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Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K 
Beszámoló Törökszentmiklós város 

közbiztonságáról 

A törvény által előírt kötelezettségének tett eleget Mészáros 
Lajos rendőr őrnagy, a helyi kapitányság vezetője, amikor a képvi-
selő-testület elé terjesztette éves beszámolóját. 

A korábbi évekhez hasonlóan 1997-ben is sok nehézséggel kel-
lett megbirkóznia a rendőrség személyi állományának - az országos 
viszonyok között szintén súlyos gondot jelentő létszámhiány és a 
működés alulfinanszírozottsága mellett. Az előbbivel kapcsolatban 
el kell mondani, hogy megyénkben csak Jászberényben rosszabb a 
helyzet, ott viszont kisebb a fogda befogadóképessége, ezért a fogva 
tartottak őrzésére kevesebb fő elegendő. Munkájukat hátráltatta a 
fluktuáció, ennek következtében a szakmai tapasztalatok hiánya, 
melynek javítása és az ideális létszámkeret elérése ez év július-
augusztusában - a rendőrtiszti főiskolán végzők munkába állását 
követően - várható. Addig is gyakrabban lehet számítani a mellék-
utcákban is a megyei Forgalomellenőrző Alosztály és a PELIKÁN 
Beavatkozó Alosztály jelenlétére. 

Az elmúlt évben voltak pozitív változások is, melyek segítették a 
kitűzött célok többségének elérését: az informatikai rendszer minő-
ségi fejlesztése, a két legrosszabb állapotban lévő gépjármű lecse-
rélése, a szabályzatok változása és a rendőri illetmények átállítása. 

A városban 39 %-kal emelkedtek az ismertté vált bűncselekmé-
nyek 1997-ben. Ezen belül kiemelkedően magas volt a vagyon elle-
niek száma (81 %). Az elmúlt négy év alatt az évente ismertté vált 
bűneset összesen nem volt annyi, mint tavaly a vagyon elleni. 853 
esetből 739-ben ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. A személy 
elleni ( többségében testi sértés) és a közrend elleni (garázdaság) 
bűncselekmények növekedése a korábbi évekhez viszonyítva 50 % 
fölötti volt. A személyi sérüléssel járó balesetek száma a megyei 
átlagot meghaladó mértékben növekedett, ezek többségét kerékpá-
rosok okozták. 

Alábbi diagramunk az 1992 óta ismertté vált és felderített ösz-
szes, valamint vagyon elleni bűncselekmények arányát mutatja: 

Felderített bűncselekmények aránya Törökszentmiklóson 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

A diagramból jól látható, hogy az eredményesség elmarad a ko-
rábbi évek színvonalától, azonban a felderített vagyon elleni bűn-
cselekmények száma a jelentős terhelésnövekedés ellenére emelke-
dő, és az összes bűncselekményhez viszonyítva kiegyensúlyozott 
szintet mutat. Nagy részüknél rendkívül nehéz a bizonyítási eljárás, 
hiszen sok esetben nincs rögzítésre alkalmas nyom, és az eltulajdo-
nított dolgok nem rendelkeznek azonosításra alkalmas jegyekkel. A 
tudomásukra jutott információt pedig sokan nem merik elmondani. 

A 100 lakosra jutó bűnesetek száma 1992-1995 között 
Törökszentmiklóson, 1996-ban Mezőtúron volt a legmagasabb, és 
bár az 5 évvel ezelőttihez képest városunkban emelkedett ez a mu-
tató, úgy tűnik, hogy megyénk másik három települése mindinkább 
„felzárkózik". (2. számú diagram.) 

Bűnügyi fertózöttségi adatok (100 lakosra jutó búncs. száma) 

T.miklós 
Karcag 

• Mezőtúr 
• K.márton 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

A kapitányság vezetése több intézkedést tett annak érdekében, 
hogy a polgárok biztonsága növekedjen, a rendőri munka eredmé-
nyessége j avulj on. 

• Szétválasztotta a közlekedésrendészeti és közrendvédelmi j ár-
őri tevékenységet, az utóbbi ellátása rugalmasabb időbeosztásban 
(az éjszakai és délutáni órákban) történik a fertőzőttebb területeken. 

• Közös járőrszolgálatot szerveztek a Polgárőrséggel. 
• A közlekedésrendészeti állomány kiemelt figyelmet fordít a 4. 

sz. főútvonal balesetveszélyes szakaszainak ellenőrzésére (forgalmas 
útkereszteződések, iskolák környéke, stb.), továbbá a világítás nél-
küli kerékpárok és ittas vezetők kiszűrésére. 

• Három körzeti megbízotti területre osztották fel a várost. 
• A többi kapitánysággal koordináltan, szervezett keretek között 

vesznek részt a körözött személyek felkutatásában. 
• Nyomozóportyákat és razzia jellegű ellenőrzéseket szerveznek. 
A bűncselekmények számának csökkentésében a legjobb és egy-

ben legolcsóbb megoldást a megelőzés jelenti. Mészáros Lajos 
rendőrkapitány ezért javasolta, hogy az önkormányzat határozza el 
egy helyi közbiztonsági bizottság megalakítását, hasonlóan az 1997-
ben létrehozott Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság-
hoz. Ennek anyagi hátterét többek között az 1991 óta működő 
Törökszentmiklós és Vidéke Megelőzési Alapítvány biztosíthatná, 
szellemi bázisát pedig az érintett állami, önkormányzati és civil 
szervezetek szakemberei, valamint a város polgárai alkotnák. 

Ismét emelkedik a csatornadíj 

A ConAvis Rt.-nél történő baromfi vágás megszűnésével előre-
láthatólag 21 millió Ft-os veszteség jelentkezik a Törökszentmiklós 
és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. szennyvízágazatában. A kieső 
bevételt a kft. önerőből nem tudja kigazdálkodni, ezért 130 
Ft/m3+ÁFA összegű áremelési javaslatot terjesztett a képviselő-
testület elé. A Felügyelő Bizottság azonban túlzottnak tartotta a 
csatornadíj ilyen mértékű emelését, ezért - más bizottságokkal 
egyeztetve - 108 Ft/m3 +AFA összegre tett javaslatot, melyet a 
testület elfogadott. Az áremelés április 1-től érvényes. 

Tengerentúli minta - közép-európai lehetőségek 

A tervek szerint ez év szeptemberétől az új Nemzeti Alaptanterv 
szerint tanítanak a pedagógusok az általános iskolák 1. és hetedik 
osztályában. Városunk önkormányzat által fenntartott intézményei 
elkészítették pedagógiai programjukat, azok szakértői véleményez-
tetése is megtörtént - egyben megjelölve az eszközbeszerzéshez 
szükséges anyagi hozzájárulás mértékét. A képviselő-testület elfo-
gadta mindhárom iskola programját, a fenntartó részéről odaítélendő 
l- l millió Ft összeggel kapcsolatban azonban nem történt szavazás. 

Sz. Zs. 
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R E N D Ő R S É G I H Í R E K 
Az elmúlt hónapban továbbra is a vagyon el-

leni bűncselekmények száma a legtöbb a város-
ban és vonzáskörzetében, minthogy az esetek 80 
%-a lopás és betöréses lopás volt. A bűnüldöző 
szervek továbbra is létszámhiánnyal küszködnek, 
ami akadályozza a felderítést és a megelőzést is. 
Éppen ezért örömmel számolok be arról, hogy a 
Polgárőrséggel elindult egy gyakorlatban is gyü-
mölcsöző együttműködés, melynek bizonyára 
pozitív következményei lesznek. A rendőrség 
híve az együttműködésnek és nyitottak a közös 
munkára. 

* 
Március 9-én az esti órákban egy helyi ittas 

férfi bezúzta a Rózsa presszó kirakatát, mintegy 
nyolcezer forint kárt okozva. A garázda férfi 
ellen a rendőrség eljárást indított. 

* 
Március 7-én ugyancsak a késő esti órákban 

a Shell benzinkúttól egy rendszámnélküli (!) 
gépkocsis a számla kiegyenlítése nélkül távozott. 
Egy Toyota gépkocsival utazó férfi és egy hölgy a 
tankolás után még vásároltak a benzinkút üzleté-
ben, majd váratlanul kereket oldottak. A kár 
értéke ötezer forint. 

* 
Február végén az egyik napon a hajnali órák-

ban egy tiszatenyői férfi kért segítséget a rendőr-
ségtől, akit a Petőfi úti lakásán hat fiatalból álló 
társaság megtámadott. Az ügyben a kapitányság 
nyomozói intézkedtek, aki csoportosan elkövetett 
garázdaság miatt indított vizsgálatot. A támadást 
elszenvedettnek 40 ezer forint kára keletkezett. * 

Március 22-én (vasárnap) a hajnali órákban 
ismeretlen tettesek a Szent István úton horogke-
resztet, Árpád-sávot, valamint fasiszta és rasz-
szista jelszavakat festettek a házak falára, az 
úttestre és egy villanyoszlopra. Az elkövetők 
nyolc épületet rongáltak meg. A vizsgálat eddigi 
adatai szerint nem politikai indíttatású cselek-
ményről van szó. 

* 
Továbbra is gyakoriak a falopások, melyek a 

város külső területeit érintik. A célirányos jár-
őrözés során tetten is értek elkövetőket. Jelenleg 
négy eljárás van folyamatban. 

* 
A rendőrség őrizetbe vett három környékbeli 

fiatalembert, akik zsarolással, erőszakos nemi 
közösüléssel és a személyes szabadság korlátozá-
sával gyanúsíthatóak. A csoport negyedik tagja 
jelenleg még szökésben van, ellene körözést 
adott ki a rendőrség. Az ügy további részleteinek 

nyomozása folyamatban van. 
* 

Az előző számunkban is adtunk hírt a hétvégi 
házak feltöréséről: az egyik elkövető 
„mindössze" néhány képeslapot vett magához, 
amely aztán a lebukását okozta. Nos, a 
„képeslapos" ellen a rendőrség lefolytatta az 
eljárást, majd szabadlábra bocsátotta. Időközben 
azonban kiderült, hogy más bűncselekmény is 
terheli, ezért őrizetbe vették. Az eljárás folyik 
ellene. 

* 
Komoly gondot okoz a színesfém-tolvajlások 

megelőzése, felderítése: az illetékesek nagy súlyt 
fektetnek erre a területre, ugyanis az okozott kár 
nagy. A különböző gépekből, berendezésekből 
ellopott színesfémek felvásárlási értéke egy-
kétezer forint, a kár viszont akár százezer is 
lehet. Sajátosság, hogy a felvásárlóknak nem kell 
vizsgálni az áruk eredetét, így sajnos a lopott fém 
is nagyon hamar „tisztára mosódik". Mindeneset-
re megtörtént a helyi és környékbeli legális 
felvásárlók ellenőrzése, de az engedély nélküliek 
felderítése is. 

* 
A közeli napokban a helyi lakosok - megkö-

szönve éberségüket - jelezték a rendőröknek, 
hogy három ismeretlen személy közúti jelzőtáb-
lákat cipel a Zenész út folytatásában lévő Dűlő 
úton. A járőrök a helyszínre érkezve három 
„elsőbbségadás kötelező" táblát találtak, amelyek 
az Arany és a Petőfi utak kereszteződéséből 
származtak. Az ismeretlen tolvajok időközben a 
sötétben kereket oldottak. Az ügyben a nyomozás 
folyamatban van. Sajnos az ilyen esetekben nem 
pusztán arról van szó, hogy „eltűnt" három jel-
zőtábla, hanem arról is, hogy a táblák jellegétől 
függően közlekedési tragédiákat is előidézhetnek 
a tolvajok. A szóban forgó esetben az elkövetők 
közlekedésbiztonság elleni bűntényt valósítottak 
meg. 

* 
Ismeretlen tettesek március végén a 

fegyverneki termelőszövetkezet területéről loptak 
el egy öntöző-berendezést, mely értéke egymillió 
forint. Ugyanebben az időszakban a nagykunsági 
főcsatorna egyik szivattyútelepén a vezérlőszek-
rényből különböző alkotórészeket vittek el, 
kétszázezer forint kárt okozva. A tiszatenyői 
MÁV-állomás mellől két, egyenként ötméteres 
vasúti síndarabnak „kelt lába", 12 ezer forint 
kárt idézve elő a vasútnak. 

H. M. 

ELŐADÁSSOROZAT 

A SZÜLŐK 
AKADÉMIÁJÁN 

A Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában a „Szülők Akadémiája" 
programsorozat keretében a közel-
múltban nagy érdeklődés kísérte az 
ifjúságvédelmi témában rendezett 
fórumot. 

E találkozókat a szülőket, isko-
lát foglalkoztató témákban szervez-
zük, - együttműködve a Szülői 
Munkaközösséggel, kialakítva az 
informálódás, véleményformálás 
lehetőségét. A gyermek-szülő-iskola 
kapcsolatát, együttműködését, az 
ebben rejlő lehetőségeket elemző 
fórum - melyet Szabó Irén pszi- . 
chológus vezetésével tartottunk -
után most a gyermekeinket közvet-
lenül vagy közvetve fenyegető, 
iskolán kívüli veszélyekről beszél-
gettünk, melyek mindannyiunkat 
érinthetnek. 

Mészáros Lajos rendőr őrnagy, a 
Városi Rendőrkapitányság vezetője 
vitaindító ifjúságvédelmi előadásá-
ban és az azt követő vitában ki-
emelten foglalkozott a drogfo-
gyasztás egészségi és erkölcsi rom-
boló hatásával, társadalmi méretű 
következményeivel. Meggyőzően 
érvelt közös felelősségünk, különö-
sen a szülők, a család vigyázó sze-
repe mellett. 

Elengedhetetlen, hogy a fiatalok 
figyelmét is felhívjuk azokra a 
veszélyforrásokra, amelyekkel ők is 
találkozhatnak, így a drogfogyasztás 
veszélyeire s a kritikus szituációk 
elkerülésére, megelőzésére. Ezért 
iskolánkban további felvilágosító 
rendezvényeket, osztályfőnöki 
órákat tervezünk a Városi Rendőr-
kapitányság közreműködésével -
bízva abban, hogy megóvhatjuk 
gyermekeinket, hogy elejét vehetjük 
a káros szenvedély kialakulásának, 
a fiatalkorú bűnözésnek. 

Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 

KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK FIGYELMESE - NE FIZESSÜNK FELESLEGESEN! 

A Városi Könyvtár kéri a kedves olvasókat, szíveskedjenek betartani a négyhetes kölcsönzési időt. Ennek lejárta után ugyanis 
felszólítást, majd tértivevényes ajánlott felszólítást küldünk Végül a bíróság által kibocsátott fizetési meghagyást kapják meg, akik 

kikölcsönzött könyveket még ezek után sem hozzák vissza. Ez azonban már 2000 Ft behajtásra kerülő plusz költséget jelent a 
késedelmi díjon fölül. 

Külön kérjük gyermekolvasóink szüleit, figyelmeztessék gyermekeiket a kölcsönzési határidő betartására. 
Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük. 

A könyvtár dolgozói 
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Többnapos programokkal ké-
szültek az iskolák a 150. évfor-
dulóra, de a közvetlen ünneplés, 
nem kezdődhetett volna méltó-
ságteljesebben, mint a Bercsényi 
Miklós Gimnázium rendezvényé-3 

vei. Az ünnepélyes külső a tanu-
lók példás fegyelmezettségével i 
és a program tökéletes, zökke-
nőmentes lebonyolításával páro- [ 
sult. 

Rendezője és ünnepi szónoka I 
Budai Klára tanárnő volt, aki 
beszédében eltért a szokványos j 
szövegtől. Nem a jól ismén 
történelmi eseményeket sorolta, 
hanem közvetlen hangon mesélt A Beresenyi Miklós Gimnázium ünnepélye 

az ő saját március 15-i emlékeiről. Felidézte mindazt, amire szülei 
elbeszéléséből emlékezett, majd a százéves évfordulóra épített 
fegyverneki emlékműről beszélt. Akkoriban még e nap a tavasz 
melegét hozta el, de az 1948 után támadt hideg szél a politikai élet 
előszele is volt. A következő 40 év alaposan megtépázta '48 emlé-
két! Ő egyetemi évei alatt, - majd kezdő tanárként 
Törökszentmiklósra kerülve - sokat beszélgetett kedves kollégáival 
az őket foglalkoztató gondolatokról, nem törődve azzal, amit az 
akkori hatalom vallott azokról. 

A 150 évvel ezelőtt élt, hazájukért tenni akaró honfitársaink 
névsora nagyon hosszú lenne, ő csak néhány példát ragadott ki be-
lőle. Mindenek előtt az örök lázadó és az életét sem kímélő Petőfi 

mert az igazság a mi fegyverünk..." 
- szavalták a petőfisek 

Koszorúzás a katolikus temetőben 

Március 13-án délután három órára a tavaszt csúfoló, szél viha-
ros, zimankós idő ellenére igen szép számban gyűltek össze fiata-
lok, idősek egyaránt a 48-as halottak katolikus temetőben lévő 
emlékhelyénél. Jöttek a kisiskolások, élükön a tanító nénivel; a 
pártok, egyesületek koszorúi között az ő egy-egy szál virágjuk is 
helyet kapott az emlékoszlop tövében. 

Negyvenhat hősi halott emlékére készítette Gerendás Antal el-
sőként ezt az emlékhelyet - tájékoztatott Bihari József, a Polgár-
mesteri Hivatal Kulturális, Szervező és Szolgáltató Irodájának 
tanácsosa megnyitó beszédében. A Himnusz elhangzása után a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak emlékműsorát élvezhettük. 

„A magyar történelem Szent István óta legnagyobb forradalma 
vér nélkül ment végbe" - mondta Váradi Lászlóné tanár, önkor-
mányzati képviselő ünnepi beszédében. Az események jórészt 
ismertek. Kora reggel négy fiatal indult el lakásáról, délután már 
húszezren vonultak Pest utcáin. A szabadságharcot leverték, de a 
forradalom győzedelmeskedett. Kivívták a jobbágyfelszabadítást. 
Március 15. a feudalizmus bukását jelentette Magyarországon. 

1989-től vált újra nemzeti ünneppé, munkaszüneti nappá már-
cius 15-e. '48-ra emlékezve olyat ünneplünk, amit mi csináltunk, 
nem, ami velünk történt... Szólamok hangoztatása helyett a gya-
korlatban kell megvalósítani, amit ma kíván a magyar nemzet -
fejezte be megemlékező beszédét az ünnep szónoka. 

Dr. Laczkó Béla plébános a közös könyörgés előtt emlékezett 
arra, hogy immár kilencedszer gyűlhetünk össze ezen a helyen. 
Amikor megemlékezünk, jó arra gondolnunk, hogy vannak örök 
értékek, melyek soha el nem évülnek: eszünkbe jutnak azok, akik 
életüket adták a hazáért, 150 év elteltével is kegyelettel emléke-

Sándorét, de e kortól nem választ-
ható el sem Arany János neve, sem 
Jókai Mórnak „A kőszívű ember 
fiai" című regénye, amellyel emlé-
ket állított a szabadságharcnak. 
Idézte gróf Széchenyi István nagy 
tetteit, a „legnagyobb magyar" 
emberi nagyságát... 

Az elmúlt évtizedek legnagyobb 
bűne az egészséges nemzettudat 
elnyomása volt. Pedig a minden 
szépet és jót befogadó nemzettu-
dattal kellene Európába mennünk! 
A 48-as Unió ma a lelkek unióját 
jelentené a magyarok között, bárhol 
éljenek is a világban. 

Az ünnepség második részében 
„Magyar Ének" címmel művészien összeállított és magas színvona-
lon előadott zenés irodalmi műsort hallhattunk. A program Bercsé-
nyi Miklós szoborportréjának felavatásával folytatódott. A dr. Mar-
ton József református lelkész által egykor adományozott gipszmo-
dellt restaurálta, bronzba öntötte és a talapzatot készítette Győrfi 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész. Az avatóbeszédet Bajusz 
Katalin alpolgármester, a gimnázium régi diákja tartotta, majd 
koszorúzás következett a Kodály Zoltán Zeneiskola fúvósainak 
közreműködésével. 

(Hajnal Jné) 
Fotó: Fehér Imre 

zünk, lelkük mindig megmarad közöttünk, példát mutatva a mai 
magyar fiatalságnak. 

Idézzük fel azt a keresztyén hitet, melyet elődeink a szívük mé-
lyén hordtak - folytatta a plébános úr gondolatait Visky Lator 
Elemér református lelkész. Rajtunk kívül a világon nincs olyan 
nemzet, melynek himnusza így kezdődne: „Isten, áldd meg a ma-
gyart!" - ezzel a hittel indultak a harcba a hős magyar katonák. 

Az ökumenikus hitvallás után a Huszt záró mondatával fejezte 
be gondolatait: „...Hass, alkoss, gyarapíts! S a haza fényre derül." 

Az önkormányzat, pártok, egyesületek, iskolák a Kodály Zoltán 
Zeneiskola fúvó szenekarának hangjai mellett koszorúztak, majd a 
Szózat közös éneklésével ért véget az ünnepség a temetőben. 

(S) 
* # # 

A Lábassy János Szakképző Iskola magyar-történelem munka-
közössége január végén 4 fordulós vetélkedő-sorozatot indított el. A 
tanulóifjúság egészét megmozgató eseménysorozattal az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékének adóztunk. 

A verseny első 3 fordulója kutató-gyűjtő munkából, feladatok 
megoldásából, a 150 éve történt eseményekkel kapcsolatos könyvek 
olvasásából, rajzkészítésből állt. 

Az 5 legtöbb pontot elért osztály 5 fős csapatai jutottak a dön-
tőbe. Erre március 13-án került sor, amely egyben emlékünnepély is 
volt. Iskolánk történetében először - tévélánc segítségével - a 
tantermekben tartózkodó osztályok nemcsak figyelhették a vetélke-
dőt, hanem egy feladat (TOTO) megoldásával be is kapcsolódtak a 
versenybe. 

A zsűri nevében Szabó Antal nyugdíjas középiskolai tanár kö-
szöntötte a fiatalokat, majd röviden szólt a 150 éve történt esemé-
nyekről. A csapatok először rövid emlékműsort mutattak be, majd 
TOTO és villámkérdések következtek. Izgalmas másfél óra után 
megszületett az eredmény. 
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1. n. C (szakmunkás) 
2. EL I. (int. szakközép) 
3. II. E (szakmunkás) 
4. ül. G (szakközép) 
5. ÜL C (szakmunkás) 

oszt.f.: Patocskai László 
oszt.f.: Kovács László 
oszt.f.: Váradi Lászlóné 
oszt.f.: Liptai Gyula 
oszt.f.: Vargáné Kicsi Erzsébet 

Az értékes díjakat Szegő János, városunk polgármestere adta át. 

A verseny sikeréhez támogatásukkal hozzájárultak: Szegő János 
polgármester, Bajusz Katalin alpolgármester, Sántha Albert alpol-
gármester, Ideál Miklós Kft., Lábassy János Szakképző Iskola. 

A verseny szervezői és lebonyolítói: 
Kelemen Béláné 
Váradi Lászlóné 

„Zeng az énekszó!" 
Csodálatos gyermekhangok töltötték be 

a Városi Művelődési Központ pódiumtermét 
március 14-én az Éneklő Ifjúság kórus-
szemlén. 

Sülye Károlynénak, a művelődési köz-
pont igazgatónőjének köszöntője után öt 
iskola énekkara mutatta be, mire képes. 
Aktuálissá tette az eseményt, hogy minden 
műsorszám egy részét 48-as dalcsokor ké-
pezte. A zsűri két tagján - Vaj na Katalin 
karnagy, a Kórusok Országos Szövetségének 
képviselője és Kovács Andrásné JNK-
Szolnok megyei ének-zenei szaktanácsadó -
kívül a hallgatóság is nagy élvezettel hall-
gatta a nagyon szép előadásban elhangzó 
műveket. Legalább ekkora élményt jelentett 
azonban az izgatottságtól kipirult kisdiáko-

kat, csillogó szemüket látni. A tekintetekből, 
a mosolygó, kezdetben kicsit feszült, majd 
hamarosan teljesen felszabadult arcokból 
kitűnt, hogy az itt fellépő gyerekek valódi 
örömet találnak a zenében, az éneklésben. 

Elsőnek a Petőfi Sándor Általános Iskola 
kórusa lépett fel, Polgár Magdolna vezény-
letével. Ők az idén nem kértek minősítést. 

Ezüst oklevelet kapott a Kissné Hamar 
Mária által vezetett Bercsényi Miklós Gim-
názium és a Csirmaz László vezényletével 
éneklő Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
énekkara. A zsűri arany oklevéllel jutal-
mazta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
diákjait, akiket Vargáné Egyed ndikó diri-
gált. Szintén ilyen minősítésben és a zsűri 
jól megérdemelt külön dicséretében része-

sült a Bethlen Gábor református Iskola 
kórusa. Őket Pásztor Andrásné vezényelte. 
Ezt a produkciót a közönség is vastapssal 
jutalmazta. Óriási sikerük volt. Amíg a zsűri 
a minősítésről tanácskozott, az énekkarok 
Pásztor Andrásné vezetésével összpróbát 
tartottak a másnapi, március 15-i nagygyű-
lésre. A több, mint 200 gyerek hangja be-
töltötte a termet, a folyosót, magával ragad-
va az őket hallgató közönséget, akik az 
ismert dalokat velük együtt énekelték. 

Kár, hogy sokan megfosztották magukat 
ettől az élménytől azzal, hogy távol marad-
tak a rendezvénytől. 

(V. M.) 

* * * 
A március 15-e tiszteletére rendezett 3 napos ünnepsorozat utolsó prog-

ramja a vasárnap délelőtt rendezett, koszorúzással egybekötött nagygyűlés 
volt. 

Az ünnepséget Sülye Károlyné, a Városi Művelődési Központ igazgatója 
nyitotta meg, és vezette le. 

A megnyitó-beszéd után Magyar Tivadar, a Szolnoki Szigligeti Színház 
művésze nagy átéléssel - mindannyiunkat lelkesítve, hazaszeretetre buzdítva, 
elgondolkodtatva - adta elő Petőfi Nemzeti dal és a XIX. század költői című 
versét. A két szavalat között Fekete Orsolya olvasott fel részletet díjnyertes 
dolgozatából. 

A Független Kisgazdapárt megyei elnöke, országgyűlési képviselő Dögei 
Imre ünnepi beszédét ökumenikus imádság követte. Végül a város intézmé-
nyeinek, vállalatainak küldöttei és a képviselőjelöltek helyezték el a meg-
emlékezés virágait Kossuth Lajos szépen rendbe hozott, zászlókkal, virágok-
kal előre feldíszített szobránál. Sokan kötöttek szalagot az emlékzászlóra is. 

Az ünnepség és a 3 napos programsorozat a közösen elénekelt Szózat 
hangjaival zárult. 

A 3 nap alatt egymást érték az ünnephez valamilyen formában kapcsoló-
dó programok, melyek érdekesek, színvonalasak, az évfordulóhoz méltóak 
voltak. Sajnos, ezt nem tudhatja mindenki, hiszen igen kevesen vettek részt 
rajtuk. 

Felvetődik a kérdés: Hőseink nem érdemlik tőlünk a tiszteletet, a meg-
emlékezést? Ennyire közömbösek vagyunk történelmünk és ennek legszebb, 
legemlékezetesebb eseménye iránt? Vagy talán a propaganda nem volt elég 
széles körű? Még egy szépséghibája volt ezeknek a napoknak. Ha már ilyen 
szép kerek évfordulónk volt, talán ünnepibbé lehetett volna varázsolni erre az 
alkalomra városunkat is. A dekoráció ugyanis - eltekintve a Városi Művelő-
dési Központ épületétől - igen szerény volt, csupán nemzeti lobogónkat 
lengette a szél, de azt sem lehetett mindenhol látni. Tudom, hogy az anyagi 
keretek szűkösek, de talán az ilyen ünnepek dekorációja sem kerülne többe, 
mint bármely más ünnepé, rendezvényé. 

(VM.) 
Fotó: Árvái 
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„IZMUSOK" NÉLKÜLI MŰVÉSZI ALKOTÁSOK 
„Történelmi pillanatok" a képző- és iparművészeti alkotásokban címmel kettős kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklő-

dők Pató Róza szobrászművész, valamint Forray Henrik fegyverkovács munkáit március 14-től 27-ig a Pincegalériában. A kiállí-
tást Demény-Dittel Lajos hatvani történész nyitotta meg. 

Pató Róza, képzőművészeti 
közéletünk jeles személyisége 
1934-ben született Török-
szentmiklóson, az akkori Vízi 
utcában (ma Móricz Zsigmond 
út) a Pató és Csík család le-
származottjaként. A szegénység 
és a munkalehetőség reménye 
azonban rövidesen Budapestre 
szólította őket, de ott sem volt 
könnyű az életük. Zuglóban 
telepedtek le, ahol József Attila-
i körülmények között élték 
mindennapjaikat. A fennmara-
dásáért folytatott küzdelem 
hasznos útravalót adott a mű-
vésznő további pályafutásához: 
ebből merítette szívósságát, a 
munka megbecsülését és szeretetét. 

Nem készült szobrásznak. Gyermekko-
rában az ének, zene és a rajzolgatás vonzot-
ta. Utóbbi miatt jelentkezett a Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumba, ahol Somogyi 
József irányításával festészetet tanult. A 
harmadik évben döntötte el, hogy szobrász 
lesz, ezért jelentkezett a Képzőművészeti 
Főiskolára, ahol Pátzay Pál „kezei alatt" 
formálódott művészi egyénisége. A kiváló 
mester mellett sikerült kivédenie az 
„izmusok" kísértéseit, és megmaradnia a 
tiszta formák vonzásában. Emberszeretete 
arra ösztönözte, hogy portrékat, emberi 
alakokat megjelenítő szobrokat készítsen, 
ezért bejárt az orvosi egyetemre is, ahol 
boncolások során bővítette anatómiai isme-
reteit. Színes egyéniségét bizonyítja, hogy 
szenvedélyesen érdeklődött az ejtőernyős 
sport és a repülés iránt, és ezt gyakorolta is. 

Tehetsége már a főiskolán kitűnt. Annak 
elvégzése után köztéri szobrok alkotására 
kapott megrendeléseket, melyek az ország 
minden táján megtalálhatók. Munkásságá-
nak nagyságát bizonyítják még portréi, 
kisplasztikái, plakettjei, névjegyérmei, 
medáliái és rajzai. Alkotásai számos kiállí-
táson szerepeltek már, jelentős díjakat és 
dicsőséget hozva az alkotónak. Hírneve az 

Képünk a kiállítás megnyitóján készült - középen az alkotók... 

sőbb levelezőn elvégezte a 
Gépipari Technikumot. 1976 óta 
Törökszent-miklóson él család-
jával, de Szolnokon dolgozik 
diszpécserként. Mint elmondta, 
sok szabadidővel rendelkezik, 
ezért 3 évvel ezelőtt olyan el-
foglaltságot keresett magának, 
amellyel tartalmasan használ-
hatja ki az idejét, ugyanakkor 
szórakozást jelent számára. így 
alakult ki a régi fegyverek iránti 
kutatási szenvedélye, és azóta 
folyamatosan tanulmányozza a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményes kiadványát. Az abban 
fellelhető leírások, fotók alapján 
készíti el a X-XV. században 

ország határain is túljutott. Kiállított többek 
között a Szovjetunióban, az olaszországi 
Ravennában a Dante Biennálén. Munkáit 
őrzi a Magyar Nemzeti Galéria és az ország 
legtöbb közgyűjteménye. Törökszent-
miklósra is többször hívták, és a művésznő 
szívesen jön, hiszen a gyökerei visszahúz-
zák. A mostani tárlatra plaketteket, érmeket, 
kisplasztikákat és emberi alakokat ábrázoló, 
kisebb méretű szobrokat hozott, ezen belül 
az általa különösen kedvelt anyaság témakö-
réből. 

Pató Róza köztéri szobrai városunk több 
helyszínén megtalálhatók. Bizonyára sokan 
tudják, hogy ő készítette 1973-ban az 
EGYMI előtt felállított Szoptató anya című 
kettős kompozíciót, 1987-ben az utolsó 
hazai Lenin szobrot, bár ő Szabadság szobrot 
tervezett ehelyett, és ez a munkája terv 
szintjén maradt (jelenleg a helyi ÁFÉSZ 
tulajdonában van a vázlat), továbbá a mű-
vésznő mintázta meg a „Turbó" nevű ver-
senyló alakját, melyet Szenttamáson he-
lyeztek el. 

A kiállítás anyagának másik, jelentős ré-
szét Forray Henrik munkái alkották. Ő 
1951-ben született Budapesten. Az általános 
iskolai tanulmányokat Tiszapüspökiben 
végezte, majd lakatos szakmát tanult. Ké-

használt harci eszközök korhű mását: vérte-
zetet, sisakot, pajzsot, hajítótüskét, kardot,... 
és még sorolhatnánk. Ezen kívül gyakran 
kap megbízást antik tárgyak restaurálására. 
Alkotásain keresztül igyekszik megőrizni az 
adott korra jellemző kézműves technikát, 
ezért pl. forrasztás helyett szegecselés mód-
szerével dolgozik. Néha ugyan elkerülhetet-
len egy-egy „modern"alkatrész felhasználá-
sa, a korhűséget azonban ez kevésbé befo-
lyásolja. A jó műszaki érzékkel és kézügyes-
séggel megáldott mester rövid idő alatt 
olyan színvonalra fejlesztette tevékenységét, 
hogy a kiállítás megnyitója alkalmával 
Demény-Dittel Lajos történész fegyverko-
vács helyett inkább ötvösművésznek kívánta 
nevezni Forray Henriket. 

A Pincegalériában most bemutatott 
fegyvereket már láthatták az érdeklődők a 
Művelődési Központban, az amatőr művé-
szek számára rendezett kiállításon. Az anyag 
egy része bemutatásra került Szolnokon is, 
az Aba Nóvák Teremben és a Hozam Klub-
ban, Érden a Pinceklubban, valamint a 
szenttamási Almásy Kastélyban. Minden 
alkalommal nagy érdeklődést váltott ki, 
egyben elismerést szerezve alkotójának. 

Sz.Zs. 
Fotó: Árvái Jné 

IRODALOM?ARTOLO ÖNTÖDEVEZETO 
A KÖNYVTÁRÉRT 

A Városi Könyvtár törekvéseinek elő-
segítésére, anyagi gondjainak megoldására hivatott Pro Bibliotheca 
Alapítvány az elmúlt négy évben sokat tett az információs lehetősé-
gek kiszélesítéséért, az ehhez kapcsolódó technikai háttér megte-
remtéséért, továbbá a modern információk tárházában klasszikus 
értéket képviselő könyvek beszerzéséért, a CD-lemeztár és a zenei 
gyűjtemény bővítéséért. Emellett alapítványi bálok és egyéb színvo-
nalas rendezvények alkalmával lehetőséget nyújtott az irodalom- és 
művészetpártoló közönség találkozására. 

A célok megvalósítása folyamatos tevékenységet igényel. A kö-
vetkező ciklusban is szükség lesz munkájukra, ezért a tisztségvise-

lők mandátumának lejártával tisztújításra került sor a március 25-i 
közgyűlésen. Hevesi Tóth Ferenc, a kuratórium eddigi elnöke egyéb 
kötelezettségei miatt nem tudja vállalni megbízatását a jövőben, így 
az alapító tagok Nagy Jánosnak, a Mezőgép Rt. Öntödei Gyára 
vezetőjének szavaztak bizalmat. Megerősítették tisztségében Szabó 
Ferencné titkárt, csakúgy, mint a kuratórium tagjait: Varga Máriát, 
dr. Vogel Juditot, Halmayné Bárdos Ildikót, Hornyák Andrást és 
Polgár Lászlónét. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Szabóné Törőcsik 
Mária, Bojtokné Farkas Julianna és dr. Medgyessy Györgyné. 

Sz. Zs. 
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NÉGYSZEMKÖZT DARVASI LÁSZLÓVAL 
József Attila-díja alkalmából 

Nemrég hallhattuk, olvashattuk a hírt: Darvasi László író megtisztelő kitüntetésben részesült, eddigi munkássága elismerése 
jeléül megkapta a József Attila-díjat. Az örömteli esemény után néhány nappal alkalmunk volt beszélgetni az íróval, városunk 
szülöttével, akit talán be sem kell mutatni olvasóinknak, hiszen oly sokan ismerik, olvassák és szeretik műveit. Eddig hat kötete 
jelent meg, és jó, ha tudjuk, hogy a Szív Ernő írói álnév mögött is ő rejtőzik. (E néven az Élet és Irodalomban megjelenő tárcáit 
szokta aláírni.) 

- Kedves Laci, engedd meg, hogy a ma-
gam és törökszentmiklósi olvasók nevében 
szívből gratuláljak ehhez a szép sikerhez. 
Mondd, te hogy vagy az ilyen felülről jövő 
elismerésekkel, kitüntetésekkel? Örülsz-e a 
díjnak? 

- Van nekem egy Szív Ernő nevű bará-
tom, aki azt mondja, hogy idejében érkező 
díj nincsen, mert az író vagy túl korán kapja 
meg, amivel aztán elrontják az önértékelését, 
elbizakodottá teszik; vagy nagyon későn 
kapja meg az író, amikor már abszolút meg 
van sértődve, hisz úgy gondolja, már régóta 
meg kellett volna kapnia. 

- Ne haragudj, te hány éves vagy most? 
- Én harmincöt éves vagyok. 
- Még nagyon fiatal vagy, különösen 

írónak, hiszen azt mondják, a prózaírók 
később érnek, mint a költők. Mindazonáltal 
úgy vélem, téged épp a legjobbkor ért utol ez 
az elismerés. 

- A József Attila-díj egy középgenerációs 
díj. Általában negyven év felett szokták 
megkapni az írók, többé-kevésbé kialakult 
életmű után. Nekem hat kötetem jelent meg 
idáig, ebből négy próza. 

-Ha jól tudom, te versekkel kezdted... 
- Igen, az első kötetem teljes egészében, 

a második pedig fele részben még verseket 
tartalmazott, de már látszott, valamiképpen a 
próza felé fogok elmozdulni. Hogy hogyan és 
mint, azt még magam sem tudtam. De tulaj-
donképpen azért kaphattam meg ezt a díjat, 
én úgy gondolom - mindenféle álszerénység 
nélkül mert meglehetősen sokat dolgoz-
tam. Létrehoztam azt az életművet, ha úgy 
tetszik, egy nagyon határozott, karakteriszti-
kus írói világot, amelynek megvannak a 
maga jellegzetességei, ismérvei, amelyek 
kétségtelenül az enyémek. 

- Vajon a „szakmán " belül, az írók kö-
rében hogyan fogadnak egy ilyen kitüntetést? 
Van-e féltékenység, irigység a „halhatat-
lanok" közt is? 

- Természetesen van. Amikor egy ilyen 
díjkiosztásra sor kerül, előtte őrült nagy 
lobbi-harcok folynak. 

- Van olyan rosszmájú vélemény, hogy a 
kitüntetéseket nem kapják, hanem adják. 
Tényleg, kik adják a József Attila-díjat? 

- A József Attila-díj odaítélésére külön-
böző szervezetek, társaságok tesznek javas-
latot. Ajánl a József Attila Kör, ajánl az 
írószövetség és az „ellen-írószövetség", ajánl 
a Mészöly Dezső, Gyurkovics Tibor féle 
társaság; utána összeül egy kuratórium, és a 
számtalan ajánlatból - jókora harc után -
kiválasztja azt a néhány nevet. 

- Az előbb már érintettük a műfaji kér-

Darvasi László felolvas müveiből 
a Városi Könyvtár egyik rendezvényén 

déseket. Eddig írtál már verseket, novellákat, 
tárcákat, három drámát, amelyek közül 
kettőt be is mutatott a debreceni színház. 
Rátaláltál-e már a saját műfajodra, amely-
ben a legteljesebben tudod magad kifejezni? 

- Ez nagyon érdekes, mert amivel én, 
mondjuk úgy, hogy berobbantam, az a no-
vella volt. A 80-as évek szövegroncsoló, 
filozofikus, posztmodern kísérletei után én 
olvasmányos, történetszerű novellákkal 
jöttem elő a folyóiratokban, és azt nagyon 
szerették az olvasók. 

- Te hova sorolnád magad ? Milyen 
irányzathoz? 

- Rám nagyon sok mindent mondanak. 
Azt is mondják, hogy konzervatív író vagyok, 
aki inkább a századfordulós kísérletekhez tér 
vissza, másrészt pedig mindezt nyugodt 
szívvel lehet posztmodernnek is nevezni. 

- Abba sok minden belefér. 
- Valóban. Dehát nem is az én dolgom, 

hogy besoroljam magam valahová. Egyéb-
ként az újabb elbeszéléseim között voltak 
kisregény terjedelműek is, most pedig már 
négy éve első nagyregényemet írom. Úgy 
érzem, hogy mégis ez a legnagyobb művészi 
kihívás egy író számára. A regény az a szer-
kezet, ahol a legtöbbet kell adni magunkból. 
Valószínűleg a regényírónak kell a legoko-
sabbnak, a legfelkészültebbnek, a saját tár-
gyához á legtürelmesebbnek, a legtapintato-
sabbnak lennie. Szóval, egy regény írásakor 
mutatkozik meg igazán, hogy az író valójá-
ban író-e. 

- Elárulnál valami közelebbit készülő 
regényedről? 

- A címe az lesz, hogy „A könnymutat-
ványosok legendája". Néhány részlet már 
jelent is meg belőle itt-ott, a legelső éppen a 
gimnázium Jubileumi évkönyvében. A törté-

net a XVT-XVII. században játszódik Ma-
gyarországon, pontosabban a Kárpát-
medencében. A cselekmény egyik kitüntetett 
helyszíne a balaszentmiklósi mocsárvilág, 
ahol egy Szélkiáltó Borbála nevű boszorkány 
él. Ő ennek az elég sok szereplős regénynek 
az egyik, többször visszatérő figurája. 

- Ez azt mutatja, hogy nemcsak néhány 
rövidebb írásod, tárcád kapcsolódik 
Törökszentmiklóshoz és környékéhez, hanem 
regényvilágod is. 

- Egyszerűen azt gondoltam, hogy kell 
erről a tájról is írni. Bár már hosszabb ideje 
Szegeden élek, nem szakadtam el innen, ide 
kötnek a gyökereim. Mikor itthon vagyok, 
rendszeresen biciklizek a kisfiammal, és 
sorra bejárom azokat a helyeket, ahol fel-
nőttem. 

- Kiket tartasz mestereidnek? 
- Legfontosabb íróm Mészöly Miklós. 

Neki fogom ajánlani a regényemet is. Most, 
írás közben nem merem olvasni, nehogy 
befolyásoljon, viszont szerepeltetem a figu-
ráit a regényembén. A szerkezet ezt lehetővé 
teszi, és épp abban a történelmi korban 
játszódik egy Mészöly-novella is. 

- Nemzedéktársaid közül kiket tartasz a 
legtöbbre? 

- Nagyon szeretem Parti Nagy Lajos mű-
veit, talán ő beszél most legjobban magyarul, 
ő tud a legtöbbet nyelvünk belső lehetőségéi-
ről. Fantasztikus prózája és fantasztikus 
versvilága van. Nagyon szép regényt írt most 
Závada Pál, aki velem együtt kapott József 
Attila-díjat; nagyon jó írónak tartom 
Krasznahorkait, Lengyel Pétert is. 

- Végül az utolsó kérdésem: Milyennek 
látod ma az irodalom helyzetét? Nem ta-
pasztalod-e az olvasói érdeklődés csökkené-
sét a valódi, értékes irodalmi alkotások 
iránt? Egyáltalán, a számítógép és a videó 
korszakában megőrizheti-e szerepét a könyv? 

- Az utóbbi hát-hét évben megértük azt, 
hogy az irodalom már politikailag nem olyan 
fontos valami, mint amilyen volt a 70-es, 80-
as években. Ezáltal nyilván leszűkült az 
irodalom iránti kereslet. Az irodalom nem 
próbál piaci orientáltságúvá lenni, ami nyil-
vánvalóan nem is baj. Másfelől azt monda-
nám, hogy egy olyan világban, ahol lassan-
ként a számítógép átveszi az uralmat, a 
könyv, a könyvvel való fizikai, érzéki kap-
csolat mindig is meg fog maradni. A könyv 
az élet unikuma lesz, az marad. Képtelen-
ségnek tartom, hogy valaha is kivesszen a 
világból. 

- Köszönöm a beszélgetést, és további 
művészi sikereket kívánok! 

(F. I . ) 



8 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1998. ÁPRILIS 

TÁJÉKOZTATÓ MEGYÉNK IDEGENFORGALMÁRÓL.. 
A tájékoztatót Herbály Imre úr, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alel-
nöke, a Tisza-tavi Regionális Bizottság és a 
megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke 
nyitotta meg, aki elmondta: nagyon fontos-
nak tartja, hogy a sajtó az idegenforgalmat, 
a turisztikát úgy jelenítse meg a magyar 
közvéleményben, hogy közben tájékoztatást 
is adjon az érdeklődő állampolgároknak a 
Magyarországot és szűkebb hazánkat, Szol-
nok megyét eddig még fel nem fedező ven-
dégeknek. Úgy gondolja, megyénk arról 
híres, hogy a termál-turizmus, a Tisza-tó, a 
folyóvölgyek, holtágak megfelelő alkalmat 
és lehetőséget nyújtanak mind a természet-
kedvelőknek, horgászoknak, vadászoknak, 
mind a gyógyulni, pihenni vágyóknak, és 
ehhez a falusi turizmus ma már nemcsak 
megfelelő szálláshelyet, de jó programokat 
is biztosít. És hogy minderről pontosabb 
képet kapjunk, a Herbály úr által meghívott 
vendégek biztosítottak bennünket. 

Elsőként házigazdánktól, dr. Tivadar 
Józseftől, a Törökszentmiklósi Vadásztársa-
ság elnökétől hallhattunk igen részletes 
beszámolót. Azt hiszem, kevesen tudunk 
ennek a társaságnak a helyzetéről, működé-
séről. 

A 8000 hektáros apróvadas területen fá-
cán, nyúl és bizonyos számú őz biztosít 
vadászati lehetőséget. Nehéz, felelősségtel-
jes szervezést igényel, hogy az 55 vadász-
nak és az idelátogató vendégeknek sikerül-
jön megadni a vadászás lehetőségét. A 
turizmusról annyit említett meg az elnök úr, 
hogy kevés az a vadásznap, amelyet va-
dászturizmus révén értékesítenek. Néhány 
napot töltenek itt az olaszok nyúl-, esetleg 
fácán vadászattal. Szintén pár napig marad-
nak itt - főleg a májusi időszakban - a 
bérvadászok, akik őzet kaphatnak puska-
végre. A legnagyobb részét ezeknek a na-
poknak a magyar vadászok töltik itt ven-
dégként, s cserébe természetesen a miklósi 
vadászok is mennek más területekre, s 
próbálnak vadászati lehetőséghez jutni. A 
miklósiak szerény körülményeik ellenére is 
tisztelettel, szeretettel fogadják a hozzájuk 
látogatókat. Vendégszeretetével tavaly a 
Tiszaszentimrén megrendezett Vadászati 
Napokon a Törökszentmiklósi Vadásztársa-
ság a „Legjobb vendéglátó" címet vívta ki 
magának. Gratulálunk hozzá! 

Geszti Jánosnénak, a Kunhegyesi Falusi 
Turizmus Egyesület elnökének beszámoló-
jából képet kaphattunk az egyesület mun-
kájáról, eredményeiről. Az 1994-ben 20 
fővel alakult egyesületből akkoriban négyen 
voltak vendégfogadók, mára már számuk 
megduplázódott, és 54 vendégággyal váiják 
a látogatókat. Nem hiába, hiszen a megala-
kulás óta rendszeresen visszatérő vendégeik 
vannak. Többek között évente 7-8 alka-
lommal veszik igénybe német kerékpáros 
turisták a különböző szolgáltatásokat, de 

Érdekes sajtótájékoztatónak 
adott helyett március 20-án a Tö-
rökszentmiklósi Vadásztársaság 
vadászháza. A korai tavasz bekö-
szönte valóban időszerűvé tette az 
eseményt, amelyben az idegenfor-
galomról, a falusi turizmus megyei 
helyzetéről és a Tisza-tó jelenlegi 
állapotáról, az üdüléshez kapcsoló-
dó fejlesztési lehetőségéről esett 

ellátogatnak ide olyan magyar, főleg buda-
pesti családok, akik fontosnak tartják meg-
ismerni, illetve gyermekeikkel megismer-
tetni a más vidéken élő emberek hagyomá-
nyait, kultúráját. Az egyesület a népszerű-
sítés érdekében rendszeresen részt vesz 
kiállításokon, pl. Berlinben az Utazási 
Kiállításon. Másodjára jelent meg az idén 
tájékoztató kiadvány. A vendégfogadók 
összhangban dolgoznak egymással, s az 
egyesület gazdag programokkal várja az 
idelátogatókat. Megismerhetik a település 
kézműveseinek munkáját és a gasztronómi-
ai jellegzetességeket, különlegességeket. 

Ide kapcsolódott Kerekes László, a Ti-
sza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizott-
ság Munkaszervezete vezetőjének mondani-
valója. Részletesen tájékoztatta a hallgató-
ságot a Tisza-tó létrejöttéről, jelenlegi 
állapotáról, idegenforgalmáról. 1973-ban 
létesült az a vízlépcső, amelynek a Tisza-tó 
is köszönheti létét. Tehát 25 éves lesz 
Magyarország második legnagyobb kiterje-
désű vízterülete. Ez egy olyan mesterséges 
létesítmény, melyet a társadalom többsége, 
még a „zöld" társaságok is elfogadnak ma 
már. Nem volt ez mindig így, a tó környé-
kén élő emberek ellenérzését le kellett 
győzni. Mára elfogadták, s ez is hozzájárult 
a térség felemelkedéséhez. A területet, a 
Tisza-tavat biológiai sokféleség jellemzi, és 
eziránt évről évre egyre nagyobb az érdek-
lődés már nemcsak a belföldi, hanem a 
külföldi emberek körében is. Kerekes úr 
szerint nemcsak biológiai, de turisztikai 
sokszínűség is jellemző ma már a Tisza-
tóra. E szűk térségen belül bárki megtalál-
hatja az igényeinek megfelelő szórakozást, a 
zajos vízisportokat kedvelők is, és a termé-
szet szépségében csöndben gyönyörködni 
vágyók is. bár az utóbbi időben az idegen-
forgalom jelentősége igencsak fölértékelő-
dött, de „...50 ezer embert képtelen eltartani 
az idegenforgalmi turizmus, tehát itt több 
lábon kell állni. Szükség van a mezőgazda-
ságra, nagy szükség van a mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó, környezetvédelmi 
szempontokat figyelembevevő iparra..." -
mondta Kerekes László úr. 

A Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
tagjai az Alföldön élő emberekből, szakem-

berekből áll, akik a helyi problémákat 
közelről ismerik. Arra törekszenek, hogy a 
Tisza-tó töltse be azt a szerepet az Alföld-
ön, amit a Balaton a Dunántúlon. Reméljük, 
elképzeléseiket, terveiket véghez tudják 
vinni! 

Az igazán részletes beszámolók után 
kötetlenül, kellemes hangulatban, fehér 
asztal mellett folyt tovább a beszélgetés. A 
meghívott vendégek készségesen válaszol-
tak minden további kérdésre az érdeklődők-
nek. 

•••és egy kis kitérő 
Herbály Imre elnök úr hajlandó volt ar-

ra, hogy nyilatkozzék lapunknak városunk 
jelenlegi gazdasági, ipari helyzetéről, hall-
hattunk néhány gondolatot a közeli jövőről. 

- Tulajdonképpen, mint a megyei ön-
kormányzat egyik alelnöke mindig különös 
érdeklődéssel figyeltem ezt a térséget -
kezdte az elnök úr - , ami sajnos a megye 
egyik elmaradottabb térségének, régiójának 
tekinthető, és ennek egyik központja 
Törökszentmiklós, egy nagyon fontos ipari, 
kereskedelmi centrum, ahol az élelmiszer-
feldolgozásnak nagyon komoly hagyományai 
vannak, akárcsak a mezőgazdasági gép-
gyártásnak, s mindezek most eltérő irányba 
fejlődnek. S hogy mit értek eltérő irányon? 
Nos, nagyon szépen fejlődik az Alföldi 
Gabona Rt. Ez - úgy gondolom - elsősorban 
annak a nagyon kedvező privatizációs fo-
lyamatnak tudható be, aminek a nyomán a 
dolgozók, a vezetők, a termelők közösen 
tudták megvásárolni az üzemet. 

Nagyon jó dolog, hogy sikerült a 
CLAAS Hungária Kft-t a Mezőgép Rt pri-
vatizációja kapcsán itt letelepíteni, Nyugat-
Európa egyik legkorszerűbb gépgyártó 
üzeme vert itt tanyát, és nagyon valószínű, 
hogy ezzel hosszú évtizedekre ez a táj a 
magyar mezőgépgyártásnak lehet bázisa. 
Sorolhatnám a pozitív példákat, de tudom, 
hogy itt most mindenkit leginkább a 
ConAvis Rt. ügye érdekel. Sajnos, az egyik 
szemem sír, a másik nevet. Sír a szemem, 
mert a foglalkoztatást át kell gondolni, hisz 
egy korszerűsítés kapcsán átmenetileg az 
üzem dolgozóinak át kell járni Zagy-
varékasra, vagy vállalják a bizonytalan 
munkanélküliséget. így majd amikor -
feltehetően a jövő évben vagy azután -
felépül a továbbfeldolgozó a hűtőház mel-
lett, akkor újra munkát találjon. Szeretném, 
ha meghallgatnának az emberek, hogy 
menjenek át, vállalják azt a másfél óra 
plusz munkaidőt, mert ezzel hosszútávon 
segíthetik egy iparág megerősödését Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, és az iparág 
egy nagyon fontos láncszemének idetelepü-
lését és itt maradását Törökszentmiklóson. 
Ezen kívül talán az is pozitív dolog lehet, ha 
már a negatív tényeket a pozitív felhangok-
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kai összevetem, hogy amennyiben sikerül 
megegyeznünk - az önkormányzatnak a 
főtulajdonos Hajdú-Bét-tel, a dolgozóknak a 
ConAvis vezetésével - , akkor hosszútávon 
is kihasználható lesz az épületegyüttes, -
ahol most meglehetősen korszerűtlen kö-
rülmények között dolgoznak a jelenlegi 
baromfifeldolgozó dolgozói - , mert a Haj-
dú-Bét ide kívánja telepíteni az igazgatási 
központját, s hajói tudom, még egy élelmi-
szer-feldolgozó üzemet is. Mindenesetre a 
közelmúltban egyeztettünk a Hajdú-Bét 
vezetői, a megyei önkormányzat, 
Törökszentmiklós város és a minisztérium 
vezetői, mert úgy gondoljuk, hogy fontos 
hangulati, ipari, gazdasági probléma ez a 
kérdés, és nem szeretnénk, ha bárki ebből 
az érdekegyeztetési folyamatból vesztesként 
kerülne ki. 

- Tehát ez azt jelenti, hogy ennek az 
élelmiszer-feldolgozó üzemnek az idetelepí-
tése, létrehozása új munkalehetőségeket 
biztosít az ittenieknek? 

- Mindenképpen azt jelenti, és az átjá-
rást is megtartanánk, mint lehetőséget, de 
az a lényeg, hogy a továbbfeldolgozó ugyan-
ennyi embernek hosszú távon biztosítana 
munkát, hisz biztosan emlékeznek rá, az 
elmúlt évtizedekben a legnagyobb probléma 
az volt, hogy az élelmiszeripar termékeinek 
feldolgozottsági szintje nem érte el azt a 
szintet, ami a kor követelményeinek meg-
felel, és most, amikor a háziasszonyoknak 
egyre kevesebb idejük van vagy egyre in-
kább nem szeretnek bíbelődni a különböző 
konyhai előkészítő munkákkal, akkor az 
ipari baromfifeldolgozó, továbbfeldolgozó 
tevékenységének nagy jövője lehet a közeli, 

azaz a hazai, illetve exportpiacon egyaránt. 
- Örülök, bizakodó, optimista szavakat 

hallottam Öntől, hiszen a lakosságot -
jogosan - foglalkoztatja ez a probléma, de 
eddig leginkább csak találgatások kaptak 
szárnyra. Amit Elnök úrtól hallottam, va-
lamelyest megnyugtató. 

- Nagyon szeretném, ha nemcsak szá-
munkra lenne ez megnyugtató, hanem az ott 
dolgozó emberek számára, a kívülállók 
számára, és a város vezetői számára is. És 
mindennek a krémje, a hab a tortán, hogy a 
részvénytársaságot megvásárló, a fejlesztést 
felvállaló s azt finanszírozó tőketársaság is 
megnyugtatónak tartaná. 

- Köszönöm a beszélgetést Mindannyi-
unk érdekében reméljük, hogy így lesz. 

(V. M. ) 

i g a e c t ő m c t m r n & m + r ' 

A mozgássérültek összejövetelei mindig élményt je-
lentenek úgy a tagoknak, mint a meghívott vendégeknek. 
Ahogy segítik egymást, amilyen méltósággal viselik 
sorsukat, az csak követendő példa lehet mindenki számá-
ra. 

Vezetőik legutóbb egy kissé megkésett Nőnap címén 
loptak be egy kis fényt a csoport életébe. 

Wellmann József író, költő, tanár, köszöntőjében 
tisztelettel hajtotta meg fejét az ünnepeltek előtt. A leg-
szebb emberi hivatás a nőké, akikre mindig felnézhet az 
„erősebb nem". Az ő példájuk adja az erőt a férfinak, 
hogy vállalni tudja az élet kihívásait, megpróbáltatásait. 

A mozgássérült nők igazi értéket teremtenek saját 
szenvedésükből. Igazgyöngyöt termő fájdalmuk nem 
látszik, csak az értéke. Ez sugárzik belőlük családjuk, 
környezetük felé. Életük mindennél ékesebben fogja 
elnyerni jutalmát, amit minden tett és magatartás önma-
gában hordoz. „Manapság panasz szól mindenfelől, de 
legkevesebb az Önök részéről hallik. Erejükből adjanak 
továbbra is annyit környezetüknek, amennyit azok befo-
gadnak belőle!" - fejezte be gondolatait az előadó. 

Dr. Hodosi Miklós főorvos a Polgármesteri Hivatal 
képviseletében olvasta fel Herbály Imre országgyűlési 
képviselőnek, a megyei közgyűlés alelnökének levelét, 
majd hozzáfűzte saját szavait is a nők helytállásáról, az 
1848-as évfordulóhoz kapcsolódóan. 

Dr. Laczkó Béla prépost plébános szintén köszöntötte 
az ünnepelteket, és méltatta nehéz sorsukat, áldozatvál-
lalásukat. 

A jelenlévők jó hangulatához a Bethlen Gábor Re-
formátus Tagozatos Általános és Szakiskola mozgásmű-
vészeti tagozata kis tanulóinak műsora és Horváth Bandi 
bácsi kedves muzsikája is hozzájárult. Nem maradt el a 
fmom uzsonna és a meglepetés sem: a „hálás férfinép" 
egy-egy szál gerberát és emlékképet adott át a hölgyek-
nek. 

A MEOSZ Törökszentmiklósi Szervezete köszöni az 
ÁFÉSZ Sütöde, Horváth András, a Koller Virágkertészet, 
a Lézer Penna, Szalavári Anna, a tálalókonyha és az 
összes többi közreműködő értékes segítségét. 

(H. Jné) 

Nem véletlen, hogy erre a napra esik az országos ZÖLD SZÍV Ifjúsági 
Természetvédő Mozgalom Napja, amikor a téli álmát alvó természet is újra-
éled. 

Minden évben ezen a napon Budapesten egy nagyszabású rendezvény ke-
retében ünnepelik meg a ZÖLD SZÍV születésnapját. Idén az ELTE Tanár-
képző Főiskola dísztermében került sor az ünnepségre/Ilyenkor osztják ki az 
egyéni és csoportos pályázatok győzteseinek az oklevelet és a jutalmat. A 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 5. b osztályának is emlékezetes marad ez a 
nap. A csoportos „Kézfogó" pályázaton 3. helyezést értek el a tanulók. A 
díjak kiosztása közben színvonalas kulturális programban gyönyörködhetett 
az ország minden részéről összesereglett több mint 150 gyerek és felnőtt. Az 
ajándékoknak is nagyon örültek a tanulók. Zöld szíves pólókat, hátizsákot, 
tollakat, jelvényeket, képeslapokat és Búvár újságot kaptak. 

A környezeti nevelés sokrétű tevékenységet takar. Iskolánkban 3 éve 
működő ZÖLD SZÍV Természetvédő Mozgalom szerves része nevelőmun-
kánknak. Az éves programot is úgy állítjuk össze, hogy tanulóink a termé-
szeti és társadalmi környezettel harmonikus kapcsolatba kerüljenek. Ezen 
kívül a szűkebb és tágabb környezet megismerése és értékeinek védelme 
nevelőmunkánk fontos részét képezi. 

Iskolánkban 6 zöldszíves nevelő és közel 60 tanuló tevékenykedik a ter-
mészet és környezetvédő mozgalomban. A környezeti nevelésnek a NAT is 
kiemelt szerepet szán, amely beépíthető a tanórákba, de élni lehet vele tan-
órán kívül is. Lelkes nevelők alkalmazzák mind a két módszert. A szaktárgyi 
órákon elsősorban a természettudományos ismeretek, fogalmak kialakításá-
nak folyamata kerül előtérbe. A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók a 
tanteremből kilépve szerveznek tapasztalatokat a természeti és társadalmi 
környezetről. Olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedési formákat 
lehet megalapozni, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus 
kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység és a környezettudatos 
életvitel kialakulásához. 

Gál Mihályné 

FELHÍVÁS! 

Ebben az évben lesz az 1848-ban LÁBASSY JÁNOS által alapított 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR jubileu-
mának 150. éves évfordulója. Azzal a kéréssel fordulok a Gépgyár 
dolgozóihoz és nyugdíjasaihoz, a város intézményeihez, a város és térsé-
ge lakóihoz, hogy aki tud a gyár múltjáról bármilyen írásos vagy szó-
beli információt nyújtani, kérem, mielőbb segítsen a gyár és a város 
intézményeinek, hogy az évfordulóra méltóan tudjunk felkészülni. 

Köszönettel: Pálfi István 
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KÉPVISELŐJELÖLTI BEMUTATKOZÁS 
(Fizetett politikai hirdetés) 

Nevem: dr. Szabó Lajos. 
Szakképzettségem: történelem, 
földrajz szakos középiskolai 
tanár, népművelés, nevelésszoci-
ológia előadó. Népi-nemzeti 
érzelmű, szociálisan érzékeny, 
keresztény-keresztyén demokrata 
vagyok. Az MDF és a FIDESZ 
közös jelöltjeként indulok a 7-es 
számú választókerületben. 

Eddigi életpályám és mun-
kásságom a Nagykunság-
vidékhez kapcsolódik: elsősorban 
a Kunhegyes-Kisújszállás-
Törökszentmiklós háromszöghöz 
és környékéhez, amelynek , múlt-
ját és jelenét jól ismerem. A 
tájhoz és az itt élő emberekhez 
lokálpatriótaként kötődöm és 
ragaszkodom, mert ezt a vidéket 
tekintem szülőföldemnek. Az itt 
élőkért való munkálkodás jelen-
tette számomra a legnagyobb 
kihívást és örömet. 

Kunhegyesen születtem, itt 
végeztem általános iskolai ta-
nulmányaimat, Kisújszálláson 
érettségiztem. Mindkét helyen 
középiskolai tanárként, kollégi-
umi, ül. gimnáziumi, szakkö-
zépiskolai igazgatóként is dol-
goztam, most abban a megtisz-
teltetésben van részem, hogy 
Törökszentmiklóson, a Bercsényi 
Miklós Gimnázium igazgatója-
ként - vállalt és elfogadott prog-
ramom szerint - végezhetem 
munkámat. Mindig szerettem 
tanítani, alkotni, közéleti tevé-

kenységet végezni. Büszke va-
gyok arra, hogy tágabb szülőföl-
demen több-ezer tanítványom él. 
Talán ők tudnak rólam leghitele-
sebben nyilatkozni. Debreceni és 
budapesti egyetemi éveim kivé-
telével, valamint az első szaba-
don választott országgyűlési 
képviselői tevékenységem Buda-
pesten töltött idejét leszámítva -
életem nyitott könyvét szülőföl-
demen írták, amelyben nincs 
semmi különös, hasonló másoké-
hoz, akik mélyről indultak és 
mindenért keményen megdol-
goztak. Vagyonom nincs, mégis 
elégedett vagyok sorsommal, 
mert mindig úgy vezérelt a Min-
denható, hogy megtaláljam sze-
mélyiségem belső összhangját: 
igényesen, a vállalt értékekkel 
azonosulva. Ez az elvi alapja 
mindenkori közéletiségemnek, 
politikusságomnak. Megválasztá-
som esetén folytatni szeretném az 
1994-ben befejezetlenül hagyott 
választókerületi munkámat, 
másrészt az MDF és FIDESZ 
egyeztetett programja megvaló-
sításáért minden tőlem telhetőt 
megteszek. Úgy érzem, ehhez 
van erőm, vezetői, országgyűlési 
és önkormányzati tapasztalatom, 
s talán kellő ismeretem és felké-
szültségem is, hogy tevékenysé-
geimmel elő tudjam segíteni az 
ország és a Közép-Tiszavidék 
gondjainak megoldását. Mert 
hamis, hogy csak a jelenlegi 
kormánykoalíció képes a vezetés-
re. Van választás: Polgári Ma-
gyarország. Célunk: rend, bizton-
ság, gyarapodás. 

Kormányra kerülésünk ese-
tén: 
• A polgárok javára egyszeri, 

nagyarányú személyi jövede-
lemadó-csökkentést hajtunk 
végre és átalakítjuk az adó-
rendszert. 
A társadalombiztosítási járulék 

CELLADAM SZŰRÉS 

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
1998. április 25-én 10 órától 

Jelentkezés: április 15-ig 
a 8. sz. irodában vagy a 390-030-as telefonon 

800 Ft befizetésével és felbélyegzett válaszborítékkal. 

összegét csaknem a felére, 25 
%-ra csökkentjük. 
Legalább évi 7 %-os gazdasági 
növekedést valósítunk meg. 
Eséíyt teremtünk a munkához, 
úgy, hogy 5 év alatt 200.000 
munkahely j öjj ön létre. 
A fiatalok vállalkozási lehető-
ségeit kedvezményes hitelek-
kel növeljük. 
A kis- és középvállalkozásokat 
csökkentett adminisztrációval, 
alacsonyabb járulékokkal, be-
ruházások ösztönzésével, álla-
mi beszállítási megrendelések-
kel és kedvező hitelekkel tá-
mogatjuk. 
A családi vállalkozásokat a 
gazdaság egyik alappillérének 
tekintjük. Hitelekkel és ked-
vezményekkel támogatjuk a 
családi alapon működő mező-
gazdasági vállalkozókat, külö-
nös tekintettel a pályakezdők-
re. 
Szorgalmazzuk és támogatjuk a 
magántulajdonon alapuló szö-
vetkezetek létrejöttét, működé-
sét, valamint a kiegészítő jö-
vedelmet biztosító gazdaságok 
rendszerének funkcionálását is. 
Családi jövedelemadót veze-
tünk be. 
Biztosítjuk a GYES-t, a 
GYED-et és a GYET-et, vala-
mint a várandósági járulékot, 
továbbá: az első gyermek után 
a családi pótlékot. 
Új iskoláztatási támogatást 
vezetünk be. Tandíjmentesség 
az első diploma megszerzéséig. 
Lehetővé tesszük a lakásépí-
téssel kapcsolatos ÁFA-
visszaigénylést, csökkentjük az 
építőanyag adóját, lakásvásár-
láshoz kedvezményes kamato-
zású, hosszú-lejáratú hitelt 
biztosítunk, csökkentjük az 
első lakásvásárlás illetékét. 

* Leállítjuk a NAT bevezetését, 

feltételek és nem felelnek meg 
nemzeti céljainknak. 

* 18 évre emeljük a tankötele-
zettség felső határát. 

* Növeljük az iskola nevelési, 
kulturális, szocializációs és 
esélykiegyenlítő szerepét. 

* Támogatjuk az iskolai étkez-
tetést és tankönyvvásárlást. 

* Kötelességünknek tartjuk a 
nyugdíjak reálértékének meg-
őrzését. 

* A gyermekneveléssel eltöltött 
éveket be kell számítanunk az 
öregségi ellátásokba, a nyugdíj 
megállapítás korhatáránál fi-
gyelembe vesszük a gyermekek 
számát. 

* A gyógyszereket olcsóbbá 
tesszük a nyugdíjasok és a gye-
rekek részére. 

* A magyar nyelv és kultúra 
ápolásának elősegítésére, nem-
zeti értékeink megőrzése érde-
kében törvénycsomag elfoga-
dását szorgalmazzuk. 

* Javítani és növelni fogjuk a 
rendőrség anyagi bázisát, lét-
számát és képzettségét, bővít-
jük a rendőrség eljárási hatás-
körét, hogy cselekvőképesebb 
legyen a bűnözőkkel szemben. 

* Szigorítjuk a korrupciós cse-
lekvések büntetését, szélesít-
jük a vagyonelkobzás alkalma-
zását. 

* Bírsággal sújtjuk a bürokráci-
át... 

Mindezekkel együtt - kérem 
a választópolgárok szavazati 
támogatását és bizalmát, hogy az 
MDF és FIDESZ Magyar Polgári 
Párt programját megvalósíthas-
suk. 

Dr. Szabó Lajos 
az MDF és a FIDESZ MPP 

közös jelöltje 

i SZERETETTEL VARJUK AZ ERDEKLODOKET i 
i i 

J minden hónap első szerdáján | 
| ! 
i a 16 órakor kezdődő 
! F O L T O N F O L T K L U B B A 

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA 
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TALÁLKOZUNK 2000-ben 

A találkozó résztvevői napjainkban... 

...és néhány évvel ezelőtt 

Egyedülálló rendezvény színhelye volt március 7-én a Strand 
Vendéglő étterme. 

- Múlt év augusztusában az egyik megyei lapban megjelent egy 
régi, megfakult iskolai csoportkép, mely 1952-ben készült az újbalai 
általános iskolában. Beküldője a jelenleg Tiszapüspökiben élő B. 
Tóth Etelka (Keresztes Andrásné). Innen jött az ötlet, hogy mi len-
ne, ha megpróbálnánk összegyűjteni a volt balai diákokat, találkoz-
nánk 45 év után - tájékoztatja újságunkat Szabó Andor, az egyik 
„érdekelt", egyben a rendezvény fő szervezője. A gondolatot tett 
követte. Először is, közös erővel végigböngészve a csoportképet, 
összeállítottunk egy névsort — mivel osztálynapló nem állt rendelke-
zésünkre, hiszen már a balai iskola is eltűnt, a földdel tették egyen-
lővé - , majd elkezdődött a nyomozás, tájékozódás, kit, hol, hogyan 
lehet elérni, értesíteni. 

Tiszapüspökiben B. Tóth Etelka, itt helyben a Subicz és a Szabó 
házaspár segített a szervezésben, a mellékelt csoportképek tanúsít-
ják, hogy igen sikeresen. Dunántúlról, Budapestről, a megye külön-
böző településeiről szinte mindenki megjelent, akinek egészsége 
engedte. 

Megható jeleneteknek lehettünk szem- és fültanúi, amikor hosz-
szabb-rövidebb találgatás után felismerve egymást összeölelkeztek 
az egymást 40-45 évvel ezelőtt látó, volt pajtások, iskolatársak, 
barátok. A régi képen látható tanító néni sajnos, már nem vehetett 
részt a találkozón, de elfogadta a meghívást a dr. Gyergyói János -
Bagdi Ilona házaspár, akik 1950-ig tanítottak a balai iskolában. Dr. 
Gyergyói János igényesen, igen jó pedagógiai érzékkel megáldva 
oktatta, nevelgette a tanyai kis csemetéket. Magas szintű oktatói 
tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy bemutató 
tanítást tarthatott a Petőfi úti iskolában, ahol igen szép eredménnyel 
szerepeltek a hátrányos helyzetű tanyasi gyermekek a jobb tárgyi 
feltételekkel működő városi iskolával szemben. Mivel tanítói okle-
vele mellett középiskolai tanári diplomát szerzett, így otthagyva a 

?vői napjainkban... 
' tanyasi iskolát, a karcagi gimnázium tanára, majd igazgatója lett. Az 

456-os forradalom leverése után őt is lefokozták, jó ideig kénytelen 
volt tudásánál, végzettségénél alacsonyabb szintű tevékenységet 
folytatni. Közben folyamatosan képezte magát, összesen három 
doktori cím és négy diploma megszerzésén túl 1997. áprilisában a 
Szent István Bazilikában lovaggá ütötték: Dr. Gyergyói János egye-
temi docens a Szent György Lovagrend lovagja immár. 

- Házépítésnél igen lényeges a jó alap. A mi életünkben ilyen jó 
alapot biztosított az a pár év, melyet e rendkívüli tehetséggel, jó 
pedagógiai érzékkel megáldott, országos hírű tanító szárnyai alatt 
tölthettünk - mondta köszöntő beszédében az egyik volt növendék. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ilyen szép számmal 
megjelentünk, örülünk egymásnak, annak, hogy az elmúlt viszontag-
ságos évtizedeket átvészelve talpon tudtunk maradni. A tanyai 
iskolából indulva a körülményekhez képest sikeres pályát futottunk 
be, mindenki elért egy bizonyos célt eddigi életében: ki tanulmányai 
révén, ki munkájában, ki a családalapításban vagy bármily formá-
ban, de mindannyian helytálltunk ott, ahová az élet állított bennünket. 

A volt „tanító bácsi" megilletődve mondta, hogy közel fél évszá-
zados pályafutása során igen sok tanítványa volt, ennélfogva több 
összejövetelre - főleg érettségi találkozókra - meghívták. Életében 
azonban ez: az első olyan találkozó, mely egyedi, a sablontól eltérő. 
Nincs ún. osztályfőnöki óra, ahol a volt diákok feleletszerűen szá-
molnak be eddigi életükről. Itt családias a hangulat, örülnek egy-
másnak, örülnek, hogy itt lehetnek, és szeretnék, ha öt év múlva, az 
ötvenéves jubileumon ez újra megismétlődhetne. 

A találkozó sikerét mi sem bizonyítja hitelesebben, mint az, 
hogy a résztvevők a közel tíz órás együttlét után elhatározták, hogy 
nem öt év múlva, hanem az ezredfordulón, 2000-ben újra, ugyanitt, 
összejönnek. 

Reméljük, mindannyian ott lehetünk! 
(S) 

fényképész üzlet 
FOTO ÁRVÁI 
Kossuth L. út 155 

Tel.: 390-162 

Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban, 
automata fényképezőgépek már 2.990 Ft-tól. 

24 kockás színes fűm 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 március havi sorsolás nyertes száma: 466-942 
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ELFELEJTETT SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK 

Dsida Jenő: 

UTOLSÓ VACSORA 

Kezében megtörik az ostya. 
Az arca ólomszürke már. 
(Szétzilált ágyán Mária töpreng: 
Merre jár, ajaj merre jár?) 

Júdás éj sötét szemébe 
Kapzsi vágyak karvalya ül ki. 
(Mária sóhajt csöndesen: 
Fájdalmas áldás Jézust szülni.) 

Bizony mondom, az Atyához megyek, 
mielőtt a Vigasztalót hoznám -
(Mária susogva fohászkodik: 
Vezéreld haza hozzám!) 

Fáklyások lopóznak a hegyre, 
az olajfák furcsán összesuhognak.. 
(Mária egyedül sírdogál: 
Mi lesz holnap?) 

Hirtelen búgó szélvihar hördül, 
a Cedron moraj lón felrian -
(Mária belesikolt az éjbe: 
Meghal, meghal a fiam!) 

Korunk, életmódunk változásával megvál-
toznak szokásaink is. Lassan átalakulnak a 
hagyományok, egy részük, melyeket nem gya-
korolunk, feledésbe merülnek. Talán csak a 
népművelők és a pedagógusok igyekeznek, 
hogy a ma embere is emlékezzék, hogy újra 
feléledjenek a már homályba merült érdekes, 
vidám népszokások. Segíteni szeretnénk ebben 
a munkában a magunk módján. 

Lássuk csak, milyen módon köszöntötték 
nagyszüleink, dédszüleink a tavaszt, hogyan 
ünnepeltek húsvétkor: 

Kiszéhajtás: 
Húsvét előtt egy héttel, virágvasárnapon a 

lányok női ruhákba öltöztettek egy már előre 
elkészített szalmabábut, hogy aztán énekszóval 
vigyék a falu határában folyó patakhoz, folyó-
hoz, amibe beledobták. Ezzel jelezték a tél, a 
betegség elűzését. Ha folyó nem volt a közel-
ben, a bábut elégették. Még azt is tartották, 
hogy azok a lányok, akik kidobták a kiszét, 
abban az évben férjhez is mentek. 

Zöldágjárás, zöldághordás 
A tavasz behozatalának jelképe volt a 

zöldágjárás, zöldághordás. A tavaszi első ki-
hajtáskor az állatokat zöldággal terelték a 
mezőre. Ki ne ismerné a Bújj, bújj zöldág c. 
dalt? Gyermekjáték formája még ma is ismert, 
kisgyermekek szívesen játsszák. 

A zöldág egyházi megfelelője a barka, me-
lyet virágvasárnap megszenteltek. Az ilyen 
barkának jelentős szerepet tulajdonítottak a 
gyógyításban és a rontásban, a gonosz- és fé-
regűzésben, a dörgés és villámlás elhárításá-
ban. 

Tojásfestés 
Európában és Ázsiában a tojás a termé-

kenység jelképe. A húsvéti népszokásokban 
fontos szerepet játszik. A húsvéti tojásfestés a 
lányok, asszonyok dolga volt. A különböző 
technikákkal díszített tojások motívumainak 

sajátos üzenet- és érzelemközvetítő szerepe is 
volt, akárcsak a színeknek. A lányok piros 
tojást a szerelmüknek adtak, zöldet az a legény 
kapott, aki reménykedhetett, kéket az, akit 
szívesen láttak, de érzelmei viszonzásra nem 
találtattak. Sárga tojás járt a nem szívesen látott 
vendégnek. 

Az ügyesebb asszonyok művészi szintre 
fejlesztették a tojásfestést. Manapság újra 
divatba jött, ezért a türelmes, kísérletező kedvű 
olvasóinknak bemutatunk néhány technikát. 

A díszítendő tojás lehet keményre főtt vagy 
„kukó", azaz kifujt tojás. Az utóbbi - bár töré-
kenyebb - tartósabb is, mert ha kiöblítjük, 
kiszárítjuk, nem romlik meg. 

írott tojás: Egy 15 cm hosszú ágacska végét 
kb, 2 cm hosszan behasítjuk. A hasítékba író-
csövet szorítunk (ez réztubusból levágott 20^30 
mm-es lemezcsík, melyet tűre csavarunk). A 
csövecskét kötözéssel rögzítjük. Az így kapott 
írókát felmelegített viaszba mártogatjuk, és 
mintákat rajzolunk vele a tojásra. Ha a viasz 
megszáradt, a tojást a festékes lébe tesszük. 
Végül a már színes tojásról a viaszt óvatosan 
lekapargatjuk. 

Berzselt tojás: a tojás oldalára tojásfehérje 
segítségével kisebb, különböző formájú levele-
ket ragasztunk. Nejlonharisnya darabot húzunk 
rá, amit alul és felül szorosan elkötünk (a ha-
risnyajói feszüljön a tojáson!). Ezután befest-
jük a tojást. Száradás után lebontjuk róla a 
kellékeket, és hogy szép fénye is legyen, sza-
lonnabőrrel vagy zsírral átkenjük. 

Az elkészült tojásokat nemcsak a locsolko-
dóknak adhatjuk, de felfűzve, aranyeső vagy 
virágzó gyümölcsfaágra aggatva, az ünnepi 
asztal szép dísze lehet. 

Az előkészületekhez jó munkát, a későbbi-
ekben kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

(VM.) 

Locsolás 
Húsvéthétfő vagy ahogy régen ne-

vezték, vízbevető hétfő máig is fennma-
radt szokása a locsolkodás. Ennek célja 
elsősorban az eladósorba került lányok 
szépség- és egészségvarázslása volt. 
Vízzel locsolkodtak, bízva a víz külső-
leg-belsőleg is tisztító, gyógyító erejé-
ben. 

Ahogy a régies elnevezés is utal rá, a 
legények a lányokat a folyónál, pataknál 
- sokszor akaratuk ellenére - megmár-
tottak vagy a kútnál vödrökkel öntözték. 

A legények sokszor együtt jártak 
„öntözködni" Házról-házra mentek, 
versikét mondtak. A lányok köszönet-
képpen hímes tojással, kaláccsal, pálin-
kával kínálták őket. 

Ma is mondanak a fiúk verseket, de 
keveset ismernek, évről évre ugyanazo-
kat hallhatják a lányok. Talán a követ-
kező néhány népköltéssel bővíthetik 
repertoárjukat, még idejük is lesz meg-
tanulni. 

Kelj fel párnáidról 
szép ibolyavirág! 
Nézz ki az ablakon, 
milyen szép a világ! 
Megöntözlek szépen 
az ég harmatával. 
Teljék a tarisznya 
szép piros tojással! 

Húsvét hétfőjére 
Kinyílott egy rózsa, 
Hajnalhasadáskor 
Harmat hullt le róla. 
Ezüst harmat cseppent, 
Kis üvegbe szedtem, 
Egy szép barna kislányt 
Vele megöntöztem. 

Húsvét másodnapján 
Az jutott eszembe, 
Üveg rózsavizet 
Veszek a kezembe. 
Elindultam véle 
Piros tojást szedni, 
Adjatok hát lányok, 
Mert ha nem adtok, 
Licskes-locskos, facsaró 
Vizes lesz ruhátok! 

V e m t f é g v é r é 

Húsvéti gombatojások 

Hozzávalók. 8-10 db keményre főtt tojás, 3-4 db szép. 
közepes nagyságú paradicsom, 1 db főtt csirkemáj vagy 
libamájkrém, 10 dkg vaj vagy margarin, csipet só, fűszer 
ízlés szerint (pl. csipet majoránna, vagy bors vagy szere-
csendió). 

A kemény tojás héját leszedjük, hegyesebb végéből 
annyit levágunk, hogy meg tudjuk állítani. Tompább végén 
kis kanállal kikaparjuk a sárgáját, melyet a habosra vert 
vajas (margarinos) töltelékkel simára keverünk, és óvato-
san visszatöltjük a tojásba. A paradicsomból éles késsel 
gombakalap-formákat szeletelünk, amelyeket a gomba-
törzs-tojások tetejére helyezünk. A fehér vajkrémből -
vagy tubusos majonézből - a paradicsom-kalapokra pety-
tyeket nyomunk, A piros kalapos, fehér törzsű gombatojá-
sokat zöld salátalevelekre helyezzük. A vendégváró asz-
talnak igen dekoratív része, a locsolkodóknak is kedvenc 
csemege. Az év bármely szakában ünnepi asztalra helyez-
hető előételként, húsvét alkalmával a töltelékbe máj he-
lyett apróra vagdalt főtt sonkát is rakhatunk. 
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Tejfölös gombaleves 
Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg gomba, 6 dl húsleves 

(kockából), 2 dl tejföl, 1 tojás, 4 dkg liszt, 3 dkg margarin, 1 
nagy fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezse-
lyem, 15 dkg zsemlekocka, őrölt bors, lestyán, só. 

A finomra vágott vöröshagymát a margarinon megfony-
nyasztjuk, hozzáadjuk a vékonyra szeletelt gombát, sóval íze-
sítjük, és pár percig pároljuk. Felöntjük a húslével, ízesítjük a 
zúzott fokhagymával, a borssal, a lestyánnal, és 10 percig 
forraljuk. A lisztet a tejföllel, tojással jól összekeverjük, kevés 
vízzel hígítjuk, állandóan kevergetve a levesbe öntjük és össze-
főzzük. Tálaláskor meghintjük az apróra vágott petrezselyem-
mel és'a pirított zsemlekockával. 

Mézes borleves 
Hozzávalók: 8 dl fehérbor, fél citrom héja, fahéj és szegfű-

szeg, 3 tojássárgája, 8 dkg méz. 
A fehérbor háromnegyed részét citromhéjjal, fahéjjal és 

szegfűszeggel fűszerezve fölforraljuk. A tojások sárgáját a 
maradék borral és a mézzel elkeverjük, majd habverővel szün-
telenül verve a forralt bort rászűrjük. Mielőtt forrni kezdene, a 
tűzről lehúzzuk, és leveses csészében tálaljuk. 

Libamájjal töltött pulykamell 
Hozzávalók: 50 dkg pulykamell, só, 1 doboz libamájkrém, 

5 dkg vaj, őrölt bors, majoránna, 20 dkg libamáj, 3-4 ek. olaj. 
A pulykamellet rostjaira merőlegesen négy egyforma sze-

letre vágjuk, enyhén kiverjük, megsózzuk. A libamájkrémet a 
vajjal habosra keverjük, kissé megsózzuk, megborsozzuk, 
majoránnával fűszerezzük, majd a húsra kenjük. A libamájat 
egyenletesen elosztjuk, és a húst felgöngyöljük. Olajjal meg-
kent alufóliába csomagoljuk, sütőben, közepes lángon meg-
sütjük, Tálaláskor kicsomagolva fölszeleteljük, és különféle 
zöldségekkel kínáljuk. 

Madártej 
Hozzávalók: 2,5 dl tej, 1 db vaníliarúd, 25 dkg porcukor, 6 

tojás, 2 dkg krémpor. 
A tejet a cukor felével felforraljuk, a tojássárgát a maradék 

cukorral, valamint a krémporral simára keverjük. A tojásfe-
hérjét kemény habbá verjük. Evőkanállal nagyobb galuskákat 
fonnálva forrásban lévő tejben lassú főzéssel megduzzasztjuk. 
Ezután lapátkanállal tálba szedjük. A tejet a tűzhelyről levesz-
szük, vékony sugárban, lassan, állandó keverés mellett a tojás-
sárgájához öntjük, majd ismét forrásig hevítjük. A kész öntetet 

Sztár varázsital 
Goldie Hawn mozicsillag 50-en túl is megőrizte fantasz-

tikus temperamentumát, karcsú alakját, óriási munkabírá-
sát. Csúcsformáját úgy tartja karban, hogy naponta 1 órát 
edz a gépeken kondiszalonjában. Rendszeresen fut, kirán-
dul, kerékpározik, úszik. „Számomra a sport az izmok me-
ditációja" - vallja a filmdíva. Étkezésében mértékletes, 
kerüli a cukros ételeket, ellenben mindennap iszik varázs-
italából, a „zöld dzsúzból", amit 2 zellerszálból, 4 papriká-
ból, 5 káposztalevélből, 1 csokor petrezselyemből turmixol. 
A zellerben lévő illóolaj fertőtlenítő hatású, B vitamin 
tartalma energiát ad a szervezetnek és hangulatélénkítő. A 
paprikában lévő kapszaicin vérkeringést fokozó, karotin- és 
C vitamin tartalma jó hatással van a sejtek működésére. A 
káposztában található E vitamin lassítja az öregedési fo-
lyamatokat. A petrezselyem A- és B vitamin tartalma 
antiallergén hatású, és védi az érfalakat. Goldie az élő 
példa, hogy csodákat művel ez a zöld nedú. 

Kiss Zoltán 

MTTSZ TEKE 
Nemzeti ünnepünk tiszteletére ötödik éve rendeznek tekeversenyt 

az ÁFÉSZ-csarnokban. Az idei TISZA KUPÁ-ra 11 csapat küldte el 
nevezését, az egyéni versenyben pedig 90 fő indult. A kétnapos verse-
nyen az alábbi eredmények születtek: 

Csapatverseny: 
1. CLAAS Hungária VTSK T.miklós 1381 FA 
2. ITV. Szentes Kft. 1356 FA 
3. Postás-Matáv SE Budapest 1344 FA 
4. PAKS Atomerőmű SE 1315 FA 
5. ÁFÉSZ TSE T.miklós 1294 FA 
6. Határőrség Bp. Ady-liget 1268 FA 
7. Postás-Matáv SE n. B.pest 1265 FA 
8. B-P Trans T.miklós 1237 FA 
9. Gyöngyös ATSK 1234 FA 
10. Határőrség BHI. 1171 FA 
11. BKV. Cinkotai TTE 1126 FA 

Női egyéni: 
1. Pálifi Gyuláné CLAAS T.miklós 239 FA 
2. Ruffné J. Mária CLAAS T.miklós 231 FA 
3. Lovas Anett B-P. Trans Tmiklós 222 FA 
4. Papp Erika Szentes 216 FA 
5. Kozma Márta CLAAS T.miklós 215 FA 
6. Horváth Gáborné Postás SE B.pest 214 FA 

Férfi egyéni: 
1. László Imre Szentes 254 FA 
2. Vanyúr István Hőr B.pest 254 FA 
3. Nagy Tamás HŐR B.pest 252 FA 
4. Patera András Postás SE B.pest 250 FA 
5. Suplicz Sándor Paks 244 FA 
6. Czene Imre BKV. Cinkota 243 FA 

Sz. Zs. 

TEREMKÉZILABDA BAJNOKSÁG 
Előző havi lapzártánk után fejeződött be az a több fordulós kézilab-

da teremtorna, melynek részeredményeit márciusi számunkban közöl-
tük. A bajnokság 8 férfi és 5 női csapat részvételével zajlott. A szebbik 
nem játékosai körmérkőzések formájában küzdöttek a helyezésekért. 

Végeredmény: 
I. Székács DSK 
II. Tiszapüspöki 
IH. Lábassy Szakképző Iskola 
IV. Bercsényi M. Gimnázium 
V. Bethlen G. Ref. Tag. Iskola 

A győztes csapat tagjai: Dér I., Nikolics M., Nikolics A., Benedek 
I., Szabó A., Forgó A., Fejes E., Hegedűs E., Papp A., Bata E., Csikós 
A. Edző: Hámori Krisztina. 

A férfiak két csoportra osztva játszottak a döntőbe kerülésért. Az 
első két-két csapat jutott tovább az elődöntőbe, ahonnan a Szállítók és a 
Gimnázium csapata került ki győztesen, így ők játszhattak az 1-2. he-
lyért. 

Végeredmény: 
I. Szállítók 
II. Gimnázium 
m. Öregfiúk 
IV. Székács DSK 
A győztes csapat tagjai: Polgár József, Polgár László, Bézi Lajos, 

Hoppál József, Líbor Imre, Fülöp Tibor, Kóródi Sándor, Mészáros 
Géza, Katona Zoltán, Domán János, Gőz Béla. 
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„Nincs szégyellnivalója a TSE-nek..." 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A VEZETÉSBEN 
A Törökszentmiklósi Sportegyesület március 4-én tartotta küldöttközgyűlését a művelődési központ pódiumtermé-

ben. A szavazásra jogosultak kellő létszámú megjelenése határozatképessé tette az ülést, így sor kerülhetett a 4 évvel 
ezelőtt megválasztott elnökség tisztújítására. Az elnöki tisztet továbbra is Búzás Sándor tölti be, helyettese Szőke And-
rás lesz a jövőben, Tóth András pedig ügyvezetőként vállalta a megbízatást A küldöttek ismét bizalmat szavaztak 
Bajusz Katalin és Karancsi Lajos önkormányzat részéről történő delegálásához. Az elnökség további tagjai: Karakas 
Ferenc, Faragó János, Kovács József és Őz István. A Számvizsgáló Bizottság elnöke továbbra is Kovács József lesz; 
tagjai: Ábrahámné Kada Éva és Gonda Józsefné. 

Az 1993. decemberében 
választott vezetőség nevében 
Búzás Sándor számolt be az 
egyesület munkájáról. Szak-
osztályokra bontva ismertette 
és értékelte az elmúlt négy év 
eredményeit. Kitért arra is, 
hogy a beszámolási időszak 
gazdasági problémákkal küzdve 
telt, hiszen a működéshez 
szükséges összeget egyre nehe-
zebb volt előteremteni. Az 
önkormányzat a lehetőségekhez 
mérten támogatta az egyesüle-
tet, ez a dotáció azonban 1993-
hoz képest - reálértékben 
számítva - 40 %-kal csökkent 
1997 végéig. A saját bevétel és 
a lényeges részt képező szpon-
zori támogatás viszont növeke-
dett, így a hiányzó pénzt némi-
leg sikerült pótolni. A problé-
mák ellenére az egyesület 
fenntartotta magát, sőt eredmé-
nyesen működött az elmúlt 
négy évben, és a szűkös keretet 
beosztva biztosította a verseny-
zési lehetőségeket. 
mmmmmmgmgm 

Kovács József számvizsgáló 
bizottsági elnök szerint a TSE 
jól és szakszerűen gazdálkodott 
a rendelkezésre álló összegből, 
a bizonylati fegyelem ugyan-
csak megfelelő volt. Az állandó 
pénzszűke azonban gyakran 
okozott feszültséget és olykor 
fizetésképtelenséghez vezetett. 

A beszámolókat követő vita 
során szóba került a leendő 
sportcsarnok kérdése is, amely-
ről Szegő János polgármester 
tájékoztatta az ülés résztvevőit. 
Az objektum felépítése egyelő-
re annak függvénye, hogy az 
állami céltámogatást az előké-
szített pályázat benyújtásával 
sikerül-e megnyerni. Az indu-
láshoz feltétlenül szükség lenne 
erre, hiszen a város saját erőből 
nem tudja előteremteni a kellő 
összeget. A polgármester úr 
szerint az önkormányzati támo-
gatás jó helyre került. A be-
számolót tartalmasnak ítélte, 
amely reálisan tükrözte az 
elmúlt négy év munkáját. 

A küldöttközgyűlésen részt 
vett Kővári László, a Megyei 
Sporthivatal elnöke, aki fel-
szólalásában hangsúlyozta, 
hogy az anyagiak előteremtése 
érdekében bátrabban kellene 
élni a számos pályázati kiírás 
kínálta lehetőséggel. Elmondta 
továbbá, hogy a szakosztályok-
nak különös gondot kell fordí-
tania az utánpótlás-nevelésre, 
hogy a felnőtt keret biztosítva 
legyen a jövőben. 

A sportlétesítménnyel kap-
csolatban többen hozzászóltak. 
Kovács Béla kézilabda edző 
szerint a város vállalkozóinak 
és sportszerető lakosságának 
bevonásával csökkenteni lehet-
ne a költségeket, sőt egy alapít-
vány létrehozása is előrébb 
mozdíthatná az ügyet. 

Javaslat érkezett arra vo-
natkozóan is, hogy az egyesület 
mindenkor kapja meg a város 
költségvetésében szereplő 
bevétel 1 %-át. Ez egy közepes 

lenne más 

településekhez viszonyítva, 
ugyanis vannak hasonló adott-
ságú helységek, ahol több, 
illetve kevesebb jut a sportra. 

A vita és a hozzászólások 
után került sor a bevezetőben 
említett tisztújításra, amely 
együtt járt az egyesület alap-
szabályának módosításával: az 
eddigi 7 tagú elnökség most 9 
fősre bővült. A szavazást kö-
vetően Búzás Sándor elnök -
serlegek átadása mellett -
méltatta az elnökség leköszönő 
tagjainak munkáját. Meleg 
szavakkal búcsúztatta Hajik 
Istvánt, Babocsai Györgyöt, 
Csabai Bélát, Elekes Istvánt, 
Tigyi Józsefet és Hálák Lajost. 
Valamennyien sokat tettek 
azért, hogy versenyzőink orszá-
gos szinten is elismerést sze-
rezzenek, öregbítve egyúttal a 
mindennapi életünkhöz oly 
szorosan kapcsolódó sporttevé-
kenységünk hírnevét. 

Sz. Zs. 

ATLÉTIKA 

Március 7-én, szombaton a szolnoki Véső úti futófolyosón ke-
rült megrendezésre á gyermek korcsoportos atléták téli fedett pá-
lyás, hármas versenysorozatának utolsó megmérettetése. 

A harmadik fordulóban minden eddiginél nagyobb létszámmal 
és egyesülettel kellett számolni. A közel 150 fos mezőny és az igen 
nagy létszámban érdeklődő szülők zsúfolásig megtöltötték a futó-
folyosót, ahol a miklósi 30 fos versenyzőgárdát is 15-20 fos szülői 
szurkolótábor biztatta. A gyerekek meghálálták a nagy érdeklődést, 
sok szép eredményt és helyezést értek el, melyből kiemelkedik 
Szekeres Lajos közel 5 méteres távolugrása, valamint 4 fiú (Fehér 
Imre, Szekeres Lajos, Csizmadia Barna, Ecsédi István), akik mind-
annyian kiváló kísérletet tettek magasugrásban a 140 cm-re (!) is, 
továbbá Bognár Miklós távolugró, Barócsi Andrea síkfutó és távol-
ugró, Gonda Zsolt magasugró eredményei, mivel ők még csupán 11 
évesek. 

Dobogós eredmények: 
1986-os születésűek: 

Szekeres Lajos távolugrás 481 cm I. h. 
60 m síkfutás 8.28 mp n. h. 
magasugrás 135 cm 

Fehér Imre távolugrás 456 cm n. h. 
magasugrás 135 cm 

Csizmadia Barna magasugrás 
Ecsédi István magasugrás 
Subicz Éva magasugrás 

1987-es születésűek: 
Bognár Miklós távolugrás 

magasugrás 
Gonda Attila távolugrás 
Bózsó Balázs 60 m síkfutás 
Gonda Zsolt magasugrás 
Barócsi Andrea^ távolugrás 

60 m síkfutás 
magasugrás 

Ladányi Katalin magasugrás 
1988-as születésűek: 

Nagy Gábor távolugrás 
magasugrás 

Nagy Éva magasugrás 
Pozderka Dóra 60 m síkfutás 

magasugrás 
Külön köszönettel tartozunk a Béke Termelőszövetkezetnek, 

akik kedvezményes utaztatásukkal lehetővé tették, hogy a szakosz-
tály szinte teljes létszámmal részt vehessen a fedett pályás verse-
nyen. 

B. I. 

135 cm 
135 cm 
125 cm 

435 cm 
125 cm 
429 cm 
8.61 mp 
130 cm 
415 cm 
8.87 mp 
120 cm 
120 cm 

m. h. 

I. h. 

I. h. 
H. h. 
HL h. 
n. h. 
I. h. 
I. h. 
n. h. 
n. h. 
m. h. 

392 cm 
110 cm 
105 cm 
9.41 mp 
100 cm 

n. h. 
m. h. 
I. h. 
m. h. 
m. h. 
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SAKK 
A városi diáksport bizottság, a Törökszentmiklósi Sakk-

Klub, a városi sportfelügyelőség és a Petőfi Sándor Általános 
Iskola közös rendezésében került sor március 7-én az általános 
iskolás korosztály Szentmiklós Kupa néven már hagyományossá 
vált sakkbajnokságára. A különböző korcsoportokban összesen 
63 versenyző indult. Fiúk és lányok együtt versenyeztek, de a 
lányokat külön is értékelték 

Eredmények: 
I. korcsoport (1-4. osztály, 18 fő) II. korcsoport (5-6. osztály, 29 fő) ül. korcsoport (7-8. osztály, 16 fő) 

1. Dancza János Tiszatenyő 7 p 1. Pató Mihály Bethlen 6 p 1. Kocsis Sándor Petőfi 6 p 
2. Erdős Lajos Kölcsey 5 p 2. Bálint András Bethlen 6 p 2. Hajnal Péter T.püspöki 5 p 
3. Kiss Csaba Hunyadi 4,5 p 3. Tekse Balázs Bethlen 5 p 3. Németh Róbert Kölcsey 5 p 
4. Fejes Csaba Tiszatenyő 4,5 p 4. Galsi Gergely Hunyadi 5 p 4. Babinszki Szabolcs Hunyadi 4 p 
5. Tóth Zoltán Tiszatenyő 4,5 p 5. Kelemen Kitti Kölcsey 5 p 5. Nagy Richárd Petőfi 4 p 
6. Hendrik Attila Bethlen 4 p 6. Németh Adrién Petőfi 4,5 p 6. Balogh Tibor Hunyadi 5 p 

Csapatban: 1. Tiszatenyő, 2. Kölcsey, 3. Török Tamás Bethlen 4,5 p I. és II. korcsoport csapat: 1. Bethlen, 
Hunyadi. Göblyös Tibor Kölcsey 4,5 p 2.Petőfi, 3.Kölcsey. 

Lányok: I. korcsoport: 1. Dancza Piroska (Tiszatenyő). II. korcsoport: 1. Kelemen Kitti (Kölcsey), 2. Németh Adrién (Petőfi), 3. Pálya 
Barbara (Kölcsey). IH. korcsoport: 1. Hajnal Edit (Tiszapüspöki). 
A verseny támogatói voltak: Árvái János fényképész, Emődi Sándor vállalkozó, Erdei Tüzép, Kék Hordó Bt. és Takács György vállalkozó. 

Megyei I. o. Csapatbajnokság 
(felnőtt), 6. forduló. 

Törökszentmiklós - Jászberény: 5,5 -
4,5. 

A tartalékosan felálló törökszentmiklósi 
csapat értékes győzelmet aratott. Győzött: 
Ábel Imre, iíj. Bartha Ferenc, Balogh János, 
Bencsik Péter. Remi: K. Szabó Imre, Jákobéi 
József, Drimusz Tibor. 

Bármim érm verseny 
Nem mindennapi feladatra vállalkozott a 

Törökszentmiklósi Sakk-Klub két felnőtt -
K. Szabó Imre, Jákobéi József - és négy 
ifjúsági - Balogh János, Bencsik Péter, Seres 
Vígh Zoltán, Drimusz Tibor - versenyzője 
március 20-22-e között. Harminc óráig tartó 
körmérkőzéses versenyen (5-5 perces játsz-
mákat váltva) vettek részt alvás nélkül, 
néhány rövid szünettel több száz játszmát 
lejátszva. Különös teljesítményük - amely 

nem feltétlenül tükrözi vissza a tényleges 
sakktudást - elismerésre méltó, s rendkívüli 
sakkszeretetükről tanúskodik. 

A verseny eredménye: 
1. K. Szabó Imre 107 p 
2. Jákobéi József 107 p 
3. Balogh János 84,5 p 
4. Drimusz Tibor 64 p 
5. Bencsik Péter 63 p 
6. Seres Vígh Zoltán 34,5 p 

Simon Zoltán 

Gyermekfoci 
Á jövő reménységei töltötték meg március 21-én és 28-án 

a Kölcsey F. Á. I. tornatermét. Őz József, a TSE gyermek 
labdarúgóinak edzője lelkes szervező munkával készítette elő a 
tornát. Köszönetünket fejezzük ki ezért! Sajnos, betegsége 
megakadályozta részvételét a lebonyolításban. (Ezúton kívá-
nunk neki mielőbbi teljes gyógyulást! - a szerk.) 

A versenyen 4 korosztályban 14 csapat küzdött a legjobb 
helyezésekért. 

Eredmények 
1-2. osztályosok: 1. Petőfi, 2. Kölcsey, 3. Petőfi II. Felké-

szítő tanárok: Nagy Tibor és Homoki Lajos. 
3-4. osztályosok: 1. Hunyadi, 2. Kölcsey, 3. Petőfi. Felké-

szítő tanárok: Treznyák György, Homoki Lajos és Gácsi Attila. 
5-6. osztályosok: 1. Kölcsey, 2. Bercsényi, 3. Hunyadi, 4. 

Petőfi. A Bethlen versenyen kívül játszott. Felkészítők 
Görömbei Zoltán, Felföldi Zoltán, Kiss Sándor, Nagy Tibor és 
Márton Ferenc. 

7-8. osztályosok: 1. Kölcsey, 2. Hunyadi, 3. Petőfi, 4. Hu-
nyadi II. Felkészítő tanárok: Görömbei Zoltán, Kiss Sándor és 
Nagy Tibor. 

A tornán kimagasló teljesítményükért jutalmat kaptak: 
Cser Zoltán, Sebestyén János, Márton Dávid, Jenei József, 
Komáromi Csaba, Babinszki Szabolcs, Lengyel Rudolf, Csató 
Dániel, Földi László és Őz Róbert. A mérkőzéseket Nagy 
Attila, Márton Ferenc, Porhanda János (mindhárman a TSE 
edzői), valamint Ali János játékvezető önzetlenül, ellenszol-
gáltatás nélkül vezette le. Köszönet érte! 

M. S. 

A városi futóverseny minden évben igazi tömegsport-eseménynek számít, 
hiszen mindig félezer körüli az indulók száma. így volt ez március 26-án is, 
amikor 575 általános iskolás korú tanuló nevezett be a sporttelepen zajló 
versenyre. A kellemes, napsütéses időben különösen az 5-6. osztályos fiúk-
lányok vívtak színvonalas küzdelmet. A mezőnyből eredményességével és 314 
versenyzőjével a Kölcsey Ferenc Ált. Iskola csapata emelkedett ki: vala-
mennyi korcsoportban, egyéni és csapatversenyben egyaránt a dobogó leg-
magasabb fokán végeztek. 

Eredmények: 
1-2. o. fiúk (csapat): 1. Kölcsey „A", 2. 
Hunyadi, V.k. Kölcsey „B", Kölcsey „" és 
Kölcsey „D". 
Egyéni: 1. Mester Ádám (Kölcsey), 2. Szűcs 
Viktor (Kölcsey), 3. Török Ferenc (Hunyadi). 
1-2. o. leány csapat: 1. Kölcsey „A", V.k. 
Kölcsey „B", Kölcsey „C" és Kölcsey „D", 
Egyéni: 1. Tar Renáta, 2. Németh Katalin, 3. 
Molnár Zsuzsa (mindhárman Kölcseysek). 
3-4. o. fiú csapat: 1. Kölcsey „A", 2. Hunya-
di, 3. Petőfi, V.K. Kölcsey „B" és „C". 
Egyéni: 1. Tóth Márk, 2. Nagy Gábor, 3. 
Anda Tibor (Kölcsey). 
3-4. o. lányok: 1. Kölcsey „A", 2. Petőfi, 3. 
Hunyadi, V.k. Kölcsey „B" és „C" csapat. 
Egyéni: 1. Pozderka Dóra, 2. Kalmár Mag-
dolna, 3. Tóth Bettina (Kölcsey). 
5-6. o. fiú csapat: 1. Kölcsey „A", 2. Petőfi, 

3. Hunyadi, 4. Bethlen, V.k. Kölcsey „B" és 
„C" csapata. 
Egyéni: 1. Szekeres Lajos, 2. Csikós Lajos, 3. 
Gulyás Ádám (Kölcsey). 
5-6. o. leány csapat: 1. Kölcsey, 2. Petőfi, 3. 
Hunyadi, 4. Bethlen, 5. Bercsényi, V.k. Kölcsey 
„B" és „C" 
Egyéni: 1. Jahutka Lívia (Kölcsey), 2. Vadász 
Gabriella (Petőfi), 3. Modla Réka (Kölcsey). 
7-8. o. fiúk: 1. Kölcsey „A", 2. Bethlen, 3. 
Petőfi, 4. Hunyadi, V.k. Kölcsey „B". 
Egyéni: 1. Kormos Zsolt, 2. Csató Dániel, 3. Őz 
Róbert (Kölcsey). 
7-8. o. leányok: 1. Kölcsey „A", 2. Bethlen, 3. 
Petőfi, 4. Hunyadi. 
Egyéni: 1. Farkas Adrienn, 2. Zsigmond Mari-
ann, 3. Oláh Csilla (Kölcsey). 

B. I. 

Mezei futóbajnokság 
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VÁROSI TORNAVERSENY 
Régi hagyományokat felelevenítve városi tornaversenyre hívta 

az ügyes és bátor lányokat, fiúkat a diáksportbizottság. A verseny 
1998. március 19-én a Bercsényi Gimnáziumban került megrende-
zésre, ahol 35 tanuló vállalta a megmérettetést. 
Győztesek: 
5-6. o. lányok: 

talaj: Modla Réka 
gerenda: Fekete Nóra 

5-6. o. fiúk: 
talaj: Mészáros Tibor 
gyűrű: Kovács Imre 

7-8. o. fiúk: 
talaj: Jámbor István 

gyűrű: Szecsei Ádám 
ugrás: Fehér József 

Valamennyien a Kölcsey tanulói. 
Középiskolás lányok: 

talaj: Lovas Anett 
ugrás: Lovas Anett 
gerenda: Göblyös Márta 
felemáskorlát: Lovas Anett 

Mindkét lány a Bercsényi tanulója. 
Középiskolás fiúk: 

talaj: Tarr Péter (Székács) 
korlát: Nádas László (Székács) 
gyűrű és ugrás: Molnár András (Bercsényi). 

Halottaink 

Február 26-tól március 25-ig 

Kocsis Sándor (77 éves), Szabó Károlyné Papp Ilona (60), ö. 
Derzsi Józsefné Bezzegh Mária (79), Komáromi Ferenc (54), Ö. 
Tóth Lajosné Karancsi Jusztina (90), Szőke Pálné Fűzfay Ilona 
(68), Szabó Imréné Szabó Zsuzsanna (84), Vass Albertné 
Selmeczi Eszter (85), Nagy Zsigmond (77), Bagdi Ferenc (79): 

Fekete József (65), Szécsi Jánosné Szűcs Mária (90), Balogh 
Pálné Annus Mária (87), Pozsa Mihály (77), Erőss Tibor (67), ö 
Somfai Györgyné Keresztes Irén (86), Hevesi Tóth István (69) 
Szarka Elemér (69), Ács Sándor (58), Petren Mihály (76), Varga 
Jánosné Tokaji Ilona (52), ö. Balogh Imréné Veres Ilona (82) 
Szabó János (64), Sz. Kiss Imre (60), Görög Antal (52), Tóth 
Márton (T.püspöki, 63). 
Nyugodjanak békében 

PÁLYÁZAT 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Törökszentmiklós 

Város Önkormányzata, a törökszentmiklósi Városi Óvodai Intéz-
mény, a törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 

és a martfűi Városi Művelődési Központ 

PÁLYÁZATOT hirdet 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

„PÉNZTELENÜL KREATÍVAN" 
címmel az alábbi témakörökben: 

ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, játékok, használati tárgyak, 
ékszerek, lakásdíszek 

Tárgyalkotás - természetben található anyagok felhasználása -
az oktató-nevelő munkában és mindennapjainkban 

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan, 18 éves kortól 
A pályázat beérkezésének határideje: 1998. május 8. 

Bővebb felvilágosítás a Városi Művelődési Központban 
vagy az 56/ 390-030-as telefonon 

KEDVEZMENY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

P O S T A BT Ü Z L E T E I 

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! 

TÖEÖKSZENTM1KILÓS ÉS VIDÉKE Kiadásért felelős: 
Független közéleti lap Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós. Kossuth u. 135. ISSN 0866-1839 
Főszerkesztő : Varga Mária Nyomdai munkák : 

Számítógépes szerkesztés: Hegedüsné Szűcs Zsuzsa REPRÓ STÚDIÓ SZOLNOK 


