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Március 15 tiszteletére
kegyeleti
futást
szervezett
a Székács
Elemér Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola március 14én, csütörtökön. Az iskolából 21 tanuló futott be
Szolnokra a Damjanich
szoborhoz, melynél koszorút helyeztek el az
1848-49-es
szabadságharc hőseinek tiszteletére. Az indulás 11 órakor
történt az iskola elől, a
koszorúzás fél kettőkor
volt.

Képünk Törökstemiklóson, a Kossuth -lén ünnepségen készült
Fotó: Árvái János
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A Munkaügyi Központ rovata
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és egyéb hírek

A

MEOSZ
GONDJAI

Kemény küzdelemre
számít a
TSEALFÖLDI GABONA
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IGY ÜNNEPELT A VAROS
.Leborulok a nemzet nagysága előtt...
A hosszantartó, zord téli idő után melengető napsugarával köszöntött ránk március 15-e, hogy méltón ünnepelhessük a forradalom és szabadságharc
148.évfordulóját. Minden acsarkodástól és aktuálpolitikától
mentesen, példás összetartással ünnepelt a város. Már az
ünnepség első színhelyére, a katolikus temetőbe is szervezetten vonultunk a cserkészek által vitt zászlók mögé
felsorakozva a Katolikus Népkörből a szolnoki csatában
elesett hősök emlékművéhez.
Horváth András köszöntője után a Kölcsey úti iskolások ünnepi műsora következett, melyet Sindel Mihály,
a 7.a. osztályfőnöke és Csirmaz László tanár, karvezető
állított össze és tanított be igen színvonalasan. Közösen
elénekeltük a Himnuszt, majd a gyerekek '48-as dalos,
verses, prózával színesített előadását élvezhettük.
Ezt követte a gimnázium igazgatójának, dr. Szabó
Lajosnak az ünnepi megemlékezése.
„Tisztelt szépszámú Jelenlévők!" - így kezdte az
ünnephez méltó hangú és tartalmú, nem lapról olvasott,
spontán, szívből jövő, szívhez szóló, sok-sok idézettel
fűszerezett, tartalmas beszédét.. Dsida Jenő és Garay
János verseiből idézett. Fennkölt, megszívlelendő gondolatait a következőképpen zárta:"...így együtt, összefogva
tudunk eredményt elérni azon az úton, melynek végállomása az egységes Európa legyen". Beszédét Csépé Imre
bácskai író meleg hangú tavaszhívogatójávai fejezte be:
„Jöjj hát tavasz, kitisztult éggel, énekes madársereggel, zöld, bársonyos mezővel, szívedben békét hozz és
aranyhomokot zsebedben. Puha kezeddel érintsd a haragos emberi homlokot, hogy a gyűlölet, miként a tél, felengedjen benne. Aztán bocsájtsd rá az értelem fényét,
hogy nyomában virág fakadjon és sohase lohadjon abban a
hitében, hogy egyszer mégiscsak ember lesz az ember, s
akkor lesz majd igazán szép a tavasz".
Utána Eperjesi István katolikus lelkész könyörgése
következett, majd Horváth András levezető kérésére
Török Mihály eltárogatózta a Boldogasszony Anyánk
kezdetű népéneket. „...Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról!" - énekeltük
együtt a tárogató hangjára.
Az Önkormányzat, a pártok, iskolák, a Művelődési
Központ, egyesületek, stb. koszorúzása alatt Török Mihály '48-as dalokat tárogatózott, majd a Szózat elénekelése után az ünneplő tömeg a katolikus temetőből a Kossuth térre, Kossuth Lajos szobrához vonult. A kisgazdák
hintós felvonulása tette színesebbé az ünnep hangulatát.
A Kossuth téren a 604.sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet diákjai, a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei
és egy összesített iskolai kórus adott műsort. Vezényelt
Vargáné Egyed Ildikó.
Varga Mihály országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1848.március 15-e nélkül nincs
magyarság. Ez a nap mérföldkő, ettől számítjuk a magyarság öntudatra ébredését. Valójában nem bukott el ez a
forradalom, mert résztvevői a kitűzött célokért azonnal
cselekedtek. Követeléseik, mint a függetlenség, nemzeti
politika, Európai Unió, jószomszédi viszony, - sajnos -

háttérbe szorultak, de meg is szenvedtünk miattuk. Emlékezzünk csak Trianonra, a vörös terrorra, a megszállásokra... Rólunk - nélkülünk - a jövőben senki ne dönthessen! Oda kell figyelni, ami népünkkel történik, függetlenül a határoktól! Bár 1849 augusztusában a forradalom
lángja kialudt, mégsem volt hiábavaló!
Az ünnep folytatásaként a Kossuth - emléktábla
előtt már másodszor állt városunk közönsége, hogy az
ismételt felavatás által tisztelettel adózzon a nagy magyar
emlékének.
„Erkölcsi és hazafias kötelességünknek teszünk eleget e lépéssel" - mondta beszédében Szabó Antal tanár
úr, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, majd így folytatta: „A Kossuth út, Kossuth tér, '49-es hősi halottak
emlékműve, Kossuth szobor... mind azt bizonyítják, hogy

volt és van ma is hűséges emlékezés arra az államférfira
és eszméire, aki a függetlenség és polgári világ kiemelkedő elkötelezettje volt. Aki számunkra példát és hűséget
jelent, akire többet gondolunk, ha erre jártunkban felnézünk az eleink által állított s most újra idehelyezett emléktáblára".
Délután a Pincegalériában kiállítás nyílt Lelkes
András és Lelkes A. Gergely képeiből és grafikáiból. A
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak és a
Bercsényi Miklós Gimnázium tanulóinak magas színvonalú műsora után dr. Fodor Péter galériás méltatta e nagy
ünnepet, a „Népek tavaszát", majd - rendhagyó módon beszélgetést folytatott az alkotókkal. Apa és fia vallott az
„örök" fogalmáról, családi kötődésről, a megszólalásra
késztetésről és a szabadság jelentéséről.
Lelkes András és fia, Lelkes András Gergely közös
tárlata az örök emberi értékek, érzelmek bemutatása. E
gondolat a végtelenre fűzött mottóban ismétlődik. A kiállítás kapcsán tapasztalhattuk a tradíciókhoz, a családhoz
való kötődés személyiséformálását, hiszen a Lelkes családban igen sok a képző-és iperművész / formatervező,
festő-tanár, fotós, belsőépítész/. Az apa átadja fiának a
széphez, a művészethez, az örök értékekhez való vonzódását - s innen már csak egy lépés az önkifejezés igénye az alkotóvá, a művésszé válás.
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A kiállítás megnyitóján
Lelkes András képein a csend, a nyugalom, a természet jelenik meg évszaktól, hangulattól, technikától függetlenül - színes kavalkádban. A képek technikái az olajtól az akvarellen át a gouaschig terjed. Stílusát tekintve
sem egységesek a képek; fellelhetők századunk
„nagyjainak" hatása az ecsetkezelésen, a fény - árnyék
megjelenítésén. Ebből adódóan a képek hangulati tartalma is igen eltérő.
A lendületes ecsetkezelés, a dinamikus megközelítés, az élénk színek jellemzik a Kis-Duna part, a T á j
/Balaton/, a Kacsajtos, A ház c. képeket. Míg a visszafogottság, a tört színek: a Monoszló, az Újhold, a Remete
képein.
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A fiú, Lelkes András Gergely képei frissebbek nyilván életkori sajátosságából adódóan - kísérletezőbbek. Nála is a táj szeretete, analizáló vizsgálata tapasztalható. A szép franciaországi vázlatok, a biztos kézről tanúskodó grafikák a tehetség bizonyítékai. Szívesen ábrázol figurákat - tanítványaim körében is igen „népszerű
képek" pl. A Mártír, Sárkányölő, vagy a Károlyi József
Műegyetem 1882-es pecsétjét magábafoglaló , - két személyi számmal jelzett: Zsánerjelenet 1994-ből.
A korabeli hangulatot idézte a Művelődési Központ
keretében megszervezett Pilvax-kör, ami egy meghitt kis
csoporttá alakult. Igaz, nem forradalmi, világmegváltó
gondolatokról és tettekről diskuráltunk , de legalább
olyan fontos dolgokról, mint a céljainkért való kitartó és
fáradhatatlan küzdelemről. Tanácsokat kértünk és kaptunk, hogyan álljuk meg a helyünket e pénzéhes világban; hogyan alkalmazkodjunk a zord tényekhez, és
egyáltalán: hogyan próbáljuk meg nagyjából úgy leélni az
életünket, ahogy szeretnénk, s közben megtartani az
életkedvünket, az egyéniségünket, s ami talán a legfontosabb: az emberségünket.
A történelmi játszóház és a Miklós Néptáncegyüttes
műsora után a Kossuth szobornál meggyújtott gyertyák
apró lángjai még sokáig világítottak e szép és programdús
ünnep estéjén.
Összeállították:
S.J., Szécsi Pál, Papp Barbara
és Hajnal Józsefné
Fotó: Tar E

MIVEL FOGLALKOZIK A FÖLDHIVATAL ?
A városunkban megjelenő újság szerkesztőségének
felkérését örömmel teljesítjük. Szeretnénk a Földhivatal
munkájáról képet adni, hogy ezzel is közelebb kerüljünk
ügyfeleinkhez.
Bevezetésként tudni kell, az ingatlanok és a hozzájuk fűződő jogoknak a nyilvántartása évszázados igényt
elégít ki. Ezen feladatot végzi a Földhivatal.
A munka ellátását három csoport végzi:
* ingatlannyilvántartási csoport
* földmérési csoport
* földvédelmi- és talajértékelési csoport
A z ingatlannyilvántartási csoport az ingatlanok
tulajdonjogához és használatához kapcsolódó jogokat és
jogi szempontból jelentős tényeket tartja nyilván. Alapvető dokumentuma az érvényes tulajdoni lap. Az illetékességi körzethez 3 város, 2 nagyközség és 8 község tartozik.
Ez 105.446 ha területen 52.965 db ingatlan és kb. 4.560
egyéb önálló ingatlan /társasházi lakások, garázsok, stb./
nyilvántartását és változásainak a vezetését jelenti.
A csoporthoz érkezett ügyiratok száma 1995. évben
30.318 db volt. A nagy forgalomban közrejátszik a kárpótlási és a tagi részarány tulajdonú földek kiadása is. A kárpótlás során eddig 5.224 önálló földrészletre 6.785 fő tulajdonos lett bejegyezve. A részarány kiadás során eddig
1.902 földrészletre 8.494 fő tulajdonos került bejegyzésre.

A nyilvántartások vezetésén kívül az ügyfelek kérelmére 1995. évben kb. 10.000 db hiteles tulajdoni lap
másolat lett - döntő többségében azonnal - kiadva. A
megnövekedett forgalom mellett folyamatosan halad a
csoport munkájának számítógépesítése. Jelenleg 14 számítógépes munkahely van, melyet egy P75-ös központi
gép szolgál ki. Megtörtént mind az 52*965 db földrészlet
összes adatának számítógépbe töltése és ellenőrzése.
Most van folyamatban az egyéb önálló ingatlanok
/társasházak/ géprevitele. Bízunk benne, hogy a kampánymunkák befejezésével, a számítástechnikai háttér
korszerűbb kiépítésével az ügyiratok feldolgozása és ügyfeleink kérelmeinek elbírásáa, teljesítése gyorsabban és
pontosabban fog megtörténni.

A földmérési csoport az ingatlanok határvonalának
nyilvántartásával foglalkozik. A feladatokat az előzőhöz
hasonló nagy számok jellemzik. Az illetékességi körzethez 4 város, 3 nagyközség és 9 község tartozik 159.529 ha
/277.218 kh/ területtel és 76.493 db ingatlannal. Itt az *
alapvető dokumentum az érvényes nyilvántartási térkép,
melyből a térképtárban mintegy 2000 db található. Ezen
térképekről szolgáltatunk adatokat, azaz térképmásolatokat megrendelőinknek.
Jelenleg a csoport munkáját a kárpótlási feladatok
határozzák meg. Ez a munka a hazai földmérés történeté-
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nek példátlan vállalkozása. Az illetékességi területen az
I.földalapban kb. 45.000 ha került árverésre. Az ehhez
kapcsolódó munkák egy-két elhúzódó ügytől eltekintve melyek megoldása rövidesen várható - elkészültek. Mellette az egyéb bejelentett változások / épületfeltüntetések, megosztások, stb. / is feldolgozásra kerültek.
A II.földalapban kijelölt 2.5000 ha előkészítése is hiánytalanul megtörtént, sőt a nagyobb lemaradással küzdő
ceglédi kollégák kisegítésére is maradt egy kis idő. A
csoport technikai felszereltsége közepesnek mondható. A
kárpótlás kezdetekor 1 db korszerű geodéziai mérőállomás és 3 db IBM A T számítógép állt rendelkezésre. Az
idén várható nagyarányú fejlesztés az alapfeladatok zavartalan ellátása mellett sok plusz feladatot fog a csoport
számára jelenteni.
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Még néhány gondolat a hivatal jövőjéről;
Országos elszámolás alapján kerül kidolgozásra a
„TAKAROS" nevű célprogram, mely PHARE segélyből
a nyilvántartások számítógépes feldolgozását oldja meg.
Bevezetésével Európában Magyarország nyilvántartása
lesz a legkorszerűbb.Komplex, ellentmondásmentes,
részben automatikus rendszer teljes kidolgozása után a
földhivatalokban magas színvonalú munkavégzést fog
eredményezni.

A földvédelmi - és talajértékelési csoport tagjai
végzik földminősítés keretében a földek minőségének
/aranykorona értékének/ megállapítását, illetőleg a minőségben bekövetkezett adatok változásában döntünk és
regisztráljuk azokat. /Ez az un. hozadék elven működő
földminősítési rendszer./ Ez a tevékenységünk elsősorban
az új felméréseket követő osztálybasorolások végrehajtására, az aranykorona érték megállapítására, illetve a művelési ág változással, valamint az újrahasznosítással érintett területek földminőségének megállapítására vonatkozik. Vezetjük az előzőeknek megfelelően a földminősítési
térképeket, és arról az igénylők számára adatokat szolgáltatunk.
Földvédelem keretében a termőföldek mezőgazdasági termelésből történő időleges és végleges kivonásának, valamint a termőföld rendeltetése megváltozásának
engedélyezését, továbbá a termőföld hasznosításának,
illetve termelésből korábban kivont földek újrahasznosításának ellenőrzését.

TÚL A M U N K A

Tájékozta fásul a törökszentmiklósi Földhivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: "
..'8.00 16,30
Kedd:
8,00 - 12,00
Szerda:
ó\00 - 16,30
Csütörtök:
8,00 - 12,00
Péntek:
8,00 - 12,00 óráig.
Kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőleg igazodjanak ezen időpontokhoz, mivel
az ügyfélfogadás - mentes időszakban rendeztük adatainkat, és ezzel megteremt
jük a feltételeket a gyors és pontos adatszolgáltatáshoz.

DANDÁRJÁN

Kocsis József hivatalvezető

A

őrzik. • Karcagon lévő kirendeltségükön az utóbbi két település tulajdoni
az 1850-60-as e v e k b e n országos felnyilvántartását végzik. Miklóson 44 fő
m e r é s e l ő z ö t t m e g . Az a r a n y k o r o n a
dolgozót
látnak
el
munkával,
é n e k e i a z 1875-ös V I I . t ö r v é n y c i k k
Karcagon ebből 10 fő dolgozik. 1989i c t i e k ö t e l e z ő v é . A h a g v o m á n v o k n a k j ben még csak évi 5000 ügyirat érkemegtelelő tekintélye van a földhivatazett hozzájuk, míg tavaly már több,
loknak, m e h e t nagyban öregbített a
mint 30.000. Működésüket a költségkáipótlás lebonyolításában
betöltött
vetés finanszírozza kb. 95 %-ban, a
s z e r e p ü k . ' E l i s m e r é s r e m é l t ó m n n k á - l saját bevételük mintegy 5-6 %. Bevé¡likról
Kocsis József
h i v a t a l v e z e t ő telük a tulajdoni lap másolat kiadásányilatkozik. A vele készült beszélgeból, térképmásolat kiadásából, földt é s e n szó e s e t t n é h á n y , o l v a s ó i n k a t
mérési térképek kiadásából, ingatl)i/.oityára k ö z e l e b b r ő l é r i n t ő k é r d c s lanmegosztásból, földhivatali határorői is.
zatok illetékéből származik.
- Valószínűleg sokakat érdekei milyen
A törökszentmiklósi Földhivatalhoz tartozik Kisújszállás, Kenderes, mértékben változott az utóbbi időben a
Kunhegyes, Tiszaroff, Tiszagyenda, földek értéke. Erről bizonyára tud érdemi
Tiszabő,
Kengyel,
Tiszatenyő, információt nyújtani a hivatal.
- Itt, Törökszentmiklóson az 1000
Kuncsorba, Fegyvernek, Örményes,
Tiszapüspöki és Törökszentmiklós Ft-os aranykoronaérték, amit az illeterületén lévő ingatlanok térképi és tékhivatal elfogad még, már nem
tulajdoni
nyilvántartása,
továbbá reális. Körülbelül a duplája az az érKarcag és Kunmadaras térképeit is itt ték, amin kelnek a földek. Faluhe1869 óla l é t e z i k a k a t a s z t e r i f ö l d -

i i v i h aivtartás M a g y a r o r s z á g o n , m e l y e t

FÖLDHIVATAL
lyen, például Kengyelen 1000-1300
Ft körül, Tiszaroffon 800-900 Ft
körül van az aranykorona értéke.
Vannak kiemelt helyek, ahol egyre
inkább megy fel a föld ára.
- Ezt a kárpótlási földárveréseken is
lehetett tapasztalni. Lehetett hallani olyat
is, főleg rendőrségi hírekben, hogy bemennek a földhivatalba egyesek, kikérik a
tulajdoni lapot, és eladják más tulajdonát. Volt-e itt ilyen eset?
- Tapasztaltunk mi is sajnos, hasonlót, sőt beleestünk mi is egy ilyen
kellemetlen ügybe. Szerencsére teljesen egyértelmű volt a hamisítás. Egy
kisújszállási ingatlannal történt az,
hogy még nem számítógépes volt a
lap, a régi fajta tulajdoni lapnak a
harmadik részét levette az illető, és
úgy vitte kölcsönfelvételhez. Szerencsére azt nem figyelte meg, hogy az
elején oda van írva, hogy három részből áll a lap. Ennél hallottam komolyabb dolgokról is - például összemá-
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solás - , a mi területünkön ez még
élesben nem fordult elő. A kárrendezésnél vannak komoly csalások. T u d tommal 50-60-nal foglalkoznak jelenleg. A beadott betéteket hamisították
másolás útján. Ezek a kárrendezési
hivatal ügyei, de mi is tudunk róla.
- A tájékoztatóban olvastam a fejlesz-
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tésről is. Országosan összekapcsolt rendszer kerül-e kialakításra? Ez lehetővé
tenné a vagyonadó, illetve a földadó
bevezetését, illetve annak visszaélésmentessé tételét?
- Egyelőre nem lesz összekapcsolt
a rendszer. Erre én kb. 5 év múlva
látok lehetőséget. A térképek digita-

1945.június 15! Sokak számára egy - háború utáni rossz emlékű szürke hétköznap. Számunkra azonban egy
felejthetetlen születésnap, mert ekkor alakult meg szövetkezetünk, a Törökszentmiklós és Kengyeli Altalános
Népszövetkezet, amely novembertől már Földművesszövetkezetként működött tovább. Tisztelet az egykori szervezőknek, Gs. Szabó Lászlónak, Boza Gyulának,
Nagy Istvánnak, Sulyok Elemérnek és a több, mint 430
társuknak, akik megalapították és fejlődésének útján
elindították.
Az első hónapokban, években döntően a termeléssel
kapcsolatos volt minden intézkedés, de 1946-ban már
megindult a kereskedelem is. Igaz, az elsőként nyitott
boltot néhány hónap után be kellett zárni, de 1948-ban
már 5 bolt üzemelt. Nem sokkal később már szervezték a
falu tüzelőellátását, és elkezdték a textilkereskedést is.
Az ötvenes években a központi adminisztratív intézkedések az egymást követő szervezeti változások súlyos gondokkal terhelték a szövetkezet fejlődését, a hatvanas
évek elején pedig jogilag „ száműzték" a városból a szövetkezeti kereskedelmet. Ezért a felvásárlás, a vendéglátás eredményeinek növelése jelentette a fejlődés irányát. A hatvanas évek második felében nemcsak az F M S Z
név változott AFESZ-ra, hanem a működés körülményei
is módosultak. Megszűnt a korábbi diszkrimináció, kedvezően változott a közgazdasági környezet. Elindult az a
hálózatfejlesztési program, melynek objektumai ma is a
szövetkezet tartópillérei. Kezdetét vette az ipari részlegek offenzív fejlesztése, amely kezdetben gazdasági fellendülést hozott, majd néhány mindig tisztességes ember
egzisztenciáját is kettétörte, igaztalanul.
1976-86. Az ABC-program, majd a kistelepülési rekonstrukciós program eredményes megvalósításának ideje, amikor már nemcsak a város és a községek központjában, hanem a peremkerületekben és a tanyai településeken is bővül, korszerűsödik a kereskedelmi hálózat. A
technikai feltételek javulása, a tagság, a lakosság javuló
ellátása, a gazdálkodás stabilitása és eredményessége
fényesen bizonyítja, hogy elődeink munkája nem volt
hiábavaló.
Szövetkezetünk a legutóbbi tíz esztendőben is védte,
gyarapította az elődök örökségét, a fejlődés azóta is -

lizálására kerül sor a fejlesztés kapcsán, melynek mértéke jelenleg 4050 %-os. Kapunk ú j számítógépeket,
és felújításra is lesz lehetőség.

- Köszönjük a tájékoztatást.

T.A.

Őszi Szövetkezeti Napok
Fotó: Kovács István

gondokkal teli ugyan, de - töretlen. Az 1992.évi I.törvény
előírásainak megfelelően átalakultunk, és megtörtént a
vagyonnevesítés. Ez utóbbi jogilag szükségszerű, de nem
biztos, hogy szerencsés lépés volt, mert a tulajdonosi
szerkezet napjainkra annyira összekuszálódott, hogy a
fejlődés gátjává is válhat. A fejlődésről pedig nem szabad
lemondani, mert ez az életben maradás feltétele. A piacon a konkurrencia erősödik, és könyörtelenül eltapossa a
gyengét. A szövetkezet pedig napjainkban is élni, fejlődni
akar, mint korábban, évtizedeken át.
Méltó módon ünnepeltük a születésnapot! Méltó
módon, mert tisztelettel emlékeztünk az alapítókra, elődeinkre, az egykori tagokra, dolgozókra, vezetőkre, akik a
szövetkezetet megalakították, formálták, gyarapították, és
örökségként ránk hagyták. Méltó módon, mert bizonyítottuk, hogy a szövetkezet az elmúlt 50 évben azért tudott élni, fejlődni, mert mindig bírta a tagok bizalmát,
mert mindig tudott változó körülményekhez alkalmaz-,
kodni, mert mindig voltak nagy számban olyan dolgozód
és vezetői, akik a szövetkezetből akartak és tudtak megélni.
Mász Imre
/ A fenti írást a Tagsági Tájékoztató 1996.februári
számából vettük át. - szerk./
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Statisztikai kimutatás
a Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ létszám -és átlagkeresetéről
1994
Kiskereskedelem
183
Vendéglátás
23
Felvásárlás
;
;
3
Ipar
50
Egyéb
Igazgatás
Összesen: 2
38
299

Létszám
1995
188
18
3
57
3
37
306

Index
102,7
78,3
100
114
150
97,4
102,3

1994
19,293
14,648
31,972
24,689
15,399
34,525
21,870

Átlagkereset
1995
23,559
19,011
55,077
34,379
24,744
46,086
28,334

Iüfö.
129.8
IÍ2,S
m a

160,7
133,5
129,6

KENGYELI BEMUTATKOZÁS
„Gyermekeink már biztos létben vállalhatják magukat kengyelieknek"
Törökszentmiklós
egyik
jeles
községe
Kengyel. Arra kérjük
GZÉDLY
GYULA
polgármester urat, szíveskedjék bemutatni a
községet.
- Milyen múltja van Kengyel településnek?
Kengyel
település
nevét először az I.Géza király
által
1075-ben
a
garamszentbenedeki bencés
monostor részére
kiadott
birtokadományozási oklevél
említi.
Később
II. István
király 1124-ben kelt adománylevelében K E N G Y E L
mint víz és rév hely szerepel. 1479-ben Kengyel középkori mezőváros és a
Szapolyai család birtoka. A
törökkorban
1552-1685
között- tíz virágzó helység
pusztult el, köztük Kengyelszállás is. Ujratelepülése a
legújabb korban történik. A
nagyatádi - féle földreform
alapján 1920-ban és az azt
követő években a vasútállomás körül 288 házhelyet
osztottak ki. 1943-ban az
Országos Földhitel Intézet
218 házhelyet osztott ki az
igénylők között.
Évszázadokon keresztül
Törökszentmiklóshoz
tartozott
Kengyelpuszta,
majd
Pusztakengyel,
1946.január
1-től
önálló
nagyközséggé alakult.
A község területe 7914

ha., ebből 276 ha. belterület.
A lakosság száma 4.169 fő
/1995.januárban/.
A községnek egy iskolai intézménye, óvodája van,
az egészségügyi ellátást két
háziorvos, egy fogorvos és
két védőnő biztosítja. Továbbá van önálló könyvtár,
Művelődési
Ház,
Idősek
Otthona, Posta, Gyógyszertár,
Takarékszövetkezet,
katolikus
és
református
templom. Védett műemlék
a szélmalom és a kápolna
Bagimajorban. Védettségre
érdemes az Erzsébeti Parkerdő és a Törökmogyorós.
- Mióta érzékelhető jelentősebb változás, illetve fejlődés
a kengyeliek életében? Melyek
ezek?
1990 óta a település
önkormányzata
önállóan,
szabadon,
demokratikus
módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a
település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról,
a
mindehhez
szükséges feltételek biztosításáról.
1990 óta a településen
látványosan érezhető a fejlődés nyoma. A 4 90-ben még
csak 1,2 km. szilárd út napjainkra 9,6 km-re bővült, járdák kilométerei
épültek,
nagyon szép és jól felszerelt
tornatermet adtunk át az
ifjúságnak.
Az
alapvető
vízellátás teljesen megol-

dott, a gáz-és telefonhálózat
kiépült. Fedettpiacot alakítottunk ki, melyet ebben az
évben üzletsor építésével
kívánunk
színvonalasabbá
tenni.
1995-ben a ravatalozó
ápíilet teljes felújítása és
bővítése megtörtént, melynek felszentelésére halottak
napján került sor. 1996.július
31-i határidővel adjuk át a
Művelődési Házat, melynek
teljes felújítása, valamint
tetőtérkialakítása, melyben
a Községi Könyvtár kerül
elhelyezésre, 17 millió forintba kerül. Ebben az évben befejeződik az új Posta
építési munkája, melyet a
Debreceni Postaigazgatóság
finanszíroz.
- A községi infrastruktúra igen jelentős, „városias v
jellegű fejlődést mutat. De
milyen a szociális ellátás?
Hogyan gondoskodik az önkormányzat a rászorultakról?
- Pályázati lehetőségeket kihasználva ebben az
évben
megszervezzük
a
gyermekorvosi körzetet a
jobb ellátottság érdekében.
Ami az egészségügyi ellátást
illeti,
az
önkormányzat
képviselőtestülete úgy döntött, hogy a fogorvosi ellátás
Kengyelen teljes egészében
ingyenes, csupán a fog pótlásáért kell fizetni, talán ez
is egyfajta szociális juttatás.
A
képviselőtestület
nagy gondot fordít szociális

ellátásra. Beiskolázási, tanszervásárlási
támogatásban
részesítjük tanulóinkat: az
általános iskolások 800 Ftot, a szakiskolások 2000 Ftot, a gimnáziumban - szakközépiskolában
tanulók
3000 Ft-ot, a felsőoktatási
intézményben tanulók 4000
Ft-ot kapnak.
A rászoruló gyermekeknél az étkezési díjat az
önkormányzat
átvállalja.
Minden évben karácsonykor
a 65 éven felüli nők és 70 év
feletti nyugdíjasok 1000 Ftos ajándékcsomagot kapnak.
A 0-14 éves korig a gyermekekhez 15 mikulás látogat el
és viszi a mikuláscsomagot,
ez közel 870 gyermeket
érint.
Kulturális-és sportrendezvényeket, iskolai vetélkedőket rendszeresen tartunk, valamint jól működő
karate klubunk van, amely a
tornatermben tartja foglalkozásait. A legjelesebb a
ke ngy e 1 fu tá s
Ke ngy e 1 e n,
melyet az Erzsébeti Parkerdőben rendezünk, immár
15.alkalommal, ahol a környék településeiről is nagyon sokan töltenek el egy
kellemes, szórakoztató napot.
Kengyelen közel hatvan fős Nyugdíjas Klub
működik, amelynek tagjai
aktívan vesznek részt a község életében. A klubot az
önkormányzat 50 ezer forint-

1996.április
tal támogatja. A helyi sportkör működéséhez 500 ezer
forinttal járulunk hozzá.
A
munkanélküliség
enyhítésére a jövedelempótló támogatásban részesülők
közül 48 főt foglalkoztatunk,
hogy a 90 napos munkaviszony biztosítva legyen, és
ne szűnjön meg résziikre a
további támogatás lehetősége.
- Polgármester Vri Nyilatkozata és a tapasztallak
alapján az utóbbi 5-6 év változásai gazdag, sokszínű tar-
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talmúak.
Kérdés: milyennek
látja a további
kilátásokat. .. ?ltt, Kengyelen, amelynek
vezetésére - immár második
ciklusban - választási megbízatást kapott.
- Elmondanám még,
hogy jövőnk bíztató, településünkön lendületet kapott a
vállalkozási forma, egyre
több
a
termék-előállító,
kereskedelmi
szállítófuvarozó és mezőgazdasági
vállalkozó.
Igaz az is, hogy községünkben még nagyon sok a

kiaknázatlan lehetőség, a
lakosság tenniakarási kedve
viszont nő, szeretnék, ha
lakóhelyük,
környezetük
szebb, kulturáltabb lenne. A
feladatokhoz, a közös célokhoz az önkormányzat lehetőségeihez képest a feltételeket igyekszünk megteremteni. Eddig nem kényszerültünk hitelfelvételre, szeretnénk saját erőnkből a lakosság támoghatásával ezt a kis
települést olyanná
tenni,
hogy még ebben a nehéz
gazdasági helyzetben, ebben

A M E O S Z törökszentmiklósi csoportja március 22-én 100 ío részvételével NŐNAPI ünnepséget rendezett.
A finom kenyeret, süteményt az
EFESZ-tól vásároltuk, igen nagy volt
a sikere! Lassan 3 éve, hogy a megvendégelésnél a Kapisztrán úti iskolaÜzemek,
intézmékonyha személyzete segít, a jó hangu- sorstársainkon.
latról a Róna Zenekar gondoskodik. nyek, magánszemélyek és Dr. Slezák
Szabadidejüket feláldozva
jönnek, Sándor támogatásával létrehoztuk a
ellenszolgáltatás
nélkül.
Feledve „Kapocs a mozgássérültek támogatágondjaink, jó hangulatban telt a dél- sára" Alapítványt. Tavaly 2 család
részére sikerült támogatást nyújtani.
után.
Vendégünk, Szegő János polgár- Sajnos, a számlánkra lassan csordogál
mester úr sorstársainkkal gondjaink- a hozzájárulás, pedig lenne kit segíteni. Mi is próbálkozunk, ezért páról, problémáinkról is beszélgetett.
Változatlanul havi 2 alkalommal lyáztunk a Szerencse Játék Alaphoz,
találkozunk a Művelődési Központ 5- itt nagy örömünkre 70 eFt-ot ítéltek
ös termében. Bővült a rehabilitációs meghatározott felhasználásra - gyereszköztárunk, - tavaly a V.V.K.-tól mekek támogatására, ill. rendezvényeinkre.
pályázat útján nyert összegből.
Számlaszámunk:
TakarékszövetTavaly a lakáscélú állami támogakezet
10004050-69300176
tást 45 fő vette igénybe városunkban,
Ugyancsak pályáztunk csoportunk
idén a méltányossági nyugdíjemelést
éves
működésére, - nőnap, kirándulás,
igénylők száma növekszik. Sajnos,
rendezvények,
beteglátogatás, karásorstársaink szinte kivétel nélkül alacsony,
stb
a
képviselőtestület
40.000
csony nyugdíjból élnek, 12-14 eFt
körüli a nyugdíjátlag. Gyógyszer, Ft Összeget szavazott meg részünkre.
Tagdíjból részarányosán kapunk
gyógyellátás, stb. Megterhelő sokak
számára, s van, amikor ki sem tudja vissza a Megyei Egyesülettől. Itt emváltani a létfontosságú gyógyszert, lítjük meg, március 30-án ünnepelte a
Megyei
Egyesület
fennállásának
mert olyan drága.
Nem könnyű a hozzátartozók lS.évfordulóját. Csoportunk auguszünnepli
fennállásának
helyzete sem, több sorstársunkat oda- tusban
haza gondozzák, s nem egy hozzátar- 13.évfordulóját. Bizony sok változás
tozó - feleség, férj, édesanya - mun- történt - az utóbbi néhány évben kükahelyét feladva, szeretettel, törődés- lönösen - hátrányunkra.
Borzolja a kedélyeket a közlekesel gondoskodik rólunk.
dési
támogatás drasztikus csökkentéMunkánk során sok emberi tragése,
mely
jelenleg 5 ezer Ft évente.
diával
t a 1 á I ko z u nk. Ve ze tőség í j n k
A
nehezen
viselhető körülmények
elhatározta,
valamilyen
formában
is
közrejátszanak,
hogy egyre több
segíteni kellene a legnehezebben élő

a munkanélküliségben is - a
lehetőségekhez
képest
mindenki megtalálja a számítását,' ahol gyermekeink
már biztos létben vallhatják
magukat kengyelinek.
Polgármaster
Úri
Mindezekhez sok sikert kívánunk, és legyenek büszkék a mai
kengyeliek szülőföldjükre, amelyet - ahogy eddig tették - cselekvően vállaljanak.
-Sz-

sorstárs lép be csoportunkba. Jelenleg
325 fő a csoport létszáma.
Rendezvényeinket az INFO-ban
is hirdetjük, körlevelekben - évi 2-3
alkalommal - adunk tájékoztatást a
csoport életéről,
rendezvényekről,
közérdekű rendeletekről.
Munkánkat hosszú idő óta támogatja : Művelődési Központ, Polgármesteri Hivatal, Városvédő Vállalkozók, Városi Vöröskereszt, ÁFÉSZ,
Mezőgazdasági Rt., Gabonaipari Rt.,
2.sz. Ügyvédi Iroda, I N F Ó , Székács
Elemér Szakközépiskola, Posta, Megyei Egyuesiiletünk, RÓNA Z E N E KAR, Pócs és Társa -Fürdő.
A sok-sok támogató, üzem, intézmény és a mi szerény munkánk rövid
értékelését a MEGYEI M E O S Z éves
küldöttközgyűlésén
/1995.szept.25./
Nász Margit elnökasszony így összegezte:
„ A törökszentmiklósi csoport jelenleg a megyében legjobban működő
csoport - 24 csoport van a megyében.
A tagokat rendszeresen fogadóórán
tájékoztatják. Rendszeresen tartanak
klubfoglalkozásokat,
kirándulást,
összejöveteleket. Segítséget nyújtanak alakuló csoportoknak, meghívják
őket saját foglalkozásaikra. Alapítványt hoztak létre".
Az elismerő szavak valamennyi
támogatót és segítőkész sorstársat
megilletnek.
Vezetőségünk töretlen hittel, akarattal munkálódik továbbra is sorstársaink érdekében, közösen karöltve a
jószándékú segítőkkel, támogatókkal.
Ladányi Istvánné
Törökszentmiklósi M E O S Z
Csoport vezetője
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KULTURA
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG - ÚJRA!
A nehezen érkező tavasz közeledtének csalhatatlan
jele, hogy ismét megtartották az „ÉNEKLŐ IFJÚSÁG"
rendezvényt. Törökszentmiklóson,, a Művelődési Központ
pódiumtermében öt iskola nagyszerűen felkészült kórusa
találkozott március 30-án, hogy bemutassa műsorát.

Évinger Magdolna önkormányzati képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Arról a
hangszerről szólt, ami minden embernek sajátja: a torka.
Ezt fejlesztik ki az énekesek, hogy általa alkalmasabbá
váljanak a „szép" befogadására. Meleg-hangon emlékezett
saját élményeire, melyeket a Liszt Ferenc Kórus tagjaként
szerzett országjáró szerepléseik során. O is átélte azt az
izgalmat, amivel a kis énekesek most várakoznak. Sikeres
bemutatkozást kívánt nekik, abban bízva, hogy majd az
iskolából kikerülve is megmarad bennük az éneklés szeretete.
Elsőnek a fegyverneki Felszabadulás Úti Altalános
Iskola kórusa énekelt, Varga Gabriella vezetésével. Gitárkísérőjük Bakondi András, zongorakísérőjük Kerezsiné
Kádár Erika volt. Ok most léptek fel először a törökszentmiklósi bemutatón. Különösen a virágénekekből
összeállított dalcsokruk és a „Postaváró" aratott nagy tetszést.
Utánuk a Kölcsey Ferenc Altalános Iskola Gyermekkórusa következett, vezényelt Gsirmaz László. A korábbi
évek aranyminősítéses kórusa az idén nem kérte a megmérettetést, csupán a közös éneklés öröméért jött el. Igen
nehéz „Székelyföldi népdalcsokruk" előadását - a többi
számukkal együtt, - dicséretesen oldották meg.
A Petőfi Sándor Altalános Iskola Kiskórusa Hegedűs
Andrea vezényletével is először szerepelt a rendezvényen.
Nagy lelkesedéssel, örömmel énekeltek. Legközelebb
biztosan nagyobb létszámmal tudnak majd jelentkezni.
A Fegyvernek, Altalános Iskola és Speciális Szakiskola Énekkara viszont nem először vendégeskedett nálunk. Tavalyi sikerüket ismételték meg egységes szólamhangzású, szépen előadott műsorukkal, Kovács Zoltán
vezetésével, Zongorakísérőjük: Krupa Gábor 7.osztályos
tanuló is nagy elismerést kapott kiváló produkciójáért.

A Hunyadi Uti Általános Iskola Énekkara a korábbi
évekhez hasonló, nagyszerű élményben részesítette hallgatóit. Remek hangzás, felszabadult éneklés jellemezte
őket. Karnagyuk Vargáné Egyed Ildikó, zongorakísérőjük
Kormos Sándor volt.
Ebben az esztendőben több zenei évforduló is van.
Ezeknek megfelelően többek között Bartók Béla népdalgyűjtéséből és feldolgozásaiból, Bárdos Lajos, Liszt Ferenc, W.A.Mozart műveiből válogattak a karvezetők.
A zsűri kéttagú volt. Vajna Katalin karnagy a KOTA
Országos Szövetsége és Deák Róza karnagy a Megyei
KOTA képviseletében érkezett. Az ő értékelésük szerint
is szép műsort hallottunk, csak kevés a fellépő kórus!
A zsűrielnök köszönetet mondott a Művelődési Központnak, hogy évről évre segíti a bemutató megrendezését. Megköszönte az igazgatókhak az énekkari munka
támogatását, a karvezetőknek és kórustagoknak pedig a
kitartó, áldozatos munkát. / Ezüst
minősítést kapott a
_ /
fegyverneki Felszabadulás Uti Altalános Iskola és a törökszentmiklósi Petőfi Sándor Általános Iskola, az arany pedig - csakúgy, mint tavaly, - a Fegyvernek, Általános Iskola és Speciális Szakiskoláé, ill. a törökszentmiklósi
Hunyadi Uti Általános Iskoláé lett. Az értékelésen kívül
fellépett Kölcsey Ferenc Általános Iskola Gyermekkórusának munkáját oklevéllel ismerték el.
A bemutató után szakmai megbeszélés következett,
amelyen megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne
megoldani városunkban is a kórusok zongorakíséretét.
Még a zsűri egy megjegyzésére érdemes odafigyelni:
„Nem minden kórus mutatott egységes színpadképet!"
Igaz, hogy ez csak külsőség, de nem elhanyagolható! Példa rá a két fegyverneki kórus, amelynek tagjai dicséretet
kaptak szép megjelenésükért.
/Hajnal Jné/
Fotó: Árvái J.
A Törökszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség és a Katolikus Népkör ebben az évben is megrendezi a CSALÁDI NAPOT 1996.április 27-én, szombaton.
Az egész napos program meghívott vendégei:
Dr. Hodosi Miklós főorvos és
Lengyel István szajoli plébános.
Helyszín: Katolikus Népkör
/Kossuth út - Hunyadi út sarok/

A nap programja

9.301. doadás
Előadó: Dr. Hodosi Miklós főorvos
10.30 lLelőadás
Előadó: Lengyel István szajoli plébános
12.00 Ebéd'
13.30 A Katolikus Ifjúsági Csoport énekkarának músora
14.00 Vetélkedők gyerekek és családok számára
17.00 Népzenei mú'sor
Helyszín: Római Katolikus Főtemplom
18.00 Kodály Zoltán Zeneiskola énekkarának és kamara együtteseinek műsora
19.00 Ünnepi szentmise szentbeszéddel
Vetélkedő eredményhirdetése a Nép körben, utána 20 órakor bál /zene, tánc, büfé,
tombola!
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KÓLCSEY NAPOK
„ Ismerd magadat s magad által az embereket; ez ismeret nélkül tudományod holt tudomány
!Kölcsey :Parainesis/
A nagy reformkori költő nevét viselő iskolában március 25 -29-ig rendezték meg a harmadik, napjainkra már
hagyománnyá váló KÖLCSEY NAPOKAT.
A rendezvénysorozatnak kettős célja volt: egyrészt
szeretnék szélesebb körben megismertetni az intézmény
munkáját, eredményeit, olykor gondokkal teli, de többnyire sikerekben gazdag életét; másrészt az iskolához való
kötődés érzését kívánják kiváltani,erősíteni diákjaikban.
Az 1996.évi Kölcsey hét - mert hiszen így is nevezhetjük az eseményt - annyiban új az előzőekhez képest, hogy
ez alkalommal nyitottabbak voltak a tanulmányi versenyek területén. Városunk valamennyi általános iskoláját
meghívták a tudáspróbára. A Magyar Kultúra Napján
/január 22-én/ küldték el a felhívást, volt tehát idő a felkészülésre. Örömükre szolgált, hogy más iskolák is benevezték jó képességű tanulóikat a nyelvi-, helyesírási- és matematika-versenyre, így lehetőség nyílott arra, hogy a város
azonos korú diákjai összemérhessék tudásukat.
A programsorozat a honfoglalás 1100. évfordulójára
kiírt városi rajzpályázat megnyitásával kezdődött az iskola
aulájában, majd a tornateremben folytatódott, ahol várossunk prominens személyiségeinek jelenlétében zenével
színesített irodalmi összeállítást hallhattunk. Az iskola
tanulói Kölcsey Ferenc és pályatársainak verseivel tolmácsolták a nagy költő szellemi örökségét.

Ferencz Jánosné igazgatónő megnyitó beszédében
felidézte a legutóbbi Kölcsey napok óta eltelt két év eseményeit, tanulmányi-és sportsikereit. Hangsúlyozta, hogy
különösen büszke lehet az intézmény az immár második
számával megjelenő iskolaújságra, amely elsősorban a
lelkes diákszerzőknek és tanároknak, valamint némi szülői
segédletnek köszönhető.
A megnyitó napjának délutánján csodálatos élményben lehetett részük mindazoknak, akik elfogadták a
meghívást „ A magyar nép zivataros századaiból" címmel
összeállított programra. Az időgép szerkezetében felidézett történelmi események a honfoglalás korától kezdődően - Mátyás korán át - végigvezettek bennünket a török
uralomig, majd a történelem kerekét tovább forgatva a

Rákóczi szabadságharc eseményeiből kaptunk ízelítőt,
végül eljutottunk Kölcsey koráig, a reformkorig. Igazi
élményt nyújtott a mintegy 130 főnyi szereplő korhű jelmezekben előadott műsora, melyet a nézők vastapssal
jutalmaztak.

A töténelmi képek felidézése után Dr.Szabó Jánosné
igazgatóhelyettes meleg szavakkal és jelképes ajándékkal
köszönte meg az ötletgazda, Farkas Eva tanárnő és a
szakmai hozzáértést biztosító Borbíróné Fábián Ida és
Takács Katalin tanárnő munkáját, valamint az l.a., 2.a.,
3.a., 5.b., 6.a.,és a 6.c. osztályok tanulóinak, osztályfőnökeinek a fáradságos próbákkal betanított műsort.
Az Ipolyi Arnold téri épületben lehetőség nyílott arra, hogy az érdeklődők megtekintsék a Kölcsey kor
gyermekjátékait, de alkalom volt közös játékkészítésre is,
amely iránt sok tanuló érdeklődött.
A keddi nap délutánján versmondó versenyt rendeztek, melyre a diákok elsősorban a hazaszeretetről és a
szülőföldről szóló versekkel készülhettek. Ekkor zajlott
az ének-és dalverseny is, erre lassú és gyors ritmusú népdallal lehetett benevezni.
A szerdai nap a városi versenyek ideje volt. Ekkor
került sor a többi iskola számára is meghirdetett matematika-, helyesíró-, angol-német nyelvi versenyekre Akik
erre bejutottak, keményen dolgoztak a délelőtt folyamán,
a többiek számára viszont tanítás nélküli nap volt. Délután az alsó tagozatosok házi sportversenyére került sor,
melyen elsősorban az Ipolyi Arnold térre járó gyerekek
élvezhették a „sárga iskola" nagy tornatermének előnyeit.
A programsorozat komplex műveltségi versennyel
folytatódott, amely kötődött a történelemhez, irodalomhoz, ének-zenéhez és rajzhoz. A felsősök számára is szerveztek háziversenyt: kézi-és kosárlabdában, valamint futballban mérhették össze erejüket, tudásukat a tanulók.
A Kölcsey napok során az érdeklődő szülők tájékoztatást
kaphattak gyermekük tanulmányi munkájáról , nyílt nap
formájában.
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hívta a tantestület a szülőket, nevelőket, vendégeket a
Művelődési Központ Pódinmtermébe. Az ünnepi gálán az
iskola zene és irodalom területén jártas, valamint a KI
M I T TUD?-on eredményesen szereplő tanulói léptek fel,
ahol minden korosztály képviseltette magát. A nagyszerű
összeállításban hallhattunk tél-és tavaszidéző verseket,

1996-április

meséket, zenei szólókat, a Kodály Zoltán Zeneiskola vonószenekarát, valamint a Kölcsey arany minősítésű énekkarának műsorát. A hét és az ünnepi gála Kölcsey: Iluszt
című verséva 1 zárult. Az est hasonló élményt nyújtott,
mint a nyitónap délutáni programjának történelmi percei.

A városi tanulmányi versenyek eredményei:
Német/ 5.-6.0.csapatverseny/:
I. Husi Zoltán /Hunyadi/
II. Bercsényi
I. Református Ének-Zene Tagozatos II. Szalai András /Petőfi/
Angol/7, o./
Altalános Iskola 6.osztálya holtver- III. Kocsis László/Hunyadi/
I. Kölcsey
senyben a Kölcsey Ferenc Altalános Matematika/4.o./:
II. Bercsényi
Iskola 5.a. osztályával
I. Pásztor István /Kölcsey/
III. Hunyadi
II. Kölcsey I.csapata /ó.c./
II. Újlakán János /Kölcsev/
Angol/8.o./
III. Kölcsey II.csapata /ó.c./
III.Kiss Dániel / Kölcsey/
I. Bercsényi
Német fordítási verseny:
Matematika /5.-6.o./:
II. Hunyadi
I. Molnár Judit 8.c. /Kölcsey/
Városi ra jzpál váza t/5.-6.0./
I. Nagy Mónika /Kölcsey/
II. Hegedűs Éva 8.a. /Kölcsey/
I. Bajnóc/.ky Ernő 5.a./Kölcsev/
II.Nagy Gergely /Bercsényi/
III. Kállai Alexandra 8.b. és Szelei III. Kovács Szabolcs /Bercsényi/
II. S ind el Liza /6.L). /Kölcsey/'
Orsolya 8.d. /Kölcsey/
Matematika /7.-8.o./
III. Szőke Rita 6.a. /Kölcsev/
Helyesíró verseny/5.-6.0./:
I. Molnár Judit /Kölcsey/
Városi rajzpályázat /7.-8.o./
I. Tekes Péter /Bercsényi/
II. Bozó Anikó /Hunyadi/
I. Kántor Ferenc 7.a. /Kölcsey/
II. Varga Viola /Ref.Ének-Zene/
III. Hegedűs Éva /Kölcsey/
II. Szabó Annamária 8.a. /Kölcsey/
III. H.Tóth Gábor /Ref.Ének -Zene/
Angol/5.o./
III. Pintye Andrea 8.a. /Kölcsey/
Helyesíró verseny/7.-8.o./
I. Bercsényi
Rajzszakkör:
I. Krám Zsuzsanna /Bercsényi/
II. Ref.Ének-Zene
I. Várhelyi Csilla 4.b.
II. Fekete Eszter 7.c. /Kölcsey/
III. Kölcsey
II. H.Tóth Györgyi 8.b.
III. Hegedűs Éva 8.a. /Kölcsey/
Angol/ó.o./
III. Bézi Lajos 5.b
Matematika/3.0./
I. Kölcsey
A KÖLCSEY NAPOK alkalmával felmerülő költségek jelentős részét a tanulók tavalyi hulladékgyűjtési akciójából
fedezték. A többit az Önkormányzat, a Kulturális Iroda, az AFESZ, a Hűtőgépgyár, a Vízmű a Referencia Kft. és a
Gabonaipari Rt.biztosította.
Sz.Zs.
Fotó:Hargitai Imre

SZABÓ SÁNDOR VERSEI

f'''*'Már nálunk is!
Szímsfilm kidolgozás
akár

VAJUDAS
B E L Ő L E M SUGÁRZIK
Oh milyen szép volt
lángot facsarni érted,
a tenger ringó álmaiból
merengő költő tollaiból.
Táncolva az éj délibábján
ébredni fényeid t ü k r é b e n
szelíd, jóságos karjaidban.
Gyöngyöző orgonaillat most
alakod fölött omlik össze!

Szétporladok magam szigorú ítéletében
Kivert a híz, föllázított sok alázat
Csikorgó rágalmak, megalázások,
szitkok
Előítélet, kiégett hit, megsemmisült szavak
Vergődő gondolat
lüktet, fájó
éveim
B e n n e m izzik, csend, emberi élet!

Ó szólj titkaid zsámolyán,
add vissza a pillanatot,
amely részekre bontott....!
Veled töltöm be szobám;S e j t e m e m l é k e i m indulatát,
amely köztünk sugárzik,
gyengédség lobbanásán tied
e szív, reszkető kezem...

EZÜSTÖS LEVELEK
Ezüstös levelek hullanak
tarka mezők ringatják,
dér táncol csillogó fehéren
elemészt minden ébredést...
Hiábavaló szorongás áldozat,
a végtelen hajnali álmodás!
T o m b o l a kietlen pusztulás!

/

világszínvonalú KODAK anyagra
MŰTERMI
SZOLGALTATÁSAIN K:

Esküvői portré
felvételek
Igazolványkép készítése

Arvai János
fényképész

I

Kossuth út 155
8:390-162

A
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§ § § A JOGNAK ASZTALÁNÁL

§§ §

Tájékoztatók, gyakorlati útmutatások a munkajog
„ Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet,"
költői óhaj megvalósulásához szándékozunk egy parányi mértékben hozzájárulni a -munkajog világában. Folyamatos tájékoztatásunkkal a
munkajogban való könnyebb eligazodást szereínétú elősegíteni, amikor az újság hasábjain is megválaszoljuk az érdeklődök kérdéseit. A munkáltató, munkavállaló, vagy az állást kereső munkanélküli közös érdeke; hogy mind a foglalkoztatás során, mind annak megszüntetésekor a jogosultságok érvényesül,jenek, a felek egymással szenéeni kötelezettségeiket kotrekten teljesítsd.
B.A. munkaviszony létesítéséről mulasztását, írásban készítse el és adja át tével a mester visszakérte a munkaszerződékérdez: Kér hónapja dolgozom egy kis élelmi- a munkaszerződést. Ügyeljen arra, hogy a semet, és a 30 napos próbaidő után odaírta,
szerboltban. Amikor beléptem, a főnök asz- munkaszerződésben a következő három hogy f 30 nap. Magyarázatul hozzátette, hogy
szony közölte velem, hogy mennyi lesz a kerese- elem feltétlenül meg legyen határozva: még minden munkaterületen nem tudta megistem\ és elmondta a munkabeosztást. Azóta sem mindenekelőtt a személyi alapbér, vala- merni képességeimet. Elbizonytalanodtam,
kaptam semmiféle szerződést, bár a főnök asz- mint a munkakör és a munkavégzés he- mindig reszketnem kell, hogy kellek-e a követszony mondta, hogy ez a könyvelőjének lenne a lye. Természetesen a munkaszerződésben kező hónapban is?
dolga, majd megcsinálja - ha lesz ideje - , de még számtalan kérdésre ki lehet térni, ám
- Reszketnie azért nem kell! Munkaennek egyébkent sincs semmi jelentősége, mert a fenti három elemnek kötelezően benne jogilag stabilabb a helyzete, mint gondolmi már úgyis megegyeztünk. Rendben van ez kell lennie. Figyelmet érdemel az a mun- ná! A munkáltató helyesen járt el, amikor
kajogi szabály is, hogy ha a munkaszerző- a munkaszerződésben próbaidőt kötött ki,
így, nyugodtan dolgozhatom?
- Egyáltalán nincs rendben! Munká- désben nem határozzák meg a munkavi- ezt minden további nélkül megteheti. A
ját végezze tovább - ha egyébként megfe- szony időtartamát /arról nem szólnak/, ak- 30 nap kikötésben sincs semmi hiba, a
lel a munkahely, - ám néhány dolgot kor az határozatlan időtartamra jön létre - Munka Törvénykönyve általános szabályazonnal
risztázni
kell
a szemben a határozott időtartamúval, ami- ként ilyen időtartamú próbaidő kikötését
„főnökasszonnyar, inert őt, mint munkál- kor általában naptárilag előre egészen lehetővé teszi. Meg kell jegyezni, hogy a
tatót - és nem a könyvelőjét - komoly pontosan napra meghatározzák az időtar- felek ennél rövidebb vagy hosszabb időtamot.
ben is megállapodhatnak, de a próbaidő
mulasztások terhelik!
Ha már szóba hozza a munkaszerző- hossza 3 hónapnál több semmiképpen
Ebben az esetben is a munkaviszony
a munkaszerződéssel jön létre. Ebből lo- dést, el ne felejtse tisztázni még azt is a nem lehet. Van viszont egy nagyon merev
gikailag is következik az, hogy a munka- JonökasszonnyaP\ hogy ugye a munkába szabálya a próbaidőnek, amitől semmiféle
szerződés megkötésének meg kell előzni lépés napjától bejelentette, mint alkalma- eltérést nem enged meg a Munka Töra foglalkoztatási, a munkavégzési. A zottját a TB-hez, és teljesíti is a nvugdíj- vénykönyve, ez a szabály pedig így szól:
munkaszerződésre a Munka Törvény- és egészségbiztosítási járulékfizetési köte- „A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől
könyve nagyon szigorú formai szabályt ír lezettségét, mint ahogy a munkáltatói és érvényesen eltérni nem lehet". A mester
elő! Jelesül azt, hogy a munkaszerződést munkavállalói járulékot is befizeti. Kzek tehát irt jogsértő magatartást tanúsított!
írásba kell foglalni. Tehát érvényesen azért lényegesek az Ön számára, mert
Tisztelt F.A.! Mivel az előzetesen
munkaszerződési csak írásban lehet kötni. ezen járulékok befizetése alapján szerez- kikötött próbaidő az 1x30 nap eltelt, és ez
nyugdíjjogosultságot,
részesülhet alatt munkaviszonyát nem szüntették
Mivel ezzel a szabállyal a munkáltatók het
visszaélhetnének, a jogszabály csak a egészségügyi ellátásban, ill. munkanélkü- meg „azonnali hatállyal próbaidő alatt"
munkavállalóknak adja meg azt a lehető- livé válása esetén munkanélküli járadék- módon, a megkötött munkaszerződése a
séget, hogy az írásbeliség elmulasztása ban.
továbbiakban is érvényes az abban foglalmiatt az érvénytelenségre hivatkozhassaF.A a próbaidőről kérdez: Keramikus- taknak megfelelően, amilyen formában
nak. Am nekik is erre csak a munkába ál- ként dolgozom egy pár fős műhelyben. Nem le- azt megkötötték /határozott vagy határolástól számított 30 napon belül van lehe- pett meg az a szakmában ismert szokás, hogy zatlan időre szólóan/.
tőségük.
a munkaszerződésembe kérdezésem nélkül beDr. Vincze Imre
]
napos próbaidőt. Megértettem, ki
jogász, igazgatásszervező
Tisztelt B.A.! Tehát fel kell hívni a levették a
}
munkáltató figyelmét arra, hogy pótolja akarták próbálni, mit tudok. A 3L nap eltel-

Az ismételt munkanélküli járadék
Gyakran előfordul, hogy
még a munkanélküli ellátás
kimerítése előtt munkába állnak, képzésre kerülnek, vagy
egyéb módon szüntetik meg a
járadékokat
az ügyfeleink.
Ezekben az esetekben valamennyi, több-kevesebb ún. fel
nem használt, munkaviszonyban töltött idejük marad. Az
így fennmaradt időtartamokat,
vagy azok egy részéi egy esetleges, újabb munkanélküli állapot bekövetkeztekor 11 gyelembe kell venni a munkanélküli járadék megállapításakor.
A
munkanélküli
járadék
megállapításához minimálisan
egy év igazoll munkaviszonyra
van szükség a kirendeltségen

munkanélküliként történő je- nya maradt, és ezután négy jövedelempótló
támogatást.
lentkezést megelőző négy év- hónapig munkaviszonyban ke- Akinek nem 24 hónapra van
ben. Bizonyos esetekben ez a reső tevékenységet végzett, megállapítva a jövedelempótló
négy év meghosszabbítható. A ezzel lehetősége van az ismé- támogatása, annak 90 nap
munkanélküli
járadék munkaviszonyt kell szereznie
foglalkoztatási törvény módo- telt
sítása
lehetővé
tette igénybevéte-léhez. A módosí- 1995.július 1 és 1996. szep1995.július 1-je után, hogy tás azokra is vonatkozik, akik tember 30. között ahhoz, hogy
akik ismételten munkanélkü- tavaly július elseje előtt lettek szeptember 30-át követően 24
livé válnak /másodszor vagy elutasítva azért, mert akkor hónapra megállapítható legyen
többször/, igénybe vegyék az nem volt ismételten 360 nap a támogatás számára. Az említett 90 napba viszont nem
ismételt munkanélküli járadé- minimális munkaviszonyuk.
kot, akkor is, ha nincs már egy
A jövedelempótló támoga- számítható be csak a fenti két
év munkaviszonyuk. Az ismé- tásban részesülőknek tudniuk időpont közötti munkaviszony,
telt munkanélküli járadék már kell, hogy akinek van vala- függetlenül attól, hogy mara180 nap munkaviszony meglé- mennyi ilyen maradék mun- dék, vagy újonnan szerzett
te esetén is megállapítható, kaviszonya, annak azt 180 nap- munkaviszony is az.
Hevesi Tóth Ferenc
amely 45 nap ellátási időt ra kell kiegészíteni az ismételt
ki rendel t ségvezető
eredményez. Tehát, ha valaki járadék igénybevételéhez. Enúgy szüntette meg a járadékát, nek letöltése után kérheti az
hogy két hónap munkaviszo- újabb 24 hónapig folyósítható
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BESZÉLGETÉS SZÉKÁCS ELEMERRŐL

Riport Petho Józsefnyugalmazott igazgatóval
A vasútállomásra siető, vagy onnan hazafelé tartó miklósi
polgár mindig elhalad a Mezőgazdasági Szakközépiskola kertjében álló mellszobor előtt, látva rajta egy nevet: Székács Elemér.
Ez az intézmény is az ő nevét viseli már néhány évtizede! Azt
bizonyára már kevesen tudják, hogy miért is esett a választás
Székácsra, mi volt az ő munkássága, milyen területen ért el sikereket, eredményeket. Ezekkel a gondolatokkal fordultam az
intézmény nyugalmazott igazgatójához, Pethő Józsefhez.
Dr.
Székács
Elemér
érdemeit
születésének
százhuszonötödik, halálának ötvennyolcadik évfordulója után
bizony egyre kevesebben ismerhetik. Amikor szobrát 1974-ben
iskolánk előtt felállítottuk, ezzel azt is vállaltuk, hogy emlékét
nem hagyjuk feledésbe merülni. A kiváló növénynemesítő születésének századik évfordulóján, 1970-ben a Magyar Agrártudományi Egyesület emlékünnepélyt rendezett Gödöllőn. Itt
egyetemi tanárok, Kossuth-díjas kutatók, minisztériumi vezetők
emlékeztek meg arról, hogy ő volt a korszerű magyar növénynemesítés megalapozója. Munkája példaként szolgált a későbbi
kutatóknak is. Az iskola nevének megválasztásakor azonban
nemcsak a szakmai eredményeket mérlegeltük, hanem azokat
az emberi, vezetői tulajdonságokat is, melyekkel a gazdasági
cselédektől kezdve a bankigazgatókig mpg tudta nyerni az embereket. Pályafutása során végighaladt az akkori szokás szerint a
gazdászpálya minden lépcsőfokán; a gyakornoktól egészen a jószágkormányzóig.
- Az akkori „uradalmak" vehetői nem örvendtek túl nagy népszerűségnek a kétkezi munkások körében. Székács Elemérről mit mondhatunk?
- 34 évig dolgozott nagybirtokon. Két évtizeden át vezette
az árpádhalmi gazdaságot, ahol nemesitől munkáját is végezte.
Erre az időszakra esett az első világháború és a tanácsköztársaság. Ekkor nemhogy bántódása nem esett, de megerősítették
beosztásában és biztosították munkájának a feltételeit.
Dr. Sípos Gábor professzor visszaemlékezésében ez
álhszociális téren meghaladta korát. A mezőgazdasági cselédség
sorsán kívánt enyhíteni. A négyes konyhák szomorú valóságát
kívánta megszüntetni, amikor a major mellett egy kis falut építtetett számukra. Egy-egy családnak különálló ház és kert jutott... így megszűnt minden baj és veszekedés forrása: a közös
konyha! „Mindezt gróf Berchtold Lipótné gróf Károlyi Nándin
birtokán vitte keresztül,...mert meg tudta győzni a tulajdonost
is, hogy ha jobban él az ember, becsületesen elvégzi a munká-

ját! Az árpádhalmi cselédek saját telepüket a a rendezettség és
tisztaság miatt „Tükörfalvának" nevezték.
- Csak növénytermesztéssel foglalkozott?
- Bár a búza mellett a kukorica, lucerna, len, mák és a fűfélék nemesítése is érdekelte, nem volt egyoldalúan növénytermesztő. Svájcból kiváló teheneket hozatott, korszerű tehenészetet és tejfeldolgozót létesített. Az általa kifejlesztett árpádhalmi
ménes lovai pedig sikeresen versenyeztek egész Európában.
- A mai mezőgazdászoknak még miben mutathatna példát az ő
munkásságaP
- Gyakran éri kritika a szakembereket, hogy ugyan eredményesen termelnek, de nem tudják jól eladni. Látták ezt már
akkor is. Mai szóhasználattal Székács „menedzser" is volt. Az ő
kezdeményezésére alakult meg a Vetőmagnemesítő és Értékesítő Rt., melynek gazdaságvezetői munkája mellett 1917- 1931-ig
igazgatója volt. Magas minőségi követelményeket támasztott
önmagával és munkatársaival szemben is. Látványosság helyett
a tartósan jó munka, a gondosan megalapozott eredmények híve
volt. A mai gazdasági vezetők is felállíthatják ezt a mércét maguk elé!
- Es a mezőgazdasági szaktanároknak mivel mutatott példát?
- Azzal, hogy nagyon lelkesen vett részt a szakismeretek
terjesztésében! A magyar gazdák millióinak tanítójává vált az
„Időszerű gazdasági tanácsadó" című előadássorozatával. Talán
elgondolkodhat a mai ember azon, hogy az egykori jószágigazgató, az Rt. vezérigazgatója, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke élete utolsó hat évében a paraszti gazdaságok
jobbításán fáradozik!
- Az itt álló szobron kívül van-e még valami emlékjel róla az országbanP
- Névadónk 68 éves korában, 1938 májusában húnyt el.
Díszsírhelyet kapott a Kerepesi temetőben a fővárostól, amit
1969-ben a mi iskolánk helyeztetett védelem alá. A későbbi
években is gondoskodtunk az ápolásáról. A Földművelésügyi
Minisztérium falán meg látható egy dombormű Székács Elemér,
Baross László és Fleischmann Rudolf életnagyságú alakjával.
A mi szobrunkat László Péter szobrászművész, a Műszaki
Egyetem tanára készítette. A minisztérium kezdeményezte - és
fedezte a költségeit is. Középfokú szakképzésünk huszonötödik
évfordulóján avattuk fel, azóta koszorúzzák meg minden ballagáskor búcsúzó diákjaink!
- Köszönöm a részletes tájékoztatást az olvasók nevében is!
/H.Jné/
s

FÁY FARSANG
Együtt, egymásért közösen
lommal? A válasz talán ez is lehet első- lósággá válnakBizonyítja ezt, hogy évek guknak a felnőtt csapatok mesterei.
sorban olyan emberekre van szükség óta számos programot szerveznek a lakó- A „nagyok" kispályás labdarúgó bajakik jó szervezőkészséggé rendelkeznek, telepen kicsik és nagyok számára ^najális, nokságán 4 csapat vett részt a Fáy lakóteés ezt a képességüket a közösség érde- Kihívás Napja, farsang hétvég lep három/!/ csapata és a Rózsa. 4 mérkőkében használják ki. Másodsorban olyan foribajnokságok, stb/zést játszottak a jórészt társadalmi munA tavaly hagyományteremtő céllal kában épült pályán, a döntőt a Fáy TorA krónikásban, mint külső szemlélő- „vevőket" kell találni az ötletek megvaben felmerül a kérdés: mi a titka annak,lósításához, elfogadtatásához, akik magu- induló lakótelepi farsangot idén március pedó játszotta a Fáy Il-vel, melyből az
hogyrohanóvilágunkban, melyben em- kénak érzik a programokat és aktívan 17-én rendezték meg ismét, és a későb- utóbbi csapat került ki győztesen /ISI 7
bertársaink túlnyomórészéneklegfőbb részt vesznek benne. Végül, de nem biekben ápolni kívánják ezt a hagyo- éves játékosokkal!/.
A mintegy3400embert megmozgaproblémája az, hogy hogyan biztosítsák autolsósorban nem árt néhány támogatót mányt A programreggelfél kilenckor
megélhetéshez szükséges anyagiakat, is szerezni, akik biztosítják a szükséges kezdődött a kicsik és a nagyobbak jelmez tó mókás, vidám hangulatú, mozgásra is
zes télvonulásával, melyen a résztvevőket
mégjs egyre többen igénylik a közös szó-anyagiakat
lehetőséget nyújtó rendezvény közös
rakozást, a mindennapos gpndok előli Úgy tűnik, a Fáy András lakótelepencsokival, bonbonnal jutalmazták A ver- ebéddel zárult, amelyhez a hozzávalókat
menekülést - ha csak pár órára is? Vajonélők számára minden feltétel adott, és sengés tovább folytatódott a számukra a GonAvis és az ÁFÉSZ biztosította
mi kell ahhoz, hogy több száz ember jól Fehér László képviselőnek a közösségi szervezett grundod-bajnokságon, ahol
SzZs.
érezze magát együtt immár sokadik alka- élet erősítésére irányuló elképzelései va- talán az utánpótlás tagjait is kinézték ma-
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A képviselőtestület február 29-i ülésén
tárgyalta a Törökszentmiklós Térségi Víz
és Csatornamű Kft. díjemelési javaslatát.,
aki indoklásként részletes költségkimutatást is átadott a képviselőtestület tagjainak.
A jóváhagyást nyert vízdíj mértéke 80
Ft+ÁFA, illetve 55 Ft+ÁFA a megszavazott csatornadíj. így a lakosoknak a víz
köbmétere áprilistól 89,60-ba, a csatornadíjat is fizetőknél 151,20-ba kerül.
Több képviselő is felhívta a kft vezetőjének figyelmét, hogy a cég gazdálkodásának javításával, a termelékenység emelésével lehetősége lesz a béremelésre is,
mivel a költségmegtakarítás legnagyobb
tételének az ülésen a béremelés elmaradását jelölte meg az igazgató.
Törökszentmiklóson és a térségi kfthez tartozó hat településen szolgáltat vezetékes vizet a kft, Miklóson működteti a
szennyvíztisztító telepet is. A díjemelés
érinti Kengyel, Tiszatenyő, Kuncsorba,
Tiszapüspöki, Tiszabő és Tiszagyenda lakóit. Összességében 1 millió köbméter vizet és 700.000 köbméter szennyvizet bocsát ki évente a kft.
Március 7-i ülésén jóváhagyta a város
1996-os költségvetését Törökszentmiklós
képviselőtestülete. A bevételek és kiadások főösszege 1133 millió Ft, de a bevételek között hitelfelvétel nem szerepel. Ennek az az ára, hogy beruházásra mindössze
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50 millió Ft-ot, felújításra csak 20 millió bemutató, egészségügyi totó, valamint
Ft-ot fordíthatnak '96-bana városban. Tar- étel -és italkóstolók voltak.
*
talékra is csak 11 millió Ft maradt, ami
Március 23-án, szombaton 10 órakor a
alig 1 %. Az 1995.évi pénzmaradvány felMagyar
Mezőgazdasági
Múzeumban
használásáról május végéig döntenek.
*
Szalmaműhely címmel vendégeskedett a
Az Országos Szakmai Tanulmányi ver- Törökszentmiklóson nyaranta megrendeseny
állattenyésztő-állategészségügyi zett szalmafonó tábor mestergárdája.
*
szakmai döntője volt március 14-én a SzéA
képviselőtestület
március 28-i ülékácsban reggel 8 órától. Az ötórás írásbelin
35 tanuló szerzett jogot indulni az iskolai sén elfogadta a város vezetőinek új javaselejtezők alapján. Az ország minden ré- dalmazásáról szóló rendeletét. A polgárszéből, 15 iskolából érkeztek a versenyzők mester fizetése január l-re visszamenőleg
és kísérőtanáraik. Utóbbiak a verseny 130.000 Ft, havi költségtérítése 30.000 Ft,
idején a Cereol Növényolajipari Rt-nél szabadidőátalánya 20 munkanap. Az alpolgármesterek,» akik mellékfoglalkozásban
Martfűn és ConAvisnál *tettek látogatást.
látják el tisztüket- ugyancsak január 1-től
Jótékonysági
bál volt a Miklós 36.000 Ft-ért teszik ezt. Költségtérítésük
Néptáncegyüttes megsegítésére március havi 10.000 Ft. A képviselőtestület tagjai16-án, szombaton 19 órától a Városi Műve- nak költségtérítése 19.500 Ft, melyben
lődési Központ Pódiumtermében. Az est már szerepel a bizottsági tagságért járó
programjában az együttes műsora, táncház pótlék is. A nem képviselő bizottsági taés vacsora szerepelt. A zenét a Terc és a gok tiszteletdíja 6.500 Ft/hó. A bizottsági
Moha Népzenei Kisegyüttes
szolgáltatta.
elnökök tiszteletdíja 26.000 Ft.
*
*

Egészségnap zajlott március 21-én a
Művelődési Központban középiskolásoknak. Dr.Lukács Zsuzsa a dohányzás hatásáról tartott előadást, a fiatalok lelki
problémáiról pedig dr. Hodosi Miklós
adott elő.
Vérnyomásmérés, cukorvizsgálat, mikroszkópos hajvizsgálat, kozmetikai tanácsadás, elsősegély-nyújtási vetélkedő, jóga

Április 1-én diák polgármester választást rendeztek a város középiskolái, melyen a legtöbb mandátumot Dombóvári
Tibor, a Bercsényi Miklós Gimnázium
jelöltje szerzett. E hétfői napon 24 órás
nonstop program zajlott az ifjúság számára,
sok tréfás és komoly vetélkedővel körítve.
-T-

Kiss Zoltán recept jei

Avokádóval töltött paradicsom:

törölt májszeleteket először a villával felvert tojásba, majd zsemlemorzsába forgatjuk, végül serpenyőben felforrósított olajban mindkét oldalon 4
percig sütjük. Közben 1/2 1 vizet felforralunk 1/2
teáskanál sóval. Hozzáadjuk a hideg tejet és a
zsiradékot, majd belekeverjük a burgonyapelyhet.
Pk.
Kb. 1 percig állni hagyjuk, majd alaposan átkeverjük. Reszelt szerecsendióval ízesítjük.
J ^ ^ ^ ^ H A májat kivesszük a serpenyőből, és melegen
J H H H
tartjuk. A visszamaradt olajban megpirítjuk a
hagymakarikákat, és felöntjük a húslevessel. A keményítőt simára keverjük a borral, összeforraljuk a felengedett hagymával, és
sóval, borssal ízesítjük. Az összevágott zöldfűszereket kevés
snidling kivételével a pürébe keverjük. A májat és a pürét tányérokra szedjük. Megszórjuk a félretett snidlinggel, leöntjük a
mártással, és petrezselyemzölddel díszítjük. Friss idénysaláta illik hozzá.
Sáfrányos túrókrém pisztáciával:
Sertésmáj vörösboros mártásban:
Hozzávalók: 1/2 csokor petrezselyem, 1/2 csomó snidling, 2 fej Hozzávalók /4 személyre/: ízlés szerint kb. 1 késhegynyi sáfrány,
közepes vöröshagyma, 4 szelet sertésmáj, 1 egész tojás, só, fris- 2 ek. tej, 25 dkg sovány túró, 3 dl joghurt, csipetnyi só, 7-8 dkg
sen őrölt feketebors, 6 ek. finom zsemlemorzsa, 3 ek. olaj, 1/4 1 cukor, 1/2 teáskanál őrölt kardamom, 2 dkg vékony csíkokra vátej, 1 ek. vaj vagy főzőmargarin, 1 csomag 4 adagos burgonyape- gott, hámozott mandula, 2-3 dkg pisztácia, citromfű a díszítés- *
hely, reszelt szerecsendió, 1/8 1 húsleves /porból/, 1/8 1 száraz vö- hez.
Elkészítés: a sáfrányt kevergetve feloldjuk a tejben. A leherösbor, 2 teáskanál étkezési keményítő.
El készítés: A petrezselyemzöldet és a snidlinget megmossuk, le- tőleg sovány krémtúrót, a joghurtot, a tejet, a sót, a cukrot és a
rázzuk róla a vizet. Egy keveset félreteszünk belőle a díszítés- kardamomot simára keverjük, végül beleszórjuk a mandulát. A
hez, a többit a snidlinggel együtt apróra vágjuk. A megtisztított krémet adagonként négy tálkába merjük. Tetejét kirakjuk egész
hagymát vékony karikára szeleteljük. A megmosott és szárazra pisztáciaszemekkel, és tetszés szerint citromfűvel díszítjük.
Hozzávalók/4 személyre/: 1/2 fej saláta, 4 ek. citromlé, só, fehérbors, csipetnyi cukot, 2 ek. olaj, 4 közepes paradicsom, 1 nagy avokádó, 1 csokor petrezselyem, 2 ek. joghurt, citromkarika.
Elkészítés: A salátát leveleire szedjük, és apró darabokra tépkedjük. 2 evőkanál citromlét elkeverünk
sóval, fehérborssal és cukorral, majd beleadjuk az
olajat. A paradicsomokról éles késsel kalapkákat vágunk, belsejüket kiskanállal kiszedjük. A kimagozott avokádó húsát kivájjuk, citromlével meglocsoljuk. A letépkedett petrezselyemzöldet összeturmixoljuk az avokádó húsával,
majd elkeverjük a joghurttal. A sóval, borssal ízesített tölteléket
nyomózsákból a paradicsomokba nyomjuk, s ráhelyezzük a
kalapkákat. A salátát átforgatjuk a citromos páclében, lecsöpögtetjük, tányérra rakjuk, végül elrendezzük rajta a töltött paradicsomokat.
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ATLÉTIKA
1996.március
24-én
harmadik,
egyben
utolsó
fedettpályás atlétikai viadalával zárult a gyermek korcsoportos versenysorozat a Szolnoki Máv M T E futófolyosóján. Az előző két versenyhez hasonlóan most is kiválóan szerepeltek a TSE „atlétapalántái" a népes küldöttségeket felvonultató mezőnyben. Külön elismerésre méltó
eredményt ért el Szekeres Lajos /1986-os szül./ két első,
egy második, valamint Jámbor István /1985-ös szül./ egy
első és két második helyezésével.
Eredmények:
1986-os születésűek:
Szekeres Lajos
60 m. síkfutás
8,76 mp.
I.h.
távolugrás
•
390 cm.
I.h.
60 m. gátfutás
10,83 mp.
Il.h

Fehér Imre

60 m. síkfutás
8,78 mp
II.h.
távolugrás
382 cm.
III.h.
60 m. gátfutás
11,26 mp.
III.h.
1985-ös születésűek:
Jámbor István
60 m. gátfutás 9,93 mp
I.h.
60 m. síkfutás 8,60 mp.
II.h.
távolugrás
410 cm
II.h.
Zsigmond Mariann
60 m. gátfutás l l , 3 6 m p .
II.h.
távolugrás
396 cm.
II.h.
Oláh Csilla
60 m. gátfutás 11,37 mp.
Ill.h.
60 m. síkfutás 8,76 mp
III.h.
A korosztály versenysorozata a továbbiakban szabadtéren folytatódik, melynek első állomása április végén a
törökszentmiklósi versennyel veszi kezdetét.
Bertán István

Túl a negyedik győzelmen

MI ÚJSÁG A KÉZISEKNÉL?
A tavaszi idény kezdete óta negyedik /lapunk megjelenéséig remélhetőleg ötödik/ győzelmét aratta a
TSE Alföldi Gabona kézilabdacsapata. Az elmúlt szezont 5 pont különbséggel az ötödik helyen zárták, jelenleg - a 18. forduló után 26 ponttal - a
negyedik helyen állnak. A sikersorozatot megelőző eseményekről, a felkészülésről, elképzeléseikről faggattuk Tóth András szakosztályvezetőt.
- A felkészülést január második hetében alapozó edzésekkel kezdtük,
amelyet az idény kezdetéig folytattunk. Ez idő alatt 12-13 előkészületi
mérkőzésünk is volt, ezek mindegyikét megnyertük, kivéve az Olajbányász ellenit. Részt vettünk a
Délmagyarországi Kézilabda Szövetség által rendezett kupán is, amelyen
16 csapat közül az 1.helyen végeztünk. Saját otthonában legyőztük az
akkor vezető helyen álló Békés csapatát, és ez nagy önbizalmat adott számunkra.
A bajnokság eddigi menete bizonyítja, hogy nincs verhetetlen csapat.Sok múlik azonban a szerencsén,
valamint azon, hogy jó vagy rossz
napja van-e a csapatnak, milyen formában vannak a játékosok. Mindez
benne van a pakliban. Az eddigi teljesítmény alapján elmondhatom, hogy
minden mérkőzésen volt két-három

kiemelkedő játékot produkáló embe- az Eger elleni mérkőzésen a fiatalok is
rünkbe összességében mindenki jól bizalmat kaptak. Terveznek további
játszott.
„ fiatalítást" a jövőben is?
- A sorsolás alapján melyik ellenfelük - A jelenleg középmezőnyben játket tartják a legkeményebbnek?
szó ificsapatból több játékosnak sze- Nagy küzdelem várható a Békés, retnénk lehetőséget biztosítani. Ezért
Ózd és Cegléd elleni mérkőzésen. ősztől valószínűleg a felnőtt kerethez
Ezek a csapatok körülbelül olyan tartozik majd Kerekes, Borda és Poljátékerőt képviselnek, mint mi. gár. Ok már járogatnak edzésekre, és
Mindhárom esetben idegen pályán a többiek számára is szeretnénk játékjátszunk, és idegenből pontot hozni lehetőséget biztosítani, ami természenagy szó. A sportban nem szabad jó- tesen nem jelent örökös tagságot.
solni, mert például a Püspökladány
Befolyás» Ija-e a szakosztály
elleni meccsen olyan ellenféllel kerül- talponmaradását az, hogy ősztől már az
tünk szembe, aki a puszta létéért NB II-ben is kötelezővé válik a saját
küzd, és ez megtréfálhatja a jobb pálya használata?
helyzetben lévő csapatodat. Minden- Talponmaradásunkat eddig is a
nek szerencsésen kellene összejönni támogatóknak köszönhettük, akik
ahhoz, hogy a jelenleg élen álló három fedezték többek között az Olajcsarcsapat közé „beékelődjünk", és dobo- nokbeli pálya bérleti díját. Itt továbbgós helyezést érjünk el. Negyedik ra is játéklehetőséget biztosítanak
helyünket azonban mindenképpen számunkra, ami afct jelenti, hogy nem
szeretnénk megtartani.
kell visszalépnünk az NB II-be, ez a
- Van-e változás a csapat összetételé-csapat felbomlását jelentené. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés: ilyen
ben?
- Egyetlen poszton történt válto- körülmények között szükség van-e
zás: új erőt igazoltunk Bognár Csaba Törökszentmiklóson a kézilabdára?
személyében, akit Ceglédtől kaptunk Ugy érzem, hogy addig, amíg a
kölcsön erre az idényre. O nagy lökést „hazai" mérkőzésekre két autóbusszal
jelent a csapat számára, mert biztos és 50-60 személygépkocsival kísérnek
kezű, jó reflexű kapus, aki nagy mér- el bennünket a lelkes szurkolók, adtékben hozzájárult eddigi sikeres dig szükség van Törökszentmiklóson
a kézilabdára!
szereplésünkhöz.
Sz. Zs.
- A napilapokban is olvashattuk, hogy
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II.TISZA KUPA
Nemzeti ünnepünk tiszteletére tavaly szerveztek
első alkalommal Tisza Kupát városunkban, amely az ötéves versenyprogram első megméretése volt.
Idén is március 15-én került sor a bajnokság lebonyolítására az ÁFÉSZ tekecsarnokában. A meghívásos
versenyre 7 csapat /ebből két helyi/ nevezett be, az egyéni
versenyben pedig 50-en indultak.
Valamennyi versenyző 60 vegyes gurításban mérte
össze erejét, tudását. A miklósiak most is remekül szerepeltek. Női -és - férfi egyéniben csakúgy, mint a csapatversenyben túlteljesítették a tőlük megszokott bajnoki,
kupagyőztes, fesztiválgyőztes-és egyéb eredményeiket, az
eddigi számtalan verseny alkalmával elért legjobb egyéni
-és összteljesítményüket.
A baráti hangulatú viadalon a következő eredmények születtek:

Csapatverseny:
1., Törökszentmiklós VTSK
1410 FA
Cs.v.: Futó Ferenc, tagok:Volkerné Vadász Ilona, Kiss
Balázsné, Futó András, Röszer József, Nádas István.
2.« Szentes TTSK
1317 FA
Cs.v.: Vígh Ferenc, tagok: Kemenesiné Kardos Erzsébet, Kemenesi Csaba, Kérdő Ildikó, Győri András, Szabó
László, Szabics Ferenc.
3., Gépszolg TTSK
1230 FA
Cs.v.: Polgár József, tagok: Hornyikné Magyar Ilona,

Dombóvári Dezsőné, Nádas Zsolt, Gőz Béla, Bézi Lajos.
4., Békéscsaba VTSK
1224 FA
Cs.v.: Frontó András
5., BKV Cinkota TSK
1207 FA
Cs.v.: Fazekas K. Ede
6., T.miklós IDEÁL TSK
1186 FA
Cs.v.: Bakos Károly
7., Gyöngyös Atlétikai TSK
1087 FA
Női egyéni:
1., Volterné Vadász Ilona /T.miklós VTSK./
238 FA
2., Pálffi Gyuláné /Békéscsaba VTSK /
230 FA
3., Kemenesiné Kardos Erzsébet/Szentes T T S K / 225 FA
4., Kozma Márta /Békéscsaba VTSK/
214 FA
5., Ruff Lászlóné /Békéscsaba VTSK /
211 FA
6., Kérdő Ildikó /Szentes T T S K /
211 FA

Férfi egyéni:

1., Futó András/Tmiklós VTSK/
263 FA
2., Czvinger Csaba /Gyöngyös ATSK/
250 FA
3., Győri András /Szentes TTSK/
250 FA
4., Nádas Zsolt /Gépszolg JTSK/
249 FA
5., Pintye Sándor /T.miklós VTSK/
245 FA
6., Futó Ferenc /T.miklós VTSK/
240 FA
Azonos eredmények esetén a jobb tarolás döntötte el a
helyezések sorrendjét.

Sz.Zs

Szentmiklós Kuba

VÁROSI SAKKVERSENY ISKOLÁSOKNAK
A másfél évvel ezelőtt alakult, és az eltelt idő alatt szép
sikereket elérő Sakk - klub
március 23-án versenyre hívta
városunk és környéke általános
-és középiskolájának diákjait.
Céljuk az volt, hogy a fiatalok
megszeressék ezt a nagyszerű
szellemi sportot, a későbbiekben pedig talán az utánpótlás
keretét biztosítsák.
A versenykiírás szerint alsó-és felsőtagozatos, valamint
középiskolás
korcsoportban
mérték össze tudásukat a
gyerekek. Mint ahogyan azt
Türmer Elemér, a verseny
főszervezője elmondta, örömükre
és
meglepetésükre
szolgált, hogy a mintegy 50
főnyi résztvevő között 8 lány is
akadt. Ezért számukra két
korcsoportban zajlott a verseny, melynek eredménye:.

Alsó tagozatosok:
1. Kelemen Kitti /Kölcsey/
2. Ladányi Kata /Petőfi/
Felső tagozataosok:
1. Polgár Marianna /Kölcsey/
2. Molnár Zsuzsa / Kölcsey/
3. Fekete Eszter /Kölcsey/
Fiúk:
Egyéni verseny/alsó tagozatosok/:
1. Dancza János /Tiszatenyő/
2.Cselleng Dávid /Petőfi/
3. Koszta László /Petőfi/
Egyéni verseny/felső tagozatosok/:
1. Szécsi István /Kölcsey/
2. Harnos Attila /Kölcsey/
3. Busái Roland /Kölcsey/
Egyéni verseny/ középiskolások/
1. Türmer Krisztián /Bercsényi/
2. Bóta István /604-es/
3. Balogh István /Bercsényi/

Csapatverseny /felső tagozato- leget, amelyet három sikeres
sok/:
szereplés után tarthatnak meg
1. Kölcsey
véglegesen.
A LASA Kft. apró ajándé2. Petőfi
kokat, a Referencia Kft., a Kék
3. Hunyadi
Hordó Bt., a Karát Kft. és
Csapatverseny
Muszka
Sándor
egy-egy
/középiskolások/:
ajándékozott«
1. Bercsényi Miklós Gimnázi- sakkészletet
Nagy Bana Imér és Hőke
um
csokoládéval
és
2. 604-es számú Szakmunkás- Sándorné
tortával lepte meg a résztveképző Isk.I. csapata
3. 604-es számú Szakmunkás- vőket. A versenyt támogatta
Hajik István városi sportfelképző Isk. II.csapata
A klub az eddigi versenyek ügyelő, a Művelődési Központ
költségeit jórészt saját zsebből pedig helyiséget biztosított
fedezte. Ez alkalommal támo- számukra.
A klub a jövő évben is szegatóik is akadtak: Szegő János
polgármester a középiskolások, retne hasonló versenyt renVáradi Lászlóné képviselő az dezni a város körzetéhez tartotelepülések
iskoláinak
általános
iskolások,
Fejes zó
Ferenc képviselő pedig a bevonásával.
Sz.Zs
középiskolás
kategóriában
induló
egyéni
versenyzők
számára ajánlott fel vándorser-

A Törökszentmiklósi SE Labdarúgó Szakosztályának 1995/96 évi bajnoki forduló tavaszi sorsolása
Április
Április
Április
Április
Május
Május

6
13
20
27
1
4

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30

Mezőtúr-TSE
TSE-Alanyán
Kőtelek - TSE
TSE - Rákóczifalva
Tiszaörs-TSE
TSE - Jászboldogháza

Május
Május
Május
Június
Június
Június

11
18
26
1
8
15

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Jánoshida - TSE
TSE - Cibakháza
Szolnoki Cukor-TSE
TSE-Tószeg
Vegyiművek-TSE
TSE - Kisújszállás
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III.5 -111.29.
Nagy Mihályné Bohács Julianna /87/, Baktai
Sándorné Suki Mária /53/, Haller Lajosné
Munkácsi Margit /83/, Barabás Istvánné
Makkai Szeréna Gizella /80/, Takács András
/77/, özv. Subicz Józsefné Fehér Erzsébet /90/,
Nagy Pál /54/, Dósa Mihály /69/, Takács András /82/, Csík József/7 6/, Csató István /79A Kovács Ferenc /90/, Balázs Mihályné /73/,
Markóth
Ferenc
/74/, . Koós
Istvánné
Tömösközi Róza /82/, özv. Bacsa Kálmánná
Sarkadi Julianna /82/, özv. Deák Ferencné
Papp Jusztina /85/, Szikszai László /92/, Kovács
Sándor /82/, Horváth Géza /66/, Nagy András
/70/, Juhász Miklós /84/, Hajnal Sándorné Oláh
Piroska /51/, Mendler János /43/.

Nyugodjanak békében!

Postahivatal Törökszentmiklós
Polgármesteri Hivatal Törökszentmiklós
SZTK Büfé
9. sz.Könyvesbolt
Szilágyi Ferenc magánárus /Rákóczi u. 26/A/
Majercsik Bt. Hámán Kató út
4.sz. Munkásbolt /Petőfi út1
28.sz. ABC /Pánthy E.út/
34.sz. Napsugár ABC /Almásy út/
Felüljáró ABC /Dózsa György út/
7.sz. Vegyesbolt /Győrffy István út/
19.sz. Ifjúság ABC /Jókai út/
l.sz. Nyár ABC /Úttörő út/
40.sz. Jubileum ABC /Damjanich út/
39.sz. Csemege/ Kálváriánál/
14. sz. Diszkont Áruház /Fáy lakótelep/
30.sz. Vegyesbolt Tiszapüspöki
12.sz. Kisáruház Tiszapüspöki
20. sz. Vegyesbolt Tiszatenyő
3.sz. ABC Kengyel

Gyógyszertári ügyelet
Április
Április
Április
Május
Május
Május
Május
Május

13-14
20-21
27-28
1
4-5
11-12
18-19
25-26

A Törökszentmiklós és Vidéke újság az
alábbi elárusítóhelyeken kapható:

FONTANA
FEHÉRKERESZT
FEHÉRKERESZT
FEHÉRKERESZT
FEHÉRKERESZT
FEHÉRKERESZT
KÍGYÓ PATIKA
FONTANA

FIGYELEM!
A Törökszentmiklós és Vidéke Újság
Alapítvány hirdetésszervező munkatársat keres középfokú végzettséggel.
Érdeklődni lehet a Kuratórium titkáránál : KOVÁCS ISTVÁN ÁFÉSZ
/Tel.: 390-955/

Meghívó

A Bercsényi Miklós Gimnázium
jubileumi jótékonysági báljára
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk -a
törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium jubileumi jótékonysági báljára,
melyet
az intézmény
fennállásának
50.évfordulója,
valamint
a
millecentenárium és az ezeréves magyar
iskola fényében rendezünk.
Időpont és helyszín: 1996. május 4
/szombat/ 19 órától a gimnázium tornatermében.

Belépőjegy: 1500 Ft.
Jegyek elővételben a gimnázium titkársí
gán április 27-ig kaphatók.

PROGRAM
Szignál: Szenttamási toronyzene
Ünnepi köszöntőt mond: a gimnáziur
igazgatója
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
A Budapest Táncegyüttes műsora
Vacsora. L/Kb. 20—/
Szegő János polgármester, öregdiák pc
hárköszöntője
Tombola és tánc

Felhívjuk olvasóink és íróink szíves figyelmét,
hogy kéziratot nem küldünk vissza és nem őrzünk meg!
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