ÁRA: 50,- Ft
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 26-i ülésén megalkotta 1998. évi költségvetését. A rendelet-tervezet alapvető követelményként határozta meg az intézményhálózat működésének megőrzését, az
ehhez szükséges eszközök pótlását, a megszokott ellátások és megkezdett programok továbbvitelét, valamint a biztonságos tartalékképzést és a következő 4 év gazdasági megalapozását.
A költségvetés emelkedő bevételi
forrásokra épült (SZJA, gépjármű- és kommunális adó, stb.), így a város 1,8 milliárd
forintból gazdálkodhat ez évben. Ez közel
30 %-kal több a tavalyinál. A normatív
állami támogatás azonban a törvény által
előírt feladatok végrehajtásához sem elegendő, továbbá a jelentős tételt képező
privatizációs részvények többsége 1997-ben
értékesítésre került, ami a felhalmozási célú
bevétel csökkenését eredményezte. Emellett
a működési költségekre is egyre többet kell
költeni. Az említett okok miatt egyes területeken szűkíteni kell a kiadásokat 1998-ban.
Az önkormányzat által fenntartott
intézmények működésére 781 milliót terveztek, melyből az állami normatív támogatás mindössze 63,2 %. A Polgármesteri
Hivatal azonban saját költségvetése terhére
átvállalja a foglalkoztatottak után fizetendő
foglalkozás-egészségügyi díj megfizetését.
Ez 955 fo vonatkozásában 3.662 ezer Ft.
A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és" a képviselő-testület körébe
tartozó feladatok ellátására 300.500 ezer Ft
jut. Ebből 100 milliót fordítanak szociális
segélyezésre; az első lakáshoz jutó ötven
család összesen 7.500.000 Ft-ot igényelhet.
Városi rendezvényekre, nyári táborozásra,
iskolai versenysportra 4,1 milliót terveztek.
A tavalyihoz képest 500 ezerrel növekedett
a civil szervezetek számára adható támogatás, de a betervezett másfél millió Ft-ot
mintegy harminc alapítvány, egyesület és
egyéb szervezet között kellene elosztani,
akik elszámolási kötelezettség mellett
pályázhatnak az összegre. A TSE-nek - 15
milliós igényével szemben - kilenc milliót
juttat az önkormányzat, az egyesület által
benyújtott felújítási igények közül pedig a
sportpálya öntözéséhez szükséges kút fúrását finanszírozzák a képviselői keretből.
Új feladatként jelentkezik ez évtől a
hét településre kiterjedő gyámügyi feladatok
ellátása, amelyhez 12 millió Ft állami támogatást kapott a város.
A fejlesztési-felújítási munkákra
rendelkezésre álló keretösszegből elsősorban a szennyvízhálózat és telep beruházásai,
valamint az EGYMI egészségügyi műszerbeszerzései jelentenek nagyobb kiadást. A
62 milliós önerőn túl mindkét esetben
szükség lesz központi céltámogatás igénybevételére is. A közvilágítás költségeinek
kiegyenlítésére 32 milliót terveztek, ugyanakkor ez évben kívánják megvalósítani
annak korszerűsítését. Ehhez a 97-ben

megpályázott „Német szénsegély" hitelkeretből várnak 12 milliós támogatást. A 636
db lámpacsere éves szinten 4,5 milliós
megtakarítást jelentene.
A tervezett egyéb felújítási munkák
közül csak a halaszthatatlan és a már folyamatban lévő feladatok egy részét tudják
megvalósítani, hiszen a tavalyi 25 millióval
szemben az erre fordítható összeg idén nem
éri el a 14 milliót. Továbbra is támogatják bár kisebb mértékben - a lakossági kezdeményezésű gázbekötéseket, útalap építéseket, ivóvízhálózat kiépítését. Az összevont
óvodai-iskolai konyha kialakításánál is a
legköltségtakarékosabb megoldást kellett
figyelembe venni. A strandfürdő fejlesztésénél csak az üzemeltetési engedélyhez
szükséges tervdokumentáció elkészítését
lehetett beütemezni. Elmarad többek között
az Öt tó környékén a csapadékvíz elvezetésének zárttá tétele, a Suijány-Szakállas
közötti kerékpárút megépítése, új buszváró
pavilonok telepítése, a káptalanfüredi tábor
faházépítései, valamint több, a városkép
rendezésére irányuló munka.
A költségvetési koncepció tavaly
novemberi tárgyalásakor határozat született
a városi sportlétesítmény megvalósításával
kapcsolatban. A városatyák akkor szükségesnek látták a telepítésre vonatkozó alternatívák részletes kidolgozását, amely a
február 12-i ülésre el is készült. A költségvetési terv során jelentkező forráshiány
miatt azonban a pályázathoz szükséges
önerő sem biztosítható egyelőre, ezért a
feladat indítását a későbbiekben tervezi az
önkormányzat. A leendő sportcsarnok helyszínében viszont - érvek és ellenérvek
felsorakoztatását követően - a képviselők
megállapodtak: a város az OTP melletti
területen kívánja megvalósítani a címzett
támogatással 400 millióba kerülő beruházást. Az előkészítéssel kapcsolatos kérdést a
későbbiekben újra napirendre tűzik.
*

A képviselő-testület módosította
februári ülésén az önkormányzati vagyon
hasznosításáról szóló rendeletét. Erre azért
volt szükség, mert a tulajdonában lévő
lakások bérleti díja nem fedezte a ráfordított összeget, sőt 1997-ben több, mint
egymillió Ft-os veszteséget jelentett. Április
l-jétől tehát 50 %-kal emelkednek az említett lakások bérleti díjai, komfortfokozattól
függően.
*

A jelenlegi 16.000 Ft/hó alapdíjról

22.500 Ft-ra módosul a képviselők tiszteletdíja. A bizottsági tagságra, elnöki tisztségre járó pótdíjat továbbra is az alapdíj
százalékában határozta meg a testület.
Az önkormányzat intézményeinél
átlagosan 14,5-15 %-kal emelkednek az
illetmények ez évben, a köztisztviselők
alapilletményének összegét pedig 27.000
Ft-ban szabályozták.
*

A
várostyák
jóváhagyták
az
EGYMI-ben térítési díj ellenében igénybe
vehető egészségügyi szolgáltatásokról és
térítési díjakról szóló szabályzatot.
Március 1-től teljes összegű térítési
díjat kell fizetni a gépjármű alkalmassági
vizsgálat alkalmával az alábbi táblázat
szerint:
40 éves korig első fokon
5000 Ft
másodfokon
8000 Ft
40-60 év között első fokon
3500 Ft
másodfokon
5000 Ft
60-70 év között első fokon
1500 Ft
másodfokon
3000 Ft
70 éves kor fölött első fokon
800 Ft
másodfokon
1500 Ft
Vérvétel véralkohol vizsgálathoz 3500 Ft
Látlelet kiadása
2000 Ft
Lőfegyver tartásához szükséges
orvosi vizsgálat
3000 Ft
A nem orvosi indikációjú
igénybevételéért:
Laboratóriumi rutinvizsgálat
EKG
Sürgősségi ellátás indokolatlan igénybevétele
Járóbeteg szakellátás

szakellátás
1000 Ft
500 Ft
2500 Ft
+600Ft/km
2000 Ft

Ugyancsak március 1-től térítéskötelesek lesznek egyes fogorvosi szolgáltatások (a részletes díjtételek a rendelőkben
lesznek kifüggesztve): nem heveny foghúzás
esetén 500 Ft-ot, töméskor 600-1200 Ft-ot
fizetünk, a kivehető fogpótlás pedig fogsoronként 3000 Ft-ba kerül. A rágóképesség
helyreállítására irányuló beavatkozásokat
részleges térítési díj ellenében lehet igénybe
venni.
Továbbra is ingyenes lesz többek
között a házi- és gyermekorvosi szolgáltatás
és a sürgősségi ellátás (ügyelet). Az egyéb
egészségügyi intézmények (pl. Hetényi
Kórház, SOTE, stb.) által kiállított beutalóval rendelkezőknek sem kell fizetni a
szakellátásért.
Sz. Zs.
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T I S Z T E L E T NEKTEK NŐK
A nők életében, társadalmi helyzetük, mindennapi tevékenységük megítélésében
fontos dátum március 8.
A nők társadalmi és politikai egyenjogúságáért folytatott küzdelem egyik élharcosa
Klára Zetkin volt. Az ő javaslatára nyilvánították ezt a napot Nemzetközi Nőnappá.
A fenti sorokat néhány évvel ezelőtt bármelyik köszöntő szöveg részeként olvashattuk volna. A nagyvilágban és hazánkban történt változások hatására azonban e napnak a
fénye, jelentősége is elhalványult, pedig a nők szerepe, felelőssége nem lett kisebb sem a
családfenntartásban, sem összetartásában, sem a gyermeknevelésben, sőt...
Várnai Zseni és Baja Mihály szép soraival köszöntjük minden kedves nőolvasónkat:

Várnai Zseni:
VIRÁGOS ÁG
Virágos ág az asszony élete,
tavasszál könnyű szirmokkal tele,
s amikor lehullanak róla díszei,
virág helyett gyümölcs terheli.
Termése érik, pirul, gömbölyűi,
pillék és méhek zsongják körül,
szellő ringatja, eső öntözi,
s a nap tüzén csillognak könnyei.
Ha jön az ősz, gyümölcsét megszedik,
csupasz testét vad esők verdesik,
reszket, amikor tépázza a szél,
de nedveik forrók, akár a vér.

Baja Mihály:
MILYEN LEGYEN A NŐ?
(Részletek)

S mikor csillogó fátylat sző a hó,
s belepi e puha hótakaró,
már újra szép, és arról álmodik,
hogy tavaszra tündérré változik.

Legyen szelíd, mint a galamb. Szavára
ezer fű nyíljék lábnyomába'
Zsoltárként csengjen ajakán a szó,
A férfi-szívet mennybe ringató.

S az lesz belőle, tündér csakugyan,
ezernyi szép, feslő virága van,
őbennük éli újra tavaszát,
s nyáron a nap deleje hatja át.

Legyen jó, mpri legszebb ékessége,
Ha jóság fénye tündöklik szemébe'.
A nő, ha gyűlöl s bosszút forraló:
Nem angyalnak, de ördögnek való.

így ringatja a változó idő,
a mag, ha pattan, az is újra ő,
kikél a földből, húzza őt a fény,
újjászüli az örök televény.

Legyen serény. Nagy ára ez a nőnek,
Elrejtett gyöngye kincset keresőnek,
A legszebb kéz a dolgos női kéz,
Ráhull a férfi csókja, mint a méz.

S ha teste már csak tűzre lenne jó,
olyan öreg, száraz és korhadó...
itjú fákban tovább él lényege...
gyümölcsös ág az asszony élete...

Legyen szerény, ragyogni sohse vágyjon,
Ragyog a napfény minden kis virágon,
Hisz úgyis elfut csöppnyi életünk,
Hivalkodásból meg nem élhetünk...

MÁRCIUS JELES NAPOK
A mostani, kevésbé zord télben is váijuk az igazi tavaszt, amelyet az emberek a március hónap közepén megtalálható három híres
szent névnapjához kötnek.
Ekkor mondogatjuk: Sándor, József, Benedek zsákban hozza a
meleget.
A néphit meséje szerint Szent Péter Sándort küldte le a Földre
egy zsák meleggel, ő azonban elakadt egy út menti kocsmában, így
az emberek hiába várták a meleget. Ezt látván Szent Péter Józsefet
küldte utána, aki meg is találta a vidáman mulató Sándort - de ő is
ottfelejtette magát a csárdában... A következő égi küldött, Benedek
hasonlóan járt, mint két társa. Erre aztán Szent Péter dühbe gurulván két nap múlva utánuk küldte Gábor arkangyalt - korbáccsal! Ő

ki is józanította a három szentet, akik ijedtükben gyorsan kiengedték
a meleget zsákjukból. Ez tehát a magyarázata annak, miért késik a
felmelegedés.
Az időjós rigmus így szól:
Ha Szent József napján tiszta, szép idő van,
Nem halunk meg éhen, fülig úszunk borban!
Az első tavaszi hónapban megkezdődnek a mezőgazdasági munkák is: a talaj-előkészítés, korai zöldségek vetése, palánták nevelése.
Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja: a gyümölcsösökben, szőlőskertekben az oltás és szemzés napja, amit a kertészek
tartanak különösen számon.
F. K. I.
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EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG.
Március hónapról két dolog jut
eszünkbe: a tavasz közeledte és március 15.
Az utóbbi történelmünk egyik legjelentősebb napja, melynek megünneplésére az
idén fokozott figyelemmel készülünk, hiszen
az évforduló kerek.
A megemlékezések során felelevenít-

jük a forradalom, a szabadságharc esemé„Hol sírjaink domborulnak
nyeit, dicső és keserves pillanatait, hőseiUnokáink leborulnak
nek, áldozatainak emlékét. Hogy az eseméÉs áldó imádság mellett
nyekben részt vevők tudatában voltak tetteik
Mondják el szent neveinket..."
utókorra is kiható jelentőségének, bizonyítTiszteletünk jeléül „boruljunk le" sírjaik
ják Petőfi jól ismert versének utolsó sorai:
mellett, s őrizzük dicső emléküket!
(V. M.)

Petőfi Sándor:
FORRADALOM
Halványul a gyáva szavamra ... dalom
Viharodnak előjele forradalom!
Szomorúk az idők, a napok feketék,
Odahagytak atyáid, ó nemzet, ó nép!
Csak azért szakítád le bilincseidet,
Hogy újabb nehezebb vas eméssze kezed.
Födi még beteg arcod az egykori por,
S íme sorsod újonnan a porba tipor,
Nem a sors, nem a sors, de saját fiaid
Akaratja, mi újra lealacsonyít.
Ez a vétek amily cudar és iszonyú,
Iszonyúbb legyen érte az égi bosszú!
Lealázod-e, oh haza, szent fejedet?
Piszok ülje a hír koszorúja helyett?
Mielőtt az erőszak igába fogat.
Kaszabold le, hazám, nyakadat te magad.

József Attila:
PETŐFI TÜZE
Falvát megőrült népe lerombolá,
házunk az nincs, fél fal, ha mi megmaradt,
gonosz Tél van s e kis családnak
tüze Petőfi - az Eszme hol van?
Petőfi Sándor, Tégedet ünnepel
a jajgató nép s a süket elnyomás,
de nagy lelked tüzét az Eszmét,
cifra, hideg lobogás takarja.
Ó, ünnepelvén, mélyre temettek el!
Petőfi Sándor, ámde azért nyugodj:
Az Eszme ég, az elnyomottak
büszke szívében örök dalodra.
És égni fog, mert nagy hitem újítja meg:
Világszabadság! - így köszönök. Vezér,
s örömtelen tizennyolc évem
szent lobogója elődbe hajlik.

Tegye láncra a zsarnok holttetemet,
Diadalma legyen temetői menet.
Hol elásnak, a domb neki trónja legyen
S gyakoroljon erőt síri férgeiden!
De te, oh haza, nem hagyod el magadat.
Haragod tüze arcaidon kigyulladt.
Kezed ott van a kardon, a markolaton...
Ki fog élni, ha nem te, dicsőn, szabadon?
Szaporán ide, kedvesem, ajkaidat,
S te fiú, szaporán ide a poharat!
Mire elfogy a bor, mire csattan a csók,
Jeladásra emelhetik a lobogót.
Haloványul a gyáva szavamra... dalom
Viharodnak előjele, forradalom!

(1848. augusztus)
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SZABADSÁGHARCUNK ÉVFORDULÓJÁRA
Most a másfélszáz éves évfordulóra készül az ország, és reméljük, méltó lesz a megünneplés is! Sokféle viszszaemlékezés látott napvilágot ezzel kapcsolatban. Most pillantsunk bele egy tiszamenti kis falu életébe, hogyan
érintette őket a „hadjárat". Fennmaradt a falu papjának néhány oldalas feljegyzése, lapozzunk bele ebbe!

A kézzel írott
„Az 1848^9-1 hadjáratnak nagy
mértékben ki volt téve Csege község,
amennyiben a tiszai vonal megvédése volt a
feladat.
Mindjárt márciusban az örökre emlékezetes márciusi nagy napok után kezdetét
vette a nemzetőrség felállítása. Háromszínű
kokárda díszítette az egyszerű földmívelők
mellényét, folyt a toborzás, hangzottak a
„Talpra magyar" buzdító hangjai!
Különösen az országgyűlés Pestről
Debrecenbe visszavonulása után lett élénk a
tiszavidék, 1849 elején. Január hó folyamán
megjelent községünkben - által utazóban Kazinczy Lajos tábornok 6-8 ezer főből álló
táborával. Márcz. hó 8-9-10-én Pöltenberg
tábornok állomásozott itt mintegy 10.000
emberrel. A tábornok és törzskara nálam
szállásolt és nyert ellátást, hús-kenyér volt
szekér-számra, mely a tábort követte, csak a
hozzávalót adták hozzá és készítették el
nőm és cselédeim.
Ugyanakkor itt állomásoztak a Debrecen-Péterfia utcai nemzetőrök, mintegy
900-an, kiknek a tiszavonal védelme volt
megbízatásuk. Ezeknek tisztjei is nálam
laktak és nyertek teljes ellátást.
Majd fordult a kocka, bejött a
muszka, elébb már Tokajnál által kelve a
Tiszán, június folyamán megfordult ugyan
Debrecenben, de vissza is vonult. EpeijesKassa-Miskolc vidékén folytak a csatározások folytonosan.
Végre Fürednél - hol Korponai ezredes állt őrt mintegy 8-10 ezer emberével,
de azt meg nem védhette - tört által a Tiszán a muszka roppant táborával, mintegy
80-100 ezer emberrel. Kezdetben célja volt
a Hortobágyon keresztül folytatni a hadjáratot Debrecen felé, de tanácsolták a vezetők-

vele! Ne olyan fennyen szólt a felelet - , mert
elfogatom s a táborommal
viszem, úgy is vannak itt a
táborban az úrhoz hasonló
rebellisek! Most meghagyom - folytatta tovább - ,
úja le lázító beszédeit,
küldje ej Drevenyák ő
nagyságának Debrecenbe,
azon jegyzék mellett, hogy
azokat vissza vonja. Máig
is küldöm! Máig sem
vontam vissza.
Aug. 1-én indult
innét a tábor B.új város felé
s így fejlődött ki másnap a
eredeti feljegyzés egy részlete
debreceni
szerencsétlen
csata. A főtábor elvonulásával itt maradt még a híd
nek, hogy kényelmesebb lesz az út a Tisza
mentén, Egyeken-Csegén-B.Újvároson által, a Tiszán, melyet ők állítottak hajókból,
hol vizet a Tiszában, kutakat a tanyákon mintegy 8000 fős fedezettel egy generális
jobban találnak, mint a nagy pusztákon. És alatt. Nagyszerű látvány volt, amikor az
úgy lett, július hó 29-én reggel - vasárnapi utczán dörgött végig a 200-at meghaladó
napon - elindulva Füredről 8-9 órakor ért a ágyú, melyet egyenként 4-4 különböző színű
tábor Csegére, vezetve gr. Forgách Sándor - ló húzott.
Jött még későbben Borsod megyéből
Zichy-Szirmai-Dre venyák-Dobránszky által.
A fóvezér Paskevics nálam, ideigle- - Kövesd felől - a betegek tábora, nyomones parókhiámon lett bequártélyozva, a vele rult, nyavalyás nép! Itt a falu körül kétvolt Konstantin muszka hg. egy szomszéd háromszázat bizonyosan temettek el közü'sidó háznál; a falu házai megteltek kato- lük. Végre 12-13 nap múlva az utolsó
nákkal, amennyi csak beléjek tért, a nagy muszka is eltávozott".
Szerepel a feljegyzésben az is, hogy
tömeg azonban a falu körül - elkezdve a
Kismajortól a Beizsenyes rétig körül - a egy muszka katona elbújt, majd előmerészkedett, és az egyik uraságnál cselédnek állt.
Tisza parton táborozott.
A
község határának nagyobbik hányadát
Aznap délután és másnap lovas kozákok a falu határában levő gulyákat össze- kitevő uradalmak gazdái is kérték volna
terelték a Tiszához, lelövöldözték, felkon- > veszteségeik, káraik megtérítését, de erre a
colták és a Tisza partjába vájt ezer meg ezer muszka fővezér kurtán megválaszolt: „azt
katlanban megfőzték s megették! Nem volt majd az osztrák császár Őfelsége fogja
tulajdona senkinek, ellent nem állhatott megtéríteni!"
A visszaemlékezés itt azzal a jámsenki, mert ha valaki ezt tenni merészelte
volna, életével játszott. Felemésztették a bor óhajjal zárul: „Vajha soha többé ilyen
határban még kint levő minden veteményt, időket ne érjen meg e község népe!" Bizony
takarmányt. Elmenetelük alkalmával, aug. átélt a tiszavidék népe azóta talán még
1-én pusztán maradt a csegei határ. A lako- ennél nehezebb időket is. Szembeszálltak a
sok 'sidó tolmács segedelmével könyörög- román király csapataival, akiket az antant
vén kérték marháik árának megtérítését; így hatalmak küldtek ránk 1919-ben, itt a kökegyelemből 114 db. marha ára meg lett zelben dúltak a nagy páncélos csaták a
térítve, nagyság szerint 20-40 koronájával - második világháborúban. A tiszai átkelésért
ott is és a mi városunk határában is sok
veszett fejszének nyele!
Egy a vezetők közül - Dobránszky névtelen katona pusztult el... Túlélték ők is
Adolf - aug. 3-án délután engem hivatott 150 évvel ezelőtt, túléltük mi is, ami ránk
magához. Szememre hányta, hogy hallja! én volt mérve, de annyi „túlélés" után csak jó
is lázítottam katedrámról a népet, elszántan volna egy kis boldogabb jövőben bízni.
feleltem: tettem, meg kötelességem volt
Pethő Bálint ref tiszacsegei lelkész
kihirdessem a kormány parancsolta felhívásokat. Parancsoljon velem, mit hirdessek ki, (1846-1891) naplórészlete, korabeli helyesmeg teszem most is mert kénytelen leszek írással közölve.
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150 ÉVE TÖRTÉNT
Minden évben megünnepeljük március 15-ét. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a mellünkre, s emlékezünk az 1848-as forradalom
ifjaira, az 1848^9-es szabadságharc hőseire.
Az idei megemlékezés talán még ünnepélyesebb, hiszen éppen
150 évvel ezelőtt győzött vér nélkül a pesti forradalom, s alakult
meg az első független, a parlamentnek felelős magyar kormány.
E kerek évforduló kapcsán vetélkedőre hívjuk lapunk olvasóit.

Az ünnepi játékban részt venni kívánóknak egy 13+l-es TOTÓ-t
kell megfejteniük, s a helyesnek ítélt tipposzlopot (természetesen a
kérdés sorszámának jelölésével) eljuttatniuk (leadni vagy beküldeni) újságunk szerkesztőségébe (Törökszentmiklós, Kossuth u. 135.)
március 26-ig.
A helyes megfejtők között sorsoljuk ki a verseny díját, s a nyertes nevét áprilisi számunkban közöljük.

TOTO
1. Időben melyik forradalom
előzte meg közvetlenül a pesti
március 15-ét?
1. a milánói
2. a bécsi
x. a párizsi
2. Ki írta a nagyszerű forradalomról a következőket?
„Nagyapáink és
apáink,
Míg egy század
elhaladt,
Nem tevének
annyit mint mink
Huszonnégy óra
alatt.
1. Petőfi Sándor
2. Vörösmarty Mihály
x. Arany János
3. Mi volt a forradalmi szabad sajtó első terméke?
1.A 12 pont
2. A Függetlenségi Nyilatkozat
x. A Nemzeti dal
4. Kinek a mondata a következő sor, amely szállóigévé lett?
„Jelszavaink valának: haza

és haladás."
1. Arany János
2. Kölcsey Ferenc
x. Vörösmarty Mihály
5. Mit játszottak 1848.
március 15-én este a pesti
Nemzeti Színházban?
1. Petőfi: János vitéz
2. Vörösmarty: Csongor és
Tünde
x. Katona József: Bánk bán
c. művét.
6. Ki volt az első felelős
magyar minisztérium elnöke?
1. Batthyány Lajos
2. Deák Ferenc
x. Kossuth Lajos
7. Mikor szentesítette a király, V. Ferdinánd a pesti forradalom vívmányit, az 1848-as
törvényeket?
1. 1848. március 21-én
2. 1848. április 5-én
x. 1848. április 11-én
8. Ki írta a Nemzetőrdal c.
verset?
1. Arany János
2. Petőfi Sándor

x. Vörösmarty Mihály
9. Kiről vallotta Kossuth a
következőket?
„Ujjait a kor ütőerére tevé,
és megértette lüktetéseit; és
ezért; egyenesen ezért tartom én
őt a legnagyobb magyarnak..."
1. Wesselényi Miklós
2. Széchenyi István
x. Petőfi Sándor
10. A tavaszi hadjárat erdélyi győzelmei kinek a nevéhez
fűződnek?
1. Görgey Artúr
2. Damjanich János
x. Bem József
11. Melyik város a magyar
szabadság őrvárosa, ahová a
kormány átköltözött, s ahol a
tavaszi hadjárat győzelmei után
az országgyűlés elfogadta a
Habsburg-ház
trónfosztását,
Magyarország függetlenségét és
Kossuthot
kormányzó-elnökké
választotta?
1. Debrecen
2. Kecskemét
x. Nagyvárad

12. Mikor született meg a
Függetlenségi Nyilatkozat?
1. 1848. szept. 29-én
2. 1849. március 5-én
x. 1849. április 14-én
13. Mikor ért véget az
1848-49-es szabadságharc?
1. 1849. július 31-én
(Segesvár)
2. 1849. augusztus 9-én
(Temesvár)
x. 1849. augusztus 13-án
(Világos)
13+1. Melyik (európai)
költő írta a magyar szabadságharcról a következő sorokat?
„Lehullt a végső bástya is,
Magyarország vértől piros
már."
1. Goethe
2. Heine
x. Botev
Rejtvényünkhöz
időtöltést kívánunk!

kellemes

Összeállította: Fehérné K. I.

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
150. ÉVFORDULÓJÁNAK VÁROSI RENDEZVÉNYEI
19 óra: „Szabadság, szerelem..." címmel zenés válogatás Petőfi Sándor
1998. MÁRCIUS 13. PENTEK
10 óra: Ünnepi műsor és szoboravatás a Bercsényi Miklós verseiből a Városi Művelődési Központ pódiumtermében.
A műsort követően rock koncert a Beat Box együttes közreműködésével.
Gimnázium tornatermében, illetve iskolaudvarában.
11 óra: Megemlékezés és koszorúzás a Kossuth út 48. sz.
1998. MÁRCIUS 15. VASÁRNAP
háznál lévő Kossuth emléktáblánál.
13. óra: Megemlékezés és koszorúzás a Kossuth út 127. sz. 10 óra: Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban.
Ünnepi Szentmise a Katolikus Főtemplomban.
házon elhelyezett Kossuth emléktáblánál.
„Pilvax kávéház" a Városi Művelődi Központban.
15 óra: Megemlékezés és koszorúzás a Katolikus temetőben
11,20 óra: Ünnepi nagygyűlés és koszorúzás a Kossuth téren.
az 1848-as emlékműnél.
1998. MÁRCIUS 14. SZOMBAT
10 óra: Éneklő Ifjúság - kórusszemle a Városi Művelődési
Központban.
16 óra: „Pilvax kávéház" a Polgári Kör rendezésében, a
Városi Művelődési Központ 5-ös helyiségében.
17,30 óra: „Történelmi pillanatok" a képző- és iparművészeti
alkotásokban címmel kiállítás a Városi Művelődési Központ
pincegalériájában Pató Róza szobrászművész és Forrai Henrik fegyverkovács munkáiból.
18,30 óra: Gyertyagyújtás a Kossuth szobornál.

ISKOLÁINK, INTÉZMÉNYEINK
PROGRAMJAI
Kölcsey Ferenc Altalános Iskola
A Kölcsey Napok rendezvénysorozat keretében:
- rajzpályázat a város általános iskolás korú gyermekeinek, címe: „Az én
Petőfim"
- komplex műveltségi vetélkedő; témája: a reformkor és a forradalom
- iskolai ünnepség: március 13-án 11 órakor
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Hunyadi Mátyás Altalános Iskola
- A néppel tűzön-vízen át" - szavalóverseny Petőfi verseiSZALAGAVATÓ ÜNNEPSÉG
ből. Döntő: március 12-én 11 órakor
- Fényesebb a láncnál a kard..." - iskolai rajzpályázat a
ÉS TABLÓBÁL A BERCSÉNYIBEN
Petőfi versek illusztrációjából Megnyitó: március 12-én
11 órakor
Február 21-én - szombaton - 61 végzős tanuló vehette át Felföldi
- iskolai ünnepség: március 13-án 12 órakor
Zoltán (IV. a) és Nagy Sándor (IV. b) osztályfőnököktől a „Maturanda" és
„Maturandus" szalagokat, meghitt ünnepség keretében. A tornateremben
Petőfi Sándor Altalános Iskola
rendezett esemény „telt házáról" a szülők, hozzátartozók, barátok és az
- március 7-én általános iskolások törökszentmiklósi sakk- iskolatársak gondoskodtak. Ujj Réka szavalata után az ugyancsak
bajnoksága
„kisgimis" Juhász Tamás köszöntötte a lassan távozni készülőket - az itt
- március 9-től a Petőfi Napok keretében: tantárgyi verse- maradók nevében. A szalagtűzés után Szentpéteri Dóra IV. a osztályos
nyek, szülők fóruma, versmondóverseny, énekverseny
tanuló gondolát- és érzelemgazdag reflexiója nagyszerűen illeszkedett az
ünnepség jelképes mondanivalójához: érettséget tükröző, rendezett szavai- iskolai ünnepség: március 13-án 11,30 órakor
ra nem lehetett nem odafigyelni. A továbbiakban dr. Fehér Imre rendezésében, Tóth Éva tanárnő díszlettervezése mellett Molière: Botcsinálta
Bercsényi Miklós Gimnázium
- március 13-án 10 órakor: „Magyar ének" címmel verses, doktor című darabját adta elő a lelkes „színtársulat". Az ünnepélyes rész
befejezéseként a IV.b osztályosok moldvai csángó táncot adtak elő, melyet
zenés, táncos ünnepi műsor
Gál András tanított be. A sort az „a" osztály angolkeringője zárta.
- Bercsényi Miklós szoboravatás
Valószínű, nagyon sokan jól érezték magukat; kár, hogy többen (nem a
Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkö- diákjaink közül) - megfeledkezve magukról - kárt tettek az intézmény
felszerelési tárgyaiban...
zépiskola
H. M.
- március 12-én: sportversenyek, Damjanich János emlékfutás Szolnokra
- március 13-án: ünnepi megemlékezés az iskola udvarán
Lábassy János Szakképző Iskola
- január 22-én már elindult az a vetélkedő-sorozat, amelynek 4. fordulója (döntője) egyben az iskola emlékünnepélye is lesz, március 13-án 10 órakor
Városi Művelődési Központ
- március 11-én 14 órakor: történelmi játszóház a pódiumteremben, Petőfi és Kossuth plakett, Kossuth címer készítés Pató Róza szobrász vezetésével
kokárda variációk, egyéb történelmi jelképek készítése
Helytörténeti Gyűjtemény
- február 24-től: Törökszentmiklós 1848-49-ben címmel
kiállítás tekinthető meg

M Á R C I U S 15-i P R O G R A M O K
VIDÉKEN

Képünkön a színdarab szereplői
Fotó: Dr: Fehér Imre

Tiszatenyő
március 13-án 9,30 órakor: Mesejáték gyermekeknek
március 14-én 14 órakor: KI MIT TUD? a hagyományőrzők
szervezésében
18,30-kor: Fáklyás felvonulás
március 15-én 10 óra: Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál

fényképész üzlet
FOTO ÁRVÁI

Kengyel

Kossuth L. út 155
Tel.: 390-162

március 14-én 18 óra: Fáklyás felvonulás a Szolnoki Helyőrségi Katonazenekar kíséretével
18,30-kor: Ünnepi beszédet mond Czédli Gyula polgármester
a kengyeli Általános Iskola műsora
19 órakor: Térzene
20 órakor: Tűzijáték
március 15-én 10,30-kor: Ökumenikus istentisztelet
Mise a hősökért a katolikus templomban.
11,30-kor: koszorúzás a Kopjafánál

Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban,
automata fényképezőgépek már 2.990 Ft-tól.
24 kockás színes film kidolgozását 1 órán belül teljesítjük.

Igény szerint ajándékfilm vagy dupla sorozat!
Minden hónap l-jén 1 db automata fényképezőgépet sorsolunk
a hívásra és nagyításra leadott filmek után.

A február havi sorsolás nyertes száma: 270 726
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KITÜNTETETT PEDAGÓGUSOK
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bercsényi Miklós Emlékplakettet kapott a gimnázium négy tanára, akik kiemelkedő
munkájukkal, segítő és támogató tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az iskola hírnevének növeléséhez. Egyikük már nyugdíjas, hárman pedig még mindennapi munkájukat végzik tanítványaik között. Ők meséltek indulásukról, törekvéseikről, eredményeikről.
Madarassy Éva magyar-orosz szakos ta- gát szerzett. Az Országos Középiskolai hatják nyelvtudásukat. Például jogászként,
nár ebben a gimnáziumban érettségizett. Tanulmányi Versenyeken német nyelvből a közgazdászként, a nemzetközi kapcsolatok
megyei fordulóra két tanulóm jutott be, kialakításában, vagy az Európai Unióhoz
Diákéveire így emlékezik:
- Akkoriban indult egy újszerű oktatási magyar nyelvből és magyar irodalomból való csatlakozásnál. Mivel megjelentek a
forma: az 5+l-es. A diákok öt napig tanul- pedig egy-egy. Számtalan iskolai ünnepélyt francia befektetők, így munkahelyteremtés,
tak, a hatodikon kijártak az iskolákba gyako- és előadást rendeztem az évek során. Na- munkavállalás szempontjából is előny a
rolni. Én a harmadik gimnázium elvégzése gyon szeretem a gyerekeket, belőlük merítek francia tudás.
- Van még egy nagyon fontos tevékenyután átmentem ebbe a pedagógiai osztályba. erőt az életemet kísérő sok-sok probléma
sége a tanulók közötti
A magyart a Bethlen úti, az oroszt a Hunyadi elviseléséhez!
* * *
- Körülbelül 16 éve vagyok közönségúti iskolában gyakoroltuk. Tanárhiány lévén,
Vincze
Jusztina
francia-orosz szakos ta- szervező az iskolában, és igyekszem a tanuérettségi után képesítés nélkül kineveztek
bennünket tanítani. (Mennyi minden meg- nárnő huszadik tanévét tölti a Bercsényi lók figyelmét felhívni a kulturális értékekre.
* * *
Gimnáziumban.
Kisújszálláson
változott azóta!) Én a Fegyverneki 2. sz. Miklós
érettségizett.
Pályaválasztását
a
nyelvek
Nagy Sándor orosz-latin szakos tanár töÁltalános Iskolába kerültem. Nagyon kerökszentmiklósi. A Bethlen úti Általános
mény évek voltak, edzőtábornak is beillet- szeretetével indokolja:
- A nyelvek mindig nagy szerepet ját- Iskolába járt, majd a helyi gimnáziumba
tek. Ennek köszönhetően sosem voltak
került. Itt ismerte meg a latin
pedagógiai problémáim. Köznyelv szépségeit a „kiváló képesben Szegeden, a Juhász Gyula
ségű" Bükkfalvi Zoltán tanár úr
Tanárképző Főiskolán levelejóvoltából, akiről egy másik
zőként megszereztem a matanítványa, Sütő Péter a Jubilegyar-orosz szakos általános
umi Évkönyvben a következőket
iskolai tanári képesítést. Utána
írja: „A humán tárgyak tanára
Kunhegyesre kerültem, majd
emberileg is mélyen humanista.
Törökszentmiklósra. KollégiZoli bácsi nemcsak tanított,
umi nevelőként szereztem meg
nevelt is bennünket. Személyes
az orosz szakos középiskolai
példamutatásán keresztül, embetanári diplomát a debreceni
riességre és becsületre. Ez - talán
Kossuth Lajos Tudományegye- a tudásnál is nagyobb kincs,
temen. Ezután újabb továbbmelyet egész életünkre magunkképzések töltötték ki csekély
kal vittünk."
szabadidőmet: egyéves orosz
Ebben a régi tanítványok vele
komplex tanfolyam Debrecenegyütt valamennyien egyetérteben, egyéves nyelvi laboros
nek. További tanárai dr. Bánlaki
képzés, majd egy filmesztétikái
László és Száz Kázmér voltak.
tanfolyam, de ez már a szolnoki
Ketten a kitüntetettek közül
Az ő útja is a debreceni KosPedagógiai Intézet szervezésészottak
életemben. Kezdetben oroszt és suth Lajos Tudományegyetemre vezetett,
ben. Mindezt munka mellett elvégezni, nem
németet tanultam, középiskolás koromban ahol megszerezte a diplomát.
kevés erőfeszítést követelt.
- Anyanyelvünk után a második legszebb
- Úgy tudom, a nyarak sem teltek unal- pedig a franciával kezdtem foglalkozni.
Nagyszerű tanárom volt Ágotái László, nyelv a latin. De a háború után - sajnos masan!
- Nagy építőtáboros voltam. Műszakve- akinek sok tanítványa dolgozik a környező nem várt nagy jövő e nyelv tanáraira. Mégis
zető tanárként négy éven át vittem Bolyra gimnáziumokban. Nagy szeretettel gondolok ezt a pályát választotta!
- Igen. Valóban kevesen voltunk az
nyári mezőgazdasági munkára tanulókat, rá azóta is.
Az "egyetem elvégzése után a francia egyetemen, latint tanulók. Nem is indult
ahol három egymást követő évben 22-24
brigád között megszereztük az első helye- oktatásában nagy hagyományokkal rendelke- képzés, csak kétévenként. Debrecenben
ző Bercsényi Miklós Gimnáziumot választot- mindössze tizenketten végeztünk, de nagyon
zést.
tam. Akkor még működött itt a francia szívesen gondolok vissza ezekre az évekre.
- A tanulást csak nem tudta abbahagyni,
tagozat. Ez volt a döntő érv.
Ott szintén végtelen humánus tanáraink
pedig már volt része belőle bővenl
- Hogy gondol vissza az itt eltöltött első voltak, hálával őrizzük emléküket. Azóta is
- Igen. Jött a változások kora. 1990-ben húsz évre?
összejövünk kétévenként. A nagyszerű
kezdtem németet tanulni. Két év után közép- Szerencsés vagyok, mert idáig mindkét diákéveknek, azt hiszem, ez a legszebb
fokú nyelvvizsgát tettem, azután már saját szakomat taníthattam. Tavaly érettségizett bizonyítéka.
zsebből újabb egyéves tanfolyam követke- az utolsó oroszos csoportom, az idén már
Pályafutásomat a jászladányi gimnázizett, aminek eredménye a felsőfokú német csak mindenkori „szívügyemmel", a francia umban kezdtem, 1969-től pedig a Bercsényi
nyelvvizsgám. így most magyart és németet nyelvoktatással foglalkozom. Nagyon sok Miklós Gimnázium tanára vagyok. Még
tanítok kisebbeknek és érettségi előtt állók- kedves tanítványom volt idáig, akik megsze- most van egy oroszos osztályom - az utolsó,
nak is.
rették ezt a nyelvet, és sikeres vizsgát tettek ahol osztályfőnök is vagyok. Azután marad
Tanulóim elért eredményeiről is beszá- belőle. Jól szerepeltünk az Országos Tanul- a latin, a kisgimnáziumi osztályoktól fölfelé,
molhatok! Orosz fakultáción hét gyermekből mányi Versenyeken is. Többen lettek ta- végig.
öt középfokú, egy pedig alapfokú nyelvvizs- nárok, de az élet más területein is hasznosít- Hogy viszonyulnak tanítványai ehhez a
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„holt nyelv"-nek nevezett, de az általános tudományi Társaság által szervezett országos
latin nyelvi versenyen is volt egy tanulónk
műveltséghez olyan fontos nyelvhez?
az országos döntőben.
- Sok tanulóval sikerült megszerettetíme, három életút egy-egy része szerénem. Többször voltunk a megyei versenyek
eredményes szereplői-, de eljutottunk az nyen, dióhéjban összefoglalva, de hatásuk és
OKTV döntőjébe is, ahol különböző helye- eredményeik felmérhetetlenek. Szereplői az
zéseket sikerült elérnünk. Két éve az Ókor- indulásukat és sikereiket régi kedves tanára-

99

iknak tulajdonítják, miközben ők ugyanígy
válnak meghatározóivá ébredező pedagógushivatásoknak, tanítványaik körében. Az
elismeréshez mi is szeretettel gratulálunk
mindnyájuknak!
(Hajnal Jné)
Fotó: dr. Fehér Imre

Úgy tartom, hogy a költő szűrő. Szíve, lelke, szelleme szűri át
a világmindenséget..."

„Budapesten születtem, Fegyverneken nevelkedtem és éltem hosszú ideig" - kezdi a
bemutatkozást Németh Erzsébet költő, aki már korábban elküldte névjegyét. Újságunkban egy alkalmi verssel köszöntötte ötvenéves iskoláját, melyről prózában így vall: „Az
általános iskola elvégzése után szinte természetesnek tűnt, hogy a törökszentmiklósi
gimnáziumban tanuljak tovább. Szerettem odajárni, és máig szeretem azt a vidéket. Míg
a fegyverneki évek a gyerek-, majd felnőttkor éveit jelentették, addig a törökszentmiklósiak az eszmélés évei voltak. Ott és akkor kezdtem igazán rácsodálkozni a
világra."
Az első versét 1966-ban publikálta az Ifjúsági Magazinban. Később a Szolnok Megyei Néplap közölt néhányat, majd a hetvenes években sorozatban jelentek meg versei a
Magyar Ifjúságban.
„Több antológia, megyei újság, majd 1992-ben önálló kötetem is kiadásra került folytatja bemutatkozását. - Időközben Ernára változtattam az Erzsébetet (a Megkövült
varázslat c. kötete is Németh Erna név alatt látott napvilágot). Az utóbbi években azonban »megtértem«, hátha »Erzsébetül« többen értenek.
Most itt élek és dolgozom, ahol születtem - Budapesten. Talán így ér össze életemben a kezdet és a vég...? A hetedik kerületi Baross Gábor Általános Iskolában tanítok, és
olvasószerkesztője vagyok a Lant című folyóiratnak. Idén talán újabb kötetem is megjelenik. Úgy tartom, hogy a költő szűrő. Szíve, lelke, szelleme szűri át a világmindenséget.
A természetet, emberi érzéseket, hangulatokat, vágyakat, szerelmet, halált, magányt,
szenvedést, átkot, nélkülözést, hitet - így juttatva el másokhoz már letisztult, szavakban
lezáratlan világunk s az élet hordalékait, bemutatva immár ünnepi áldozatát is: a verset.
„N. E. példát mutató költészetet művel. A szabad vers és a kötött vers találkozási
pontjánál megalkotta azt az új formát, amely átívelve szintetizálja eggyé ezt a látszólag
kibékíthetetlen kettősséget" - így jellemzi verseit a szerkesztő.

(S)

Kiegészítés - helyesbítés
Múlt havi számunkból, az Új méhészszervezet Törökszentmiklóson c. cikkből (11
M ) sajnálatos módon kimaradt a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripar
Szakközépiskola igazgatójának, Túri Ignácnak a neve. Ő lett az új szervezet elnöke is
Ugyanebben a cikkben a tanműhely helyett tanméhes a helyes szó.
Februári számunkban közöltük az általános iskolás KI MIT TUD? városi fordulóját
tiemelkedő teljesítményt nyújtó, helyezést elérő versenyzők névsorát, eredményeit
Sajnálatos módon két kategória kimaradt a felsorolásból. A hiányosságot pótoljuk, é;
ermészetesen gratulálunk az alábbi győzteseknek, helyezetteknek.
Modern tánc:
II. Karakas Zsuzsanna 3.d. o. (Kölcsey)
4. b. o. (Bethlen)
m. 3. c. o. (Bethlen)
Néptánc:
I. 4. b. o. (Bethlen)
ü. 3. c. o. (Bethlen)
in. 2. c. o. (Bethlen)

FALU
Töltés mellett csenevész cserjés.
Szélnek, porfogónak elég.
Ráncos és fonnyadt mint tehéntőgy,
melynek kiszívták tejét.

A hatok mögött éhes torokkal
panaszkodnak a libák.
Rücskös a levegő: - valami új elem forrong kesernyés és zilált.

Megfakult istálló vészjelként sistereg,
szikrát hány a taijagos ködbe.
Silány fakorona hullatja csorbult haj tűjét
a meztelen völgybe.

Hű komondor: szalad elébem
sáros, göcsörtös kocsiút.
Tágas karámban most hangol
éppen egy zetor. Azután tovazúg.

Itt láttam először színén, visszáján
pogány és keresztény embert,
kit az örökkévalóság
ezer küzdelemre szentelt.

Rég volt. Zord börtön a lecke,
falusi tananyag.
Rajta élesítem most is
megcsorbult szavamat.

S hű komondor: szalad elébem
sáros, göcsörtös kocsiút.
Tágas karámjában most hangol
éppen egy zetor. Azután tovazúg.

Megjelent Németh E.: Megkövült varázslat
c. kötetében, 1992.

A pontatlanságért olvasóink és az érintettek elnézését kérjük.
Szerkesztőség
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SZAKÁL KÁROLYNÉ
(1936-1998)

Szomorúan vettünk búcsút ismét egy tanártársunktól, iskolánk volt igazgatójától.
Hitetlenül, megdöbbenve
álltunk a tanáriban, nem
tudtuk a váratlanul jött ha' lálhírét elhinni. Friss volt
mindannyiunkban még a
decemberi nyugdíjas találkozó kellemes, meghitt
élménye, ahol ő is jelen volt.
Örült a találkozásnak, hálás
volt a tekintete, hogy nem
feledkeztünk meg róla.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában közel 10
évig volt igazgató. 1974-ben
helyezték
iskolánkba
a
nyugdíjba vonuló Sindelár

László igazgató helyére.
Előtte 15 évig dolgozott a
pedagógus pályán. Tanított
Kuncsorbán, Tisza-tenyőn
és 6 évig a Petőfi úti Általános Iskolában. Innen került
az akkori Városi Tanács
Művelődésügyi Osztályára,
ahol 5 évig dolgozott. Valószínű örömmel, de félve jött
hozzánk, egy nagy iskola
igazgatójának. Belső fegyelmezettsége, tudatossága
és kemény munkabírása az
első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt mindenki előtt.
Példa marad előttünk örökre
emberi tartása, megbízhatósága.
Sokirányú, színvonalas
munkájáért több megyei és
országos elismerésben részesült. Iskolánk szakmai jó
híre, tanítványaink sikere az
ő igazgatósága alatt tovább
erősödött. Az új iskolaépület

építése, beindítása hatalmas
erőfeszítést igényelt tőle.
Lemondása után - munkája elismeréseként - megkapta a „Címzetes igazgató"
címet.
A vezetői munkája mellett a tanítást is ugyanolyan
tudatosan és következetesen
végezte. Szerette a gyerekeket. A megfeszített igazgatói
munkát 10 év után, egészségügyi okok miatt abbahagyta. Ezután magyartörténelem szakos tanárként
is bizonyította tiszteletre
méltó emberi tulajdonságait.
Példásan, lelkiismeretesen,
mindig mindent pontosan
elvégző kollégánk volt még
7 évig. Az új iskolavezetést
tapasztalatával mindenkor
segítette. Példát mutatott
abban is, hogyan kell méltósággal visszavonulni.
1991-től, 3 évig nyugdí-

jasként - mint napközivezető - segítette az iskolát,
hallatlan munkabírással és
lelkiismeretességgel dolgozott. A nyugdíjas találkozón
meghatottan mesélte el,
hogy mennyi szeretetet és
ragaszkodást kapott a külterületi gyerekektől.
Tudtuk, hogy voltak kisebb-nagyobb egészségügyi
problémái, de ezt is nagynagy fegyelemmel viselte.
1995-től már nem vállalt
iskolai munkát. Otthonában
is nagyon sokat dolgozott,
példás feleség, fiait, unokáit
szerető, aggódó édesanya,
nagymama volt.
Nehéz szívvel, fájdalommal vettünk búcsút tőle.
62 évesen távozott.
Ferencz Jánosné
Dr. Szabó Jánosné

TEMETKEZÉS

HALOTTAINK
(FEBR. 2-TŐL FEBR. 25-IG.)
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN!

Id. Kontos József (72), Bajusz József (59), Husi Béla István
(69), Polgár András (64), Tokaji Bálintné Banka Erzsébet
(76), Szebenyi Pál (68), Faragó Alajosné Kontos Erzsébet
(86), Baricza Géza (40), Purgel Istvánné Kovács Magdolna
(40), Újlakán István (51), Holló Ferencné Buczkó Katalin
(87), Lajkó Imre (59), Igaz László (38), Boda János (Óbala,
73), Csajági Sándor (Tiszapüspöki, 88), Tuka Jánosné Benedek Margit (T. püspöki, 84), Tóth László (T.püspöki, 58),
Hegedűs Jánosné Magyar Terézia (T.püspöki, 77), Csík János
(47), Fehér József (60), Mészáros József (76), Fodor Józsefné
Kovács Jusztina (81), Tákos Sándor (61), ifj. Pál Illés István
(43), S. Varga Imréné Turcsányi Piroska (86), Szilvás Ferenc
(65), Cs. Szabó Illés (83), Muszka Sándor (82), Gőz Józsefné
Atkári Margit (66), ö. Kiss Imréné Serfőző Ilona (70), Sütő
Zoltán (92), Rácz Elekné Farkas Terézia (50).

A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel
segítünk

Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

POSTA

BT

ÜZLETEI:

Kossuth L. út 184.TeI.:394-115
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586
Erdős L 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.

Nyugodjanak békében!
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor
díjtalan kiszállítással!
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A JOGNAK ASZTALANAL SM&l tsss.
Egy, a munkaügyi döntéseinek jogszerűségére mindig figyelő, korrekt munkáltató kérdése: „Akkor végül mennyi most a felmondási tilalom időtartama? " arra késztetett, hogy áttekintést adjak a Munka Törvénykönyvének utóbbi időszakban történt egy-két lényegesebb
változásáról.
A Munka Törvénykönyvének használói felmondási tilalom a munkavállalót. Július 1- is. A legfontosabb hogy ez a szabályozás,
hozzászokhattak a változatossághoz, hisz ' tői azonban változott a szabályozás, és a amely eddig a Foglalkoztatási Törvényben
1992. májusától napjainkig már több, mint felmondási tilalom követő időtartama attól volt található, átkerült a Munka Törvényhúsz alkalommal változott meg a törvény függ, hogy mennyi ideig volt megelőzően könyvébe, és a 94/A. §-ba lett becikkelyezve.
szövege, és ismereteim szerint a jövőben is a távol a munkavállaló. Ha a betegség miatti Változtak a létszámkorlátok, így a munkáltaváltozás lesz a legjellemzőbb állandója "en- keresőképtelenség gyermek ápolása miatti tó állományi létszámától függ mostmár az,
nek a törvénynek. A legutóbbi változásoknak táppénz, stb. időtartama 15-30 nap között hogy milyen létszám minősül csoportos
egy része már hatályba is lépett 07. hó Öl- volt, akkor csak 15 napig illeti meg ez a létszámcsökkentésnek, ha 30 napon belül
től, más részét pedig 09. hó 01-től kell csak felmondási tilalom a munkavállalót, abban szünteti meg a munkaviszonyt a munkáltató
alkalmazni.
az esetben viszont, ha a távolléte meghaladta rendes felmondással. (Pl. 20-99 foglalkoztaMinden munkáltatót és munkavállalót a 30 napot, továbbra is 30 napos a felmon- tott esetén már 10 fő is.) Változtak a munkáltató teendői a csoportos létszámcsökkentés
érintenek a már hatályba lépett alábbi legfon- dási tilalom.
tosabb változások:
Fontos változás történt a rendkívüli fel- esetén, egyrészt nőttek kötelezettségei a
A munkáltatói rendes felmondás jogin- mondás szabályozásánál is. Eddig a rendkí- munkavállalókkal szemben, másrészt csöktézményénél kerül taglalásra a felmondási vüli felmondás jogát az alapul szolgáló okról kentek bejelentési kötelezettségei, már csak
tilalom 90. §., amely szerint a munkáltató való tudomásszerzéstől számított 3 munka- a 30 napos bejelentési kötelezettség terheli.
nem szüntetheti meg rendes felmondással a napon belül lehetett csak gyakorolni, ami egy Változatlan és fontos viszont az a szabály,
munkavállaló munkaviszonyát a betegsége igen rövid határidő volt, és - esetenként - hogy abban az esetben, ha a csoportos létmiatti keresőképtelenségének időtartama - gátjává is vált e legsúlyosabb intézkedés számcsökkentésről 30 nappal előre nem
amely max. 1 év, gümőkóros megbetegedés körültekintő alkalmazásának. A hatályos értesíti írásban a munkáltató az érintett
esetén 2 év - a beteg gyermek ápolására szabályok szerint jelentősen megváltozott ez munkavállalókat, akkor érvénytelen lesz a
igénybe vett táppénzes állomány, a közeli a szubjektív határidő, és ma már a rendkívüli rendes felmondása! Ugyancsak érvénytelen
hozzátartozó otthoni ápolására kapott fizetés felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló lesz a rendes felmondás csoportos létszámlenélküli szabadság, továbbá a terhesség, a okról való tudomásszerzéstől számított 15 építés esetén - ez új szabály - „ ha előtte a
szülést követő három hónap, a szülési sza- napon belül lehet gyakorolni. Nem változott munkáltató nem kezdeményezi a 94/A § (3)
badság, ül. a gyermek gondozása céljából viszont az objektív határidő, tehát továbbra is bekezdésében írt konzultációkat! Megváltozkapott fizetés nélküli szabadság, a sor- és csak az ok bekövetkezésétől számított 6 tak a csoportos létszámleépítések szabályai a
tartalékos katonai szolgálat időtartama alatt. hónapon belül - bűncselekmény elkövetése közalkalmazottak vonatkozásában is, amit a
Az eddigi szabályozás szerint a fenti időtar- esetén a büntethetőség elévüléséig - lehet Kjt részletez.
tamot követően - függetlenül a távollét gyakorolni a rendkívüli felmondást.
Dr. Vincze Imre
hosszától, akár pl. 1 nap táppénzes állomány
Lényeges változás történt a csoportos létMunkajogi szakértő
esetén is - még plusz 30 napig megillette a számleépítések bejelentésével kapcsolatban

R E N D O R S E G I HÍREK
A statisztikák szerint az év
első két hónapjában meglehetősen sok bűncselekmény történt a
városban és vonzáskörzetében.
Jellemző, hogy február 15-ig
hetvennél több bűnesetben kellett az illetékeseknek eljárni,
mint az elmúlt év hasonló időszakában. Az okok között elsősorban nem a többletjavak megszerzésének szándéka, hanem az
úgynevezett megélhetési bűnözés
szerepel.
*

Az utóbbi időszakban is törtek fel a város két szélén található hétvégi házakat. Miután a
rendőrség fokozottan figyelmet
fordított e területre, a tettesek
közül többen rendőrkézre kerültek. Február első hetében a kapitányság nyomozói éppen a város
külső területeit járták, amikor
gyanús kerékpárosokra figyeltek

fel: az igazoltatás során az egyik
személynél néhány képeslap is
volt, más nevére címezve. Hamar kiderült, hogy az egyik
„Bermuda-háromszögben" található hétvégi házból származnak a
lapok, ahová kettesben betörtek.
Ez esetben értékek eltulajdonítására nem került sor. Az elkövetők
szabadlábon védekezhetnek.
Fiatalkorúak egy csoportja
viszont a „MEZŐGÉP" melletti
hétvégi házakat fosztogatta a
közeli hetekben. Megesett, hogy
ugyanabba a házba többször is
betörtek. Komolyabb értékek
ezekben az épületekben sem
voltak, elvitték hát a kevésbé
értékeseket. Magyarán, amit
megfogtak, azt el is vitték. Egy
ideig nem volt eredménye a
rendőrségi akcióknak, mígnem
kézre kerültek az elkövetők. Az
ügy kapcsán a Rendőrkapitányság

illetékesei kezdeményezték egy
fiatalkorú intézeti elhelyezését, a
többiek szabadlábon védekezhetnek.
*

elején a kora reggeli órákban a
rendőrök három, Szolnok felé
bandukoló férfira figyeltek fel.
akik a hátukon zsákokat cipeltek.
Az ellenőrzés és a kihallgatás
gyorsan bebizonyította : a zsákokban található tányérok (!) egy
városban lévő házból származnak, ahová illetéktelenül - egyszerűen berúgva az ajtót - behatoltak. Az elkövetők szabadlábon
védekezhetnek.

Eljárás van folyamatban egy
fiatalkorú zsaroló ellen, aki
felsőtagozatos
iskolatársától
követelt 1000-2000 forintot: nem
teljesítés esetére fizikai megtorlást helyezett kilátásba. Mindezt
a gyermek édesapja jelentette be
*
február közepén a rendőrségen,
miután joggal aggódott gyermeke
Egy részeg garázda férfi febtesti és lelki épségéért. A gya- ruár derekán tizenkét ablakot
núsítottat a rendőrség kihallgatta, zúzott be a Bocskai utcában,
aki tettét csak részben
ismerte el. miután szóváltásba keveredett
*
egy ott lakóval. A lakás tulajdoA városba „keveredett" két nosa egy seprűnyéllel verte viszhajléktalan - B. András és társa sza a betolakodót. Az ittas férfi
- , valamint egy szajoli lakos könnyű sérüléseket szenvedett,
ellen eljárás van folyamatban, miközben 20 ezer forint kárt
betöréses lopás miatt. Minderre okozott.
úgy derült fcny, hogy február
II. M.
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FARSANGI MULATSAG AZ ISKOLABAN
Iskolánkban már sok éve hagyomány a farsangi mulatság megrendezése gyermekeink számára. Az idén egy nappal a farsang
farkának kezdete előtt tartottuk az Ipolyi téri épület ebédlőjében. Az előkészületekből minden osztály kivette a részét: már hetekkel, napokkal előbb gyűjtögettük a zsákbamacska és tombolatárgyakat, és készítettük a dekorációt, tervezgettük a jelmezeket
Mindezek az előzetes feladatok egyúttal rá is hangoltak szülőt, nevelőt, gyermeket egyaránt a vidám karneváli hangulatra.
Szombaton délelőtt az 1. és
3. osztályosok, délután a 2. és 4.
osztályosok mulatoztak. Reggel
zsúfolásig megtelt a tornaterem
öltözködő
gyerekekkel
és
segítkező szülőkkel, nagyszülőkkel.
Rendhagyó módon az idén
műsorral nyitottuk meg a mulatságot. Az elsősök A hatrongyosi
kakasok, a harmadikosok A
kőleves című jelenetet mutatták
be. A két vidám mesejáték csak
fokozta a már amúgy is remek
hangulatot, így aztán a jelmezesek már igazi karneváli hangulatban vonultak fel, ötletességükkel, szépségükkel, illetve csúfságukkal kápráztatva
el a zsűrit.
A mókához hagyományosan hozzátartozó kalózokon, bohócokon, virágáruslányokon túl megelevenedtek a mesealakok,
mint Piroska, Szörnyella de Frász vagy
Pocahontas, és jöttek az eddig még soha

nem látott különlegességek is. Óriási sikere
volt a Meggybefőttnek, a Kézenálló bohócnak, akik ötletességükkel nyerték el a zsűri
tetszését. Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket az Iskola legöregebb tanulója,
aki azért bukik meg rendszeresen, mert
nagyon szeret iskolába járni. Nem kellett
félnünk az éhezéstől sem, hiszen a finom-

FARSANG HAVA

A hagyományőrző Hunyádi úti Óvodában február 2-án a
gyerekek több mint száz macival érkeztek az óvodába. Rita
óvó néni „sziklás-barlangos" díszlete előtt MACI KIÁLLÍTÁST rendeztek, így várva a szép időt. (Bal oldali kép)
Február 27-én pedig FARSANGI M U L A T S Á G O T tartottak, amelyet a szülők és az óvoda dolgozói szoktak szervezni
évente a gyermekeknek. Az ovisok párválasztás, télkergető
játékokkal, farsangi dalokkal és versekkel, táncokkal örvendeztették meg a publikumot. (Jobb oldali képek.)
A bevételből az óvoda tárgyi feltételeit szándékoznak
bővíteni. A gyermekek nevében - e helyütt is - szívből köszönik a szülők segítőkészségét az óvoda dolgozói.

ságokkal teli Hűtőszekrény is
eljött hozzánk. Hatalmas bottal,
ijesztő maszkban riogatta a
közönséget a Mohácsról érkezett
Busó. Sorolhatnám még, hiszen
a jelmezbe öltözöttek sora alig
akart véget érni.
A bíráknak nehéz dolga volt.
Amíg ők tanácskoztak, iskolánk
4 főből álló táncegyüttese, a
Spice Girls, majd Karakas
Zsuzsi szórakoztatta a vendégeket, a többi gyereknek is kedvet
csinálva a tánchoz.
Az eredményhirdetést a várva várt tombolahúzás követte,
melyen sok szép, értékes nyereménytárgyat,
tortát sorsoltunk ki. A bál természetesen
tánccal zárult.
Úgy tűnik, mindenki jól érezte magát,
hiszen még hétfőn is az élménybeszámolóktól volt zajos az iskola folyosója.
(V. M.)
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A LABDARÚGÓK HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK

- Sikerült-e megvalósítani a csapat
erősítésére vonatkozó terveket a téli holtszezonban?
- Sajnos, az erre irányuló elképzeléseink nem a vártnak megfelelően alakultak.
Elsősorban támadó, középpályás és csatár
posztra kerestünk játékosokat, és egy stabil
kapust is szerettünk volna átigazolni, de a
kiszemelt embereket nem sikerült megszereznünk.
- Az anyagiak miatt?
- Az átigazolásokhoz szükséges
pénzt elő tudtuk volna teremteni. Véleményem szerint az igazi ok az volt, hogy akiket
az első körben megkerestünk, nem találták
eléggé vonzónak a szereplést egy ilyen
helyezéssel bíró csapatnál. A sikertelenségben az is benne van, hogy a futball körül
nagyon forrong a világ - nem csak
Törökszentmiklóson. Nem tisztázott a profi
és amatőr klubok játékosainak helyzete
sem, és azt hiszem, hogy a sporttörvény
megszületése után ezek a futballisták beleértve a félprofiként játszókat is - keresni fogják a helyüket.
Az utolsó pillanatban mégis szerződtettünk néhány játékost: Katona Zoltán,
Németh Mihály, Lóié Ferenc és Molnár
László Cibakházáról tért vissza hozzánk.
Bukta Csabát Fegyvernekről, Rupa Jánost
pedig Kenderesről igazoltuk át. Időközben
két fő leszerelt, és olyan játékosokkal is

szerződést kötöttünk, akik már fél éve nem
álltak a csapat rendelkezésére. Ők a következők: Juhász Tóth László (Túrkeve), Sütő
János és Major Péter (Homok), valamint
Lóié Róbert (Tiszatenyő). A csapattól senki
sem távozott, Dékányra viszont családi és
munkahelyi okok miatt nem számíthatunk a
továbbiakban.
- Hogyan értékeli a felkészülési
időszakot?
- Az alapozást 20-25 fős létszámmal
kezdtük, ami szakmai téren biztató, hiszen
több játékos áll az edző rendelkezésére. A
fiatalok nagyon lelkesen készültek, és az
idősebbek is elvégezték az előírt feladatokat. A felkészülés és az előkészületi mérkőzések alkalmával tapasztaltak alapján úgy
ítéljük meg, hogy a rutinosabbak személyes
ráhatása kedvezően hat a csapatszellemre.
- Módosult-e a célkitűzés ősz óta?
- Reális esélyünk van arra, hogy
megvalósítsuk tervünket: a biztos bennmaradást a megyei I. osztályban, amely a 8.
vagy azt megelőző helyek valamelyikét
jelenti.
- Ehhez is pénz kell, a ConAvis támogatása viszont nem várható a jövőben...
- Terveinkben 500 ezer Ft szponzori
támogatás szerepel ez évben. Az önkormányzattól várható összegből - a reális
elosztást feltételezve - úgy gondoljuk, hogy
kétmillió Ft körül juthat a labdarúgásra. A

hiányzó rész pótlására vannak elképzeléseink. Lépéseket tettünk egy focisuli alapítvány létrehozása érdekében, melyet az
egyeztetések után rövidesen szeretnénk
bejegyeztetni. Szándékaink szerint a focisuli
a törökszentmiklósi, valamint a környékbeli
általános és középiskolás korosztályra
épülne, mintegy 200-220 tanuló bevonásával történne. Terveink hosszú távra szólnak.
Úgy gondoljuk, hogy egy 25 ezer lakost
számláló városnak minden időben ki kell
tudni állítania egy tehetséges fiatalokból
álló futballcsapatot. Tudjuk, hogy a jelenlegi körülmények között rövid időn belül
nem tudunk látványos eredményt produkálni, de bízunk abban, hogy a jövőben szervezett keretek között - nemcsak az
utánpótlás-nevelés területén kamatoztathatjuk a befektetett munkát, hanem szélesebb
alapokra helyezhetjük a labdarúgás finanszírozását is.
- Ha jól értem, szűkösnek bizonyulnak az eddigi források.
- A TSE és egyéb sporttevékenységek támogatását illetően nem szeretnék
beleavatkozni városi költségvetési dolgokba, de tennék néhány megjegyzést. Úgy
gondolom, hogy a sport ugyanúgy része az
emberek életének, mint a kultúra vagy más
területek, ezért egyenlő esélyt kellene kapnia. Az egészséges testmozgás feltételrendszerét minden önkormányzatnak meg kell
teremtenie, csakúgy, mint a művelődés, az
egészségügyi ellátás, stb. feltételeit. Azt
hiszem, hogy ez a túlzottan intézményi
szemlélet hosszú távon nem tesz jót a város
életének.
Sz. Zs.

TEREMLABDARÚGÁS

Városunkban minden évben fontos esemény a teremlabdarúgó-torna. így volt ez ebben
az évben is. A benevező 18 csapat öt hétvégén mérkőzött egymással.
A mérkőzéssorozat - mint a labdarúgás szerte a világon sok örömet, izgalmat, küzdelmet, vitát, indulatot váltott ki. Bizonyította, hogy a foci továbbra is igen népszerű Törökszentmiklóson.
Az előző évek sztárcsapatához - a Csató Dani vezette BerNexthez - mostanára több gárda is felnőtt. így a TSE három csapata, a Dahlander, a Szabadidő Központ, a Reál, a Gépfalu és az évek
óta jól szereplő Öregfiúk. A többi, megközelítően egyenlő erőt
képviselő együttes (Törekvés, Polgártársak, Szállítók, Juventus,
Cserebogarak, Öntöde, Dagober, Ferge FC, Lábassy) kiélezetté tette
a küzdelmet.
Az első mérkőzések alapján úgy látszott, hogy a kiváló játékosokat felvonultató Szabadidő Központ (Gecse, Katona, Rupa,

Lengyel, Rácz, Buru, stb.), valamint a Gépfalu (Barabás, Babella,
Gergely, stb.) ott lesz a végső elszámolásnál. Végül a legjobb négy
közé a hősiesen küzdő Öregfiúk, a fiatalságot képviselő TSE I. és
TSE ül., valamint a technikás Reál került.
Sportszerű mérkőzéseken dőlt el a döntőbe jutás, ahol a két
TSE csapat egymással mérkőzött, és a Porhanda Jánossal felálló
TSE ül. jutott a döntőbe. A másik ágon a Reál az Öregfiúkat utasította maga mögé. A harmadik helyért a két vesztes mérkőzött, és a
TSE I. könnyedén győzte le az Öregfiúkat.
A Reál-TSE Hl. döntő kiélezett küzdelmet, esetenként sportszerűtlen összecsapásokat hozott. A 2><20 perces játékidő után 4:4re állt a mérkőzés. A folytatástól a TSE visszalépett, így a mérkőzéssorozatot a Reál nyerte. A győztes csapat tagjai: Kenyeres, Fülöp,
Seres, Göblyös, Molnár, Csöke, Szabó, Csordás, Mátyás, Szilárd.
M. S.
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ATLÉTIKA
Országos ifi-felnőtt fedett pályás
ötpróba bajnokság
Január 30-án, pénteki napon az Olimpiai Csarnok látta vendégül a bajnokságon indulókat. Az egynapos verseny alaposan
próbára tette a résztvevőket, köztük a TSE két atlétáját: az ifista
Csontos Rozáliát és a még serdülő korú Göblyös Mártát. A végén
szorossá váló versenyben Rozika a harmadik helyen végzett 35, ill.
8 ponttal elmaradva az I-D. helyezettől, Márti pedig V. helyezést ért el.
Eredmények:
Bódi Bernadett
MLTC
3254 p
I.h.
Kovács Katalin
3227 p
Debrecen
n. h.
Csontos Rozália
TSE
3219 p
m. h.
60 m gátfutás
9.51 mp
magasugrás
154 cm
súlylökés
9.18 m
távolugrás
546 cm
800 m
2:38,6 p
Eredményét a felnőtt női bajnokságban is rangsorolták, és
ezzel a pontszámmal a VI. lett.
*
Február 7-én, szombaton került megrendezésre az FTC futófolyosón a serdülő „B" fedett pályás hárompróba összetett Budapest Bajnokság. A 13-14-15 évesek mezőnye jóval a 100 fölött volt,
köztük több korosztályos magyar bajnok és helyezett, így igen színvonalas verseny zajlott a hárompróba versenyszámaiban (80 ill. 100
m síkfutás, 80 ill. 100 m gátfutás, távolugrás).
A TSE atlétái az 1983-as és 1985-ös korosztályban indultak.
Kiemelkedően szép eredményt ért el Polgár Nóra, aki végig szoros
versenyben szerzet Budapest Bajnok-i címet.
Eredmények:
Polgár Nóra
1983-as szül. hárompróba
2152 p
I.h.
100 m síkfutás 13.3 mp
100 m gátfutás 15.6 mp
távolugrás
474 cm
Göblyö s Márta 1983-as szül. hárompróba
1900 p
ül. h.
100 m síkfutás 13.8 mp
100 m gátfutás 17.3 mp
távolugrás
466 cm
ModlaRéka
1985-ös szül. hárompróba
1594 p
ül. h.
80 m gátfutás
13.9 mp
80 m síkfutás
11.4 mp
távolugrás
416 cm
Oláh Csilla
1985-ös szül. hárompróba
1481 p
IV. h.
80 m gátfutás
14.5 mp
80 m síkfutás
11.5 mp
távolugrás
403 cm
Szőke Donát
1985-ös szül. hárompróba
1083 p
VE. h.
80 m gátfutás
15.1 mp
80 m síkfutás
10.9 mp
távolugrás
445 cm
*
Február 14-én két helyszínen is versenyeztek a TSE atlétái,
igen szép eredményekkel. A legfiatalabb korosztály (10-11-12 évesek) Budapesten, az FTC futófolyosón vették fel a versenyt az ország különböző részéből érkezett hasönló korú gyermekekkel, akik
jórészt jobb körülmények között készülhetnek. Ezen a rangos versenyen az alábbi sikerélményben volt részük a legfiatalabbaknak:
PozderkaDóra
1988.szül. 60 m síkfutás 9.34 mp I. h.
távolugrás
354 cm
E. h.
1987. szül. 60 m gátfutás 11.46 mp I. h.
Gonda Zsolt
Gonda Attila
1987. szül. 60 m gátfutás 11.73 mp m. h.
távolugrás
402 cm
m. h.
Ladányi Katalin 1987. szül. 60 m gátfutás 12.24 mp n. h.
Barócsi Andrea
1987. szül. 60 m síkfutás 9.27 mp n. h.

távolugrás
376 cm
II. h.
60 m síkfutás 8.67 mp m. h.
távolugrás
435 cm
ÜL h.
Szekeres Lajos
1986. szül. 60 m gátfutás 10.75 mp Dl. h.
Ugyanezen a napon a serdülő „B" korosztály Szolnokon az
utolsó fedett pályás megmérettetésen vett részt, 24 fővel, hasonlóan
szép sikerekkel.
Oláh Csilla
1985. szül. 60 m síkfutás 8.36 mp I. h.
távolugrás
442 cm
I. h.
130 cm
magasugrás
I. h.
3 próba
3 h. sz.
I. h.
Modla Réka
1985. szül. 60 m síkfutás 8.66 mp ü. h.
távolugrás
400 cm
D. h.
120 cm
n. h.
magasugrás
6 h. sz.
n. h.
3 próba
Szőke Donát
1985. szül. 60 m síkfutás 8.26 mp. n. h.
távolugrás
451 cm
m. h.
magasugrás
135 cm
m. h.
3 próba
8 h. sz.
n. h.
Szőke Donát
1984. szül. 3 próba
9 h.sz.
n. h.
1984. szül. 3 próba
Böszörményi
10 h. sz. m. h.
Nikolett
Polgár Nóra
1983. szül. 60 m síkfutás 8.02 mp 1. v
Göblyös Márta 1983. szül. 3 próba
6 h. sz.
n. h.
Kóródi Tamás 1983. szül. távolugrás
535 cm
I. h.
magasugrás
160 cm
1. h.
3 próba
7 h. sz.
I. h.
*
Február 21-én Budapesten, az Olimpiai Csarnokban rendezték meg az országos ifi fedett pályás magyar bajnokságot, melyen
Csontos Rozália az alábbi eredményeket érte el:
távolugrás
542 cm
II. h.
200 m síkfutás
26.08 mp
ÜL h.
60 m síkfutás
7.96 mp
VI. h.
A versenyen indult a TSE 4* egy körös (180 m-es) leány
váltója, akik 1:39.9 mp időeredménnyel 18 váltó közül a nyolcadik
helyen végeztek. Az ifik számára rendezett versenyen a TSE-s lányok közül csak Csontos Rozália tartozik ehhez a korosztályhoz,
Dorka Emese, Polgár Nóra és Göblyös Márta serdülő „B" korcsoportúak. Ennek ellenére megállták helyüket az idősebbek között is,
ezért középmezőnybeli helyezésükhöz csak gratulálni lehet.
*
Február 28-án, szombaton az FTC futófolyosón rendezték
meg a serdülő „B" korcsoportos (13-14-15 évesek) atléták fedett
pályás hárompróba Országos Seregszemléjét.
Mindhárom fiú és leány korosztály országos bajnokokkal és
helyezettekkel képviseltette magát a 80 ill. 100 m gátfutás, 80 ill.
100 m síkfutás és távolugrásból álló hárompróba bajnokságon.
A közel 120 fős mezőny jó rendezés mellett versenyzett, a
dobogós helyezettek pedig értékes Adidas felszereléseket (cipő,
táska, póló) kaptak az éremdíjazás mellett, mellyel a Magyar Atlétikáért Alapítvány lepte meg az I-III. helyezetteket. Valamennyi
résztvevő a nyári Európa Bajnokságra szóló kártyákat vehetett át,
mellyel diákigazolvány felmutatása ellenében ingyenes bérletet kap
a kontinens-viadal megtekintésére.
Ezen a csaknem „Fedettpályás Országos Bajnokságon" a
TSE atlétái 9 fővel vettek részt, és szép sikerekkel tértek haza.
Eredmények:
Oláh Csilla (1985. szül.)
1567 p
ü. h.
Zsigmond Mariann (1985. szül.)
1408 p
IV. h.
Polgár Nóra (1983. szül.)
2154 p
DL h.
Göblyös Márta (1983. szül.)
2002 p
V. h.
Az 1985-ös születésű fiúk a középmezőnyben végeztek, ami
igen biztató a nyári 4 próba országos csapatbajnokságra.
3 j
Fehér Imre

1986. szül.
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Megfelelő alapozás után a TSE-Alföldi Gabona
kézilabdacsapata folyamatos edzéssel, valamint előkészületi mérkőzéseken készül a tavaszi idénykezdésre. A két
fordulós Dél-Magyarország Kupán is alkalom kínálkozott
erre, ahol az első fordulóban csoportgyőztesek lettek, így
tovább játszhattak a döntőbe jutásért. Az Újkígyós elleni
diadalt követően a kupa megszerzésére is lehetőség nyílt,
azonban Békés csapatától 2 gólos vereséget szenvedtek,
ezért a népes mezőnyben másodikként végeztek.

*

Február 22-én kezdődött a városi kézilabda bajnokság, melyre öt női és nyolc férfi csapat küldte el nevezését. A mérkőzések lapzártánk után is folytatódnak,
ezért most csak részeredményekről számolhatunk be. A
nők versenyében 2-2 győzelmet szerzett eddig a Székács
és a Lábassy csapata, a Bethlen és Tiszapüspöki gárdája
pedig 2-2 meccset veszített. A férfiaknál a Székács 3szor, a Szállítók kétszer, a Bethlen 1 alkalommal győzött,
a Lábassy 3 vereséggel zárta az első napi összecsapást.
Sz. Zs.

December és január hónapokban szüneteltek a bajnoki küzdelmek. Ez
az időszak a január végén kezdődött és február első felében befejeződött megyei egyéni csapatbajnokságra, illetve a február 15-én kezdődött csapatbajnoki
fordulókra való felkészülés jegyében telt el. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a Törökszentmiklósi Sakk Klub versenyzőinek jól sikerült a felkészülése.
JNK. Szolnok megye egyéni felnőtt sakkbajnokságának ,JB" csoportjában az ifjúsági korú Balogh János második, Jákobéi József harmadik helyezést
ért el.
Az „A" csoportban Ábel Imre az ötödik helyet szerezte meg. K. Szabó
Imrének nem sikerült az első hat közé kerülnie, de Kádas mester legyőzésével
a bajnokság legnagyobb meglepetését szolgáltatta.
Február 15-én az 5. fordulóval folytatódott a megyei I. o. csapatbajnokság. Törökszentmiklós az esélyesebb Karcag csapatát fogadta, amely egy
évvel ezelőtt biztos győzelemmel tért haza Törökszentmiklósról. Csapatunk
ezúttal alaposan visszavágott ellenfelének, s végeredményben 7,5:2,5 arányban
nyert. Győzött: Mozsár Gergely, Jákobéi József, Simon Zoltán, Thürmer
Elemér, Szilágyi Béla, Thürmer Krisztián. Döntetlen: ifj. Bartha Ferenc, K.
Szabó Imre, Balogh János.
A fölényes győzelem ellenére a küzdelem hőfoka - amely a sakkban
fontos tényező - igen magas volt.
Simon Zoltán

Reggelire a családot, délelőtt a locsolókat, délután a vendégeket kínálhatjuk az előre elkészíthető finom falatokkal.
Húsvéti koszorú
Hozzávalók: 1/2 kg liszt, 5 dkg cukor,
5 dkg vaj, 3 dkg élesztő, 3 tojás, 1 dl
tej, 3 dkg só.
Az élesztőt kevés tejjel és cukorral
felfuttatjuk. A többi anyaggal összegyúrjuk, és jól kidolgozzuk. Letakarva
kelesztjük, majd kalácsot fonunk
belőle, koszorú alakúra formázzuk.
Tetejét megkenjük olvasztott vajjal,
fél órára újra kelesztjük. 190 fokon 30
percig sütjük. Mivel sós a tészta, ezért
húsokhoz, salátákhoz kitűnő.
Tojássüni
Hozzávalók (8db-hoz): 4 főtt tojás, 3
dkg vaj, 3 ek. mustár, 1 sárgarépa, 5
dkg uborka, 2 hónapos retek, só, bors.
A megtisztított sárgarépát, uborkát és
retket kb. fél cm vastag és 2 cm hoszszú hasábokra vágjuk. A sárgarépát
kevés sós vízben rövid ideig főzzük,
majd leszűrjük. A megtisztított tojáso-

kat hosszában kettévágjuk, a fél tojások aljából kicsit levágunk, hogy
egyenesen álljon. A tojássárgáját
vajjal, mustárral elkeverjük, sózzuk,
borsozzuk, majd ezt a tölteléket habzsákba töltjük, és a fél tojásokba
nyomjuk. A zöldségpálcikákkal díszítjük.
Csirkemell zöldséges kelbimbóval
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 45
dkg kelbimbó, 45 dkg zöldségkeverék,
6 dkg vaj, fehérbors, zsálya, szerecsendió, cukor, citromlé, só, olaj a
sütéshez.
A csirkemelleket szeleteljük, zsályával, citromlével, sóval, fehérborssal
fűszerezzük, és forró olajban pirosra
sütjük. A zöldségeket vajon megpirítjuk, ízesítjük kevés cukorral, szerecsendióval, citromlével, majd fedő
alatt pároljuk. Végül a csirkemellel
tálaljuk.

Tiramisu
Hozzávalók: 25 dkg babapiskóta, 1/2 dl
whisky, 2 dl erős feketekávé, 25 dkg
natúr tejszínes krémsajt, 15 dkg porcukor, 4 tojás, 2 ek. kakaópor (nem cukrozott).
A tojássárgáját 10 dkg porcukorral habosra keveijük. A tojásfehérjét kemény
habbá verjük a maradék cukorral. A
tejszínes krémsajtot belekeveijük a
tojásos-cukros masszába, végül beleteszszük a tojáshabot. A hideg feketekávét
elkeverjük a whisky vei, és ebbe beleforgatjuk a babapiskóta felét. A piskótákat
egymás mellé rakjuk egy kerek vagy
szögletes tálba, rákenjük a krém felét,
majd a többi feketés whiskyben megforgatott piskótát rárakjuk, és a maradék
krémet rásimítjuk a piskótára. Tetejére
rászitáljuk a kakaóport. Letakarva 2-3
órára hűtőszekrénybe rakjuk

VILÁGSZTÁROK CSEMEGEI
A hírességek életéről, szokásairól a közönség minél több kulisszatitkot szeretne megtudni: hogyan őrzik meg a bombázó alakjukat a dívák, a férfi csillagok milyen étrenddel tartják meg állóképességüket, illetve milyen finomságoktól
ájulnak el. Ezt a kíváncsiság-éhséget akarta kielégíteni az amerikai kiadó, amikor neves énekesek kedvenc ételeit gyűjtötte össze. E^bből a sztár-receptgyűjteményből választottam ki Liza Minelli gazpacho nevű ételét.
Elkészítése: 40 dkg paradicsomot néhány percre forró vízbe dobunk, és lehúzzuk a héját. 2 kígyóuborkát meghámozunk és felkarikázunk, 2 zöldpaprikát kicsumázunk, felszeletelünk. Egy nagyobb hagymát megtisztítunk és felaprítunk, 2
gerezd fokhagymát összezúzunk. A zöldségeket egy mély tálba tesszük, és botmixelővel pürésítjük, majd 2 szelet fehér
kenyérrel tovább mixeljük. A 0,5 dl olívaolajat és a fél citrom levét is beleöntjük, jól elkeverjük a zöldségpürével
Tabascóval, sóval, őrölt borssal ízesítjük.
Kiss Zoltár
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Tisztelt Olvasóink!
•
•
•

A Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány tisztelettel fogadja az Ön 1 %-os adófelajánlását.
Alapítványunk célja:
Törökszentmiklós városban és környékén lévő településeken élő emberek tájékoztatása a területen történt eseményekről,
tudósítás, egyes személyekkel kapcsolatos hírverés.
Az itt dolgozó, működő, tevékenykedő gazdálkodó szervezetek, vállalkozók tevékenységének népszerűsítése.
Az általános tájékoztatás, műveltség és ismeret növelése.
Ha céljaink megvalósításával egyetért, kérjük a csatolt nyilatkozatot a leírtaknak megfelelően továbbítani.
Felajánlását előre is köszönjük:
az alapítvány kuratóriuma

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve:
Ennek kitöltése nem kötelező.

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S ÉS V I D É K E Ú J S Á G A L A P Í T V Á N Y
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
;FONTOS!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, technikai számát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét
\pontosan tüntesse fel

TISZTELT HIRDETŐINK!
A Törökszentmiklós és Vidéke Újságban
ÁFA-mentesen hirdethet!
Tarifáink az alábbiak:
180 mm
180 mm
90 mm
90 mm

x 260 mm
x 130 mm
x 130 mm
x 65 mm

= 32.000 Ft
= 16.000 Ft
= 8.000 Ft
= 4.000 Ft

KIÁLLÍTÁS
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN

A hirdetések leadhatók a szerkesztőségben (a Városi
Könyvtár felnőtt kölcsönző részlegében) minden hónap
25-ig. Várjuk kedves hirdetőinket!-

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 1848-49-BEN
CÍMMEL
Megtekinthető: 1998. április 7-ig.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
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