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A
„Dolgozom: küzdve alakítom
nemcsak magamat, aminő még
lehetek, akinek jövőjét
az „ihlet óráin"gyanítom;
formálom azt is, amivé ti
válhattok, - azt munkálom én ki:
azt próbálom létre idézni,
azt a lényt, ki még csak agyag
bennetek s halvány akarat;..."
(Illyés Gyula)

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek..."
hőseinkre emlékezünk
BESZÁMOL UNH AZ ÁFÉSZ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
A SZENT GYÖRGY LOVAGREND TAGJÁVÁ AVATTÁK
DE. GYEEGYÓI JÁNOST

TESTVÉRISKOLÁK TALÁLKOZÓJA
Folytatjuk a helyi iparosság történetét
ismertető sorozatunkat
'ISMÉT A R A N Y L A K O D A L M A T Ü N N E P E L T E K
VÁROSUNKBAN
s z é p e r e d m é n y e k s z ü l e t t e k a me<SYei r é z f ű V ő s V e k s e n Y e n

Hogyan tartsunk őrző-védő kutyát?
Miért hasznos a celladám-teszt?
BEMUTATJUK NŐI KÉZILABDACSAPATUNKAT
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTTAK
A KŐLCSEYS ATLÉTÁK
KIHÍVÁS NAPI ÉS EGYÉB HÍREK
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HŐSÖK VASÁRNAPJÁN
Szabó József lelkész, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
alelnökének emlékbeszéde a város főterén
Hölgyeim és Uraim! Kegyelettel emlékező Gyülekezet!
Isten kegyelméből ebben az esztendőben is emlékezünk.
Május
utolsó
vasárnapja: Hősök vasárnapja. Ne keressük hivatalos naptárainkban,
vagy a
ma használatos iskolai
történelemkönyvekben ennek az ünnepnek a megnevezését. Csak 1945-ig volt ún. piros betűs
ünnep országunkban.
Utána csak a
családokban,
az emberi lélek mélyén
lappangott a kegyelet és a gyász érzése.
Igen sok törökszentmiklósi
édesanya
és feleség évtizedeken
át várta fiát,
férjét vissza a háború poklából. Még a
halottá nyilvánítás után is vártak. Vasárnap és ünnepnapokon ott volt egy üres
hely megterítve. Ha megjön, nehogy azt
gondolja, őt senki sem várta. Fájdalmas
volt a gyászoló családok sorsa, mert
nem volt sír, nem volt emlékhely a számukra, ahol a kedves férjről', édesapáról,
gyermekről méltó módon
megemlékezhettek volna.
Egyházközségünk
Presbitériuma
1987-ben már kegyelettel emlékezett az
elhaltakra, akik az I. vagy II. világháború
áldozatai voltak, csak a gyülekezet közösségében, de még ebben az esztendőben több mint ezer levél indult el lelkészi hivatalunkból, hogy összeírjuk a II.
világháború áldozatainak névsorát egy
felállítandó emlékműre. Akkor még közterületre nem gondoltunk, így a református temető mellett döntött
presbitériumunk. 1990-ben már el is készült. Kéri
Kálmán altábornagy működött közre az
átadás
alkalmával.
Hatalmas
tömeg,
rengeteg virág, könnyes szemek mutatták az el nem múló gyászt és fájdalmat.
Mindig van friss virág a temetői emlékműnél.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,

mi

nem felejthetünk.
Városunk katonái a pedig az 1924 évi törvény, amely az
legnehezebb helyeken szolgáltak, és az 1938-tól életüket áldozó hősökről szól,
ellenség elismerését is kivívták bátorsá- ma nem hatályos
törvények.
Ennek
gukkal.
ellenére emlékeznek, e hazában emléNéhány éve jártam az osztrák-olasz kezik a Kárpát-medence
magyar ajkú
határon, ahol a hatalmas
hegyekben népe! Kérjük Istent, adjon nyugodalmas
harcoltak a mi alföldi, hegyeket
talán pihenést az elhalt hősöknek,
ajándékozelőször látó katonáink. Még mindig áll- za meg őket a hálás utókor
elismerésénak a sziklába vájt bunkerek és lövész- vel is, hiszen még mindig vannak kételárkok! Embertelen körülmények között is kedő vagy ellenséges
hangok,
akik
helytálltak.
nemtetszésüknek
adnak kifejezést ezzel
Ugyanúgy volt a //. világháború során az ünneppel
kapcsolatban.
Nekünk
is, amikor szintén a legnehezebb
szolgá- azonban nem valakik ellen kell ünnepellat jutott városunk katonáinak.
Mindkét nünk, hanem
valakikért,
akik
sokat
háború során és az azt követő hadifog- szenvedtek, meghaltak, akik hadiözveságban igen sokan meghaltak.
Szinte gyek, hadi árvák voltak, akik
halálos
minden családnak volt halottja!
betegen tértek vissza a hadifogságból,
Emlékeznünk kell azokra az asszo- és idő előtt meghaltak. Nekünk a szena
fiatalságukban
nyokra is, akik ha nem is a fronton, de vedő, a nyomorult,
kegyelettel,
itthon emberfeletti
terheket
hordoztak: elhaltakra kell emlékeznünk
TudÉveken keresztül egyedül voltak a csa- de a feltámadás reménységében.
ládfenntartók.
Sok ilyen élettel találkoz- juk, hogy a Mindenható Isten feltámaszttam. Sokan meghaltak
már
közülük. ja őket, örök életre elnyerik az ő jutalmu5010 gyerekkel, 3-4 gondozásra
szoruló kat.
Mi pedig, akik csak emlékezünk, foöreggel, megnövekedő földdel, jószággal
maradtak egyedül. Egy sem lett öngyil- gadjuk meg, hogy hőseinket nem felejtkos, nem gyógykezeltette magát, hanem jük el soha! Nem várunk a törvényhominden erejét és hitét
összeszedve zásra, anélkül is ünnepelünk és emlékealapján,
helytállt. Mikor férjük hazajött,
mindent zünk, nem hivatalos törvény
rendben talált! A 24 órából 20-at dolgoz- hanem az emberi szív, a lelkiismeret, a
tak. Legyen áldott ezen
feleségeknek, becsület, a tisztesség és hála alapján,
édesanyáknak az emlékezete! Soha ne amelyet az elhunytak felett érzünk. Lefeledkezzünk meg hőseinkről és a világ- gyen emlékezetük áldott, és a Mindenháború áldozatairól! Kérjük a Mindenha- ható Isten támassza fel őket új életre,
a
tót, hogy soha többé ne legyen háború, hogy lakozzanak az ő országéban,
Jeruzsálemben!
Ámen,
úgy
hogy békességben
és szeretetben
él- mennyei
legyen!
hessünk!
Tisztelettel köszöntöm a hősök vaJelenleg
sem hatályos
törvények
a Jászalapján
ünnepelünk
és
emlékezünk, sárnapi ünneplő gyülekezetet
Megyei
Közgyűlés
hiszen az 1917 évi VII. törvény, az 1924 Nagykun-Szolnok
évi XIV. törvény, amely az első világhá- nevében is.
ború áldozatainak emlékét rögzíti, sem

Mi volt a hősök napi program?
Május 23. péntek
14.ó.: Az I. világháborús hősök emléktáblájának megkoszorúzása a régi városháza aulájában
Megemlékezést tartott: Szabó Antal, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
Közreműködtek: a Lábassy János Szakképző Iskola és a Kodály Zoltán Zeneiskola diákjai
Május 25. vasárnap
15.ó.: Központi megemlékezés a Kossuth téren az I. világháborús emlékműnél és a II. világháborús kopjafánál
Megemlékezést tartott: Szabó József lelkész, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
Közreműködtek: a Lábassy János Szakképző Iskola és a Kodály Zoltán Zeneiskola diákjai
16.ó.: Ökumenikus megemlékezés a református temetőben a II. világháborús emlékműnél
Megemlékezést tartott: Lőrinczi László, a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége helyi szervezetének tagja
Ökumenikus könyörgést tartott: Szabó József lelkész és dr. Laczkó Béla prépost
Közreműködtek: a Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános és Szakiskola, és Kollégium diákjai
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Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ küldöttgyűlése

ALKALMAZKODNI A PIACI FELTÉTELEKHEZ
Május 24-én került sor az Á F É S Z küldöttgyűlésére, ahol
Az ipari ágazat jövedelmezőségi szintje folyamatosan
80 küldött jelenléte és közreműködése mellett az Igazgatóság
gyengül, ugyanakkor a fizetőképes megrendelési kör bővült.
beszámolt az elözö év munkájáról, üzleti eredményeiről, és
A tüzoltókészülék-javító és ellenőrző részleg piaci körülméjavaslatot tett az idei év tervezett gazdasági mutatóira. Az
nyei kedvezőtlenül változtak, a tekercselő üzem munkáját
aktus egyúttal a Szövetkezetek III Országos Kongresszusápedig a megrendelők - a megbízható működés miatt - elisnak előkészületeit is magába foglalta.
merik. A kivitelezők-bedolgozók munkaellátottsága folyamaA gazdálkodási egység jelenleg 1979 tagot számlál (1789
tos volt, s hogy a tervezett eredmény többszörösét produkálfő rendelkezik üzletrésszel, akik nem tagok), s 300 embernek
ták, az ott dolgozók szakmai felkészültsége és megbízható
biztosít munkalehetőséget Törökszentmiklóson és a környékmunkája döntő szerepet játszott. A varrodának fél éven kebeli településeken
resztül akadozott a megrendelése.
A vizsgált időszakban a szövetkezet 1.12 milliárd forint
A felvásárlásban a szövetkezet megbízható partnere volt
nettó árbevételt ért el, és 8.48 millió forintos adózás előtti
mind a termelőknek, mind a szállítóknak; a vevők viszont
. eredményt. Ez utóbbiból 1.3 millió forint osztalékot fizettek ki.
már nem, ezért is keletkezett 15 millió forintos kintlévőség.
„ A tagsággal, az állammal, az önkormányzatokkal, a tárAz elmúlt időszakban a szövetkezet
befejezte az
sadalombiztosítással szembeni kötelezettségeinket teljesítetalaprészjegyek kiegészítésének folyamatát, valamint az üztük, rendezetlen tartoletrészek visszavásárzásunk nem keletkelásával egyszerűsítette
zett" - állapította meg
a tulajdonosi szerkezeaz igazgatósági
betet.
számoló és Mász Imre
Figyelemre és elelnök szóbeli kiegészíismerésre méltó, hogy
tője.
A
szövetkezet
intézményeknek,
tártörvényes
keretek
sadalmi
szervezetekközött működött, piaci
nek az év során 0.5
pozícióit
nagyrészt
millió forintot juttattak
megőrizte, a gazdál(sportegyesületi célra,
kodás a tervezettnél
táborozásra, hátrányos
jobb eredményt hozott,
helyzetű
gyermekek
az ágazatok jövedetámogatására,
alapítlemtermelő képessége
ványokra, stb.)
javult, a tervezettnél
A küldöttgyűlés eltöbbet
fejlesztettek,
fogadta
a
közeljövő
fizetőképességi
gond
céljait,
feladatait
is,
nem volt, a keresetek
mely hangsúlyozza a
viszont a prognosztipiaci pozíciók megtarzáltnál kisebb mértéktását és újabbak szerben nőttek, a forgalom
zését. Most is döntő
nem
kellő
mértékű
lesz a pénzügyi stabilinövekedése miatt. így
tás és a fizetőképesA küldöttgyűlés résztvevői
összegezhető az 1996ség
megőrzése.
A
os év szövetkezetpolitikai, üzleti és gazdálkodási céljainak
tervezett 5.1 millió forintos adózás előtti nyereség garantálja
megvalósítása.
a 20 % - o s bérfejlesztést, a kívánt foglalkoztatást és a megfelelő szociális ellátást.
A bolti kiskereskedelem növekedése - a konkurencia erőA szövetkezet fejleszteni kívánja a tagi kedvezmények és
södése miatt - a városban mérséklődött, a községekben a
juttatások rendszerét, új alapokra helyezi a felvásárlói meszámításnak megfelelően alakult. Az igen eredményes akciók
chanizmust, a bolti kereskedelemben növeli a friss áruk kínásorán mintegy 250 millió forintos árualapot értékesítettek, s
latának arányát, centralizálja a beszerzési forrásokat, móa jól bevált, „kártyás forgalom" pedig összesen 1.5 millió
dosítja az „akciós" politikáját. A napközis étkeztetésben a
forint megtakarítást jelentett a tagoknak. A hálózat fejlesztéminőségre és a kulturáltságra helyezi a fő hangsúlyt. A péksére 15 millió forintot fordítottak (Tavasz ABC, 28-as ABC, a
üzem esetében a terv a péksütemények választék-bővítését
3-as számú egység Kengyelen, stb.) A ruházati cikkek és a
szorgalmazza, a cukrászüzemben pedig az eltartható árufékönyv forgalmazásának csökkenése megállt, és mindkét
leségek irányába történő elmozdulást. Az ipari tevékenyséterületen játék és ajándéktárgy profillal bővült a kínálat. A
gek területén a varroda most bíztató megrendelésekkel intáp-termény árusításának fejlesztésével távlatban sem szádult, ami jelenleg meg is haladja a kapacitást. A festő részmolnak.
legnél a bedolgozás előnyeit kell kamatoztatni, míg a bedolA vendéglátó egységek többsége rendezett bérleményes
gozói csoportnak a külső munkák vállalásában kell előre
formában működik, és eredményesen üzemel a két napközi
lépni. A tekercselő üzem piaci esélyei jók, a tüzoltókészülék
konyha is. Az étkeztetésben növekszik a felnőttek száma.
részlegnek pedig a nagy megrendelőket kell megszerezni.
A cukrászüzem veszteséggel zárt, mert a piaci alkalmazA küldöttgyűlés a Szövetkezetek III Országos Kongreszkodó képessége gyenge.
szusára Mász Imre elnököt delegálta.
A péküzem termékei versenyképesek, sőt a hétvégi igéH.M.
nyeket olykor ki sem tudja elégíteni.

4

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1997. június

Akire büszkék lehetünk

LOVAGAVATAS A BAZILIKÁBAN
„...Él még a magyarok nagy Istene
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk"
(Czuczor Gergely)
(Részlet az ünnepségen elhangzott versből)

Dr. Gyergyói János egyetemei docens
a Szent György Lovagrend lovagja
A háborús Időszak, majd az utána
következő évtizedek nem igazán kedveztek a történelmi haladó hagyományok
ápolásának, azonban a lovagi hagyományokat és erkölcsi értékeket tisztelő
értelmiségiek 1990-ben felújították a
középkori Szent György Lovagrendet.
Szent György lovag sárkányölő mítosza
azt a keresztény meggyőződést fejezi ki,
hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában
legyőzi. Személyét övező legendákon túl
tény, hogy Georgius néven Dadianosz,
vagy Diocletianus császár hadseregében
katonatisztként szolgált, és hitéért szörnyű kínzásokat, majd vértanúhalált halt
Lyddában. Szíriában a negyedik, Rómában az ötödik századtól
található
Györgynek szentelt templom, bazilika.
Márton és Mihály mellett Szent Györgyöt
is katonaszentként tisztelik, ünnepét
Rómában 683 óta ülik április 23-án. A
középkorban elsősorban Bajoroszágban
alakultak lovagrendek, ahol máig is
ápolják a lovagi hagyományokat. György
tekintélye különösen nagy volt Angliában
is: Oroszlánszívű Richárdnak személyes
védőszentje volt, és III. Henrik idejében
az 1222. évi oxfordi nemzeti zsinaton az
angol királyság oltalmazójává nyilvánították.
Hazánkban
Károly Róbert
király
1326-ban alapította meg a Szent György
Lovagrendet. A példamutató életvitelt és
erkölcsi magatartást tanúsító lovagok
katonai és diplomáciai szolgálatokat
végeztek, nevelési és szociális feladatokat láttak el. A lovagrendben katonai és
papi tagozatok működtek.
A lovagrendnek ma is azok lehetnek
tagjai, akiknek az életvitele, erkölcsi
magatartása és munkája példamutató.
Alapvető célkitűzései között szerepel a
nemzeti összefogás serkentése határainkon belül és kívül, a keresztény erköl-

Felemelő ünnepség részesei lehettünk 1997. április 26-án, szombaton Budapesten, a zsúfolásig megtelt Szent István Székesegyházban. A lovagavatási
szertartás ünnepi értékét számunkra növelte az a tény, hogy városunk szülöttét, dr. Gyergyói Jánost is az avatandók között tudhattuk.
csi értékek ápolása és terjesztése, a
gyengék oltalmazása, a rászorulók támogatása, a család és a haza védelme.
A lovagavatást a magister végzi Károly
Róbert király lovagi kardjával ökumenikus szertartás keretében és a középkori
katonai őrségváltás tiszteletadásával. Az
új rendi alkotmány a római katolikusok
mellett a reformátusok és evangélikusok,
továbbá a férfiak mellett a nők felvételét
is lehetővé teszi, így a mai ünnepen az
avatottak között láthattuk pl. Görbe Nóra
színésznőt, vagy Wittner Máriát, a közismert '56-os hőst.
Az ünnepi szentmisét dr. Szabó Géza
protonotárius kanonok, a Szent Jobb őre
celebrálta, a Magyar Honvédség Protestáns Tábori Püspöksége részéről áldást
mondott Szalay Tamás ezredes, protestáns tábori püspökhelyettes.
A szertatást követően, Czuczor Gergely Viadukt c. versének elszavalása
után lovag Cseke László rendi kancellár
mondott ünnepi köszöntőt, majd az eskütétel után a 79 jelöltet a hagyományos
lovagi szertartás szerint térden állva, a
bal vállukat a lovagi karddal érintve
egyenként „lovaggá ütötték".
A különböző lovagrendek képviselőinek díszruhás, sisakos-vértes demonstrációja után az újdonsült, lovagi kappába
öltözött lovagok kísérettel történő ünnepélyes kivonulásával ért véget a nem
mindennapi, bensőséges ünnepség.
Felmerült bennem a kérdés: hogyan,
milyen úton lehet eljutni az újbalai iskolától a lovaggá ütésig? Ezért kerestem az
alkalmat, hogy erre közvetlenül, az illetékestől kapjak választ.
Dr. Gyergyói Jánost talán nem is kell
bemutatni, hiszen városunk szülötte,
sokunk személyes ismerőse. Azt viszont
már kevesen tudják, hogy négy egyetemen végzett, sőt három egyetemen
doktorált. Alapvetően a Debreceni Re-

formátus Kollégium öregdiákjaként tanítói oklevéllel rendelkezik, majd Debrecenben agrármérnöki, Szegeden jogi,
Budapesten középiskolai tanári, majd
1980-ban, túl a hatvanadik évén, a Közgazdaságtudományi Egyetemen átvette
negyedik, közgazdász diplomáját.
Szegeden jogi doktorátust szerzett,
és jelenleg is dolgozik igazságügyi szakértőként, a kárpótlási ügyek intézésében
is kiváló szakembernek bizonyult.
A második doktorátust Gödöllőn, a
harmadikat a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Szinte
folyamatosan tanult, képezte magát,
ezzel párhuzamosan tanított, nevelt,
ismereteit - személyes tapasztalatom
szerint - magas szinten tolmácsolta
tanítványainak. Jelenleg is tanít, oktat, a
diplomások továbbképzésével foglalkozik. Felesége tanítónő. Fia, dr. Gyergyói
László gyermekgyógyász főorvos és
Kisújszállás egészségügyi intézményeinek vezető főorvosa. Menye német-angol
szakos gimnáziumi tanár, unokái, István
és László gimnáziumi tanulók.
1974-től a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem külső oktatója, 1991-ben megkapta az egyetemi docens címet, a professzori cím várományosa. 1992-ben
Kisújszállásra költözik.
A háború után, hazakerülve a hadifogságból,
Törökszentmiklóson
tanít,
majd 1949-től 1957-ig a karcagi gimnáziumban előbb tanár, majd kinevezik
igazgatónak. Innen hazakerülve a Mezőgazdasági Technikumban (jelenleg szakközépiskola) kap állást, majd 1970-től
üzemgazdász a Béke Termelőszövetkezetben. Tanítványai közül számos országosan ismert szakember, egyetemi
tanár, nagykövet, Kína-kutató, közgazdász éppúgy akad, mint vezető mezőgazdasági szakember.
Mint általában kortársai, ő is sok
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mindent átélt. Magyar királyi főhadnagyként
került
hadifogságba.
1957-ben
Karcagon
elbocsátották
állásából
..ellenforradalmi tevékenysége"
miatt.
Tehát nemcsak a katonai, hanem a
polgári élet megpróbáltatásaiból is kivette a részét.
A lovagrend alapvető célkitűzései:
tevékeny, erényes élet, békében, hábo-

rúban megvédeni, gyámolítani az elesetteket. Ő ezeket az erényeket úgy a háború, mint az '56-os forradalom idején
gyakorolta, ez volt a bűne, ezért kellett
elhagyni a katedrát, a gimnáziumi igazgatói posztot.
Nemes ügyet szolgálni csak alázatos
lélekkel lehet - mondta az avatást végző
lovag köszöntő beszédében. Sokat tenni,

s keveset látszani: legtöbbet áldozni, s a
legkisebb köszönetre sem várni.
Mindez illik dr. Gyergyói János, immár lovag úrra, aki hetvenkilencedik
évében is aktívan tevékenykedik, oktat,
nevel, figyeli az eseményeket örökifjú
energiával, fizikai, szellemi frissességgel.
(S)

TESTVÉRISKOLÁK TALÁLKOZÓJA
Gyergyószentmiklós - Törökszentmiklós
A kapcsolatfelvétel 1996ban jött létre» amikor a Magyarok
Világszövetségének
felhívására - az 1000 éves a
magyar iskola jegyében - a
Bercsényi Miklós Gimnázium
és a gyergyószentmikiósi
Salamon Ernő Elméleti Líceum közös szándéknyilatkozatban rögzítette a két Intézmény együttműködési törekvését (1996. július 7.)
Kedvező tehetőséget nyújtott a szintén létrejött és aktivan működő „Szentmiklósi
Települések
Szövetsége",
melynek keretében több magyarországi szentmiklósi település küldöttsége jutott el
Gyergyőszentmiklósra, ill a
Székelyföldre (1996. július.).
Ott személyesen találkozhattak a város, ill más
szentmiklósi települések vezetőive I,
RM DS Z-tagokkaI,
pedagógusokkai.
Levél- és faxváltások, telefonkapcsolatok után került sor
a két testvériskola találkozójára Törökszentmiklóson, 1997.
május 2-4 között. (Ekkor van a pravoszláv húsvét Romániában.) A 45 fős gyergyószentmiklósi küldöttség (40 diák és 10
pedagógus, ill. szülő) szeretetteljes fogadtatásban részesült,
akik részére színes programot szervezett a Bercsényi Miklós
Gimnázium. Fiú és lány kosármeccs a gimnázium tornatermében, melyet a vendégek nyertek meg. Kispályás foci az
udvaron. Ebben viszont a helyiek bizonyultak eredményesebbnek.
A meccseket ismerkedési est követte, műsorral, diszkóval. Másnap a szolnoki kirándulás (városnézés, Damjanich J.
Múzeum) jelentett - állításuk szerint - nagy élményt a vendégek számára, melyről a búcsúvacsorán örömmel számoltak be tanárok, diákok egyaránt.
A következő napi hazautazás pillanatai - a fényképezés
és videózás, meleg kézfogások közegében - könnyeket is
kicsalt a távozók és az itt maradók szeméből, abban a reményben, hogy a találkozónak lesz folytatása...

A gyergyószentmiklósiak szűk körű fogadásán

A Bercsényi Miklós G i m n á z i u m története egy eseménnyel
gazdagabb lett, s ezzel együtt a fenntartó városé is.
Illesse köszönet a rendezésben elsődlegesen segítőket:
Szegő János polgármester urat, aki anyagilag is támogatta a
találkozót, a tanári karból Bakk Zoltánné igazgatóhelyettest,
Herczegh Mihály kollégiumvezetőt, Tóth Tibor diákönkormányzati vezető tanárt, dr. Fehér Imre magyar munkaközösség-vezetőt, a testnevelő tanárokat (Kocsisné Török Ágnes
és Felföldi Zoltán), a diákok közül Vona Krisztinát, Kenyeres
Ágnest, Búzás Ivettet, Molnár Máriát, Nagy Paulinát, valamint a vetélkedőt szervező III.B-seket. Köszönet a táncoló
fiúknak is (Miklós Néptáncegyüttesből: Kazinczi Ferenc és
Tajti Gábor). Annus István és Szekeres Ferenc karbantartók
ugyancsak sokat tettek a rendezvény sikeréért. A vendégek
közül mindenki derekasan helytállt.
Szilágyi Ferenc ottani és dr. Szabó Lajos igazgatók úttörő
munkája szilárdan megalapozódott, a további építkezés a
fiatalok szép és felelősségteljes kötelessége lesz.
-Sz-
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ADALÉKOK A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI IPAROSSÁG
TÖRTÉNETÉHEZ
II. RÉSZ
A II. világháború felhői
szórták
villámcsapásaikat,
ami kíméletlenül mindenkit
ért, de már láttuk a horizonton a tiszta, felhőtlen eget.
És végre elérkezett az idő, a
felhők elvonultak, és reménykedve vártuk a szép,
napfényes időt. A romok
tetején
az
iparosság
is
megjelent, és megkezdődött
az újraéledés időszaka. Az
élet, a termelés megindításánál vezető szerepet játszott az iparosság, s a
megmaradt anyag- és árukészletével indította el a
tevékenységét.
Az újrafejlődő gazdasági
élet a kisiparban is éreztette
hatását, fellendültek a kisparaszti
igényeket
kielégítő
ipari
ágazatok
(kovács,
bognár, asztalos, szíjgyártó,
kötélgyártó, lakatos, stb.). A
növekvő lakossági igények
az egész iparosságot serkentették. Az iparosok megjelentek a piacokon, vásárokon és a kereskedelemben,
2-3 év alatt az iparosság
talpra állt, és meghatározó
tényezővé vált. Kivette részét nemcsak a gazdasági,
hanem a társadalmi életben
is.
Nagyon rövid ideig tartott
a lelkesedés, mert újabb
felhők jelentkeztek az égen,
már az 1946-47-es években.
A kommunista párt már
1946 végén felvetette a
tervgazdálkodás
bevezetésének követelését. E kezdeményezés alapján 1947
elején kidolgozták és hoszszas vita után elfogadták a 3
éves népgazdasági tervet,
mely 1947. augusztus 1-től
a gazdasági fejlődés meghatározójává vált.
1948 márciusában még
csak a 100 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket
államosították, de már 1949
decemberében a 10 munkáson felüli üzemeket is. Ez
már lényegesen érintette az

iparosságot országosan, de
törökszentmiklósi
viszonylatban is. Ezen rendelkezéssel azokat az iparosokat
tették
lehetetlenné,
akik
meghatározó szerepet töltöttek be a helyi iparosság
életében. Ezzel az intézkedéssel
azonríal
elkezdett
remegni
a föld
minden
önálló iparos alatt.
Megkezdődött a termelőszövetkezetek
létrehozása.
Elsőként
Törökszentmiklóson 1948-ban az OKISZ
szervezésében
a
cipész
munkások
szövetkezete
alakult meg, ezt követte a
Ruházati Kisipari Termelőszövetkezet
megalakulása,
majd a fodrászoké 1950.
nov. 13-án. Végül teljesen
felszámolták a kisipart.
Nem sokáig tartott az
iparosság újjáéledése. Azt
hittük, hogy a háború befejezése után újra elfoglalhatjuk
helyünket a társadalmi és a
gazdasági életben, de sajnos, nem ez történt. Megkezdődött az iparosság talán
az utóbbi 2 évszázadban a
leghosszabb és legkegyetlenebb kálváriája. Az iparosságot bekényszerítették egy
olyan
közösségbe,
ahol
soha nem érezte jól magát,
és nem tudta elfogadni azt,
hogy elvették tőle a termelőeszközöket is. Mikor mindenétől megfosztották az iparosságot, még nem gondolták, hogy egy igen hosszú
kálváriát kell megjárnia, ami
végső fokon 40 évig tartott.
Miután az iparosság valahogy elhelyezkedett a gazdasági életben, elkezdődött
az , e korszakra jellemző
politikai hibák, nevezetesen
a
feszített
beruházások
egyoldalú mennyiségi növekedése, hajszolása, anyagés energiahiány, realizálatlan felhalmozások,
amely
végleg a lakosság ellátási
zavaraihoz és az életszínvonal csökkenéséhez vezettek

e rövid pár év alatt.
Egyre több hiba jelentkezett a gazdasági életben:
bizonytalanság,
kapkodás,
jellemezte
az
irányítást.
Sajnos, az iparosság már
teljesen meg volt fogva,
tehetetlenségi
állapotba
került, a politikai hatalom
mindent feláldozott
hatalmának megmentése érdekében. A háború befejezése
után 11 évre elviselhetetlen
körülmények alakultak ki,
ami véglegesen kirobbantotta az 1956-os forradalmat.
Az iparosságból nem lehetett kiűzni az önállóság viszszaszerzésének vágyát, és
megint azt hittük, talán ismét talpra fogunk állni. A
kisipari
termelőszövetkezetek tagságának egy része
visszatért kisipari műhelyébe, de rövid időn belül ismét
felszámolták.
Reményünk
nem teljesült, hanem elveszett, ismét folytatódott az
iparosság kálváriája, annak
ellenére, hogy a nyilvánosság előtt azt állítják, hogy a
párt támogatja azokat a
kisiparosokat, akik hasznosan szolgálják a közrendet,
olyan területeken elégítik ki
az igényeket, ahol az egészségesen kielégíti a szocialista ipar tevékenységét.
Közben olvasom Törökszentmiklós
negyedszázados történetét, ahol részletesen foglalkozik a város
átalakulásával. És egy kis 3
soros megemlékezés van
arról, hogy a magán kisiparosok városunk megbecsült
dolgozói. Jelentős feladatot
látnak el a lakosság növekvő
igényeinek
kielégítésében.
Részt vállalnak a munkás
utánpótlás nevelésében is.
A magán kisiparosok létszáma:
Év
szám
műk.eng.
1967
139
17
1968
145
37
1969
143
63
Az iparosság kálváriája

még akkor is tény volt, ha
egy-két helyen a statisztikában úgy tüntetik fel, mintha
élne és önállóságában nem
csorbult volna. Az iparosság
egy heterogén társadalommá vált, ami nem hasonlít a
háború előtti homogén iparossághoz. De ne felejtsük
el, hogy ez az iparos létszám részben a háború
előtti iparos társadalomból
tevődött össze, de ezzel a
ténnyel
egyidejűleg
már
megjelent egy új iparos
társadalom
kialakulása,
melyet még a régi iparosok
neveltek fel.
Teltek-múltak az évtizedek, és az iparosság új
rétege megkezdte működését, miután a gazdasági
hatalom egyre jobban elveszítette erejét. Kialakult egy
iparos gárda, más alapokon,
más szemlélettel, mint ami a
múltra jellemző volt. Egy
kicsit hiányolom ebben az új
iparos rétegben az összetartás erejét. Hiányzott egy
ipartestületi rendszer, mert a
működő
KIOSZ
egészen
más szerepet töltött be. A
KIOSZ kiszolgálója volt az
uralkodó politikai rendszernek. Az iparosok élték a
maguk életét,
befordultak
önmaguk felé.
Szerintem
iparosság az 1980-as években volt is, meg nem is. Egy
biztos, hogy elkezdődött egy
hosszú átmenetben az új
iparos társadalom kialakulása. E társadalomban még
jelen volt igen kis létszámmal - egy régi réteg,
amely szerette volna egy
régi ipartestületi formában
való működését, de a helyzet ezt nem tette lehetővé,
így léptünk be az 1989.
évbe, a demokráciába, amit
egy újabb fejezetben kívánok értékelni, abban a szellemben és jelszóval: Hol
vagytok, ti új iparostársak?
Husi Béla vállalkozó
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C o n A v i Törökszentmiklósi
s Rt.
Baromfifeldolgozó Gyára

KEDVELT TERMÉKEK ÚJ KÖNTÖSBEN!

A lédig és tálcás kiszerelés mellett 1 kg-os füles tasakban is
kínáljuk vásárlóinknak az alábbi termékeinket:
RIPP-ROPP baromfivagdaltak natúr, zöldpaprikás és májas ízesítéssel
panírozott palacsinta
panírozott sajt
pácolt, panírozott libaszív
sajttal, ill. füstölt sajttal töltött csirkemell
csirkemell- és comb falatkák
pácolt, panírozott csirkemellfilé
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Pánthy út 57
Tel./Fax: 56/390-921
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÁLLOMÁSRÓL INDULÓ VONATOK
DEBRECEN FELÉ
Indul
05.24
07.10
07.46

Vonat neme
személy
személy
gyors

Honnan
Szolnok
Szolnok
Bp. Nyugati

Hová
Debrecen
Debrecen
Záhony

08.46
09.45
11.10
11.46
12.46
13.48
14.10
14.46
15.10
15.46
15.50
16.10
16.46
16.59
17.46
18.41
18.46
19.10
19.48
21.33
22.04
23.51

gyors
gyors
személy
gyors
gyors
gyors
személy
gyors
személy
gyors
gyors
személy
gyors
személy
gyors
gyors
gyors
személy
gyors
gyors
sebes
sebes

Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati
Szolnok
Pozsony. Bp. Nyugati
Szeged
Szolnok
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati
Keszthely
Bp. Nyugati
Szolnok
Szombathely,Sopron
Bécs
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati

Nyíregyháza
Miskolc
Karcag
Záhony
Ny. háza, M.szalka
M.szalka, M.vásárhely
Kisújszállás
Nyíregyháza
Kisújszállás
Záhony, Nagybánya
Záhony
Kisújszállás
Miskolc, Nagyvárad
Záhony
Mátészalka
Nyíregyháza
Nyíregyháza, Brassó
Püspökladány
Záhony
Debrecen
Debrecen
Debrecen

Megjegyzés
naponta
naponta
Záhony-Csop, Debrecen-M.szalka,
P.ladány-Nagyvárad naponta
szabadnapokon
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta (2.o.)
naponta
VI.6-ig és VIII.22-től pénteken
naponta (2.o.)
naponta
naponta
naponta
VI.21-től VIII.24-ig naponta
naponta
hétköznap (2.o.)
naponta
naponta
naponta
naponta

BUDAPEST FELÉ
Indul
04.36
05.52
06.01
06.35
06.46
07.13
07.33
07.52
08.33
09.05
10.34
12.35
13.06
14.34
15.06
15.33

16.01
16.32
17.35
18.19
18.29
18.36
19.43
20.47

21.26

Vonat neme.
sebes
gyors
személy
gyors
személy
gyors
gyors
gyors
gyors
gyors
gyors
sebes
személy
gyors
személy
gyors
személy
gyors
gyors
személy
gyors
gyors
gyors
gyors
személy

Honnan
Püspökladány
Debrecen
Püspökladány
Debrecen
Kisújszállás
Nyíregyháza
Mátészalka
Záhony
Debrecen
Moszkva
Miskolc
Nyíregyháza
Karcag
Mátészalka
Kisújszállás
Ny.háza, Zsibó
Kisújszállás
Nyíregyháza
Záhony, Nagyrarád
Nyíregyháza
Záhony
Miskolc
Mátészalka
M.szalka, M.vásárhely
Karcag

Hová
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati
Szolnok
Keszthely
Bp. Nyugati
Sopron, Szombathely
Bécs
Belgrád
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati-Pozsony
Szolnok
Bp. Nyugati
Szolnok
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok
Szeged
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Bp. Nyugati
Szolnok

Megjegyzés
naponta
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta (2.o.)
VI.21-től VIII.24-ig naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta (2.o.)
naponta
naponta
naponta
VI.8-ig és VIII. 31-től
naponta
hét 1. munkanapját megelőző nap
naponta
hétköznap (2.o.)

HIRDETMÉNYEK
A PÉNZTÁR NYITVA TARTÁSA HULLA ÓRÁTÓL 04.00 ÓRÁIG SZÜNETEL
Az utasnak a rnentétjégy megváltásakor meg kei! győződnie arról, hogy menétjegye tnegfeletö-e!
A menetiérti útra szóló jegyek a visszautazásra csak az odaőtra szótő menetjegy egyidejűfelmutatásávalegyütt érvényesek!
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JÁSZKUN VOLÁN Rt.

Jordán & Jordán Kft.

Törökszentmiklós, Autóbuszállomás
INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Abádszalók, kh. (3):
+ 8,37 © 8,37 03
© 14,58
17,07
Eger, aut. áll. (4):
6,02
Fegyvernek, piactér
X 6,23 tt 7,24
EB 8,37 03 8,37
tf 11,39
12,02
+ 14,37 O 14,37
+ 15,37 © 15,40
16,59
17,07
tf 19,25 © 20,36

8,37 0 13,52 © 14,50

(3):
7,37
X 9,02
"12,37
© 14,45
+ 16,10
tt 17,47

Karcag, aut. áll. (3):
7,37 © 16,25

+
tt
©
tt
©

8,37
9,37
13,39
14,50
16,19
18,54

©
X
O
©
©
+

8,37
10,39
13,52
14,58
16,37
19,23

tt

Kenderes, aut.vt. (3)(4)(5):
6,02
11,57 © 1 3 , 1 5 + 1 5 , 3 0 X 15,30
© 16;25 © 18,30
—
Kengyel, isk. (6):
X 4,55 tf 6,55 A 8,20 K 10,00 0 11,10
A 11,35 A 11,35 O 13,00 A 14,20 © 15,05
© 16,15 © 18,40
— — —
Kétpó, aut. íord. (2):
A 14,52
Kétpó, Mezőgazd.Tsz. (2):
03 7,55 00 11,20
Kisújszállás, vá. (3):
© 13,15 © 16,25 © 18,30
.
Kuncsorba, kh. (2):
6,55 0 11,50 O 13,15 A 14,52 A 14,52
tt 15^43
17,57

Tszt.miklós, Ballatelep (7):
© 5,00 EB 6,50 A 6,50 O 6,50 + 7,27
+ 11,05 03 11,45 X 13,45 © 15,25 ©• 16,50
Tszt.miklós, Barta (8):
A 6,41 EB 6,41 O 7,45 00 11,45
Tszt.miklós, Jókai u. (9):
*
4,54 X 6,04
7,45 EB 10,00 + 18,53
Tszt.miklós, Mezőgép (9):
© 6,29 © 7,14 © 16,55
Tszt.miklós, Szab.harcos (9):
© 6,00 + 12,00 © 15,40 EB 16,10

Szolnok, vá. (5):
Túrkeve, aut. áll. (2):
4,47 © 6,23 tt 6,45
7,48 © 8,30 © 13,15 O 13,15 X 15,43
A 15,05 © 15,10 © 15,22 + 18,03 © 19,13
Jelmagyarázat:
Tiszabő, aut. ford. (3):
+ : munkaszüneti napokon
X 6,23 X 7,24
7,37 EB 8,37 30 8,37 33 : a hetek utolsó iskolai előadási napján
9,37 tt 11,39 0 13,52 + 14,37 © 14,45 33: IX.27-től szabad és munkaszüneti
© 14,58 + 15,37 © 15,40
16,59 tf 17,47
napokon
+ 19,23
19,25 © 20,36
52 : Vlll.31-ig munkaszüneti napokon
03 : IX. 19-ig pénteki munkanapokon
Tiszabura, Bán S. u. (3):
03 : IX.26-tól pénteki munkanapokon
+ 8,37 © 8,37 EH 8,37 03 8,37
12,02 00 : IX.hó 20-ig szabadnapokon
0 13,52 © 1 4 , 5 0 © 14,58
17,07
EB : IX.hó 1-től munkaszüneti napokon
00 : IX.28-tól munkaszüneti napokon
Tiszaderzs, kh. (3):
00 : IX.hó 1-től szabadnapokon
© 1 4 , 5 0 © 14,58
17,07
33 : IX.hó 21-ig szabad és munkaszüneti
napokon
Tiszafüred, aut. áll. (3)(5):
00 : IX.hó 21-ig munkaszüneti napokon
6,02
11,57
14,13 © 14,50 + 15,30 EB : tanszünetben szerdai munkanapokon
X 15,30
EE : IX.hó 27-től szabadnapokon
03 : szerdai munkanapokon és szabadnapokon
Tiszagyenda, orv.rend. (3):
03 : VI.hó 16-tól Vlll.hó 30-ig hétfőtől7,37 + 8,37 © 8,37 EB 8,37 30 8,37
szombatig
12,02 0 13,52 © 14,50 © 14,58 + 15,37 SB : Xl.hó 3-tól lll.hó 28-ig munkanapokon
17,07 © 20,36
3 : páros számú heteken munkanapokon

Kunhegyes, aut.vt. (3)(4)(5):
6,02
7,37
11,57 + 15,30 X 17,30 Tiszapüspöki,.aut. ford. (5):
m 7,55 © 7,55 03 7,55
Martfű, aut. áll. (6):
00 11,55 02 13,00 03 13,00
© 4,45 X 4,55 © 6,00 © 6,10 tf 10,00 © 15,20 © 16,10 ES 17,10
A 11,35 © 12,55 O 13,00 + 13,00 A 14,20 60 17,10 03 17,10 09 19,20
© 16,15 © 18,15 © 21,00
© 20,25 X 23,30
Mezőkövesd, aut. áll. (5):
6,02
14,13

Érvényes:1997.június 1-től

Pusztaszakállas (8):
A 6,41 EB 6,41 0 7,45 03 11,45 A 13,40
O 13,40 A 16,00 A 16,00
Szolnok, aut. áll. (5):
X 4,47 © 5,35 tf 5,44
6,14 © 6,23
tf 6,29 tf 6,45 X 6,50 © 7,10 X 7,18
*
7,23 © 7,47
7,48 A 7,55 A 8,10
© 8,15
8,30 © 8,30 © 8,40 + 9,10
tt 9,18 * 10,10
10,25 © 11,23 © 11,28
© 12,10 EB 12,10 + 13,10 X 13,18 X 13,44
¡B 14,10 + 14,22 © 14,30 © 14,54 + 15,04
O 15,05 A 15,05 © 15,10 © 15,22 O 16,10
© 16,13 © 17,13
17,25 EB 17,53 + 18,03
18,20 ffl 19,07 G0 19,07 © 19,13 tt 21,10

Tiszaroff,
7,37
12,02
17,07

X
©
03
00

10,50
13,25
17,10
19,20

EB 11,55
© 15,05
0 17,10
K 19,20

Hősök tere (3):
+ 8,37 © 8,37 00 8,37 03 8,37
O 13,52 © 14,50 © 14,58 + 15,37
© 20,36

Mezőtúr, aut. áll. (2):
6,55 0 11,50 © 13,15 O 13,15 A 14,52
A 14,52
17,57
Törökszentmiklós, vá. (1)(6):
© 4,45 X 4,55 X 5,06
Miskolc, aut. áll. ( 5 ) :
tf
6,17 tf 6,55
8,01
14,13
O 11,10 A 11,35 A 11,35
+ 13,00 + 13,20 A 14,20
© 16,15 + 17,10 © 18,15

© 6,00 © 6,10
A 8,20 tf 10,00
© 12,55 0 13,00
T 15,00 © 15,05
© 18,40 © 21,00

t i : páratlan számú heteken munkanapokon
0 : szabadnapok kivételével naponta
A : iskolai előadási napokon
0 : a hetek utolsó munkanapja kivételével
munkanapokon
© ¡munkanapokon
O : szabadnapokon
A : tanszünetben munkanapokon
T : a hetek utolsó munkanapján
X : munkaszüneti napok kivételével naponta
© : szabad és munkaszüneti napokon
( ) : Számú kocsiállásról indul
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JÁSZKUN VOLÁN Rt.

Jordán & Jordán Kft.

Törökszentmiklós, Autóbuszállomás
ÉRKEZŐ AUTÓBUSZJÁRATOK
Abádszalók, kh.:
® 6,21 tf 6,48 ©

8,28 ®

8,38 EB 17,51

Mezőtúr, aut. áll.:
® 5,29 A 7,52 Á

Eger, aut. áll.:
17,22

Miskok:, aut. áll.:
10,20

Fegyvernek, piactér:
X 4,45
6,10 ®
X 6,48 ® 7,10 tt
® 8,38 X 9,14 X
® 12,08 EE 12,08 tf
® 14,26 + 15,02 ©
® 16,11 ® 17,09 EH
53 19,05 EQ 19,05 ®

Szolnok, aut. áll.:
6,00 X 6,21
® 8,35 EB 8,35
X 10,35 X 11,35
12.35 ® 13,10
O 13,50
14,10
® 14,56 + 15,28
16,15 ® 16,24
X 17,45 ® 18,28
+ 20,21 ® 20,35

6,21
7,21
10,08
13,14
15,08
17,51
19,11

X
©
X
®
+

6,26
7,46
11,21
13,42
15,20
18,01

tf 6,41
© 8,28
® 11,24
+ 14,20
O 16,08
18,16
tf

Karcag, aut. áll.:
® 7,46 K 13,42 + 15,02

tf
03
0
O
4tf
®
®

Étvényes:1997.június
1 -tői
Érvényes:1997.j
8,06 ©

7,20
8,35
11,45
13,10
14,35
15,28
16,35
18,50

*
®
O
+
+

Tiszaroff, Hősök tere :
® 6,21 tf 6,48 © 8,28 ® 8,38 © 12,08
EB 12,08 © 15,08 ® 15,20 £B 17,51 + 18,01
53 19,05 00 19,05

8,10

7,35
9,00
11,55
13,13
14,35
15,35
16,55
19,21

+

X
®
tt
tt

Tiszatenyő, sz. ib.:
® 5,56 X 6,51 Á
8,35 ® 8,06 X 9,12 O
9,35 tt 15,16 + 15,31 A
12,00 ® 19,27 © 19,36 ®
13,35
14,48 Tszt.miklós, Ballatelep :
15,40 ® 5,48 EB 7,40 A
17,05 + 11,58 00 12,33 K
19,21
Túrkeve, aut. áll.:
® 7,03 A 7,52 A

6,52 © 7,41 A 7,42
12,57 tf 13,01 ® 15,00
15,46 ® 16,47 ® 18,01
22,58

7,40 O 7,40 + 8,15
14,33 © 16,13 ® 17,38
'
8,06 ©

8,10

Tiszabő, aut. ford.:
6,10 X 7,21
7,46 X 9,14 © 11,21
8,28 ® 14,52 X 13,14 K 13,42 + 15,02 ® 15,20 ® 16,11
18,16

Kenderes, aut.vt.:
Jelmagyarázat:
K 5,42 tf 7,16 ® 7,46
+ : munkaszüneti napokon
5 3 : VIII.31-ig munkaszüneti napokon
:—s—!
Kengyel, isk.:
00 : IX.hó 20-ig szabadnapokon
A 6,52 © 7,41 A 7,42 ® 8,06 X 9,12 Tiszabura, Bán S. u.:
00 : IX.hó 1-től munkaszüneti napokon
0 12,57 K 13,01 ® 15,00 + 1 5 , 3 1 A 15,46 ® 6,21 X 6,48 © 8,28 ® 8,38 ® 12,08 EB: IX.hó 1-től szabadnapokon
® 16,47 ® 18,01 ® 19,27 ® 22,58
EB 12,08 © 15,08 ® 15,20 EB 17,51 53 19,05 EB : tanszünetben szerdai munkanapokon
H3 19,05
EB : IX.hó 27-től szabadnapokon
Kétpó, Mezőgazd.Tsz.:
— 03 : szerdai munkanapokon és szabadnapokon
03 8,58 EB 12,26
Tiszaderzs, k h . :
EB : Vl.hó 16-tól Vlll.hó 30-ig hétfőtől® 6,21 X 6,48 © 8,28 ® 8,38 EB 17,51
szombatig
Kisújszállás, vá.:
0 : szabadnapok kivételével naponta
X 5,42 ® 7,46 ® 14,52
Tiszafüred, aut. áll. :
A : iskolai előadási napokon
tf 7,16
8,28 ® 8,38
10,20
17,22 ® : munkanapokon
Kuncsorba, kh.:
O : szabadnapokon
® 5,29 ® 7,03 © 8,10 tt 10,56 + 11,56 Tiszagyenda, orv.rend.:
A : tanszünetben munkanapokon
® 14,21
17,11
® 6,21 X 6,48 © 8,28 ® 8,38 ® 12,08 X : munkaszüneti napok kivételével naponta
EB 12,08 X 13,42 + 15,02 © 15,08 ® 15,20 © : szabad és munkaszüneti napokon
Kunhegyes, aut. vt.:
+ 1 8 , 0 1 53 19,05 00 19,05
. tf 7,16
8,28
10,20 tt 13,42 + 15,02
17,22
Tiszapüspöki, aut. ford.:
tt 6,19 O 7,09 EB 13,56 EB 13,56 ® 14,06
Martfű, aut. áll.:
tt
21,09
® 5,56- tf 6,51 © 7,41 ® 8,06 X 13,01
® 15,00 tf 15,16 + 15,31
© 19,36'-® 22,58

A 15,46 ® 18,01

...ÉS EGY KICSIT MESSZEBBRE?
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ARANYLAKODALOM
„ Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet."
(Ady Endre)
Egy esküvő mindig szép és megható. Boldogan nézzük az anyakönyvvezető előtt álló szeretteinket, de akaratlanul
is felmerül bennünk a gondolat: Vajon hogyan alakul majd az életük? Végigkíséri-e őket az a szeretet, amivel most
együtt indulnak el a közös úton?
Május 3-án 17 órakor a törökszentmiklósi házasságkötő teremben senki fejében nem fordultak
meg hasonló aggódó gondolatok.
Egy örökifjú pár: id. Kun Sándor
és neje, Magda Erzsébet állt az
anyakönyvvezető elé, hogy megismételjék ötven évvel ezelőtt,
ugyanebben az órában tett esküjüket. Akkor fogadták meg először, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Ezt becsülettel megtartották, és ezen az
évfordulón meg is ismételték.
Mindketten kunhegyesiek. Sanyi bácsi villanyszerelő. Ott szerezte a szakmát 1942-ben. Hárman voltak testvérek, édesapjuk
100 %-os hadirokkant volt. Ezt a
nagy napot - sajnos - már csak
egyik testvére érte meg.
Erzsike néni kisiparos család
egyedüli
gyermeke.
1943-ban
ismerkedtek meg. Négyévi udvarlás után, 1947-ben Kunhegyesen kötöttek házasságot. (A
háborús évek alaposan beleszóltak akkoriban az emberek
életébe!)
Ezután Sanyi bácsi két évig a Nagykunsági Villamossági
Szövetkezet
alkalmazottja,
utána
Püspökladányban
a
TITÁSZ dolgozója volt. 1950-ben január 5-én áthelyezéssel
került Törökszentmiklósra, 1981-ben leszázalékolták, és
művezetőként nyugdíjazták.
Erzsike néni díjbeszedőként állt a TITÁSZ alkalmazásában, majd nyugdíj után még öt évet dolgozott a Takarékszövetkezetnél.
Két gyermekük van. Sándor a TITÁSZ Kirendeltség vezetője, Ildikó a Magyar Hitel Bank törökszentmiklósi fiókját

vezeti.

Öt unokájuk közül a legidősebb most érettségizik
Tiszaföldváron, és egyetemre készül. A többiek közép-- és
általános iskolások, a legkisebb az elsőt végzi.
A nagy évfordulók számvetésre késztetik az embert. Hogyan telt el az ötven év? Gyorsan és jól' Sokat dolgoztak, de
békében, szeretetben mindig meg tudták oldani problémáikat. Esküjükhöz híven éltek, jutalmuk és örömük a szép
család, melynek minden tagja nagy szeretettel veszi körül
őket. (Most már gyémántlakodalomra készülnek, ahogy
egyik unokájuk elárulta.)
Sok szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek, és mi is reméljük, hogy tíz év múlva a nagy család ismét együtt ünnepelhet!
(Hajnal Jné)

MEGYEI REZFUVOSVERSENY KARCAGON
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rézfúvósversenyt háromévenként rendezik,
és minidg Karcagon. Május 7-én negyedszer került rá sor, és szép sikereket
hozott a törökszentmiklósiaknak.
Eredmények:
Trombita, I. kategória: 1. Csiki István, tanára: Sarkadiné Márta Irén
2. Kókai Gergely, tanára: Balázs Zsolt
Kürt, I. kataqória: 1. Dögei Péter, tanára: Sarkadiné Márta Irén
Tenorkürt, I. kategória: 2. Wyszoczky Gábor, tanára: Balázs Zsolt
Kürt, II. kategória: 3. Barta Judit, tanára: Sarkadiné Márta Irén
Tuba, III. kategória: 1. Csikós István, tanára: Sára József
A verseny legeredményesebb felkészítő tanára: Sarkadiné Márta Irén,
Törökszentmiklós
Legeredményesebb a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola, ezért jutalomban is részesült'
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NÉHÁNY SZÓ
A KUTYATULAJDONOSOKHOZ
Városunkban felértékelődött az őrző-védő kutyák
szerepe. A magyarázat egyszerű: rossz a közbiztonság. Ugyanis egy jó kutya megvédi gazdáját,
segít megvédeni annak családját és vagyonát. Sajnos, e hasznos tevékenység mellett bizony káros
cselekmények is egyre gyakrabban fordulnak elő,
ami azt bizonyítja, hogy hűséges barátunk nem
kapja meg azt a segítséget gazdájától, hogy cselekedeteit kizárólag csak a jó irányban fejtse ki.
Ugyanis csak a jól képzett kutya, ugyancsak jól
képzett vezető mellett képes arra, hogy azt a szép
feladatát, amely a személy- és vagyonvédelemben
rá hárul, maradéktalanul végre tudja hajtani.
Egy jól képzett őrző-védő kutyával rendelkezni
nemcsak dicsőség, hanem nagy felelősség is. Ahhoz pedig, hogy a szükséges ismereteket a gazda
és kutyája elsajátíthassa, az állam és az önkormányzat törvényekkel és rendeletekkel kötelezi a
kutyatulajdonosokat. Tehát azok az elég gyakran
előforduló súlyos balesetek (pl. halálos marás, nagyon súlyos csonkulásos esetek, stb.) nem a szabályozottság hiányára, hanem a törvények, rendeletek
be nem tartására vezethetők vissza.
Ezért fordulunk önökhöz, kedves jelenlegi és leendő kutyatulajdonosok, hogy mielőtt őrző-védő
kutyát tartanak vagy óhajtanak tartani, gondoljanak
arra, hogy már van vagy lesz egy fegyver a kezükben, és mint minden fegyvernek a kezelését, ennek
a kezelését is el kell sajátítani. Ne feledjék, hogy a
kutya őrző-védő feladatának teljesítésénéi a jogos
önvédelem feltételeinek meg kell valósulnia.
Ezen ismeretek elsajátításához segítséget nyújt
az állam és a kormány 1959 évi IV. TV., a
17/1968/IV. 14. Korm. r., a 17/1973/V.15./ÉVM. r., a
28/1981 /XI1.3. MÉM. r., a 87/1995/VII.14.Korm. r.,
az 1/1996/11.21. ÉVM-EÜM.r., az 1996/CVIII. törvényével és rendeleteivel. Törökszentmiklós város
önkormányzata pedig a 23/1992/IX.30.ÖK.r. kibocsátásával teszi ugyanezt, amely a Városi Hírmondóban került a nyilvánosság elé. A MEOE Törökszentmiklósi Szervezet pedig gyakorlati segítséggel
járul hozzá az őrző-védő kutyatartás problémamentes megvalósításához. Ezért 1997 évben is július 7től 10 napos őrző-védő kutyás tábort rendezünk
Szenttamáson, az Imre-majori kastély parkjában,
ahol országos hírű, elismert szakemberek az őrzővédő munkakutya világbajnokságra készülő magyar
válogatott csapat közreműködésével segítenek az
érdeklődőknek a kulturált, szakszerű kutyatartás
megismerésében és végrehajtásában.
Addig is és azután is vasárnaponként rendelkezésre áll szervezetünk őrző-védő kutyaképzéssel
foglalkozó tagsága kutyaképző pályánkon, a Hársfás út végén. Szeretnénk elérni, hogy városunkban
ne forduljon elő semmiféle baleset a kutyák helytelen tartásából. Ehhez kérjük, hogy legyen segítségünkre minden őrző-védő kutyatartó.
A MEOE Törökszentmiklósi Szervezete nevében:
Ratkai Béla elnök
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CELLADÁM-TESZT ALKALMAZÁSA
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Sülye Károlyné, a törökszentmiklósi Művelődési Központ vezetője
oly sok módszer alkalmazását megszervezte, köztük a celladám-teszt
bevezetését. Ezzel lehetővé vált egészségünk megóvása, a betegség
megelőzése, az egészségi állapotunkban bekövetkezett romlás idejében történő felfedezése, a gyógyítás, valamint a gyógyulás útjára történő lépés.
A legutóbbi, 1996 tavaszán szervezett celladám-teszt alkalmával 46
személy jelent meg a vizsgálat helyén, a Művelődési Központban.
Nézzük meg, milyen eredménye lett az ezeken a személyeken elvégzett
celladám-teszt alkalmazásának! Érdemes-e, szükséges-e részt venni
egy celladám-szűrésen?
Tudnunk kell, hogy vizsgálati eredményeik alapján a személyek I.,
II. és III. csoportba oszthatók, l-es csoportba tartozik 36 személy, a
megjelentek 78,26 %-a. Az l-es csoporthoz tartozás azt jelenti, hogy a
vérmintát adó személyek immunrendszere megfelelő állapotban van, a
vizsgálat eredménye negatív. Ezekben az esetekben újabb kontrollvizsgálat fél év - egy év múlva javasolt.
A Il-es csoportba tartozik 9 személy, a megjelentek 19,56 %-a. Ez
azt jelenti, hogy a vérmintát adók immunrendszere labilis. Ilyenkor
esetleg ismételt orvosi vizsgálat, gyógykezelés javasolt.
A III. csoportba tartozik 1 személy, a megjelentek 2,18 %-a. Ez azt
jelenti, hogy az eredmény pozitív, az immunrendszer egyensúlya megbomlott (a vizsgálat időpontjában). Mivel a celladám-teszt eljárás
rendkívül érzékeny, ezért bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egyéb
betegségek (pl. vírusfertőzés, gyulladásos folyamatok, anyagcserebetegségek, allergia) váltják ki a pozitív eredményt, de ilyenkor a 8-10
nap múlva megismételt vizsgálat már negatív eredményt ad. A tartósan pozitív eredmény azt jelenti, hogy a szervezet rákbetegségekkel
szembeni ellenállóképessége meggyengült. A beteg személy vizsgálati
eredményének ismeretében újabb orvosi vizsgálatot javasolnak.
Az I. és a II. csoportba tartozóknak a celladám-cseppek szedése javasolt, melyet az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyhatású készítménynek minősített. Fokozza a szervezet védekezőképességét, és
képes helyreállítani a szervezet normális immunegyensúlyi állapotát.
Ezt saját tapasztalatom alapján is bizonyítani tudom. Engem a II. csoportba soroltak, a Celladám-cseppeket beszereztem és az előírásnak
megfelelően szedtem, ezért a szervezetem immunrendszere normálissá vált.
Tudomásom van olyan esetről is, amikor a nagy fájdalmakkal járó,
ízületi betegségben szenvedőt már két hónapja injekciós kúrán tartották, de az állapota lényesen nem javult. Eszébe jutott, hogy a feleségének van otthon több üveg celladám-cseppje, amit rendszeresen
szedni kezdett: napi 10 cseppet, egy kockacukorra cseppentve. Kb. 10
nap után a fájdalom elmúlt, és a mozgás is tökéletes lett, munkaképessége helyreállt. Megállapíthatjuk, hogy jelen esetben a celladámcseppek szedése elősegítette az injekciók érvényesülését.
A celladám-teszt elvégzése felhívja a figyelmet a szervezetben
meglévő esetleges betegségekre. Ezért a II. és a III. csoportba tartozók
felkeresték a háziorvosukat, aki további vizsgálat után megállapította a
meglévő betegséget, majd arra megfelelő gyógyszert írt ki. Ennek és a
celladám-cseppek együttes alkalmazásának eredményeként több esetben bekövetkezett a gyógyulás, és megelőzték egy súlyosabb rákbetegség kialakulását, és az előző évekhez viszonyítva csökkent a rákban elhalálozottak száma.
Az eltelt egy év alatt sokan érdeklődtek egy újabb szűrés megszervezése iránt. Tisztelettel megköszönöm a szervezésben részt vevők
önzetlen fáradozását, az újabb jelentkezők nevében pedig kérném a
közeljövőben is a celladám-teszt megszervezését.
Dikó József
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BEMUTATJUK AZ ERDŐSZÖV-TSE
NŐI KÉZILABDACSAPATOT
Olvasóink bizonyára emlékeznek azokra az időkre, amikor a TSE Kézilabda
férfi, hanem női csapat is indult a bajnokságokon. Anyagi és egyéb okok miatt
nem nyílt versenyzési lehetőség, ezért j ó ideje szünetelt a működésük. Bár az
szakosztály, tavaly novemberben véget ért a „Csipkerózsika-álom", és azóta a
nokságon a törökszentmiklósi lányok labdája is pattog a parketten.

Szakosztályának keretében nemcsak
azonban az utóbbiak számára régóta
anyagiakban továbbra s e m dúskál a
torna-rendszerben zajló megyei baj-

- Milyen előzményei
voltak
- A jelenlegi helyezés
a csapat újraalakulásának?
tükrözi az ez ideig befektetett
kérdeztük Patocskai
László
munkát. Azt már induláskor
edzőt.
eldöntöttük, hogy nem leszünk utolsók. Az őszi sze- Az addig diákolimpiákon
zonban
több
alkalommal
szereplő
lelkes
kézilabdás
vereséget szenvedtünk, de
lányok azzal a javaslattal
akiktől
akkor
kikaptunk,
kerestek meg, hogy a játékletavasszal
legyőztük
őket.
hetőség kiszélesítése érdekéÚgy gondolom, mostanára
ben alakítsunk egy női csapasikerült összhangot teremtot.; és hogy ne csak saját
teni a diákolimpiákon még
szórakozásunkra
játsszunk,
ellenfélként szereplő lányok
induljunk a megyei bajnoksáközött, ami jelentős szerepet
gon. A sportegyesülettől csujátszik az összeszokottabb
pán az adminisztráció terülejáték kialakításában és ezáltén kértünk segítséget, amit
tal a jobb eredmény eléréTóth András szakosztályvezesében.
tő beleegyezésével meg is
Az ERDŐSZÖ V- TSE csapata
kaptunk. Az anyagiakat ön- Az olykor ,, bonyolult"Álló sor: Csikós Anikó, Tercsák Mária, Papp Márta, György Brigitta,
erőből kívántuk előteremteni.
nak tűnő női lelkek
mentális
Hegedűs Erika és Patocskai László edző
Szponzorokat
kerestünk, Ülő sor: Nikolics Melinda, Fejes Erzsébet, Bata Erika, Nikolics Anita, Bakti problémáit
hogyan
sikerül
Terézia, Benedek Ildikó, Mészáros Katalin.
megoldania a férfi edzőnek?
akiknek segítségére a továbA képről hiányzik Romány Anett.
biakban is számítunk. LegPanaszra igazán nem
főbb támogatónk a M O N O R I ERDOSZOV, ezért vettük fel a
lehet okom. Ugy érzem, a lányok hallgatnak rám, mert zoknevét. Segített a ConAvis Rt. Szakszervezeti Bizottsága is : a
szó nélkül végrehajtják, amit kérek tőlük. Arra nagyon vigyávépi torna alkalmával autóbuszt bocsátott rendelkezésünkre.
zok, hogy ne vesszenek össze. Ha ilyen vagy más lelki probMás alkalmakkor a Pszichiátriai Betegek Otthonának mikroléma adódik, azokat megbeszéljük, és a lehetőségekhez
buszát vehetjük igénybe, jelképes összegért. Helyi vállalkomérten megpróbálok segíteni. Mégis, amikor az ősz hajszálazóktól és Váradi Lászlóné képviselőtől is kaptunk anyagi
imra figyelmeztetnek, némi humorral azt szoktam mondani,
támogatást, de a szülőknek is köszönettel tartozunk, akik
hogy ezek az edzések számával együtt szaporodnak.
biztosítják az edzéseken való részvételt, sőt egyre nagyobb
- Melyek a további célok?
számban jönnek szurkolóként a meccseinkre.
- A tavaszi szezonban megvan az esélyünk arra, hogy 1- Milyen a csapat
összetétele?
2 hellyel előbbre lépjünk. A következő időszakra vonatkozó- Játékosaink a város három középiskolájából kerülnek
an célunk a megyei bajnokság megnyerése és az NB ll-be
ki, tehát 14-18 évesek. Az ellenfelek között viszont idősebb,
jutás. A lányok ezt nagyon akarják, és ha ez az akarat megaz NB ll-ből anyagi okok miatt visszalépő csapatok játékosaifelelő teljesítménnyel párosul, én is mindent megteszek, hogy
ra is számítanunk kell, akik fizikálisan mindenképpen fölényhozzásegítsem őket a sikerhez!
ben vannak velünk szemben.
Sz.Zs.
- Úgy tűnik, hogy ezt a fölényt idővel le tudjátok
küzdeni,
hiszen jelenleg a 12 csapat közül a 7. helyen álltok.

Első alkalommal mutatkozott be hazai közönség előtt női kézilabdacsapatunk május 31-én. A gimnázium udvarán rendezett Erdőszöv Kupára
3 vendégcsapat fogadta el a meghívást. A folyamatosan szemerkélő eső-

ben az aszfalt „törlése" nem

bizonyult célszerű megoldásnak, ez

a z o n b a n nem vette el a játék örömét (és a játékvezetők humorát). A lányok kitartóan, jókedvűen játszották végig meccseiket. A TSE csapata fölényes, 20:4 arányú győzelmet aratott Túrkeve ellen, a keményebb ellenfélnek bizonyuló homokiak csapatát pedig 4:3-ra győzték le, amely egyben
a kupagyőzelmet is jelentette számukra. Gratulálunk!

A június 1-jén Karcagon rendezett tornával befejeződött a női kézilabda megyei
bajnokság tavaszi fordulója. Az Erdőszöv TSE csapatának a finisben 4 pontot sikerült
szereznie; kettőt az előző napi kupáról vittek
magukkal, kettőt pedig Abony elleni győzelmükért kaptak. A szezonban megtartották középmezőny-beli helyezésüket. A nyári
pihenő után augusztus végén kezdik az
alapozást a következő versenysorozatra.
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ORSZÁGOS DÖNTŐBEN
A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ATLÉTÁI
Az OTSH, a Megyei Sportintézet által támogatott 1-6. osztályos, négyes atlétikai versenysorozat (mezei; ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb; 3-4. próba összetett és egyéni) május 15-én zárult a törökszentmiklósi körzetben.
A versenysorozat 4-5 iskolánál elérte a célját, ugyanis a négy versenyen a különböző versenyszámokban 2060 tanuló indult. Különösen nagy létszámmal és eredményesen, 1708 (!) indulóval vett részt a Kölcsey Ált. Iskola, Kengyel
126, Petőfi 78, T.püspöki 60, Örményes 39, a többi iskola minimális létszámmal, illetve egyáltalán nem képviseltette
magát a kínálkozó lehetőségen!
Minden korosztálynak voltak „póló- és éremhalmozói", kö- országos megmérettetésre. Csapattagok: Kóródi Tamás,
zülük is a legeredményesebbek:
Kóródi Péter, Halmai Ferenc, Kóródi József, Kántor Ferenc,
1-2. o. leány: Pozderka Dóra (Kölcsey)
Molnár Attila. Testnevelőik. Takács Mária, Görömbei Zoltán
1-2. o. fiú: Bakos Károly, Nagy Gábor (Kölcsey),
és Bertán István.
3-4. o. leány: Barócsi Andrea, Balogh Andrea (Kölcsey)
További erőpróba volt a hétvégén a megyei Ifi-SA-SB
3-4. o. fiú: Csizmadia Barna, Bognár Miklós (Kölcsey)
egyéni bajnokság a Véső úton, melyen a TSE atlétái mindkét
5-6. o. leány: Oláh Csilla (Kölcsey), Vadász Gabriella (Petőfi)
napon közel 30 fővel vettek részt.
5-6. o. fiú: Földi László (Kölcsey)
Korosztályok, jobb győztes eredményei:
Hétközben a 7-8. osztályosok nagy megmérettetése, a
Serdülő „A" korcsoport:
megyei III. korcsoportos diákolimpiai bajnokság volt, ahol
Csontos Rozália
100 m síkfutás
12.6 mp
szintén kiemelkedően jól szerepeltek a Kölcsey Ált. Iskola
200 m síkfutás
25.8 mp
diákjai. Az első napon, az egyéni versenyek során, három
magasugrás
160 cm
tanuló egyéni versenyben került országos döntőbe: Polgár
Serdülő „B" korcsoport:
Nóra
távolugrásban
(517
cm),
Szabó
Andrea
Polgár Nóra
100 m síkfutás
13.6 mp
kislabdahajításban (68.36 m) és a 3x600 m-es leány váltó
80 m gátfutás
12.7 mp
(Polgár-Szabó-Fekete, 5:41,6 p)
Halmai Ferenc
súlylökés (4 kg)
11.61 m
A második napon a leány öttusacsapat a második helyet
Kóródi Tamás
gerelyhajítás
41 56 m
szerezte meg, viszont a harmadik nap újból országos döntőt
Kóródi Péter
100 m síkfutás
12.8 mp
eredményezett, mivel a Kölcsey-s fiú öttusázó csapat 3882
B.l.
ponttal megyei bajnok lett, így kivívta a jogot a június 11-12-i

SPORTHÍREK - RÖVIDEN
Véget ért az NB/IB Férfi Kézilabda
Bajnokság tavaszi idénye, melyet a
TSE-Alföldi Gabona - a Hort elleni bravúros győzelmével - a dobogó 3. fokán
zárt. Ez alkalommal búcsúzott aktív
kézilabda-pályafutásától a csapat egyik
meghatározó egyénisége, Danyi Tibor,
aki az utolsó mérkőzés alkalmával is
bizonyította:
tapasztalata,
technikai
tudása mindenképpen hozzájárult a
csapat eddigi sikereihez. A meccs végén a szurkolók vastapssal köszönték
meg az irányító posztot betöltő játékosnak és csapattársainak teljesítményét,
mellyel sok örömet szereztek valamenynyiünknek, és remek szórakozást nyújtottak a bajnokság során.
A felnőtt csapat valamennyi mérkőzése előtt részesei lehettünk az ificsapat
játékának, akiknek jelentős szerepük van
az utánpótlás-nevelésben. Közülük került
ki a felnőttek között már a múlt szezonban
is helyet kapó Borda, Polgár és Zakar.
Kovács Béla tanítványai a bajnokság során
a középmezőnyben végeztek.
*
A TSE serdülő labdarúgói II. helyen
állnak a megyei bajnokságban, az ifiket
pedig - a még hátralévő mérkőzések
ellenére - nyugodtan bajnoknak mondhatjuk. Örömmel értesültünk arról, hogy a
felnőtt csapatban rendeződtek a fegyelmezési problémák, újra teljes és stabil a gárda. Ezt bizonyították is a Jánoshida elleni

bravúros győzelmükkel. A következő fordulókat szeretnék megnyerni, és visszaszerezni Rákóczifalvától a II. helyet.
*
Birkózóink
két rangos versenyen
vettek részt május hónapban. Budapesten, a Vasas SC-nél rendezett Kötöttfogású Birkózó Gyermek Gálán a 89/90-es
születésüek közül Márvány Kristóf (38
kg) és Magyar Tamás (35 kg) I. helyezést, Sarkadi Péter (31 kg) II. helyezést,
Magyar Attila (28 kg) III. helyezést szerzett, a 87/88-as születésüek korcsoportjában pedig Várhelyi Dániel (45 kg) a
dobogó legfelső, Szikszai László (28 kg)
a második fokán végzett. Csapatversenyben nyolcan indultak a gálán, a miklósiak
az előkelő III. helyet szerezték meg.
A Hegedűs Pál Szabadfogású Nemzetközi Birkózó Emlékversenyt május 16án rendezték Orosházán a serdülő I.
korcsoportosok (15-16 évesek) számára.
A közel száz főnyi orosz, német, szlovák
és természetesen magyar nemzetiségű
versenyző közül Sarkadi Imre a 45 kg-os
súlycsoportban ezüstéremmel tért haza.
*
Ökölvívóink is szép sikert értek el a
május 16-án Debrecenben
rendezett
Hajdú Kupán : Kocsis Zoltán a 34 kgosok súlycsoportjában
ezüstéremmel
gazdagította szakosztálya és saját érmeinek számát.

A Kölcsey Ferenc Alt. Iskola III
korcsoportos fiú kézilabdacsapata május
25-én a Diákolimpia országos területi
döntőjén vett részt Mezőtúron, ahol II.
helyezést ért el, így nem sikerült a legjobb 8 csapat közé jutnia.
Az iskola labdarúgásban is benevezett
a Diákolimpiára. II. korcsoportos fiú csapatuk bejutott a megyei döntőbe, ahol 49
csapat közül a II. helyen végeztek.
Májusban került sor Szolnokon a
megye testnevelés tagozatos iskoláinak
hagyományos felmérő versenyére. Az
első osztályos fiúk és lányok csapata
háromtusában a 3. helyet szerezte meg,
egyéniben pedig Molnár Zsuzsa a dobogó legfelső fokára állhatott. A negyedik
osztályosok négytusában versenyeztek:
csapatversenyben a fiúk II., a lányok III.
helyezést értek el, egyéniben Barócsi
Andrea bronzérmet szerzett.
*

A Bercsényi Miklós Gimnázium IV
korcsoportos fiú kézilabdacsapata területi selejtezőn vett részt Miskolcon, ahol
a II. helyen végeztek, így nem sikerült
bejutniuk a június 1-i, Békéscsabán
rendezett országos területi döntőbe.
Bejutott viszont a iskola ugyancsak IV.
korcsoportos lánycsapata, valamint a
Székács fiúcsapata. Mindketten III helyezést értek el, tehát nekik sem sikerült
az országos döntőbe jutniuk
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Két keréken az egész város
A KIHÍVÁS NAPJÁN
Városunk ötödik éve csatlakozik a világméretű sportnap programjához. Bár
eddig nem sikerült elnyernünk a „ legsportosabb település" címet - a vele járó
serleggel és a 100 ezer Ft értékű díjjal ennek ellenére a szervezők minden évben minél nagyobb tömegeket igyekeznek bevonni a közösségi játékba.
Szabó Györgynétől, a Vá- kerékpáros ügyességi ver- kondicionáló torna, melyet a
rosi
Művelődési
Központ seny, vagy pl. az autóbuszto- Challange Day kedvéért erre
a napra tettek át.
igazgatóhelyettesétől megtud- lás dacolt az időjárással.
A város iskolái, óvodái, a
Köztudott, hogy Töröktuk, hogy a 21 órán át tartó
program éjfélkor kezdődött, Fáy lakótelep, a Pszichiátriai szentmiklóson sokan közleamikor is Szegő János pol- Betegek Otthona, egyes válla- kednek kerékpárral, ezért az
gármester vezetésével kerék- latok, intézmények most is idei rendezvény jelszava
programot
állítottak „Két keréken az egész vápárosok indultak a Béla király saját
úttól a Gimnáziumig, majd az össze, és ezzel nagy mérték- ros!" volt. Ezt a tényt kihaszintézmény udvarán a kispá- ben gyarapították az ered- nálva az egyes munkahelyek
lyás labdarúgók
játszottak ményt. Az ÁFÉSZ tekecsar- vállalták, hogy regisztrálják a
nokában ki-ki kedvére gurít- kerékpárral érkező dolgozók
közmérkőzéseket.
Sándor
A tavalyihoz hasonlóan hatott a komoly meccsek számát. A Petőfi
idén is szerveztek kerékpártú- közben, a Művelődési Köz- Általános Iskola tíz tanulója
rát Tiszapüspökibe, ahol a pontban pedig asztalitenisz, pedig - piaci nap lévén - a
rönkhajítás, biciklisek nevének felírásával
ConAvis Rt. 92 főt látott ven- célbadobás,
ugrókötelezés stb. várta a növelte az összpontszámot a
dégül saját üdülőjében.
Néhány betervezett prog- mozogni vágyókat. Ugyan- piactéren.
A nap folyamán két óránram elmaradt a nap folyamán csak aktív mozgásra ösztöa rossz időjárás miatt, de a nözte a résztvevőket a népi ként érkeztek az eredmények
rendőrség
által
irányított tánc, a diszkó, valamint a a Művelődési Központba. A

csúcs 12-14 óra között született, ekkor 27 020 pontot
sikerült felírni a táblára. 18
órakor 50 601-nél tartottunk,
ami zárásig 54 013 -ra szaporodott. Ez az összpontszám a
12. helyet eredményezte az 5.
kategóriában.
Az eső máshol is esett a
Kihívás Napján,
és nem
minden település rendelkezik
sportcsarnokkal, de az biztos,
hogy előnyösebb helyzetben
voltak azok a helységek,
amelyek ott bonyolíthatták le
a szabadtéri programjaikat.
De hát, sajnos, nekünk nincs
sportcsarnokunk!
Sz.Zs.

Kiss ZOLTÁN
KONYHÁJA

Csülkös káposztaleves
Hozzávalók: 1 kis füstölt csülök, 40 dkg savanyú káposzta, 2 dl tejföl, 1 ek. finomliszt, 1 kis fej vöröshagyma, 1/2
citrom, 1 babérlevél, 1 teáskanál piros fűszerpaprika, késhegynyi törött bors.
Elkészítés: A füstölt csülköt előző este hideg vízbe áztatjuk. Másnap, az étel készítése előtt kiszedjük a vízből. Annyi
tiszta vízben, amennyi ellepi, feltesszük a tűzre, és kis lángon
addig főzzük, amíg olyan puha lesz, hogy a csont kicsúszik
belőle. Ekkor a húst leszűrjük és felkockázzuk. Levét félreteszszük. A hagymát finomra aprítjuk, majd az olajon üvegesre
pirítjuk. A tűzről levéve belekeverjük a pirospaprikát, majd
ráöntjük a csülök főző levét. Annyi vízzel egészítjük ki, hogy
kb. 1 liter legyen. A savanyú káposztát egészen apróra vágjuk, és a babérlevéllel meg a borssal együtt a léhez tesszük.
Puhára főzzük. Közben a lisztet simára keverjük a tejföllel, és
a már puha káposztát behabarjuk. A citromlével ízesítjük, és
kevergetve jól kiforraljuk. Végül a csülökhúst is beletéve,
ismét felforraljuk.
Gombás burgonyasaláta
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 30 dkg gomba, 3 fej vö-

röshagyma, 30 dkg savanyú káposzta, 2 ek. olaj, só, ecet,
cukor, őrölt kakukkfű.
Elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd vékony karikákra vágjuk. Hozzáadjuk a vékony
karikákra vágott 2 fej hagymát és a káposztát. A harmadik
hagymát apróra vágjuk, majd a gombával együtt megpároljuk
egy evőkanálnyi olajon. Kakukkfüvei ízesítjük, majd kihűtve a
káposztás-burgonyás keverékhez adjuk. Ecetes-sós-cukros
salátalevet készítünk, amit a salátára öntünk. Tálalásig hűtőszekrényben érleljük.
Tarka-barka sütemény
Hozzávalók: 15 dkg vaj, 25 dkg porcukor, 4 tojás, 30 dkg liszt, 1
citrom héja, 1 ek. kakaó, 1 cs. vaníliás cukor, 1 cs. sütőpor.
Elkészítés: A vajat habosra keverjük a porcukorral, tovább
keverjük a tojással, belekeverjük a citromhéjat, a lisztet a
sütőporral és a vaníliás cukorral. Az összekevert masszát
kettéosztjuk. Az egyik felébe belekeverjük a kakaót, és a
kizsírozott tepsibe felváltva teszünk egy kanál sárga, majd
egy kanál barna tésztát. Sütés közben a kétféle tészta öszszeolvad. Közepes tűznél sütjük. Ha kihűlt, a tésztát fánkszaggatóval kiszaggatjuk, a tetejét porcukorral meghintjük.
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K E D V E Z M E N Y NÉLKÜL IS A L E G O L C S Ó B B A N
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

POSTA

M ^ ,

BT

ÜZLETEI:

Kossuth L. út 184.Tel.:394-115
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586
Erdős I. út 1. Tel.: 06-60/485-019
Régi református t e m e t ő Tel.: 06-60/385-374

Szolgáltatásunk

folyamatos: 0-24 óráig

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor
díjtalan kiszállítással!

Színes film kidolgozás
világszínvonalú
KODAK
anyagra
csak 999 Ftajándékfilmmel
Fényképezőgépek,
filmek,
képkeretek
árusítása nagy
választékban!
Ha 2 tekercs KODAK GOLD filmet vásárol,
LEGÓT vagy MILLENNIA parfümöt kap
ajándékba !
HAVONTA FÉNYKÉPEZŐGÉP SORSOLÁS!
A május havi sorsolás nyertes száma:255045

ÁRVÁI FOTO KODAK

EXPRESSZ

Törökszentmiklós Kossuth út 155
Tel.: 390-162

ISTEN

(máj. 1-től máj. 29-ig)

energiájával

Gőz Istvánné Mihály Ilona (73), id. Sarkadi Ferenc (75), Munkácsi János (62),
Pető Ferencné Bana Krisztina (83), Suki Pálné Sarkadi Julianna (68), ö. Pálinkás
Józsefné Bana Izabella (62), Gelei Miklós (60), ö. Kucharovics Sándorné Papp
Erzsébet (85), Boza Ferenc (66), Líbor Ferencné Tóth Anna (75), Nagy István
(53), Tóth Péter (79), Páll Vencelné Szedlák Julianna (86), ö.Tóth Lajosné Csór
Zsuzsanna (75), Botos Jánosné Túró Olga (58), ö.Kiss Andrásné Kiss Mária (74),
H.Tóth János (78), Nagy Istvánné Markóth Ilona (62), Kulcsár Dezső (66),
Markóth János (45), ö. Magyar Gyuláné Benedek Mária (77, T.püspöki), ö.Szabó
Balázsné Nagy Anna (86, T.püspöki), ö.Fejes Imréné Gulyás Ilona (89,
T.püspöki), Tóth János (65, T.püspöki).

minden
betegség
távgyógyítását
vállaljuk!
Daganatos betegségek, AIDS, hasnyálmirigy-gyulladás, májzsugor, allergia,
autizmus, epe, szív, vese, prosztata,
női bajok, Lyme-kór, reuma, stb. Minden távolból történik: sejtlátás, betegségek felmérése, .gyógyítás. Telefonra
csak a bejelentkezéshez van szükség.
Kezelési díj: 250 Ft/nap.

OLÁH Bt., GYŐR
Telefon: 96/317-917,
96/316-818.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FIGYELEM!
Az Apáról Fiúra Alapítvány
kézműves sátortábort szervez
július 19-től 26-ig Tiszatenyön, az Általános Iskolában.

A programban szerepel: gyöngyözés, nemezelés,
szalmafonás, gyékényezés, bőrözés, gyertyamártás.
JÚNIUS
JÚNIUS
JÚNIUS
JÚNIUS
JÚLIUS
JÚLIUS

7-8
14-15
21-22
28-29
5-6
12-13

FEHERKERESZT
FEHÉRKERESZT
FEHÉRKERESZT
KÍGYÓ PATIKA
FONTANA
FONTANA

ALMASY U T 2
A l M Á S Y ÚT 2
A L M Á S Y ÚT 2
K O S S U T H Ú T 83
K O S S U T H ÚT 125
K O S S U T H ÚT 125

TÖRÖKSZENTMIKLÓS- ÉS VIDÉKE
Független közéleti lap
Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós. Almásy u.1. « : 56/390-002
Főszerkesztő : Dr. Szabó Lajos
Számítógépes szerkesztés: Hegedűsné Szűcs Zsuzsa

Részvételi díj: 7000 Ft
törökszentmiklósiaknak 6000 Ft.
(A befizetett összegről adóalapot csökkentő igazolást adnak ki.)

A táborba június 30-ig lehet jelentkezni
az 56/393-800-as, illetve az 56/390-295-ös telefonon.
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