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1956 EMLÉKEZETE
Sinka István
ÜDV NÉKED IFJÚSÁG
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

A vers, melyet a költő 1956. október 26-án
írt, és a Rendületlenül c. röplap Püski Sándor kiadásában 1956. október 29-én jelent
meg, tisztelgés a 100 évvel ezelőtt született
Sinka István emlékének

Kónya Lajos
A MAGYAROKHOZ
Főváros, meghajtom fejemet előtted!
Most lettél e forró napokban honommá,
hogy hűségből vérre menő vizsgát tettél.
Áldjon meg téged a magyarok istene!
Nem szántad magadat halomra lövetni,
magasra emelted háromszínű zászlónk.
S a megcsúfolt címert szívedre öltötted,
zengvén a szép Himnuszt, az évekig némát.
Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Áldott légy, magyar nép, ki a zsarnok ellen
megkínzott szívedet az utcára vitted,
ropogó gerinccel egyenesedtél fel,
az emberség délceg szavait kiáltva,
véreddel írtad le a szabadság nevét áldott legyen fényes forradalmad, nemzet!
Őseidhez méltó tetteid sugárzón
vetődnek a világ elborult egére.
Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Fiatalok, vulkán felcsapó lángjai,
amit ti tettetek legendába illő!
Láttam szép fejetek fegyverre hajolva
tankok rátok szegzett tűzokádó torkát.
Ültetek füstölgő falakon, csapzottan,
farkasszemet nézve hősen a halállal.
Március fiai, októberi ködben,
Éjszaka útjain lobogó szép fáklyák!
Verje meg az isten, vefetlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Halottak glóriás menete, ti küzdők,
s ti ártatlan, békés, himnuszra nyílt ajkú
zászlólengetők! Jajj, hogy mindig a zászlót
s zászlótartót lőtte a janicsár fegyver!
Testvéreink, hősi halottak, zokogva
tépjük le szívünkről a vigasz kötését:
vétkes, ki feledni képes életetek
lengedező lángját, végső lobbanását!
Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

A fenti verset sokan évtizedeken át féltve, titokban őriztünk és megőriztünk az utókornak

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
41. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI PROGRAMOK A KÖVETKEZŐK:
1997. október 23. csütörtök
9.30 óra: TÉRZENE A REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJÉBEN
a Szolnoki Vegyesszállító Repülőezred Katonazenekarának előadásában.
10.00 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
Az ünnepi műsorban közreműködik: a Bethlen Gábor Református Általános, Tagozatos és Szakiskola és Kollégium, valamint a Szolnoki Vegyesszállító Repülőezred Katonazenekara. Igét hirdet: Szabó József elnöklelkész.
ÜNNEPI SZENTMISE A RÓMAI KATOLIKUS FŐTEMPLOMBAN
11 00 óra: „ALFÖLDI TÁJAK, E M B E R E K " CÍMŰ PÁLYÁZATI FOTÓKIÁLLÍTÁS M E G N Y I T Ó J A
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PINCEGALÉRIÁJÁBAN
15.00 óra: ÜNNEPI ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS A VÁROSI MŰVELŐDÉSI K Ö Z P O N T PÓDIUMTERMÉBEN
- Ünnepi műsor a Kodály Zoltán Zeneiskola Vonószenekarának, a Bercsényi Miklós Gimnázium énekkarának és
versmondó diákjának közreműködésével.
- Ünnepi beszédet mond Szegő János polgármester.
- Törökszentmiklós Város Díszpolgára cím, valamint „Pro Urbe Törökszentmiklós" díjak ünnepélyes átadása.
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EGY ÚT A SZABÁLYOS MUNKAVÁLLALÁSHOZ
Az alkalmi munkavállalói könyv szeptember 1-je óta beszerezhető a munkaügyi kirendeltségeken, amelynek célja
a rövid idejű munkavégzéshez /pl. mezőgazdasági munkák, építőipar, kereskedelem stb./ kapcsolódó adminisztráció
megkönnyítése és a feketemunka visszaszorítása.
Az alkalmi munkavállalói könyv
Az alkalmi munkavállalói könyv ki- zéshez kapcsoló bértől függ, napi 700váltása kedvező a dolgozóknak és a 1299 forintig teijedő bér esetén 500 fo- iránt eddig nem volt túlzott érdeklődés,
munkáltatóknak is. A munkavállalók- rint, 1300-1899 forint között 1000 fo- azonban hosszabb távon várhatóan akár
nak - minden magánszemélynek, kizá- rint, 1900 -2400 forintos bér esetén több ezren is igénybe vehetik. A könyv
iránti kérelmüket jelenleg a megyében a
ró körülmény az előnyugdíj folyósítása 1500 forint.
- nagy előny a könyv használata, mivel
A munkáltatónak elsősorban admi- Munkaügyi Központ és Kirendeltségeiegészségügyi szolgáltatásra, baleseti nisztrációs könnyebbséget jelent, illetve re nyújthatják be, de a jövőben várhatóegészségügyi szolgáltatásra és szolgá- a kirendeltség a beragasztott közteher- an az Önkormányzatok is bekapcsolódlati időre szerezhet jogosultságot. jegyek felét megtérítheti, ha a foglal- nak.
Mindezekre persze csak akkor lesz jo- koztatott munkanélküli jövedelempótló
Az alkalmi munkavállalói könyvvel
gosult. ha a munkáltató a munkavég- támogatásban részesül, részére a jöve- kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel
zéshez kapcsolódó közteherjegyet leró- delempótló támogatás folyósítását ke- bővebb tájékoztatás érdekében a Jászja. A munkáltató közteherjegy megvá- reső tevékenység folytatása miatt szüne- Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
sárlásával teljesítheti a társadalombiz- teltetik, vagy munkanélküli ellátásra Központ Törökszentmiklósi Kirendelttosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot, az már nem jogosult.
ségén /Törökszentmiklós, Táncsics út
egészségügyi hozzájárulást. Ezen túlA munkavállalóknak az alkalmi l/A./ ügyfélfogadási időben I. emelet
menően a munkaadói járulék és a mun- munkavállalói könyvet minden év janu- 12. szobában Fekete Erika ügyintézőt
kavállalói járulék befizetési kötelezett- ár 15-éig le kell adnia a kiállítónak. A keressék.
séget, továbbá kifizetőre vonatkozó kiállító január 31-ig kiadja a munkaváladóelőleg elszámolását.
lalónak az alkalmi foglalkoztatással
Fekete Erika
A közteherjegy értéke a munkavég- szerzett jogosultságairól szóló igazolást.

Munkaerő-piaci áttekintés Törökszentmiklóson
Az ismert gazdasági körülmények, a külső-belső piacvesztés a 80-as évek végén az ún. racionális
g a z d á l k o d á s r a késztettékav á l l a l a t o k a t .Ezelsősorbanaköltségekcsökkentésében,atermelés
visszafogásában,ezekegyeneskövetkezményekéntmérhetőE n n e k h a t á s a i g a z á n a a 1 9 9 1 , é v b e n

mutatkozottmegHavi 150-350 fővel nőtt a munkanélküliek száma. A kirendeltség havi forgalma
márciusára megközelítette a 3500 főt.
A nagyszámú munkanélküli ellátására és a foglalkoztatás
elősegítésére '91 március l-jén életbe lépett IV. törvény bevezette a munkanélküli járadékot és a pályakezdők munkanélküli segélyét. A jogi és a gazdasági környezetváltozás időközben meghaladta ennek lehetőségeit, és a költségvetési lehetőségek is alulmaradtak a várható szükségleteket illetően.
Decemberben jelentős változtatásokat hajtottak végre a törvényen, mint pl. a maximális folyósítási idő másfél évre csökkentése.
A járadékból kikerülő személyeknek '92 március 1-től új
szociális segélyezési forma, a szociális támogatás állt rendelkezésükre, amely 93-tól a szociális tv.-ben jövedelempótló
támogatássá ( JPT ) változott.
A '92-es év fő munkaerő-piaci jellemzője a tömeges létszámleépítés, létszám-racionalizálás volt. Javában folytak az
ipar különféle ágazataiban az elbocsátások, de ekkor érintette
először igazán a mezőgazdaságot is.
Ugyancsak a '93-as évtől változott újból a munkanélküli
ellátás maximális időtartama ( egy évre csökkent), így feltétlenül szükség volt a bevezetett JPT-re, hiszen a lerövidített
ellátási idő miatt tömegesen maradtak munka és ellátás nélkül emberek.

Munkanélküliek száma a körzetben (fő)

dátum

Ebben az
évben „tetőzött" a munkanélküliség több,
mint 700 e fővel (13,9 % ) országosan. A körzetünkben ezek
az adatok 4160 fő és 22,4 % voltak. Ennek ellenére az előző
évek nyomott munkaerő-keresletéhez képest '93 őszére jelentős élénkülés volt tapasztalható. Az ezután bekövetkező,
hosszú ideig tartó gazdaságpolitikai stagnálás azonban meg-
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törte ezt a folyamatot, és csak '96-ban érte el ismét ezt a
szintet a munkaerő-kereslet.
A munkanélküliségi mutatók lassú csökkenése volt jellemző a következő években, amely '96 elejéig tartott. Az akkori gazdasági intézkedések azonban újból megfordították ezt
a folyamatot. A körzeti 2860 fő regisztrált ( 16,8 % ) munkanélküli néhány hónap alatt újra 3000 fő fölé emelkedett,
amely 18,5 % -os rátának felelt meg. Törökszentmiklós esetében a munkanélküliségi arány 14,5-15,5 % között ingadozik.
Ez a munkanélküliségi szint azóta is tartja magát. Egyre
kevesebben részesülnek munkanélküli ellátásban, és azok
időtartama is - a periodikusan visszatérők jelentős száma
miatt - egyre rövidebb. Ezzel párhuzamosan felduzzadt a
PT-sek tábora.
A gazdasági átstrukturálódás mind tulajdonviszonyok ,
mind gazdálkodási forma és üzemméret tekintetében ugyan
jelentősen megváltoztatták a környék gazdaságát is , de ez
általában csupán arra volt elég , hogy a létszámcsökkenéseket
felszívja és összességében nem teremtett több munkahelyet.
Miközben a hagyományos ill. a környékre telepített ipari
termelés , az építőipar, jelentős mértékben visszahúzódott, a
feldolgozóipár stagnált, addig főleg az anyagi jellegű szolgáltatások , a kereskedelem nagymértékben bővült.
Időközben negatív és pozitív hatású gazdaságpolitikai,
szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai irányzatok váltották
egymást. Itt most a szociál- és foglalkoztatáspolitikának a törekvéseit szeretném kiemelni. '95-től a JPT módosításával
csak két évre biztosítják ezt az ellátást, és 90-180 nap ledolgozásával lehet újra visszakerülni az ellátórendszerbe.
A JPT-ből kiesett aktív korú emberek számára '97 január
1-től bevezették a rendszeres szociális segélyt.
A kirendeltségen '92 -tői működnek különféle foglalkoztatási eszközök. Az elején elsősorban a közhasznú foglalkozta-
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tás volt a domináns, később azonban a termelő szférában is
megnőtt az igény valamilyen támogatásra. A kezdeti évi néhány millió Ft mára már meghaladja a 80 M Ft-ot. Ennyi járulékos támogatás kerül évente a körzet gazdaságába a foglalkoztatáson keresztül.
A foglalkoztatáspolitika szemléletében az is változást jelentett, hogy előnyben kívánta részesíteni azokat a motiváló,
gazdaságélénkítő eszközöket, amelyek megszüntetik a paszszív munkanélküliségi állapotokat.
Az intézkedések több irányból is támogatják ezt a rendszert. A pályakezdők munkanélküli segélyét 95. július 1 -tői
megszüntették, egyben kibővítették a pályakezdők körét. Ezzel kívánják csökkenteni a fiatalok önkéntes munkanélküliségét. Helyette újabb munkábahelyezési támogatásokat vezettek be a segítésükre, és különféle humánszolgáltatási programokat indítottak, indítunk.
Ugyancsak ennek a foglalkoztatáspolitikának az eredményeképpen az elmúlt évben bővített , átdolgozott támogatási
rendszert vezettek be a foglalkoztatások bővítéséhez.
Szintén '96-ban megalakult a Közmunkatanács, amely a
regionális központilag támogatott, projectszerűen megvalósított közmunkákat támogatja. '96-ban 1 Md F t , '97. - ben
viszont már 4 Md Ft állt itt a pályázók rendelkezésére.
Ide sorolható - foglalkoztatási vetületét tekintve - a területfejlesztési tanácsok létrehozása, amelyek a terület kiegyenlítést szolgáló feladataik során szintén az aktív foglalkoztatást segítik.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó Alapokat a közös
Munkaerőpiaci Alapba összevonták. így ide tartozik a Szolidaritási, Foglalkoztatási , a Szakképzési, a Rehabilitációs, a
Bérgarancia , és a JPT Alap.
Folytatjuk...
Hevesi Tóth Ferenc
kirendeltségvezető
••

H

ii

EGYJÓLKISÜTÖTT ÖTLET!

Szezámmagos panírozású, elősütött baromfihúsos vagdalt,
figurás termék
Már kapható az üzletekben!

ConAvis Rt. Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Gyára
Törökszentmiklós, Pánthy E. u. 57. Tel./Fax.: 56/390-921
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Öreg lencse

SZÉLPÁL ÁRPÁD, A FOTOGRÁFUS
(1897-1987)

Fotoportré helyett
A törökszentmiklósi születésű, sokműfajú alkotó irodalmi munkásságáról többször is megemlékeztünk már a jubileumi év során. Születésének 100. évfordulója előtt vetüljön a fény fotográfiai tevékenységére,
amelyet a fotóművész szal^ma, illetve a fotótörténet az utóbbi egy-két évtizedben kezdett jelentőségéhez mérten elismerni.

Bukdácsolok
85 év bukdácsol velem
cipelem
az angyalföldi udvarok sarát
és figyelem az angyalokat
Szélpál Árpád a fényképezésnek azt
hogyan szedik össze a dinnyehéjakat
az ágát művelte, amelyet szociális
hogyan viszik a mosóteknőket
fényképezésnek, közkeletűvé vált kifea vézna proletárnőket
jezéssel szociofotónak neveznek. A
az égbe
szociofotó a társadalmi kiszolgáltatottahol a napraforgómag is
ság, a perem-lét, az anyagi elesettség
csillagként ragyog
fényképi dokumentuma. Célja nem az
ma is
esztétikai hatáskeltés, hanem a - társamint néhány elfakult fényképen
dalmi - valóság világ elé tárása.
mit néha még előveszek
A magyar szociofotó történetéről
ha öreg fényképezőgépem
alig egy hónapja jelent meg az első tukezembe kívánkozik
dományos igényű összefoglaló munka:
és tiltakozik
Albertini Béla könyve, a Magyar Foszememre hányja
tográfiai Múzeum kiadásában. Ez a mű
hogy verset írok a mai világba'
kiemelkedő jelentőséget
tulajdonít
hol nem magnézium-fény
Szélpál Árpádnak a magyar fotóművégyújtóbomba lobban
szet, ezen belül a szociális fényképezés
mire várok
történetében: „A harmincas évek elejére
hogy az én koromban
szinte egyszemélyes szociofotós intézPárizsban sétálok
ménnyé vált. Képeinek éveken át fo-#
noha
lyamatosan érvényesülő tömeghatása,
jobban tenném
kapcsolódó írásos és szervező tevékenyha mint régen
sége Szélpált a magyar szociális fényfényképezném a kubikusokat
képezés történetének egyik legjelentéakik szomjan-éhen
kenyebb személyiségévé avatja" - írja
várják hogy leszakadjon a mennyország Albertini.
a Teleki téren
Szociofotóinak zöme 1929 és 1933
nyugtatom intem
maradjunk mi csak itt
ott szükség ránk már nincsen
hiszi nem hiszi
csak néz tágra nyílt szemmel
a Ferencvárosi Kiserdőt keresi
a tükörrefleksszel
a hű Zeiss Tessár
és vár
várja
hogy beállítsam a távolságra
a végtelenre
ahova a kismadár száll

és elkattan a zár
(1982)
Szélpál Árpád

között, a gazdasági világválság éveiben
jelent meg a Népszava hasábjain. A világháborút és a hosszú évtizedeket átvészelt képeiből 1985-ben nagysikerű
kiállítást rendeztek Budapesten, a Dorottya utcai galériában. Ugyanezt az
anyagot néhány héttel később a
törökszentmiklósiak is megtekinthették
a pincegalériában.
1997. november 8-án emlékezik
meg városunk messze származott fiának 100. születésnapjáról. Ez alkalomból a Helytörténeti Múzeumban ismét
megtekinthetik kedves olvasóink az
egykori kiállítás anyagát, és többet is
megtudhatunk Szélpál Árpádról, a fotográfusról, hiszen a megnyitó beszédet
a témakör legjobb ismerője, dr.
Albertini Béla fotótörténész fogja tartani.
A helyszínen meg lehet majd vásárolni a centenáriumra megjelenő
Szélpál Árpád-emlékkönyvet, valamint
Albertini Béla A magyar szociofotó
története c. könyvét is.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk.
(FI.)
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ZENEI VILÁGNAP - OKTÓBER 1
,,A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. "
(Kodály Zoltán)
Világszerte rendezvények sorozata hódol
ezen a napon a muzsikának. E nap alkalmából a Hunyadi Mátyás Általános Iskola vendége volt a
Soltvadkerti
„Carmina
Hungarica" Orff Zenekar, melynek tagjai tehetséges általános iskolások.
Az aranyokleveles együttes ütőhangszereken adta elő igényesen összeállított, hangulatos műsorát. A ritmus volt a főszereplő, s
erről szólt az ünnepet köszöntő néhány mondat is.
A műsor Orff: Intrada c. művével indult,
majd ízelítőt adtak népek dalaiból és táncaiból, melyek közül a Sur le pont d' Avignon
sokak számára hangzott ismerősen. Orff:
Tapsrondó c. darabja bizonyára a legemlékezetesebb marad, hiszen az együttes művészeti
vezetője, dr. Fodor Katalin tanárnő remekül
bevonta az iskola diákjait az előadásba,
megtanítva a különleges ritmuskíséretet.
Nagy örömet szerzett a befejezésként előadott
La Cucaracha c. mexikói népdalfeldolgozás,
amelyet a gyerekek a tv népszerű gyermekfilm sorozatából ismernek.
A hallgatóság hosszan tartó, lelkes tapssal jutalmazta a jókedvű, örömmel zenélő
gyerekcsoportot. Jó volt látni a kisebbek aktív

közreműködését, a nagyobbak szégyenlősen
vállalt, érdeklődő figyelmét.
Elismerésre és követésre méltó az a munka, amit ez az együttes végez évek óta. hírnevet szerezve hazánknak az Eurofesztiválokon és a rendszeres belföldi és külföldi
fellépéseken.
Öröm hallani a művészeti vezető elismerő szavait arról a támogató tevékenységről,
amit a település önkormányzata, az iskola, a
helyi vállalkozók és a szülők megtesznek a
csoport sikeréért.
Szerencsére nálunk is meghallgatásra talál a kérő szó. A CLAAS Hungária ügyvezető igazgatója, dr. Thomas Lorf és az Ifjú Zenebarátok Szervezete támogatta rendezvényünket. Természetesen iskolánk is hozzájárult e nap sikeréhez. Minden támogató segítségét köszönjük.
Remélem, máskor is sikerül olyan - a
megszokottól eltérő - programot szervezni,
ami a hétköznapok ritmusából egy kicsit
kibillent mindannyiónkat, ami emlékeztet arra, hogy nemcsak a tárgyiasult dolgok fontosak életünk külső-belső harmóniájának
megtalálásához, illetve megtartásához.
Török Emőke

A MEOSZ CSOPORT ÉLETÉBŐL
A törökszentmiklósi MEOSZ Csoport rokkantnapi összejövetelt tartott szeptember 19-én délután. Az ünnep fényét
emelte a szolnoki vezetők: Nász Margit elnökasszony. Engel
Edit csoportösszekötő és Csabai
Erzsébet vezetőségi tag jelenléte.
Ladányi Istvánné csoportvezető után Bajusz Katalin alpolgármester is köszöntötte az öszszes vendéget. Mészáros Sándor
gazdaságvezető támogatást kért
a tiszakürti mozgássérültek otthonának kialakításához. Nász
Margit elnökasszony köszönetet
mondott a helyi Mozgássérült
Csoportnak a „Kapocs a mozgássérültekért" alapítványból Tiszakürtnek juttatott 20.000
Ft-ért.
Ezután vidám beszélgetés mellett fogyasztottuk el az ízletes estebédet. A jó hangulatról a FORTUNA zenekar gondoskodott, minden ellenszolgáltatás nélkül. Közben támogatást
kérő ív is körüljárt, igazán dicséretes eredménnyel. A leszá-

A Zenei Világnap alkalmából ünnepi hangversenyt rendezett a Kodály
Zoltán Zeneiskola Tantestülete október 3-án este.
A Kodály termet - mint
mindig
most is zsúfolásig megtöltötte a zenekedvelő közönség. Haydn, Mozart, Donizetti. Brahms.
Glinka, Wieniawski
és
Horovitz műveit Balázsné
Tóth Hajnalka. Csépes János, Csiki István. Fancsali
Lelle, Madarász Éva. Mesterné Vadas Zsuzsa. Nagy
Tamás, Nánási Erzsébet,
Patkósné Dobos Irén és
Sarkadiné Márta Irén tolmácsolták. Újdonság volt
az énekszóló. Zimmer Dóra
Schubert: Vadrózsa című
dalát adta elő. Konferált
Mrena Katalin.
(H)

Közlemény:
A MEOSZ Csoportban minden hónap második hétfőjén délután
van félfogadás, 15-17 óráig. Ladányi Istvánné ekkor várja az
ügyfeleket a klubhelyiségben.

zalékolt, kispénzű nyugdíjasok át tudják érezni a még náluk
is nehezebb helyzetben élő sorstársaik segélykérését. Az
egész rendezvényt áthatotta az egymás iránti szeretet és segítőkészség. Hát. ha még maga
Fortuna istenasszony személyesen
is megjelent volna valamilyen
alakban - tele kézzel - . de sok
könnyet tudott volna letörölni!
Támogatók azért szerencsére
így is sokan akadtak: a Mértékadó
Bt., a Béke Tsz. Berta Ferenc Sütödéje, a Kölcsey Ferenc Általános
iskola, az Iskolakonyha, a Tálalókonyha áldozatkész dolgozóival, a
korábban már említett FORTUNA
zenekar, Mészáros Sándor. Szűcs
István, Ács Sándor, Pócs és Társa, Termál Strand. Speedy
Kereskedelmi Bt és Turba Józsefné
A MEOSZ Csoport mindenkinek köszönetet mond a példamutató segítségért, e sorok írója pedig reméli, hogy senkit
sem hagyott ki a felsorolásból!
(Hajnal)
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TERMÉSÁLDÁS
„ Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem... "
(Petőfi S.)
Igen, itt az ősz, és hozott magával egy szép új programot, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara és a törökszentmiklósi Művelődési Központ közösen rendezett szeptember 21-én.
Csomor Boldizsár nívódíjas nóta- ket, de tanulhattunk virágot kötni és
Sántha Albert alpolgármester megnyitójában nagyon komoly kihívásnak énekes Zagyvarékasról érkezett a kö- agyagozni is. A kézműves portékék
nevezte az Európai Unió-hoz való zönség szórakoztatására. Róla érdemes széleskörű vására mellett a Fitoland és
csatlakozásunkat. A termékek szabad tudni, hogy 78 évesen műsort szervezett a Heuréka Üzletház is kivonult óriási
áramlásában
mezőgazdaságunknak tavasszal lakóhelyén, „A rák ellen, az kínálatával, de ott voltak az őstermelők,
majd versenyképesnek kell lennie. Vé- emberért, a holnapért" alapítvány tá- kertészek, egy-egy gyógynövénytermeleménye szerint hazánk ennek megfelel, mogatására, közel 16.000 Ft-os bevétel- lő, mézárus, mézeskalácsos, és bemutaa nehézségek ellenére meg fogja állni a lel.
tó nyílt különleges formájú és nagyságú
A műsor további részében a termékekből is. A kiállítók és a terméshelyét, de nagyon fontos, hogy mit termelünk - és kinek!
csodák díjazása után ökuA bevezető gondolatok
menikus szertartás keretében
után megkezdődött az egészSzabóné Csökmei Edit lelnapos színes eseménysor. A
; kész és Eperjesi István kápPetőfi Sándor Általános Iskolán megáldották a kiállított
la
mazsorett-csoportjának
terméseket.
kedves bemutatója jól megérSülye Károlyné igazgató
demelt
tapsot
kapott.
elmondta, hogy a három
Halkovics Jánosnak, a Managy eseményt: az áprilisi
gyar Rádió Népzenei Osztálya
búzaszentelést, a kétévennyugdíjas vezetőjének hangukénti Szentmiklósi Napokat
latos népi hangszerismertetőés a most először tartott
jét élvezet volt végighallgatni.
„Termésáldás" -t szeretné
Annyi szeretettel és egyszerűegységbe foglalni és hagyoséggel beszélt kedves hangmánnyá tenni városunkban,
Halkovics János es Csomor Boldizsár a hangszerek társaságában
szereiről, mintha még ma is a
hogy az itt felelevenített és
balai Tisza-parton készítené a
összegyűjtött népszokások és
fűzfasípokat! Citeráját - amire a Ma- Hunyadi Mátyás Általános Iskola bábjá- kézműves
foglalkozások
valóban
gyar Rádióban szüksége volt - Tuka tékot adott elő, fellépett a Kodály Zol- „Apáról-Fiúra" szállhassanak.
Zsiga bácsi készítette vagy 30 éve, tán Zeneiskola népzene tagozata és fuSzólni
kell
még
Asztalosné
Kisújszálláson. Furulyákat, dorombo- vószenekara, a Bethlen Gábor Reformá- Barnóczky Lenke „BIO-KOLLÁZS"
kat, köcsögdudát, egyhúros délszláv tus Tagozatos Általános és Szakiskola című kiállításáról is, a pincegalériában.
népi hangszereket, afrikai szájorgonát mozgásművészeti tagozata és a Mező- (O az Alberttelepi Általános Iskola műés spanyol ritmushangszereket is meg- túri Hagyományőrző Csoport is.
vésztanára.) Csodálatos képeiről nem
Közben kézműves foglalkozások lehet leírás útján fogalmat alkotni. Ezeszólaltatott. A népi hangszerekből létrehozott zenekarok a „tévés időszámí- folytak az udvar egész területén. Lehe- ket látni kellett, amíg lehetett!
tás" előtti korszakban összehozták a tett készíteni szalmából játékot, csuhéfalu népét a hosszú téli estéken éppúgy, ból bábot, rongyból és csutkából babát,
(Hajnal Jné)
mint a nyári hétvégeken.
magokból és levéllenyomatokból képe-

AZ ARADI GOLGOTÁRA RÁRAGYOG A NAP SUGÁRA..."

Koszorúzás a hősök emlékművénél
Október 6-án reggel a Kossuth Rádió is hírt adott arról,
hogy - többek között - Törökszentmiklóson is koszorúzás
lesz a "48-as emlékműnél. Az 1849. augusztus 13-i, világosi
fegyverletétel következményeként a magyarok részéről a
múlt század talán leggyászosabb napja volt október 6-a,
amikor az első független magyar kormány felelős miniszterelnökének Pesten történő kivégzésével egy időben, Aradon

kilenc magyar tábornokot kötél által, míg négyet golyó általi
halálra ítéltek. Aulich Lajos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Knézich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos. Leiningen
Westerburg Károly g r , Nagysándor József, Pöltenberg Ernő.
Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gr. aradi emlékműve előtt ez évben első ízben hivatalosan - magyar miniszter is elhelyezhette az emlékezés virágait.
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Folytatás az előző oldalról
Törökszentmiklóson - a
Himnusz elhangzása után a megemlékező beszédet
Treznyák
György,
a
Hunyadi Mátyás Altalános
Iskola
tanára
mondta,
„...abban a korban éltek,
amikor az adott szó még
jelentett valamit" - mondta
a vértanúkra emlékezve.
Származásuk bármi lehetett
- mint tudjuk, némelyik tábornok még magyarul sem
tudott - azonban magyarságuk, hazaszeretetük vitathatatlan, lűszen életüket
áldozták a magyar hazáért.
Emlékezni az utódok joga
és kötelessége - fejezte be
ünnepi beszédét Treznyák
György tanár, majd a
Hunyadi-s diákok tartalmas, szívhez szóló emlékező műsora következett,
„...az aradi Golgotára ráragyog a nap sugára" mondták a diákok a vértanúkra emlékezve.
Az ökumenikus könyörgést dr. Laczkó Béla katolikus és Szabó József református lelkész végezte. A
megemlékezés nemcsak a
múltnak, hanem a jelennek
és a jövőnek is szól... könyörgésünket
imádsággal
fejezzük be, ökumenikusán:
egy szívvel, egy lélekkel,
egy hittel - mondotta dr.
Laczkó Béla prépost úr.
Szabó József lelkész úr
egy evangéliumi részletet
olvasott fel: ,,.,.nem akarjuk, testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek...", majd közös ima és áldás következett.
A Kodály Zoltán Zeneiskola
fúvószenekarénak
hangjai mellett az Önkormányzat, a FKGP, az iskolák és egyéb városi szervezetek elhelyezték koszorúikat a '48-as emlékműnél,
ezt követően a Szózat eléneklésével ért véget az
emlékműsor.
(S)
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A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI BERCSENYI MIKLÓS GIMNÁZIUM
1998/99. évi felvételi tájékoztatója
Kedves Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Tanulók!
A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatósága segítséget kívnn nyújtani a
nyolcadikosok és a kis negyedikesek továbbtanulásához, melyet az alábbiakban isme rtetünk.
Gimnáziumunk alapvető funkciója a képességfejlesztés és tehetséggondozás, a főiskolai és
egyetemi felvételre történő sokirányú felkészítés. Célunk, hogy művelt, intelligens fiatalokat bocsássunk ki az életbe, akik képesek önmaguk fejlesztésére és be tudnak illeszkedni a hagyományokra, valamint a magyar és európai értékekre épülő új világunkba.
A gimnázium kedvező pedagógiai-szakmai ellátottsága és tárgyi feltételei garantálják az
eredményeket, amennyiben a diák is aktív közreműködője a tanítási-tanulási folyamatnak. Intézményünk, mely szerkezetileg négyosztályos (14-18 év) cs nyolcosztályos (10-18 évig) gimnázium, csakis erre fogadóképes.
Az 1998/99-es tanévben egy-egy osztályt indítunk (30-30 fővel).
a) A négyosztályos gimnáziumban a diákok emelt szintű angol és emelt szintű német nyelvet választhatnak (heti 5-5 órában). Előfeltétel: angol vagy német nyelvi előképzés. így
az ebbe a képzési formába jelentkezőknek nyelvi meghallgatást tartunk. A választott
emelt szintű angol vagy emelt szintű német nyelv tanulásához második idegen nyelvként
választható (I., EL cs IV. osztályban heti 3 óra, III. osztályban heti 2 óra) a német, angol, francia, latin, esetleg az orosz nyelv. Szakköri foglalkozások keretében - a felsorolt
választékból - van mód harmadik idegen nyelv tanulására is (heti 2 órában), amennyiben
10-12 fő jelentkező igényli. (Megjegyezni kívánjuk, hogy az elmúlt tanévben angol nyelvből
28-an tettek sikeres középfokú, illetve 1 fő felsőfokú nyelvvizsgát.) A négyosztályos gimnáziumban tanulni szándékozók emelt szintű matematika képzésre is jelentkezhetnek (heti
5 óra).
A III. osztálytól fakultációs (csoportos) tanulási lehetőséget biztosítunk minden elméleti
tárgyból (matematika, fizika, biológia, magyar, történelem, földrajz, kémia...), meghatározó a tanulási szándék és törekvés, illetve a csoportlétszám függvénye is. Természetesen tehetséggondozó szakköri lehetőség ugyancsak adott minden tárgyból az érdeklődők számára.
Gyakorlati fakultáció választás alapján: gépírás és szövegszerkesztés, számítógépkezelői ismeretek, (postaforgalmi ismeretek, államigazgatási ismeretek képzés. E szaktárgyakból IV. cv végén a szakképzési jegyzékben előírt minősítő vizsga tehető, melv
független az érettségi vizsgától.
b) A nyolcosztályos gimnáziumi képzésbe történő jelentkezés a VIII. osztályosokkal azonos
időben (ugyanolyan űrlapon) történik. Az ide jelentkezők számára március második felcben felvételi vizsgát tartunk, melynek tárgyai: magyar irodalom, szövegértés, értelmezés,
helyesírás és matematika. A jelentkezés nincs tanulmányi eredményhez kötve, a követelmény az első négy osztály ismeretanyagára épül, E képzési forma nagy előnye a nyolc év
kínálta tanítási-tanulási lehetőség, mely a személyiség- és közösségformálásban is eredményesen megmutatkozik. Ezen kívül az emelt tanítási szintű tehetségfejlesztő lehetőségek
(angol-, német nyelv, matematika) és az elméleti, gyakorlati fakultációk, szakkörök
kombinálhatók a négyosztályos gimnáziummal.
c) A négy- és nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára egyaránt lehetőség van - a közeli Kodály Zoltán Zeneiskolában - zenei képzésre, ahol klasszikus zene (réz- és fúvós
hangszer), népzene (vonós hangszerek), tangóharmonika oktatása történik, gimnáziumunkban pedig énekkar, citerazenekar működik,
d) Kollégiumunk minden vidéki tanuló számára felvételi lehetőséget kínál, és kedvező tanulási lehetőséget, személyiség és közösségformálást biztosít. Kollégisták részére a tanórai kereten túl - az igényeknek megfelelően - idegen nyelvekből térítésmentes nyelvvizsga-előkészítőt szervezünk.
Felhívjuk még a figyelmet arra, hogy az érdeklődő tanulók részére, intézményes szervezés keretében, a kért időpontban biztosítjuk gimnáziumunk meglátogatását és tanórákon
való részvételt.
Mindezekkel együtt váijuk az érdeklődőket és a jelentkezőket.
Dr. Szabó Lajos
gimn. igazgató
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Szalai Mátyás:
BOCSÁSSATOK MEG, KEDVES ÖREGEK!

„Megöregedni
nehezebb,
mint
meghalni, mert egyszerre és egészében
lemondani valamilyen javunkról kevésbé fáj, mint naponta és apránként
feláldozni,"
(Henry Fréderic Amiel)
„Az élete őszén lévő ember már
nem ígéret, hanem beteljesülés, az ősz
csöppet kesernyés leheletével. Itt már
nem lehet a holnappal takarózni, itt
már olyannak kel! lennünk, amilyenek
lenni akartunk!"
Fiatalokra beállított civilizációnk
megnehezíti az embernek a szép megöregedést, mert az öregedő férfi és nő
kevés megértést és támogatást kap a
társadalomtól az öregkorba való átmenet személyes krízisében,"
(Alfons Deeken)

Bocsássatok meg, kedves öregek,
Hogy rólatok csak elfeledkezünk...
Mintha nem is volnátok a világon:
Tervezünk, de nektek nem tervezünk,
Házat rakunk, de abban egy zugot
Nem rajzol meg a tervező, hogy ott
Legyen utolsó álmotok nyugodt.
Mintha nem is volnátok a világon...
Ti már fáradtan félreálltatok,
S a világban úgysem számítotok!
A múlté vagytok, s a múltat ki nézi?
Kísértetül tán előidézi
Az ember, s szembe is kacag vele,
De figyelmet nem pazarol bele:
A múlt helyett inkább jövőt akar,
Ezért feszül a szív, a láb, a kar.

(Részlet)
Ti már fáradtan félreálltatok,
Lecsuklott egykor büszke vállatok,
Régi erőtök megszerényedett,
S a csöndességlett főerényetek.
S a csöndességet észre nem veszik:
Vele a világ nem nyer, nem veszít;
A csöndesség, az nem szoroz, nem oszt,
Nem követel és nem hallat panaszt.
A zúgó élet rajta átrohan,
S mit bánja azt a lármázó roham,
Hogy az öregnek milyen a jaja,
A végtelenbe kúszó sóhaja...
Mit bánja azt, hogy öregjeinek
Szívén hogy égnek alkonyi színek?
Hiszen figyelme mind a nappalé:
Mit bánja azt, hogy él-e, vagy hal-é?
Az egykor érte dolgozott öreg.
Mit bánja azt a törtető tömeg!

(Összeállította: Hajnal Jné)

Jércemell
narancsos mártással:
8 db jércemellfilét lisztben megforgatunk, és vajon elősütünk.
5 dkg vajon 1 ek lisztet átfuttatunk, majd fél narancs héját
lereszelve hozzáadjuk, ízesítjük csipetnyi sóval, őrölt fehér
borssal. Felengedjük 2 dl tejszínnel, összeforraljuk, és beleteszszük az elősütött jércemelleket. 8-10 percig pároljuk. 1 db
egész narancsot egyenletes kockákra darabolunk, és a hús
mellé tesszük. Ízesítjük egy kiskanál citromlével. Köretnek
párolt rizst adunk, melyet narancsgerezdekkel díszítünk.
Rakott burgonyapüré:
Hozzávalók: főtt burgonya, vaj, lecsó, vöröshagyma, krinolin.
A megfőtt burgonyát áttörjük, majd kivajazott tűzálló tálba
terítjük. Ráteszünk egy sor lecsót, egy sor burgonyapürét.
Tetejére karikára vágott hagyma és felszeletelt krinolin kerül.(Lehet szalonnaszeleteket is!) 5-10 percig sütőben sütjük.
Kefíres lángos:
Hozzávalók: 1 kg- liszt, 3 tojás, 3 pohár kefir, 2-3 dkg só, 1
tasak száraz élesztő.
Valamennyi anyagot jól összegyúrjuk, kidolgozzuk. Se víz, se
lej nem kell hozzá. Nagy nejlontasakban a hűtőben tároljuk.
Duplájára fog megkelni, és másnap már süthetünk belőle.
Kisebb háztartásban a fele mennyiségből is elkészíthető. (
Egy-másfél hétig felhasználható.)

Egytojásos:
Hozzávalók: 1/2 kg liszt, 1 késhegynyi szódabikarbóna, 10
dkg porcukor, 10 dkg vaj, 1 tojás. A töltelékhez: 6 evőkanál
cukor, 1 dl feketekávé, 5 dl tej, 4 ek liszt, 10 dkg vaj, 1 tábla
tortabevonó.
A tésztához valókat annyi tejjel gyúrom össze, hogy rugalmas
legyen. Kinyújtom, 4 részre osztom, 4 lapot sütök belőle. A
töltelékhez lábosban 6 kanál cukrot megpirítok, a kávéval
feleresztem, majd a liszttel simára kevert tejben felfőzöm.
Mikor kihűlt, hozzáadom a vajat. Langyosan megtöltöm a
lapokat, és másnapig pihentetem, hogy megpuhuljon. Tálalás
előtt tortabevonóval leöntöm.
Paradicsomos toiásomlett:
Hozzá\>alók\ 8 db tojás, 4 paradicsom, 1 kis fej vöröshagyma,
5 dkg vaj, 10 dkg fehér kenyér, só, törött bors, 1 szem szerecsendió, 1/2 dl tejszín vagy sűrített tej, egy cs. petrezselyemzöld.
A hagymát vajon megpirítjuk, hozzáadjuk a kenyérkockákat,
a petrezselyemzöldet, majd rászóljuk a sóval, borssal, tejszínnel, reszelt szerecsendióval összehabart tojást. Három perc
múlva a paradicsomszeleteket a félig sült tojásomlett tetejére
tesszük, kevés sóval meghintjük, egy percig tovább sütjük
még, és forrón tálaljuk.
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RENDŐRSÉGI INFORMÁCIÓK
Mint a korábbi számunkban hírül
adtuk, a Rendőrkapitányság illetékesei
éjszakai járőrszolgálattal szándékoznak javítani a közbiztonságot. Továbbra is az a tapasztalat, hogy ezt a
becsületes, tisztességes állampolgárok
igénylik és nem tekintik felesleges
zaklatásnak. Az „ellenőrzés" a továbbiakban is folytatódik - az anyagi technikai lehetőségekhez mérten annál is inkább, mert az éjszakai
bűnelkövetések száma érzékelhetően
csökkent.
*
Sajnos a zsebtolvajlások és a kerékpárlopások száma továbbra is tetemes, elsősorban a piaci napokon. A
sértettek tucatjai 5-6000 forintos tolvajlásról, bankkártyák és fontos iratok
eltűnéséről tettek bejelentéseket. Az
ok legtöbbször nyilvánvaló: a kellő
óvatosság hiánya az állampolgárok
részéről. Úgy tűnik, hogy a pénztárcák
biztonságos elhelyezése, a kerékpárok
lezárása nem épültek be a reflexeink
közé.
Hasonlóan gyakori a nyitva felejtett gépkocsikból különböző értéktárgyak eltulajdonítása is.
*
Az elmúlt időszakban az illetékeseknek több besurranásos tolvajlás
ügyében kellett eljárni. Az esetek
zöme a nappali időszakhoz köthető, az
eltulajdonított értékek között mindenekelőtt készpénz, ékszer és a mobil
telefon szerepel. Meglepő, hogy miközben a lakástulajdonos odahaza
tartózkodik, 33 ezer vagy éppen 65
ezer forint a besurranok zsákmánya.
Több esetben valószínűsíthető, hogy a
környékbeliek, a szomszédok ugyan
érzékelték idegenek mozgását, de nem
tartották feltűnőnek, így hát nem is
jelezték.
*

A közelmúltban az egyik lakásból
mintegy kétszázezer forint értékű
nemes ékszer és háromszázezer forint
értékű postatakarékjegy tűnt el. A
tulajdonosok éppen nyaralásukat töltötték a várostól távol. Az ügy felderítése folyamatban van.
*
Szerencsére a várost már régóta
elkerülték a gépkocsitolvajok, amit a
közelmúlt egyik bejelentése, sajnos,
megszakított: az egyik éjszaka az
Árnyas útról egy VW Golf típusú
személygépkocsit tulajdonítottak el,
amelyik le volt zárva. A gépjármű
értéke ötszázezer forint. Az ügy nyomozati stádiumát lassítja, hogy kevés
adat áll rendelkezésre.
*
Rablás bűntette miatt folyik az eljárás két helyi fiatalasszony ellen, akik
az egyik kis ABC-ben tízezer forint
feletti vásárlás után a számla kiegyenlítése nélkül távoztak. Az eladó
utánuk ment azzal a szándékkal, hogy
a vásárolt árut fizessék ki, mire az
elkövetők tettleg bántalmazták. A
tetteseket a rendőrség két órán belül
elfogta, őrizetbe vette, beismerő vallomásuk után szabadlábon folyik ellenük az eljárás.
*
Súlyos bűncselekményt követett el
helyi fiatalkorúak egy 4 fős csoportja,
akik egy középkorú férfit tartottak
fogva a város végének egyik lakásában
azzal a szándékkal, hogy a nyugdíját
megszerezzék, illetve meghatalmazást
csikarjanak ki az összeg jövőbeli felvételére. Hogy követelésüknek nyomatékot szerezzenek, a sértett férfi leányát akarata ellenére magukkal vitték
és megerőszakolták. Az elkövetők a
pénzt megszerezték, majd a hajnali
órákban a lányt elengedték. A tetteseket a rendőrség elfogta, előzetes letar-

tóztatásban folyik ellenük az eljárás.
*
Az egyik helyi élelmiszerüzletben
az eladóknak feltűnt egy középkorú
férfi, aki a piperecikkek között válogatott és gyanúsan viselkedett. Alapos ok
volt arra, hogy visszatartsák, majd a
rendőri igazoltatás után elszámoltassák. A „számláját" nagy értékű illatszerek, fogkrémek, spray-k és egyebek
terhelték. Kiderült, hogy a város több,
hasonló árukészletű egységéből már
lopott hasonlókat. A szolnoki illetőségű elkövető féláron túladott a lopott
holmikon, s ebből fedezte létfenntartását. A rendőrségi eljárás folyik ellene.
*
Az elmúlt hetekben a város egyik
szórakozóhelyének reggeli nyitásakor
észlelték, hogy a kasszából hiányzik a
pénz, s ugyanakkor az erőszakos behatolásnak semmi nyoma sem volt. A
rendőrségi feljelentés utáni helyi
szemle, majd az adatgyűjtés során
derűit fény az elkövetés módjára: a
nyomozás éppen az előző nap utolsó
vendégeinek számbavételénél tartott,
amikor
néhány
gyanús
egyén
„fennakadt a szűrőn". Ők ugyanis
korábbi bűncselekmények miatt eljárás alatt voltak, tehát ügyük nem záródott le. Bebizonyosodott, hogy közülük hatan követték el a szóban forgót
is: megbeszélték egymás között, hogy
záráskor a szórakozóhelyiség WCjének ablakát hagyják nyitva, s azon
keresztül könnyedén bejuthatnak. Ez
természetesen meg is történt. A vallomások szerint nem is először, anélkül, hogy a személyzet hiányt fedezett
volna fel. Az eljárás folyamatban van
ellenük.
H.M.

KöszönetnyilvánításMottónk: Áldott, aki megszépíti a napokat.

Az Almásy János Nyugdíjas Klub tagjai köszönetet mondanak a ConAvis Rt-nek, hogy az Idősek Napja
a legfinomabb termékeivel megvendégelte az idős embereket.
Megköszönjük az Önkormányzatnak , Tóta Áronnak és a Strandvendéglő dolgozóinak támogatását.
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„Házhoz visszük a bankot"
OTP TELEBANK: ÚJ SZOLGÁLTATÁS AZ OTP
ÉS KERESKEDELMI BANK RT-NÉL
A fenti pénzintézet 1997. július 1-től új szolgáltatást vezetett be a lakossági folyószámlával és
bankkártyával rendelkezők számára. Az új szolgáltatás népszerűsítése céljából október 13-17 között
a székház ügyfélszolgálati termében az érdeklődők ki is próbálhatták - megelégedéssel - a rendszer
működését. Segítségükre volt Hajdú Mónika hostess (képünkön). Őt, s még inkább Kóródi Béláné
fiókigazgatót faggattuk a rendszer lényegéről.
Igazgatónő, mi motiválta e szolgáltatás bevezetését?
- A fokozódó verseny ellenére bankunk a lakossági szol
gáltatások területén továbbra is
megőrizte vezető pozícióját, és
általános stratégiája, hogy az OTP
az ország legnagyobb univerzális
bankjaként fejlődjön tovább. Ennek
érdekében a lakossági bankszolgáltatások terén a legfőbb célok egyike
a kulcsfontosságú termékek, így pl.
a lakossági folyószámla és az ehhez
kapcsolódó
szolgáltatások
értékesítésének fokozása, különösképpen a kártya-üzletágban rejlő
lehetőségek jobb kiaknázása.
A bank továbbfejleszti a szolgáltatásoknak az értékesítését a
fiókhálózaton keresztül, így például a bankkártya-szerződéssel
rendelkező
ügyfeleinknek
az
OTP Telebank átutalási szolgáltatás igénybevételének lehetőségével.
Ezen a héten fiókunknál módjában áll ügyfeleinknek kipróbálni
és gyakorolni ezt a szolgáltatást,
amelynek segítségével
„házhoz
visszük a bankot".
Hogyan? Mit jelent az előbbi szlogen?
- Kártyabirtokos ügyfeleink bankfiókunk felkeresése
nélkül mindössze egy telefonhívással a hét minden napján,
a nap 24 órájában bankszámlájukkal és bankkártyájukkal
kapcsolatos információhoz juthatnak.
Legújabb szolgáltatásként ezen ügyfeleinknek átutalási megbízás adására is lehetőségük nyílik az OTP
Telebankon keresztül, melynek hívószámát ajánlom feljegyzésre: 3 -666-666.
Az információs szolgáltatást kártyabirtokos ügyfeleink
automatikusan igénybe vehetik, az átutaláshoz azonban a
számlavezető fiókban külön szerződést kell kötni, amely
mindössze néhány perces adminisztrációt jelent.
Mi az előnye a telefonos megbízásnak és kiknek
ajánlja?

- Nyilvánvaló előnye, hogy minden nap lebonyolítható,
a nap 24 órájában, s nem kell várakozni, nincs sorban állás.

Már telefonon is áutalhat...
Mindenkinek javasoljuk az OTP Telebank megbízás szolgáltatását, ha rendszeres, de változó összegű fizetési kötelezettségei vannak, ha nincs ideje bankfiókba menni, továbbá
ha bizonyos közüzemi számláit saját maga kívánja kiegyenlíteni.
- Mit vár az egyhetes akciótól?
- Nekünk az jelentené a sikert, ha a közel 6 ezer folyószámlával rendelkező ügyfelünk közül minél többen élnének
ezzel a lehetőséggel, és ezen a szálon is kötődnének bankunkhoz.
- Mit tapasztalt az akció első napján Hajdú Mónika
„ háziasszony "
- Sokan kipróbálják a rendszert, tetszéssel fogadják.
Többen kértek nyomtatványt a szerződés megkötéséhez.
Várjuk a folytatást, hiszen ma még csak hétfő van.
H.M
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SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
VOLT EGYSZER EGY VIVO SZAKOSZTALY
A mesék kezdetére utaló cím korántsem jelenti azt, hogy az alábbi sorok a valóságtól eltérő módon szólnának régi
sportéletünk egyik ágáról. Sőt, a rendelkezésre álló fényképek, újságcikkek és az elmondott történetek alapján nagyon
is életszerűnek, valóságosnak bizonyultak a 30-35 évvel ezelőtti vívóélet eseményei annak a szeptember 20-i találkozónak a kapcsán, amelyen az egykori szakosztály sportolói adtak randevút egymásnak a hajdani edzőteremben, a
Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében*

Józsa János, az egykori tréner

A rendezvény ötletgazdája, szervezője
városunk szülötte, Túri Mihály ezredes volt,
aki még a szakosztály működése idején
katonai főiskolára került. Jelenleg a
balatonkenesei Honvéd Üdülő igazgatója, de
számára a Tisza-partnál nincs szebb környezet. Többek között ezért jön szívesen
Törökszentmiklósra időnként.
A mostani találkozó megszervezésére a
vívók életét illusztráló napló előkerülése
ösztönözte. Egy évvel ezelőtt kezdte felkutatni a régi társakat. A meghívást 20-25 fő
fogadta el, nagy örömmel.

Érdeklődésünkre Túri Mihály elmondta,
hogy 1959-ben egy sportiskola létrehozását
tűzték ki célul városunkban. Ennek egyik
szakosztálya volt a vívás, amelynek vezetésére a nagy hagyományokkal rendelkező
Szolnoki MÁV -tói Józsa Jánost kérték fel .
A sportiskola azonban nem volt hosszú
életű, neve hamarosan Törökszentmiklósi
MÁV-ra változott, és - szép eredményeket
produkálva - a továbbiakban a vasút támogatásával működött. Az edző 1965. évi
halála után a szakosztály a ceglédi és a
szolnoki klub segítségével próbálta fenntartani magát egy ideig, de nem rendelkeztek
igazi mesten-el, ezért ez a sportág nem tudott
gyökeret ereszteni városunkban. A Gabona
szponzorálásával 1969-től átmeneti felvirágzás következett., azonban ez sem tartott
sokáig, és a megalakulás után 15 évvel
végleg megszűnt a vívó szakosztály.
A versenyzők számos minősítő versenyen, országos seregszemlén és megyei
bajnokságon vettek részt a fennállás alatt, és
szinte valamennyien felállhattak a dobogó
valamely fokára, vagy döntőbe jutottak.
Közülük került ki az országos válogatott
keretben szereplő Dókus László, aki a
Törökszentmiklóson megszerzett tudását
első osztályú vívómesterként kamatoztatta a

későbbiekben Dunaújvárosban, emellett
nemzetközi versenyeken bíróként tevékenykedett. Vaj na Judit is más egyesületnél
folytatta a vívást, az OSC színeiben Elek
Ilona tanítványaként lépett pástra. Csapatversenyben az 1965 évi országos középiskolás bajnokság hozott jelentősebb sikert,
ugyanis Peres János Gedővári elleni győzelme a dobogó DL fokát jelentette számukra.
A találkozó résztvevői beszámoltak
életútjukról, felelevenítették a régi vívóélet
egyes epizódjait. (Valljuk be, hogy a szép
emlékek hajlamossá tesznek bennünket
némi nosztalgiázásra! - a szerk.) Mindig
szívesen jöttek ebbe a kis közösségbe, mert
a sport meghatározó szerepet töltött be
életükben. Jellemformáló ereje kitartásra,
lelkesedésre ösztönözte őket. Tisztelettel és
szeretettel emlékeztek egykori edzőjükre,
Józsa Jánosra. A karizmatikus tulajdonságait
bizonyító mester olyan ember volt, akit a
mai időkben is példaképül lehetne állítani.
A meghitt, baráti hangulatú beszélgetés
közös ebéddel folytatódott a kollégium
ebédlőjében, majd a résztvevők megkoszorúzták szeretett edzőjük és elhunyt csapattársuk sírját a szolnoki, illetve a törökszentmiklósi temetőben.
Sz.Zs.

-gr- ±
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POLGÁR NÓRA és KÓRÓDI TAMÁS
országos bajnok, serdülő„B" válogatott
Elérkezett a várva várt országos bajnokság, szeptember 20-21-én Tatán, ahol a felkészülési versenyek alapján szép eredményeket vártak az atléták. A legnagyobb tömegeket megmozgató kétnapos pályabajnokság a legfiatalabbak (13-14-15 évesek) bajnoki
seregszemléje, melyen közel másfél ezren indultak.
Ebben a rangos mezőnyben a TSE atlétái 7 fővel vettek részt,
és valamennyien a nyolcas döntőbe kerültek. Közülük is kiemelkedik Polgár Nóra (1983-as szül.) 80 m gátfutásban 12.0 mp
idővel kiharcolt bajnoki címe és Kóródi Tamás (1983-as szül.)
gerelyhajításban 55.58 m dobása, mely hasonló címet jelentett.
Nóra és Tamás egyaránt nagy egyéni csúcsot ért el, bajnoki címüknek köszönhetően tagjai lettek a serdülő „B" 15 évesek
magyar válogatottjának (14 éves létükre!).
Az országos bajnokság további, döntős helyezései:
Halmai Ferenc
gerelyhajítás
43.86 m
Vl.h.
súlylökés
13.04 m IV.h.
Lőrinczi Erzsébet
gerelyhajítás
33.58 m IV.h.
gerelyhajítás
31.66 m
V.h.
Szabó Andrea
távolugrás
492 cm
Vl.h.
Polgár Nóra
80 m gátfutás
13.2 mp Vïï.h.
Göblyös Márta
100 m gátfutás 15.2 mp
Kóródi Péter
vm.h
Edző: Bertán István
Kóródi Tamás, a gerelyhajlítás bajnoka
B.l
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A TSE ATLÉTÁI
A BUDAPEST
BAJNOKSÁGON

magyar

bajnok

POLGÁR NÓEA
válogatott viadal

Szeptember 14-én (vasárnap) a serdülő „B" Budapest egyéni bajnokságon vettek részt a TSE atlétái,
mely versenyen népes mezőnyöket és rangos ellenfeleket vonzottak a különböző korosztályok.
Egy héttel az országos bajnokság előtt Polgár Nóra és Kóródi Tamás kiváló egyéni csúccsal szerzett
bajnoki címet, de a csapat többi tagja is biztató eredményeket ért el a 14 évesek mezőnyében.
Eredmények:
Polgár Nóra
Kóródi Tamás
Szabó Andrea
Göblvös Márta
Kóródi Péter

80 m gátfutás
gerelyhajítás
gerelyhajítás
80 m gátfutás
gerelyhajítás
100 m gátfutás

12.1 mp
51.00 m
33.66 m
12.8 mp
38.20 m
15.3 mp

győztese

Október 4-én került megrendezésre Budapesten, az Iharos Sándor atlétikai
pályán a HORVÁT-SZLOVÉN-MAGYAR serdülő, 15 éves válogatott viadal.
Erre a versenyre a TSE-ből Polgár Nóra és Kóródi Tamás kapott meghívást(annak ellenére, hogy még 14 évesek) az országos serdülő bajnokságon elért
eredményeik alapján. Polgár Nóra 80 m-es gátfutásban 12.38 mp eredménnyel
győzött 1 évvel idősebb ellenfelei előtt, Kóródi Tamás pedig V. helyen végzett
gerelyhajításban, 49,82 m dobással.

I.h.
I.h.
n.h.
IV.h.*
m.h.
IV.h.

SZÉP VERSENY VOLT!
Több, mint ötszázan indultak a Törökszentmiklós
város általános iskolás tanulói részére kiírt mezei
futóversenyen. Különösen a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és a Bethlen Gábor Református Iskola tanulói
jelentek meg szép számmal.
A verseny kellemes időben, jó rendezéssel, zökkenőmentesen zajlott le. Vesztes nem volt, még az a
szöszi kislány is nyertesnek tekinthető, aki a 47.
helyezése miatt kesergett. A vesztesek azok, akik még
nem éreztek rá a rendszeres mozgás örömére. Remélhetőleg a tavaszi versenyeken még többen és rendszeres sportolással a hátuk mögött állnak rajthoz, megnehezítve a mostani győztesek dolgát.
Eredmények:
1-2. oszt. fiúk (62 induló): 1. Mester Ádám, 2.
Csécsei Richárd, 3. Csanádi Arnold (mindhárman a
Kölcsey tanulói).
1-2. oszt. lányok (46 induló): 1. Tar Renáta
(Kölcsey), 2. Bereznay Anna (Kölcsey), 3. Csiki
Ágnes (Bethlen).
3-4. oszt. fiúk (78 induló): 1. Tóth Márk (Kölcsey), 2.
Gellérfy Zoltán (Kölcsey), 3. Török Károly (Bethlen).
3-4. oszt. lányok (62 induló): Pozderka Dóra, 2.
Kalmár Magdolna, 3. Tóth Bettina (mindhárman
Kölcseysek).
5-6. oszt. fiúk (97 induló): 1.Csikós Lajos, 2. Ecsédi
István, 3. Berta János (Kölcsey).
5-6. oszt. lányok (85 induló): 1. Jahutka Lívia
(Kölcsey), 2. Vadász Gabriella (Petőfi), 3. Barócsi
Andrea (Kölcsey).
7-8. oszt. fiúk (76 induló): 1. Csató Dániel , 2. Őz
Róbert, 3. Kormos Zsolt (valamennyien a Kölcsey-

Csontos Rozika, a ,, hétpróbás" bajnok
Ugyancsak 4-én kezdődött a serdülő „A" országos összetett bajnokság a Népligeti
FTC új rekortán pályán. A kétnapos „emberpróbáló" versenyen Csontos Rozália
hétpróbában vívott gigászi küzdelmet a múlt évi bajnokkal. A második nap végén
5445 pontos kiváló eredménnyel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára és
vehette át a magyar bajnoki érmet, edzőjétől, Bertán Istvántól.
Részeredményei: 100 m gátfutás 14.4 mp; magasugrás 149 cm; súlylökés 9,02
m; 200 m síkfutás 25.4 mp; távolugrás 538 cm; gerelyhajítás 32.20 m; 600 m
1:46,1 p.
B.I.

TESTNEVELES TAGOZATOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
MEGYEI ATLÉTIKAI VERSENYE

Október l-jén Szolnokon rendezték meg a testnevelés tagoztos iskolák megyei
atlétikai versenyét. A Kölcsey Ferenc Á.I. két osztálya vett részt a rendezvényen,
mivel a májusi rossz időjárás miatt erre az időpontra tették versenyüket.
A gyerekek nagyszerűen szerepeltek, mind a négy csapat a legutóbbi helyezéséhez képest előrébb lq^ett, vagy megőrizte azt.
A 3. osztályos fiúk csapatban a 2., a lányok a 4. helyen végeztek.
A fiúcsapat tagjai: Bakos Károly, Csató Dávid, Buru Adám, Füller Tamás,
Szikszai Balázs, Várszegi Csaba. Lányok: Pozderka Dóra, Koszta Orsolya, Izsó
Ivett, Csikós Ildikó, Kiss Szabina, Juhász Katalin. Egyéniben Bakos Károly és
Pozderka Dóra bronzérmes lett. Testnevelő: Kiss Ferencné.
A 4. osztályos fiúk csapatban megvédték az 1. helyezésüket, így ismét megyei
bajnokok lettek. A lányok a 3. helyen végeztek.
ből).
A fiúcsapat tagjai: Anda Tibor, Szalóki Szilárd, Varga Lőrinc, Gellérfy Zoltán,
7-8. oszt. lányok (57 induló): 1. Tóth Renáta Kovács Imre, Török Dávid. Lányok: Hoppál Zsanett, Kiss Krisztina, Takács Szil(Kölcsey), 2. Madarász Katalin (Petőfi), 3. Csabai via, Mészáros Mariann, Csabai Barbara. Egyéniben Anda Tibor ezüstérmes,
Boglárka (Kölcsey).
Szalóki Szilárd bronzérmes lett. Testnevelő: Görömbei Zoltán.

14

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S É S VIDÉKE

1997. október

Szélpál Árpád:
Bűnbánat
Uram itt vagyok hívtál jöttem
nézd bűneimet itt mögöttem
hosszú a sor nem látom végit
hosszú az út földtől az égig
elkopott lábam szárnyam nincsen
könyörülj rajtam Uram Isten

voltam író és tehánpásztor
ügynök könyvelő voltam másszor
kévét kötöttem trágyát hordtam
kertész napszámos szolga voltam
te tudod láttad mit csináltam
Párizsban és Solomiacban

amit elértem itt van minden
kezedbe teszem Uram Isten
akartam hozni jobbat szebbet
üveggolyót vagy egy szép verset
kövér libát mit én neveltem
egy imádságot vagy a kertem

nézd a világot ez volt vesztem
a szívedből hogy odaestem
mind-mind a csoda téged rejtett
minden gondolat téged fejtett
mennyi igazság mennyi oltár
milyen de milyen messzi voltál

te tudod hányszor esdtem lestem
Szentmiklóson és Budapesten
hiába hányszor kezdtem újra
hányszor surrantam félve bújva
hányszor hazudtam hányszor sírtam
hányszor megbántam amit írtam

nincs semmim csak bűnökkel jöttem
ím az ember ítélj fölöttem
és engedd végre tisztán látnom
hogy te sem vagy más mint egy álom
és sem élet sem halál nincsen
könyörülj rajtam Uram Isten

KM

Színes film
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
K
és mi részvéttel éstisztelettelsegítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönywezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

PÓSTA

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 temető Tel.; 06-60/385-374
Szolgáltatásunk folyamatos:

0-24 óráig

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor
díjtalan kiszállítással!

kidolgozás

világszínvonalú KODAK anyagra
Fényképezőgépek, filmek, képkeretek, albumok
árusítása nagy választékban!
Automata fényképezőgépek már 2990 Ft-tól!
HAVONTA
FÉNYKÉPEZŐGÉP SORSOLÁSI
A szeptember havi sorsolás nyertes száma: 085 747
KODAK EXPRESSZ BOLT
FOTO ÁRVÁI
Törökszentmiklós
Kossuth út 155
T e l : 390-162

Halottaink
aug. 29-szept. 30-ig.
Vass Sándorné Sipos A n n a (54), B o d n á r Antal (59), Illuh
István (87), Köteles Sándor (76), M a r k ó t h József (71),
György István (?), özv. P a p p I m r é n é Szabó Erzsébet (85),
Szomjas E r n ő n é Kovács M á r i a (91), özv. N a g y F e r e n c n é
B o g n á r Irén (75), id. G o m b i k I m r e (71), özv. H o r v á t h D e zsőné Vereb Piroska (84), özv. N e p p e r L a j o s n é Ágoston
Erzsébet (90), P a p p G á b o r n é C s e h M a g d o l n a (74), P a p p
Gábor (72), Csernai M i h á l y (68), Szőke József (77), Szilágyi
Erzsébet (51), Sági L a j o s (75), D e á k I m r e (47), K a r a István
(52), Bódi M á t y á s (T. püspöki, 78).
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