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Független közéleti lap

Juhász Gyula:
KARÁCSONYI ÉNEK
Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek
S üvöltenek vad emberek
Boldog víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol
És annyi viskó bús, sötét
Jó pásztorok és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog
S nem látjuk azt a csillagot!
Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?
^

A TArtAlOmBOL:
OKTATÁS NYUGAT-EURÓPAI MINTÁRA* S P O R T
MEGALAKULT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SAKK-KLUB
REndőrségiHírek-KARÁCSONYI GONDOLATOK
Dr. Süle Mihályra emlékezünk! • Árvai Ferenc írása
AZ ÖTÖDIK MINDENKI KARÁCSONYA PROGRAMJA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET UTOLSÓ ÜLÉSÉRŐL
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„Bennünk fénylő csillag"
Karácsonyi gondolatok
„Sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni"
/Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag/

Mintha szédítő gyorsasággal múlnának a hónapok, mert újra itt van karácsony. Észre sem
vettük, hogy mily hamar elröpült egy újabb
esztendő\

Messiás megszületése felett S ez az öröm a szeretet és a béke ünnepeként lett ünnep azok számára is, akiknek a Betlehemi Kisded csupán a
karácsony szimbólumát jelenti, - és semmi mást

Mindenki nyakába vette a várost, az üzleteket
az ünnepi előkészületek fárasztó, pénztárcát sem
kímélő bevásárlási lázát Mert ünnepre készülünk S majd a szentestén lerogyunk, megpihenünk egy kicsit, vendégeinket szíveslátással fogadjuk vagy éppen mi utazunk szeretteinkhez. S
majd csak elmúlik ez a karácsony is úgy, ahogyan mindig is történt

Minden ember szívében ott pislákol az a betlehemi csillag; amely szeretne bennünk megszületni újra és újra minden karácsonykor. Szeretné,
ha megszülethetne a hívő ember számára a Kis
Jézus és a nem hívő ember számára a béke és a
szeretet

Az ünnepek múltán a lekopasztott karácsonyfákat kidobjuk Véget ért az ünnep.
És valami talán mégis hiányzik Talán a karácsonyi, szívből jövő ének békéje, talán az az
öröm, amit már évek óta hiányolok a karácsonyokban. Az ünneplésre való készülődés megszokottá, fárasztóvá tette magát az ünnepet is.

Az ünnepek fűszerezik az életünket, amikor is
a hétköznapok szürkeségei után vágyakozunk
kilépni az élet forgatagából Szeretnénk egy kicsit
felfrissülni, erőt gyűjteni az előttünk álló dolgos
napokra. Ajándékozzuk meg magunkat ezen a
karácsonyon azzal, hogy engedjük azt a „bennünk fénylő csillagot megszületni

Próbáljuk legalább karácsonyra a szívünket
„Sírásra görbült a szánk, mikor legszebbet szorító bosszúságokat, gondjainkat, szereakartunk énekelni!"
tetlenségeinket félretenni
„ Gyáva lett bennünk az öröm, ahogy boldogok
Es csak igazi, tiszta szívből örülni
akartunk lenni..."
Belefulladtunk a megszokás iszapjába, mely a
Hogy minek? - Annak, hogy „a Kis Jézus megszívünket elszorítja, amikor szívből szeretnénk született" vagy pedig annak, hogy van egy ünneénekelni és örülni
pünk a világ gonoszságai közepette, Karácsony,
A karácsony a kereszténység nagy ünnepe, a béke szigete.
Árvái Ferenc
amikor az Istenben hívő ember örvendezik a
s
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IN MEMÓRIÁM DR. SÜLE MIHÁLY
Született Szombathelyen, iparos családban
1927-ben. Az élet általános szeretete vezette a
szegedi orvostudományi egyetemre. Az élő anyag
megmunkálása, az életet rontó görcs, betegség
eltávolításának szándéka juttatta hivatásához és
vezette élete végéig sorstengere viharokkal kísért
útján. Tutaját mesterkezek ácsolták és érző szívek
irányították. Kapitánya az emberismeret- és szeretet, kormányosa az önfeláldozás volt. Orvosa
volt az embernek és a társadalomnak. Győrött és
Debrecenben mentősként viharban mentette a vajúdó anyát, a vérző embereket, a lázas gyermekeket. Nemcsak egy embert, hanem a magyar társadalomnak a lelkiismeretére bízott családjait akarta hozzásegíteni a szebb élethez. Éveken át volt 24
órás szolgálatban: életmentő tiszt a fronton, körzeti orvos Kábán.
A hétköznapi élet tapasztalatait csokorba fogva
szervezte a kórházi betegellátást Szikszón, majd
1965-től Törökszentmiklóson az egészségügyet.
Szakorvosi rendelőintézetet, szociális otthont
építtetett, hogy a város tehetősebb polgárai mellett a rászorulók is teljesebb, egészségesebb életet
élhessenek. Akarta, hogy az évekkel ne csak a
megpróbáltatások okozta panaszok, hanem a
megelégedettséggel eltöltött órák száma is növekedjék.
Ez a város fogadta be igazán, itt tudott egyénisége kiteljesedni. Csak az embert ismerte: segítette a jót, javította a testi-lelkisérülteket. Nem tett
különbséget színe, hite szerint más emberek között: fehérben is elismerte a feketét, romában is
becsülte a tiszta gondolkodást, az őszinteséget, a
jószívűséget, a megzabolázhatatlan szabad emberi
természetet. Úgy volt istenhívő, hogy szentként
tisztelte az emberi véleményt, alkotást, az embert
magát. Mélységesen hitt a legfelsőbb elrendező
emberi erőben. Magánélete minden titkát az ő
kezébe zárta.
Egy város búcsúzik Tőled, Miska bácsi. Mélységes tisztelettel adózva egyéniségednek, amely súlyos, nagy fájdalmakkal járó betegségedben is férfias akarattal viselte a végső terheket is. A település lakói köszönik Neked azokat az éveket, melyeket a sajátodból önzetlenül adtál nekik boldogulásukért.
Meghalt Törökszentmiklóson, 1994. november
17-én. Öröknyugalma^szülei mellett talált.
Tisztelettel hajt fejet előtte a város. Béke poraira.
Dr. Hodosi Miklós

Halotti beszéd

(részlet)

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka....
... Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt..."
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt..."
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

IKosztolányi Dezső/
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Kivonat a Helyi Választási Bizottság
1994. november 23-án megtartott ülésének jegyzökönyvéből
A Törökszentmiklós Városi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselőkről szóló törvényben foglalt jogkörében:
polgármester-jelölteknek nyilvánítja a következd személyeket:
1./ Berecz Bálintot
2./ Búzás Sándort

Munkáspárt
MSZP

3./ Sántha Albertet
SZDSZ
4 ./ Szegő Jánost
FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP
egyéni választókerületi képviselő-jelöltekké nyilvánítja választókerületenként a következd személyeket:
01. számú választókerületben:
ÍJ Dr. Pataky Csabát
FIDESZ-FKGP-MDF-KDNP
2 J Szilágyi Andrást
Munkáspárt
3 J Tóth Tibort
SZDSZ-MSZP
02. számú választókerületben:
1./Fehér Lászlót
független
2J Görömbei Zoltánt
3./Kun Sándort

SZDSZ
MSZP

4./ Márton Jánosnét

Munkáspárt

5./ Dr. Vogel Juditot

FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP

03. számú választókerületben:
1./Berecz Sándort
2./ Busa Péter Istvánt
3./ Erdei Jánost
4./ Guttyán Józsefet
5./ Tekse Andrást
6 J Tóth Jánost
ÍJ Török Andrást
8./ Török Bertalant

Munkáspárt
független
SZDSZ
MSZP
független
Köztársaság Párt
KDNP-FKGP-MDF-FIDESZ
független

04. számú választókerületben:
1./ Evinger Magdolnát

MSZP

2./ Hendrik Zoltánt

KDNP-FKGP-MDF-FIDESZ

3./ Kolozsi Józsefet

Köztársaság Párt

4 J Matykó Sándort

független

5 J Papp Józsefnét
6. Tóth Tibort

Munkáspárt
SZDSZ

05. számú választókerületben:
1J Bajusz Katalint

MDF-FKGP-FIDESZ-KDNP

2./ Berecz Bálintot

Munkáspárt

3 J Felföldi Zoltánt

SZDSZ

4./ Dr. Hodosi Miklóst
5./ Subicz Imrét

MSZP
Köztársaság Párt

06. számú választókerületben:
1./Kiss Gábornét

4./ Szabó Erzsébetet

Munkáspárt

5./ Szűrös Istvánnét

SZDSZ

08. számú választókerületben:
1./ Balogh Lajost

MSZP

2./ Hegyesi Lászlót

FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP

3./ Kádár Bélát

Köztársaság Párt

4./ Pásztor Andrást

SZDSZ

5./Varró Lászlót

Munkáspárt

09. számú választókerületben:
ÍJ Mihály Mártont

FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP

2./ Nagy Sándort

MSZP

3./ Szakálné Fehér Máriát

Köztársaság Párt

4./ Szekeres Lászlót

SZDSZ

5./ Takács Imrét

Munkáspárt

010. számú választókerületben:
ÍJ Balla Imrét

Köztársaság Párt

2./ Csikós Jánost

MSZP

3./ Fejes Ferencet

FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP

4./ Lőrinczi Imrét

SZDSZ

5./ Lőrincz Lászlónét

Munkáspárt

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltekké nyilvánítja a következd személyeket:
ÍJ Hornyik Jánost

LUNGO DROM

2J Horváth Gézát

LUNGO DROM

3./ Mága Kálmánt

PHRALIPE

4J Ramos Sándort

PHRALIPE

5./ Rácz Árpádot

LUNGO DROM

6./ Rácz Bélát

LUNGO DROM

ÍJ Sándor Mihálynét

PHRALIPE

8./ Suki Andrást

PHRALIPE
LUNGO DROM

9./ Suki Lászlót
Közös kompenzációs listát állíthat:
FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP
Kompenzációs listát állíthat:
ÍJ Köztársaság Párt

Munkáspárt

2J Mészáros Jánost

MDF-FKGP-FIDESZ-KDNP

3./ Sarkadi Ferencet

Köztársaság Párt

2J Magyar Szocialista Párt
3 J Munkáspárt
4 J Szabad Demokraták Szövetsége

4./ Sántha Albertet

SZDSZ

5./ Váradi Lászlónét

MSZP

Felhatalmazza a Választási Bizottság a bizottság elnökét a jelöltek, illetve listák bejelentő lapjainak aláírására.

FKGP-MDF-FIDESZ-KDNP
MSZP

Elrendeli a bizottság e határozat 1994. november 25-től történő
közzétételét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

független

VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

07. számú választókerületben:
ÍJ Kovács Lászlót
2./ Makó Sándornét
3./ Pintér Zoltánt
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MIRŐL TARGYALT A KEPVISELO-TESTULET
AZ UTOLSÓ ÜLÉSEN?
Lassan véget ér a '94-es esztendő, s
ezzel együtt lejár az 1990-1994-ig létrejött Törökszentmiklós Városi Önkormányzat képviselő-testületének megbízatása.

November 24-én tartandó utolsó
ülésen a napirendi pontok között szerepelt a négyéves tevékenység rövid áttekintése is.
Az önkormányzat feladatai között
jelentős helyet foglal el a helyi infrastruktúra fejlesztése, - így jelentős növekedést mutat az út, a szennyvíz- és
gázvezeték-hálózat.
Kevés eredmény mutatható fel a telefonfejlesztés terén, a jelenlegi előfizetői vonalak korszerűsítése ez év december 9-ig megvalósul, a hálózat teljes kiépítésének ideje 1995-re várható.
Elkészült a város központjában lévő piaccsarnok, mely helyet ad a helyi és
vidékről érkező kereskedőknek, árusoknak.
Jelentős fejlődés mutatkozik az oktatás, közművelődés és sport területén.
Az önkormányzat egy összevont óvodai
intézmény, három általános és három
középiskolai, valamint zeneiskola
fenntartását látja el.
A Székács Elemér Mezőgazdasági
Szakközépiskola csatlakozva a világbanki programba, nyugat-európai mintára új általános mezőgazdasági modellt dolgozott ki, melyből már második éve folyik az oktatás. Ez évtől élelmiszeripari ágazattal bővült.
A 604-es Szakmunkásképző szakközépiskolai képzést indított, valamint
speciális szakiskolai tevékenységgel
bővült.
A Bercsényi Miklós Gimnázium
1991-től nyolc évfolyamos képzést vezetett be.

A Hunyadi úti iskolában tagozatokat hoztak létre, a Petőfi Sándor Általános Iskolában ez évtől az elsőosztályos diákoknak kislétszámú, felzárkóztató osztályt indítottak. A zeneiskola Fegyvemeken és Tiszapüspökiben új tagozattal bővült.
A közművelődési
szolgáltatásokat a Művelődési Központ és a
Városi Könyvtár biztosítja, melyek rendezvényei magas színvonalat
érnek el. A Helytörténeti Gyűjtemény őrzi a város múltbéli emlékeit,
melynek részére egy
épületrész lett felújítva.
Hagyományőrzést
szimbolizálja a már két
alkalommal megrendezésre kerülő
„Szentmiklósi Napok" rendezvénysorozat, mely a város rangos eseményévé
vált.
Kiemelkedő eredmények születtek a
diáksport területén. A TSE keretein
belül legsikeresebb a kézilabda szakosztály, mivel ebben az idényben az
NB. I-ben szerepel.
Megvitatásra került a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megbízott HEXAKER Kft. összefoglaló jelentése,
mely a város néhány intézményeinek
működési költségeit, illetve az 1 millió
forintot meghaladó beruházások,
fejlesztések szabályszerű lebonyolítását ellenőrizte.

A jelentés megállapítása szerint a
középiskolai felhasználás számottevően növekedett, míg az általános iskolákban inkább csak a szintentartás valósult meg.
Az iskolákban a felszerelések elavultak, pótlásukra nincs lehetőség. Néhány óvoda épületének állaga nem kielégítő, a vagyonvédelem egyiknél sem
biztosított. A bizottság a közművelődési intézmények szétválását nem tartja
célszerűnek, nincs pénzügyi lehetőség
az alapfeladatok ellátására.
A vizsgálat során megállapítást
nyert, hogy a beruházási és felújítási
munkálatok előkészítése nem minden
esetben feleltek meg a követelményeknek. Pozitívumként emelhető ki, hogy
a kivitelezői számlák dokumentálása
minden esetben megtörténtek.
Összességében a jelentés megállapítja, hogy a vizsgált időszakban, amely
1991. január 1. - 1994. július 31-ig terjedt, kirívó szabálytalanságot, illetve
törvénysértés nem történt.
Szegő János polgármester utolsó napirendi pontként lezárta a négyéves önkormányzati ciklust, képviselőtársainak megköszönve azt az áldozatot,
amit a közmegbízatásuk során adtak,
netán magánéletük, hivatásuk rovására
is, hiszen ezzel a munkával biztosították Törökszentmikós város működőképességét.
U. Iné
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Törökszentmiklós Város Önkormányzatának „zárszámadása"
a számok tükrében
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának forrásai 1990-1994.
ezer Ft-ban
Megnevezés
Állami támogatás
SZJA
Gépjárműadó
Helyi adó
Egyéb saját bevétel
Vállalkozási bevétel
Előző évi pénzmaradvány
TB finanszírozás
Összesen:

1990.
186.984
106.452

Teljesítés
1991.
361.736
105.400

-

4.866
74.061

-

5.717
147.788
-

-

9.240
54.514
436.117

1992.
408.986
132.749
5.385
10.533
213.192
16.085
120.289
82.164
989.177

25.922
67.587
714.150

1994. Növekedés üteme
terv
93/90/%/
160,9
121.873
-1,6
5.000
9.000
118,7
166.070
196,8

1993.
527.980
104.721
4.795
10.643
219.789
20.180
105.361
93.487
1.046.962

-

-

73.254
106.630
1.009.807

-

71,5
140,1

Fejlesztési feladatok alakulása 1990-1994.
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése
- Lakások, üzletek közmű kiépítése
- Csatornaberuházás
- Hiteltörlesztés
- Útalap építések, lezárások
- Kerékpárút terve
- Gázátadó bővítés és gázhálózat
fejlesztés
- Járdaépítés
- Vízvezeték építés, kútfúrás
- Telekkialakítás
- Strandfürdő fejlesztés
- Telefonfejlesztés
- Üzletek kialakítása
- Közvilágítás korszerűsítés
- Piacfejlesztés
- Öttó környékének rendezése
- Képviselői keret
- Térinformatika fejlesztés
- Idősek klub kialakítása
- Többcélú sportcsarnok
- Egyéb feladatok
Összesen:

DECEtlbEllbEN

Teljesítés
1991.

1990.
2.300
33.250
472
3.595
510

IM

1993.

34.167
3.944
63.535

10.368
18.366
45.320

-

16.743
630
21.894
-

139
826
160
4.063
4.783
1.177
1.465
3.045

756
171
27
140
400
-

-

-

-

1.091

281

2.645
4.123
1.528
10.015
4.632
1.403
5.174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

-

-

-

10.916
65.841

37.381

6.687

-

3.088
44.709

-

-

-

KibÖVÍTETT

, FÁy UkÓTclcp MEllen

1992.

32.097
171.097

Terv
1994.

-

19.000
-

9.682
13.500

-

-

2.558
-

5.769
1.900
-

4.519
126.764

49.049
390
20.655
4.203
7.828
45.602
2.993
19.946
4.632
1.403
15.243
10.200
4.000
1.700
50.676
513.611

-

-

-

2.300
94.918
23.412
153.344
510

-

390

-

302

Összesen

40.000
-

4.328
-

4.300
8.300
4.000
1.700
-

105.200

ÁRUVÁlASZTÉkkAl

«^OSSZAbbÍTOTT

Ny¡TVATARTÁSSaI

ÁFÉSZ DISZKONTBAN
V Á R j u k KEdvES VÁSÁRlÓiNkAT
(T.Miklós,

TÁNCSÍCS
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Felújítási feladatok alakulása 1990-1994. intézményenként
ezer Ft-ban
Intézmény
megnevezés
- Óvodák
- Hunyadi úti Ált. Isk.
- Bethlen úti Ált. Isk.
- Kölcsey F. Ált. Isk.
-PetőfiS. Ált. Isk.
- Kodály Z. Zeneiskola
- Bercsényi M. Gimnázium
-Székács E. Mg. SZI.
- 604. Ip. Szakmunkásképző
- ESZO-Gondozási Központ
- Művelődési Központ
- Helytörténeti Gyűjt.
- VESZ-VÜC
- Egyházak
- Strandfürdő
- Polgármesteri Hiv.
- Egyéb épületek*
- Káptalanfüredi tábor
Összesen:

1990.
250
800
-

-

700

Teljesítés
1991.
-

577
210
1.661
781
-

-

-

-

-

312
900

-

-

-

600
400
844
1.208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.013

-

1.513

1.050

-

-

4.164

-

231

-

500
749

-

-

-

22.091

4.707
15.262
1.210
8.042
4.721
1.544
5.047
4.320
5.220
2.680
500
2.071
503
450
2.013
1.799
5.100
500
65.689

2.000
900
300
500

70

604

Összesen

-

-

-

987

Terv
1994.
2.100
7.500
400
1.000
900

1993.
110
4.195

3.839
2.320
1.460
1.410

2.548

-

480
272
450

1992.
2.247
2.190
600
4.781
2.640

-

5.100
500
22.713

8.708

* volt zeneiskola; volt Surjányi iskola; volt rendőrség; volt Óballai iskola; volt OTP épület

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának kiadásai intézményenként 1990-1994.
ezer Ft-ban
Megnevezés

Teljesítés

- EGYMI
- Pszichiátriai Betegek Otthona
- Bercsényi M. Gimnázium
- Székács E. Mg. Szakközépisk.
- 604. sz. Ip. Szakm., SZKl. és
Spec. Szakiskola
- Bethlen G. Ált. Iskola
- Hunyadi úti Ált. Iskola
- Kölcsey F. Ált. Iskola
- Petőfi S. Ált. Iskola
- Kodály Zoltán Zeneiskola
- Kossuth úti Óvodai Intézm.
- Művelődési Központ
- Városi Könyvtár
- VÜC-VESZ
- Iskola Konyha
- Polgármesteri Hiv.
Összesen:

FRISS TE\f

NAPONTA

kENyÉR,
és

A

1990.
60.050
35.344
13.978
26.296

1991.
77.867
52.678
19.429
38.759

1992.
88.631
74.502
29.354
55.867

1993.
101.605
76.632
32.761
56.443

1994.
108.880
84.691
39.218
58.321

Növekedés
üteme /%/
93/90
69,2
116,8
134,4
114,6

28.401
26.845
18.653
25.917
19.911

39.682
16.999
23.020
35.029
25.427
6.657
41.096
17.374

47.727

57.454

48.592

102,3

-

34.633
17.738
-

48.898
-

63.095
419,759

-

-

62.461
-

53.740
510.218

MECjSZOkoTT

-

27.439
43.516
31.808
8.486
61.254
21.045

28.116
44.466
32.130
12.166
69.206
20.403

-

-

115.884
10.950
127.908
744.371

TEjTERMÉkek

páksüTEMÉNy

MÁR

Terv

81.618
26.147
166.012
805.159

ÉIEIMÍSZER

UaI,

50,7
71,6
61,4

29.409
50.099
39.901
15.691
86.906
10.944
9.640
69.702
26.213
186.487
864.694

bAROIViFiipARi

MÉlyhŰTÖTT

-

-

-

99,8
15,0
-

66,9
-

163,1
91,8

TERMÉkEk

MÍRELÍT

ÉS V E C j y i Á R U

ÁRuk

VÁlASZTÉk

ÁFÉSZ DISZKONTBAN
SZERETETTEI v Á R j u k KECJVES VÁSÁRIÓÍNICAT

ÍELújÍTOTT
ÜzlETÜNkbEN
hÉTköZNAp REqqEl 6 ' T Ó l ESTE 6 " Í q ; SZONlbATON 6 ^ 1 2 ÓRÁiq
IcARÁcsoNyiq MÍNCJEN V A S Á R N A P : 7*1 1 ÓRÁiq.
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A SZÜLŐK NEM ADJÁK FEL A REMÉNYT
Anikó tizennégy hónapos, gyönyörű
kislány. Törökszentmiklóson él szüleivel
jés két testvérével. Négy hónappal ezelőtt
derült ki, hogy a kislány súlyos beteg. A
diagnózis: acut lymphoid leukémia! A betegség könnycsatorna-elzáródással és az
orvosi kezelés ellenére hat hétig tartó
székletproblémával kezdődött, a laboreredmény pedig magas hemoglobinszintet
mutatott- meséli sírva az édesanya. Ekkor
került Anikó kórházba. Szolnokon megállapították, hogy a lépe is hatalmasra
duzzadt. Még aznap továbbvitték a kislányt a szegedi klinikára. A megdöbbent
szülőkkel ott közölték a megrázó hírt:
Anikó leukémiás. Állapotában azóta felváltva tapasztalható javulás és visszaesés.
Előreláthatólag márciusban dől majd el,
hogy a hosszan tartó orvosi kezelés milyen eredményt hoz. A szülők addig is bíznak, reménykednek abban, hogy Anikó
meggyógyul.
Külföldi gyógykezelésről még nejn
esett szó, ennek ellenére a család súlyos
anyagi problémákkal küzd. Segítségre
szorulnak, amit ugyan szégyellnek, mégis
kénytelenek beismerni. Anyagi tartalékaik teljesen kimerültek. Becsületes, dolgos emberekről van szó, a férj havi 20-24
ezer forintos fizetéséből, a GYES-ből és
a családi pótlékból próbálnak megélni.

Ennek ellenére tudtak félretenni a lakás család számára. Hálásak a Kölcsey Fefelújítására és az informatikát tanuló két renc Általános Iskola nevelőtestületének
kislány karácsonyi ajándékára, a számító- és diákjainak, akik emberségből jelesre
gépre, amely a házi feladatok elvégzésé- vizsgáztak: a gyűjtés megszervezésén túlhez lenne szükséges. A félretett összeg menően a gyerekek szórólapokat is kéazonban elúszott. Anikót ugyanis heten- szítettek. Az Alföldi Gabonaipari RT. alte-kéthetente hazahozhatják a klinikáról kalmanként vállalati gépkocsit bocsát
pár napra. Fejletlen immunrendszere rendelkezésükre a kislány hazahozatala
azonban kizárja azt, hogy tömegközleke- és a klinikára történő visszavitele esetén.
dési járművön utazzon. A szülők nem is
Köszönettel tartoznak azoknak a makockáztatnak, alkalmanként 4-5 ezer fo- gánszemélyeknek is, akik számlájukra
rintért autót bérelnek. A látogatások pénzt fizettek be: Berezeli Istvánnénak,
költségei is hasonló összegeket emészteCsór Ilonának, Szabó Ferencnének, Fenek fel. Talán vannak olyan szülők, akik
hér Ferencnek, id. Molnár Antalnénak,
nem élnének a hazahozatás és a gyakori
Banka Károlynénak, Balogh Istvánnélátogatás lehetőségével, azonban itt egy
nak, Szalai Imrének és Ladányi Ferenc
olyan édesanyáról van szó, akit nevelővállalkozónak.
szülők neveltek kicsi kora óta. Számára a
Az eddig összegyűlt mintegy harminccsalád mindennél fontosabb!
ezer forint sokat segített a. család anyagi
A helyi Infóban és a Jászkun Krónikában megjelent cikk hatására a város la- gondjain, problémáik azonban nem olkossága részéről jelentős segítséget ka- dódtak meg teljes egészében.
Kérjük, segítsék továbbra is ezt az igapott a család. A szülők remélni sem merték, hogy vannak olyan emberek, közös- zán rászoruló családot. Megtehetik ezt,
ségek, akik együttérzésből segítenek. ha az OTP RT. Törökszentmiklósi FiókKöszönetet mondanak a Polgármesteri jánál vezetett 824-001144-6 sz. csekkHivatalnak, a Városi Önkormányzat számla javára küldik el adományukat. A
Képviselőtestületének, a Református Ál- pénz átutalása számlaszám feltüntetésétalános Iskola Kossuth téri Iskolaegysége vel rózsaszín postautalványon is lehetsénevelőinek és tanulóinak, az OTP RT. ges.
dolgozóinak, akik gyűjtést szerveztek a
Szűcs Zsuzsa

Szeressük egymást, gyerekek!"
Nem véletlenül választottam ezt a címet cikkem megírásához, hiszen elsősorban a gyerekek részéről megnyilvánuló
cselekedetek döbbentenek meg. Jól tudom, hogy a felnőttek
sem „ártatlanok". Olyan világban élünk, ahol nap, mint nap
találkozhatunk emberi gyarlósággal, irigységgel, rosszindulattal és egyéb negatív tulajdonságokkal. Sajnos, a gyerekek
is követik a felnőttek példáját. Jellemükben, viselkedésükben negatív vonásokat fedezhetünk fel. Természetesen vannak jól nevelt, intelligens fiatalok, akik elítélik a rosszat, és
igyekeznek a jó példát követni. Ázonban a rossz a jóra is
károsan hat.
Nemrég történt városunkban, hogy egy kézilabdameccs
után a vesztes csapat játékosai fizikailag bántalmazták az
ellenfél csapatának kétjátékosát. Miért? Csupán azért, mert
elveszítették a meccset! Tévedés ne essék, nem az NB l-es
kézilabdacsapatunk emlékezetes Hort elleni mérkőzéséről
van szó. Általános iskolás LÁNYOK követték el mindezt!
Azt hiszem, ezek a lányok a későbbiekben sem lennének
méltóak a FAIR PLAY" díjra.
Másik eset: kőműves tanuló vert meg - természetesen
társai segítségével, mert csak úgy érezte magát erősnek - egy
másik tanulót, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Amennyiben enyhe büntetést kap, félő, hogy a későbbiekben sem
tudja majd leküzdeni verekedésre való hajlamát. Szigorúbb
ítélet viszont károsan befolyásolhatja jövőjének alakulását.
Az esti órákban az utcán elsuhant mellettem két fiú,
kerékpárral. Külsejükből és hangjukból ítélve nem lehettek
több, mint 10-11 évesek. Ezekkel a szavakkal bíztatták egy-

mást: kapjuk el azt a szemetet! Rágondolni sem mertem, ki
lehetett az a „szemét", és ha elkapták, mit csináltak vele.
Szomorú, de sajnos mindennapos dolognak számít az is,
hogy idős embereket inzultálnak, gúnyos megjegyzéseket
tesznek rájuk. Természetesen csak csoportosan a „ki a vagányabb" elv alapján. Valószínű, hogy ezek a fiatalok közömbösek lennének a saját nagyszüleiket érő molesztálás esetén
is! Arra azonban nem gondolnak, hogy egyszer ők is lesznek
idősek, és akkor talán hiába várnak majd tiszteletet, megbecsülést embertársaik részéről. Számomra az is felfoghatatlan, hogy miért lehet 7-8 éves gyerekeknek játékterembe
járniuk. Már az is elég baj, ha a zsebpénzüket erre költik. A
játékszenvedély kialakulásával később talán majd „elveszik"
azt, ami hiányzik? Felnőtt korukban tudnak majd uralkodni
szenvedélyükön?
A kamaszkor problémái szinte eltörpülnek az említett
esetek mellett. Mindenesetre nem törvényszerű, hogy a kiskamaszok sértő megjegyzéseket tegyenek egymásra - és általában arra, ki valamilyen szempontból különb náluk.
Meggyőződésem, hogy az úgynevezett rossz gyerekek sem
születnek eleve rossznak, a környezetük és egyéb tényezők
által válnak azzá. Talán több törődéssel, odafigyeléssel és
számonkéréssel kialakulna bennük a kulturált viselkedés
igénye és személyiségük fejlődése a helyes irányban történne. Mindebben döntő szerepe van a családnak. 1994. a
családok éve, de nem csak ebben az évben kellene építeni e
kisebb közösség összetartó erejére.

1994. december 8.

Már most gondoljon
a karácsonyi ajándékokra!
A PORST SHOP AJÁNLATA
Fényképezőgépek nagy
választékban már 2.490 Ft-tól,
automata beépített vakuval.
POLAROID fényképezőgép
6.490 Ft
POLAROID fényképezőgép
+ 10 felv. film + 1 légó:
8.490 Ft
Látcsövek: 4.490 Ft
WALKMANEK: 1.290 Ft-tól
Fejhallgatók: 599 Ft-tól
Műsoros videokazetták
Gyermekeknek: Walt Disnye
sorozatból: Hófehérke - Aladin
- Kacsamesék 1.990 Ft/db
FOTÓS szolgáltatásainkkal
állunk a lakosság
rendelkezésére:
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,A történelem nem az enyészet őre,
Ami elmúlt, nem hullt a semmibe;
sorsa és alakítója annak,
ami rá következik"
Október 20-án a Helytörténeti
Gyűjtemény épületében emlékülést
tartottak Kossuth Lajos halálának 100.
évfordulója alkalmából. Ekkor került
sor a Városi Könyvtárral közösen meghirdetet pályázat győztesének bemutatkozására és pályamunkájának ismertetésére, „KOSSUTH-EMLÉKEK TÖRÖKSZENTMIKLÓSON"
címmel.
Az ünnepség házigazdája Szabó Antal gimnáziumi tanár, a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője, levezető elnöke
pedig Dr. Tálas László, a szolnoki
Damjanich Múzeum igazgatója volt.
Szabó Antal előadásában Kossuth
Lajos és Törökszentmiklós kapcsolatának kialakulásáról szólt. Dr. Bagi Gábor, a történettudományok kandidátusa megerősítette, hogy Kossuth Lajos
volt az, aki a széthúzásra eléggé hajlamos magyarság legnagyobb tömegeit a
nemzeti függetlenség elérése érdekében tartósan egyesíteni tudta. Bár szerepét és jelentőségét időnként kisebbíteni igyekeztek, ő mégis megmaradt e
kor legnépszerűbb alakjának. Kultusza
századunkban csak tovább erősödött,
aminek néhány sajátosságát és összefüggését vázolta az előadó.

E napokban még négy utasítást küldött innen különböző helyekre. III. 19én feleségének még egy levelet írt, említve benne a tábori élet körülményeit
és szűkös ellátását. Másnap „díszebédet" adott a III. /Damjanich/ hadtest
törzstisztjeinek, ami valószínű szalonnából, kenyérből, esetleg még hagymából állhatott!
A kormány 1849. júniusában költözött Debrecenből Pestre, ekkor ő ismét
járt városunkban. Ezt az itt tartózkodását azonban már tragikus körülmények
övezték."
A negyedik előadó Szlamkó István,
a tiszaföldvári múzeum igazgatója, ötödik pedig Kaposvári Gyula, a Megyei
Múzeumok nyugdíjas igazgatója volt.
Az értékelő bizottság különdíjat is
adott ki. Ezt Dr. Berényi Zsuzsa Ágnes
budapesti pályázó kapta.

Az emlékülés után a Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatóját, Dr. Szabó
Lajos történelemtanárt kérdeztem beTörökszentmiklós, Kossuth L. út 155.
nyomásairól. Ő itt először vett részt ilyen m e g e m l é k e z é s e n . Nagyon
hasznosnak nevezte, mert új ismeretekkel gazdagította a jelen lévő felnőtteket
és a történelem iránt különösképpen
Közeledik a Karácsony. Sajnos, erérdeklődő tanulókat egyaránt. Egy múUtána
Demény
Dittel
Lajos
/Hatről is eszembe jut egy negatív élmény.
zeumnak ül. helytörténeti gyűjteményvan/
ismertette
győztes
pályamunkáját,
Pár évvel ezelőtt az éjféli misén részt
nek ez is funkciója! Közkinccsé kell
vett egy olyan fiatalokból álló csoport, ebből idézek néhány gondolatot:
tenni
a szöveges emlékeket is, hadd
akik botrányos viselkedéssel, hangos„Kossuth Lajos a szabadságharc idekodással „ünnepelték" Jézus születé- jén többször megfordult Törökszent- erősödjön általuk lakóhelyünk szeresét. Végül az egyik pap jogos felhábo- miklóson. Innen rendeleteket, utasítá- tete. Legyenek gyökereink, amelyekből
rodására és rendreutasítására lecsilla- sokat bocsátott ki, leveleket írt és kül- táplálkozhatunk! Ha nem ismerjük lapodtak és elhagyták a templomot. El- dött el. Ezek hű képet adnak a korabeli kóhelyünk múltját, nem értjük a jelenét
képzelhetjük, hogy akik a szeretet és
és nem tudjuk formálni sem. A helyi
Törökszentmiklós lakóinak életkörülbéke ünnepén egy templomban így viértékek kutatása, gyűjtése, feldolgozáselkednek, azok milyen magatartást ta- ményeiről, a szabadságharc helyi ese- sa és közkinccsé tétele elengedhetetményeiről és Kossuthnak városunkkal
núsítanak a szürke hétköznapokon.
len. Az értelmes élet a szellemit is ivaló
kapcsolatáról.
Nem szeretnék a jóság tündérének
gényli az anyagiak mellé. Fontos lenne
szerepében tetszelegni. Azt azonban
1849.1.3-án a kormány Debrecenbe kulturális szükségleteink nagyobb mérmeggyőződéssel vallom, hogy ha követ- költözött.E napon Kossuth Lajos átu- tékű kielégítése, az etíben való önzetlen
jük a „Szeressük egymást, gyerekek" tazott városunkon. Utána március 20- tevékenykedés és az emberi kapcsolaelvet, könnyebben vesszük azokat az ig többször is tartózkodott az itt lévő
akadályokat, amelyeket az egyébként is főhadiszálláson. Innen írta első levelét tok elmélyítése. Ezeket a célokat szolgálta ez a meleghangú, családias renproblémákkal telített életünk során
feleségének. Ebben nagyszerűen jel- dezvény is.
meg kell oldanunk. Akkor talán nem
csak a szeretet és a béke ünnepén lemzi a sereget és Damjanichot: ... a
„Ez a Helytörténeti Gyűjtemény él,
érezhetjük magunkat jobbnak és bol- rettenthetetlen hőst és seregét, mely van kisugárzása, túlnőtt saját kerítésén,
bátor
mint
az
oroszlán,
lelkesült,
mint
dogabbnak.
az erény, határozott, mint az erő, s hű szavát máshol is meghallották" - foglalta össze véleményét tömören az igazgaSzűcs Zsuzsa hazájához, mint a kardvas, markolatjához ... Baj nem lesz! Ezt a sereget nem tó.
Hajnal Józsefné
lehet legyőzni!

Árvái János fényképész
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OTODIK MINDENKI KARACSONYA
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
December 15-én
15 órakor
Református Templom
A REFORMÁTUS ISKOLA KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYE
December 16-án
8-12 óráig
Városi Művelődési Központ
VÁROSI VÉRADÓNAP
- a véradók karácsonyi köszöntése 15 órától
Ipolyai Arnold téri Iskola ebédlő
MOZGÁSSÉRÜLTEK KARÁCSONYA
Közreműködik:
- a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei
- a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2. a. osztálya
- Horváth András
17 órától
Városi Művelődési Központ
a MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES KARÁCSONYA
- együtt az öreg" táncosokkal december 17-én
8-13 óráig
a Városi Művelődési Központban
NÉPI és IPARMl/VÉSZETI VÁSÁR
10 órától
a Városi Művelődési Központban
NÉPDALKÖRÖK, ZENEI EGYÜTTESEK
ORSZÁGOS MINŐSÍTŐVERSENYE
Bemutatkozó csoportok:
Tiszaföldvári Nyugdíjasok Dalköre
Mezőtúri Búzavirág" Népdalkör
Kenderesi Vadvirág" Népdalkör
Kunszentmártoni Dalamáris Együttes
Bánhalmi Nőklub Népdalköre
Törökszentmiklós Béke Mg. Szöv. Vadrózsák Citerazenekara
Kunszentmártoni 628. Szakmunkásképző Intézet Együttese
Besenyszögi Művelődési Ház Népdalköre
Törökszentmiklósi Béke Mg. Szöv. Népdalköre
12 órakor
Városi Fenyőfánál
A VÁROS KÖSZÖNTÉSE
a Minősítőversenyen szereplő csoportok közreműködésével
13,30 órakor
a V.M.K. Pincegalériájában
ORSZÁGOS CSALÁDFA-TABLÓ PÁLYÁZAT
kiállítása a Jász-Nagykun Szolnok Megyei
FAMÍLIÁK AZ ÚJ NÉPLAPBAN
dokumentum kiállítás
Közreműködik: a Kenderesi Vadvirág Népdalkör
14 órakor
Városi Művelődési Központ
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK
KARÁCSONYI VETÉLKEDŐJE
14 órakor
Ipolyi Arnold téri Iskola ebédlője
MAGÁNYOSOK KARÁCSONYI SZERETET VENDÉGSÉGE
Közreműködik:
a Tiszaföldvári Nyugdíjasok Dalköre
a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei
a Hunyadi János Általános Iskola
Csomor Boldizsár tangóharmónika Zagyvarékas
December 18-án
10-16 óráig
Városi Művelődési Központ
KARÁCSONYI ASZTALDÍSZEK KÉSZÍTÉSE
Erős Istvánné virágkötő vezetésével
/alapanyagár: 100 Ft/
12,30 -14 óráig
Városi Művelődési Központ
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
14 órakor
Városi Művelődési Központ
HÁROM KÍVÁNSÁG - gyermekműsor Közreműködik: Eszményi Viktória és Dévényi Tibor
16 órakor
Városi Fenyőfánál
A VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK KÖSZÖNTŐJE

ÖKUMENIKUS AHITAT
GYERTYAGYÚJTÁS
17 órakor
Városi Művelődési Központ
KARÁCSONYI MISZTÉRIUMJÁTÉK
Katolikus fiatalok műsora
December 20-án
18 órától
a Művelődési Központban
KODÁLY ZOLTÁN ZENEISKOLA
KARÁCSONYI HANGVERSENYE
December 21-énk
Hunyadi úti Általános Iskola Kiskúti Iskolája
ELTÉRŐ TANTERVŰ GYERMEKEK KARÁCSONYA
Támogató: Idősek Gondozási Központja Törökszentmiklós
14 órakor
Városi Művelődési Központ

A NYUGDÍJAS KLUB KARÁCSONYA
Közreműködik a Hunyadi úti Általános Iskola
December 24-én
23,30 órakor
24 órakor
December 25-én
8,30 órakor
10 órakor
16 órakor
17 órakor
December 26-án
8,30 órakor
10 órakor
17 órakor

Római Katolikus Főtemplom
ZENÉS áhítat
ÉJFÉLI MISE
DIÁKMISE
ÜNNEPI NAGYMISE - szentségi áldással PÁSZTORJÁTÉK
ÜNNEPI SZENTMISE
DIÁKMISE
ÜNNEPI NAGYMISE
ÜNNEPI SZENTMISE
Református templom

December 24-én
17 órakor
December 25-én
Karácsony I. napja
10 órakor
15 órakor

SZENTESTE
ÜNNEPKEZDŐ ÁHÍTAT

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
ÚRVACSORA
GYERMEKEK KARÁCSONYA

December 26-án
Karácsony II. napja
10 órakor

ISTENTISZTELET
ÚRVACSORA

17 órakor

ÜNNEPZÁRÓ ISTENTISZTELET

1994. december 8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

KÉPEK AZ ELSŐ MINDENKI KARÁCSONYÁRÓL

11

1994. december 8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

12

/ /

KET

KIÁLLÍTÁS

Két képzőművészeti kiállításról is adhatunk hírt, amelyek
novemberben egymást követték a Helytörténeti Gyűjteményben.

KEPEIRŐL
Talamasz Lajos - szintén nyugdíjas - művészi alázattal
vállalja a szoborkészítést. Együtt dolgozik Győrffy Lajos
szobrászművésszel. Túrkevén köztéri szobrai láthatók.
Pólya Pál fotós az ellesett pillanatok művésze, a természet
és az ember kapcsolatát kutatja. Mindhárman tősgyökeres
túrkeveiek. Közös bennük az is, hogy amatőrök, de profi
tartalommal dolgoznak. Emberben-tájban gondolkodó és
érző alkotók. Mindig önmagukat adják, egyetlen céljuk megmutatni, milyenek vagyunk, ill. milyennek kell lennünk.
Műveikkel bejárták már az egész országot, fesztiválokon
a díjak tömegét nyerték. Az utóbbi hónapokban a szolnoki
Piros Iskolában és a Csepeli Munkásotthonban mutatkoztak
be.
Őket követve érkezett hozzánk Dr. Kókai János, akinek
szintén képzőművészeti kiállítása nyílt ünnepélyes keretek
között november 25-én. A Kodály Zoltán Zeneiskola tanárainak szép műsora mellett Epres Attila színművész mondta
el a költő-képzőművész költeményét.

Füleid Gábor és Talamasz Lajos alkotásai,
köztük az „ ÖREG " c. festmény

Az első november 9-én nyílt Füleki Gábor festő, Talamasz
Lajos szobrász és Pólya Pál fotós, túrkevei alkotók műveiből.
Takács Mihály költő, népművelő és könyvtáros, a túrkevei
Művelődési Ház igazgatója mutatta be őket.
Füleki Gábor „fiatal nyugdíjas" rajztanár a kevi tájban
gondolkodik, ecsettel küzd népéért, környezetéért. Olajfestményein: GÖDRÖK, MALOMZUGI TANYÁK, SZOLŐKAPU, TÉLI BERETTYÓ stb. az alföldi táj a fő téma,
kevés emberrel. A múlt tükröződik képein. /Festékeit maga
készíti porfestékből, egyéni keveréssel!/
Számomra a felsoroltak mellett nagyon megkapó volt egy
igen különleges kép: AZ ÖREG című. Kerítésdeszkára festett öregember néz le róla, a megszólalásig élethűen./ A
közölt fotón is látható./ Ez egy most készülő sorozat egyik
darabja.

Szécsi Pál középiskolai tanár megnyitójában nagy hozzáértéssel mutatta be a vendéget és munkásságát. Minden
emberben megvan az alkotás vágya, így. Dr. Kókai János
verseket ír, emellett fest is. Művei két csoportra különülnek
el. Szinte mérnöki precizitással megfestett temperaképein TEREMTÉS, KÍSÉRLET, KÍSÉRTÉS stb. - a lét filozofikus kérdéseivel foglalkozik, s a pontosabb kifejtést idézetekkel, magyarázatokkal is segíti.
A második csoportba az érzelmek, indulatok, szorongások képei tartoznak. Itt az erőteljesebb ecsetkezelés, a nemesebb anyag ad hangsúlyt a képeknek, így a címadó REQUIEM-nek, a HALÁLHÍR, SIRALOMHÁZ, FEJFÁK
címet viselő trilógiának ... stb.
Elgondolkodhatunk, mi van a címek mögött, miközben
végignézzük a művészi kiállítást, ami még december 16-ig
megtekinthető.
Hajnal Józsefné
Fotó: Pásztor G.

HULLOBEMUTATÓ A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
Nagy érdeklődés kísérte azt a kiállítást, amely november 22-én nyílt a Pódiumteremben „A világ misztikus csodái, egzotikus hüllői természethű környezetben" címmel. Herczeg István
kecskeméti gyűjtő ismeretterjesztés
céljából mutatta be a kétéltűeket, amelyek a törökszentmiklósi kiállítás után
továbbvándorolnak Szolnokra, Abonyba, majd Cegléd következik. így a kisebb városokban élők is megismerhetik
ezeket az élőlényeket.
Akik megnézték a kiállítást, azok
láthattak a terráriumokban anakondát,
fekete kajmánbébit, bálványboát, szalagos tigrispitont, veránuszt. Megcso-

dálhatták a mérgeskígyók különböző
fajtáit: a csörgőkígyót, viperát, mokaszin-kígyót és a puffogó viperát. Emellett bemutattak még siklókat, gyíkokat,
de szárazföldi apró testű állatokat is
láthattunk: futóegereket, csincsillát és
hörcsögöt.
A gyermekek kedvencét, a teknősbéke 4-5 fajtáját is megtekinthettük a
kiállításon. Ezekből vásárolni is lehetett. Fajától és mérettől függően 450750 forintba kerültek. Valószínű, hogy
sok szülő nem tudott ellenállni gyermeke kérésének, és megvásárolta a teknőcöt.
Szűcs Zsuzsa
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A FÖLDSUGÁRZÁS
HATÁSA AZ
ÁLLATVILÁGRA
Természetesen ma is sokan foglalkoznak hazánkban a
földsugárzással, a radiesztézia kutatásokkal, ennek ellenére
erről a témáról kevés publikáció jelent meg.
A „vesszős" kutatás több mint négyezer éves. Bő vízforrásokat, gyógyvizeket, érc és olajmezőket, barlangokat kutattak fel „varázsvesszővel".
A föld mélyéből áradó energiát és annak hatását megfigyelhetjük az állatok viselkedésén is.
Az állatok annyival vannak előnyben az emberekkel
szemben, hogy ösztönösen megérzik és kikerülik a sugárzás
helyeit. Káros hatás tehát csak ott éri őket, ahol bezárva
tartják, így nem követhetik ösztönüket és nem tudnak elmenekülni a sugársávból.
A radiesztéták azt tapasztalták, hogy a lovak általában
ellenállóbbak a földsugárzással szemben mint más állatok,
ennek ellenére ha besugárzott istállóban állnak a legjobb
ápolás ellenére is borzasak, rosszul esznek, lesoványodnak.
A szarvasmarhák esetében is bozontos, fénytelen szőrzet
mellett reumás, bénulásos tünetek is felbukkantak, tejhozamuk lecsökkent.

rudak egyik végére ülnek, rosszul tojnak, nem ülik meg a
tojást, ott a besugárzott helyet nem bírják.
Ahová a kutya leül és jól érzi magát, oda az ember nyugodtan teheti fekhelyét, mert ott nincs sugárzás.
Vannak állatok melyek fordítva reagálnak a sugárzásra.
Hyen például a macska, ő oda fekszik, ahol legerősebb a
sugárzás, vagy ahol kereszteződés van.
Ilyenek a méhek, hangyák. Ha a méhkaptárt a besugárzott területre állítják, akkor több mézet hordanak be, mert
a sugárzás mézhordásra ingerli őket.
Ha a madár kalitkája félig sugárzónában van, a madár
áthúzódik a sugármentes oldalra. Ha teljes sugárzásban van
akkor nem eszik, gubbaszt, majd elpusztul.
A halak az akváriumból próbálnak menekülni, némely hal
szinte kidobja magát.
Ahol tehát az állat nyugodt, ott az ember is nyugodtan
pihenhet, élhet, berendezheti otthonát... csak a macskát azt
mindig vigye magával!
Gelencsér László
A földsugárzás titkai
című könyvből ismertetett: Újlakán Istvánné

Igen érdekes a baromfik érzékenysége a földsugárzással
szemben. Megfigyelték, hogy ha a tyúkok az óljaikban a

MEGALAKULTA
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI
Közel másfél évtizedes szünet után ismét
van Törökszentmiklósnak sakk csapata, Törökszentmiklósi Sakk-klub néven.
A klub 1-2 éves szervezőmunka eredményeképpen külső segítség nélkül jött létre és kezdett működni. A klub vezetői Simon Zoltán elnök, Szabó Imre titkár, K
Szabó Imre intéző és a tagság elhatározták,
hogy már az 1994/95. évi megyei I. oszt.
csapatbajnokságra benevezik a csapatot,
annak ellenére, hogy nagyobb részben minősítés nélküli rajtengedélyes versenyzők
alkotják azt.
A klub jelenlegi tagjai: B art ha Ferenc,
ifj. Bartha Ferenc, Dancza János, Földes
János, Gál András, Gődér György, Mester
János, Molnár Lajos, Mozsár Gergely, Récsányi Attila, Seres Zsolt, Simon Zoltán, K
Szabó Imre, Szabó Imre, Szilágyi Béla, Türmer Elemér, Türmer Krisztián.
A bajnokság első fordulójának költségeit a tagok még saját zsebből fizették, szerencsere azonban az Öntöde vezetői Tóth
László főmérnök, és Elekes Sándor igazga-

SAKK-KLUB

tó gyors segítségükkel lehetővé tették az
indulást. Aszajoli Ládagyártól kapott segítségért is köszönettel tartozik a Klub. Reméljük példájukat mások is fogják követni,
mert a működés feltételeinek megteremtéséhez még további segítségre volna szükség.
A Művelődési Központ vezetője termet
bocsátott a Klub rendelkezésére az edzésekhez, illetve lebonyolításához.
A szerdai edzésnapokon mind a régi csapattagokat, mind a tanulni vágyó fiatalok
jelentkezését várja a Klub, részükre szervezett foglalkozást nyújt. Három forduló után
az újonc törökszentmiklósi csapat nem játszik alárendelt szerepet, sőt felülmúlja a
várakozást, s a középmezőnyben foglal helyet.
A november 20-i fordulókon az élen álló
martfűi csapat ellen szoros küzdelmet vívott, s minimális arányban maradt alul
5,5:4,5.
Mozsár Gergely, Bartha Ferenc, Molnár
Lajos győzött, K Szabó Imre, Simon Zoltán, Szabó Imre döntetlenül mérkőzött.

December 29-én
SAKK-NAP
a Városi Művelődési Központban
SAKK B Ö R Z E , KIÁLLÍTÁS,
VÁSÁR,
melyre várunk mindenkit,
aki szereti a sakkot!
Simon Zoltán
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VIDÉKI DIÁKOK IS OTTHONRA TALÁLTAK
Az épület felújítása és berendezése meghaladta a 11 millió forintot, melynek 50 %-át az iskola pályázat útján nyerte.
A belsőtér kialakítása modern, minden igényt kielégítő felszereléssel várta a diákokat.
A 46 férőhelyes kollégium minden jelentkezőnek férőhelyet biztosított, így most 1-3. osztályosok nyertek felvételt, de
a következő évtől tervezik 4.-es tanulók felvételét is.
Szabadidejükben klubszoba, sportolási, kulturális lehetőségek között válogathatnak.
Az étkezést a bölcsődei konyha biztosítja, ezen kívül még
az iskola ebédeltetését is ellátja.
Ismét az otthon melegét nyújtja az Almásy úton található
volt bölcsőde épülete. Igaz, most nem totyogó kisgyermekek
a lakói, hanem 14-16 éves diákok.
A 604-es Szakmunkásképző-Szakközépiskola és Speciális
Szakiskola tanulói, akik szeptembertől birtokukba vehették
az új kollégiumot.

A kollégium igazgatója Fejes Ferenc, aki a városi önkormányzatban képviselői teendőket is végez.
Ez az új kollégium otthont biztosított azoknak a diákoknak is, akiknek ebben az iskolában, a közlekedési nehézségek miatt a továbbtanulásuk nem valósulhatott volna meg.
Újlakán Istvánné
/Fotó: Árvái/

OKTATÁS NYUGAT-EURÓPA! MINTÁRA
Az országban 61 intézmény vesz
részt a világbanki programban. Ezek
közül 6 mezőgazdasági jellegű, melyek
közé tartozik a törökszentmiklósi is.
A Székács Elemér Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola
1993-tól kapcsolódott be azon iskolák
körébe, ahol világbanki program szerint folyik az oktatás.
Az iskola Nyugat-európai mintára,
általános mezőgazdasági modellt dolgozott ki, így az új képzésnek megfelelően kellett elkészítenie a teljes tantervet, a tankönyveket, és minden szükséges dokumentációkat.
Dr. Kerek Béla igazgató büszkén beszél munkájukról, terveikről.
Ennek az új tananyagnak a lényege,
hogy a négy év alatt csak általános jellegű, alapozó felkészülés folyik, a tényleges szakmai képzés csak ötödik évben
kezdődik, így a három év elteltével a

következő négy évben mezőgazdasági
és élelmiszeripari modellek lesznek az
iskolában.
A világbanki program lehetőséget
nyújtott új profil bővítésére, így mint
már az iskola nevéből is tükröződik,
élelmiszeripari ágazattal indítottak 30
fős osztályt.
Az elmúlt esztendőben a hagyományos képzés mellett már egy osztály indult az új program szerint, míg ez év
szeptemberétől három osztály indult, két általános mezőgazdasági és egy
élelmiszeripari ágazat. Jelenleg kidolgozás alatt áll a tej, sör- és olajipari
oktatás feltételeinek megteremtése is.
Idegennyelvként német, angol, francia és orosznyelv közül választhatnak a
diákok, melyből érettségi vizsgát kötelesek tenni. A tervek között szerepel
néhány szaktantárgy idegennyelvű oktatása.

A közismereti tantárgyak munkabizottságok segítségével kerülnek kidolgozásra, melyek szintén az új tantervek
szerint készülnek. Ez magas szintű felkészülést igényel, melyek továbbképzés keretében, külföldi tanácsadók bevonásával valósulnak meg.
A világbanki modell szerinti oktatásban előtérbe kerül az informatika,
melyhez a Világbank 300 ezer dollár
értékű eszközt biztosít. Ebből a jelenlegi géppark már megközelítően elérte az
5 ezer dollárt, mely a legmodernebb
számítógépekből, másolókból áll.
Azok a tanulók, akik az ötödik évet
is elvégzik, azok állattenyésztő, állategészségügyi, gépésztechnikus, ezenkívül képesített-gazda minősítést szerezhetnek, míg az élelmiszeripari ágazatban malomipari technikusokat képeznek.
Újlakán Istvánné

CITROMOS SZIVEK
^

A tésztához 3 tojássárgáját 120 g cukorral egy tasak vaníliacukorral addig verünk, amíg krémszerű
masszát kapunk. 3 csepp citrom aromát egy késhegynyi sütőport és hámozott őrölt mandulából (a szükséges
mandulamennyiség a tojások nagyságától függ) annyit keverünk hozzá, hogy sűrű kását kapjunk. A
maradék mandulából, annyit gyúrunk hozzá, hogy a tészta alig ragadjon, majd hámozott, őrölt mandulával
megszórt gyúródeszkán kb. 1/2 cm vastagra kinyújtjuk, szíveket szúrunk ki belőle, sütőpapírral bélelt
sütőlemezre tesszük. Villanysütőnél 175-200 °C-on, gázsütőnél 5 perc előmelegítés 3-4-es fokozaton, sütés
3-4-es fokozaton kb. 10 percig. A cukormázhoz 100 g porcukrot átszitálunk, l - l 1/2 evőkanál citromlével
(vagy 1 tubus citromízű fondant bevonóval) simára keverjük, hogy sűrűnfolyós masszát kapjunk, a kisült
szívekre azonnal rákenjük.

1994. december 8.
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KARÁCSONYI ÖTLETEK
KÉSZÍTSÜNK SAJÁTKEZŰLEG AJÁNDÉKOT
A kisgyermek nem mindig a bolti játékoknak örül a legjobban. Az igaz, nagyon
sok és szép játékok találhatók a boltokban, de mi magunk is készíthetünk olyat,
ami egyszerűségével, kedvességével, olcsóságával felveszi a versenyt bolt társaival.

UJJBÁBOK:
PIACI ÚTMUTATÓ

Anyaga filc vagy vastag vászon, a rátét lehet flitter vagy gomb.
A nyuszi szabásmintája:

Élő csirke

kg

160

Tojás

kg
kg
db

220
11-14

Burgonya

kg

35-45

Sárgarépa

kg
kg

45-50

1. test /2 db/, 2a. külső fül /2 db/, 2b. belső fül /2 db/, 3. orr /I db/, 4. pofa /I db/, Élő kacsa
5. száj/I db/
Tyúk
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/ir \>
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A róka szabásmintája:
1. fej /I db/, 2. szem /2 db/, 3. sakál /2 db/, 4a. külső fül /2 db/, 2b. belsőfül /2
db/, 5. farok /I db/, test /2 db/

Petrezselyem
Vöröshagyma

kg

40-50
30-40

Zeller

kg

60-80

Fejes káposzta

kg

30-35

Kelkáposzta

55-60

Saláta

kg
db

Karfiol

kg

90-100

Paradicsom

kg

140-160

Zöldpaprika

kg

160-180

Uborka
Fokhagyma
Hónapos retek

kg
kg
csomó

Fekete retek

kg

50-60

Alma

kg
kg

240-260

Körte

kg

80-110

Szárazbab

kg

190-250

Savanyú káposzta kg
Mák
kg
Héjas dió
kg
Dióbél
kg

60-70

Gomba

Szemnek mind két esetben színes gombot varrjunk.

-

25-30

180
180200
40-50

35-60

400
150
450-500

Banán

kg

70-120

Narancs

kg

90-120

Mandarin

kg

150-180

Citrom

kg

120-150

KARÁCSONYI FALUT alakítanak
ki a piac területén 1994. december Öltől, ahol bazár, játék, illatszerek, ruhaneműk seb. áruval várják a kedves vásárlókat!
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RENDŐRSÉGI HÍREK
1994. november 17-én a hajnali órákban Líbor Róbert törökszentmiklósi
-lakos, a Mátyás király út 10. szám alatt lévő ház közelében lerántotta a kerékpárjáról Görög Istvánt, - akivel előzőleg a „Micike" sörözőben kártyázott - akit
többször megütött, fejbe rúgott, miközben tőle pénzt követelt. Bántalmazás után
a sértett zsebeit átkutatta és tőle nyolc ezer forintot és egy karórát elvitt.
• *

*

1994. november 3-án, az éjszakai órákban P. A. tiszagyendai lakos behatolt K.
Zoltánné udvarára, ahonnan eltulajdonított 1 db Mountain Bike típusú kerékpárt.
* * *

Ismeretlen tettes 1994. november 6-ára virradóra Házi Anna tiszagyendai
lakos lakásának melléképületéből eltulajdonított 2 db kerékpárt és 1 db centrifugát.
Ismeretlen tettes 1994. november 17-re virradóra, ajtókifeszítés módszerével
behatolt Csomor Sándor tiszagyendai lakos szerszámos udvarára, majd a szerszámos kamrából eltulajdonított kb. 90 méter, több színű és méretű locsolócsövet.
*

*

*

1994. november 7-re virradóra ismeretlen tettes ajtókifeszítés módszerével
behatolt Fejes Károly szolnoki lakos néhai édesanyjának lakásába, ahonnan
mosógépet, centrifugát, gázpalackot tulajdonított el.
A törökszentmiklósi zsaruk előtt az ismeretlen tettes nem sokáig maradt
ismeretlen, mert hamarosan kiderült, hogy a fent említett négy bűncselekmény
mindegyikét P. Attila tiszagyendai lakos követte el.
P. Attila szabadságvesztés büntetéséből ez év nyáron feltételesen szabadult,
most letartóztatásban várja, hogyan dönt ügyében a Szolnoki Városi Bíróság.
*

*

*

Törökszentmiklóson egy nő tévedésből benzint öntött élettársára, miközben
az hegesztett. A férfi ruhája a hegesztőpisztoly lángjától meggyulladt, melytől
súlyos égési sérülést szenvedett.
* * *

Erős fiúk csapata járt nem régen Törökszentmiklóson, akik a Kossuth úton
lévő Dreher söröző előtt betonkukákat borítottak fel, a padokat felszedték és
kidobálták az úttestre, majd az útjukat álló hirdetőtáblát verték szét.
*

•

*

November 24-én a késő éjjeli órákban egy férfinak majdnem az életébe került
egy véletlen találkozás.
Két férfi békésen ballagott hazafelé a Piroska ételbárból, amikor a Kossuth úti
parkban összetalálkoztak egy régi haragosukkal. Kovács József - aki láthatóan
ittas volt -, beléjük kötött, és kést rántott, majd Makra Sándor helyi lakost
hasbaszúrta. A sebesült férfi az orvosig még eljutott, ahonnan súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kovács Józsefet a rendőrök elfogták és
őrizetbe vették.
*

*

*

November 17-én az éjjeli órákban egy hazafelé kerékpározó férfit ismeretlen
tettes megtámadott, lerántotta a járművéről, majd megütötte és megrugdosta.
Az útonálló pénzt követelt, átkutatta a férfi zsebeit, elvett tőle nyolc ezer forintot
és a karóráját, majd elmenekült a helyszínről.

1994. december 8.

SIKERES
ÉVET ZÁR A
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SE
ATLÉTIKAI
OSZTÁLYA
1994. december 3-án a Kölcsey Általános Iskola ebédlőjében tartotta hagyományos évzáró ünnepélyét a TSE atlétikai
szakosztálya. Versenyzők, edzők, vezetők
minden évben nagy várakozással tekintenek az ünnepélyes esemény elé, ahol egészéves munkájukról hallanak beszámolót,
ekkor történik az elért eredményeikért a
jutalmazás és a megvendégelés. Szép látványt nyújtott a négy asztalon kiállított
száznál több érem és a szebbnél-szebb kupák, melyet a versenyzők ebben az évben
szereztek.
Ebben az évben is megtisztelték az évzárót a városi vezetők, jelen volt a városi,
valamint két megyei napilap szerkesztője
/Néplap, Jász-Kun Krónika/, megyei sporthivatal vezetője, iskolák igazgatói, testnevelői és a versenyzők szülei.
A bensőséges ünnepséget Karancsi Lajos szakosztályvezető szavai vezették be,
majd Tigyi József szakosztály elnök vette át
a szót és beszámolójában a következők
hangzottak el.
Sportegyesületünk kiemelt szakosztálya
az 1994-es évben az alábbiak szerint igyekezett megfelelni a városi, megyei és országos szinten is kivívott jó hírnevének és
eredményességének.
A Magyar Atlétikai Szövetség az ország
160 működő szakosztálya közül az első harmadba sorolja szakosztályunkat, mely több
éves kitartó munka eredménye.
Az 1994-es évi eredmények alapjait az
1993-as év november elsejével kezdte megalapozni a szakosztályt, 80-85 fős létszámmal. Legnagyobb utánpótlás bázisra /gyermek és serdülő „B" korcsoport/ a Kölcsey
Általános Iskola testnevelés tagozatára támaszkodhatunk, melyhez egyre eredményesebben csatlakoznak a Bercsényi Gimnázium általános iskolás korú tanulói.
Az 1994-es évben a következő korcsoportokban, helyszíneken és rendszerben
végezték edzéseiket ill. érték el eredményeiket a szakosztály versenyzői.
A legkisebb korosztály a gyermekkorcsoport a Kölcsey Általános Iskolában
tartotta terem és szabadtéri edzéseit. Beiskolázás főként az alapozás kezdetén, de
évközben is folyamatosan történt, igen lelkes edzésmunka volt jellemző a csoportra,
mely a következő szép eredményekben
mutatkozott meg az évi versenyeken.
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Megyei felmérő versenyeken kiemelkedően szerepeltek:
1982. szül.: Hajdú Sándor, Papp Attila, Drávucz István, Lőrinczi
Erzsébet, Tóth Anikó
1983. szül.: Farkas Éva, Polgár Nóra, Göblyös Márta, Kóródi
Péter, Molnár Attila
Rangos versenyen harmadik helyet szereztek az 5 város gyermekversenyén Kiskunfélegyházán /250 résztvevő/, ahol Farkas Éva
lett a legeredményesebb leány versenyző és külön tiszteletdíjat
kapott.
Jól szerepeltek a harmadik alkalommal megrendezett GYERMEK EURÓPA FESZTIVÁLON, melyet Debrecenben rendeztek 4 ország versenyzőinek részvételével /közel 500 induló!/.
Ezen a versenyen is Farkas Éva volt a legjobb versenyzőnk és 441
cm-rel nyerte a távolugrást.
Fölényes győzelmet arattak Kecskeméten, az első alkalommal
kiírt JAVELINS gerelyhajító országos versenyen, ahol Hajdú Sándor 34.56 m-rel végzett az első helyen az ugyancsak TSE-s Drávucz
István előtt 29,70 m.
A serdülő „B" A és ifi korcsoport a Székács E. Mg. Szakközépiskola tornatermében és sportudvarán készült az első félévi versenyekre, A korcsoport célkitűzése volt a megyei bajnokságokon való
jó szereplés és minősítések elérése, ezen belül is a legjobbaknak az
országos bajnokságokon eredményes szereplés és aranyjelvényes
minősítés megszerzése. Az első félévi versenyek után 4 hetes
pihenőt kaptak versenyzőink /VII. hó/ és az őszi országos bajnokságokra való felkészülés augusztus 1-én kezdődött, melyet három
helyszínen végeztünk.
Napközis rendszerben augusztus 8-31. között 12 alkalommal
Szolnokon edzett 8-10 fő /akik országos bajnokságon döntőbe
voltak várhatók/jó pályaviszonyok mellett, melyhez ebéd és uszoda
látogatás járult. Jó kapcsolatunknak köszönhetően a MÁV-MTE
ingyenesen rendelkezésre bocsátotta az atlétikai pályát és rekortán
futófolyosóját.
Két ifi tízpróbázónk az országos bajnokság előtt 5 alkalommal
Budapesten a TF pályán rekortánon készülhetett ideális körülmények között. Az alapos létszámbeli mérlegelés jól kamatozott az
országos bajnokságokon, mert valamennyien I-VIII. helyezések
valamelyikét érték el. Másik szempont, hogy a napközis rendszerű
edzések közel fele költségbe kerültek. A csoport többi tagja helyben készült heti három edzéssel.
Előre lépésnek tartjuk, hogy junior és felnőtt országos bajnokságon is részt vettünk és ott döntőbe kerültünk.
Nemzetközi versenyen vettek részt serdülő „B" korcsoportos
atlétáink Debrecenben, az első alkalommal megrendezett SERDÜLŐ EURÓPA FESZTIVÁLON /egyben igen hasznos felkészülési verseny is volt az országos egyéni bajnokság előtt két héttel/,
ahol Csontos Rozália két első helyezést ért el és további 8 második
ill. két harmadik hellyel tért haza a 6 fős csapat.
Ilyen előzmények után következett a sportág igazi megmérettetése az országos bajnokságok, ahol a korosztályok legjobb versenyzői találkoznak.
Országos bajnoki helyezések:
. helyezés Bertán Gábor
10 próba csapatbajn.
. helyezés Bertán Gábor
magasugrás ügyességi CSB
. helyezés Tóth Nándor
10 próba csapatbajn.
. helyezés Csontos Rozália
5 próba B" változat
. helyezés Csontos Rozália
80 m gátfutás
I. helyezés Csontos Rozália
magasugrás
I. helyezés Bussay Péter
5 próba A változat
II. helyezés Bussay Péter
távolugrás
II. helyezés 1981-es fiú csapat
5 próba
IV. Bertán Gábor Gerelyhajítás; IV. 1981-es fiú váltó 4x600 m;
IV. 1979-80 leány váltó 4x100 m; IV. 1980-as 5 próba csapat; IV.
Bertán Gábor 10 próba egyéni; V. Bussay Péter 300m; V. Bussay
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Péter 600 m; V. Szuromi Attila gerelyhajítás; V. Lovas Anett
magasugrás; V. Ifi fiú csapat CSB magasugrás; V. Földi Attila 5
próba A változat; VI. Ifi fiú csapat CSB hármasugrás; VI. Ifi fiú
csapat CSB gerelyhajítás; VI. Pintye Beáta súlylökés; VII. Bognár
Péter súlylökés; VII. Bognár Péter 5 próba „C" változat; VII.
1981-es leány váltó 4x100 m; VII. Tóth Nándor 10 próba; VIII.
Karancsi Tamás gerelyhajítás; VIII. Ifi fiú csapat CSB távolugrás;
VIII. Bertán Zoltán távolugrás junior OB
Aranyjelvényes minősítést 7 fő ért el: 1 fő ifi korosztály; 6 fő
serdülő „B" korosztály
Ezüstjelvényes: 26 fő.
Az országos bajnokságok feszültségeinek „levezetéseként" került megrendezésre a megyei felnőtt bajnokság, közösen a serdülő
„B" TISZAKUPÁVAL, ahol versenyzőink alaposan megtépázták
a serleggyűjteményt és a különdíjakat /5 serleg és 2 különdíj került
versenyzőinkhez/ Bertán Gábor két serleg és különdíj, Tóth Nándor emlékverseny vándorserleg, Csontos Rozália legeredményesebb serdülő versenyző és 100 m síkfutás különdíjjal, Bussay Péter
pedig a legeredményesebb serdülőfiúnakjáró serleggel tért haza.
Kijutott az elismerésből szakosztályunknak az első félévi versenyek után, ugyanis a polgármester úr személyesen adott fogadást
az országos bajnokságokon I-III. helyezést elért versenyzők, edzőik és a szakosztály vezetés részére és fejezte ki elismerését az elért
eredményekért. Eredményeink közlésében jó kapcsolatot alakítottunk ki a Néplap és a Jász-Kun Krónika sportrovatával. Részletesebb eredmény közlésre a helyi újsággal tartottuk a kapcsolatot,
mely külön is bemutatta legeredményesebb versenyzőinket. Országos bajnokságokon elért dobogós eredményeink hivatalosan
jelentek meg a Nemzeti Népsportban, ezzel is jó hírét keltve a
Törökszentmiklósi SE-neL
A felsorolt eredmények után a szakosztály 200 magyar bajnoki
és 400 minősítési pontot ért el, ezzel fennállása óta a legeredményesebb évet zárja!!!
A szakosztály vezetése ezúton mond köszönetet az önkormányzatnak a működési feltételek zavartalan biztosításához nyújtott
támogatásáért, mellyel közel 100 fiatal egészséges életmódra nevelését is szolgálta.
A Megyei Sportirodától kapott támogatást a napközis rendszerű edzőtábor költségeibe építettük be, melynek meg is lett az
eredménye, ugyanis országos I-VIII. helyezést 30 alkalommal értek el versenyzőink ebben az évben. Köszönettel tartozunk a RADAR Kft. és a Béke Tsz vezetésének.
Ezután került sor a sikeres év "kovácsainak" versenyzők, edzők
elismert munkájának jutalmazására. 25 fő kapott könyvjutalmat,
valamennyien döntőbe kerültek országos döntőn. Bussay Péter,
Bognár Péter, Bori Mihály, Lovas Anett névreszóló vésetéssel
plakettdíjazásban részesültek, melyet az első alkalommal elért
aranyjelvényes minősítésükért érdemeltek ki.
Ezt követte a szakosztály leg9redményesebb versenyzőinek kiemelt díjazása, /ADIDAS sportruházat/ ahol Bertán Gábor vezette
a sort az év során elért 120 bajnoki pontjával /kétszeres magyar
bajnok ill. többszörös helyezett, ifi aranyjelvényes/.
A szakosztály második legeredményesebb versenyzője Csontos
Rozália 46 bajnoki ponttal /kétszeres magyar bajnok, serdülő aranyjelvényes/, harmadik Bussay Péter 42 ponttal /többszörös II-V.
helyezett, serdülő aranyjelvényes/, Tóth Nándor 40 pont /egyszeres
országos bajnok/.
A versenyzők jutalmazását követően a sportegyesület, a város
és a megyei sporthivatal részéről méltatták az elért szép eredményeket, megköszönve az edzők munkáját és sok sikert kívánva a
további munkához, melyet szívélyes megvendégelés tett emlékezetessé, miközben videóról viszont láthatták a versenyzők és vendégek az országos bajnokságok sikeres perceit.
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A VMK DECEMBER HAVI PROGRAMJA
16,00 óra
17,óra

9. péntek

19,00 óra

>10. szombat

11. vasárnap
12. hétfő

10,00 óra
13,00 óra
16,30 óra
18,00 óra
19,00 óra
14,00 óra
16,30 óra
17,00 óra
16,00 óra

13. kedd
14. szerda

16,30 óra
18,00 óra
19,30 óra
16,00 óra

15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
19. hétfő

13,00 qra
16,30 óra
14,00 óra
18,00 óra
19,30 óra
16,30 óra
9,00 óra
14,00 óra
14,00 óra

20. kedd
22. csütörtök

16,30 óra
18,00 óra
19,30 óra
9,00 óra
14,00 óra
16,00 óra
18,00 óra
9,00 óra
14,00 óra

23. péntek
28. szerda

18,00 óra
9,00 óra
14,00 óra
19,00 óra

29. csütörtök
31. szombat

Modellező szakkör
Tánciskolái vizsgabál a Bercsényi Miklós Gimnázium
tanulóinak utánaPISQO
IDEAI^ MIKLÓS BAL
Divat-show fővárosi manökenekkel
Társastánc bemutató - Pelikán táncegyüttes
Sztárvendég: VARGA MIKLÓS - Rock Színház
Nyitótánc: Pelikán táncegyüttes
Vacsora; svédasztal
Zene: INTEGRÁL együttes
Sakk-bajnokság
Kismama klub
Mozgássérültek Egyesületének klubfoglalkozása
Ongami klub
Aerobik
Konditorna
Nyugdíjasklub
Szabás-varjas tanfolyam
Életmód klub
Korcsog Mátyás
gyógyszerész-természetgyógyász előadása
Joga tanfolyam
Aerobik
Kondicionáló torna
Modellező szakkör
Városi véradó nap
MINDENKI KARÁCSONYA
Mozgássérültek klubfoglalkozása
Origami klub
Kézimunka-szakkör
Aerobik
Kondicionáló torna
Szabás-varrás tanfplyam
NINTENDO klub
Kjúsági klpb
JÁTSZÓHÁZ
Karácsonyi ajándékok és díszek készítése
Jóga tanfolyam
Aerobik
Kondicionáló, torna
NINTENDO klub
Ifjúsági klub
Modellező szakkör
DJSCO
NINTENDO klub
Ifjúsági klub
Játszóház az Apáról Fiúra Alapítvány rendezesében
DISCO
NINTENDO klub
Ifjúsági klub
SZILVESZTERI BAL
Zene: INTEGRÁL együttes

Kiállítás a Pincegalériában: dec. 5-10-ig
Lézerfényképek a jovóból hologram kiállítás
Bemutató és vásár
2. péntek
5-6. hétfő-kedd
7. szerda
13. kedd
15. csütörtök

Vásárok:
8-16 óráig
9-18 óráig
8-17 óráig
9-16 óráig
9-16 óráig

Cipővásár
Bútorvásár
Bálásruha vásár
Szabadidőruha és papucs vásár
Cipővásár

1994. december 8.

Gyógyszertári ügyelet:
dec. 10-11.

15/66

Almásy út 2.

dec. 17-18.

15/67

Kapisztrán u.

dec. 24-25-26.

15/68

Kossuth út 83.

dec. 31-jan. 1.

15/66

Almásy út 2.

jan.

7-8.15/66

Almásy út 2.

Minden Kedves Olvasónak
Kellemes Ünnepeket Kíván
a Szerkesztőség és a
Mezoprint Reklámiroda

HELYESBITES
A Törökszentmiklós és Vidéke
novemberi számában E G Y Ü T T ,
EGYMÁSÉRT A MIKLÓSI
M O Z G Á S S É R Ü L T E K " című írásban a vissza nem térítendő lakáscélú
állami t á m o g a t á s s a l k a p c s o l a t o s
mondat helyesen így hangzik:
L e g i n k á b b a m o z g á s u k b a n 65
százalékban korlátozottaknak járó
vissza n e m térítendő 150 ezer forintos lakáscélú állami támogatás
megszerzésében könyvelhetnek el
sikereket..."
A pontatlanságért kéljük szíves
elnézésüket!

HALOTTAINK
Kenyeres Miklósné Hajnal Eszter 59 éves, Balogh József/60/, Boda Péter /51/, Gelei Zsigmond /46/, Farkas István /55/, Benedek
Andrásné Kocsor Zsuzsanna /100/, Balogh Andrásné Nagy Etelka /67/, özv. Szőke Jánosné Gonda Rozália /82/, özv. Varga Sándorrié
Fehér Ibolya /67/, Fodor András 1191, özv. Fási Józsefné Gelei Jusztina / 91/, Dr. Süle Mihály /67/, Valacsai Boldizsárné Csányi Molnár
Margit 1191, Jenei József /62/, Németh Ferencné /Kontos Mária /85/, Szabados László /88/, ifj. Dr. Tóth Lajos /27/, Király Józsefné
Mikola Anna Karolina /74/, id. Kövics Zoltánné Házi Emma Borbála /72/, Tóth Sándorné Libor Katalin /82/, Hevesi Tóth Mihály
1511, Szilágyi Lajos /67/, Valócsik István /85/

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s és Vidéke
Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. r: 13
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
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