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INTERJÚ 
SZEGŐ JÁNOS P O L G Á R M E S T E R R E L 

Felkerestem Szegő János pol-
gármester urat, hogy tájékoztassa 
lapunk olvasóit az elmúlt ciklus 
gazdálkodásáról és egyéb, a város 
polgárait érintő, érdeklő kérdések-
ről. 

- A mögöttünk hagyott ciklus-
ban is észlelhettük azt a sajátságos 
helyzetet, melynek egyik oldalán 
egy kiegyensúlyozott önkormány-
zati gazdálkodás található, a kapott 
állami támogatás reálértékének 
csökkenése ellenére - kezdte tájé-
koztatóját a polgármester úr. -
Másrészt viszont igen komoly gaz-
dálkodási nehézségekkel kellett 
szembenézni, hiszen itt gyár-
bezárásra is sor került, melynek 
következményeként a munkanél-
küliség az elmúlt időszakban 14 % 
fölé emelkedett. 

Az önkormányzati vagyon 
1994 és 1997 között az ismert gaz-
dálkodási nehézségek ellenére is 
több mint 40 %-kal nőtt, mely Ft-
ban kifejezve 470 millió. Ez az adat 
is hűen tükrözi átgondolt gazdálko-
dásunk stabilizálását, gondosságát. 

- Hallhatnánk a lényegesebb 
fejlesztésekről a vagyongyarapo-
dás összetevőiről? Mire volt lehe-
tőség ez időszakban? 

- 1995-ben a településen ki-
épült a korszerű országos hálózat-
hoz kapcsolódó telefonközpont és 
telefonhálózat. 1994 őszén a vonal-
szám 800 alatt volt városunkban. 
Jelenleg a telefonközpont kapacitá-
sa már meghaladja a 4 ezer vonalat, 
ami azt jelenti, hogy kb. minden 
második lakásban rendelkeznek 
korszerű telefonálási lehetőséggel. 

A mögöttünk hagyott ciklus 
legjelentősebb tevékenysége, a tele-
fonfejlesztés mellett még kiemel-
ném az útépítéseket, mely munká-
latok 1990 óta folyamatosan halad-
nak. 1994-től 29 utcaszakaszt asz-
faltoztunk le, majdnem 40 ezer 
négyzetméternyi felületen, járdát 
pedig 1937 négyzetmétert építet-
tünk tizenkét utcában. A több mint 
100 km-es belső útszakaszból a 80-
as évek végén 30 % körüli volt a 
szilárd burkolatú utak hossza. Je-
lenleg ez az arány a 90 % -ot köze-
líti. Említésre méltó a gázhálózat-

fejlesztés, a közvilágítás korszerű-
sítése (28 millió Ft), Idősek Klubja, 
térinformatika, autóbusz megálló, 
vagyonvédelmi rendszer. 

Hitel nélkül -
sportcsarnok nélkül? 

- Emlékezetem szerint a leg-
utóbbi beszélgetésünk alkalmával 
örömmel, némi büszkeséggel tájé-
koztatott arról, hogy ez ideig a 
gazdálkodást hitelfelvétel nélkül 
sikerült megoldani. Ebben a cik-
lusban hogyan gazdálkodott az 
önkormányzat? 

- Az eltelt négy év alatt intéz-
ményeink működéséhez továbbra 
sem kellett hitelfelvételt eszközölni. 
1998. évben is mindössze 12 millió 
forint kedvezményes hitelt -
„német szénsegély" - vettünk fel a 
már említett közvilágítás korszerű-
sítéséhez. Ez a hitel előzetes gazda-
ságossági számításaink szerint 4-5 
éven belül megtérül az energia-
megtakarításból. Éppen ezért ezt 
ésszerűtlen lett volna kihagyni. 
Semmi egyéb hitelt nem vettünk fel, 
tehát most is azt mondhatom, hogy 
gyakorlatilag a város hitelállomány 
nélkül él, gazdálkodik. 

- Az előzőekben hitelről, fej-
lesztésekről beszéltünk. Tervezett, 
de meg nem valósult beruházás a 
sportcsarnok. Hallhatnánk erről is 
valamit? 

- Jelentős fejlesztéseink mellett 
is van még olyan hiány a városban, 
melynek pótlása a városi lét egy 
olyan elemeként jelenik meg, mely 
a polgáraink részéről jogos elvárás, 
hiszen színvonalasan működő 
szakosztályaink vannak, melyeknek 
a versenyzéséhez szükséges lenne a 
fedett sportcsarnok. E kérdéssel 
folyamatosan foglalkozott a képvi-
selő-testület. Az elmúlt évben e 
tárgyban címzett támogatási igény-
nyel fordultunk a kormányhoz. Erre 
érdemi választ nem kaptunk, így e 
kérésünk fogadtatásáról nincs in-
formációm. Ha ehhez nem sikerült 
lényeges támogatást szerezni, akkor 
nagyon meg kell gondolni, hogy a 
város önerőből milyen terhet vállal 

fel. Szerencsétlen dolog lenne, 
hogyha ezen hiányzó feladat meg-
valósítása megrendítené a város 
működőképességét. 

- Fölmerült-e esetleg hitelfel-
vétel, mint egyfajta forráslehető-
ség? 

- A forrás megteremtését sok-
oldalúan vizsgáltuk és érintettük a 
hitel lehetőségét is. Egy megfelelő, 
a város igényéhez igazodó sport-
csarnok bekerülési költsége több 
mint 300 millió Ft lenne. Ha ennek 
jelentős részét hitelből biztosíta-
nánk, akkor ez az egyéb működési 
feltételeket nehezítené a városban. 
Megítélésem szerint ilyen konst-
rukcióban nem szabad nekivágni 
még egy egyébként hiányzó, várost 
szolgáló létesítménynek sem. 

- Mi a véleménye erről a kér-
désről a képviselő-testület többi 
tagjának? 

- Címzett támogatási igényt 
nyújtottunk be egy nemcsak spor-
tolási, hanem többcélú létesítmény 
megvalósítására; szerencsére váro-
sunk rendelkezik annyi gazdasági 
potenciállal, hogy az önerőt tudja 
biztosítani. Lényegében azonosan 
ítéljük meg ezt a kérdést, a testület 
részéről nem éreztem lényeges 
késztetést e tárgyban a hitelkonst-
rukciós fejlesztéssel kapcsolatban. 

- Ezek szerint sikeres az 
együttműködés? 

Városunk képviselő-
testületének a működése megítélé-
sem szerint a demokrácia iskolája: 
nyolc párt képviselője van jelen. 
Bár a testületi üléseken az időnkkel 
nem mindig sikerül jól gazdálkodni, 
de a testület jó gazda módjára kellő 
alapossággal és lelkiismeretesen jár 
el a várost érintő kérdések elemzése 
kapcsán és a döntések meghozata-
lában. 

Szolgálni az emberek 
javát 

ez volt az Ön programbeszé-
dének a lényege, erre a tőmondat-
ra épült fel a mondanivalója nyolc 
évvel ezelőtt, az első polgármes-
ter-választás idején. Visszatekintve 

nyolc év távlatából: mennyire volt, 
pontosabban mennyire könnyű 
vagy nehéz ez a szolgálat? 

- 1990-ben, amikor az önkor-
mányzati választások kapcsán pol-
gármesterré választottak a város-
ban, a változás, a rendszerváltás 
lendülete adott energiát ahhoz, 
hogy ilyen feladatot fel tudjak vál-
lalni. Sok feltétel szükséges ahhoz, 
hogy az emberek javát tudjuk szol-
gálni, és ez érezhető is legyen. Amit 
akkor, ott megfogalmaztam, én azt 
tiszta szívemből gondoltam, és a 
nyolc esztendő alatt arra töreked-
tem, hogy aszerint végezzem a rám 
bízott feladatot. Ami esetleg nem 
sikerült, az nem az én szándékai-
mon múlott. 

- Mennyire voltunk mi, polgá-
rok, a munkatársai, a képviselő-
testület partnerek tervei, céljai 
megvalósításához ? 

- A lényegi kérdésekben min-
dig találtam partnert a felsorolt 
színterek mindegyikén. Én úgy 
gondolom, hogy egy vezetőnek 
mindig meg kell találni az adott 
helyzethez azokat az eszközöket, 
amelyekkel a jónak ítélt célt meg 
tudja valósítani. Ha valami nem si-
kerül, egy vezetőnek elsősorban 
saját tevékenységét kell elemezni, 
átgondolni, kritizálni. Azonban lát-
nunk kell, hogy a megváltozott vi-
szonyok közt az önkormányzattal 
szemben óriási elvárások vannak. A 
90-es évek elején még mindenki ta-
nulta az önkormányzatiságot, nem 
volt modell, minta, amit átvenni és 
folytatni lehetett volna. Értelemsze-
rű, hogy a sokrétű feladatnak senki 
sem tudott teljes mértékben meg-
felelni, hiszen a polgármester is te-
lepüléspolitikus, és a politizálást 
csak gyakorlattal lehet elsajátítani. 
Ezzel szemben mindent saját ma-
gunknak kellett kiépítenünk, ügyel-
ve arra, hogy az indulás ezen ne-
hézségei közepette se kövessünk el 
olyan hibát, ami alapvetően káro-
san befolyásolná a település közös-
ségének érdekét. 

- Ha a fenti szempontokat 
vesszük figyelembe, akkor abból 
azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az első négy év nehezebb 
volt, mint a második ciklus. 

- Én inkább úgy fogalmaznék, 
hogy az első ciklus is más volt. meg 
a második is. Az én tapasztalatom 
szerint az első ciklusban Magyaror-
szágon a kormányzati helyzet olyan 
volt, mely az önkormányzatiságot 
egy demokratikus berendezkedésű 
ország fontos alapelemének tekin-
tette, melyre igyekezett fokozott 
kormányzati figyelmet is fordítani. 
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Gazdaságilag az első 2-3 év volt a 
legkedvezőbb, amikor városunk is 
sokat fejlődött, majd fokozatosan 
szűkült a mozgástér, a második 
eiklus első két éve pedig kifejezet-
ten nehéz volt. Emellett a második 
ciklusban kialakult olyan törvény-
kezési szemlélet, mely esetenként 
az önkormányzatok önállóságát is 
kedvezőtlenül érintette. 

Az eredményeinkről 
szívesen beszélünk, 
a kudarcot nehezen 

éljük meg 

- Az elmúlt nyolc év eredmé-
nye bizonyára több sikeres munka, 
létesítmény, melyekből a jelentő-
sebbeket Ön már az előzőekben 
ismertette, és melyek meglétét mi is 
nap mint nap élvezhetjük (pl. utak, 
csatorna, gciz, telefon, stb.J. és már 
a világ legtermészetesebb dolgá-
nak tekintjük. Az emberek szívesen 
beszélnek elért eredményeikről, si-
kereikről. Én viszont most arról 
kérdezem, milyen kudarcai voltak? 

Nagyon sokszor voltam olyan 
helyzetben, amikor nem sikerült el-
érnem azt. amit szerettem volna. 
Ilyen eset volt az a központi döntés, 
mely az egészségügyi intézmények 
leépítésére, ágyszám csökkentésre 
irányult, ami sajnos a szülőottho-
nok megszűnését jelentette. Ponto-
sabban: nem finanszírozták a szü-
lőotthont, sőt még abban az esetben 
sem üzemeltethettük volna, ha mi 
erre elegendő forrást tudunk bizto-
sítani. Ez egy olyan ellátási forma 
volt a városban, amit Török-
szentmiklós és környéke megszo-
kott. és joggal érzi a hiányát még 
ma is. Az áldott állapotú nők nem 
betegek, ezért kórházba, pláne zsú-
folt kórházba koncentrálni a szülés-
re váró kismamákat nem indokolt. 
Véleményem szerint ennek nem 
gazdaságossági okai voltak, hanem 
valamilyen szakmai érdekcsoport 
érte azt el, hogy a szülőotthonokat 
bezárják, hiszen köztudott, hogy 
egy kórházi szülés nagyobb költ-
séggel van elismerve, mint egy 
szülőotthoni. 

A szülőotthon volt-nincs. És 
a ConAvis? Mindkét akció kiha-
tással van a város foglalkoztatott-
ságára: növeli a munkanélküliek 
számát, csökkenti a város bevételét. 

- A ConAvis törökszentmiklósi 
gyárának részleges bezárása, a vá-
gósor leállítása szintén a 94-98-as 
ciklushoz kapcsolódik. Szerettem 
volna ezt megakadályozni. Sajnos, 
nem találtam megfelelő eszközt eh-
hez. 

Minden létezőt megtett, amit 
lehetett? 

A törökszentmiklósi Barom-
fifeldolgozó sorsát a mintegy 20 
évvel ezelőtt hozott döntés pecsé-

telte meg, mely ismereteim szerint 
megyei pártbizottsági szinten került 
meghozatalra. Amikor is úgy hatá-
roztak. hogy nem Török-
szentmiklóson fejlesztik tovább a 
meglévő baromfifeldolgozót, hanem 
Zagyvarékason egy újat építettek. 
Többször tárgyaltam az új tulajdo-
nos képviselőivel és a Földműve-
lésügyi Minisztérium közigazgatási 
államtitkárával. Itt egyedüli siker az 
lett volna, ha ez a több. mint 60 
éves tevékenység a jövőben is jelen 
lehetne városunkban. E részleges 
lezárással városunkban emelkedett 
a munkanélküliség. Romlott a 
munkakörülményük azoknak is, 
akik vállalják az átjárást 
Zagyvaré kasra, hiszen többnyire 
családanyáknak kb. 74 km-t kell 
naponta utazni. A tulajdonos képvi-
selője ígéretet tett egy 
továbbfeldolgozó fejlesztésére, 
töltelékárugyár, konzervüzem léte-
sítésére, azonban ez ideig e vonat-
kozásban érdemi intézkedés nem 
történt. Marad a száraz tény: a vá-
gást leállították. 

- Augusztusi számunkban köz-
zétettük az 1998. évi intézmény-
felújítási munkálataikat költség-
helyenkénti bontásban. Itt kiemel-
ném az egyik tételt, mely a Pol-
gármesteri Hivatal ablakainak 
cseréje. Rögtön adódik a kérdés, 
hogy miért volt erre szükség? 

- A Polgármesteri Hivatal 
ablakcseréjének második üteme 
zajlott ebben az évben. A meglévő 
ablakok még az épülettel azonos 
korúak voltak. A keretek nagyon 
nagy üvegfelületet fogtak össze, 
ezért elvetemedtek, rosszul zártak. 
Az épületben folyamatosan ke-
reszthuzat volt még viszonylag kis 
légmozgás esetén is, és a fűtési 
időszakban az energia nagy része 
a szabadba távozott. Kényszerű-
ségből hajtottuk tehát végre az 
ablakcserét, melyet még tovább 
kell folytatni az épület nyugati ol-
dalán is. 

„...A nagypolitika je-
lentős szélfúvása is úgy 

érintett, mintha egy 
könnyű kis papírhajó-
ként lebegnék a víz fel-

színén " 

- A fenti kérdéseimet Szegő 
Jánoshoz, a város polgármester-
éhez intéztem. Most viszont, ha 
megengedi, szeretnék feltenni egy 
pár személyes jellegű kérdést. 
Először is: hogyan élte meg a 
családja nyolc évvel ezelőtt, hogy 
a férj, a családapa egyik napról 
a másikra közéleti személyiség. a 
város első embere lett? Mennyi-
ben változtatta ez meg a család 
korábbi, megszokott életét? 

- Alapvető változást hozott, 
mert korábban tanárként dolgoztam 
1990. november 9-ig, a választáso-
kig. November 12.-én reggel né-
hány órát még tanítottam is. Ez egy 
hétfői nap volt, ezt nem felejti el az 
ember. Azóta dolgozom itt. a Pol-
gármesteri Hivatalban. A feleségem 
az új helyzetet tudomásul vette, és 
szinte erőn felül próbálta a rá há-
ruló többletfeladatokat jól megol-
dani. 

- És a gyermekei? 
- Ma már a kisebb fiam is 21 

éves, negyedikes főiskolás, a na-
gyobbik pedig villamosmérnök, 
már két éve dolgozik. Az új hely-
zetben úgy érzékeltem, hogy a fi-
aim ís igyekeztek erejükhöz mérten 
részt vállalni a családi feladatokból. 
Azzal, hogy polgármester lettem, 
tudtam, hogy új, felelősségteli fel-
adatot vállaltam, talán ennél nehe-
zebb feladatot az életemben nem is 
tudok felvállalni. Törekedtem ezt a 
munkát is legjobb tudásom szerint 
tisztességgel, becsülettel ellátni. 
Szerencsére a Jóisten erőt és egész-
séget is adott hozzá. Csupán azt 
éltem meg nehezen, hogy a csalá-
dommal olykor kevesebbet tudtam 
együtt lenni. 
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- Mennyire teszik edzetté az 
embert a kudarcok? Hogyan lehet 
ezt megélni? Netán kialakult egy 
védekező rendszer? 

Nagyon rossz érzés, amikor 
tehetetlennek érzi magát az ember. 
A ConAvis-szal kapcsolatban gyak-
ran éreztem tehetetlenséget, sőt volt 
olyan időszak, amikor még a nagy-
politika jelentős szélfúvása is úgy 
érintett ebben a kérdésben, mintha 
egy papírhajóként lebegnék a víz 
felszínén. A kudarchoz hozzá-
edződni nem lehet, de nem is akar-
tam. Nem szeretném, ha úgy vál-
tozna meg a magatartásom, hogy 
túl tudjam magam tenni azon, amit 
igazságtalannak ítélek meg. Azon-
ban tovább kell menni. Az energi-
ámat a következő megoldásra váró 
feladatra kell összpontosítani, amit 
meg tudok oldani, mert annak meg 
nem oldása már egyértelműen raj-
tam múló mulasztás lenne, és ezt 
én nem engedhetem meg. 

- Polgármester Úr! Köszönöm 
a beszélgetési. 

(S) 

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 

A FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 
KIRENDELTSÉGEI: 

FEGYVERNEK, ÖRMÉNYES, KENDERES, TISZABÖ, TI SZARÓ FF, 
KÉTPÓ, TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KISÚJSZÁLLÁS 

az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat kínálja Ügyfelei számára: 
- a jelenlegi betéti formákon kívül ajánljuk az Életciklus be-

téti csomagot. Előtakarékossági idő: 3-5 év. 3 előta-
karékossági betétből lehet választani: Tanulmányi, Család-
alapítási előtakarékossági betét. Kegyeleti betét. Minimum 
elhelyezhető összeg: havi 500 Ft. Szerződés teljesítése és 
többletbefizetés esetén kamatprémium jár. Ajándékozni is 
lehet kedvezményezett megjelölésével. 

- Lakás külső és belső felújítására, bővítésére, karbantartá-
sára igénybe vett pénzintézeti hitelre 3 % kamatkedvez-
ményt biztosítunk. 

- Lakossági folyószámla, bankszámla vezetést ajánlunk 
Ügyfeleink számára. Olcsó számlavezetés mellett mindkét 
számlához folyószámla hitel igénybevételére van lehetőség. 

- Folyószámlával rendelkező ügyfelek bankkártyát igényel-
hetnek. Kártyaelfogadó helyek: MOL kutak. ÁFÉSZ egyes 
üzletei. Készpénzfelvételi lehetőségek: egyes bank-
automaták, takarékszövetkezetek POS termináljai. 

- Sajnálattal közöljük ügyfeleink számára, hogy a TITÁSZ 
megbízásából áramszámlák készpénzes befizetéseit szep-
tember 30-tól nem tudjuk teljesíteni. Ajánljuk a kényelmes, 
olcsó, gyors, lakossági folyószámlával történő áramszámla-
kiegyenlítést. Várjuk ügyfeleink megbízásait, ne töltse sor-
ban állással idejét. 

- Fegyvernek. Tiszaroff. Törökszent miklós. Kisújszállás te-
lepüléseken beindítottuk a valuta vétel-eladást. 

- Minden kirendeltségünkön készséggel állunk az Ügyfelek 
szolgálatára. 
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1998. szeptember AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Emelkednek a gyermekétkeztetés 
térítési díjai 

Szeptember l-jétől átlagosan 7,4 %-kal növekednek az önkor-
mányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjai. 
A Székács E. Mg.-i és Élelmiszeripari Szakközépiskola konyhája 5 
%-os, a Városi Bölcsödé 12 %-os, míg az Összevont konyha 10 %-
os emelést tart szükségesnek. A gimnazisták étkeztetését ellátó 
ÁFÉSZ-konyha nem kért nyersanyagnorma-emelést. 

Fizetendő díjak (12 %-os ÁFÁ-val): 

Intézmények: Térítési díj: 
Bölcsőde 
(Bölcsőde konyhája) 146,-
Óvodák 
(Bölcsőde konyhája, Összevont konyha) 156,-
Általános iskolák 
(Összevont konyha) 
Diákotthon: 255,-
Napközi: 175,-
Bercsényi Miklós Gimnázium 
(ÁFÉSZ-konyha) 260,-
Székács E. Szakközépiskola, 
Lábassy J. Szakképző Iskola 
(Székács-konyha) 272,-

Szeptember közepétől őrködnek 
a mezőőrök 

Mint arról már lapunkban beszámoltunk, Törökszentmiklós Vá-
ros Önkormányzata ez év júliusában határozatot hozott a mezőőri 
szolgálat létrehozása tárgyában. A Gazdasági Ellátó és Vagyonke-
zelő Iroda elvégezte a felmérést, amely azt mutatja, hogy a város 
közigazgatási határain belül található mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlanok és zártkertek tulajdonosai támogatják, sőt kifejezetten 
kérik az őrzés megszervezését. 

Az iroda szeptember 15-től kezdődően - az őrzendő terület 
nagyságát figyelembe véve - 7 fő mezőőr beállítását tartja indokolt-
nak. A szolgálat tagjainak munkáltatója a Polgármesteri Hivatal 
lesz, munkájukról a jegyzőnek tartoznak beszámolni. Az induláshoz 
szükséges összeg az egyéb járulékos költségekkel együtt megha-
ladja a 9 millió Ft-ot (ennek 50 %-a ez évben állami támogatásként 
visszaigényelhető). A mezőőrök egységes téli-nyári formaruhát 
kapnak, és a körzet bejárásához segédmotoros kerékpárt használ-
nak. Felszerelésükhöz tartozik továbbá egy sörétes lőfegyver, gáz-
spray, mobiltelefon, távcső és fényképezőgép. 

A termőföld, zártkert tulajdonosa járulékot köteles fizetni, ki-
véve erdő, halastó és védett természetvédelmi terület esetén. 

A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre: 
szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén 250 Ft/ha 
öntözőberendezéssel ellátott szántó esetén 500 Ft/ha 
konyhakerti növények termesztésére használt 
szántó és gyümölcsös esetén (100 m2 fölött) 1000 Ft/ha 
zártkert esetén 1000 Ft/ha 

Mire futja a költségvetésből? 

A féléves zárlati munkák miatt 
szükségesnek bizonyult az önkor-
mányzat 1998. évi költségvetésének 
módosítása, amely a már betervezett 
feladatok megvalósításán túl további 
fejlesztési, felújítási és egyéb célok 
elérését teszi lehetővé. 

Az egészségügyben a minimum-
feltételek teljesítését segíti 2 db fogá-
szati szék beszerzése. Erre 3. 960 ezer 
Ft jut az általános tartalékból, a hi-
ányzó részt Tiszapüspöki, Tiszatenyő 
és Kuncsorba önkormányzata, illetve a 
már júliusban elfogadott határozat 
szerinti forrás biztosítja. 

Az intézményfelújítási munkákkal 
kapcsolatban pótigény merült fel: a 
Lábassy János Szakképző Iskola Kol-
légiumának egyik zuhanyozójában ki-
javítják a lefolyórendszert, és a Pol-
gármesteri Hivatalban sor kerülhet a' 
radiátorok festésére. 

Befejeződik a Tóth Árpád és a 
Kassai út, továbbá Surjányban a 
Gesztenyefa út 1997-ben elkezdett út-
építése, és az önkormányzat támogatja 
a Laborfalvy, Munkácsi és a Szellő út, 
valamint a Teleki 1. - Bihari - 4-es 
főút közötti 200 méteres szakasz 

útalapépítését. Elvezetik a csapadék-
vizet a Vásárhelyi és Toldi úton, ezért 
250 ezer Ft-tal megemelték az e célra 
tervezett keretet. 

Folytatódik a buszváró pavilonok 
cseréje. Ez évben további hármat te-
lepítenek a 4-es főút mentén, igényes 
kivitelben. 

Klímaberendezést káp a házas-
ságkötő terem, ennek ára - beszere-
léssel együtt - 1.600 ezer forintjába 
kerül az önkormányzatnak. 

A képviselő-testület 2.478 ezer Ft 
erejéig támogatja a Mindszenty-
szobor felállítását és a körülötte lévő 
emlékhely kialakítását, ugyanakkor a 
Városfejlesztési Alapítvány is ad 
félmilliót e célra. 

Külön megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján a testület egymillió 
Ft-ot biztosít a TSE Labdarúgó Szak-
osztályának működéséhez. Az összeg 
felét azonban havonta, 100 ezres 
bontásban utalja át, azzal a feltétellel, 
ha a megyei bajnokság tabelláján leg-
alább az első hat között szerepel a 
csapat. 

Szűcs 

Az alapítvány nem pályázik... 

Augusztusi számunkban beszámoltunk az értelmi 
fogyatékosok nappali foglalkoztatója körül zajló vitá-
ról. A képviselő-testület július 16-i határozata szerint a 
jövőben az önkormányzat, vagyis a Szociális Gondozási 
Központ működteti a Batthyány út 102. sz. alatti in-
tézményt. 

Az átadás leltár szerint meg is történt, az otthagyott 
felszerelési tárgyak azonban csak a minimális működé-
si feltételeknek felelnek meg. A Kézenfogva - 1990. 
Törökszentmiklós Alapítvány kuratóriumának elnöke 
kérte, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítsék 
az alábbiakat: „Tiltakozom az alapítvány vagyonának 
megállapodás nélküli átvétele ellen. Az épület haszná-
lati módját az alapítvány az önkormányzat engedélyé-
vel megváltoztatta, kb. 4,5 milliós beruházással. Tilta-
kozom az alapítvány akarata ellenére ellenszolgáltatás 
nélkül történő átvétel ellen." 

Úgy tűnt, hogy az átadás után sikerült pontot tenni 
az ügy végére. Miért került ismét a testületi ülés elé a 
téma? Ennek oka, hogy a kuratórium elnöke újabb pá-
lyázati lehetőségekre hívta fel az önkormányzat figyel-
mét. Erre azonban csak akkor lenne lehetőség, ha az 
alapítvány - mint non-profit szervezet - működtetné a 
foglalkoztatót, ezért az elnök beadványban kérte az in-
tézmény visszaadását. A képviselők többsége azonban 
elutasította a júliusban elfogadott határozat módosítá-
sát. 

Sz.Zs. 
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A képviselő-testület leg-
utóbbi ülésének egyik napiren-
di pontja volt a városi televízió 
alapításának kérdése. Augusztus 
27-én azonban - enyhén szólva 
- irreálisnak tűnt a tervezett 
szeptember elsejei indulás, mert 
mint kiderült, egyelőre nemcsak 
az önálló műsorszórásnak, ha-
nem a részben már kiépített ká-
beltévés hálózaton történő su-
gárzásnak sincsenek meg a 
technikai és anyagai feltételei. 

Mint az köztudott, váro-
sunkban a '90-es évek elején 
megindult a kábeltévés hálózat 
kiépítése. A munkálatokat a 
TELECOOP Kft. végezte, amely 
azóta csődeljárás folytán meg-
szűnt. A hálózat és a szolgálta-

tás 1998. elején a DOLBY GM 
(Debrecen) tulajdonába került, 
aki megkezdte a hálózat re-
konstrukcióját. Jelenleg mind-
össze 87 előfizetőt tartanak 
nyilván, de ez év végéig 1000-re 
kívánják bővíteni a csatlakozási 
pontok számát. 

A műsorterjesztő (DOLBY 
GM) és a leendő műsorkészítők 
tervei szerint a kábeltévés adás 
beindítása három lépcsőben, az 
előfizetők számának függvényé-
ben valósulna meg. Az első lép-
cső tervezett műsorideje: hétfőn 
18,30-tól 19,30-ig, az ismétlésre 
pénteken 18 órakor kerülne sor, 
majd az előfizetők számának 
növekedése után az adásidő 2 
óra 30 percre bővülne. 

Távlati terv 

a városi tv 
Másik lehetőség az önálló 

műsorszóró berendezéssel tör-
ténő sugárzás lenne. Ez jelentős 
beruházás, hiszen az adóberen-
dezés közel 10 millió Ft-ba, a 
stúdió berendezése 6-6,5 millió 
Ft-ba kerülne (ÁFA nélkül), és 
a becslés szerint havi 70-80 ezer 
Ft frekvencia-használati díjjal 
kellene számolni. Jelenleg váro-
sunk környékén nincs TV-
műsor továbbítására alkalmas 
szabad frekvencia, és az ORTT 
megajánlása esetén is 6 hónap 
telhet el a pályázat benyújtásá-
ig. Annak megnyerése esetén 
azonban csak 24 órás műsorszó-
rásra nyílna lehetőség, amit a 
műsorkészítők nem tudnak fel-
vállalni. 

Tekintettel az előfizetők 
alacsony számára, a magas be-
kerülési költségekre és nem 
utolsósorban a város gazdasági 
helyzetére, a képviselő-testület 
a kábeltévés csatlakozás kiépí-
tését tartja ésszerűnek. Ez a 
költségkímélő változat a köz-
szolgálati televízió adásainak 
sugárzásán túl lehetővé tenné a 
telefonálási lehetőségek bővíté-
sét, vagyonvédelmi berendezé-
sek ráépítését, sőt az Internet-
csatlakozást is. A testület meg-
bízta a Műszaki Irodát, hogy az 
ügyben folytasson tárgyalásokat 
a kábelszolgáltatóval. 

Szűcs 

ÁFÉSZ - Törökszentmiklós C Q 
ÁFÉSZ Ipari Osztálya ÁFÉSZ 

Törökszentmiklós által nyújtott szolgáltatások: Töröks zentmi kl ós 

Kivitelező munkák: 
- új létesítmények kialakítása, felújítások 
- rekonstrukciós átalakítások 

Szakipari tevékenységek: 
- beton- és műkőtermékek gyártása, 
- festés, mázolás, tapétázás, 
- víz-, gáz-, központi szerelések, 
- gázkészülékek szerelése és javítása, 
- lakatosszerkezetek gyártása, 
- asztalosipari szerkezetek gyártása, javítása 

Tűzoltókészülékek javítása és ellenőrzése 
Villamos motorok javítása, újra tekercselése 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT A JÓ MINŐSÉG, 
A MEGBÍZHATÓSÁG, A SZOLÍD ÁRAK JELLEMZIK! 

Mottónk: A megrendelőt nemcsak megszerezni kell, 
hanem tudni kell őt megtartani, 

V Á R J U K Ö N Ö K E T ! 
Központi címünk: Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139. 

TeL: 56/390-955 

MÉGIS LESZ 
MINDSZENTY EMLÉKHELY? 

Az 50 év előtti, 1948. május 7-9-i Nagykunsági Mária Napok 
ünnepségsorozatának kiemelkedő eseménye volt egyrészt a Rómá-
ból kapott Fájdalmas Mária-szobor fogadása és elhelyezése a Kál-
vária templomban, másrészt pedig az, hogy Magyarország akkori 
főpapja, Mindszenty József bíboros hercegprímás celebrált szent-
misét Törökszentmiklóson. 

A Kálvária templom búcsúja - mint arról már korábban is hírt 
adtunk - szeptember 20-án lesz. Darádi Félix, a templom plébá-
nosa az ünnepi szentmise celebrálására a jelenlegi főpapot, dr. 
Paskai László bíborost kérte fel, aki az ötven évvel ezelőtti ese-
mények helyszínén, a Hunyadi téren mond szentbeszédet. Dr. 
Laczkó Béla prépost úr kezdeményezésére az egyházközség képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy egy emlékhelyet alakít ki az ere-
deti helyszínen, Markot Imre építész javaslatára és tervei alapján. 
Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész készíti el a 
Mindszenty-szobrot. Ezt a tervek szerint bazalt és viacolor burko-
latú, illetve nyers téglafelületű emlékhely övezi majd. Kialakítá-
sával, a park átrendezésével a városnak új, szép pihenőhelye ala-
kulhat ki. 

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményében az 
elképzelt műalkotást jónak találta, azt a szükséges környezetren-
dezéssel együtt megvalósításra javasolta. A szobor és környékének 
terv szerinti felépítése előzetes költségvetés szerint 3.978.000 Ft 
lesz. 2.478.000 Ft-ot az önkormányzat biztosít, a fennmaradó ösz-
szeg közadakozásból, valamint a helyi Rk. Főplébánia hozzájáru-
lásából tevődik ki. A köztéri szobor elkészülte után a támogatók 
nevét díszes okirat örökíti meg. 

A beterjesztett határozati javaslatot Törökszentmiklós Város 
Képviselő-testülete augusztus 27-én elfogadta, és a munkálatok 
már el is kezdődtek. Remélhetőleg a szeptember 20-i búcsú nap-
ján a megújult, szép környezetben nézhetik végig az odalátogatók 
a Mindszenty szobor avatását. 

(S) 
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Hosszú ideje borzolta a kedélyeket a városban a gyakran előfor-
duló motorkerékpár lopás. Július 27-én egy helyi lakos éppen dol-
gozni ment - miközben egy kávé elfogyasztására három percre mo-
torját őrizetlenül hagyta - kétkerekűjének nyoma veszett. Miután 
hasonló bejelentések korábban is érkeztek a rendőrségre, az adatok 
alapján három személyt elszállítottak. A kihallgatás során egyikük 
elismerte, hogy ő vitte el a szóban forgó motorkerékpárt. A házku-
tatás során 58 tételnyi ismeretlen származási helyű tárgy került elő: 
motorkerékpárok, kerékpárok, gépkocsi kerekek, különböző íratok, 
stb. , jelentős értékben. Az is kiderült, hogy a város külterületét 
érintő gázolaj lopásokban is „érdekeltek". G. Lászlót a rendőrség 
őrizetbe vette, illetve előzetes letartóztatásba helyezte. Másik két 
társa szabadlábon védekezhet. 

* 
Augusztus elején egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségen, 

mely szerint ismeretlen tettes behatolt lakásába, ahonnan személyi 
igazolványát és a postai takarékszámláját tulajdonította el. A sértett 
a tényt jelezte a postán, ahová hamarosan meg is érkezett az elkö-
vető - természetesen azzal a szándékkal, hogy pénzt vegyen fel -
vesztére: Sz. Lajos helyi lakos a bűncselekmény elkövetése után le-
bukott. A rendőrségi kihallgatás után szabadlábon védekezhet. 

* 
Július végén egy külföldi rendszámú kamion sofőrje feljelentést 

tett a kapitányságon, hogy alkalmi nőismerőse meglopta: jelentő-
sebb összegű német márkát és forintot tulajdonított el tőle. A dolog 
pikantériája, hogy „bizonyítékul" a hölgyet is behozta a rendőrségre, 
aki ez ellen nem is tiltakozott. A kamionos a futó ismeretséget a 
fegyverneki Magyar-vendéglő parkolójában kötötte, ami úgy tűnik, 
sokba került: alkalmi partnere a lopás tényét nem ismerte el. Ennek 
ellenére a tények alapján a rendőrség vádemelési javaslatot tett, ami 
- miután a sértett külföldi állampolgár - hosszadalmas procedúrá-
nak ígérkezik. A gyanúsított szabadlábon védekezhet. 

* 
Ugyancsak július végén tett bejelentést a város keleti részén la-

kó házaspár, mely szerint ismeretlen személyek - míg ők dolgoztak 
- behatoltak a lakás udvarára, ahonnan baromfit, alumíniumlemezt 
és egyebeket loptak el. Az elkövetők a melléképületen a cserepet is 
megbontották. A helyszíni szemle kiderítette, hogy feltehetően 
gyermekkorú bűnelkövetőkkel van dolga a rendőrségnek. Az adat-
gyűjtés során K. J. gyermekkorú személy került gyanúba, aki elis-
merte, hogy hasonló korú társaival együtt követte el a bűncselek-
ményt. Az is a felszínre került, hogy már korábban is követett el ha-
sonló lopást, de a tulajdonosok ezt akkor nem jelezték, miután „csak 
apróságok" tűntek el. A rendőrség illetékesei támogatják K. J. 
gyermekkorú személy intézeti elhelyezését. 

* 
Tragédiával végződött július utolsó napjaiban a tiszai fürdőzés 

Fegyvernek - Tiszabő határában. Három fiatalkorú tiszabői leány a 

megáradt, veszélyes örvénylésekkel tűzdelt folyószakaszon fürdött, 
a gáttól néhány méterre. Veszélybe kerülve egyikük ki tudott úszni a 
partra és segítségért kiáltott, míg a vízben maradt két társa ágakba 
igyekezett megkapaszkodni a sodrás ellen. Az éppen arra autózó há-
rom férfi közül kettő - Cservák Krisztián és Nagy János tiszabői la-
kosok - a bajbajutottak mentésére siettek, a parton maradt társuk 
pedig telefonon kért segítséget. Annál is inkább, mert odaérkeztük-
kor az egyik kisleányt elsodorta a víz és elmerült, a másikat pedig 
sikerült a két bátor, önfeláldozó férfinak kimenteni. A szerencsétle-
nül járt gyermeket a tragédia bekövetkezte után néhány órával ké-
sőbb a tűzoltók emelték ki holtan a folyóból. 

* 
Augusztus 9-én a helyi Rendőrkapitányság járőrei őrizetbe vet-

tek egy 24 éves német állampolgárságú férfit, aki fizetés nélkül tá-
vozott egy szolnoki OMV-kúttól. A férfi egy Mazda személygépko-
csival érkezett a benzinkúthoz, majd mintegy tízezerforintos tanko-
lás után kereket oldott. A gyors rendőri intézkedés eredményeként 
hamar horogra akadt, s gyorsított eljárással került bíróság elé. Tettét 
a rendőröknek azzal indokolta, hogy „csak vicc volt", s kíváncsi 
volt, hogy mi fog történni. 

* 
Július és augusztus hónapokban közlekedési balesetek is adtak 

bőven munkát a rendőrség illetékeseinek. 
így többek között a város külterületén egy búzatáblán kötött ki 

egy személyautó, akinek a vezetője feltehetően ittas volt. Annál is 
inkább, mert áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, majd ten-
gelye körül többször megpördülve landolt a gabonatáblán. A gépko-
csiban 3 millió forint kár keletkezett. 

Ugyanebben az időszakban - július derekán - az Úttörő úton 
egy mezőgazdasági vontató vezetője az erőgépre szerelt tárcsával 
megrongált egy parkoló Ladát. Később kiderült, hogy a baleset a 
vontató vezetőjének ittassága miatt következett be. 

Ugyancsak az ittasság számlájára írható fel annak a segédmoto-
rosnak a balesete, aki az egyik útkereszteződésben megcsúszott a 
nedves úton, s szerencsére kulcscsonttöréssel és a motorban kelet-
kezett némi kárral - no meg a rendőrségi eljárással megúszta. 

Augusztus 3-án délután egy személyautó vezetője nem adta meg 
az elsőbbséget egy IFA teherautónak, s az útkereszteződésben a két 
jármű összeütközött. A személygépkocsi öt utasa közül egy buda-
pesti nő kulcscsonttörést, a másik négy pedig nyolc napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. A két járműben több mint 600 ezer fo-
rint kár keletkezett. 

* 
Sajnos a tettlegesség sem hiányzott a nyári hónapok listájáról: 

augusztus elején egy hatvanhat éves helyi férfit szállítottak kórház-
ba, mert - szóváltás után - veje bántalmazta. Az idős férfi kéz-
csonttörést szenvedett. 

Július végén egy törökszentmiklósi nőt szállítottak a mentők a 
kórházba, akit férje olyan súlyosan bántalmazott, hogy szegy-
csontja eltörött. 

* 
Július közepén egy hajléktalan kért segítséget a rendőrségtől, 

mivel ismerősei - állítása szerint - elvették tőle 90 ezer forintját, 
míg ő egy éjszakai szórakozóhelyen elaludt. Az illetékesek ki-
hallgattak egy férfit, aki ugyan elismerte a lopást, de a pénzt nem 
tudta előadni. 

H. M. 

HUMOR 
A rendőr megállítja az autóst* é$ határozottat* figyel-
mezteti; 
- Ön rossz irányba halad az egyirányú utcában, 
A férfi nyugodtan válaszol; 
- Honnan tudja? Hiszen fogalma hová «tegyek! 

B O H Á C S 
BIZTONSÁGTECHNIKAI BT 

pfeesszionális vagyonvédelmi és riasztóberendezések tervezése, kiépítése, 
^fí / üzemeltetése garanciával: 
l|jp - Üzlethelyiségekbe, irodákba, raktárhelyiségekbe 
íji - 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 
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 
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Mindenben minden legyek gyermekeimnek" 

HARMINCNÉGY ÉV A TANÁRI PÁLYÁN - vázlatosan 
Kiss Sándor, a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Általános Iskola biológia-földrajz-testnevelés szakos tanára az 

ez évi pedagógus napon vehette át az akkori belügyminisztertől, Kuncze Gábortól az Esterházy Miksa-emlékérmet. A 
díjat - amelyet a legutóbbi időben alapítottak - a sport mecénásáról nevezték el. A minden évben a szakterületen leg-
eredményesebben munkálkodó jelöltnek adományozzák, megyénként két főnek. Tavaly hasonló alkalommal az Arany 
Katedra-díj birtokosa lett. E rangos elismerések azt sejtetik, hogy mögötte átlag feletti évtizedek szorgoskodása áll. 
Beszélgetésünk is ezt firtatta. 

- Mit mond neked az 
iménti Pestalozzi-idézet? 

- Azt, ami a pedagógiai 
hitvallásom: a gyermekszere-
tetet, az igényességet, a pon-
tosságot, a példamutatást. Meg 
azt is többek között - s erre 
büszke vagyok hogy az el-
múlt 34 év alatt egyetlen szülő 
sem keresett meg, hogy panaszt 
tegyen, vagy elégedetlenségét 
fejezze ki a munkámmal kap-
csolatban. Azt is jelenti szá-
momra, hogy hü maradjak első 
és egyetlen munkahelyemhez, 
iskolámhoz, a „Hunyadi-
útihoz", a tanításhoz és a 
gyermekekhez: annál is inkább, 
mert másfél évtized alatt kaptam edzői, 
szakfelügyelői, tanácsi apparátusi és 
igazgatói ajánlatot is. Egy időszakban 
hívtak' a szakmunkásképzőbe, majd a 
gimnáziumba is. Maradtam. 

- Valaha a „Bercsényi" tanulója 
voltál. Mit őrzöl ma az emlékeid között? 

- A középiskola meghatározó volt 
számomra, hiszen kedvelt és szeretett ta-
náraim szakjait választottam: Szabó Fe-
renc a testnevelést tanította, és osztályfő-
nököm is volt, Lukács Ferenc a biológiát, 
Haris Károly pedig a földrajzot. Az 1960-
ban érettségizett híres IV. c-ből mindenki 
továbbtanult. Nagyszerű „csapat" volt. 

- A testnevelést végig tanítottad. A 
másik két. tárgyadat? 

- A pályakezdés után vagy öt évig 
mindhárom szakomat tanítottam, majd a 
biológiát húsz éven keresztül, aztán a 
munkamegosztás úgy hozta, hogy a test-
nevelés került előtérbe. Közben ilyen 
irányba is „szakosodtam". hiszen megsze-
reztem a kézilabda edzői, valamint az 
úszás- és kosárlabda oktatói oklevelet. A 
két-két évi biológia és testnevelés komp-
lex továbbképzés meg ráadás volt. Hajda-
nában vagy másfél évtizedig tanítottam a 
felnőttoktatásban is, melyet öt évig ve-
zettem. 

Melyek voltak a kiemelkedő sport-
eredmények, amelyek a „ szárnyaid alatt" 
születtek? 

A „ múzeum " és gazdája 

- Melyikkel is kezdjem? Kézilabdá-
ban 1973-ban az úttörőolimpia területi 
döntőjén III. helyezés; atlétikából több 
városi és körzeti bajnokságon az első hely 
mellett 1983-ban és 1988-ban 
négytusában megyei egyéni és csapatbaj-
nokságot nyertünk; tornában országos te-
rületi bajnokságon V. helyezés; kosárlab-
dában megyei I. és III. helyezés; labdarú-
gásban például 1983-ban a TV-ben sze-
repeltünk a „Pályán maradni" vetélkedőn. 
Ezek a legfontosabbak, de van még né-
hány. Ezt leginkább az iskolában lévő 
szobám falán sorakozó oklevelek, érmek 
mutatnák be teljességgel. 

- Igen, már magam is láttam. Tényleg 
valóságos oklevél- és érem-múzeum. 
Több jeles sportoló nevelkedett, amely-
ben részben a te munkád is benne van. 
Tudnál néhány névvel „szolgálni'? 

- Hogyne! Valamikor a „Hunyadiba" 
járt Junó Ferenc, aki több ifjúsági és juni-
or bajnokságot nyert és ott volt a párizsi 
világbajnokságon-; Szlávik János, Bécs-
ben III. helyezett lett a junior világbaj-
nokságon; Gönczi Rudolf válogatott 
ökölvívó olimpikon; Bukta Csaba NB I-
es kézilabdás; Porhanda Balázs és János 
NB I/B-ben játszó labdarúgók; Molnár 
Erzsébet és Németh Mária országos ifi-
bajnokságot nyert atléták. Öröm számom-
ra az is, hogy jó néhány testnevelő tanár 
is lett a volt tanítványaim közül. 

- Ugy tudom, közremű-
ködtél a város és a megye 
sportéletében is edzőként, vagy 
éppen tisztségviselőként. 

- Ebből is lehet egy csokrot 
kötni. Tíz évig a Városi Kézi-
labda Szövetség elnöke voltam, 
valamivel több ideig az Általá-
nos Iskolai Sportbizottság el-
nöki tisztét láttam el, s 10-14 
iskola sportversenyeit irányí-
tottam, öt évig a Diák Sportbi-
zottságot vezettem. Edző vol-
tam tizenhárom évig a városi 
kézilabda csapatnál, akik akkor 
a megyei I. osztályban játszot-
tak, egy időszakban a Ruházati 
KTSZ leány foci és kézilabda 

csapatánál, öt évig a helyi serdülő leány 
kosarasoknál, ugyanennyi ideig a Tiszatáj 
Tsz. fiú kéziseinél. Aztán, többek között 
24 évig úszást oktattam iskolai és városi 
szinten. Körülbelül ennyi éven keresztül 
vettem részt az iskolai táborok munkájá-
ban is. 

- Tényleg gazdag a repertoárod! Az 
illetékesek méltányolták eredményeidet, 
közmunkádat? 

- Igen. Az Oktatásügy Kiváló Dolgo-
zója kitüntetést megkaptam, majd később 
a Gyermekekért Érdemérmet. 1980-ban 
jutalomként a moszkvai olimpián vehet-
tem részt, 1986-ban Vezető Padagógus 
címben részesültem, és még voltak to-
vábbiak is. Elégedettnek érzem magam. 

- Milyenek ma a feltételek az iskolai 
testneveléshez és a sporthoz? 

- Átlagosak. Volt jobb is. Például -
ugyan rég volt, de szívesen emlékszem 
vissza - 1964-70 tájékán, amikor Lázár 
Barna bácsi volt az igazgató. Felkarolta, 
támogatta a testkultúrát, igazi pártfogó 
volt. 

Apropó! Hány igazgató irányítása 
alatt „követted eV' mindazt, amiről be-
szélgettünk? 

- Öt, a jelenlegi igazgató kollégám a 
hatodik. 

Herczegh M. 
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SZENT ISTVÁN NAPJÁRÓL 
Nagyon gazdag programmal készült városunk az augusztus 20-i állami ünnepre. Már előző este mindenki megta-

lálhatta a neki tetsző szórakozást, aminek fénypontja természetesen a várva várt, színpompás tűzijáték volt. Az időjá-
rás ugyan nem volt kegyes hozzánk, szerencsére mégis sikerült a tervek szerint lebonyolítani mindent. 

Az ünnepi megemlékezés 20-án 17 órakor kezdődött. Amíg 
éveken keresztül csak a katolikus főtemplom falánál gyűltek össze 
az ünneplők, addig az idén léptek néhányat, befelé! Az elhangzott 
vélemények szerint a mostani programhoz méltóbb és megfelelőbb 
helyszínt nem is lehetett volna találni. A szépen felújított templom 
ünnepi körülményeket teremtett, akusztikája pedig ideális a min-
denkori hangversenyek megrendezéséhez. 

Sülye Károlyné, a Művelődési Központ igazgatója üdvözölte az 
egybegyűlt közönséget, akik teljesen megtöltötték a hatalmas épü-
letet. Szegő János polgármester az önkormányzat nevében szólt a 
nyolcadik alkalommal megrendezett Szent István-napi ünnep je-
lentőségéről. Nagy királyunk néhány kiváló jellemvonását említette, 
kiemelve közülük a melegszívű, családját szerető embert. Államfői 
érdemei közül egyik legnagyobb az, hogy ma itt élünk és megva-
gyunk! 

István József, az FKGP Jász-Nagykun-Szolnok megyei ország-
gyűlési képviselője szintén első királyunk nagy tetteit méltatta, aki 
abban a kedvezőtlen politikai helyzetben megteremtette a független 
és keresztény magyar államot. Megmentette az országot a széthul-
lástól és az ő segítségével válhattunk önálló nemzetté. Szent István 
király teste kicsi, de lelke nagy és merész volt. E harcias, bölcs, 
igazságos és okos embernek a halála után negyvenöt évvel találták 
meg épen maradt jobbját, amit azóta is szent ereklyeként tisztelünk. 
Népünk minden korban nagy odaadással és lelkesedéssel ünnepelte 
ezt a napot, amikor tehette. 

Mire kötelez bennünket a Szent Istváni örökség? Önfegyelemre, 
alkotó munkára, bölcsességre, a társadalmi értékrend helyreállításá-
ra, a törvények betartására! Vajon honnan vette az erőt feladatai 
végrehajtásához a nagy király? Komolyan hívő, rendszeresen imád-
kozó ember volt, aki hatalmas küldetéstudattal rendelkezett. Ehhez 
nem szégyellte Istent hívni segítségül! 

A szép gondolatokat hasonlóképpen folytatta Vitai András 
színművész, akinek műsorában Illyés Gyulának „Haza a magasban" 
című költeménye, Kányádi Sándortól a „Halottak napja Bécsben" 
(reszlet) dalban, gitárkísérettel, majd Ratkó Józseftől István király 
imája hangzott el. 

A rendezvény második felében a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
ünnepi hangversenye következett. Vivaldi, Mozart, Bach és Flaydn 
műveket szólaltattak meg Bali József vezényletével. Szólisták 
Szatmáriné Stimm Emese, Szöginé Bondor Erika és Bali Gábor 
voltak. Közel masfel orás művészi műsoruk felejthetetlen élményt 

szerzett hallgatóságuknak. A Búcsú szimfónia „szemléletes" 
tyás befejezése nem mindennapos látvány volt. 

gyer-

Néhány „ alkotás " a beérkezett kalácsok közül 
Kenyérszentelés és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kalácsfonó 

verseny eredményhirdetése zárta az ünnepséget. A pályázatra érke-
zett szebbnél szebb, ötletesen elkészített kalácsokat már reggel ki-
állították, és a látogatók egész nap zsűrizhették. A több, mint 300 
közönségszavazat alapján sorrendben a következők kaptak diplo-
mát, í 11. díjat: 

I. Ünnepi kalács (Farkas Istvánné, Szolnok, Sütőipari Rt.) 
13. Napsugár nevű kalács (Szabó László, Flamand Pékség) 
LQ. Kalácsos kosár (Varga Károly, Szolnoki Sütőipari Rt. Mezőtú-
ri Üzeme) 
IV. Lakodalmi kalács (Jelenfi János, Kengyeli Péküzem) 
V. Nagypénteki fonatos kalács (Tekse Andrásné háziasszony, T. 
miklós) 
VI. Dédi mazsolás kalácsa (Stummer Sándorné háziasszony, T. 
miklós) 
Nívódíj: Zakar István (Péküzem, T. miklós) 

A díjakat Szegő János polgármester, a Törökszentmiklósi Sü-
tőipar és a Polgári Kör biztosította a nyerteseknek. 

Hajnal Jné 
Fotók: Árvái János 

EZ IS „TISZTA FORRÁSBÓL" SZÜLETETT 

Képünk a kiállítás megnyitóján készült 

A törökszentmiklósi „ARANYFONAL" kézimunkaszakkör 
kiállítást rendezett a Mezőkövesdi Háziipari Szövetkezet mun-
káiból a Helytörténeti Gyűjteményben. A matyó hímzések ha-
zájából érkezett gyönyörű terítők, futók, díszdobozok, tűpár-
nák, albumok, babák szívet-lelket gyönyörködtető tárlata mél-
tán váltott ki csodálatot és ámulatot a nézőkből. 

Néhány gondolat a hímzések történetéből: A különböző anya-
gokra (gyolcs, klott, bársony, selyem) eleinte csak 6-7 „íróasszony 
vitte fel a mintát, amit régebben pamuttal, gyapjúfonallal, most in-
kább selyemfonallal hímeznek. A minták tömöttek, a rózsák, tuli-
pánok kitöltik a teret. Valaha a szűcsmesterek díszítőelemeiből ke-
rültek át a hímzőasszonyokhoz. Régen piros és kék volt a hímzés, 
ma sokszínű. A leghíresebb népművész íróasszony Kis Jankó Bori 
néni volt, aki így vallott saját magáról: 

„Jó életem volt, mert mindig virágok közt voltam." 
Ez így igaz, mert keze nyomán egész esztendőben „nyíltak a vi-

rágok". Ö hozta létre a Matyó Szövetkezetet. 
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Mezőkövesd mellett még Tard és Szentistván is a Matyó-
föld része. Tardon szines keresztszemes hímzeseket készítenek, 
ez itt most nem szerepel a kiállított anyagban. Szentistvánon 
rozsas-madaras motívumokat használnak. 

A kiállítást Bihari József, a Kulturális, Szervező és Szol-
gáltató Iroda munkatársa nyitotta meg, és ismertette a gyönyörű 
kézimunkák eredetét. 

Ezeket látva, nem lehet megkerülni a kérdést: Megmarad-e 
a magyar népnek ez a nagy kincse, büszkesége, vagy a pénzhi-
ány ennek a sorsát is megpecsételi? Ha kihalnak a 
hímzőasszonyok, lesz-e utánpótlás? Biztosítják-e nekik az 
anyagszükségletet és a megélhetést? Jó lenne hinni, hogy ebben 
nem a 24. óra utolsó perceiben járunk! 

A rendezők köszönetet mondanak Szegő János polgármes-
ternek es Kerezsi Jenőnek, a Kulturális, Szervező és Szolgáltató 
Iroda vezetőjének, amiért ez a kiállítás létrejöhetett, de nagy 
érdeme van benne Herkely Istvánnak, a Béke Mg. Szövetkezet 
nyugdíjas népművelőjének is, aki személyesen járt közben Me-
zőkövesden, és vállalta a felelősséget az elhozott és bemutatott 
értékes anyagért. 

A kiállítás még szeptember 13-ig megtekinthető a nyitva 
tartási időben, és vásárolni is lehet kisebb hímzett használati 
tárgyakat. Kár lenne kihagyni! 

Hajnal Jne 
Fotó: Árvái J. 

/ 
^ Z IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA\ 

I id. Galsi György: 
A M I K O R O S Z T Á L Y U N K E L E T U T J A 

(Részlet) 

Megettük kenyerünk nagyobbik darabját , 
Talán már maholnap fe j fánkat faragják. 
Rávésik nevünket: élt ennyit és ennyit, 
Ugyan kit érdekel, mit csináltunk s mennyit . 

Ennyi volna csupán az emberi élet? 
Küzdelmes munkánkér t ez a végítélet? 
Nem egyezünk bele. a jussunkat kérjük! 
Ne ijedjetek meg, kevéssel beérjük. 

Itt állunk az őszben megfáradt tagokkal 
Romló egészséggel, sajgó csontjainkkal . 
Hiába t i tkolnánk, a lelkünk is sebzett. 
Pedig kemény sorsunk ugyancsak megedzett . 

Nyissuk fel hát csöndben az emlékek könyvét 
Ne szégyelljük szemünk előtörő könnyét. 
Megfakult lapjain ott van egész sorsunk 
Minden, amit tettünk vagy tenni akartunk. 

Oda lett életünk minden sava, borsa 
Utánunk jövőknek talán jobb lesz sorsa. 
Politikusokban legyen több szerénység 
Úgy lesz majd népünkben talán több reménység. 

Megettük kenyerünk nagyobbik darabját 
I Talán már maholnap koporsónk faragják. 
' Óh mennyit küzdöttünk, az életünk ráment 
\ S í r u n k n á l mondjatok legalább egy Áment! 

\ 

/ 
/ 

„SZERESSÜK: EGYMÁST, GYEREKEK,"'* 
Sokszor halljuk napjainkban úton útfélen, hogy milyen rohanó világ-

ban élünk, hogy az emberek végigrobotolják az életüket, nincs idejük a 
családjukra, barátaikra, az, ismerősökről, szomszédokról már nem is 
szólva. Elmegyünk egymás gondja, baja, öröme mellett. 

Erre cáfoltak rá a Tópart utca lakói. Néhányan úgy gondolták, az egy 
utcában lakók valahogyan mégis csak együvé tartoznak. Megpróbálkoz-
nak hát egy közös este megszervezésével. 

A kísérlet sikerrel járt. Augusztus 15-én az előre jelzett 90 helyett 
130 fő gyűlt össze a Tópart úton. 18 órakor kezdődött a mulatság, és 
hajnalig tartott. A vacsorát igénylők ízletes marhapörkölt után nyalhatták 
a tíz ujjukat, de volt, aki a batyuzást választotta, és az otthonról hozott 
finom házi elemózsiából csipegetett. 

A tánchoz Molnár József és tanítványa szolgáltatta a zenét, fergete-
ges hangulatot teremtve a bálozok között. A hab a tortán a tombolahúzás 
volt, ahol nem voltak ugyan ezreket érő nyeremények, de minden pénz-
nél többet értek a szellemes, humoros tombolatárgyak, melyek kihúzása-
kor csak fokozódott a már amúgy is vidám hangulat. 

Az éjszakai "fotó (nap)fényes példája az együvé tartozásnak 
Ezen az estén az apróságoktól az idősekig mindenki remekül érezte 

magát, hiszen még a hajnali háromnegyed hatkor sütött közös rántotta 
után is nehezen váltak el egymástól a szomszédok, akik hálásak és kö-
szönetüket fejezik ki az est megszervezőinek, a zenészeknek és nem 
utolsósorban azoknak a szomszédoknak, akik valami miatt nem vettek 
részt az egész éjjel tartó rendezvényen, de hősiesen" tűrték az éjszakai 
mulatságot. 

A Tópart útiak megmutatták, hogy igenis tudunk egymásra időt sza-
kítani, lehet még az utcán is zavarkeltés és minden galiba nélkül vidá-
man, jól szórakozni. Példájukat látva talán mások is kedvet kapnak, hogy 
jobban megismerjék a közvetlen környezetükben élőket, barátibbá tegyék 
a légkört maguk körül. 

(V. M.) 

fényképész üzlet 
F O T O Á R V Á I 
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 ajándékfi lm vagy dupla sorozat! 
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

A RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLÁK 
1999.FEBRUÁR 01-jén induló nappali tagozatos 

felnőttoktatási évfolyamának felvételi követelményeiről 
és eljárási rendjéről 

A Budapesti, a Csopaki, a Miskolci és a 
Szegedi Rendőr Szakközépiskola az érettségi-
re épülő, kétéves nappali tagozatos képzése 
során rendőr szakképesítést ad, mely a rendőr-
ségen belül tiszthelyettesi munkakör betöltésé-
re - elsősorban közterületi szolgálat ellátására 
-jogosítja fel a végzett tanulókat. 

A jelentkezés feltételei és módja 
A rendőr szakközépiskolák annak a pá-

lyázónak a jelentkezési kérelmét fogadják el, 
aki a következő feltételekkel rendelkezik: 

- betöltötte a 23. életévét, de 34 évesnél 
nem idősebb (az életkor megállapításának 
alapja 1999. február 01.-e, a tanév kezdete), 
- érettségizett, vagy 1998. november 30-ig 
leérettségizik, 
- magyar állampolgár és állandó belföldi 
lakóhellyel rendelkezik, 
- büntetlen előéletű, 
- vállalja a fegyveres szolgálatot, 
- hozzájárul személyes adatainak kezelé-
séhez, továbbá lakó- és családi körülmé-
nyeinek, illetve korábbi büntetéseire vonat-
kozó adatainak az előzetes vizsgálatához. 
- csatolja közeli hozzátartozóinak és a vele 
egy háztartásban élőknek az írásbeli hozzá-
járulását személyes adataik kezeléséhez, 
- befizeti az 1900 Ft adminisztrációs költ-
séget. 

A rendőr szakközépiskolákra az Országos 
Rendőr-főkapitányság által kiadott, a rendőr 
szakközépiskolákon és a Budapesti Rendőr-
főkapitányság, a megyei rendőr-
főkapitányságok, a Készenléti rendőrség, va-
lamint a Köztársasági Őrezred személyzeti 
osztályain 1998. augusztus 15-től személye-
sen vagy postai úton beszerezhető jelentkezési 
egységcsomagban található jelentkezési lappal 
és az előírt dokumentumok becsatolásával le-
het pályázni. Amennyiben a jelentkező postai 
úton kéri a jelentkezési egységcsomag meg-
küldését, köteles a kérelméhez a mindenkori 
postai díjszabásnak megfelelően felbélyegzett 
A/4 (géppapír) méretű válaszborítékot is 
mellékelni. 

A jelentkezési lapot és mellékleteit a 

rendőr szakközépiskolákba 1998. szeptember 
15-ig kell eljuttatni. 

Felvételi vizsgák, vizsgálatok és ellen-
őrzések 
* Az alapellenőrzések során kerül megálla-

pításra, hogy a jelentkező rendelkezik-e a 
hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez 
szükséges feltételekkel. 

* Fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga, pszi-
chológiai (írásbeli és szóbeli), valamint 
egészségi alkalmassági vizsgálatok. 

* Az általános (írásbeli) műveltségi teszt 
megoldásával az a műveltségi és tájéko-
zottsági szint mérése történik, melyet a je-
lentkező élettapasztalata (szociális érése) 
során és a tanulás folyamán szerzett. 

* A bemutatkozó meghallgatáson kötetlen 
beszélgetés formájában a rendőri szerv bi-
zottsága megismerkedik a pályázóval, és a 
pályázó is információkat szerez az általa 
választott, leendő szolgálati helyéről. 

Egyéb tudnivalók 
A felvételik 1998. szeptember 15-

december 20. között zajlanak. 
A felvételi követelményekről, az értéke-

lésről, a többletpontokról és az eljárás rendjé-
ről szóló részletes tájékoztatót a jelentkezési 
egységcsomag tartalmazza. 

Az érdeklődők számára a rendőr szakkö-
zépiskolák tanulmányi felelősei adnak bővebb 
információt. 

A rendőr szakközépiskolák címe, 
telefonszáma: 

Budapesti Rendőr Szakközépiskola 
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. 
Tel.: 06-1-2601-100 
Csopaki Rendőr Szakközépiskola 
8229 Csopak, Nosztori major 
Tel.: 06-87-446-344 
Miskolci Rendőr Szakközépiskola 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. 
Tel.: 06-46-412-060 
Szegedi Rendőr Szakközépiskola 
6701 Szeged, Bajai út 14. 
Tel.: 06-62-466-868 

BEMUTATKOZIK 
A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI 
NEVELÉSI TANÁCSADÓ 

Hosszú nyári szünet után ismét megkezdte munkáját a múlt 
tanév végén beindított Nevelési Tanácsadó. 

Munkatársai: 
Szabó Irén pszichológus, a Nevelési Tanácsadó vezetője 
Székely Csaba pszichológus 
Birizló Mihály terapeuta 
Butyka Lászlóné fejlesztőpedagógus 
Szécsi Tibor szociálpedagógus 
Markótné Molnár Borbála gyógypedagógus 
Különböző nevelési, élethelyzeti problémák, patológiás vi-

selkedési problémák megoldásához tudunk segítséget nyújtani: 
•tanulási zavarok és azok háttere 
•beilleszkedési nehézségek 
•figyelemkoncentrációs problémák 
•szorongó, visszahúzódó gyermek 
•magatartási zavarok megjelenése esetén (agresszió, túlmoz-
gás) 
•nehezen kezelhető gyerekek 
•serdülőkori viselkedés és a szülői kapcsolatok 
•a kielégítően jó anya-gyermek kapcsolatok lehetőségei 
•kapcsolati problémák 
•értelmi képességek (intelligencia) mérése 
•személyiségfejlesztő programok 
•iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése 

A felsorolás is mutatja, hogy tevékenységünk több rétegű: 
közvetlenül foglalkozunk gyerekekkel (vizsgálatok, csoportterá-
piák, fejlesztő foglalkozások útján); a szülőket tanácsadással se-
gítjük; a pedagógusokkal is igyekszünk kapcsolatot tartani, kon-
zultációs lehetőséget biztosítani nekik. 

Célunk a pszichológiai és pedagógiai kultúra terjesztése. Ez 
irányú első megmozdulásunk szept. 21-én lesz. amikor a Nevelési 
Tanácsadó munkatársai előadásokkal mutatkoznak be. 

A részletes program: 
1. Szabó Irén: A serdülőkor fejlődési krízisei, a serdülők fel-
nőttekkel való kapcsolatának változásai 
2. Birizló Mihály: A terápiás gyermekcsoport jellemzői 
3. Szécsi Tibor: Játsszunk, játsszunk! 
4. Székely Csaba: Gyermekjajzok esztétikuma 
5. Markótné Molnár Borbála: Az autizmus megjelenése óvo-
dáskorban, fejlesztési lehetőségek 
6. Butyka Lászlóné: Tanulási zavarok korai felismerése óvo-
dás korban 

Helyszín: törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó (Táncsics út 4) 
Időpont: 1998. szeptember 21. 14.30. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Markótné Molnár Borbála 

ZOLI KONYHA 

Kedves Olvasóink! 

Megszokhatták 
már, hogy minden 
számunkban ízlete-
sebbnól ízletesebb re-
ceptek közül válogat-
hatnak. Állandó olva-
sóink és az ínyencek 

talán külön figyelik, esetleg gyűjtik is-ezt a rova-
tunkat. 

Nos, sajnálattal közöljük, hogy néhány hónapig 
nélkülözniük kell a ZOLI-KONYHA finomságait, 
mert Kiss Zoltán, a rovat szerkesztője kis ideig a 
laktanya konyháján kamatoztatja szakácstudomá-
nyát. Reméljük, leszerelése után sok új recepttel 
lep majd meg bennünket. 

Nagy szeretettel várjuk vissza! 

Raguleves 
Hozzávalók. 20 dkg sertés-

hús, 5 dkg gomba, 5 dkg zöldbor-
só, 10 dkg vegyes zöldség, 5 dkg 
karfiol, 2 dkg zsír, só, bors, majo-
ránna, 3 dkg vaj, 2 dkg liszt, pet-
rezselyemzöld, vöröshagyma. 

A húst hideg vízben feltesz-
szük főni, amit előzőleg a zöldsé-
gekkel együtt apró kockára dara-
boltunk. A vegyes zöldséget 
hagymás zsírban megpirítjuk, és a 
félig megpuhult húshoz adjuk. 
Beletesszük a többi hozzávalót, 
és ízesítjük. Ha megfőtt, világos 
vajas rántással berántjuk, majd 
tejföllel dúsítjuk. Vajgaluskákat 
főzünk bele. 

Örmény csirkemell 
Hozzávalók. 80 dkg konyhakész csirkemell, 

15 dkg margarin, só, őrölt szerecsendió, 2 dkg 
liszt, 10 dkg kókuszreszelék, 5 dkg mazsola, 1 
dl tejszín, rozmaring. 

A megmosott és leszárított csirkemelleket 
megsózzuk és őrölt szerecsendióval bedörzsöl-
ve a margarinban átsütjük. Kevés víz és ma-
zsola hozzáadásával puhára pároljuk. Közben a 
rizst is megpároljuk. Ha a csirkemell megpu-
hult, kivesszük a zsiradékból, levét átszűrjük, 
és a mazsolát összekeverjük a párolt rizzsel. A 
mártáshoz hozzáadjuk a kókuszreszeléket, a 
rozmaringot, kb. 0,5 dl vizet és a tejszínben el-
kevert liszttel behabarjuk. A csirkemelleket 
egyszer átforraljuk a mártásban. Tálaláskor a 
mazsolás rizst körberakjuk csirkemellel, melyet 
leöntünk a mártással. 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

Az 1998. június 5-i pedagógus nap margójára 
Azt gondolom, hogy minden jelenvolt ün-

nepelt nevében is tartozom a köszönettel! 
Szerény, kis kék cédulán érkezett a meghívás 
1998. június 5-én 16 órára Városi Pedagógus-
napi rendezvényre, a Bercsényi Miklós Gimná-
zium tornatermébe. Rendezője Török-
szentmiklós Város Önkormányzata. Mindez kb. 
tíz sorban! Nem ismervén az ünnepség forga-
tókönyvét, valami azt súgta nekem hogy itt 
valami nagy dolog készül! Sejtésem beigazoló-
dott. A tornatermi folyosó két oldalán a kedves 
fogadóbizottság, meleg hangú köszöntések, 
ölelések, „már azt hittem, nem jössz, Bandi 
bácsi!" 

Gyönyörűen berendezett terem, svédasz-
tal. Négy órára minden hely foglalt. Csodála-
tosan megkomponált műsor! 1945 óta most 
éreztem először valami felénk áradó szeretetet. 
Nem rabszolga (pajdagogosz), nem a „nemzet 
napszámosa", hanem társadalmunk megbe-
csült egyénisége - kisebb-nagyobb hibáival és 
erényeivel együtt! És azt tapasztaltam, hogy 
ugyanez az érzés hatja át mindannyiunk szívét, 
takarítónő, tanár, fűtő vagy konyhai dolgozó 
légyen az illető. 

A MŰSOR! Csupa nagybetűvel! Igazi ün-
nepi hangulat! Nincs lehetőségem, hogy min-
den számáról külön megemlékezzem, de né-
hány gondolat kikívánkozik. Kitűnő volt a 
hangosítás (Olajos György). 

A műsor vezetése: pergő, folyamatos. 
(Kovács Dániel). Molnár Zsuzsa nagy átéléssel 
adta elő Jobbágy E. versét: Az elhagyott 
repülőteret. 

Az ünnepi köszöntő városunk első emberé-
nek a feladata volt. Szegő János polgármester 
urunk poétának sem utolsó! Szerény. gondo-
latgazdag. Abban viszont az első volt, hogy dr. 
Szabó Lajos igazgató úrral ezt ilyen nagysze-
rűen megszervezték, és annyi embert mozgó-
sítottak ennek a nívós ünnepségnek a megren-
dezésében. 

Nagyon köszönjük a Hunyadi Mátyás Al-
talános Iskola 5. osztályos tanulóinak műso-
rát, melyet Gál Mihályné kartársnő szedett 
csokorba. Külön köszönöm az általam szeretett 
és tisztelt Donászy Magda verset, mert így volt 
igaz: Ma szívünk ünnepel! 

Soós Kálmán igazgató úr a Petőfi Sándor 
Altalános Iskola kórusával nem tagadta meg 
önmagát. Nagy siker volt a Hair-részlet és az 
örök igazság: Mindig kell egy barát! Mind-
annyiunknak! (Az nem árt, ha több is van!) 
Aztán Mozart: Duó következett Hajnal Edit és 
Lengyel Zsuzsanna előadásában. A két kedves 
leányzó a Kodály Zoltán Zeneiskola színvo-
nalas munkáját igazolta. Ezt követte a szép 
népi uniformisba öltözött Bercsényi Citerakör 
az alföldi dalcsokorral, mesterük Kindert 
Ferenc tanár úr. Csak így tovább, fiúk! Fe-
gyelmezett emberkék! 

Már-már azt gondoltuk, hogy a színvonal 
- és a nehéz pedagógiai munka - nem fokoz-
ható tovább. Ekkor következett a Magyar Ének 
című összeállítás. Ez a nagyon takaros, nívós 
munka Budai Klára tanárnőt dicséri! Szerény 
értesüléseim szerint Klárika idén Miniszteri 
Dicséretben is részesült. „Érdemre adják a 
Máriát!" - így tanultam nagyanyámtól. 

Ezeket a csodás, igen magas színvonalú 
műsorszámokat hadd ne soroljam fel, de 
minden szereplője legalább egy osztályfőnöki 
dicséretet érdemel! így hát az egész 11. A 
osztály. Istenem, micsoda magyar muzsika! Ezt 
a zenét Teremtőnk jókedvében alkottatta ilyen 
muzsikásokkal, mint Koltai Gergely: Szállj, 
sólyommadár; Szörényi - Bródi: Felkelt a 
napunk; Tinódi Lantos Sebestyén: Summáját 
írom Eger várának; Horváth Sándor-Illés 
Lajos: Mert a haza (hegedű és tánc); Vörös-
marty Mihály - Illés Lajos: Szózat 
(klarinétszóló, hegedű). Ez volt a csúcs! Ezt 
már mindannyian felállva, könnyező szemekkel 
dúdoltuk, mert igen nehéz dallam. Mögöttem 

kedves kis óvó nénik (volt tanítványok) voltak, 
és megnyugtattak: „Nem baj, Bandi bácsi, mi 
is sírunk!" Néztem jobbra, balra, és megnyu-
godtam, hogy másnál is eltörött a mécses! Nem 
kell a könnyeket szégyellni, ha szívből jönnek! 

Még a műsorhoz tartozik a Mosolygó Agi 
és Molnár Mari magabiztos, igen tisztán szóló 
hegedülése. A könnyeink közben ez biztosította 
a mosolyt. Kisleányok, ne hagyjátok abba! 
Sokat kell a szárazfát gyakorolni! 

Befejezésül - de nem utolsó sorban - meg-
említem, hogy dr. Pataki Csaba ügyvéd úr 
megköszönte a megjelenést, a munkát. Beje-
lentette, hogy városunkban van egy Kossuth-
díjas igazgató: Lázár Barna bácsi. Isten éltes-
se! Ne tűnjék dicsekvésnek, de a történelmi 
hűség kedvéért ide kívánkozik, hogy a Kos-
suth-díj átadása után a Hunyadi úti Iskolában 
Bárdy Imre megyei művelődési osztályvezető a 
fizikai előadóteremben - házi ünnepségen -
iskolánk nevelőit is megjutalmazta. Én a 
„Bohémélet" lemezét kaptam. Énekeltem a 
Bánk bán Bordalát meg a Hazám, hazámat. 
Kísért Balázs László zongorán. Reijf Aladár 
hegedűn. Barna bácsinál erről megvannak a 
fényképek. Ezt olyan jól esett elmondani! 

De visszatérek az idei pedagógusnaphoz. 
A műsort álló fogadás követte, ami igazán jól 
jött mindenkinek. Hűtött pezsgő, bámulatosan 
és gazdagon megterített svédasztal. Megígér-
tem a hölgyeknek (Székács GH-ja), hogy külön 
megemlékezem róluk, és mindannyiunk nevé-
ben leírom köszönetünket. A Székács GH. 

jelesre vizsgázott! És még egyszer köszönet 
önkormányzatunk minden tagjának. Szegő 
János polgármester úrnak, dr. Szabó Lajos 
igazgató úrnak, a műsor minden szereplőjé-
nek, közreműködőjének ezért a példamutató, 
1945 Óta soha nem látott összefogásért! A Jó 
Isten fizesse meg, adjon érte ezerannyit! 

Horváth Bandi bácsi 

INFORMACIÓ ÁRADAT...MINDENKINEK? 
Nem tudom, ki hogy van vele, én 

szívesen böngészem a különböző 
infókat. Néha szórakozásból bogará-
szok a sorok között, máskor kimon-
dottan céllal lapozgatom a hirdetése-
ket. A szerencsések közé tartozom, 
hogy megtehetem ezt, ugyanis a mi 
házunk minden lépcsőházába bősége-
sen jut a hirdetőlapok minden fajtájá-
ból. Legutóbb például az egyikből, a 
14 lakásra - megszámoltam - 33 lap 
került az e célra kihelyezett infós 
dobozba. A másik fajtából az utóbbi 
időben rendszeresen 40-50 példányt 
kapunk. És ez csak egyetlen lépcső-
ház.! 

Több kérdés is felmerült bennem: 
• Ilyen bőséges a példányszám, vagy a 

terjesztők szeretnének minél hama-

rabb megszabadulni a lapoktól? 
• Vajon a szerkesztők tudják-e, 

hogy hová, mennyi példány jut 
e l? ' 

• Nem pazarlás ez? 
• Ennek ellenére a város más terü-

leteire is eljut az érdeklődőkhöz a 
lap? 

Felmerült kérdéseimre nem 
kaptam ugyan választ, csak remé-
lem, hogy az infók hirdetői, szer-
kesztői elérik céljukat, és tájékoz-
tatójuk nem csupán a város 1-2 
pontjára jut el, hanem minél széle-
sebb körben tudják forgatni. Bízom 
benne, hogy ném mindenütt kerül 
az 50 példányból 30-40 olvasatlanul 
a kukába. 

(V. M.) 

SZÍNES FELADAT 

Ha színes a feladat, akkor bizonyára színekkel 
játszhatsz. Vajon mely színek nevét kell az itt 
megadott szócsoportok elé beírnod, hogy újabb, 
értelmes fogalmak alakuljanak ki? A dolog igen-
csak könnyű, s te bizonyára tudod, melyik szót 
milyen értelemben használják. 

.kávé ...lánc 

.rigó 3 ...eső 

.fenyő ...lakodalom 

.begy ...festő 

.bor 4 ...harisnya 

.réz ...szakáll 
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„Zöldszíves" tábor Felsőtárkányban 
A Hunyadi Mátyás Altalános 

Iskola zöldszívesei az 1997/98. 
év programját 36 tanuló és 4 

védelem alatt álló, 4 km hosszú 
Szilvásvárad - Szalajka völgy 
megismerése állt. Megtekintet-

Finom csemegének számított a 
nevelő részvételével, az Egertől 
mintegy 8 kilométerre található 
Felsőtárkányban egy táborral 
zárták. Az elhelyezés komfortos 
sátrakban történt, melyhez kor-
szerű vizes blokk, szépen beren-
dezett ebédlő, foglalkoztató 
terem tartozott. 

Kiemelt helven a természet-

hegyoldalon szedett erdei málna 
tük a Bükk hegység egyik őskori 
leletanyaga révén országos hírű 
istállóskői barlangot is. A tábor-
helytől számtalan lehetőség nyílt 
a környéken rövidebb és hosz-
szabb túrákra. A túrák során 
növény- és állatfelismerési 
gyakorlatokat végeztek a tanu-
lók. Megismerkedtek a Bükk 

hegység védett növény- és állat-
világával. A táborhely közelében 
festői környezetben egy kis tó is 
volt, melyhez sűrűn kijártak a 
gyerekek. Itt elvégezték a tó 
vízkémiai vizsgálatát is. A 
mikroszkópos foglakozáson 
megismerkedtek a mikroszkóp-
pal, a kísérletek során használt 
eszközökkel, egyszerű megfi-
gyeléseket végeztek. 

A táborozók zöme 3 évvel 
ezelőtt alsó tagozatosként 
kezdte a természet- és környe-
zetvédő tevékenységet. A felső 
tagozatba kerülve a szaktárgyi 
órákon is előtérbe került a 
természettudományos ismere-
tek, fogalmak kialakításának 
folyamata. A táborban is ezeket 
az ismeretszerzési, feldolgozási 

és alkalmazási képességeket 
szerettük volna fejleszteni. 

Mindezek mellett a tábori 
életet színessé tévő sok-sok 
programmal gazdagabban tértek 
haza tanulóink. Volt játékos 
sportverseny, ahol jutalomban 
részesültek a győztesek, köztük a 
tábor „hulahoppos bajnokai" is. 

Környezetvédelmi vetélkedővel 
egybekötött vidám táborozás, 
disco és rajzverseny tette moz-
galmassá a tábori életet. 

Mivel a tábor Egerhez közel 
volt, 2 alkalommal kirándulást 
tettünk a nevezetességeiről, 
műemlékeiről híres városba. 
Megnéztük Magyarországnak az 
esztergomi bazilika után legna-
gyobb arányú egyházi épületét, a 
bazilikát. Sétáltunk a Dobó téren 
és környékén, - ahol az egész 
terület műemlék jellegű. Nagy 
élményt jelentett a gyerekeknek 
a történelmi nevezetességű egri 
vár romjainak megtekintése is. 

Szeretnénk jövőre is éves 
programunkat egy táborral zárni, 
ahol hazánk egy újabb termé-
szetvédelmi területével ismer-
kedhetnének meg tanulóink, 
ahol a tantervből kilépve szerez-
nének tapasztalatokat a termé-
szeti és társadalmi környezetről 
és a környezettudatos életvitel 
kialakításáról. 

Gál Mihálvné 

Tábor a mozgás 
szerelmeseinek 

Július 20-27-ig a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola 33 gyereke 
vett részt a káptalanfüredi sporttá-
borban. A nyolc nap alatt végig 
nagyszerű időjárás volt, így szinte 
minden nap megfürödhettek a 
gyerekek a Balatonban. 

Délelőttönként a balatonfűzfői 
uszodába jártak át úszásoktatásra. 
Hajóval kirándultak Tihanyba, 
autóbusszal pedig Keszthelyre. 
Útközben megnézték Jókai házát 
Balatonfüreden és az Afrika Mú-
zeumot Balatonedericsen. Esti 
gyalogtúrákat tettek a Balaton 
partjára és a balatonalmádi kilátó-
hoz. A gyerekek sportversenyeken, 
labdajátékokon és játékos vetélke-
dőn mérhették össze ügyességü-
ket. Szerepelt a programok között 
a mozi és a diszkó is. 

Hazafelé ellátogattak a 
pákozdi csata emlékművéhez, és 
megtekintették a Ferihegy 2 re-
pülőteret. A táborozók ezúton is 
köszönik valamennyi támogatójuk 
segítségét. 

G. Z. 

Bethlenesek Bükkszéken 
Iskolánk diákjai ezen a nyáron a bükkszéki 

táborban tölthettek el egy vidám hetet. Utazá-
sunk napján - 1998. július 7-én - megtekintettük 
Eger városát. Bementünk az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolára, ahol csodálatos csillagá-
szati műszerekkel ismerkedhettünk meg. A vár 
romos falai között sétálva felelevenítettük az 
iskolában tanult 1552-es ostrom eseményeit, és 
megnéztük az akkori ágyúkat, fegyvereket, kín-
zóeszközöket. 

Este érkeztünk meg Bükkszékre. A tábor te-
rülete nagyon szép volt, gyönyörű, magas hegyek 
övezték. Másnap vidám, játékos vetélkedőkön 
vettünk részt, és a számháborút is nagyon él-
veztük, amit egy erdőben rendeztünk meg. 

Csütörtökön Sirokra látogattunk el A 

vezető út nagyon izgalmas volt: árnvis urdu 
ösvényeken, meredek szikla-
falakon haladtunk, míg 
végre felértünk a romhoz, 
ahonnan lenyűgöző kilátás 
nyílt a dimbes-dombos tájra. 
A parádi Kocsimúzeumban 
régi korok hintóit és más 
közlekedési eszközöket 
csodálhattunk meg. 

Szombat este tűzijátékot 
rendeztek a faluban, s ezt mi 
is megnéztük. 

Emlékezetes marad szá-
momra a szilvásváradi ki-
rándulás. Sokáig figyeltük a 
Fátyol-vízesés zavaros vizét, 

és az Ősember-barlanghoz is felmásztunk. A 
kőfalakat vizsgálgatva kíváncsian találgattuk, 
vajon milyen körülmények között, hogyan élhe-
tett itt az őskori ember. 

A záró tábortűz nagyon hangulatos volt, tré-
fás műsorokat adtunk elő. Másnap még egy 
utolsó látogatást tettünk a Salvus strandra, majd 
szomorúan, de csodás élményekkel telve elin-
dultunk hazafelé. 

Azt hiszem, életem egyik legszebb hetét 
töltöttem el Bükkszéken, s szeretnék köszönetet 
mondani iskolánk nevelőinek, akik fáradhatatla-
nul szervezték számunkra a programokat, és 
biztosították, hogy mindenki nagyon jól érezze 
magát. 

Szűcs Dóra 
7. b 
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Környezetbarát tábor Simán 

1998. augusztus 17-23-ig került megrendezésre a környezet- és természetvédő 
tábor Simán (Szerencs város önkormányzatának táborában). 

A résztvevő iskolák tanulói és pedagógusai Szerencsről, a Bolyai J. Altalános Is-
kolából, Mátészalkáról, a Móricz Zs. Ált. Iskolából és Törökszentmiklósról, a 
Bethlen G. Ref. Ált. Iskolából érkeztek. Ezekben az iskolákban a debreceni Kossuth 
Lajos Tudomány Egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetésével (Dr. Balogh 
László tanszékvezető tanár segítségével) tehetséggondozó program folyik. Az integ-
rált természettudományos blokk zárásaként második éve került megrendezésre Si-
mán ez a szaktábor, amelynek célja a gyakorlat és az elmélet egységének megvaló-
sítása. 

A tábor ideje alatt Győrik Ferenc tanár úr gondoskodott a pedagógusok és a 
gyermekek szakmai programjáról. 

Kirándulást tett a csapat Széphalmon a Kazinczy Ferenc emlékparkban, a 
füzérradvánvi Károlyi kastélyban, a Tokaj hegyen, Mádon (Mátyás Tibor geokémi-
kus vezetésével), a GEOPRODUKT Kft.-nél és Sárospatakon, a Vármúzeumban. 

Kortárs előadók beszélgettek a gyerekekkel az AIDS, a drog, az alkohol és a do-
hányzás káros következményeiről. 

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség munkatársaival is találkoztak a táborban a 
résztvevők Tokajban (a Tisza és a Bodrog folyók partján).Nagy Katalin biológus 
vezetésével és műszerek segítségével megmérték a Bodrog és a Tisza folyó vizének 
szennyezettségét, oxigéntartalmát, szerves és szervetlen anyagokkal való telítettsé-
gét. A diákok kérdéseire a biológusnő szívesen válaszolt. 

A hét napjai (mint látszik is) bővelkedtek a jobbnál jobb programokban. Friss 
ismeretekkel, kellemes fáradtságban és szép emlékekkel tért haza minden résztvevő. 

Reméljük, jövőre is találkozunk! 
Keresztes Mariann 

tanító - hitoktató 

fezinetár György: 
SZEPTEMBERI CSENGETÉS 

Lopva még itt bolyong a Nyár 
a fák és a házsorok között, 
ám az iskola nyitva már, 
és új ruhába öltözött 
a sok-sok pad, a fal, a tábla, 
és friss az ablakok virága. 

Az osztály újra összegyűlt, 
- a napsütötte sok gyerek 
a sok-sok arc mind felderült, 
sorolva az emlékeket: 
ki erre járt, ki arra volt, 
a sok emlék szinte dalolt. 

Szép volt a Nyár, a víz, a rét, 
a játék és az utazás, 
ott rezdül a hangjukba' még 
a nagy élmény: a nyaralás, 
ízelgetik a tegnapot, 
a sok jót, mit a nyár adott. 

Csipognak, mint a madarak, 
zsibong tőlük a tanterem. 
De csitt, csend lesz egy perc alatt, 
ha tanítójuk megjelen. 
Igen, a tanító belép 
És megkezdődik a tanév. 

Tájékoztatók, gyakorlati útmutatások a munkajog világából 
Egy sokat megélt mezőgazdasági szövetkezeti 

vezető - rutinos jogalkalmazó munkáltató - kérde-
zett az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatás feltételeiről. Pontosan arra volt 
kíváncsi, hogy a szövetkezet alkalmazhat-e ebben a 
formában alkalmi munkásokat az őszi betakarítási 
munkák során. 

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek 
egyszerűsített befizetéséről az 1997. évi LXXIV. 
törvény, az alkalmi munkavállalói könyv kitöltésről, 
elkészítésről, elosztásról szóló 12/1997. (VIII. 14) sz. 
MÍJM. rendeletben foglalt szabályokat kell alkal-
mazni. 

A jogszabályok a rövid időtartamú eseti foglal-
koztatásoknak kívánja megteremteni a jogi feltét-
eleit, amely egyszerűbb eljárást és enyhébb közte-
herviselési kötelezettséget is jelent a munkáltató 
számára. A jogszabály szerint akkor alkalmi jellegű 
a foglalkoztatás, ha a munkaadó ugyanazt a munka-
vállalót legfeljebb öt egymást követő napig, vagy 
egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári 
napig foglalkoztatja, ugyanakkor egy naptári évben 
ez a foglalkoztatás nem haladja meg a 90 naptári 
napot. Az alkalmi munkavállaló oldaláról is van egy 
korlát a jogszabályban, amely szerint ő meg -
különböző munkáltatóknál - egy évben nem több, 
mint 120 naptári napot tölthet alkalmi foglalkozta-
tásnak minősülő munkaviszonyban. 

Az alkalmi munkavállalóvá válás feltételei a 
MT. és a külföldiek magyarországi munkavállalásá-
ról szóló MüM rendelet szabályozza. Az Mt. 72. §-a 
azt írja elő, hogy munkavállalóként munkaviszony-
ba ha a törvény kivételt nem tesz az léphet, aki 
tankötelezettségét teljesítette. A korlátozottan cse-
lekvőképes személy ebben az esetben a 16-18 év 
közötti életkorú törvényes képviselője hozzájáru-

lása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. A 16 év alatt 
viszont szükséges a törvényes képviselő hozzájárulá-
sa. A 15. életévét betöltött személy csak akkor 
létesíthet munkaviszonyt, ha tankötelezettségét a 
felnőttek iskolarendszerű oktatásában, vagy iskola-
rendszeren kívüli oktatásban való részvétellel tejesí-
ti, továbbá ha alap, ill. középfokú nevelési-oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 
tanuló, aki az iskolai szünet alatt dolgozik, valamint 
az a személy létesíthet 15. életévét betöltötten 
azonnal munkaviszonyt, akit a tankötelezettség alól 
felmentettek. 

Munkanélküli ellátáson lévő munkavállaló -
munkanélküli járadékos, jövedelempótló támogatás 
- is lehet az alkalmi munkavállalói jogviszonyban 
való foglalkoztatás alanya, ám ezt a tényt előre be 
kell jelenteni a munkaügyi szervezetnek, vagy a 
polgármesteri hivatalnak. Külföldi csak engedély 
alapján végezhet munkát. Nem kell engedély az 
állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány-
nyal rendelkező menekülteknek és bevándoroltak-
nak, valamint a menekültté nyilvánítási eljárás alatt 
álló külföldinek a munkavégzéshez. A fentieken túl 
még alkalmi munkavállalói könyv kiadható azok-
nak a külföldi személyeknek is, akik Magyarorszá-
gon működő szakiskolával, középiskolával, alapfo-
kú művészetoktatási intézménnyel nappali tagozatos 
tanulói, ill. hallgatói jogviszonyban állnak. A kettős 
állampolgárok a beutazáskor használt útlevelük 
alapján minősülnek magyar, vagy külföldi állam-
polgárnak, és így lehetnek alanyai vagy sem az 
alkalmi munkavállalói jogviszonynak. 

A jogszabály hatálya a magán-munkáltatókra 
vonatkozik, pontosan: a magánszemély foglalkoz-
tatókra, az egyéni vállalkozókra, az őstermelőkre, a 
kistermelőkre. Tehát alkalmi munkavállalói könyv-
vel. alkalmi foglalkoztatási jogviszony keretén belül 

nem foglalkoztathatnak munkavállalókat a gazdasá-
gi társaságok (bt., kkt., rt., kft.), jogi személyiséggel 
rendelkező, ill. nem rendelkezők, továbbá a közös 
vállalatok, szövetkezetek, egyesületek, alapítvá-
nyok. Természetesen ún. „rendes munkaviszony" 
keretei között eddig is és továbbra is foglalkoztat-
hatnak munkavállalókat akár egyetlen napra is. 

Az alkalmi munkavállalói könyvet a munka-
vállalónak kell igényelni személyesen a munkaügyi 
központ kirendeltségén, ill. egyes polgármesteri 
hivatalokban. A könyv csak személyes megjelenés 
alkalmával, a személyazonosság igazolása után 
vehető át, és közokiratnak minősül. 

Minden egyes foglalkoztatási nap kezdetén az 
adott napra vonatkozó rovatot a munkáltatónak ki 
kell tölteni és aláírni, mind a munkáltatónak, mind a 
munkavállalónak. Ez a munkaszerződésük. A 
munkanap végén pedig a postán megvásárolható, 
min. 500 Ft címletű közteherjegyet kell beragaszta-
ni. Ezzel a munkáltató az összes közteher-fizetési 
kötelezettségét teljesítette, ami a foglalkoztatásból őt 
terheli. A közteherjegy értéke a kifizetett munka-
bértől függ, pl. 700-1299 Ft munkabér/nap esetén 
500 Ft. 

Tájékoztatóm meghallgatása után a kérdező 
megértette, hogy szövetkezete nem foglalkoztathat 
alkalmi munkavállalói jogviszony keretében dolgo-
zókat. Ám mint „vájt fülű jogalkalmazó", egyáltalán 
nem keseredett el, mert közben kihallotta a tájékoz-
tatásban e probléma megoldásának azt a jogszerű 
lehetőségét, amelyet nem vitathattam. Búcsúzóul 
pedig még szót ejtettünk a káposztáról, amelyből a 
kecske is jól tud lakni, ám az mégis megmarad. 

Dr. Vincze Imre 
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja 

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

Formáld a tested! 
Ime egy szuper-intenzív gyakorlat combod külső részére: 

Helyezkedjünk el oldalfekvésben. Nyújtott lábemelés lassan fel, majd vissza kiinduló helyzetbe. Kezdőknek 16, haladóknak 32, 
edzetteknek 40 ismétlést javaslok. Végezzük el a gyakorlatot ellenkező lábbal is! 

Csökkentsd a súlyod! 

Fogyi Klub indul szeptember 14-től a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolában. A 10 hetes kurzuson speciális zsírégető tréningekkel, 
hasznos információkkal, táplálkozási ismeretekkel lehetsz gazda-
gabb. Ha egyedül nem voltál kitartó, próbáld a csoporttal együtt, így 
könnyebb! Ebben biztos lehetsz! Információ: 06-30-853-850 

Fitness tojásrántotta 
(Sok fehérjét és nagyon kevés kalóriát tartalmaz) 
Hozzávalók 3 személyre: 5 db tojásfehérje, 1 db tojássárgája, 

vöröshagyma, paprika, paradicsom, só, petrezselyem. 
Teflon serpenyőben önmagában hagymát, paprikát fedő alatt 

puhára párolunk. Ha elkészült, hozzáadjuk a fitness-fűszerezett 
tojásokat, sütjük, majd tálaláskor paradicsomkarikákkal díszítjük, jó 
étvággyal fogyasztjuk. 

NEMZETKÖZI TEKE VERSENY 
Augusztus 21-22-én kétnapos nemzetközi tekeversenyt bonvohtottak le a 

helyi ÁFESZ-pályán. Mint a szervezőtől, Futó Ferenctől megtudtuk, 85 
versenyző 5 kategóriában vett részt a rendezvényen. A verseny házigazdája a 
CLAAS Hungária VTSK volt, ahol szomszédainkat Klagenfurt (Ausztria), 
Sostanj:/Szlovénia), Székelykeresztúr (Románia), illetve Németországot - a 
cég kapcsán - a CLAAS Hungária munkatársai képviselték. A hazaiak ver-
senyzői Gellénházáról, Budapestről (Határőrképző Szakiskola) és természe-
tesen helyből, a Claas Hungária VTSK-ból érkeztek. A rendezvény szponzo-
rai a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége, az AB 
AEGON, a Takarékszövetkezetek Országos Szövetsége, a helyi Önkormány-
zat, a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági Szabadidősport és az Egészséges 
Életmódért közalapítványok. További támogatók az OTP Bank Rt. megyei 
Igazgatósága, a Bézi-Trans Kft., Csemán Tibor válalkozó, a Referencia Kft. 
és a Ménybróker Gmk - SZEM-MA voltak. 

A nevezés díjtalan volt, a vendégek pedig térítésmenetes étkezést és 
szállást kaptak. Ez természetesen azzal függ össze, hogy a 
törökszentmiklósiak hasonló tartalmú meghívást kaptak Szlovéniából, 
Székelykeresztúrról, Gellénházáról és Budapestről. 

A szervezők terve az, hogy a jövőben a meghívottak körét bővítsék: így 
Kárpát-Ukrajna (Beregszász vagy Ungvár), Szlovákia valamelyik települése 
és egy vajdasági (Szabadka) város lenne a teljes névsor. Az ötlet Futó Ferenc 
- a tekézés megszállottja - fejéből „pattant ki'\ melynek mozgatója az volt, 
hogyan ünnepeljék az államalapítás ezredik évfordulóját sport, a versenyzés, 
az emberi kapcsolatok segítségével. 

A verseny eredményének hirdetésén jelen volt Horváth Gyula, az 
MTTOSZ ügyvezető elnöke, Frontó András gazdasági vezető és Karakas 
János, az AB AEGON képviselője - ők adták át a díjakat a versenyzőknek is. 

A nemzetközi verseny végeredménye: 
Női egyéni: 

1. Pál Ifi Gyuláné CL/VAS Hung. VTSK 249 Fa 
2. Mihajlev Olga KK. SOSTANJ (SLO) 238 Fa 
3. Hojan Mariane KK.. SOSTANJ (SLO) 235 Fa 

4. Csurgai Anita Gellénhaza 234 Fa 
5. Lozic Marica KK-TES . SOSTANJ (SLO) 231 Fa 
6. Kozma Márta CLAAS Hung. VTSK 224 Fa 

Férfi egyéni: 
1. Vanvúr István Bp. Balassi HSZ. 259 Fa 
2. Nádas István Törökszentmiklós 249 Fa 
3. Fidej Leopold KK. SOSTANJ (SLO) 247 Fa 
4. Holp József CLAAS Hung. VTSK 244 Fa 
5. Nemes Attila Gellénháza 242 Fa 
6. Sotler Joze KK. SOSTANJ (SLO) 242 Fa 

Női csapatok: 
1. KK. SOSTANJ (SLO) 693 Fa 
2. CLAAS Hung. VTSK. T. miklós 681 Fa 
3. Gellénháza 620 Fa 
4. CRISTURU-SECUIESC Románia 534 Fa 
5. Bp. Balassi HSZ. „A" 499 Fa 
6. KK.- TES SOSTANJ (SLO) 424 Fa 

Férfi csapatok: 
1. KK. SOSTANJ (SLO) 1186 Fa 
2. CLAAS Hung. VTSK T.miklós 1141 Fa 
3. Bp. Balassi HSZ „A" 1099 Fa 
4. Gellénháza 1077 Fa 
5. KK. TES SOSTANJ (SLO) 1064 Fa 
6. Bp. Balassi HSZ. „B" 1011 Fa 

Vegyes csapatok: 
1. KK. SOSTANJ (SLO) 1879 Fa 
2. CLAAS Hung. VTSK T.miklós 1822 Fa 
3. Gellénháza 1699 Fa 
4. Bp. Balassi HSZ. „A" 1598 Fa 
5. CRISTURU SECUIESC Románia 1525 Fa 
6. KK. TES SOSTANJ (SLO) 1488 Fa 

A pontverseny eredménye: 1. Magyarország (62 p.), 2. 
Szlovénia (38 p.), 3. Románia ( 5 p.) A hazai csapatok 
közül a CLAAS Hungária egymaga 30 pontot szerzett, míg a 
másik három együttesen 32-t. Szép teljesítmény! Gratulá-
lunk! " II. M. 

NEMZETKÖZI TEKEVERSENY 
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15 A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ATLÉTÁK 

AZ EURÓPA~BAJNOKSÁG IDŐRENDJÉBEN FUTOTTÁK 
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐT 

Egyhónapos szünet utári, augusztus 3-án kezdték meg az atléták 
a felkészülést az év második felében megrendezendő országos, 
illetve egyéb versenyeikre. A gyermek korcsoport az augusztus 20-i 
Mezőbank Kupa országos döntőjére készült, a serdülő „B"-sek a 
szeptember 12-13-i egyéni, az ifi korosztály pedig a szeptember 25-
26-i országos bajnokságra, többnyire napi két edzéssel. Az edzések 
közé több felkészülési állomás is be van iktatva: Serdülő „B" Euró-
pa Találkozó, Hajdú Bihar megyei és Budapest Bajnokság. 

Ezen versenyekből az augusztus 20-i Mezőbank Kupa országos 
döntő került megrendezésre, ahol már az ország legjobb 8 egyéni, 
ill. váltója vett részt korcsoportonként. Az Európa Bajnokság idő-
rendjébe beiktatott döntők a gyönyörűen elkészített Népstadionban 
20-25 ezer néző előtt kerültek megrendezésre, melyen a 
törökszentmiklósiak a II. korcsoportos fiú-leány svéd váltóban és az 
V. korcsoportos 100 m-es síkfutásban voltak érdekeltek. 

A gyerekeket is a „menőket" megillető kiszolgálásban részesí-
tették, ugyanis hasonlóan melegíthettek az erre a célra épített KSI 
pályán (éppen ebben az. időpontban edzett többek között Wilson 
Kipketer, a 800-as világcsúcstartó, számos nagy egyéniség mellett) 

a versenyszámára készülő felnőttekkel. Egyazon mikrobusszal vitték 
őket a Népstadionba, és hasonlóan kosárban helyezték el a felsze-
relésüket, melyet a célnál vehettek át. Mindezek igen szép, mara-
dandó élményt hagytak a résztvevőkben, azon túl, hogy a 20-i EB-
programot végig látták. 

Eredmények: 
Csontos Rozália 100 m síkfutás V. kcs. V. h. 
Leány svédváltó 100-100-200-400 m EL kcs. IV.h. 
Barócsi Andrea. Modla 
Réka, Ladányi Katalin, 
Jahutka Lívia 
Fiú svédváltó 100-100-200-400 m II. kcs. IV. h. 
Bagi István, Fehér Imre, 
Ecsédi István, Szekeres 
Lajos 

Felkészítő edzők: Bertán István és Karakas Ferenc 
B. I. 

SERDÜLŐ ATLÉTIKAI EURÓPA TALÁLKOZÓ 

A serdülő atléták szünet utáni első fellépése az ötödik alkalom-

mal megrendezett Debreceni Atlétikai Európa Találkozó volt, ahol 

16 fővel vettek részt. 

A több száz indulót felvonultató nemzetközi versenyen (4 or-

szág) rangos ellenfelekkel küzdhettek meg versenyzőink, ugyanis a 

serdülő egyéni országos bajnokság előtt két héttel mindenki igyek-

szik kihasználni a versenylehetőséget rekortánon, kellemes időjárás 

kíséretében. Atlétáink sikeresen szerepeltek, közülük is kiemelke-

dik Polgár Nóra és Zsigmond Mariann első helyezése, valamint 

Halmai Ferenc második helye. 

Eredmények: 
Polgár Nóra 100 m gátfutás 15.4 mp I.h. 

távolugrás 483 cm in. h. 
Szabó Andrea gerelyhajítás 31.77 m IV. h. 
Göblyös Márta távolugrás 483 cm IV. h. 
Zsigmond Mariann 80 m gátfutás 14.0 mp I. h. 
Modla Réka 80 m gátfutás 14.8 mp m. h. 
Halmai Ferenc súlylökés 14.70 m 11. h. 
Kóródi Tamás távolugrás 552 cm m. h. 
Sáringer Tibor 80 m síkfutás 10.8 mp V. h. 
Zakar József 80 m síkfutás 10.9 mp VI. h. 
Szőke Donát távolugrás 454 cm VI. h. 

B. I 

; ma b mmi k é o l a b b a b a m ö k s á s A M&mm IABBÁRÚGŐ BAMOKM&' ! 
i m m mi oszi $omoi&$a tmm ÉVI ó m mmohk$& 

Időpont Csapat neve Ifi mérk Időpont Csapat neve 
szept. 19. 17,00 Alföldi Gabona - Gyömrő 15,15 aug. 15. 16,30" TSE - Martfű 
szept.26. 16,00 T. vasvári - Alföldi Gabona 18,00 aug. 22. 16,30 Tószeg - TSE 
okt. 3. 17,00 Alföldi Gabona - Ózd 15,15 aug. 29. 16,30 TSE - Kenderes 
okt. 11. 15,00 Debreceni Ny. - Alföldi Gabona 17,00 szept. 6. 15,30 Jászapáti - TSE 
okt. 17. 17,00 Alföldi Gabona - TFSE - szept. 12. 15,30 TSE - SZVSI 
okt. 23. 11,00 Kecskemét - Alföldi Gabona 12,45 szept. 19. 15,00 Fegyvernek - TSE 
okt. 31. 17,00 Alföldi Gabona - Gödöllő 15,15 szept. 26. 15,00 TSE - Jánoshida 
nov. 7. 18,00 Kiskunmajsa - Alföldi Gabona 16,00 okt. 4. 14,00 Jászjákóhalma - TSE 
nov. 14. 17,00 Alföldi Gabona - Debreceni D. 15,15 okt. 10. 14,00 TSE - Túrkeve 
nov. 21. 17,00 Alföldi Gabona - Fehérgyarmat 15,15 okt. 17. 13,30 Homok - TSE 
nov. 28. 17,00 Újkígyós - Alföldi Gabona 15,00 okt. 24. 13,30 TSE - Mezőtúr 
dec. 5. 17,00 Alföldi Gabona - Gyöngyös - nov. 1. 13,30 Jászkisér - TSE 
dec. 12. 18,00 Békés - Alföldi Gabona 16,00 nov. 7. 13,00 TSE - Kunhegyes 

nov. 14. 13,00 TSE - Abony 
Bérletek 1998. sz eptember 1-től vásárolhatók a TSE irodán. nov. 21. 13,00 Alattyán - TSE 

Az ifjúsági mérkőzések a felnőttek előtt 2 órával kezdődnek. 
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A RADIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en 
TeL: 56/390-676 

Hétfő 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: Extra 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: 
19.00: BBC hírek 17.35: 
19.50: Esti mese 19.00: 
20.00: Hírek 19.50: 
20.20: Újdonság magnósoknak! 20.00: 
22.00: Műsorzárás 20.20: 

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 
Rockműsor 
Műsorzárás 

Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Rockműsor ismétlése 
10.00: Hírek , 
10.20: Record Express Kiadó félórája 
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 
18.20: DL Stúdió műsora 
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: Extra 
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: Dance 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: Rádiós jegyzet 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerlista 
22.00: Műsorzárás 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

Szept. 12-13. Fehérkereszt 

Szept. 19-20. Fehérkereszt 

Szept. 26-27. Szentháromság 

Okt. 03-04. Kígyó Patika 

Okt. 10-11. Fontana 

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 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! 

HALOTTAINK 
(JÚLIUS 24-AUGUSZTUS 25-IG) 

Koczka János (75), Kánya Ferenc (92), özv. Vass Lászlóné 
Sebők Erzsébet (68), Tákos László (70), özv. Bancsik' Jánosné 
Bakos Erzsébet (92), Kecskés István (89), Varga József (60), 
Viscsik Józsefné Ny. Kovács Jusztuna (73), Pádár Ferenc (54), 
R. Tóth József (85), Líbor László (52), Kovács Ferenc (58), 
Hoppál Ilona (62), Tóth-Pál Jánosné Markóth Ilona (91), Szécsi 
Józsefné Boda Margit (85), Markóth Albin (42), Dögei Illésné 
Barta Katalin (71), Pálinkás Imre (81), Erdős Balázs (36), 
Bámer János (57), Farkas János (76), Fodor Károly (49), 
Tiszapüspökv. Bódi Béláné Tóvizi Erzsébet ( 86), Kormos Imre 
(71), Benedek János ( 65), Hegedűs Istvánné Farkas Julianna 
(78), Péter Menyhértné Czakó Piroska (84), Vadai Mihály (75). 

Nyugodjanak békében! 

A Fájdalmas Mária-szobor törökszentmiklósi Kálvária-kápolnában történt elhelyezésének 50. évfordulója alkal-
mából a jubileumi szentmisét és szentbeszédet dr. Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapest-i érsek fogja 
mondani szeptember 20-án, 10 órai kezdettel a Hunyadi téren, az 1948-ban Mindszenty József hercegprímás által 
tartott Mária napok helyszínén. 

Ezzel kapcsolatban ugyanott felszenteli a város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség által létesített 
emlékhelyen Mindszenty József hercegprímás mellszobrát. 

A búcsúval egybekötött ünnepségre mindenkit szeretettel vár Törökszentmiklós város és a Római Katolikus Egy-
házközségek vezetősége. 
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