággal, amikor külön fogalommá vált az „állástalan dip-
lomás" kifejezés. Ő azonban mindig talált magának elfog-
laltságot. Helyettesíteni járt Kiskunhalasra, Újszászra, ma-
gántanítóságot vállalt, könyvelt a Hangya Szövetkezetnél... 

1938-ban végre megkapta állandó kinevezését az újbalai 
tanyai iskolába. Most már családot alapíthatott, de egy tragi-
kus esemény: kétéves kisfiúk halála után eltávozott Újbaláról. 
Nem ment messzire, csak a mezőtúri Kossuth úti Általános 
Iskolába, ahol elnyerte az igazgatói állást. 1941-től 1969-ig, 
nyugdíjba vonulásáig tanított ugyanott. Pedig volt közben 
világháború, államosítás, forradalom és még ki tudná össze-
számolni, mi minden, a huszonnyolc év alatt! Mezőtúr egy-
negyedét tanította, de nemcsak a kötelező tananyagra! Mint 
közszeretetben álló biológiatanártól, el is várták tőle, hogy a 
helyi méhész- és postagalambtenyésztő egyesület tagjaként is 
tevékenykedjen. 

Nyugdíjazása után hazaköltözött szülővárosába. Megta-
lálta régi barátait, de az iskolától még közel másfél évtizedig 
nem tudott elszakadni. Munkakönyvében ott sorakoznak az 
évente megújított munkaszerződések: Hunyadi úti, Petőfi úti, 
Rózsa Ferenc téri iskola. Mindháromban otthagyott valamit 
saját magából is. Ezek az évek sok derűvel, optimizmussal 
teltek, hiszen azt csinálhatta, amit szeretett: taníthatott, ne-
velhetett! Mi, kollégák, csodáltuk türelmét, bölcsességét, 
kedvesen élcelődő humorát, hallhattuk beszámolóit hosszú 
életútjáról. Tapasztalhattuk, hogy szent értékként tisztelte a 
munkát, a fegyelmet, a becsületességet és az emberi méltósá-
got. Elégedett, boldog embernek érezte magát. A „sors" ke-
gyes volt hozzá: élete végéig feleségével élhetett, aki mindig 

TEMWTKEmS 
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 O S T A B T 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! 

nyugodt, biztos hátteret jelentett számára. 1985 után pihenés-
sel teltek napjai. Mindig nagyon várta haza távol élő, csalá-
dos fiait és három unokáját. Szívesen hallgatta a rádió zenei 
műsorait és gazdag kazettagyűjteményét. Emellett aktív sé-
tája egy napon sem maradt el. Mindennél többet jelentett 
neki ilyenkor a régi ismerősök érdeklődése és szeretetteljes 
kézszorítása. 

Hosszú és teljes élete volt, amelyben a szigor és az ember-
ség egyszerre volt jelen. Most, 90 évesen elment egy másik 
világba! Emlékét őrzik családján kívül munkatársai, ismerő-
sei és sok-sok tanítványa. 

Nyugodjon békében! 
(B., R., H.) 

BÚCSÚZUNK! 
Május 26., szirénázó mentőautó. 

Döbbenet, találgatás, megáll ott, ahol 
gondoltuk. Hosszú idő után elindul. 
Reménykedünk, de hiába. Május 28-
án kaptuk a szomorú hírt, hogy min-
denki Jutka nénije végleg elment. Itt 

hagyott mindent és mindenkit. 
Karakas Sándorné Zorkóczy Julianna iskolánk dolgozója 

volt 1952-től. Több évtizeden keresztül nevelte, oktatta tanít-
ványait nagy-nagy szeretettel. Nagy szíve volt. Imádta a 
gyerekeket, szüleiket és munkatársait. Hitbéli szeretettel 
igyekezett tenni mindenkiért. Hivatása iránti elkötelezettsé-
gét több kitüntetése is igazolja. 

1982-ben visszavonult az aktív pedagógiai munkától. 
Nyugdíjas évei komoly megpróbáltatás elé állították. Elvesz-
tette szeretett féijét, Sanyi bácsit, majd édesanyját. A gyer-
mekei és unokái iránti mérhetetlen szeretete, testvére áldo-
zatkész segítsége átsegítette ezeken a szörnyű napokon. 

Az egyre romló egészségi állapota ellenére erős akarattal 
küzdött az életért. Tíz éven át türelemmel viselt betegsége 
után végleg magához szólította az Ő Istene. 1998. augusztus 
20-án lett volna 71 éves. 

Búcsúzunk Tőle, akik ismertük és szerettük. Emlékét 
megőrizzük. Nyugodj békében, drága Jutka néni! 

A Református Iskola nevelőtestülete 

HALOTTAINK 
(JÚNIUS 17-JÚLIUS 23-IG) 

Batta András Pálné Kiss Zsuzsanna (49), Szilágyi Mihály (73), 
Gál Kálmánné Duli Rozália (79), Nagy Istvánná Szöllősi Anna 
(66), Lovas Károlyné Nagy Erzsébet (62), Sípos Jusztina (77), 
Galsi Pálné Mikházi Ilona (69), Karancsi Imre (90), Markóth 
Bálintné Csajbók Mária (85), özv. Szász Mátyásné Majzik Irén 
(86), Benedek István (57), özv. Barócsi Mihályné Nagy Erzsé-
bet (94), id. Bohács István (72), özv. Hevesi Nagy Imréné Nagy 
Margit (81), özv. Jakab Jánosné Bálint Franciska (98), Németh 
András (50), Kiss Sándor (54), özv. Bajusz Gyuláné Móra Anna 
(71), Hegedűs András (64), özv. Pintér Antalné Marsi Mária 
(85), özv. Bocskár Ferencné Zwickl Elvira (74), özv. Hajik 
Kálmánné Pozderka Anna (67), özv. B. Tóth Mártonné Tóta 
Erzsébet (84), Tolmár József (62), Pásztor József (48), Wágner 
Ferencné Murányi Katalin (81), Dékány István (46), özv. Mező 

Andrásné Farkas Margit (83), Tóth Lajos (70), László Lajos (74), Németh Béla (63), Wolcsánszky Sándor (78), Németh Balázs (60), Péter 
István (T.püspöki, 78), Boda Imre Sándor (Óbala, 59), Fekete Endréné Kenyeres Margit (79). 

Nyugodjanak békében! 
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Diákok mondták... 

Első István királyunkat 1000-ben fel-
kenték a trónra... 

0 
Napóleon bukása úgy kezdődött, hogy 
leesett a Waterlóról, és végül Szent 
Ilonán kötött ki. 

0 
Petőfi Sándor apja Petrovics Emil volt. 

0 
Kérdezz-felelek biológiából: 
- Mi ez? 
- Kék szilva. 
- Akkor miért piros? 
- Mert még zöld. 

0 
Miért csíkos a zebra? 
Mert léckerítés mögött napozott. 

0 
Miért olyan hosszú a zsiráf nyaka? 
Hogy elélje a fejét. 

0 
És egy „zenei" kérdés: 
Melyik a leghíresebb (és legnagyobb) 
cselló? 
A trójai faló (csel-ló). 

A kutya meg a nyúl 

Valamikor, réges-régen, a világnak kezdetén minden állat békességben éldegélt a 
földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr. mint a kutya meg a nyúl! Erdőn-mezőn együtt 
jártak, együtt ettek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval. összebarát-
koztak. Amikor a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a kutya úr: 

- Rakjunk tüzet, nyuszi úr! Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe'! 
Nosza, hamar gallyat szedtek, tüzet raktak, melegedtek, melengették bundájukat, 

általfázott irhájukat. Hej, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen! 
Azt mondja a vidám nyúl: 
- Játsszunk most már, kutya úr! 
Hogyan, hogysem, mi történik, az állatok úgy mesélik: ahogy ottan ugrándoztak, 

nevetgéltek, bolondoztak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. 
- Aúú!! - üvölt a kutya - Mit csináltál, te buta? 
S hogy így reávakkantott, a farkába kaffantott. A nyúl uccu, vesd el magad, farka 

nélkül tovaszaladt. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa! 
Azóta csepp a nyúl farka, s meztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl 

mindig bújik és lapul, mert a kutya ha teheti, mindig-mindig megkergeti. 
(S) 

SZÁMEGÉRKE 

Számegérke azt hallotta a baráta-
itól, hogy az éléskamrában sok-sok 
sajt található. Mivel az egerek 
köztudottan nagyon szeretik a 
sajtot, számegérke felkereste a 
kamrát, és azonnal hozzálátott a 
leglyukasabb sajthoz. 
Hány lyuk lehetett a finomságon? 
Megtudhatod, ha a számokat, 
amelyekből az egérke áll, össze-
adod! Mi lett az eredménv? 

FELOSZTOSDI 

Fel tudod-e osztani a négyzetet négy 
egyforma alakú és nagyságú részre 
úgy, hogy minden részbe egy óra, 
egy dob, egy fagyi és egy lámpás 
kerüljön? Akkor rajta! 

A 
é ? « © á 

é A ? 

Próbáld 
meg 

kitalálni, 
hogy 

milyen 
szavakat 
rejtenek 
a betűk! 

Betűrejtvény 
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III. rész 

Az előző két részben arról szóltam, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlenné vált, és 1998. 01. 
01-től egy hárompilléres (un. vegyes finanszírozású) nyugdíjrendszer lépett életbe. Az első két „pillér" - a megrefor-
mált társadalombiztosítás és a magánnyugdíjpénztár(ak) - bemutatása is megtörtént. 

A 3. pillért ebben a rendszerben az önkéntes nyugdíjpénz-
tárak jelentik. Mi is ez az önkéntes nyugdíjpénztár? Jogi sze-
mély, a pénztártagok önkéntesen csatlakozhatnak hozzá (min. 15 
természetes személy alapíthatja). Nonprofit elven működik, a 
pénztártagok irányítása alatt áll, és tagjai számára kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújt. Működését szigorú törvények és rendele-
tek szabályozzák, tevékenységét a Pénztárfelügyelet folyamato-
san ellenőrzi. Lehet nyílt - a tagsági kör nem korlátozott - , és 
zárt, ez esetben a tagsági kör valamely szempont alapján meg-
határozott. Ez nem lehet vallási, faji, etnikai, politikai meggyő-
ződés, kor vagy nem szerinti megkülönböztetés. 

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja lehet minden magyar ál-
lampolgár - vagy nem magyar állampolgár, de hazánkban tele-
pedett le, ill. munkavállalási engedéllyel rendelkezik - , aki el-
múlt 16 éves, az alapszabályban foglaltakat elfogadja, a tagdíjat 
megfizeti. A befizetés egyéni számlára történik, mind a munka-
vállaló, mind a munkáltató befizetése. Ezeken felül ide kerül 
még a pénztárnak juttatott támogatás tagot megillető része, 
továbbá a befektetések elszámolt hozama is. Ezen összegek 
együttesen fogják a tagnak nyújtandó szolgáltatásokat fedezni. 
Ebben az esetben is tehát a finanszírozás módja tőkefedezeti. A 
finanszírozó, befizető mind a pénztártag, mind a munkáltató 
lehet. A pénztárválasztás olyannyira szabad, hogy egy személy 
akár több önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja lehet. A belépés 
és a tagdíjfizetés tehát önkéntes - akár szüneteltethető is - , az 
átlépés lehetősége szabad, a kilépés is biztosított bizonyos vára-
kozási idő után. Ez a forma viszont csak az egyén részéről törté-
nő többletfizetéssel működik, ami min. 2000 Ft. 

Jelentősnek mondható adókedvezmény van ebben az esetben: 
a befizetés 50 %-a egy meghatározott limitig. A törvény értel-
mében a munkáltató abban dönthet, hogy bevezeti-e az önkéntes 
nyugdíjpénztári rendszert a cégnél, vagy nem. Ha bevezeti, akkor 
viszont köteles a munkáltatói hozzájárulást az összes dolgozójá-
nak felajánlani, mégpedig pénztártól, pénztártípustól függetle-
nül, egyenlő feltételek szerint. (Hozzá kell tennem, itt azért meg-
enged egy-két pozitív megkülönböztetést a jogszabály.) A dolgo-
zó pedig abban dönthet szabadon, hogy kíván-e élni ezzel a 
lehetőséggel, vagy nem. A munkáltatónak azt javasolom, hogy a 
lemondást mindenkitől, mindig írásban kérje, a várható későbbi 
munkaügyi perekre tekintettel. Én nagyon lényeges dolognak 
tartom azt, hogy a munkáltatónak van lehetősége plusz támoga-
tás nyújtására is ebben a formában, mert (TB) járulékmentesen 
fizethet be a dolgozók javára, havi 20.000 Ft-ig. A munkáltató 
ezen hozzájáruláson túl támogatással - adománnyal - is segítheti 
a nyugdíjpénztárt, ami közérdekű kötelezettségvállalásnak mi-
nősül. 

Ez az önkéntes nyugdíjpénztári forma tehát halasztott fo-
gyasztást tesz lehetővé, ami csak időbeni és nem személyek 
közötti. A szolgáltatást az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár 
nyújtja, amely szolgáltatás lehet életjáradék + járadék + egy 
összegű kifizetés. A jogosultság a nyugdíjkorhatár elérésekor 

beáll, viszont már 10 év után is egyösszegű kifizetés lehetséges. 
Bármennyire is meglepő, de ez a forma már 1995-től működik, 
és némi tapasztalatot már lehetett szerezni ezen a területen. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a nyugdíjrend-
szernél létezik még két másik pillér is, bár eddig csak háromról 
beszéltem. A 0. pillérhez a szociális segélyezés/ellátás rendszerét 
szokták sorolni, míg a 4. pillérhez az üzleti biztosítókkal meg-
kötött önkéntes élet- és nyugdíjbiztosítást. 

Hogyan válasszunk nyugdíjpénztárt? Erre a kérdésre vála-
szomban azt mondtam el, hogy én mit vettem figyelembe a vá-
lasztásnál. 

Mivel ez egy hosszú távú megtakarítási forma, elsődleges 
szempontom az volt, hogy a lekötött pénzt olyan helyén tartsam, 
ahol az - vélhetően - a lehető legnagyobb biztonságban van. Ez 
azért különösen fontos, mert ez a kapcsolat az aktív életszaka-
szomon túlra mutat, amikor már nem tudok kereső tevékenységet 
folytatni. Ezért lényeges az alapító háttérintézmény, amelyik 
legyen profi a befektetések piacán, nagy múltú bank, komoly 
biztosító, szakosodott tanácsadó cég, stb. Fontos volt számomra 
a taglétszám is, amely jó, ha dinamikusan növekszik. Erdekeit a 
referencia, beléptek-e nagyobb cégek ide? Erdekeit a kezelt 
vagyon nagysága: minél nagyobb, annál jobb kondícióval tud 
befektetni. Hány % a fedezeti alap, minél jobban közelítse meg a 
100 %-ot. 

Fontos volt számomra az is, hogy ki a pénztár működtetője, 
ki végzi a számlavezetést, vagyonkezelést, letétkezelést? Érdeke-
sek továbbá: a befizetett tagdíj megosztása az alapok között -
mennyit használ el saját működtetésére - , be/ki/átlépési díjak 
összege, szolgáltatási formák-lehetőségek, díjnagyság utáni 
kedvezmény, a befektetések hozama, az önkéntesnél a szünetel-
tetés, a tagdíj nemfizetésének következményei, tagi kölcsön 
felvétele, stb. 

Még egy döntő - bár szubjektív - szempontom is volt a vá-
lasztásnál, mégpedig az, hogy az eddigi, más jellegű szolgáltatá-
sok során milyen tapasztalatot szereztem a pénzintézet-
tel/biztosítóval? Észrevettek-e, ha bementem, mint ügyfél (pl. 
ebédidő előtt 5 perccel), vagy hátat fordítva beszélgettek, esetleg 
a biztonsági őrrel küldettek ki. Mennyire tekintettek partnernek, 
mennyire szolgáltak ki, mennyire voltam fontos? Kulturált, in-
telligens, értelmesen érvelő, felkészült munkatársakkal gyors, 
rugalmas volt-e az ügyintézés, vagy nem? Nagyon fontos volt 
számomra az is, hogy ki az a személy, aki velem tartja a kap-
csolatot, elfogadom-e őt, hisz „rábízom a pénzem"? Én ezek 
alapján döntöttem el, hogy kihez van bizalmam, kihez „viszem 
oda a pénzem'' az elkövetkezendő - reménybeni - húsz évem-
ben! 

dr. Vincze Imre 
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja 

munkajogi szakértő 
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LEGYÜNK FITTEK, EGÉSZSÉGESEK! 
(Molnárné Pesti Tünde rovata) 

Előző számunkban új rovatot indítottunk azok számára, akik szeretnének egészségesebben cini, eddigi életmódjukon vál-
toztatni. Az általános tudnivalók után minden számunkban közlünk alakformáló és testsúlyesökkentő gyakorlatokat, és a 
fogyni kívánóknak egészséges, könnyű ételek receptjét 

Formáld a tested! 

Hiszed vagy nem, ettől kerek lesz a popsi! 

Gyakorlat: 
Ereszkedjünk térdelőtámaszba. Nyújtott lábemelés lassan fel, majd vissza kiinduló helyzetbe. Kezdőknek 16, középhaladóknak 

32, haladóknak 48, edzésben lévőknek 64 ismétlést javaslok. Aranyszabály: nem a mennyiség, hanem a minőség számít! 

Csökkentsd a súlyod! 

A reggel, ébredés után végzett testmozgásnak van a 
legnagyobb zsírégető hatása. Próbáld ki, majd meglátod! 

Rövid bemelegítő séta után növeld a tempót gyors 
gyaloglásra, majd kocogj 20 percet. A gyakorlatot gya-
loglással, sétával és néhány légzőgyakorlattal fejezzük 
be! Frissítő zuhanyozás után elfogyaszthatjuk jól megér-
demelt reggelinket. 

Fitness szendvics 
(reggelire, tízóraira) 

Hozzávalók: 
1 szelet barna kenyér, 1-2 szelet pulykamell-
sonka, zöldség, paprika, paradicsom. 
A kenyérre ízlésesen halmozzuk fel a sonkát és a 
zöldségféléket, majd fogyasszuk jó étvággyal! 

Molett hölgy a cukrászdában: 
- Tessék mondani, melyik az a 
sütemény, amelyiknek legki-
sebb a kalóriatartalma? 
- Ez itt - bök rá az egyikre az 
elárusító. 
- Akkor ebből kérek egy 
tucatot! 

Aki mozogni vágyik, látogassa az aerobic edzéseket a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában hétfőtől péntekig, 18,30-
tól 19,30-ig. Itt mindenki kaphat tanácsokat, segítséget a helyes életmód kialakításához és a testsúlycsökkentéshez. 

ORSZÁGOS BAJNOKSAGON A TSE ATLETAI 
Július 3-4-én, péntek-szombaton került megrendezésre a ser-

dülő „B" (13-14-15 éves) atléták országos összetett bajnoksága, 
ahol a 13-14 évesek négypróbában, a 15 évesek hatpróbában 
versenyeztek. A helyszín az Európa Bajnokságra újonnan átépí-
tett KSI-pálya volt. 

Az időjárás nem fogadta kegyeibe az „atlétapalántákat", 
ugyanis első napon esőben; másnap hideg, szeles időben verse-
nyeztek. 

A TSE atlétái 15 fővel vettek részt a korosztályos magyar 
bajnokságon, mégpedig 13 éves fiú és leány négypróba, valamint 
leány hatpróba csapatokkal. Már hagyományosnak mondható a 
sikeres szereplés, melyből ebben az évben sem hiányzott a dobo-
gós helyezés, és 5 fő aranyjelvényes minősítést ért el. 

1983-as szül, leány hatpróba csapat: 10964 p. H h. 
Polgár Nóra 4027 p. aranyj. 

Göblyös Márta 3747 p. 
Csikós Anita 3190 p. 

Polgár Nóra hatpróba egyéni összetett 4027 p. 
1985-ös szül, leány négypróba csapat: 8842 p. 

IV.h. 
IV. h. 

Oláh Csilla „A' 
Zsigmond Mariann , 3 ' 
Jahutka Lívia , 3 ' 
Babella Vivien „C' 

' vált. 2693 p. 
vált. 2264 p. 
vált. 2213 p. 
vált. 1672 p. 

Oláh Csilla négypróba egyéni összetett: 2693 p. 
1985-ös szül, fiú négypróba csapat: 3691 p. 

aranyj. 
aranyj. 
aranyj. 

IV.h. 
V. h. 

Szőke Donát 
Zakar József 
Sáringer Tibor 
Kovács Norbert 

„A" vált. 1117 p. 
, 3 " vált. 1205 p. aranyj. 
, 3 " vált. 1191 p. 
„C" vált. 339 p. 

A csapatokat felkészítette: Bertán István. B. I. 
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Kispályás labdarúgás 
Őszi-tavaszi fordulókkal játszották le a 

városi kispályás labdarúgó bajnokságot. 
A bajnokság kiírásakor a rendezők meg-

fogalmazták célkitűzésüket: „A kispályás 
labdarúgásra mindazon labdarúgást szerető 
sportemberek jelentkezését várjuk, akik a 
mozgás, a játék öröméért vállalják a rend-
szeres versenyzést, a sportszerű viselke-
dést". 

Mindezen elvárásoknak a bajnokság fo-
lyamán mindvégig megfelelt az Öntöde, az 
Öregfiúk, a Polgártársak és a Szállítók 
csapata. A Reál és a Ber-Next a tavasz 

a sajnálatos tény magyarázza a két jó képes-
ségű csapat mérsékelt szereplését. 

Az első helyért végig szoros küzdelmet 
vívott a Referencia és az Öregfiúk csapata. 
A Referencia a hajrában bizonyította, hogy a 
jó játék mellett fegyelmezetten is tud küzde-
ni. Végül jobb gólkülönbségével került az 
Öregfiúk elé és örülhettek az aranyéremnek. 
Az igen jó játékerőt képviselő Ber-Next lett 
a harmadik. 

A győztes csapat tagjai: Suki Ferenc, 
Ramos Ernő, Nagy László, Suki Zoltán, 
Ramos Béla, Lengyel Rudolf, Lengyel Jó-
zsef, Ramos Sándor, Vékás Béla, 

János, Ferencik István. 
Végeredmény: 
1. Referencia 
2. Öregfiúk 
3. Ber-Next 
4. Szoc. pol. 2000 
5. Dagober 
6. Szállítók 
7. Öntöde 
8. Reál 
9. Polgártársak 

M. S. 

Gulyás gombóc leves 
Egy nagyobb fej reszelt vöröshagymát, 

kis kockákra vágott sárgarépát, fehérrépát és 
burgonyát kevés olajon kb. 10 percig páro-
lunk. Meghintjük 1 ek. pirospaprikával, 
paradicsompürét és Piros Aranyat teszünk 
hozzá, felöntjük vízzel. Sóval, őrölt kömény-
nyel fűszerezzük. 

Közben a kétszer átdarált marhahúst to-
jással, sóval, őrölt borssal összekeverjük. Ha 
a leves felforrt, akkor a húsmasszából dió 
nagyságú gombócokat formázunk, és a leves-
ben kb. 30 perc alatt kifőzzük. Finomra 
vágott petrezselyemzölddel meghintve tálal-
juk. 

Karfiolos, gombás csirke 

A sózott, fűszerezett csirkét egészben 
megsütjük, majd amikor kihűlt, feldarabol-
juk. Közben a cikkekre vágott gombát kevés 
olajon az apróra vágott vöröshagymával, 
sóval, őrölt borssal, rozmaringgal puhára 
pároljuk és tejföllel behabarjuk. 

A sós vízben főtt karfiolt rózsáira szed-
jük. Egy tűzálló tálat vajjal kikenünk, bele-
helyezzük a feldarabolt csirkét, majd a kihűlt 
karfiolrózsákat. Ismét egy réteg csirke követ-
kezik, majd az egészet leöntjük a gombás 
mártással. Kb. 30 percig sütőben sütjük, 
tálaláskor reszelt sajttal meghintjük. 

Gyümölcsös rántott szelet 

A felszeletelt húst a felhasználás előtt 2 
nappal kevés citrom és narancslé keveréké-
ben áztatjuk. Sütés előtt jól lecsepegtetjük, 
sózzuk, lisztben, tojásban és zsemlemorzsá-
val kevert kókuszban megforgatjuk. Amíg a 
hús sül, a tányérra alma, körte kockákkal 
kevert szőlőt és főtt kukoricát terítünk, kör-
berakjuk banánkarikákkal. A kisült húsokat 
a tányérra helyezzük és ananászkarikákkal 
lefedve tálaljuk. 

Burgonyás halpaprikás 

A felszeletelt és szálkátlanított halat be-
sózzuk és félretesszük. A kis kockákra vágott 
szalonnát kiolvasztjuk, zsírjában megpirítjuk 
a finomra vágott hagymát. Pirospaprikával 
meghintjük, beletesszük a cikkekre vágott 
burgonyát, zöldpaprikát, paradicsomot, és 
annyi vízzel engedjük fel, hogy az bőven 
ellepje. Amikor a burgonya már majdnem 
puha, hozzáadjuk a halat, és 10 percnyi lassú 
főzés után tálaljuk. Egyéni ízlés szerint 
cseresznyepaprikát is főzhetünk bele. 

Rakott lecsó 

A hagyományos módon elkészítjük a le-
csót, héjában megfőzzük a burgonyát és a 
tojásokat. Kivajazott tűzálló tál aljára rakjuk 
a karikára vágott főtt burgonya egy részét, 
sózzuk, majd beterítjük a lecsó 1/3-ával. 
Keménytojás-karikákkal és vagdalt sonkával 
rétegezzük, majd újra burgonya, lecsó és 
tojás következik. A felső sor burgonya le-
gyen. Meglocsoljuk tejföllel és megszórjuk 
reszelt sajttal. Előmelegített sütőben meg-
sütjük. 

Fehérvári sütemény 

Egy 3 literes lábasba beleütünk 2 egész 
tojást, elkeverjük 25 dkg kristálycukorral, 
majd kis lángra téve beleteszünk 20 dkg 
margarint. Kevergetjük, amíg felolvad. Ek-
kor beleteszünk 2 cs. vaníliás pudingport, 1 
cs. mazsolát, 2 ek. kakaóport. Elkeverjük, 
majd levesszük a tűzről. Ekkor beletördelünk 
1 cs. ostyalapot. Egy őzgerincformát alufóli-
ával kibélelünk és belenyomkodjuk a masz-
szát. 

Egy napig hűtőben tartjuk, majd vékony 
szeletekre vágva tálaljuk. 

Kiss Zoltán 

Humor 
A feleség közleményt olvas fel férjének az 
újságból: 
- A rendőrség keres egy magas, ötven kö-
rüli, fekete hajú férfit, aki éjszakánként 
nőket molesztál. 
- És gondolod, hogy ez megfelelő állás 
lenne nekem? 

+ 

- Két szúnyog kering a fejed körül. Melyik 
a rendőr? 
- ? ? 

- Amelyik nyakon csíp! 
* 

A rendőrőrsön megszólal a telefon. 
- Könyörgök, segítsenek, meg akarnak 
gyilkolni! 
- Ki akarja meggyilkolni? - kérdezi az 
ügyeletes. 
- Egy fekete macska. 
- Egy fekete macska? Ne pimaszkodjon 
velünk! Egyáltalán,, kicsoda Ön? 
- Gyurrrika vagyok, a papagáj: 

* 
Két cseresznye beszélget a fán. Az egyik 
hirtelen abbahagyja a beszélgetést, és el-
kezd nevetni. A másik megkérdezi: 
- Miért nevetsz? 
- Mert kilóg a kukacod! 

* 
Zolikát beíratják úszó tanfolyamra. Első 
alkalommal nem nagyon megy neki az 
úszás. Végül odaszól az úszómesternek: 
- Azt hiszem, mára elég lesz. 
- Hogyhogy, fiam? 
- Már nem vagyok szomjas. 

* 
- Ebédhez sorakozó! - kiált a táborvezető. -
De előbb mossátok meg a kezeteket! 
- Mind a kettőt? - kérdezi egy kisfiú. 
- Neked elég lesz csak az egyiket. Kíváncsi 
vagyok, hogy csinálod?! 
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en 
Tel.: 56/390-676 

Hétfő i i i i l i Kedd 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 06.00: 
.08.00: Hírek 08.00: 
08.20: Zenés lapozgató 08.20: 
10.00: Hírek 10.00: 
10.20: Rock archív - Rocklegenda 10.20: 
11.00: Sztár zene 11.00: 
12.00: Hírek 12.00: 
13.00: Zenés délután 13.00: 
17.30: BBC hírek 17.30: 
18.20: Sporthírek 17.35: 
19.00: BBC hírek 19.00: 
19.50: Esti mese 19.50: 
20.00: Hírek 20.00: 
20.20: Újdonság magnósoknak! 20.20: 
22.00: Műsorzárás 22.00: 

Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Hírek 
Zenés nosztalgia műsor 
Hírek 
DL Stúdió műsora 
Sztár zene 
Hírek 
Zenés délután 
BBC hírek 
Gyerekszáj 
BBC hírek 
Esti mese 
Hírek 
Rock az óra körül 
Műsorzárás 

Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Rock az óra körül 
10.00: Hírek 
10.20: Lemezbemutató 
11.00: Sztárzene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
17.35: Lemezbörze 
18.20: Hasznos tanácsok 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerparádé 
22.00: Műsorzárás 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Slágerlista 
10.00: Hírek 
10.20: Kabaré 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
17.35: DL Stúdió műsora 
18.20: Gazdasági magazin 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Kívánságműsor 
22.00: Műsorzárás 

Péntek 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Zenei turmix 
10.00: Hírek 
10.20: DL Stúdió műsora 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
18.20: Önkormányzati fórum 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Zenés lapozgató 
22.00: Műsorzárás 

Szombat 
07.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.20: Dens party 
10.00: Hírek 
10.20: Hasznos tanácsok 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Operett gála 
14.00: Szívküldi 
17.00: Hírek 
17.20: Zenés nosztalgia műsor 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerparádé 
22.00: Műsorzárás 

Vasárnap 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.05: Szívküldi 
11.00: Hangfalfestő (BBC műsora) 
12.00: Hírek 
12.30: Magyar nóták 
13.00: Szieszta 
14.00: Telefonos játék 
16.20: Sztár zene 
17.00: Hírek 
18.20: Kávéház 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerlista 
22.00: Műsorzárás 

HUMOR 

- Ezt a töltött süteményt 
a rádió receptje szerint 
sütöttem - dicsekszik a 
feleség a férjnek. 
A féij morogva jegyzi 
meg: 
- Én már rég megmond-
tam, hogy vegyünk új 
készüléket! 

B O H Á C S 
BIZTONSÁGTECHNIKAI BT 

Professzionális vagyonvédelmi és riasztóberendezések tervezése, kiépítése, 
üzemeltetése garanciával: 

- Üzlethelyiségekbe, irodákba, raktárhelyiségekbe 
- Kültéri udvarokra, családi házakba, lakásokba 

Autóriasztók és más autós elektronikák beépítése, beüzemelése. 
Ú J D O N S Á G ! Ú J D O N S Á G ! Ú J D O N S Á G ! 

24 órás ügyeleti szolgálat üzemeltetése 
a Városi Polgárőrség együttműködésével! 

Minden kommunikátorral ellátott riasztóberendezés rákapcsolható, felügyelhető 
augusztus 31-iq belépési díj nélkül! 

FOKOZOTT BIZTONSÁG, MAXIMÁLIS VÉDELEM! 
Felvilágosításért keresse ügyeletünket a 392-010-es telefonszámon, 
valamint Bohács Tamás ügyvezetőt a 06-20/439-164-es telefonon 

vagy a Kossuth út 23. szám alatt 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 

AUG. 15-16 
AUG. 20 
AUG.21-23 
AUG. 29-30 
SZEPT. 5-6 

SZENTHÁROMSÁG 
SZENTHÁROMSÁG 
KÍGYÓ PATIKA 
FONTANA 
FONTANA 

SZEPT. 12-13. FEHERKERESZT 

KOSSUTH U. 171. 
KOSSUTH U. 171. 
KOSSUTH U. 83. 
KOSSUTH U. 123. 
KOSSUTH 123. 
ALMÁSY ÚT 2. 

TÁJÉKOZTATÓ 

A fájdalma Márta-szobor törökszentmiklósi K^vária-kápolnábaa történt elhelyezésűek 50. éyfordulója alkalmá-
ból a Jubileumi szentmisét és szentbeszédet dr. Paskai László bíboros, prímás, eszter̂ om-budapestí érsek fogja mon-
dani szeptember 20-án, 10 órai kezdettel a Hunyadi téren* a búcsúval egybekötve. Mindenkit szeretettet vár az Egy-
házközség. 
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