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Szülőhely és szülőföld 
Ez a város születésem helye, 
Mintha dajkám dalával von tele, 
Most is hallom e dalt, elhangzott bár. 

„Cserebogár, sárga cserebogár!" 
! Petőfi SJ 

Szülőhelyet nem, szülőföldet magunk választunk. A szülőhely rajtunk kívül álló örökség. Nem tehetünk 
róla, hol jöttünk a világra, de arról igen, mennyire és hogyan azonosulunk környezetünkkel. Külön öröm, a 
sors különös kegye és jótéteménye, ha a szülőhely és a szülőföld ugyanaz. Oly szépen ír e kettősség meghatározó 
élményéről Arany János: 

„Nékem áldott az a bölcső, 
mely magtarrá ringatott...99 

Legyen áldott Mária Terézia ,Jelséges asszony 9 emléke is, aki korszerű egészségügyi hálózatot épített ki a 
XVIII.sz.-i Magyarországon, és szakvizsgára, esküre kötelezte a bábaasszonyokat, helyi feladataik jó 
végzésére. Ám a szárnyas idő eljárt. Modern korunk egészségügyi követelményei magasabb szintre emelték a 
születés szakmai és technikai feltételeinek biztosítását. Ezáltal a létrejött szülőotthonok vonzáskörrel bíró, 
nagyobb településekbe koncentrálódtak. Törökszentmiklós és vidéke /Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyo, Örmé-
nyes, Fegyvernek, Tiszabo.J olyan tájföldrajzi, gazdasági, társadalmi és demográfiai egységet alkot, amely 
természetes úton, történelmi fejlődés révén jött láre. /Több, mint 40.000fos népesség együtt, centrumban Török-
szentmiklóssaU Ez azzal a következménnyel járt, hogy születés-otthon-lakóhely egysége megbomlott. A szülői 
ház l szüleink háza, otthonunk / nem feltélen a születés színtere, s a település sem, amelyet - önkovácsolásunk 
útján haladva s lelkünkben megtalálva - magunkénak mondhatunk. A megyeszékhely, Szolnok közelsége csak 
külső, politikai-hatalmi árnyéi lehet a városon, amelynek hatása a mindenkori kormányzat és erőviszonyok 
közös eredőjeként érvényesülhet. így volt ez az előző rendszer időszakának fénykorában" ITörökszentmiklós 
Szolnok „bolygó városa99í és úgy tűnik, ennek utózengéi tovább hullámzanak jelenünk válságos időszakában is. 
Erre enged következtetni a szülőotthon év eleji bezárása az állami támogatás megszüntetésével. / Ki tudja, 
meddig...?! A felhozott „szakmai99 és „gazdasági99 érvek nem győznél meg bennünket a hozott intézkedés mega-
lapozottságáról, mely durva beavatkozás egy természetes úton kialakult és működő, feladatait vállaló, jól 
ellátó tájegység életébe. Mondjuk ki az igazságot: Tórökszentmiklós város szülőotthoni funkciójának elvesz-
tésével szegényebb lett és azzá vált vonzáskörzete is.Az újonnan beírtak okmányaiból hiányozni jog a 
megszokott születési hely: Tórökszentmiklós. Nékünk pedig joggal fáj és sérelmes mindez : az Arany Jánosi 
élmény, a szülőhely és a szülőföld együttes varázsa lehetőségének elvesztése. Legyen számunkra reménykeltő vi-
gasz szülőföldünk szeretetének adottsága jelen korunkban is. Ezt senki és semmi nem gátolhatja meg. A 
szülőföld legszemélyesebb élményvilágunk gyermekkori színtere, mely benne van zsigereinkben, lelkünkben, 
gesztusainkban, szokásainkban, nyelvünkben. Szülőföldje több is lehet az embernek - szűkebb és tágabb 
értelemben is -, mindaz a hely, vidék, város vagy falu, amivel együtt él, amiről álmodik, bárhova veti a sors. 
A szülőföld nem korláta, késztetője és segítője a személyiség szabad szárnyalásának. Mily szépen ír erről 
Babits: „Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!99 A szülőföld: megmaradásunk, ezért is ragaszkodunk hozzá / a 
hangsúly a földön vanll. A „honn" /otthon, itthon/, ahova haza megyünk /régiesen „házoá"/. Otthon, ház, 
haza színhelye, élettere cselekvéseinknek és kapcsolódó érzelmeinknek. Ezért születtünk eföldre, „azért vagyunk 
e világon - Tamási Áron szavaival - , hogy valahol otthon legyünk benne". Hisz - ugyancsak őt idézve -
„miénk a fény, amit lekünkbe fogadunk, s a Föld, amelyen élünk és meghalunk". A szülőföldjét szerető ember 
építkező, nem pazarló, megbecsüli, óvja környezetének értékeit és ragaszkodik ahhoz, amit ősei s maga terem-
tett. Ebben az értelemben konzervatívnak lenni jó, érdemes. 

Dr. Szabó Lajos 
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KÖRKÉRDÉSEK 
VÁROSUNK PROMINENS SZEMÉLYISÉGEIHEZ 
Folytatjuk a januári számunkban közzétett körkérdéseinkre 

adott válaszok közlését. Ezúttal három párt helyi veztőjének a 
válaszát, véleményét adjuk közre: 

Dr. Patakv Csaba / F I D E S Z / 
Márki Szabolcs /MSZP/ 
Mihály Márton /FKGP/ 

Emlékeztetőül megismétel jük a fel tet t kérdéseket : 
1./ A korábbi évekhez viszonyítva milyennek értékeli az elmúlt 
esztendőt? 
2./ Ha 1995. január l - jé t írnánk, mi az, amit másképp tenne, 
intézne? 
3./ Ha On lenne a miniszterelnök vagy a pénzügyminiszter, mit 
tenne - vagy mit nem tenne - annak érdekében, hogy megálljon 
a kisemberek elszegényedési folyamata? 
4./ Mit vár az új esztendőtől, mit tervez, vagy ha döntési hely-
zetben van, mit javasol tenni annak érdekében, hogy a város 
lakóinak létfeltétele, életszínvonala, közbiztonsága nagyon ne 
romoljon? 
5./ Végül : On mit kérdezett volna, és természetesen mit vála-
szol rá? 
Dr.Pataky Csaba: 

1./ A rendszerváltás óta ez az az év, mely csak negatívumok-
kal jel lemezhető: 

- a politikai stabilizáció lecsökkent 
- az emberek az utcára mentek 
- a pozitív gazdasági folyamatok visszafordultak 
- nincs gazdasági koncepciója a kormánynak, így az ország-

nak sem 
- korrupciótól hangos az ország 
2.1 1995. január 1-től már semmit , de ha 1994. május 8-a 

előtt lennénk, megpróbálnék még az eddigieknél is több ember t 
rábeszélni, hogy ne szavazzon az MSZP-re és az SZDSZ-re. Ma 
már egyszerűbb dolgom lenne. 

3./ Egy biztos: nem adóemeléssel próbálnék a terheken 
enyhíteni. Az elszegényedési folyamatnak számtalan összetevő-
je van; egészen biztos, hogy nem oldható meg a gazdasági fo-
lyamatok fellendülése a társadalombiztosítás gyökeres átszerve-
zése nélkül. Értelemszerűen azt tartom legfontosabbnak, hogy 
az 5. kérdésben megfogalmazott prioritásokat elő tudjam segí-
teni. T u d o m , a feladat nem lesz könnyű, hiszen az állam hozzá-
járulása nélkül a város önkormányzati munkája nem lehet teljes, 
de remélem, hogy lesz ér te lme munkámnak . 

5./ Mely területek azok, amelyeket Ön legfontosabbnak 
tart? Csak akkor tudunk új, polgári Magyarországot teremteni , 
ha a jövőre is gondolunk. A jövő záloga pedig a fiatalság. 

Ezért meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy gyer-
mekeinknek legyen hol laknia, tanulnia és dolgoznia. Ebben 
lehet szerepe az önkormányzatnak is,de ezek alapvetően állami 
feladatok /lakáshoz jutás támogatása, stb/. Külön gondot kell 
fordítani a fiatalok egészségi állapotára. Éppen ezért támogatni 
kell a testmozgás lehetőségét mind az iskolán kívül és belül. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a mai fiatal generáció életvi-
tele más, mint pl. az enyém is volt. N e k ü n k kézenfekvő volt, 
hogy focizunk, sportolunk, más lehetőség ugyanis /TV, videó/ 
nemigen adódott. Ma ez nem így van, éppen ezért célszerű 
lenne a nyugat-európai vagy az USA oktatási rendszer sporttal 
kapcsolatos részét átvenni. Ezzel nemcsak gyermekeink egész-
ségét tudnánk megvédeni, hanem az életre is jobban felkészül-
hetnének. A sport nemcsak játék, hanem küzdelem, bizonyítási 
lehetőség, akaraterő fejlesztése is. Erre viszont az élet minden 
területén nagy szükség van. 

M á r k i Szabolcs : 

1./ Az 1995-ös év hasonlóan nehéz volt, mint az azt megelőző 
évek. Valamiben mégis különbözött . Sokkal jobb búza termett , 
mint az előző évben, és elindult valami a gazdaságban, ami 
átlendítheti ezt a sok megpróbáltatást látott országot a nehéz-
ségeken. A meglepetések éve is volt, mert rádöbbentünk, hogy 
sokkal rosszabb a helyzetünk, mint hi t tük, és szomorúan kellett 
tapasztalni, hogy a világpiac megint nem hozzánk igazodik, 
hanem ismét nekünk kell igazodni. 

2./ N e m gondolkoztam azon, hogy mit tennék, ha 1995. ja-
nuár l - jé t írnánk. Ér te lmet len dolog, mer t az idő kerekét nem 
forgathatjuk vissza, a megtör tént dolgokat nem lehet máskép-
pen történt té tenni, legfel jebb magyarázni. Célravezetőbb, ha 
előretekintünk, és az előt tünk álló feladatok megoldása érdeké-
ben tesszük a dolgunkat. 

3 . / N e m vagyok sem miniszterelnök, sem pénzügyminiszter, 
nem is rendelkezem annyi információval, mint ők, ezért nem 
tudom, hogy mit tennék, ha helyükben kellene az ország sorsát 
érintő kérdésekben in tézkednem.Amennyiben személyesen 
találkoznék velük, kívánnám, hogy legyen elég erejük, energiá-
juk következetesen végigvinni a gazdasági, társadalmi reformo-
kat, hogy minél rövidebb legyen az az idő, amit a kisemberek 
úgy élnek meg, hogy romlik az életszínvonaluk. Bíztatnám őket 
arra, hogy a nyilvánosság előtt sokkal bátrabban, keményebben 
tárják fel az előző koalíciós kormány és pártok felelősségét a 
kialakult helyzetért. 

4J Az új esztendőtől azt várom, hogy tovább folytatódjanak a 
kedvező gazdasági folyamatok, hogy nagyobb lesz az egyetértés 
a politikai pártok között, és nemcsak beszélünk, hanem teszünk 
is is azért, hogy kilábaljunk gazdasági problémáinkból. 

A városban végre elkészül és bekötik a telefont. Az önkor-
mányzat a jó gazda gondosságával gazdálkodik a rábízott javak-
kal, és az idén is megőrzi f izetőképességét , sokát foglalkozik a 
gazdasággal, ú j munkahelyek teremtésével . A megtermelt javak, 
az új munkahelyek lehetőséget t e remthe tnek arra, hogy ne 
romoljanak az életfel tételek, hanem rövidesen jobbra forduljon 
sorsunk. A Törökszentmiklós és Vidéke újság legyen színvona-
las és fogyjon legalább 5000 példányban. 

5.1 Végül, hogy én mit kérdeztem volna? Azt, hogy megte-
szünk-e mindent előrehaladásunkért, nem vitatkozunk-e töb-
bet, mint kellene? A válaszom az, hogy az emberek döntő több-
sége őszintén és önzetlenül dolgozik sorsunk jobbrafordulásáért, 
de a m e d d ő viták már-már kimerítőek. 

Mihály Márton:! . / A kisgazdapárt helyi e lnökeként az elmú-
ló esztendőt számunkra sikeresnek tartom. Januári beszámoló 
közgyűlésünkön a gondok mellet t eredményeinkről is beszá-
molhattam. Taglé tszámunk nőtt, vagyonunk gyarapodott, a 
végzett közmunkák / társadalmi munkák / ér téke több százezer 
forint volt. A közösségben végzett e redményes munkáért 14 fő 
vehete t t át jutalmat.Különösen annak örülök, hogy megalakult 
az FKGP Nőszövetsége, és rövid idő alatt már e redményeket 
tudott felmutatni . A kisgazdapárt népszerűsége a közvéle-
ménykuatók szerint is országszerte nőtt 1995-ben. Mint elnök 
ki je lenthetem, az elmúlt év sikere az aktív áldozatvállalásra 
mindenkor kész tagságunknak köszönhető. 

2./A közéleti munkában túl sokat vállaltam az elmúlt évben. 
Ha újrakezdhetném, kevesebbet vállalnék, inkább a minőségre 
törekednék. Nagyobb gondot fordítottam volna az ifjúság szer-
vezésére, megnyerésére. Várunk minden agrár-érdeklődésű 
fiatalt, aki majd felváltja a munkában megfáradt idős embere-
ket, kik kitartottak jussuk, a föld mellet t ! 

3./ Ha én lennék a miniszterelnök, nem nézném kiskorúnak 
a magyar népet . 



4 TÖftOKSZENTMIKLÓS ÉS VíDÉKE 1996. február 

N e m tennék mást, csak betartanám igéreteimet .Ha jól em-
lékszem, nem ezt ígérték: 

- fel fogjuk emelni a gyógyszerek, az energia árát ! 
- eladjuk a gyárakat, üzemeke t külföldieknek! 
- növeljük a munkanélkül iek számát! 
- bezárjuk a szülőotthonokat, kórházakat! 
- fegyveres magyar katonákat küldünk Boszniába! 
- leértékeljük a forintot /havonta/ ! 
- fe lemel jük a nyugdíjkorhatárt / nem akarunk élő nyugdí-

jast lá tni / ! 
- újabb és újabb adókat fogunk bevezetni! 
Ha ezzel a programmal indulnak a választásokon, sohasem 

jutottak volna be a parlamentbe. T e h á t valami mást ígértek, és 
a magyar nép többsége hitt nekik. Most aztán már, mikor min-
dent eladtak, többen köztük a termőföld felé kacsingatnak. A 
gond ott van, hogy a föld, amin állunk, nemcsak termőföld, 
hanem a magyar nép hazája. És hát, aki ezt a földet árulja, az 
hazaáruló! 
4./ Rosszul működő ország vagyunk, ahol jelenleg a becsületes 
munkának nincs ér téke. Véleményem szerint ez az év döntő 
lesz a nagypolitikában is és a gazdaságban is. Ez a koalíció nem 
tart ki a következő választásokig, mert akkorát buknak, hogy 
még ellenzéki pártként sem jutnak be a parlamentbe, és ezt 
egyik fél sem fogja felvállalni! „Együt t visszük el a balhét" -
mondta 94'-ben Horn Gyula. Aki kicsit is ért a politikához, 

annak már most világos, hogy a balhét ki viszi el! A fizetéskép-
telenség és a gazdasági csőd szélén áll az ország 1996-ban. Ezért 
jönnie kell egy ú j szellemű, a nemzet sorsáért tenni akaró ú j 
kormánynak. Tiszta múltú, az ér téket t e remtő munkás, paraszt, 
értelmiségi, vállalkozó munkájá t el ismerő képviselőket kell 
választani. Gyökeres változást kell végrehajtani! A mai parla-
ment szégyene az országnak, szégyene a népnek. Hat évvel az 
úgynevezett rendszerváltást követően még mindig arról vitáz-
nak a parlament- ben, hogy ki közülük a KGB-ügynök, ki 
közülük III/III-as ügynök, ki ment el a dicső múltú Grósz Kár-
oly temetésére és ki nem. Közben pusztul a magyarság, évente 
egy Cegléd város lakosságával vagyunk kevesebben. Közben mi 
vagyunk a világ legeladósodottabb országa, a nyugdíjas és a nem 
nyugdíjas pedig fogatlanul ácsorog a gyógyszertár előtt, számol-
gatva filléreit! 

5./ N e legyünk mi éllovasok a világ halálozási statisztikájá-
ban, az eladósodásban! Mi azt akarjuk, hogy európai mér tékű 
adóhoz európai mér tékű fizetést kapjon a munkás. Azt akarjuk, 
hogy nyugdíjasaink megbecsül t emberek legyenek, és időnként 
hús is jusson asztalukra. 

1996-ban, honfoglalásunk 1100. évfordulóján szűnjön meg a 
magyar nép megalázása, járjon a magyar nép emelt fővel az 
utcán, tér jen vissza az emberek arcára a mosoly. 

Az 1996-os évre B O R T , BÚZÁT, B É K E S S É G E T kívánok 
mindannyiunknak! 

-sj-

Tiszapüspöki bemutatkozik 
Újságunk címéből következően kötelességünknek érezzük a 

környező települések életével, problémáival, értékeivel megis-
mertetni a kedves olvasót. A bemutatkozást Tiszapüspöki kez-
di. 

A község polgármestere, T ó t o k Sándor úr tájékoztatása sze-
rint Tiszapüspöki honfoglaláskori település. Az Árpádkorban és 
a törökkor végéig virágzó falu volt. A XVII. század végén elpusz-
tul, lakói szétszélednek. A végleges benépesülés a XVIII. század 
első évtizedeiben megy végbe. 1718-től bevándorlási hullám 
indul a Jászságból, majd Egerből, Kerecsendről, sőt még 
Galíciából is. 1765-ben elkezdik építeni a római katolikus 
templomot, mely a község egyetlen műemlék jellegű épülete . 
1804-ben az egri püspökség kerületéből kialakított Szatmári 
Káptalan tulajdona lett. 

- Feltehetően a templomépítést a benépesedés tette szükségessé. Ta-
lán erről is kaphatnánk tájékoztatástP 

- A település fej lődését jól tükrözi a népesség számának ala-
kulása. A XIX. század közepén már ezren felüli, 1954-ben pedig 
közel 3000 lakosa volt. Ezt követően a lakosság száma rohamo-
san csökkent, az 1980-as évek végére mindössze 1998 fő. Jelen-
leg a községnek 2134 állandó és 31 ideiglenes lakosa van. Az 
utóbbi években a népességszám stagnál, illetve mérsékel ten 
növekvő. 

- A történelmi visszatekintés után lépjünk a mába. Milyennek látja 
községe pozícióját, hogyan hatott a rendszerváltás? 

- A községben az itt élők ellátására, é le t fe l té te le inek biztosí-
tásához szükséges intézményrendszer és infrastruktúra jelenleg 
teljeskörűen kiépült . Az intézményhálózat nagy része, a vezeté-
kes elektromos energia és az ivóvízellátás az 1960-as évek végé-
re, míg a szilárd burkolatú utak, járdák, vezetékes gázellátás, 
korszerű telefonhálózat és digitális központ az utóbbi évek 
dinamikus fejlesztési politikája, a lakosság áldozatvállalása és 
aktív közreműködése e redményeképpen 1995. év végére elké-
szült. Az egyre nehezedő gazdasági, társadalmi viszonyok elle-
nére sikerült elérni, hogy Tiszapüspöki község lakosságának 

életfeltételei közelítsék, illetve ne legyenek rosszabbak más, 
hasonló nagyságú, de még a nála nagyobb településekénél 
sem.A községi önkormányzat az elmúlt években és jelenleg is 
kiemelt f igyelmet fordít a község intézményei működési felté-
teleinek biztosítására, kötelező feladatainak megfelelő színvona-
lú ellátására. 

- Ismertek a központi megszorító intézkedések, melyek az önkor-
mányzatokat is érintik. Ennek következtében vannak-e rentabilitási 
gondjaikP 

- Az önkormányzat működésében egyre nagyobb gondot je-
lent a központi költségvetési támogatás reálértékének 1992. óta 
jelentős csökkenése. Sajnos, ennek el lentételezésére helyi 
források feltárására, a helyi bevételek növelésére semmilyen 
lehetőség nem kínálkozik. Sőt, a helyi bevételeknél is inkább 
csökkenéssel kell számolnunk a lakosság egyre romló anyagi 
helyzete, tartalékainak kimerülése, f izetőképességének jelentős 
csökkenése miatt . Ennek megfelelően feladatainkat a nehézsé-
gek közepet te eddig is úgy oldottuk meg, hogy a helyi lakossá-
got terhelő adót nem vete t tünk ki, és ezzel a ciklus hátralévő 
idejében sem számolunk. Úgy a település üzemelte tésében, 
mint az in tézmények működte tésében a központi finanszírozási 
gondok el lenére mindeddig tudtuk biztosítani a korábban elért 
színvonal megtartását, némi ellátás-bővítést. Eddig intézmény 
megszüntetésére nem került sor, sőt egy üres gátőrház megvá-
sárlásával egy önálló természet tudományi oktatóközpont kiala-
kítására is sor került, mely ma már szinte egész évben színvona-
las szakmai programokkal, teljes ellátás biztosításával várja a 
természetet szerető, táborozást kedvelő érdeklődőket.Jelenleg 
az egészségügyi ellátás fe l té te le inek javítása van napirenden 
egy korszeű, tágas, az ellátás fel tételei t magasabb színvonalon 
biztosító orvosi rendelő kialakításával. 

Az általános Művelődési Központban is színvonalas szakmai 
munka folyik, melynek e redményekén t az általános iskolát 
végzettek rendre felvételt nyernek a középiskolákba, ahol jól 
megállják a helyüket. Jelentős, tanórán kívüli oktató-nevelő 
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munka is folyik Biztosított az idegen nyelvek oktatása, valamint 
az informatikai ismeretek elsajátíttatása is. T ö b b év óta ered-
ményesen folyik a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola 
ki helyezeti tagozataként a zeneoktatás, valamint az óvodában a 
zenei-előképzés". 

Stabilizálódott az egészségügyi alapellátás, biztosítottuk a 
gyógyszertár folyamatos, színvonalas üzemeltetését . 

Az utóbbi években fellendült, a sportélet is. Ez főleg a fut-
ballcsapat megyei bajnokságban történő eredményes szereplé-
sével mérhető', de jelentős a Diák Sportkör is, melynek nagy 
szerepe van a sport megszeret te tésében, az utánpótlás nevelé-
séljen .A közművelődés hagyományos rendezvényei: a szüreti 
felvonulás, a Tiszapüspöki Nyár, különböző hangversenyek, 
lovasverseny, lovasbemutató, stb. 

- Az elhangzottakból úgy tűnik, hogy Tiszapüspöki egy virágzó, 
optimális feltételekkel működő község. E pozitívumokon túl lát-e, 
érzéke l-e olyan problémát, mely - bár nem olyan súllyal, mint példáid 
Tisz/fbó'n, de mégis - a lakosság társadalmi, szociális összetétele, 
szakképzetlenek aránya, stb. és az ezekből következő' különféle konflik-
tusokból adódhat? 

- A rendszerváltást követően a település közmű- és infrast-
rukturális fejlesztésének eredményeként több olyan magánvál-
lalkozás jött létre, melyek további fejlesztése a községben 
megalapozhatják a gazdasági fellendülést: mezőgazdasági kis-
szövetkezet, minimalom, olajütő, stb. Mindezek ellenére magas 
a munkanélküliek száma, arányuk megközelíti a munkaképes 
korúak 20 %-át. Közülük több, mint 110 részesül jövedelempót-
ló támogatásban, 60-70 fő pedig munkanélküli járadékban. 
Többen vannak, akik kikerültek a munkanélküli ellátás köré-
ből. 

A lentiekből, valamint a lakosság kedvezőtlen társadalmi, 
szociális összetételéből adódik, hogy sokan, egyre többen szo-
rulnak az önkormányzat anyagi támogatására, mivel megélheté-
sük feltételeit saját maguk még minimális szinten sem tudják 
biztosítani. Jelentős az alacsony nyugdíjjal vagy járandósággal 
rendelkezők, főleg idősek és sokgyermekes családok száma. 
Nem kis gond tehát a szociális célra felhasználható eszközöknek 
a lehető legigazságosabb és leghatékonyabb elosztása, melyben 
egy erre a célra megválasztott szociális bizottság dönt. A szociá-
lis támogatásban egyre nagyobb súlyt kap a természetbeni , 
valamint a tartós, rendszeres támogatás megítélése: napközis 

gyermekek étkeztetési támogatása, idősek szociális étkeztetése, 
házigondozás, tankönyvek költségeinek átvállalása, ingyen 
ruházat, közgyógyellátás biztosítása, rendszeres segélyezések, 
lakásfenntartási támogatás, stb. 
A szociális gondoskodáson túl komoly feladatot jelent a veszé-
lyeztetett kiskorúakkal való foglalkozás, kiknek száma közel 140 
fő, mintegy 60 családban. 

-Milyen konkrét intézkedésekkel próbálják megoldani - vagy csök-
kenteni - a költsévetési támogatás fentebb már említett csökkenéséből 
adódó működtetési problémákatP 

- Feladatainkat nagyon nehéz gazdasági fel tételek mellett , 
szűkös anyagi lehetőségek között kell megoldani, ami egyre 
több problémát és nem utolsósorban a lakosság körében is nö-
vekvő feszültséget okoz. Feladainknak megfelelni csak nagyon 
fegyelmezett , takarékos, visszafogott gazdálkodással, a képvise-
lőtestület felelősségteljes, színvonalas működésével , a lakosság, 
az intézmények vezetőinek megér tő támogatásával és türelmé-
vel tudtunk eddig is, és fogunk tudni a jövőben is. 

A lakosság eddigi türelme, megértése összefüggésben van 
azzal a céltudatos településfejlesztéssel , melynek megvalósítása 
találkozott igényükkel, és jól szolgálják életvitelük könnyebbé, 
kulturáltabbá tételét . 

Sikerült elérni, hogy minden lakásban alkalmazható a veze-
tékes gáz használata, az utak 85 %-a szilárd burkolatú, európai 
színvonalú telefonhálózat és központ került kiépítésre, ami 
biztosítja a telefonigények maximális és gyors kelégítését min-
denki számára. 

A következő években a jelenlegi pénzügyi lehetőséget is-
merve nagyszabású fejlesztési célokat sajnos, nem tűzhetünk 
magunk elé. Ennek el lenére terveink, elképzeléseink vannak, 
melyek megvalósítása jobb lehetőséget biztosítana az itt élők 
számára. Tovább kell fejleszteni az in tézmények működési 
feltételeit , jó lenne a még sáros utcákon szilárd burkolatú út 
kiépítése, a lakossági szilárd és folyékony hulladék kezelésének 
a mai kor követelményeinek megfele lő tartós megoldása, a 
lakosság életkörülményeinek javítása, a munkanélkül iség csök-
kentése. 

- Polgánnester Úri Köszönöm szíves tájékoztatását, amelyből ki-
tűnik, hogy a sorjázó gondok ellenére Tiszapüspöki községben jelentős 
infrastrukturális fejlődés tapasztalható. 

-jL 

Egészségünkért 
Megoldódott a folyamatos tüdőszűrés 
A törökszentmiklósi önkormányzat négymillió forintja mellé 

további kétmillió forintot nyert el pályázatával, melynek célja az 
volt, hogy a városnak röntgengépet vásárolhassanak, mellyel 
megoldhatóvá válik a folyamatos lakossági szűrés. 

A lakosok szűrése eddig ké tévente történt a szűrőállomás 
kihelyezett buszában lévő gépekkel , melyre meghatározott 
időre kérték a lakosság megjelenését . Sajnos, a városban a téli 
hónapokra esett ez az idő, így az időjárás is megnehezí te t te a 
szabadban való várakozást. 

Az új röntgengéppel február 1-től folyamatosan végzik a szű-
réseket, melyet mindenki igénybe vehet, de főleg azoknak 
ajánlott, akik tbc, cukor- és vesebetegek. 

Az egyre nagyobb számban fel lépő tüdőrák is felhívja a fi-
gyelmet , hogy évente legalább egyszer mindenki nézéssé meg 
a tüdejét, a rizikós csoportoknak ajánlott a félévenkénti megje-
lenés. A szűrések mindenki számára ingyenesek 

Újlakán Istvánné 

Megalakult az ASZTMA KLUB 
A legnehezebben gyógyítható és a legkínzóbb betegségek 

egyike az asztma, ezért sokak örömére januárban már hivatalo-
san is megalakult Törökszentmiklóson az ASZTMA KLUB. 

A jelenleg 25 tagból álló klub résztvevői egyaránt asztmában 
és egyéb légúti betegségben szenvedők, megalapítójuk és 
veztőjtik dr. Lukács Zsuzsanna, a tüdőgondozó főorvosnője. 

A havonta egyszeri találkozás lehetőséget nyújt a betegség-
gel kapcsolatos problémák megbeszélésére, gyógyítási módsze-
reket taglaló előadások kiválasztására. így alkalom nyílik termé-
szetgyógyász, gyógyszerész, reflexológus, gyógytornász, stb 
felkérésére, melyek a helyes életmód megismeréséhez 
nyújtanak segítséget, hiszen egyszerre kell hatást gyakorolni az 
idegrendszerre, megszüntetni a rohamot, növelni a légzőutak 
ellenállóképességét, csökkenteni a szervezet túlzott érzékeny-
ségét és rendbehozni a légzés szabályozását.Aki részt szeretne 
venni a klubban, az je lentkezhet a tüdőgondozóban a főorvos-
nőnél. 

Újlakán Istvánné 

K Ö S Z Ö N E T Ü N K E T F E J E Z Z Ü K KI A T Ö E Ö O a S E N T M Í E L Ö S && V Í D M B A F É S X 
t A P - A L A P Í T V Á N Y U N K N A K : N Y Ú J T O T T 

S000O F O R i N T Ö S S Z E G Ű Ö J A B B T Á M O G A T Á S Á É R T ! 
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IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA 

/ NEMCSAK! NYELVI JELENSÉGEK 
„Valljuk meg hogy nagyon megszűkültünk a magyarságba... "-sóhajt fd a néhai jó Bessenyei György több, mint 200 

éuvd ezdott9 a magyar fdvilágosodás és nemzetté válás hajnalán, értve ezen azt, hogy „nemzetünk a maga anyanyelvé 
felejteni láttatik ". 

Hiába lett volna Apáczai, Ka-
zinczy és a nyelvújítók, a magyar 
írók és nyelvművelőik 
nemzedékeinek fáradozása? A 
latin és a német nyelv káros 
hatásaitól sikerült megóvni 
nyelvünket.Az orosz megszállók-
tól alig néhány szót vettünk át, 
szinte csak olyanokat, amelyek 
nemzetközi szavakká váltak, mint 
a szputnyik vagy a bisztró - az 

s 

utóbbit francia közvetítéssel. Am 
az az idegen hatás, amely nap-
jainkban éri nyelvünket: az ang-
licizmusok és amerikanizmusok 
behatolása nemcsak a tudomány 
és a technika, hanem a minden-
napi élet területéré is, úgylehet, 
végzetesebb minden eddigi 
veszélynél. 

Bessenyei korában még csak 
egy vékony társadalmi réteg, a 
táblabírói műveltségű nemesség 
és az épp csak születőben lévő 
nem nemesi értelmiség, a 
hönoráciorok nyelvhasználatát 
jellemezte az idegen hatás. Bes-
senyei, Arany, de még Móricz is 
bízvást fordulhatott a falusi nép, a 
parasztság romlatlanul megőrzött 
nyelvéhez, meríthetett annak 
kincséből, mint Bartók és Kodály 
a népzene tiszta forrásából. 

De hol vagyunk már ettől! Ma 
már a romlás társadalmi méretű, 
hiszen a falusi, kisvárosi gyermek 
sem ismeri már saját népe dalait, 
mert Kodály népének fiai, leányai 
reggeltől estig csak angol szövegű 
popzenét hallgatnak-már ha ép-
pen ráérnek és szórakozni vágy-
nak.Közeli tapasztalatra hivatkoz-
hatom:egy egész gimnáziumi osz-
tályban senki nem volt, aki is-
merte volna az általam közismert-

nek vélt Petőfi-dalokat: a „Fa 
leszek, ha fának vagy virága" és a 
„Befordultam a konyhára" 
kezdetű versek dal lámát. Ballagás 
alkalmával a szerenád egész 
műsorválasztéka két-három dal 
mindössze, mert többet nem is-
mernek a végzős diákok. 

Sietek kijelenti, hogy nem ők 
tehetnek róla, nem őket hibázta-
tom. Bizonyára senki nem 
tanította meg velük. Másrészt 
melyik fiatal tudna ellenállni a 
legmodernebb szórakoztató elekt-
ronikai csodák sok decibeles 
hanghatásának, főleg ha azok 
hallgatásában, élvezetében egy 
más életforma, a szülőkétől, fel-
nőttekétől különböző világfel-
fogás kifejeződését érzékeli! De 
nem is egyszerűen nemzedéki 
probléma az anglicizmus, ameri-
kanizmus terjedése nyelv-
használatban és magatartásfor-
mákban, életfilozófiákban 
egyaránt.Talán csak a leg-
idősebbeket kivéve minden 
nemzedéket érintő világjelenség-
re figyelhetünk fel. A határok 
megnyitása, a nemzetközi tőke 
behatolása, a tömegessé váló tu-
rizmus, legfőképpen pedig a 
tömegközlési eszközök/ divatos 
szóval: a média / rendkívül erős 
egységesítő hatással vannak a 
világra. Az amerikai kommersz 
filmek áradata elönti a különböző 
nemzeti televíziókat és mozi-
hálózatokat.A Föld minden or-
szágában a Ewingok, a Ter-
minátorok tartják fogva a nézők 
figyelmét, ahogyan a gyorsétkez-
tetők egyen ízű hamburgerei 
szerte a világon kiszorítják a spe-
ciális táji ízeket.Elismerjük, a 

magyar nagyvárosok Mc Donald's 
éttermeiben mintaszerű a tisz-
taság, a kiszolgálás gyorsasága és 
kultúráltsága, ám az ételek el-
nevezésedig mac, fisch mac,mc 
freese, nagy shake, mc chicken -
amellett, hogy Mari néni vagy 
János bácsi semmit nem ért belőle 
- megannyi szög a magyar nyelv 
koporsójába. 
Az üzletek polcain is alig találni 
már olyan árut, amelynek felirata 
ne idegen - főképpen angol -
nyelvű lenne.De üzlet, bolt, 
áruda,áruház nem sokáig lesz már, 
ha vállalkozóink idegen majmoló 
sznobizmusa így halad tovább. 
Sokan úgy hiszik, hogy a shop, 
boutique, pub, studio és társaik 
előkelőbbek, európaiabbak, mint 
magyar megfelelőik. Ami azelőtt 
mackó, melegítő, szabadidőruha 
volt, az most jogging, a taxiál-
lomás újabban droszt. 

Egy-egy amerikai filmsorozat 
hatása még a személynévadást is 
befolyásolja. Óvodáinkból, is-
koláinkból hovatovább kivesznek 
a Máriák, az Erzsébetek, a 
Lászlók és a Bálintok. A Bálintból 
egyébként Valentin lett. 
/Lásd:Valentin nap!/, a fiacskáját 
Christopherre keresztelő fél-
művelt szülőnek talán fogalma 
sincs arról, hogy ennek a névnek 
a Kristóf a magyar alakja. 

Hogyan lehetne gátat vetni az 
el magy artal an od ás szo morú fo-
lyamatán ak ? Vannak országok, 
ahol a nemzeti kultúra és az a-
nyanyelv védelmére törvényeket 
hoznak. Nemcsak a szlovákok, 
hanem az echte európai franciák 
is! Mégsem hinném, hogy ez a 
megoldás. Szélmalomharc minden 
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adminisztratív tiltás. /Bár azt a 
javaslatot, mely szerint az idegen 
feliratú üzletek tulajdonosaira 
külön luxusadót kel lene kivetni, 
azért megfontolandónak tartanám! 
/ ízlésemhez azonban közelebb áll 
a szívós, kitartó felvilágosító 

munka, a nevelés, amelynek 
leginkább az iskola padjaiban 
lehet foganatja, de hatása talán a 
szülői házban is tovagyűrűzik. 

Fontos lenne annak tuda-
tosítása , hogy mi magyarként 
vagyunk, lehetünk európaiak. 
Kosztolányi szerint ami nem 

különbözik, az nem is létezik. Mi 
pedig létezni szeretnénk - min-
denfé le herderi jóslat ellenére is! 
Az egységes Európát - ha lesz 
ilyen - egymástól különböző 
nyelvű, kultúrájú, hagyományú 
népek fogják alkotni! 

Fehér Imre 

A HIMNUSZ SZÜLETESNAPJAN 
Életünk egyhangúságába az ünnepek hoznak egy kis fényt, ragyogást. Ha pedig néha egy-egy hétköznap is ünneppé válik, ez 

külön ajándék! Ilyen volt a magyar kultúra napja városunkban január 22-én. 
„Magyarnak lenni hitvallás" - kezdte nyitó beszédét Bajusz Katalin alpolgármester a Művelődési Központ pódiumtermében, 

majd így folytatta: N e m vagyunk különbek, sem alávalóbbak más nemzeteknél . Bartók, Kodály, Arany, Ady, Széchenyi kultúrája a 
mienk is. Feladatunk felmutatni ér tékei t , hogy mások is gyönyörködhessenek benne! Ez olyan nemes ügy, amit szolgálni érdemes. 

A gondolatébresztő szavakat irodalmi összeállítás követte a Bercsényi Miklós Gimnázium tanulóinak előadásában, amit a 
Kodály Zoltán Zeneiskola növendékeinek szereplése tett még színesebbé. 

A Béke Mezőgazdasági Szövetkezet Népdalkörét hallgatni most is élményszámba ment , mint mindig. Meglepetés t szerzett Bé-
rcsi Istvánné Szilaj Etelka, a népművésze t ifjú mestere, aki csodálatosan énekel t körösfői népdalokat „In memóriám Bartók" cím-
mel. A Miklós Néptáncegyüt tes remek produkciója zárta a színvonalas, szép műsort, ami egy zsúfolt nézőteret is megérdemelt 
volna. 

/H/. 

Gácsi Katalin: Bűn és erény című alkotása Sindel Mihály:Kékmadár című műve 

LABIRINTUSOK NÉLKÜL - Egy kiállítás margójára... 
A program a Pincegalériában folytatódott A Gácsi 

Anna, Gácsi Katalin és Sindel Mihály művésztanárok 
alkotásaiból rendezett kiállítást Szenti Ernő művésztanár 
nyitotta meg. 

J ó m a g a m kicsi t e l f o g u l t v a g y o k , h i szen ko l l égák 
művei rő l , m ű v é s z e t é r ő l kel l í r n o m . 

N a p j a i n k b a n t a n á r n a k , m ű v é s z n e k k ü l ö n - k ü l ö n 
s e m k ö n n y ű , s ha valaki e k é t m e s t e r s é g e t e g y s z e r r e 
műve l i /s i lyen m a g a s sz ínvona lon / , az t i s z t e l e t e t pa ranc -
soló^ s m i n d e n k é p p az e l h i v a t o t t s á g b i z o n y í t é k a . 

H á r m ó j u k m u u n k á j á n a k n e m csak az e l ő b b e m -
l í te t tek a d n a k közös a lapo t , h a n e m az ind í t t a t á s is: a 
t e r e m b e b e l é p v e a m ú l t vesz körü l , a g y ö k e r e k , m e l y e k 
s z ű k e b b s t á g a b b v i l águka t h o z z á k el a m á b a . A m ű v e k 
t é m á i b a n jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k : a n e m z e t i , vallási hova-
tar tozás s^a távoli és a k ö z e l m ú l t m o t í v u m a i . 

GÁCSI ANNA tűzzománcaiban a szülőföldhöz való 
kötődés képei jelennek meg. Szépen rajzolt motívumai, 
visszafogott színei, a zománctechnika adta lehetőségek 
kihasználása, a dekorativitás formaredukálásán keresztül 

megjelenő növényi és állati ábrázolások. / Mesterszállási 
Mária, Parasztmadonna/. 

A természet szeretetéről érdeklődő, érzelemgazdag 
figyeléséről tesznek bizonyságot / Lilliumok I-II, Mály-
vák zöldben, Fák, madarak I-II, Fecskék életfával /. 
A világkultúrából magába szívott elemek megjelenése, 
szinte Shagalli álomszerű angyal a klasszikus reneszánsz 
motívumok, pl.: Akt, Lány háttal, Lány koszorúval, - a 
szintetizáló, átformáló, újat alkotó ember képei. Színes 
alkotói, oktató munkájához kapcsolódik a mézeskalácsok 
készítése, melyek a múlt század paraszti -mezővárosi 
életképek szép interpretálásai / csikós,lányok, színek, 
nem csak szépek, finomak is.../. 
Nővére, GÁCSI KATALIN batikképein jól nyomon 
követhető, s le sem tagadható a hasonló indíttatás, a ro-
konság. A hasonló témák, a múlt, a gyökerek megmu-
tatása / pl.: Honnan jöttünk, Mária kisdeddel, Életfa, 
Koronázási palást nyomán /, a hasonló erkölcsi értékrend / 
Ünnepi harangok, Egek ékessége, Bűn és erély /, vagy a 
Kisboldogasszony és a Mesterszállási Mária azonos rajza. 
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A kiállítás harmadik alkotója SINDEL MIHÁLY . 
egykoron tanárom, most kollégám. Művészete bizton 
elismerésre számíthat nemcsak a közönség, a sok, 
művészettel foglalkozó régi tanítvány, hanem az igazi 
szakma részéről is. 

A zománcművészet legszebb hagyományait követő 
s azon belül is a sodronyzománc / mely magyar zománco-
zási eljárás / technikájával készülő képek bármilyen 
összevetésben megállják helyüket. ./Ennél az eljárásnál a 
minták kontúrjait vékony sodrott huzalokból készítik, s a 
rekeszeket nem töltik ki teljesen zománccal, hogy a kie-
melkedő sodronykeret fémes csillogása emelje a kép 
szépségét./ A témák változatosak, népi hagyományok 

ihlette /Népdal I., Népdal IV., Életfa madarakkal, Mada-
ras tükör /. Fontos értékek közvetítői / Keresztek, Kibon-
takozás, Kékmadár /, s mint tárgyak díszítő elemei - jólle-
het túllépnek a díszítés lényegén. Kedvenceimre / A 
Barcsais rajzosságú színesüveg-ablak terv, Tükör, Sze-
lence/ jellemző a magabiztos, könnyed vonalvezetés, a 
színek visszafogott harmóniája, a precíz, mesteri technikai 
tudás. 

A február 9-én záródó kiállítás légköre a csend és a 
nyugalom. Remélem, iskolásaink zaja sokszor megtöri ezt 
a légkört, s rajtuk kívül is sokanlátják-látták a műveket. 

Szécsi Pál 
Fotó: Arvai János 

HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRÓL 
Fejezetek Törökszentmiklós múltjából 

A múlt év december 1-én megelevenedett az élet a 
helyi Helytörténeti Gyűjteményben. Idősek és fiatalok, 
szakemberek és érdeklődők gyülekeztek egyéni és 
újságmeghívásra Fejezetek Törökszentmiklós múltjából 
című előadássorozat meghallgatására.Tálas László, a szol-
noki Damjanich János Múzeum igazgatója, a levezető 
elnök szólította 10 óra után a megjelentek elé egymás 
után a négy előadót, hogy városunk múltjának egy-egy 
szakaszáról szóljanak saját és mások kutatásai alapján, 
hogy az eddigi városismeretünk gazdagodjon. 
Nem volt véletlen, hogy először Tárnok ludit régész 
lépett a hallgatóság elé. Az óskorról, ókorról szólt. El-
sősorban ennek jeles ismerője a Jász-Nagykun Szolnok 
Megye régészei, kutatói között. Szívesen látott vendég a 
Gyűjtemény falai között, az állandó kiállítás első termét ő 
tervezte-rendezte. Jött hozzánk az első kérésre. Hat-hét 
ezer év elsősorban helyi történetét fogta át, az újkőkortól 
a keltákig. Régész munkája során sok kis és nagy múlt-
titok birtoklója lett. Ezekből néhányat velünk is megosz-
tott. Törökszentmiklós közigazgatási területe korabeli 
természeti -társadalmi fejlődésének folyamatát emelte ki 
elsősorban a régészeti emlékek-leletek nyomán. Kie-
melte, hogy ezek az évezredek nagy társadalmi rob-
banásokkal telítettek, amikor egész népek, kisebb csopor-
tok kerekedtek fel, hogy tűzzel-vassal akár, de új hazát és 
termőterületet találjanak maguknak, egy-egy rész-
egységük pedig éppen nálunk. Az itt élteket vagy maguk 
előtt hömpölygették nyugatra, északra, estleg más 
irányba, vagy magukba olvasztották azokat. A jöttek 
újabb és újabb gazdasági berendezést, hitvilágot hoztak 
magukkal. 

Elsősorban felszíni leletek alapján-nyomán utalt a 
talán legkorábbi, Körös kultúra jelenlétére. A leletek 
találó helye a Karancs, Háromág, Kengyelsziget. Nehezen 
tárulkozik fel ez a kultúra, hiszen a Tisza által évezre-
deken át lerakódott akár több méteres löszréteg jól rejti a 
titkokat. Az újkőkor /neolit/ talán későbbi, alföldi von-
aldíszes kultúrájáról Bala, Felvég, Szilágyi-féle 

I . 
gyümölcsös, református iskolaudvar, mezőtúri határrész 
árulkodott s reméljük, még árulkodik. Legnevezetesebb 
az u.n. harmincegy darabos „kincslelet", amely nem más, 
mint harmincegy obszidián kőpenge. Kincs, hiszen a 
létfenntartásban az aranynál is többet értek az adott kor-
ban. 
A „kunhalmokba" temetkező rézkoriak életteréről a 
földrajzi nevek árulkodnak, amelyek többségükben ma is 
élnek: két nagyobb /Szenttamás kereszthalom, Földvárha-
lom/, hét kisebb /Varga-halom, Tinóka-halom, Csóri ha-
lom, Barta-halom, Lelovich-halom, Szőlőhátulja-halom, 
Tenyői úti halom/, kettő eltűnő /Dinnyés-halom, 
Uraságkert-halom/. A régi térképeken ez utóbbi kettő 
még egyértelműen jelzett. E halmokat nem szabad 
összetéveszteni az esetleges kun határhalmokkal. Több, 
mint tucat száz évvel korábbiak. Sajnálatosnak tartja -
különösen a régész-történész, de természetesen a ter-
mészetvédő társadalom is, hogy ezek a látványos ter-
mészeti-régészeti emlékek a pusztulás sorsára jutottak-
jutnak az emberi beavatkozások nyomán: el hordják őket, 
a folyamatos művelésben magasságuk egyre fogy, s lapos, 
szélesen elterülő formájukban már nem képviselnek 
értéket. Az is előfordul, mint például Surjánban, teljesen 
eltűnik a föld színéről a homok kitermelése eredmé-
nyeként. 
A bronzkori anyagi-szellemi kultúra is része volt múl-
tunknak. Surján, Téglagyár, szakáilasi Tere-halom a leg-
gazdagabb leletanyag forrás ebből a korból. Felszíni 
leletmentés mellett jól szervezett ásatások is folytak már 
a harmincas években is. A tárgyak egy része már 1935-
ben került egyéni s múzeumi gyűjteménybe. Már a kora-
beli feltárások is ékesen bizonyítják, hogy a törökszent-
miklósiak sohasem voltak érzéketlenek földjük múltjának 
emlékei iránt - emelte ki Tárnok Judit előadásában. A 
Tere-halom két évtized múlva szakavatott régészek keze 
alatt újból vallott a múltról. Például az ott talált kocsi-
modell és lócsontok arról, hogy a bronzkor nagy felfe-
dezése, a lófogatolás ilyen korán itt is gyakorlat volt, nem 
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csak az égeikum világában. Elnéptelenedése a többi 
tiszavidéki hasonló építményekkel együtt egy sokat igérő 
fejlett városias, magas civilizáció csíráit rejtő korszak vé-
gét jelentette, olyanét, amely a mediterrániumban nem 
állt le, hanem a krétai, mikénei irányba vezetett. 

A vaskor - helyi vas nélkül is természetszerűen 
következett a bronzkor után. A görögség fele-
melkedésével egyidőben Törökszentmiklós mai 
külterületén, Surjánban virágzott egy szkíta falu. Halot-
taikat a jól ásható surjáni homokba temették. A feltárt 
sírok egy gazdag keleti eredetű, ízig-vérig sztyeppei lovas 
nomád nép képét mutatják. A nők keleti ízlésű, nagymé-
retű, sárga színű, kék pöttyös üvegpaszta gyöngyöket 
viseltek, hajukat elektron /arany-ezüst ötvözet/ varkocs-

karikákkal fogták össze, övükön öntött állatmotívumokkal 
díszített bronztükröt hordtak. A férfiak rövid, állatfejek-
ben végződő vaskarddal, vascsákányokkal, nyíllal harcol-
tak, csontból készült szarvas figurával díszített bőr 
tegezüket állatfigurás függesztővel rögzítették, vaspikke-
lyes páncéllal, bőr pajzzsal védték magukat. Az elhunytak 
mellé - edényekben - étel-ital áldozatot helyeztek. 

Az előadó ilyen és ehhez hasonló szemléletes be-
mutatásban elevenítette múltunkat. Arra is vállalkozott, 
hogy Törökszentmiklóssal kapcsolatos ismeretanyagát 
tanulmány keretében, szerzői jogot átadva adja át. 

/Folytatás következik az előadásokról./ 
Szabó Antal 

OKUCANI 
Hát elmentek! Mosolyogva intettek még néhányat, miközben a vonat csendesen gördült ki velük az állomásról. 

Nem szólt a katonazene, nem lengették kendőjüket asszonyok és gyerekek, mint akkor, régen, a lelkem mélyéből hirtelen 
előtolakodott, emlékeimben... 

Heteken keresztül figyeltem minden híradást felkészítésükről\ gyakorlatozasaikról. Bár személyes ismerősöm nincs 
köztük, mégsem egészen idegenek. Honfitársaim, de „földimnek" is nevezhetem őket! Sokat emlegetett laktanyájuk szemem 
láttára nőtt ki a földből a hároméves terv idején. Utam azóta is számtalanszor vezetett el a kapuja előtt, a 6-os úton. 
Kiképzésük színhelye: a „ Vén Duna" partja pedig kedvenc sétahelyünk volt valaha... És hogy folytassam gondolataim 
sorát, -1944 decemberében ugyanott és ugyanúgy összeszerelt pontonhídon jöttek át az oroszok a Csepel-szigetről az éj 
leple alatt, közben embertelen aknatüzet zúdítva a boldogtalan lakosságra... 

De félre a sötét emlékekkel! Most a békefenntartók segítői indultak el,-békében,-mégis igen kemény feladattal. Nagyot 
vállaltak valamennyien, elsősorban családjukért. Aggódó szeretetünk kisérje, a Hadak Ura óvja minden lépésüket! 

uu 
Tájékoztató 

A Torökszmtmklos és Vidéke Újság Alapítvány 1990. auguszr 
tus 9-en 650.000 forint összegű vagyonrendeléssel jött 1étre 31 
alapító szervezettel, illetve taggaL 

Alapí tó tagok : 
1) Szolnok Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari 

Vállalat 
2) Városi Művelődési Központ Törökszentmiklós 
3) Városi Könyvtár Törökszentmiklós 
4) Városi Zeneiskola Törökszentmiklós 
5) Városi Tanács Költségvetési Üzeme Törökszent-

miklós 
6) Jász—Nagykun Szolnok Megyei Csatornaművek 

Törökszentmiklós 
7) Rózsa téri Körzeti Altalános Iskola Törökszentmik-

lós 
8) Vegytek Törökszentmiklósi Telepe 
9) Tisza táj Mg. Termelőszövetkezet Törökszentmik-

lós 
10)VT. EGYMI Törökszentmiklós 
11)604. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Szakszer-

vezeti Bizottsága 
12)Törökszentmiklósi Csatornamű Társulat 
13)Kuncsorba Községi Tanács 
14)Független Kisgazda Polgári és Parasztpárt Török-

szentmiklós 
15)Városgazdálkodási Vállalat Törökszentmiklós 
16)Törökszentmiklósi Sportegyesület 

17)Magyar Szocialista Párt Törökszentmiklós 
18),, Radar" Kft Törökszentmiklós 
19)Tiszatenyő Községi Tanács 
20)ÁFÉSZ Törökszentmiklós 
21)Baromfifeldolgozó Vállalat Törökszentmiklós 
22)Alföldi Szilikátipari Vállalat Üvegtechnika Üzeme 

Törökszentmiklós 
23)Szabad Demokraták Szövetsége Törökszentmiklós 
24)MEZŐGÉP Törökszentmiklósi Gyára 
25)GEJA Szövetkezet Törökszentmiklós 
26)OTP Törökszentmiklósi Fiókja 
27)Takarékszövetkezet Fegyvernek 
28)Tiszabő Községi Tanács 
29)Fejesné Szilágyi Erzsébet Törökszentmiklós 
30)Hajnal Józsefné Törökszentmiklós 
31)210.sz. Jogtanácsosi Munkaközösség Törökszent-

miklós 
Csatlakozó tagok : 
Városi Tanács Törökszentmiklós 
Állami Gazdaság Törökszentmiklós 
SZOTÉV 
Községi Tanács Örményes 
Piknik Kft. Törökszentmiklós 
Kérjük és köszönettel vesszük az újabb támogatásokat ! 
Cím: Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 
5200 Törökszentmiklós 
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A szerkesztőség postájából 

Egy nagyszerű tanár köszöntése 
/ Dr.Mikes József nyugdíjas tanár úr a törökszentmiklósi gimnázium történelem, földrajz, 
művészettörténet tanára, majd később a dolgozók gimnáziumának tagozatvezetője, 
igazgatóhelyettese./ 

Kedves Józsi Bácsi! Igen tisztelt Tanár Úr! 
Nagy szeretettel köszöntöm a magam s az 1948-52-

es évfolyam hallgatói nevében. Abból az alkalomból, hogy a 
Bercsényi Miklós Gimnázium az 1996. évben ünnepli fen-
nállásának félévszázados évfordulóját, és keressük azokat 
az emberi és tudományos értékeket, amelyeket felejthetetlen 
tanárainktól, elsősorban osztályfőnökünktől kaptunk. 

Kedves Józsi Bácsi! Ön az a tanár.; aki az iskola 
megalakulásától 35 éven át volt a katedrán és megtett 
minden emberit, szívét-lelkét, tudását adta, hogy az egy-
szerű származású és a módosabb fiatalok egyformán tanult 
f&oé váljanak.. 

Hogyan is kezdődöttf A háború utáni években 
mezőtúri származású fiatal diplomásként került - akkor 
még nagyközségi rangban levő - településünkre lelkésznek, 
majd a polgári fiúiskolába - Petőfi úti iskolába - tanár-
nak. 

Nemcsak azért jártunk templomba, mert kötelező 
hittan oktatás volt, hanem prédikációi egyformán lekötötték 
a tanulóifjúság figyelmét, de a felnőttekét is, külön élmény 
volt azokat hallgatni, mert a szónoki képessége oly tökéletes. 

A különbözeti vizsga történelmi anyagát, könyv 
híján, diktálása után körmöltük. Ez a mai korban szinte 
hihetetlennek tűnik, ¿7 modern fénymásolóknak még az 
ükapja sem létezett. 

Mi egyre kamaszosodtunk, szerettük a természetet, ¿7 
/tó/é ¿7 lányokat, ¿7 lányok a fiúkat, ¿̂z //¿ttz osztályon 
belül\ és lettünk tettrevágy óbbak, meg-megfeledkezve a ta-
nulásról, fülig szerelmesek voltunk. Tanár úr atyai szigora 
elősegítette, /fogy ¿7 tanulást is olyan fontosnak tartsuk, mint 
bármi mást áz életben. 

Tanár úr ismertette meg velünk a nagy történelmi 
összefüggéseket és történelmi törvényszerűségeket. Az 
ötévenként megtartott érettségi találkozók alkalmával min-
dannyian azt bizonyítottuk: érdemes volt tanár úr intelmeit 
követni. 

Józsi bácsi annyira törökszentmiklósi lett, itt is 
telepedett le véglegesen. Itt sétál a város központjában napi 
ügyeinek intézése közben , és köszönti egy-egy volt tanítvány 
vagy ismerős. Egyenes alakját a több, mint 3/4 évszázad-
nyi idő terhe nem tudta meghajlítani. 

Kedves Józsi Bácsi! Kedves Tanár Úr! Hosszú, 
fizikai és szellemi frisseségben megélő életet kívánunk, áldo-
zatos munkájáért cserében. Kérjük, gazdag életének tapasz-
talatait vesse papírra, hogy unokáink is tanulhassanak és 
láthassák, milyen nagyszerű tanár volt a törökszentmiklósi 
gimnáziumban. 

Nagy tisztelettel: 
Dikó József 

Tisztelt Ölyasómk I 

Bizonyára m k m f e ^ á e í k e m e k Ötsök Icftgiil úfym mfítárggyal* aase lynek nem ismerik && 
as énükét tvájik Ibib^^lilm % jövőbb segítségei kíván 

&fú$mú OlvMétnkmk & kélóéé értékek Mkumxé&úbm, a tukjdoftiikfo&n lévő1 képzőművészen 
a i h ^ d s * éwmxbm a festm&ay^k, témkmmk^ litográfiák e r e d e t é n e k , i l l e tve é r t é k e i k 
kpitá^ábatj, L^ptuftk mimk^társ^ uki jelemé tendelkexik^ && l^kig 
vmmmm$leg fehMgmHézt atj $ kétd^kk^J kapcsolstban. Vásáriéé smnéék esetén 
v-áliaíja & $mk&2&?ü ta&lcsadlst, metéli akár mím^íthsé 

f e i k d t ^ í s i i k ? t e ímva l k a p c s o l a t b a k # d b e i k r e váksBf kapnak 
illetve & mrkes^ség címébe küldött kyéibett« 

S ^ r k e $ £ t ő s é g 
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Híreink * Híreink -
AZ év elején frekvenciaengedélyt kapott a Rádió 

Törökszentmiklós stábja. A rádió tavaly két alkalommal is 
működött egy - egy tíz napos időszakban kísérleti jelleggel 
a nyár folyamán. Most az állandó sugárzásra kaptak 
engedélyt, napi 24 órában. Megkezdték az adások 
szervezését, az anyagi feltételek megteremtését, melyhez 
várják az önkormányzat támogatását is. 96,8 MHz-en, 8-11 
km-es körzetben rendelkeznek engedéllyel, de az alföldi 
környezet miatt sokkal nagyobb körzetben is fogható lesz 
az adás. Szolnokon biztosan, mint az eddigi vissza-
jelzéseikből ez kiderült. A stúdió vezetői egyhetes tan-
folyamon voltak a BBC-nél. Terveik szerint 1-2 hónapon 
beliil megindulnak az adások, amire az érvénybe lépett 
médiatörvény is sarkallja őket. 

* 
Január 12-én, pénteken 17 órakor a Kossuth téri 

kopjafánál megemlékeztek az urivi áttörés 44. évfor-
dulójáról a volt hadifoglyok törökszentmiklósi szervezeté-
nek szervezésében a bajtársi szövetség tagjai, hozzátar-
tozóik és a meghívottak. A megemlékezésen részt vett 
Szegő János polgármester is. 

* 
Az ökumenikus imahéten Törökszentmiklóson 

január. 17-én, szerdán 17 órakor a római katolikus 
Nagytemplomban , 18-án, csütörtökön a református temp-
lomban , pénteken, 19-én a babtista templomban tartottak 
közös imaórát a három felekezethez tartozó hívők 
közösen, a keresztény egység szellemében. 

* 
HUJ Január 18-án, csütörtökön délután fél háromkor 

a Bercsényi Miklós Gimnáziumban Kazinczy szépkiejtési 
versenyen mérkőztek meg a gimnázium tanulói a megyei 
versenyre jutásért a könyvtár olvasótermében.Az iskola 
nagy hangsúlyt helyez - nem eredménytelenül - a szép 
magyar beszéd tanítására. 

* 
§ Január 22-én, hétfőn 13 órától tájékoztatót tartot-

tak Törökszentmiklóson, a Polgármesteri Hivatal har-
madik emeleti tanácskozó termében az APEH munkatár-
sai az 1996.január 1-től érvényes jogszabályváltozásokról. 
A tanácsadás térítésmentes volt az Ipartestület és a Jász-
Nagykun Szolnok Megyei Kézműveskamara tagjai 
számára. 

* 
Január 23-án közgyűlést tartott a Polgárőrség, 

Törökszentmiklóson, ahol az elmúlt évi munkát 
értékelték Szegő János polgármester részvételével. A város 
polgármestere a bűnmegelőzés fontos, nélkülözhetetlen 
résztvevőjének értékelte a közel száz polgárőr munkáját. 
Elsősorban visszatartó ereje van a rendszeres jelenlétük-
nek a városban. 
Horváth András, a polgárőregyesület elnöke megköszönte 
az önkormányzat anyagi támogatását, mely a működés 
alapvető anyagi bázisa. Molnár Gábor szolgálatvezető 
összefoglalta a bejelentőlapokon is dokumentált 
munkájuk eredményeit, melynek legfontosabb adataiból 
kiemelte, hogy az év 251 napján, átlag 3-4 fős csoport 
végzett járőrszolgálatot, összesen 835 szolgálatot láttak el. 
A város valamennyi jelentősebb rendezvényén részt vet-
tek a rendfenntartásban. Az egyesületnek köszönhető az 

* Híreink * Híreink 
augusztus 19-i tűzijáték, mely 200 ezer forintba került. A 
szenttamási lovasnapon az egyesület biztosította az 
autóparkoló őrzését. Részt vettek a március 15-i, május 1-i 
forgalomkorlátozások biztosításában, de kirándulást is 
szerveztek a tagoknak Tiszapüspökibe. 

A legégetőbb gond a város területén az engedély 
nélküli fakivágásoknak a polgármester szerint gátlásta-
lanná válása. A mezei lopások elharapózása ellen fokozni 
kell a határbeli járőrözést. Ennek érdekében rajokba 
szerveződve területileg felosztják idén az egyes csoportok 
között a várost. Az autós közúti biztonság érdekében két 
járőrkocsijuk vesz részt rendszeresen a városi forgalomban, 
„POLGÁRŐRSÉG" felirattal. A biciklilopások meg-
előzése érdekében figyelmeztetik a járőrözések idején a 
lezáratlan kerékpárok tulajdonosait. Ugyanilyen figyel-
meztetés jár a kivilágítatlanul kerékpározóknak. Nekik 
ingyenesen fel is szerelik a lámpát. 

Idén hat új URH készüléket állítanak szolgálatba, 
és jelentős javulást várnak a közbiztonságban a városi 
telefonhálózat kiépülésétől, mivel több, mint 70 új tele-
fonfülke lép üzembe. 

* 
Önkormányzati ülés volt január 25-én délután. A 

képviselőtestület megtárgyalta a város egészségügyi 
ellátásáról az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet 
igazgatójának, Dr.Abaházy Attilának a jelentését, melyet 
mintegy kétórás vita után elfogadott. 

Törökszentmiklóson is komoly gondok vannak az 
egészségügyi ellátásban, melyek várhatóan még fokozód-
nak is. Ennek illusztrálására idézünk a jelentésből : „ A 
szakellátás területén gondot okoz, hogy 1995. október 1-
től a fix támogatás összegét 70 %-ról 40 %-ra csökkentet-
ték. Az 1996.július l-re jelzett fix finanszírozás eltörlése 
katasztrofális helyzetet fog teremteni." 
Elhangzott az ülésen a szülőotthon bezárásával kapcsolat-
ban, hogy ebbe a döntésbe nem nyugszik bele a 
közelmúltban alakult Nőszövetség. Szegő János pol-
gármester kijelentette, számára is érthetetlen, hogy miért 
kell megszüntetni egy szolgáltatást - több száz családnak 
jelentős kiadást okozva - amikor az helyben, féláron biz-
tosított volt eddig. 
Figyelmeztető negatívumok szerepeltek a testület elé 
került megyei gyermekgyógyász szakfőorvosi jelentésben 
a város gyermekgyógyászati szakrendelésével kapcsolat-
ban. Másik probléma a városi orvosi ügyelet finanszírozási 
költségeinek közel egymillió forintos központi csökken-
tése, melynek kompenzálását a képviselőtestülettől kérte 
az igazgató főorvos. 
A közegészségügyről szóló jelentést, melyet Dr. Fehér 
Ágnes tisztifőorvos terjesztett elő, szintén vita követte. 
Ebben kiemelt helyet kapott a volt VEGYTEK, jelenleg 
POLISTORE Kft. telepének környezetszennyezése, il-
letve ennek megszüntetése, miután újabb fél éves 
meghosszabbítását engedélyezték a hatóságok a megszün-
tetés megkezdésének. 
Helyi díszpolgári cím és „Pro Urbe" kitüntetés adomá-
nyozásáról fogadott el rendeletet Törökszentmiklós város 
képviselőtestülete. Díszpolgári címet országosan vagy 
nemzetközileg elismerést szerzett, Törökszentmiklós jó 
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hírnevét öregbítő tevékenységgel lehet elnyerni. A kitün- lesztésében, gazdasági, kulturális, tudományos, művészeti, 
tető címmel bruttó 120.000 Ft. pénzjutalom is jár, javasla- oktatási, egészségügyi vagy sportéletében maradandó 
tot az adományozásra egyesület, társadalmi szervezet, munkával egyén vagy közösség érdemelheti ki, melyhez 
párt, egyház tehet, melyet a képviselőtestület bírál el. 60.000 Ft. pénzjutalom jár.. 

A „Pro Űrbe Törökszentmiklós" kitüntetést a város fej. Török András 

A KERÉKPÁROSOK BIZTONSÁGÁÉRT I 
A Városi E^wl^itpftáöystatisztikai adatai szirtet Tw^ksz^ímiáasoö kapitányság k o i t a r t o z ó településeken 1995-

bm 7& személyi sáríflésSeljiré lialeset tortötf wEbboí 14 halálos kimenetein yo% 20 súlyos^ 42könnyebb szüléssel végződött. 
Mintabogyaa Mttó* Tibot századostól a tófcdskedáa osztály vez&fyMl megtüdttlM balesetek okait vizsgálva kiemelkedő helyen szere-
pelek a fet^pííosofc lő esetbe& okozni , és tegalább ea&yi részed voltak annak, A közJekedés szabályainak betartáséval, 
valamint a kerékpárok kívilágítasávaí sokeseíben oll^iiilteCo íettwJjj* a személyi sétulésv 

Bizonyára sokan tudják, bo^y jogszabály íija éloc a jannövekeí: kőtelező felszerelni világítással. Vonatkozik ez a kerékpárokra is? 
ys&enesekiá dtat vöáaatek a k&M&d&b&L Kép^epk magunkat ̂ így helyébe, aki előtt - lakott területen kívül, sötétben, 

ssstfeg c*ószós,j$ges ftott - Jatfótea felbukkan egy kivüágítatlan kerékpár. Szerencsés esetben a vezető lélekjelenléte 
e&enOni a balesetet* de sajnos $ák stáfom sswarélyi sérülés js bekövetkezik. Ezért létfontosságú a 

¡vfiágSa&kllife^ 
de n<am helyettesíti a világítást í 

\ í Afeaaoatókiesetek mellőzéseérdekébenfebruár l-29-ígfokozatán ellenőrzik a kerékpáros közlekedőket 
51: A rendőrség kéri hogy ue vegyék zaklatóisnakjba az: táakon megállítják ök$t és felhívják figyelmeket a hiányzó 

~ fcüö&tés kukásától, Eíleflkezö esetben kényttfleoök U&mk szankciót alkalmazni. Elsődleges céljuk nem a büntetés 
kiszabása, ha&em a kerékpárosok és vslameanytűök biztonságosabb közlekedésének elősegítése, a balesetek megelőzése* illővé elk-llllB 

Új év - újabb áremelések 

Gazdagok és szegények lettünk 
1996.január elsejétől a Magyar 
Posta átlag 20,3 %-kal e m e l t e 
tarifáit. A helyi levél 
díjszabása 12 Ft-ról 16 Ft-ra, a 
levelezőlapé 9 Ft-ról 13 Ft-ra, 
az expressz k ü l d e m é n y e k é 40 
Ft-ról 80 Ft-ra növekede t t . A 
csomagfeladás ára 41 %-kal 
eme lkede t t . A szomszédos 
országokba szánt posta-
k ü l d e m é n y e k r e 22,6 %-kal 
drágább bélyeget kell ragasz-
tanunk. A M A T Á V a tavalyi-
hoz képes t 28,3 %-kal növe l te 
szolgáltatásai árát. T e l e -
fonáláskor az eddigi 3 im-
pulzus áráért most már 2 
vehe tő igénybe, így a helyi 
beszélgetés 20 F t /3 perc. A 
te lefonál lomás előfezetői díja 
725 Ft-ról 900 Ft-ra 
eme lkede t t . A sör fogyasztói 
ára 15-20 %-kal magasabb. A 
M O L Rt. által forgalmazot t 
üzemanyagok ára átlag 11 Ft-
tal lett magasabb, a benz in fé -
lék 112-122 Ft-ba ke rü lnek 
l i te renként . A háztartási 

tüzelőolaj 89,90 F t he lye t t 
103,60 F t let t . A személygép-
kocsik kö te lező biztosítása 25 
%-kal növekszik. 
Január 1-től j e len tősen meg-
növeked t ek a közlekedési és 
szállítási köl t ségek is. A MÁV 
Rt. 50 km- ig 20 %-kal, a fölöt t 
15 %-kal e m e l t e a m e n e t j e -
gyek árát. Kormányrende le t 
csökkent i a tanulók és a 
fogyatékosok k e d v e z m é n y é t ! 
A V O L Á N távolsági 
buszjáratain a díjszabás a 
korábbi átlag 4,32 Ft /km-ről 
5,27 F t / km- re nőt t . A ked-
v e z m é n y e k szintén fogyat-
koznak. A helyi tömeg-
köz lekedés tarifái változó 
m é r r t é k b e n növeked tek , e-
gyes városokban akár 40-50 %-
kai is. 

Az arany és az ezüs t 
ára 22-26 %-kal nőt t , az 
aranyékszerek g rammjáé r t a 
tavalyi 4038 F t he lye t t az idén 
6039 Ft -o t kell f izetni . 

Változtak továbbá 

február 1-től egyes épí tőanyag 
és táp- takarmányok árai. 
Márciusban 25 %-kal 
eme lked ik a gáz fogyasztói 
ára. Áprilistól átlagosan 35 %-
kai f i ze tünk többe t a gyógysz-
e r eké r t .Ne f e l edkezzünk m e g 
az é le lmiszerek áre-
melkedésérő l sem. A ter-
melők és a ke reskedők 
ezeknél az úgyneve-
ze t t „ szabad-á rasak-ná r vár-
hatóan m i n d e n szállítási 
energia adó -, és rezsi töb-
ble tköl t ségeike t beép í t ik az 
áraikba. Sajnos e m e l k e d n e k -
e m e l k e d n e k ! 
A felsorolt szolgáltatások 
díjainak e m e l é s e semmi lyen 
több le t t e l j e s í tmény nyújtás-
sal, minőségi javulással nem 
jár! 
A hatóságok az inflációra 
hivatkoznak, csakhogy a 
pénzrontás t is az állam, i l letve 
a kormány végzi, te rvszerűen. 
Az állami szintű pazarlás, a 
közvagyon herdálása tovább 

folytatódik. A Posta, a Matáv 
és a többi m a m u t c é g úgy cl 
vissza monopol hely/erével , 
ahogyan jónak látja. Az összes 
fogyasztói á remelés egyet len, 
nyilvánvaló célja az. állam-
kassza bevé te le inek növe-
lése. A lakosságmindezért az 
áldozatért „cserébe ' ' az idén 
további 11 %-ra tervezett 
jövede lemcsökkenésse l szám-
olhat a tavalyi 12 %-os reál-
bérzuhanás után. Ezt nevezik 
a szakér tő kommentá to rok és 
média - hasbeszélők piac-
gazdaságnak! 

Gazdagok és szegé-
nyek országa le t tünk . Em-
berek, családok kerülnek 
kilátástalan helyzetbe . Megél-
hetési gondjaik miatt, 
csúsznak az e lszegényedés 
fe lé . 
Széchenyi István figyelmez-
te tése egyre időszrííbbé válik: 
„ Túl sokáig nem lehet népeket 
gyötörni r 

-feje 
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Kiss Zoltán szakács 
receptjei 

Menüajánlat: T y ú k h ú s l e v e s galuskával 
G o m b á s - t e j s z í n e s se r t é ssze le t 
Van í l i apud ing sá rgaba rackön te t t e l 

Tyúkhúsleves galuskával: 
Hozávalók'.Z kis sárgarépa, 8 dl tyúkhúsleves /lehet le-
veskockából is/, só, fehérbors, 4 szelet pirítós kenyér, 6 
dkg reszelt sajt. 
Elkészítés: a megmosott, megtisztított répát vékpny csí-
kokra vágjuk. A húslevest felforraljuk és a répát 5 percig 
főzzük benne. Sóval, borssal ízesítjük. A pirítós kenyérből 
12 kör alakú darabot szaggatunk ki, megszórjuk sajttal, és 
előmelegített sütőben megpirítjuk. A levest csészékbe 
mérve három-három sajtos ropogóssal és petrezselyemmel 
megszórva tálaljuk./ Elkészítési idő:30 perc, adagonként 
790 Joule-t, 190 kalóriát tartalmaz/. 
Gombás - tejszínes sertésszelet: 
HozzávalókAO dkg csiperkegomba, 1 fej vöröshagyma, 4 
evőkanál étolaj, 1 pohár tejszín, só, bors, 1-2 evőkanál cit-
romlé, 4 vékony szelet /kb.15 dkg-os/ sertéscomb, 60 dkg 
mélyhűtött hasábburgonya, olaj a kisütéshez, paradicsom, 
petrezselyemzöld a díszítéshez. 
Elkészítés: a megmosott gombát vékony szeletekre vág-
juk.A hagymát 1 evőkanál olajon megdinszteljük, majd a 
gombával együtt kb. 3 perc alatt zsírjára sütjük. Felöntjük 
tejszínnel és összefőzzük. Sóval, borssal, citromlével íze-
sítjük, a levét elpárologtatjuk. Melegen tart-
juk. Fel forrósított olajban a hasábburgonyát hirtelen 
aranysárgára sütjük. A hússzeleteket megmossuk és szá-
razra töröljük. A maradék olajban mindkét oldalukon 4-5 
percig sütjük, majd sóval és borssal fűszerezzük.A burgo-

nyát is megsózzuk, majd a hússal és a gombamártással 
együtt tányérokra szedjük. Paradicsomszeletekkel és pet-
rezselyemzölddel díszítjük. /Elkészítési idő: 40 perc, ada-
gonként 3060 Joule-t, 730 kalóriát tartalmaz./ 
Vaníliapuding sárgabaracköntettel 
Hozzávalók: 6 dl tejszín, 1 doboz/425 ml/ sárgabarackkon-
zerv, 2 ek. cukor,1 cs. vaníliás cukor, 1 rúd vanília, 3 lap 
zselatin, 1 teáskanál barackpálinka, 1 teáskanál citromlé, 
a díszítéshez citromhéj. 
Elkészítés: a tejszínt és a cukrot elkeverjük, beledobjuk a 
vaníliarudat, és kb. 15 percig lassú tűzön főzzük. Közben 
lecsöpögtetünk egy sárgabarackot, és vékonyan felszele-
teljük. A zselatint hideg vízben áztatjuk. Ha a tejszín kis-
sé kihűlt, a vaníliarudat kidobjuk és beletesszük a ki-
nyomkodott zselatint. Négy kerek tálkát hideg vízzel ki-
öblítünk, mindegyikbe három szelet barackot teszünk, és 
felöntjük a tejszínnel. Legalább 4 órára, de még jobb, ha 
egész éjszakára hideg helyre állítjuk. A megmaradt gyü-
mölcsöt lecsöpögtetjük, felét összeturmixoljuk, és kike-
verjük a vaníliás cukorral, a barackpálinkával, valamint 
egy kevés citromlével. Végül hozzáadjuk a felszeletelt 
gyümölcsöt. A tálkákat megfordítjuk, egy-egy kistányérra 
borítjuk, és óvatos mozdulatokkal kiütögetjük a megma-
radt krémet. Végül a barackpürét a pudinghalmok köré 
öntjük, és csíkokra vágott citromhéjjal díszítjük. 
/Elkészítési idő: 30 perc a várakozási idő nélkül, adagon-
ként kb. 2640 Joule-t tartalmaz./ 

Sztárok étkezési szokásai 
Nem tudom, hogy emlékeznek-e az 1992-es Friderikusz 
slíowban bemutatot t francia táplákozástudományi szakemberre, 
aki jó étvéggyal fogyasztott tücsköt-bogarat. A szakmabeliek 
biztos nem csodálkoztak, hiszen jól tudják, hogy számos olyan 
ország van, ahol teljesen máshogy é tkeznek. Nézzünk néhány 
igen híres sztár konyhájába! 
Viclória Prinápál: „ 3 évvel ezelőtt korántsem volt olyan lányos 
alakom, mint a 13 évvel ezelőtt forgatott sorozat első fe lében". 
Egyen velem! című, nálunk is forgalmazott könyvében többek 
között így ír : „A titka? Egyszerűen az, hogy ásványi anyagot 
kell hozzáadni a táplálkozáshoz../ ' 
Bud Spmcer: Szereti a jó ételeket , elsősorban az olasz konyha 
tésztaféleségeit. Többnyi re hitvese társaságában látható az itá-
liai é t te rmekben, amint hihetetlen mennyiségű tésztafélét gyűr 
önfeledten magába. 
Sy/vesttr Stallone: „Reggel müzlit és tojást eszem, délben húst 
és zöldséget, este halat vagy túrót. Mindent megeszek, amit a 
tenger kínál. Ezenkívül imádom a sült krumplit , a pirított csir-
két és a fagylalaltot, de szeretem az olasz tésztaféléket is". 

Tudja-e, hogy.... 

...már az ókorban is gyógyszerként használták a fokhagymát, 
főleg csonttörésre, sárgaság esetére, sőt szeplőre is. 
...a joghurtfélékben lévő baktériumok segítik az emésztést és 
védik a gyomor nyálkahártyáját. 
...egy nyers sárgarépa vitamintartalma 5 főtt répával ér fel. 
...a tej és a te j te rmékek jelentik a legfontosabb kálci-
umforrásunkat. Fogyasztása az idegrendszerre, az izomműkö-
désre és a bőrre is jótékony hatással van. 
...a zöld tea hatóanyagainak zsírcsökkentő hatása van, de ez 
önmagában nem elegendő. A zsírszegény diéta és a rendszeres 
testmozgás e lengedhetete len a kúrához. 

Márciusi előzetes: 
- Húsvéti báránycomb 
- Mivel kínálják a háziasszonyok és lányok a locsolókat? 
- A kakukkfű 
- Sztárok ételei 
- Esztergályos Cecília étele 

Kiss Zoltán 
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SPORT > SPORT • SPORT > 

Tiszatenvői riportok 

Az igazság, jóság, becsület útja 

Az alapító mester nyilatkozik a Tiszatenyoi Önvéddmi Szakosztály detéróí, 
• •• //• x //i jovojerol 

Megkér tük Dikó Mihályt, a tiszatenyoi IJB KICK-
BOX Önvédelmi Szakosztály elnökét, hogy mondja el, hogyan 
is indult a korántsem hétköznapi e redményeke t felmutató 
szakosztály. 

- 1992. novemberében Gubán Istvánné, a Községi Klub-
könyvtár vezetője felkért , hogy indítsam el az önvédelmi 
klubot. Magánéletem problémái el lenére végül úgy döntöt tem, 
hogy fölvállalom a feladatot annál is inkább, mert jó néhány év 
edzés volt már ekkor a hátam mögött . 1993. január 25-én, az első 
edzésen 18 fiatal je lent meg. Egy hónap eletltével létszámunk 
64-re duzzadt, ma stabil 25-30 fővel tart juk edzéseinket . 
Keményen dolgoztam, dolgoztunk: 10 pontban fek te t t em le 
alapszabályunkat, terveim alapján a klubtagok elkészítet ték 
zászlónkat, melyre azért vagyok nagyon büszke, mert 
jelképrendszerével egyedülálló a maga nemében . Kidolgoztam 
az önvédelmi vizsgarendszerünket, mely jónéhány küzdősport 
fogásainak, gyakorlatainak ötvözeteként egy teljesen ú j 
követelményrendszert e redményezet t . 
He ten te három alkalommal edzet tünk, nyáron edzőtáborban 
csiszoltuk technikánkat. Minden készen állt, hogy tanítványa-
immal színre léphessünk. 1994 tavaszán újraélesztet tük 
kapcsolatunkat Juhász Zoltán 1 dános mesterrel , aki a Szolnoki 
KICK-BOX Klub vezetője. Az ő révén ismertük meg Zrínyi 
Miklós 4 dános mestert , a Magyar Válogatott edzőjét. Zrínyi 
mester ettől kezdve vizsgáztatja rendszeresen tanítványaimat. 

- Milyen eredményekkel büszkélkedhettek? 
- N e m egészen 3 éve annak, hogy tanítványaim ver-

senyeznek, de azt hiszem, eredményeikkel e légedet t lehetne 
bármely hasonló nagyságú szakosztály. Részletes felsorolás he-

lyett csak tömören: aranyérem 5 db, ezüstérem 10 db, bronzé-
rem 12 db.A fenti e redmények megyei, országos versenyeken, 
nemzetközi meghívásos versenyeken, Európa Bajnokságon, il-
letve Világkupán születtek.A vizsgák, versenyek mellett jutott 
erőnk 1995. évben ke t tő országos versenyt megrendezni Török-
szentmiklóson: a SZEM-MA Kupát, mely meghívásos verseny 
volt, és az IJB Kupát, mely országos gyermekverseny volt. 

- Miből volt mindezekre pénzetek, hiszen egy verseny megren-
dezése nem kevés pénzbe kerül? 

- Kezdetben heteken, hónapokon át gyűj töt tünk fém-és 
papírhulladékot, hogy legyen pénzünk védőfelszerelésekre, ver-
senyekre. Ma sincs ez másképp, talán annyival könnyebb a 
hely-zetünk, hogy elért e redményeink garanciát adnak arra, 
hogy érdemes ezt a kicsi szakosztályt segíteni, támogatni, me-
lyet önzetlenül meg is tesz többek között a Tisza tenyő községi 
önkormányzat, a SZEM-MA Kft. és sok segítőkész magánvál-
lalkozó, amiért köszönetet mondok. 

- Terveid? 
- Idén is tervezzük országos versenyek megrendezéséi 

„szokott helyünkön", a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Al-
talános Iskola tornatermében.Bízom abban, hogy a jövőben is 
lesz támogatónk, és lesz elég erőnk, hogy a belénk vetett bi-
zalomnak meg tud junk felelni. 
Remélem, hogy a megszerzett tapasztalatot még sokáig át tu-
dom adni tanítványaimnak, és lesz, aki tovább fogja vinni az 
igazság, jóság, becsület zászlaját, szabad, nyitott stílusát. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
H.L. 

Postagalambász portrék 
Beszágetés Angyal József önkormányzati képviselővel 

Riportsorozatunkban elsőként Angyal József tiszatenyoi gázszerelő vállalkozót, a Tiszatenyő 
Községi önkormányzat Képviselőtestületének tagját mutatjuk be. 

- Mióta űzöd a galambász sportot? állomány csak a kudarcokat szaporította, ritkán akadt egy-két 
- Most ér tem el a 30. évet a postagalamb-sportban. helyezés a listán. 

1966-ban lettem a szövetség tagja. Már előtte is voltak galam- -Kérlek, mutasd be jelenleg állományod származását. 
bok, melyeket Bíró Istvántól, az akkori szomszédomtól kaptam. - Az egyik alkalommal a 70-es évek elején berepült 
Ez adta a lendületet a galambászkodásomhoz. Mint kezdő hozzám a csongrádi Kácsó János egyik galambja. A galambot 
galambász, minden galambtól jó tenyész - és versenyeredményt visszaküldtem és kaptam érte egy pár fiatalt. így alakult ki a 
vártam, beleértve a berepült galambokat is. Az így kialakított kapcsolat Kácsó Jánossal, amely még ma is tart. 1974-ben ismét 
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vásároltam Csongrádról galambokat, majd a győri Virág 
Lászlótól is. 

- Melyek voltak eddigi kiemelkedő eredményeid? 
-Az állományom úgy alakult, hogy 1976-78 között II.osztályú, 
1979-81 között I,osztályú versenyző le t tem az akkori Szolnok és 
Környéke kerületben, és országos versenyen összetettben IV. 
helyezést értem el. Mondanom sem kell, hogy a „Kácsó-
galambok" nemcsak nálam vizsgáztak jelesre, Kácsó sporttárs 
1981-ben az országos verseny I. helyezet t je volt. 1982-ben hoz-
zá kezdtem családi házam építéséhez, így meg is látszott az 
eredményeimen, csak II. osztályra futot ta, és több alkalommal 
történt, hogy egy segítő sporttárs várta galambjaimat haza. 1985-
ben újabb galambbeszerzésre adtam a fe jem, de csak Csong-
rádról vásároltam a számomra legmegbízhatóbb forrásból. Kap-
tam is és vásároltam is megfelelő „alapanyagot", melyek még a 
mai napig is az állományom meghatározói. Ugyancsak 1985-ben 
beköltöztünk új ot thonunkba, és a galambok is át települtek az 
új dúcba. 

- Jelentett-e törést ez a váltásP 
- Fogalmazhatnék úgy is, hogy újrakezdődött a tenyész-

tés is és a versenyzés is. Az állományom 3 év alatt a régi szintre 
emelkedet t , így folytatódhatott számomra a sikersorozat. Leg-
jobb eredményem kerületi II. helyezés, melyet 1990-ben értem 
el. Ismét hoztam Csongrádról 4 db galambot, melyekkel tovább 
erősödött állományom. Az új alapanyagból már olyan utód 
született, amely az év egyévese c ímet is elérte, de sajnos, a 
kiállításon már nem vehet tem részt vele, mert valamilyen ra-
gadozó elpusztította. A tavalyi e redményem kerületi III. he-
lyezés volt, amely sporttársaim önzetlen segítsége nélkül 
elmaradt volna. 

- Köszönöm a beszélgetést\ 
A következő számunkban Nagy József galambász bemutatására 
kerül sor. 

K.E. 

Atlétika 
A résztvevők és eredményeik minden várakozást 

felülmúltak a január 20-án megrendezett gyermek kor-
csoportos atlétikai versenyen, melyre a Szolnoki MÁV 
MTE futófolyosóján került sor. 

A Törökszentmiklósi SE atlétái 30 fős létszámmal, közel 
200 hasonló korú társukkal vet ték fel a versenyt, igen szép 
eredményekkel , illetve helyezésekkel. . 
Eredmények: 
1986-os születésű fiúk-lányok: 
Fehér Imre 60 m síkfutás 8,9 mp I. 
Szekeres Lajos 60 m síkfutás 8.9 mp II. 

60 m gátfutás 11,2 mp II. 
távolugrás 395 cm II. 

Bencsik Brigitta magasugrás 110 cm I 
60 m síkfutás 9,9 mp II. 

Subicz Éva magasugrás 105 cm II. 
60 m gátfutás 13,6 mp II. 

1 985-ös születésű fiúk-lányok 
Jámbor István 60 m gátfutás 10,5 mp I 

távolugrás 420 cm II. 
Modla Réka 60 m gátfutás 11,4 mp I. 

Január 27-én a serdülő „B" korcsoportos versenyzők léptek 
színre a Véső úti futófolyosón. Az idénnyitó fedettpályás meg-
méret tetésen kimagaslóan jól szerepeltek a T S E 1983-as 

születésű versenyzői, ugyanis a fiúknál Kóródi Péter,a lányoknál 
Göblyös Márta lett a legeredményesebb versenyző. 

Eredmények: 
1985-ös születésű fiúk-lányok: 
Kóródi Péter távolugrás 441 cm I. 

60 m síkfutás 8,1 mp II. 
60 m gátfutás 10,5 mp III. 
hárompróba 6 h.sz. I. 

Göblyös Márta magasugrás 135 cm I. 
60 m síkfutás 8,3 mp II. 
60 m gátfutás 10,1 mp II. 
hárompróba 5 h.sz. I. 

Polgár Nóra 60 m gátfutás 9,8 mp I. 
magasugrás 135 cm II. 
hárompróba 7 h.sz. II. 

Farkas Éva 60 m síkfutás 8,3 mp III. 
hárompróba 11 h.sz. III. 

Mészáros Medárd hárompróba 7 h.sz. I. 
/1981-es szül./ 
Hajdú Sándor 60 m gátfutás 9,1 mp II. 
/1982-es szül./ 

B.I. 

Kézilabda 
Kölcsey Kupa 

Ill.korcsoportos lányok és fiúk számára egész na-
pos kézilabdatornát rendeztek január 28-án a Kölcsey 
Ferenc Altalános Iskola tornatermében, melyre a házi-
gazdákon kívül szolnoki, abonyi, tiszaroffi, tiszafüredi és 
mezőtúri csapatok is elküldték nevezésüket. 

A körmérkőzések formájában zajló versenyen a kölcseys 
lányok fölényes győzelmet arattak Tiszaroff és Mezőtúr csapata 
ellen, a f iúk pedig a szolnokiakat és a t iszafüredieket verték 
meg. így az abonyi somogyisok, akik szintén két meccset nyer-
tek, a finisben döntőt játszottak a miklósi leány-és fiúcsapattal. 

Görömbei Zoltán tanítványai, a 7.-8. osztályos lányok 
mindent megte t tek a győzelemért, de talán az erős ellenféllel 
szembeni megilletődöttség okozta, hogy az edzéseken begya-
korolt figurákat nem alkalmazták kellő mér tékben . A meccs 
elveszítésével a 2.helyre szorultak, azonban tel jesí tményük így 
is elismerésre méltó. 

Gulyás Karcsi „fiai" szintén emberükre akadtak az 
abonyiakban.Olyan csapattal kerültek most szembe, amelynek 
játékosai rendszeresen részt vesznek többek között a Budapest 
Bajnokságon, emellet t nemcsak saját korosztályukbeli csapa-
tokkal játszanak, hanem serdülőkkel is. A kölcseys fiúk sem 
vallottak azonban szégyent, hiszen remek összjátékkal, szép 
gólokkal bizonyították tehetségüket . 

Eredmények: 
Lányok: 
l.Abony, 2..T.miklós, 3.Mezőtúr, 4.Tiszaroff. 
Fiúk: 
l.Abony,2.T.miklós,3.Szolnok,4.Tiszafüred. 

Sz.Zs. 
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A V á r o s * M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t f e b r u á r i 

p r o g j a m j a 

17. szombat Í8 óta 
A Zeneiskoláéit Alapítvány jótékonysági bálja 
18. vasárnap 14 óra 
Nagycsaládosok Egyesületének farsangi rendelvénye 
23, péntek 18 óra 
Almásy János Nyugdíjas Kítib farsangi rendelvénye 
24, szombat 16 ára 
MfRTUSZ esküvői ruhabemttfató 
25, vasárnap 9 óra 
Horgászok ketegy ölése 

kedd 10 és 14 ora 
A BRÉMAI MUZSIKUSOK 
bérleteltfadás gyerekeknek 

KLUBOK, KÖRÖK 
H é t f ő 
10 óra Babamama khib - páros héten 
13 óra Mozgássérültek khíbja - páratlan héten 
16 óra Horgászok 
l6r3Ö óra Éfetmód klub - páratlan héten 
Kedd 
14 óra Nintendő klub 

Ifjúsági klub 
Almásy János Nyugdíjas Kfab - páratlan héten 

17 óra Kung~Fu 
18 óra Városvédő Vállalkozók Klubja 

Zenekari próba 
Szerda 
34 óra Esély Klub - hónap utolsó szerdája 
3 7 óra Sakk-kor 
Csütörtök 
J4 óra Ifjúsági klub 
15 óra $akk~fe&r 
16^0 óra Ongami kör 
18 óra Városvédő Vállalkozók Klubja 

Zenekari próba 
Péntek 
34 óta Níntendó klub 
16 óra Modellező kör 

Sakk-kör 
17 óra Kung~Fu 
Szombat 

óra Bélyeggyűjtők klubja 

^ » i t t o t t m t t f c 
Szabó Imre /84/, Kisbenedek József /39/, Nagy Istvánnc 
Papp Margit /43/, Szilágyi Mihályné Pócs Mária /69A 
Bohács Antal /67/, Kisbenedek József István /71/, Egyed 
Andrásné Vígh Jusztina /84/, Bognár István /49/, Valkó 
Györgyné Nagy Eszter /61/, Bacsa Kálmán /91/, Csekey 
Lászlóné Kiszel Rozália /85/ , özv.Tóth Zsigmondné 
Forgács Róza /81 /, Gönczi Lajosné Vida Ilona /70A Víg 
László /66/, Nagy Lajos /61/, Lajos Jánosné István Luca 
/SS/, H.Tóth Mihály /82/, Szász Ferencné Kiss Veronika 
/77/, Ballók Gyuláné Kormos Margit /71A Rab Isivánné 
Koncz Piroska /87/, Papp Györgyné Gaál Borbála /82A 
Kuncze Roland /10 hónapos/, Ladnai Károly 780/, Rába-
közi János Gyula /53/, Somogyi Jánosné Hideg Katalin 
/80/, Sáringer Jánosné Fejes Tóth Magdolna /44/,Mári 
Mihály /80/, özv.Nagy Józsefné Berze Rozália /94/, 
Csontos Lajos /48/, Volf Ferenc/57/, Farkas Imréné 
Hegedűs Mária /78/, Farkas János /56/, Vincze László 
/85/, Szőke Lajos /84/, Farkas Emánuel /90A Magyar 
István /65/, Szászi Mihály /74/. 

9 t t ) i i ^ o í i j a t t a í i ( l e h c b e i t ! 

G y ó g y s z e r t á r i ügyele t 
Mátc* 2-3. Pehérkefesat Alm&y u.2 
U i t o . 9-10 Fehér kereszt Almásy ü, 2 

t5- í6~i?+ Fehéfksresx t Almás? u. 
Máfc., 23-24. 

Ápf 
Ápt+ t i - 14 , . 
Ápf, 20-21 

Pehérkere$£f Almásy tí, 2. 
. Febérker eszt Almásy ti, 
Kígyő Patika Kossuth ü, 83 
Fótttana Kossuth iu 
Fehé fke i e sz t Almásy 

Tanfolyam 
Február 19-től május 12-ig szabás - varrás tanfolyam 
indul a Városi Művelődési Központban. Részvételi díj: 
4000 Ft. 

Kérjük Olvasóinkat, levelüket az alábbi címre küldjék 
el, illetve postaládánkba szíveskedjenek bedobni : 
Törökszentmiklós és Vidéke Szerkesztősége, 
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1. 

FELHÍVÁS 
A törökszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény „MiiIccéntenáriumi" vetélkedőt szervez.a Városi Könyvtár közremű-
ködésével A vetélkedő három fordulós, két kategóriában: itealános iskolásoknak, illetve kozépiskoíásoknak-
Felnőtteknek, Az egyes fordulók tesztlapokra adandó válaszok. Tesztlapokat a Gyűjteményben és a Városi Könyvtárban 
lehet átvenni Az iskoláknak néhány példányt kiküldünk. A jelzett helyeken szakirodalom jegyzék lesz. A tesztek lea-
dási határideje: máreius, április, május 15. Eredményhirdetés június 15. Egyéb felvilágosítás a két intézményben. 
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