ÁRA: 50,- Ft

X. évfolyam 1. szám

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havonta

A MINISZTERI LÁTOGATÁS ELÉ
A közeli hetekben a Bercsényi Miklós Gimnázium meghívására
varasunkba látogat dr„ Hámori József, a Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere,

1932-ben született Fegyverneken, miután orvos édesapja 1930 és 1948 között
ott töltött be állást. A községben végezte
az általános iskolát is, majd 1950-ben

érettségizett a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban. 1955-ben
szerzett kutatóbiológusi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Ugyanitt védi meg három évvel később a biológus-doktori címét is. Első munkahelye a
Pécsi orvostudományi
Egyetem
dr.
Szentágothai János akadémikus által
vezetett anatómiai intézete, ahol az idegrendszer szerkezetének kutatásával kezdett foglalkozni. Professzora 1963-ban
magával vitte a Budapesti (Semmelweis)
Orvostudományi Egyetem I. számú anatómiai, szövet- és fejlődéstani intézetébe,
s ott jelenleg is a Magyar Tudományos
Akadémia és SOTE közös neurobiológiai
kutatócsoportját vezeti. 1966-ban a biológiai tudományok kandidátusa. 1972-ben
pedig doktora lett. 1990-től egyidejűleg a
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem
általános állattani és neurobiológiai tan-

székének egyetemi tanára, s 1992 és 1994
között az egyetem rektora, valamint a
rektori konferencia elnöke volt. 1990-ben
a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1998-ban pedig rendes tagjává választotta. Tagja többek között a londoni
székhelyű Európai Akadémiának, az
Európai Tudományos Alap végrehajtó
tanácsának, a Nemzetközi Agykutató
Szervezetnek és a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak, ezenkívül az Országos Tudományos Kutatási Alap élettudományi
kollégiumának elnöke. Kutatási területe a
magasabb rendű gerincesek kisagyának és
a látórendszer kéregalatti központjainak
kísérletes vizsgálata. 1955-95 között 183
közleményt, több könyvfejezetet, egy
gimnáziumi tankönyvet és négy ismeretterjesztő könyvet írt. Tudományos munkásságának
elismeréseként
1975-ben
Akadémiai, 1994-ben pedig Széchenyidíjjal tüntették ki. Az 1998-as választások
előtt a FIDESZ szakértői testületének
tagja, majd a Kulturális Örökség Minisztériumának vezetője.

KIJÁR NEKIK
A KALAPEMELÉS
A TSE Atlétikai Szakosztálya megvendégeléssel egybekötött, családias hangulatú ünnepség keretében zárta az
1998-as évet.
A miklósi atlétáknak nincs okuk a szégyenkezésre. Különösen a serdülő „B"-seknek, akik az országban működő
mintegy kétszáz szakosztály közül a 24. helyen állnak, neves
egyesületeket megelőzve ebben a korosztályban.
Az évzárón - az eredmények értékelése mellett - alkalom
nyílt a sportág „főszereplőinek" jutalmazására is.
Cikkünk a 14. oldalon

Az teremkiállítás az eredményes munka illusztrációja
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Gazdára találtak a funkciók
Decemberi számunkban még nem tudtunk beszámolni
az önkormányzat teljes szervezeti felépítéséről, hiszen
éppen lapunk megjelenésének napján, a 10-i testületi
ülésen „állt össze a csapat".
A képviselők mindenekelőtt
a Szervezeti és Működési Szabályzatot
módosították,
ezt
követően nyílt lehetőség három
alpolgármester megválasztására.
Bakk Zoltán polgármester Elekes Istvánt, Kovács Lászlót és H.
Tóth Lászlót javasolta e posztra.
Előterjesztését a testület egyhangúlag elfogadta, csakúgy,
mint a tiszteletdíjuk megállapí-

tására tett javaslatot: a jövőben
ez 55.200 forint lesz. A feladatok is körvonalazódtak: Elekes
István a városfejlesztéssel, H.
Tóth László az oktatási, kulturális és idegenforgalmi kérdésekkel
kapcsolatos
feladatokat
koordinálja,
Kovács
László
pedig a vagyongazdálkodás és
szociális tevékenység területén
fogja össze a tennivalókat.

Hosszadalmas
egyeztetés
után a bizottságok elnökének
személyére vonatkozóan is sikerült megegyezésre jutniuk a
politikai erőknek. Az Ügyrendi
(amely Fejes Ferenccel egészült
ki), a Szociális, valamint a Városfejlesztési Bizottság összetételéről már beszámoltunk, utóbbi
esetben azonban változás történt.
Az alpolgármesterré választott
Kovács László lemondott elnöki
tisztéről, helyére Tóth Tibor
került. A Kulturális Bizottság
élére Bajusz Katalint, tagjaivá

Kijjebb engedhetjük-e

Emelkedtek a helyi adók
%-ról 0,7 %-ra, szeszes ital forgalmazása
után pedig 1,4 %-ról 1,7 %-ra emelkedik
1999. január l-jétől. (A 0,7 százalékra
emelés a kivethető maximum 41 %-a.)
A rendelet tartalmazza továbbá az adómentesség módosított szabályait, és bővíti a
kedvezményezettek körét. Szigorítás az,
hogy a korábbi 30 főről 50-re emeli a foglalkoztatottak létszámát, a mentesség idejét
pedig 2 évre mérsékeli. Ugyanakkor eltekint
a legalább 2 évre szóló foglalkoztatási kötelezettségtől. A kétszáznál több személyt
alkalmazó vállalatok továbbra is három évig
élveznek adómentességet.
50 % adókedvezmény illeti meg azt a
munkáltatót, aki legalább tíz főt alkalmaz,
legfeljebb 2 évig.
Új szabály: a rendelet kizárja a mentesség, ill. kedvezmény igénybevételét jogutódlás esetén. Ha az adóalany már működő
üzemet vásárol vagy bérel, és ez nem jár
együtt jelentős többlet-foglalkoztatással,
vagyis ha az ott dolgozókat alkalmazza
tovább, akkor nem vehet igénybe adókedvezményt.
Az adóalany éves bevallásában vagy
külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett
Az 1999. évi költségvetés bevételei reál- adója legfeljebb 5 %-ának kedvezményezett
értékben csökkennek, csakúgy, mint az részére történő átutalásáról (az adóévet
adóalap, ugyanis a vállalkozások anyagkölt- követő június 30-ig). Ezeknek köre - módoségük 66 %-át vonhatják le ezentúl az eddigi sító indítvány elfogadását követően - bővült,
33 %-kal szemben. Fenti okok indokolják, így a következő évben az önkormányzat által
hogy az önkormányzat az iparűzési adó fenntartott egészségügyi és szociális intézemelésére kényszerül. Ennek mértéke 0,5 mények számára is érkezhet felajánlás.
Az országgyűlés által 1998-ban módosított, gépjárműadókról szóló törvény értelmében az önkormányzatok rendeletben
szabályozhatják annak mértékét. Erre két
alternatívát dolgoztak ki. Az „A" változat
szerint a korábbi 400 Ft-ról 600 Ft/100 kgra, motorkerékpár, lakókocsi és sátras utánfutó esetében 2000 Ft/év-re módosította az
adó mértékét. Ez esetben a befizetett összeg
50 %-a a központi költségvetést illeti meg.
A ,JB" változat 800 Ft/100 kg, illetve 3500
Ft/év adótételt tartalmazott. Ezen összeg
teljes egészében a helyi önkormányzatnál
maradt volna, amit útépítésre kívántak
fordítani.
Az eddigi gyakorlat - figyelembe véve a
gépjármű-tulajdonosok jövedelmi viszonyait
- a törvény által előírt minimumot alkalmazta. Néhány képviselő most sem kívánt
eltérni ettől, mások viszont a 30 milliós
többletbevételt jelentő „B" változatra voksoltak. Mivel egyik alternatíva sem kapott
többségi szavazatot, így a törvényben megállapított minimum érvényes, ami valójában
az „A" változatban szereplő előterjesztést
tartalmazza.

Evinger
Magdolnát,
Váradi
Lászlónét, Szegő Jánost és Sülye
Attilát szavazták meg, a Pénzügyi Bizottság elnöki funkciójában Serfőző István, tagjainak
sorában Pilár György és Sántha
Albert kapott bizalmat. Váradi
Lászlóné az ifjúsági, sport és
közbiztonsági feladatok megoldásában tanácsnokként működik
közre a jövőben, míg Pilár
György tanácsnoki munkájára a
környezetvédelem
területén
számítanak.

a nadrágszíjat?
Bár az önkormányzat szervezeti felépítése csak a december 10-i ülésen vált véglegessé, ettől függetlenül az apparátus folyamatosan végezte munkáját. Akkorra elkészült ugyanis az 1999. évi költségvetés
koncepciója, amely előzetes képet ad a
várható bevételek és kiadások alakulásáról.
A testületi ülés időpontjában még a központi költségvetés nem került elfogadásra
(ez december végén történt meg), a helyi
tervezetnek azonban annak irányelveire
kellett épülnie.
A bevételek döntő részét a központi
költségvetésből származó normatív támogatás, átengedett adó és SZJA, valamint az
OEP-től átvett pénzeszköz jelenti. Ezeket az
önkormányzat intézményeinek bevételei, a
helyi adók és más átvett pénzeszközök
egészítik ki. A koncepció előbbinél 12,2 %os, míg az utóbbinál 0,1 %-os növekedéssel
számol.
A kiadások várhatóan 7,1 %-kal növekednek. Az irányszámok azonban nem tartalmazzák sem a köztisztviselők, sem a
mintegy 340 fő pedagógus prognosztizált
bérfejlesztését. A munkaterv szerint februárban kerül megvitatásra az ez évi költségvetés, így bővebb tájékoztatást csak azután
adhatunk. Mindenesetre úgy tűnik, hogy
1999-ben sem lesz lehetőség a nadrágszíj
lazítására.

Drágul az ivóvíz, nő a szenny vízszolgáltatás díja
Először fordul elő, hogy január elsejétől a szenny vízszolgál tatásért
többet kell fizetnünk, mint az ivóvízért. Bár az előbbi tarifaemelés megközelíti az országos átlagot - amely 15 % - , az utóbbira szerényebb mértékben került sor.
1998. évi díj
1999. évi díj
Index
Vízdíj
112 Ft/m 3 +ÁFA
122 Ft/m 3 +ÁFA
108,9 %
Csatornadíj
108 Ft/m 3 +ÁFA
124 Ft/m 3 +ÁFA
114,8 %
3
Egyesített dí j
220 Ft/m +ÁFA
246 Ft/m 3 +ÁFA
111,8 %
A Törökszentmiklós és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. költségeinek
várható emelkedése, továbbá a ConAvis megszűnésevei járó bevételkiesés

indokolja az áremelést. A baromfifeldolgozó cég jóval kevesebb szennyvizet bocsátott ki a tervezettnél, ezért a kapacitás
alacsony mértékű kihasználása költségnövekedést okozott. Az
amortizációnak (értékcsökkenési leírásnak) a szennyvíz
esetében történő csökkentett elszámolása sem kedvező, mert
hosszabb távon vagyonfeléléshez vezetne. A díjak megállapításakor pozitív tényezőként figyelembe vették, hogy 1999ben - további csatornarákötések után - 12 ezer köbméterrel
növekedik a szennyvíz mennyisége. Az együttes díj indexe a
kormány által prognosztizált infláció mértékéhez áll közel.
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Módosultak a helyi autóbusz-közlekedés
díjtarifát
A Volán Rt. 14,4 %-os tarifaemelést kezdeményezett az önkormányzatnál. A cég beadványában
kimutatta, hogy az emelést követően
is veszteségesen fog működni, mert
a viteldíjak nem fedezik a fenntartási, működési költségeket. Mivel a
helyi járatok kihasználtsága az 1991
óta tartó utasszám-csökkenés és
egyéb okok miatt nem megfelelő,
ezért ennek díjtételeit néhány százalékponttal magasabb arányban
kénytelenek emelni, mint a helyközi
járatok esetében teszik.
1999. január l-től érvényes
hatósági árak:
Egyvonalas vonaljegy:
60 Ft

Anyagi gondok mérséklődtek
a költségvetés Módosításával

Egyvonalas havi bérlet: 1320 Ft
Összvonalas havi bérlet:
1740 Ft
Tanuló és nyugdíjas
bérlet:
565 Ft
A pótdíjak igen borsosak. 3000
forintot kell fizetniük a jegy nélkül,
illetve érvénytelen jeggyel utazóknak, 8 napon túli kiegyenlítés esetén pedig további 4000 Ft-tal
karcsúsodhat a pénztárcájuk. Érvényes bérletek 2 munkanapon belüli
bemutatása esetén 350 Ft a pótdíj,
míg 1000 Ft összegű a helyszíni
bírság a szállításból kizárt tárgyak
bevitele, illetve a jármű szennyezése esetén.

Korábban zár a bölcsőde

Mindkét decemberi testületi ülés napirendjén szerepelt az 1998. évi költségvetés módosítása. Ezt egyrészt a központosított állami
támogatások
növekedése,
azok előirányzatosítása tette
szükségessé, másrészt intézményi kezdeményezést követően került rá sor. Néhány
iskola ugyanis saját költségvetéséből nem tudott év végi
jutalmat fizetni dolgozóinak,
és ezt csak a Polgármesteri
Hivatal
előirányzatának
terhére
tudta
megtenni.
Ugyanakkor az önkormány-

zat által fenntartott általános
iskolák támogatást kaptak a
DADA-program
beindításához, összesen 100 és fél ezer
Ft összegben.
Heves vitát váltott ki a
TSE pénzügyi egyensúlyának
megőrzése érdekében benyújtott támogatási igény.
Abban valamennyi képviselő
egyetértett, hogy segíteni kell
a város sportját, de a jövőben
új sportkoncepció kidolgozása
indokolt. Végül a legfontosabb számlák kiegyenlítésére
a vártnál jóval kisebb összeget szavazott meg a testület.

Az önkormányzat adománygyűjtési akciót hirdet

Tavaly május elsejétől kezdődően részletes
felmérés történt a Városi Bölcsőde nyitva tartási
idejére vonatkozóan. A felmérés kimutatta, hogy
délután 16,45 óráig minden szülő hazaviszi gyermekét az intézményből, ezért indokolttá vált a 18
óránál korábbi zárás. A felszabaduló 1 óra nem
csak energia-megtakarítást, hanem kedvezőbb
munkaidő-kihasználást és nem utolsó sorban
hatékonyabb foglalkozást jelenthet a csöppségekkel. A képviselő-testület megszavazta a 06-tól 17
óráig tartó nyitva tartást, amelyet az érintettek
január elsejétől bizonyára már tapasztaltak is.

A képviselő-testület december 10-i
ülésén döntött a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésének ügyében. Felkérte a Városi Művelődési Központot
és a Gondozási Központot, hogy a
lakosság adományait gyűjtse össze és
kezelje. Az akció január végéig tart, és
a továbbítás módjára vonatkozó döntést
is akkor hozzák meg.
A témával kapcsolatban több javaslat elhangzott. Néhány képviselő

megfogalmazta, hogy városunkban is
szép számmal vannak rászorulók, ezért
az adományokat közöttük osszák szét.
Tegyék folyamatossá a gyűjtést, és az
önkormányzat rendelkezzen egy e célra
nyitott számlával.
A karitatív tevékenység megkezdéséről később döntenek.
Az önkormányzati híreket
összeállította: Sz. Zs.

VÁLASZD AZ ÉLETET
címmel diaképes előadássorozat kezdődik,
melyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Az előadás helye: Városi Művelődési Központ
Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Ideje: szerdai napokon 17 órakor

Január

Február

20. a/
b/
27. a/
b/
3. a/
b/
10. a/
b/
17. a/
b/

Véletlen az egészség?
A Biblia, mint Isten szava
A gyógyító víz
Világegyetemünk lakói
Életed legyen gyógyszered
Miért szenvednek ártatlan emberek?
Megelőzhető-e a rák?
A boldogság feltételei
Minél hosszabb a nadrágszíj,
annál rövidebb az élet
A világtörténelem prófétai vázlata

Február
Március

24. a/
b/
3. a/
b/
10. a/
b/
17. a/
b/
24. a/
b/

Az élelmiszer-adalékok veszélyei
Rázkódó világunk
A csontritkulás visszafordítható
Látogatók más világokból
(UFO-jelenségek háttere)
Az emberi agy csodái
Sorsfordulód napja, lesz-e ítélet?
Az allergia megszelídítése
Mi áll a bűnözés hétterében?
Élet mérgek nélkül
Van-e élet az élet után?
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AZ EGÉSZ NEMZET RÉSZESÜLJÖN
A KULTÚRA ÁLDÁSÁBAN
Interjú dr. Hámori József akadémikussal, kultuszminiszterrel
- Miniszter Úr!
Valahol
itt, a szomszédban,
Fegyverneken született, és itt nevelkedett, szép, nagy családban. Édesapja a község orvosa volt, édesanyja pedig magyar-történelem szakos tanár, aki ugyan szívesen tanított
volna, ¿fe a fos Hámoriak nevelése lekötötte minden idejét.
Majd 1950-ben a Bercsényi Miklós Gimnáziumban érettségizett. Mi maradt meg útravalóul az egykori, törökszentmiklósi
iskolájából?
- Mindenekelőtt a rendkívül lelkes, fiatal tanári kar.
Szakmai, pedagógiai munkájukkal minőséget reprezentáltak, nagyon jó indítást adtak valamennyiünk számára: így
Bükkfalvi Zoltán, aki a latint és a magyart tanította, és osztályfőnökünk is volt, aztán Vári Andor, Mikes József. Kiváló
tanárok kezei alatt nevelkedtünk, tanultunk. Igen magas - az
ország legjobb, vagy éppen az élenjáró budapesti gimnáziumokhoz hasonlítható - színvonalon oktattak, tanítottak,
neveltek.
- Kutatóbiológus lett, majd ezen belül az idegrendszer
kutatásának szentelt eddig harminchat évet. Mire a legbüszkébb tudományos eredményei közül?
- Elsősorban a kisagykéreg és a látórendszer kéregalatti
központjának kutatási eredményeire.
- Mi történik a továbbiakban a kutatói karrierjével?
- Van egy kutatócsoportom a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, amit továbbra is vezetek, s hetente két alkalommal a munkatársaimmal dolgozom.
- Hogy lehet ezt győzni? Egy szenvedélyes kutató gondolom miniszterként is hasonló. Hogy kell ezt csinálni?
- Egyszerűen. Mindkettőt szenvedélyesen kell művelni.
- Mi most a kutatási témája Önnek és csapatának?
- Jelenleg a magasabbrendű gerincesek kisagykérgének
az idegrendszer koordinálásában játszott szerepét kutatjuk.
Izgalmas kérdés, hisz' kiderült, hogy az agynak ez a területe
is képes tanulni, elsősorban a mozgások összerendezését
illetően, de még sok egyebet is.
- Volt kutatásszervező, oktatásirányító, most pedig a
kulturális szférát,, vezényli..
- Igen, ez másoknak is kérdés volt. Szóval, hogy kerül a
csizma az asztalra?
Nem, nem így gondoltam a kérdést, hanem úgy, hogy
mit jelent ez a váltás?
- Én azt hiszem, ez igazán nem is váltás. A kultúra egész
életemben igen közel állt hozzám: hosszú ideig tanítottam az
egyetemen nap mint nap találkoznom kellett a fiatalokkal, az

emberekkel, a kultúrával. Másrészt a tudomány is valahol
része a kultúrának, továbbá a családi indíttatásom is ilyen
töltésű íflit: édesanyám magyar-történelem szakos tanár volt.
Egész kisgyermekkoromtól kezdve olvastam és olvastam,
mégpedig fanatikus érdeklődéssel.
-Mi volt a legnagyobb és legnehezebb „falat" minisztersége alatt?
- A legnagyobb „falat"? Eddig azért nem voltak olyan
nagyon nagy nehézségek. A Nemzeti Színház ügyét szokták
gyakorta emlegetni. Azt gondolom, ennek a jelentősége túl
van értékelve. Tulajdonképpen a legnehezebb feladat annak a
pontos összegzésnek az elkészítése volt, amely arról szólt,
hogy 1999-ben sokkal több pénzt tudjunk letenni az asztalra.
Több pénzt ahhoz, hogy az egyébként sok helyen egy kissé
visszaszorult kulturális életet, kulturális produkciókat
revitalizáljuk, újjáélesszük.
- Sikeres a tárca? Sikeres miniszternek érzi magát?
- Lehet, furcsának tűnik, hogy én mondom: igen, sikeres
- persze amennyire hat hónap alatt sikeresnek lehet látni. Az
azért mégiscsak kiemelkedő siker, hogy azt a miniszterelnöki
óhajt, hogy a kulturális élet sokkal jelentősebb szerepet
vállaljon a magyarság életében, sikerült megjeleníteni az
idei költségvetésben.
- Mi forog az ünnepek után, az év első napjaiban a miniszter fejében? Mi lesz a legfontosabb teendője kultúraügyben?
- Prioritást kap - ahogy szokták mondani - a közművelődés sokkal gyorsabb fejlesztése. A 10 milliónál valamivel nagyobb számú lakosság egésze - tehát ne csak egy
kisebb rétege - részesüljön a kultúra áldásában. Tehát a
közművelődés felkarolása, a szó valódi értelmében.
- Úgy legyen! Kívánunk hozzá jó egészséget és energiát.
Nemrégen múlt karácsony, s vajon a Jézuska mit hozott Miniszter Úrnak?
- Mit is hozott? Könyveket és CD-ket, többfélét, amelyeknek most is nagyon nagyon örültem, csakúgy, mint a
korábbi években. Szóval, ilyen kulturális-miniszteri féléket
kaptam ajándékba.
- Miniszter Úr! Megköszönöm lapunk nevében is az interjú lehetőségét, s boldog új év gyanánt kívánok további
sikeres miniszteri munkálkodást. Hasonlót, mint amilyet
kutatóként, oktatóként magáénak tudhat.
Herczegh Mihály
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CIVILSZERVEZETEK BEMUTATKOZASA
A városban hatvan körüli a
létszáma a különböző egyesületeknek, kluboknak és alapítványoknak. Sülye Károlyné
igazgatónő régen dédelgetett
ötlete valósult meg akkor, amikor munkatervüknek megfelelően december 4-én a Művelődési
Központ pódiumterme adott
otthont a meghívást elfogadó
huszonegy szervezet bő négyórás találkozójának. A szervezők szándéka az volt, hogy e
szerveződések egymással
is
megismerkedjenek,
ötleteket
cseréljenek,
együttműködő
társakra leljenek, keressék és
találják meg az integrálás lehetőségeit, valamint közreműködjenek a város 1999. évi
programjának formálásában. A
rendezvényen jelen volt Bakk
Zoltán polgármester is.
A délután kettőre hirdetett
bemutatkozás - melynek a
meghívóban jelzett „címe" Mi
van a civilszervezetek puttonyában? volt - műsorral kezdődött,
amelyben a Hámán Kató úti
Óvoda, a Székács Elemér Szakközépiskola, a Petőfi Sándor
Általános Iskola „alapítványai"
és az Almásy János Nyugdíjas
Klub tagjai kedveskedtek a 7080 fős közönségnek. Ezután
került sor a három percesre
tervezett ismertetőkre, amelyek
legtöbbször duplájára, sőt háromszorosára sikeredtek.
Boda Margit vezető óvónő
a Damjanich
úti
Óvoda
„Tüzet viszek" Alapítványáról
elmondta, hogy az szolgálni
kívánja a gyermekeket, nem
produkál tatni.
Alapítványi
eszközökkel bábcsoportot működtetnek, óvodatörténeti anyagot állítanak össze, kapcsolatot
tartva a város többi hasonló
intézményével is.
A „Székács a korszerű oktatásért" Alapítvány '98 januárjában született. Célja, hogy
támogassák a tehetséges és
hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint a szakmai és
sportversenyeket.
Már
egy
alapítványi bált is szerveztek, s .
készülnek
az
intézményük
fennállásának 50. évére - mondotta Túri Ignác igazgató.
Az Almásy János Nyugdíjas Klubot Szabó Andrásné
mutatta be, amely 1985-ben
alakult, s a „névadásra" 1995-

ben került sor. Részt akarnak Mihály Mártonná.
is volt. A rendezvényeiknek a
venni a város életében, szívesen
A „Pro Bibliotheca" Ala- - Művelődési Ház ad otthont,
segítenek, csak pénzt ne kérje- pítványt
Szabó
Ferencné amit e helyütt is megköszönnek.
nek, mert annak ők is szűkében képviselte. Örömmel számolt be Egyesületük nyitott, szívesen és
vannak - hangzott el, a jelenlé- arról, hogy 100 ezer kötet az örömest veszik, ha más szervevők derültségére. A tagok zömét állomány, kiépült a számítógé- zetek is bekapcsolódnak progegyedülállók és kisnyugdíjasok pes nyilvántartási
Mindezeket
dr.
rendszer, ramjaikba.
képezik, akik szívesen fogadják továbbá teljes körű internet- Lukács Zsuzsanna tüdőgyóaz egészségügyi előadásokat és hálózattal rendelkeznek.
gyász szakorvostól, az egyesüa különböző tájékoztatókat. Az
A Postagalamb Sportegye- let elnökétől tudhatták meg a
elmúlt időszakban több kirán- sület életéről Cs Szabó László jelenlévők.
dulást szerveztek az ország számolt be, mely 1948-ban
A Horgász Egyesület 1952különböző tájaira.
alakult. Rendezvényeiket első- ben alakult, tehát elmúltak
A Polgárőrök Egyesülete sorban a tagdíjakból (évi 1000 negyvenhat évesek - kezdi a
1991-ben jött létre, 31 fővel, forint) fedezik, de olykor kap- beszámolóját
Deim
János
közbiztonsági
feladattal. nak külső támogatást is. A elnök. A tagok tábora népes:
Együttműködési
szerződésük városban 26 fő a taglétszám, 478 felnőtt, 55 ifi és 102 gyervan a Városi Rendőrkapitány- országosan 500. A nemzetközi mek. Nagyon fontos feladatuksággal és a Debreceni Posta- versenyek rendszeres és sikeres nak tekintik a környezetvédeligazgatósággal. Közreműködnek szereplői.
met, valamint a fiatalokkal
a legkülönbözőbb városi ren„Tanulj, sportolj, műve- történő foglalkozást. Örömükre
dezvényeken, figyelőszolgálatot lődj, kollégiumért, 4 93" Ala- szolgál, hogy a helyhatósági
látnak el, és információikat pítvány olyan tevékenységeket választáson sikeresen szerepeltovábbadják az illetékeseknek.
finanszíroz, amelyeket az in- tek. Közeli tervük az, hogy az
A „Zöld utat a tudáshoz" tézményi források nem képesek ezredforduló vége felé egy
alapítvány 1993 óta létezik. - fejtegette Pilár György kol- nagyszabású
horgászversenyt
Ebből finanszírozzák a tanul- légiumvezető, tehát a költség- rendezzenek.
mányi versenyeket, a Kölcsey- vetés kritikájaként jött létre.
„Adj,
hogy
örüljenek
hetet.
Kétévente
rendeznek Legfontosabb bevételi forrásaik gyermekeink" Alapítvány a
alapítványi
bált,
hasonlóan adományokból, pályázatokból, Hámán Kató úti Óvodáé, melyet
karácsonyi ünnepélyt is. Kasz- jótékonysági bálokból és az 1 Banka Erzsébet vezető óvónő
szájukat szépen gyarapította az %-ból származnak. Működésük képviselt. Anyagilag szerényen
„1 %-os felajánlás", amit e ideje alatt mintegy két millió állunk, de érzelmileg sokkal
helyütt is megköszönnek - forintot forgattak meg. Ebből több van a puttonyunkban vázolta
a
legfontosabbakat biztosították a székácsos kollé- hangzott el tőle is,, de ezt a
Ferencz Jánosné igazgatónő.
gistáknak a konditerem és a keveset is fontos célokra fordítA
Kölcsey
Diáksport főzőkonyha kialakítását, a né- ják. Évente kétszer mennek Egyesület
1990-ben alakult met cseregyakorlatok pénzbeli távolabbra - kirándulni, úszómeg. Mint minden hasonló vonzatait, valamint különböző tanfolyamot szerveznek, és a
egyesületnek, tevékenységi köre szereplésekét.
nagycsoportosok
megtanulnak
széles és sokrétű: egészséges
A „Boldog diákévekért" kerékpározni.
életmódra nevelés, rendszeres Alapítvány a Petőfi Sándor
A „Nevető arcok" Alapíttestedzés és a versenyzői után- Általános Iskolában szervező- vány ugyancsak óvodai: a Kospótlás
biztosítása,
jelentős dött három évvel ezelőtt. A suth út 21. szám alattié. Csikós
eredményekkel - tájékoztatott befolyt összegből az eszközál- Andrásné vezető óvónő elbennünket
Kiss
Ferencné lományt fejlesztik, a számítás- mondta, hogy az óvodások 90
tanárnő.
technikát és a tömegsportot %-a a cigány etnikum köréből
A Nőegylet jogelődje 1995- támogatják. Fontosnak tartják a származik. Nehéz körülmények
ben szerveződött. Korábban a gyermekek művészeti nevelését, között dolgoznak, s a puttoKisgazdapárt keretében tevé- melyért sokat is tesz az iskola - nyukban nekik is nagyon kevés
pénz van. Miután tornateremkenykedtek, majd számukra mondta Soós Kálmán igazgató.
megalázó tortúrával „távoztak",
A Nagycsaládosok Egye- mel rendelkeznek, óvodán belül
illetve váltak ki. Ma a gimnázi- sülete 1992 óta él. Önálló szeretnék megvalósítani a reáum egyik termében tartják egyesület, mintegy hatvan fö- juk bízottak testi nevelését.
összejöveteleiket, mint önálló lötti a „tagok" száma. A csaláA
CLAAS
Hungária
szervezet. Tevékenységük köré- donkénti évi 1200 forintos VTSK a teke és Futó Ferenc
be tartozik a nyugdíjasok, egye- tagdíjból, vállalati, vállalkozói elnök révén vált ismertté a
dül élő nők karitatív támogatá- és önkormányzati támogatásból város határain is jtúl. Működése
sa, segítése, egy-egy iskolai biztosítják a különböző rendez- több, mint három évtizedes.
osztály patronálása, kirándulá- vények - farsang, gyermeknap, Korábban a profilhoz tartozott a
sok,
színházlátogatások
és mikulás, karácsony, kirándulá- kispályás föci, az asztalitenisz,
vacsorás
estek
szervezése. sok - költségeit. Közvetlen tollaslabda, kerékpár és biliárd
Legnagyobb gondjuk a megfe- kapcsolatban vannak az „Apáról is. A rendszerváltozás után a
lelő helyiség, ahol élni tudnák Fiúra" Alapítvánnyal: az utóbbi tevékenységi körük leszűkült,
mindennapjaikat - hangsúlyozta időben már közös rendezvényük
6. oldal
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folytatás az 5. oldalról
miután az anyagi források is elapadtak. Ma a Teke Klub a virágzó terület, amely 1985-ben alakult
40 fővel, s két-három év elteltével
416 fóré duzzadt. 1993-ban elnyerték az országos bajnokság
rendezésének a jogát - ami nyilván azt jelenti, hogy országos
szinten is figyelemre méltó a klub
tevékenysége. Egyébként 19942000 között Törökszentmiklós
szervezi a Tisza és a Jubileumi
Kupákat a Dunától keletre eső
települések számára. 1998 augusztus 20-21-22-én öt nemzet
részvétele mellett bonyolították le
a Szent István Kupát, ahol ugyan a
szlovének jeleskedtek, de a helyiek is szereztek egy első és három
második helyezést. A klub versenyzői 1995-ben és 1997-ben
országos bajnoki címet szereztek,
1998-ban nemzetközi versenyen
három második helyezést. Igen jó
a sajtó és médiaszereplésük is: a
kiemelkedő eredményeknek köszönhetően „szerepeltek" a TS
Sportvarázs műsorában, a Petőfi
Rádióban, a Nemzeti Sportban, a
megyei és helyi lapokban, valamint szövetségük lapjában, a
Klubmagazinban. Terveik között
szerepel a n. Nemzetközi Szent
István Kupa, az I. Szent Miklós
Kupa (a város 600 éves fennállásának évfordulójára) és természetesen a szokásos bajnokságok
lebonyolítása.
Az „Apáról Fiúra" Alapítvány 1993 óta létezik. Céljuk a
város hagyományainak felkutatása
és a hagyományápolás. Több
szervezettel
együttműködnek,
többek között a Nagycsaládosok
Egyesületével. Évente 4-5 játszóházat szerveznek, amelyek ünnepkörökhöz kapcsolódnak, nyaranta
pedig alkotó és kézműves táborokat. Sikerült beindítani a gyöngyfűző és csipkeverő szakkörüket,
főként a 12-18 éves korosztálynak.
Hosszú távú tervük, hogy egy
népművészeti alkotóházat hozzanak létre a városban - adta tudtunkra Molnár Anett.
A Lábassy János Ipár- és
Gyártörténetí Alapítvány céljait
Líbor József igazgató vázolta,
melyről lapunk néhány hónappal
ezelőtt beszámolt.
A Művelt tanulókért Alapítványt a Hunyadi János Általános
Iskola hozta létre 1992-ben. Célja,
hogy segítse az oktatás tárgyi
feltételeinek gyarapítását. Ezeken
túl támogatják a tanulmányi kirándulásokat, tanórán kívüli szak-

köröket és a tehetséges tanulókat.
Az alapítvány tevékenységéről
Évinger Magdolna tanárnő adott
számot.
A Vasutas Nőklub 1976-ban
alakult. A többi civilszervezettel
nagyon jó kapcsolatot alakítottak
ki az elmúlt időszakban. Ünnepeiket közösen szervezik, névnapokat
tartanak,
vendégeket
hívnak.
Képviselőjük némi éllel hangsúlyozta, hogy köztisztségeket betöltők, vagy betölteni szándékozók
ne csak akkor számítsanak rájuk,
amikor választás van, hanem a
mindennapi élet sűrűjében is.
A Katolikus Népkört Subicz
Józsefné mutatta be. 1991-ben
alakult, 78 fővel, anyagi alapok
nélkül. Az induló tőkét Mihály
Márton adta. Székhelyük a Kossuth út 211. szám alatt van, amelyet rendbe hozattak: egy 180 fő,
és egy 80 fő befogadására alkalmas helyiséget alakítottak ki. Tevékenységük széles: hagyományőrzés, kulturális rendezvények,
szüreti felvonulás és bál, mikulásünnepség, koszorúzások, stb.
A Szent-Miklós Zenei és
Kulturális Egyesület képviselője
ugyan nem tudott jelen lenni a
fórumon, de Csöke István elnök
faxon tájékoztatta az érdeklődőket
az egyesület céljáról, tevékenységéről. Az egyesület biztosítani
kívánja a fiatalok részére szervezett zenei és kulturális rendezvények támogatását, azok színvonalának emelését, továbbá a zenei és
kulturális alkotómunka művelésének lehetőségeit.
Bakk Zoltán polgármester
üdvözölte ezt a fórumot, ugyanakkor meglepőnek tartotta, hogy nem
ismerik egymás tevékenységét. A
civilszervezetek alulról építkező
szerveződések,
így
tömegeket
tudnak mozgósítani, jó szándékú
embereket tudnak bevonni, értéket
tudnak teremteni. Értékes ez a
szerep, különösen akkor, amikor
elszegényedett
környezetben
élünk, amely táplálja a közömbösséget. Az önkormányzatnak és
intézményeinek is van feladata:
segíteni kell e szerveződéseket,
azon túl, hogy pénzbeli keret nem
elegendő minden igényt kielégíteni. A mostani fórum jelentse a
közös gondolkodás és cselekvés
kezdetét - mondotta a város első
embere.
A tájékozódás, az ismerkedés
után a rendezvény háziasszonya,
Sülye Károlyné igazgatónő kötetlen, „svédasztalos" beszélgetésre
invitálta a vendégeket.
pj

MINDENKI
A kilencedik „MINDENKI
KARÁCSONYA" december 17én a Kodály Zoltán Zeneiskola
hangversenyével
kezdődött.
Örömhír előzte meg sok gyermek részére: kihirdették az évről
évre megrendezett népdaléneklő
verseny eredményét.
Oklevelet kaptak: Tímár János,
Vereb Nóra, Csiki Ágnes, Mester Ádám, Szilágyi Petra, Annus
Dóra, Patkós Dániel, Halmai
Ágnes, Halmai Judit, Galsi Imre,
Horváth Gábor, Lippai Szabolcs,
Varga Melinda, Pintér Dóra,
Simon Nóra, Patkós Balázs.
Dicséretet kaptak
Krikuska
Annamária,
Nagy
Csaba, Hevesi Tóth Csilla,
Medgyessy Szilvia, Pozderka
Éva, Sípos Gábor, Szalóki Szilárd, Varga Anikó.

szereplésük után Kiss Orsolya
énekelt karácsonyi dalokat. A
zenéről Soós Kálmán igazgató
gondoskodott a Fortuna zenekarral.
Bakk Zoltán polgármester
örült a találkozásnak a szeretet
ünnepén, és a szép műsor elhangzása
után
mindenkinek
javuló egészséget és boldog új
esztendőt kívánt.
Dr. Laczkó Béla prépost is
mindig szívesen jön e kedves kis
közösségbe. A karácsony - mint
mondta - a mozgáskorlátozottak
életében különösen fontos ünnep. Vagy kiárad feléjük a
szeretet, vagy kétszeres magány
lesz az osztályrészük. ElismeVéssel szólt a gyermekek műsoráról,
amelyben nagyon sok utalás volt
a karácsony igazi titkára, ami
Fegyvernek
mosolyt csal az arcokra ezen a
Oklevél: Bihari Máté, Soós szép
ünnepen.
Befejezésül
Dániel, Varga István.
mindenkinek áldott, igazi karáDicséret:
Bárányi
Réka, csonyt kívánt.
Branstetter Bernadett, Mervai
Sokan segítették anyagilag a
Nóra.
csoportot, és tették lehetővé a
Tiszapüspöki
tagok
megajándékozását.
A
Oklevél: Molnár Lili, Bander Polgármesteri
Hivatal
nyolc
Henrietta.
gyereknek fejenként 500 Ft
Dicséret: Kovács Judit.
értékű csomagot adott, pályázaton ugyancsak tőlük 20.000 FtA hangverseny műsorában a ot nyert a csoport, két magánlegkisebbektől
a
„nagyokig" személy
5.000-5.000
Ft-ot
minden korosztály bemutatta juttatott, a Gabonaipar pedig 50
tudását. Zongorán,
hegedűn, kg lisztet küldött. Mindenki
gordonkán, fuvolán, furulyán, kapott 1 kg lisztből és fél kg
oboán, klarinéton, kürtön és szaloncukorból álló csomagot,
tangóharmónikán
szólaltatták melléje a Megyei Egyesület
meg több, mint húsz zeneszerző mozgásjavító Pharmavit Béres
műveit.
vitamincseppeket adományozott
a tagoknak.
18-án
a
mozgássérültek
Az Iskolakonyha és a Tálagyűltek össze az Ipolyi Arnold lókonyha dolgozóinak ingyenes
téri iskola ebédlőjében. Mindig segítsége nélkül még sohasem
megható és elgondolkodtató az ő múlt el ilyen rendezvény, harendezvényük. Mennyi segítő- sonlóképpen a Fortuna zenekar
készség és mekkora szeretet és a közreműködők is minden
nyilvánul meg azok felé, akiket ellenszolgáltatás nélkül járultak
olyan nagyon megpróbált az élet, hozzá most is az ünnep sikerémegfosztva őket a nekünk egy- hez. A termet is ingyen kapták,
szerűnek és magától értetődőnek mint mindig, a Kölcsey Ferenc
tűnő tevékenységektől!
Ált. Iskola igazgatójától. Fogadja
Az összejövetelt megtisztel- a köszönetet mindenki, áldozaték jelenlétükkel Bakk Zoltán tos hozzáállásáért!
polgármester, dr. Laczkó Béla
A Magányosok szeretetvenprépost plébános és a szolnoki
MEOSZ részéről Engel Edit dégsége is hagyomány már a
200
munkatárs. Szakái
Károlyné Mindenki Karácsonyán.
köszöntőjében elmondta: már körül volt azok száma, akik egy
sok éve hagyomány, hogy itt kis melegségre, baráti beszélgerendezi ünnepségét a csoport, és tésre vágyva összejöttek az
a Kölcsey Ferenc Általános Ipolyi Arnold téri ebédlőben, 19Iskola tanulói adják a műsort. én délután. A Hunyadi Mátyás
Az idén a IV. e osztályosok Általános Iskola kis tanulói
Homokiné Tóth Mária tanítónő meséltek nekik az ókorról, a Nap
vezetésével nagyon szép irodal- születésnapjáról..., majd ügyesen
mi és zenés
összeállítással eljátszották a Megváltó születéigyekeztek meghitt karácsonyi sének történetét Rabné Pagonyi
hangulatot varázsolni. Az ő Edit tanítónő vezetésével.
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KARÁCSONYA
Bakk Zoltán polgármester nagy tisztelettel
köszöntötte a sok magányos embert, megköszönte minden közreműködőnek a rendezvény
megvalósítását, majd kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánt.
Dr. Laczkó Béla prépost plébános a magányt, a magunkra maradást a legnagyobb
keresztek egyikének nevezte. De nem szabad
bezárkózni! Tegyék, amit tenni tudnak másokért, akkor nem lesz üres az életük! A karácsony örömét így ök is megtalálják a betlehemi
pásztorokkal együtt.
A Vöröskereszt az Iskolakonyha és a Tálalókonyha
közreműködésével
bőségesen
megvendégelte az egybegyűlteket. Kiosztottak
210 csomagot, amiből 140 a Vöröskereszt
adománya, 70 a Polgármesteri Hivatalé volt. (A
Vöröskereszt összesen 350 csomagot készített,
a többit a betegek és az otthon maradottak
kapták.)
(Hajnal Jné)
A Mindenki karácsonya ünnepségsorozat
utolsó napján, december 19-én este a zsúfolásig
megtelt pódiumteremben a feldíszített fenyőfa
előtt a házigazda Sülve Károlyné , a Művelődési

Postai bravúr
Kozpont igazgatónője köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót városunk polgármesterének, aki szintén köszöntötte a város polgárait, mindazokat, akik az ünnepségen megjelentek, és együtt ünnepelnek. Ünnepi beszédében dicsérte a Mindenki karácsonya hangulatos, színvonalas rendezvényeit, melyek sok
embernek (egészségesnek, mozgáskorlátozottnak, fogyatékosnak, magányosnak) dobogtatta
meg a szívét és nyújtott örömet.
Az ünnepi beszéd után került sor az adventi, karácsonyi origami pályázat díjkiosztására.
Ezután az ünnepi áhítatra és művészi élményre éhes közönség a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar karácsonyi hangversenyét élvezhette,
Balaskó Mária zongoraművész közreműködésével. Albinoni és Mozart csodaszép zenéjét
Schubert, majd Bach muzsikája követte. A
közönség vastapssal jutalmazta a produkciót,
melyet Somos Csaba vezényelt.
A koncert után a Mindenki karácsonyfájánál fejeződött be az ünnepségsorozat, ökumenikus könyörgéssel, közös imával, énekléssel és
gyertyagyújtással.

MEGHITT KARÁCSONY A KÖLCSEYBEN

December 15-én karácsonyi és új évi
üdvözlőkártyát tartalmazó borítékot kézbesítettek számunkra.
A tengerentúlról érkezett küldemény
december 9-ei dátumú
postabélyegzője
alapján kiderült, hogy mindössze hat nap
alatt tették meg a tizenkétezer km-es utat
az év végi ünnepekre szóló jókívánságok.
Ez még nem is lenne rendkívüli teljesítmény. Igen ám, de felfedeztem azt is, hogy
a boríték címzéséről lemaradt az ország
és a földrész megnevezése.
Unokatestvérem - bizonyára az ünnepi
előkészületek hevében - sietve adhatta fel
a levelet, talán ezért hiányzik róla ez a két
fontos adat.
A felvevőhely és postaszolgálat egyedüli támpontja az irányítószámos helységnév maradt, (persze a címzett neve, az utca
és a házszám mellett).
Hát le a kalappal a célbairányító hivatal előtt, hiszen kinyomozták, hogy a
Törökszentmiklós nevű kisváros valahol az
európai kontinensen, közelebbről Magyarországon található. Hogyan sikerült ez?
A modern technikai eszközök és komputerek világában egy szakember számára
talán nem is olyan nagy ördöngösség, én
mégis figyelemre és elismerésre méltónak
tartom a találékonyságot és gyorsaságot.
Hadd köszönjem meg e helyen a Magyar Postának (és kézbesítőinek) azt az
apró figyelmességet, hogy évek óta kártyanaptárral kedveskednek nekünk.
F. K. /.

„Hozz örömet
mindnyájunknak
és boldog új évet"
Kétévenként tartanak nagyszabású karácsonyi ünnepélyt a Kölcsey Ferenc Altalános Iskolában. Ez öröm a szülőknek, nevelőknek, gyerekeknek és a meghívott nyugdíjasoknak egyaránt.
Dr. Szabó Jánosné igazgatóhelyettes beszédében kiemelte, hogy a karácsony nemcsak egy
ünnep a sok közül, erre mindenki készül. Annak
idején hosszas várakozás előzte meg Jézus
születését, aki elhozta a fényt a Földre. Ennek
emléke a négyhetes adventi időszak. Hamarosan
fellobban a negyedik gyertya is az adventi
koszorún, közeleg a „szent éj". Sok gyermek
teszi le majd ajándékát a fa alá, de a legnagyobb
ajándék, amit egymásnak adhatunk, a szeretet.
Ez legyen lelkünk állandó lakója, és a „csendes
éj" hozza el a békét, nyugalmat minden családba!
A szépen

összeállított,

gazdag

műsorból

megismertük a karácsony történetét és a karácsonyfa-állítás szokásának elterjedését. Mese
szólt Télapóról és a hóemberről, vers a Mikulásról, a karácsonyról, mindezt énekszó és fuvolajáték színesítette. Elmondták Jézus születésének
történetét a Biblia szerint, de nem hiányzott a
kis „mozgásművészek" gyönyörű produkciója
sem. A több nyelven előadott karácsonyi énekek
a gyertyák és csillagszórók fényében igazi
karácsonyi hangulatot keltettek minden jelenlévő lelkében.
A nyugdíjas nevelőket ezen felül még egy
váratlan meglepetés és öröm is érte, mert mindenki névre szóló, értékes ajándékot kapott a
nevelőtestülettől az ünnepség végén. Fogadják
érte köszönetünket és nagy-nagy elismerésünket!
(Hajnal Jné)

A Kisgazdapárt székházában december
18-án már a karácsonyt idézte az a délutáni kis
műsoros ünnepség, melyen egy óvodás és több
iskolás csoport vett részt. A feldíszített fenyőfa
előtt először a Kossuth út 137. sz. Óvoda kis
lakói énekeltek, verseltek.
Igen színvonalas műsorral szerepeltek a
Bethlen G. Alt. Iskolások, egy-egy műsorszámuk között olyan karácsonyi népénekkel,
melyet a közönséggel együtt énekeltek, furulyakísérettel.
Érdekes
volt
a
fuvolatangóharmonika produkciójuk
is.
Nekem
azonban egy pöttöm kisgyerek tetszett a legjobban.
Az ünnepség után minden gyermek kapott
a karácsonyfa alól egy csomagot, majd a fehér
asztalnál elfogyaszthatták a sokféle finom
süteményt, a meghívott vendégek társaságában.

(S)
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NEGYVEN EV FORTUNA SZOLGALATÁBAN
Erdődi Lászlónak egyszer volt hármas találata, 503 forintot nyert
- Mikor is szegődtél Fortuna szolgálatába?
- 1958. május 15-én. Abban
az időben Bencze Gyula volt az
OTP igazgatója. Az ő támogatásával kaptam ezt az állást: az
volt a feltétel, hogy az illető
sportszerető, a sportban jártas
és katonaviselt legyen.
- Ha jól számolok, akkor
huszonhárom éves voltál. Valószínű akkor nem ez volt az első
munkahelyed.
- Három kemény évet lehúztam a határőrségnél, két évig
pedig egy nagykereskedelmi
vállalatnál árukiadó voltam.
- Akkoriban itt voltam diák,
de nem emlékszem a legelső
totózó helyre. Hol is volt ez?
- A mai házasságkötő helyén, a takarékpénztárral közös
épületben. A szerencsejátékok
abban az időben még az OTPhez tartoztak. 1990 óta van
önálló Szerencsejáték Rt. Az
első kirendeltség-vezető Szécsi
Béláné volt, majd miután
Öhlbaum Pista bácsi - az OTP
főpénztárosa a Baromfifeldolgozóhoz került - elődömet bízták
meg főpénztárosnak, én meg a
helyére kerültem. Ebben az
épületben egy évig dolgoztam.
- Aztán hová költözött az
iroda?
- 1959-ben az akkor Felszabadulás út 2. szám alá, a Gimnáziummal szembe. Ott 35 évet
töltöttem el egyhuzamban. Ide
pedig - ahol ez a beszélgetés
zajlik - 1994 szeptemberében
jöttünk. A régi kirendeltségünket kinőttük, ez pedig megüresedett. Remek helyen van, a
város központjában. Amikor a
Szerencsejáték Rt. Debreceni
Igazgatósága véleményt kért
tőlem, ezt a helyet javasoltam,
amit aztán el is fogadtak és
bérlik az Önkormányzattól.
Emlékszel, hány forinttal
neveztek ki hajdanában?
- 900 forint volt a kezdő fizetésem, plusz az eladott szelvényenként egy fillér jutalék!
Akkor még egyedül láttam el a
tennivalókat, de később - miután népszerüsödött a szerencsejáték - egy félműszakos segítséget is kaptam. El is kelt a segítség, mert piaci napokon zsúfoltság volt. Akkoriban egyébként

még szombaton 18 óráig lehetett
játszani, meg a lottó is megjelent.
- Milyen időrendben is
születtek a szerencsejátékok?
- A totó 1948-ban, az ötös
lottó 1957-ben, a hatos tíz évvel
később, a kenó pedig négy éve
indult.
- Egyébként elégedett voltál
a cégeddel? Elismerték a munkádat?
- Igen! Mindig elismerték,
persze magam is arra törekedtem, hogy időt, fáradságot nem
ismerve fejlesszem az üzletet,
és a fogadók rendelkezésére
álljak. Munkámért többször
kaptam jelentős szintű elismerést, így
1994-ben
elnök-

az „öttalálatos" szelvényt, ami
viszont nem szerepelt a nyilvántartásomban.
- Ez hogy történt?
- Csalafintasággal. Lényege
az volt, hogy vett az illető tíz
szelvényt, s abból kilencet
időben feladott, a maradék
egyet pedig a húzás után néhány
perccel. Akkor még pénteken tíz
órakor sorsolták a lottót. Úgy
volt vele, hátha tévedésnek
minősítik a dolgot, mert kilenc
szelvény
beérkezett.
Addig
fajult a dolog, hogy bírósági per
lett belőle, de az illető visszalépett. Kétségtelen tény, az ilyen
esetek rontották az üzleti politikát.
- Mennyi volt a legnagyobb

A Szerencséért Emlékerem átvétele cir. Pongrácz Antal elnökvezérigazgatótól 1998. március 15-én

vezérigazgatói
dicséretet
és
oklevelet kaptam, 1998 március
15-én a „Szerencséért emlékérem" tulajdonosa lettem, majd
májusban a 40 éves törzsgárda
emléklapot vehettem át.
- Ez nyilván azt jelenti,
hogy ebben a bizalmi állásban
megfelelő embernek bizonyultál.
- Hát igen. Sok pénzzel
dolgoztam a negyven év alatt, és
minden különösebb gond nélkül. Megjegyzem, hogy utóbbi
29 évben nem is hiányoztam a
munkahelyről, táppénzen sem
voltam.
- Voltak-e keserves élményeid?
- Persze, akadtak. Ezek a
reklamációkkal függtek össze.
Például egy valaki másnap
visszajött, hogy nem kapta meg
a visszajáró pénzt. Aztán volt
olyan eset is, hogy bemutatták

totó-nyeremény
m üködé sed
alatt?
- 5.353.725 forint!
- Honnan tudod ilyen pontosan?
- Mert a kirendeltség működése alatt csak egyszer történt
meg.
- Volt öttalálatos „ szelvény ed" is?
- Hogyne! 1959. augusztus
24-én, amikor két darab ötös
volt, s az egyik
Törökszentmiklóson: 623.725 forint
ütötte a markát a szerencsés
nyertesnek. Nagyon nagy pénz
volt az akkor, hiszen az illető az
Almásy úton meg tudott venni
egy négyszobás házat 160 ezerért. Egyébként ez nyilvános
kifizetés volt a Dózsa moziban.
Volt négyes is, néhány évvel
ezelőtt, amelyre 1.248 ezer
forintot fizettek ki. Nagyon jó

helyre került a városban. Húsz
éven keresztül ugyanazokkal a
számokkal játszott a fogadó, s
bejött egy négyes erejéig.
- Nyilván tudod, hogy az
emberek régtől fogva hogyan
hívnak?
- Igen, Lottó Lacinak.
- Soha nem nehezményeztél
érte?
- Á, dehogy! Örültem, hogy
sok ismerősöm van, és az emberek körében népszerű vagyok, s
minden igyekezetem az volt,
hogy ezt viszonozzam is.
- így visszagondolva
a
negyven évre: egy kis kalitkába
bezárva dolgoztál,
s mégis
rengeteg emberrel ismerkedtél
meg!
- így van! Azért nem kellett
mindig bezárva ülnöm. Az
emberekkel tényleg az ablakon
keresztül „találkoztam, de az
arcukat, hangjukat, szokásaikat
nagyon
megismertem.
Sőt,
gondolataikat is! Sokszor szinte
automatikusan szolgáltam ki
sok-sok fogadót az iménti ékből
fakadóan.
- Egyébként fotóztál, lottóztál? Nyertél valaha?
- Amikor ide kerültem, arra
gondoltam, hogy aki itt dolgozik, talán könnyebben lehet
szerencséje.
Rendszeresen
böngésztem a Sportfogadást,
elemeztem a különböző variációkat, aztán rá tíz évre lett egy
hármasom. 503 forintot kaptam
érte. Ez volt a csúcs! Lehetett
úgy harminc éve? Egy pár bőrtalpú cipőt vettem rajta. Totóztam is, persze csak egy-egy
szelvénnyel. Aztán felhagytam
mindkettővel.
- Akkor csak igaz lehet,
amit mondani szokás: a fodrász
kócos, az asztalos széke törött...
- Van benne valami. Fortuna árnyékában nem volt komolyabb nyereményem.
- Mikor is kerültél nyugdíjba?
- 1998. szeptember 28-án.
- Megszoktad már ezt az
életformát? Nem vágysz vissza?
- Jó bejönni, de nem vágyom vissza. A jót könnyen meg
lehet szokni. Nem kell hatkor
kelnem, délelőtt ellátom az
otthoni teendőket - feleségem
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ugyanis még dolgozik az Önkormányzati Hivatalnál én vagyok
a bevásárló, a kenyérbeszerző.
Remekül érzem magam nyugdíjasként.
- A család többi tagja?
- Péter fiunk most másodikos főiskolás. Egyébként agitáltam, hogy vegye át a stafétát,
lépjen a helyembe, de nem állt
kötélnek. Laci fiunk érettségizett, s a Lábassyban most végzi
az ötödik évet, és rádió-televízó
műszerésznek készül.
- Visszatérve a munkás éveidhez, gondoltad valaha, mondjuk úgy húsz évvel ezelőtt, hogy
a szerencsejátékok ilyen technikai háttérrel fognak dolgozni?
- Meg sem fordult a fejemben. Ez kellett volna már harminc évvel ezelőtt is. Tévedés és
üzemzavar kizárva, rendkívül
gyors és elegáns.
- Elegáns ez az új kirendeltség is, tényleg minden fogadói
igényt kielégít, s a helyedbe lépő
munkatársaidnak
is
kellemes
m unkafel té tel eket b iztosít.
- Én is így gondolom. Nyugdíjazásom után Annusné Évikét
bízták meg a kirendeltség vezetésével, akivel nyolc éven keresztül dolgoztam. Új munkatársként Angyal Anitát alkalmazza a Szerencsejáték Rt., aki
ügyes és talpraesett. Bízom
benne, hogy az eddigi igen jó
üzleti eredményeket ők is megtartják, hiszen a megyében is
mindig az élvonalhoz tartoztunk.
1997-ben például 76 millió
forint volt a bevételünk.
Mit adsz útravalóul az
utódoknak?
- Inkább kívánni szeretnék,
mégpedig eredményes munkát.
Nem feledkezhetek meg a fogadókról sem, akik támogattak,
hiszen nélkülük ez az iroda sem
létezhetne. Azzal a tudattal
távozom, hogy a munkaterületemet legjobb tudásom szerint
rendben tartottam. Munkatársaimmal, a fogadókkal jó emberi
kapcsolatban voltam, haragosom
nem volt. Emelt fővel járok az
utcán, de a lottószámokat hiába
kérdezik tőlem, soha nem tudtam
megjegyezni. Kívánok mindenkinek békés új esztendőt és
szerencsét is. Aki játszik, csak az
nyerhet!
Mi pedig hosszú nyugdíjas
éveket kívánunk, egészségben és
örömökkel.
H. M.
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS AZ ŐSKOR UTOLSÓ
ÉVEZREDÉBEN
Kr. e. 4. század folyamán az őskor utolsó
nagy inváziójaként az Alföldön is megjelentek a
kelta törzsek. Virágkoruk idején övék volt a mai
Franciaországtól a Dunáig terjedő hatalmas nagy
terület. Megdézsmálták a nagy ókori államokat,
Rómát, Görögországot. Társadalmuk itt az Alföldön már jelentősen differenciálódott gazdagokra és szegény köznépre. Emlékeik itt leginkább a
sírokban maradtak meg. Ezek jellemzője a hosszú
vaskard tokkal együtt, de a kardot használhatatlanná hajlították. A vaslándzsa, a hatalmasnak
mondható kések sem ritkák sírjaikban. Ezeken a
fegyvereken gazdag a díszítés: bekarcolt indadíszek, állatok, egyéb növényi ábrázolások. A
magyarországi leleteket a nemzetközi régészet
„magyar kardinak, „szép kard"-nak nevezi,
pedig nincs semmi köze a magyar néphez. A nők
csuklójukon, bokájukon ún. hólyagos vas vagy
bronz kar- és lábpereceket, kék színű üvegpereceket hordtak. Ruházatukat a mai biztosítótűre
emlékeztető ruhatűző tűvel, az ún. fibulákkal
tűzték össze. Viseltek azonban a gazdagabbak
nyakperecet is. Itt, Törökszentmiklóson az a
„kultúra" nagyon megpusztult. A fegyveres középréteg hagyatékából maradt csak sokszor meghatározatlan helyről eredő szórványanyag. A
legértékesebb
itt talált műtárgy
az az
övlánctöredék - a gazdag kelta nők derekát fogta
össze
amely a megkapó szépségű, vérzománccal kirakott állatfigurákat megjelenítő bronzláncból megmaradt. Mégpedig Surján kelta temetőjéből. Az öv karikákkal összefogott lapos, füles
lemezekből állt össze. Csatja egy kereszt alakú
taghoz kapcsolódó lófej volt. Ezzel lehetett az
övet szűkíteni vagy tágabbra venni, egy tetszés
szerint választott karába kapcsolva. Épen maradt

párját a Vezseny-Kisdebrecenben találták meg. A
surjáni halott öltözetét (köpeny vagy ingváll) az
övvel egyező stílusú, vörös berakású fibulák
fogták össze. Ez a lelet már nem a szegény köznép vagyontartozéka volt.
A kelta földművelő nép volt, még a nagy hódító magatartás mellett is, kis alapterületű házaik
földbe mélyítettek, gyakran tűzhellyel ellátottak.
Nagyvárosias településről csak a Dunántúlon
tudunk. Civilizációjukat a Római Birodalom
emésztette fel, szabdalta darabokra, kis, apró
kelta szigetekre. Kr. u. 10-ben a rómaiak, nemsokára az Alföldre betelepedett
szarmaták
kényszerítették meghódolásra őket. Általuk-velük
ért véget az őskor a Kárpát-medencében. Utánuk
már az ókor népei, civilizációi következtek.
Az őskori népek helyét saját írásbeliséggel is
rendelkező újabb népcsoportok vették át. E több
ezer éves időszak emlékei a temetők, a halmok, a
kis falvak, nálunk nem, de több helyen a hatalmas városok, az erődített földvárak. A kemény
életet élő kezdetleges földművelők, nomád állattenyésztők, ügyes iparosok, kereskedők, harcosok
egyre inkább a feledés homályába merülnek.
Csak a határt járó amatőrök, „kincskereső" megszállottak,
szakavatott
régészek-történészek
kutatják ma is emléküket. A hozzá nem értő
előbbiek bizony sokszor még a reánk maradt
„forrásokat" is értéktelenné silányítják, amelyek
a múlt fontos „olvasókönyvei". Szerencsére a
múzeumok megőrzik ezeket, s fel is dolgozzák,
hogy valóban olvashatók legyenek a mai ember
számára.
(Forrás: dr. Tárnoki Judit régész tanulmánya)

Elmaradt interjú

A VÁROSI K Ö N Y V T Á R T I S Z T E L E T T E L
KÖSZÖNI MINDAZOKNAK A SEGÍTSÉGÉT,
AKIK ADÓJUK I %-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL
TÁMOGATTÁK AZ INTÉZMÉNYT.
A támogatás összege 91.617 Ft volt, ebből a gyermek
olvasóknak egy számítógépet vásároltunk.

Novemberi és decemberi
számunkban bemutattuk azt a
két
aranydiplomást,
akik
1998. szeptember 6-án Debrecenben, a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskola évnyitó ünnepségén
vehették át az Aranyoklevelet.
Terveink szerint a januári
számunkban szerettük volna
bemutatni a harmadik kitüntetettet, Várdai Jánosnét, akivel betegsége miatt sajnos,
még nem sikerült az interjút
elkészíteni. Ezúton kívánunk
neki mielőbbi gyógyulást, és
reméljük, hogy februárban
már jó egészségnek örvendve
tudja fogadni lapunk munkatársát.
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1999. évre tervezett
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SZŰRŐVIZSGÁLATOK
„Az egészség a legdrágább kincs" - mondjuk
gyakran ezt a szólást Vajon Ön vigyáz-e az egészségére? Tudja-e, milyen í
szervezete ellenálló képes
sége?
Mindenki számára na
gyon fontos lenne a rend
szeres ellenőrzés, szűrő
vizsgálat ahhoz, hogy időben felfedezzék a lappangó betegségeket. 1999. I. félévében többféle szűrővizsgálatot szervezünk.
Február 4-én, 5-én, 6-án 8 órától
ULTRAHANGOS SZŰRŐVIZSGÁLAT
Az ultrahang nagy hatásfokú, objektív vizsgáló módszer, amely
az egészségre teljesen ártalmatlan, és széles körben (hasban elhelyezkedő szervek, mell, pajzsmirigy, here, belső nemi szervek)
alkalmazható. Daganatszűréseken kívül egyéb betegségek (kő
gyulladás, egyéb eltérés) vizsgálatára is alkalmas. Gyors, azonnal
eredményt ad.
Kedvezményes áron:
hasi
1.500 Ft
mell
1.000 Ft
pajzsmirigy, here
500 Ft
A szűrővizsgálatot végzi: dr. Liszi Ágnes radiológus adjunktus.
Jelentkezési határidő: 1998. január 25.

Március első felében
CSONTRITKULÁS SZŰRÉS
Jelentkezési határidő: február 1.

Március 30-án, kedden 10-14 óráig
CELLADÁM-TESZT SZŰRŐVIZSGÁLAT
Meg akarja vizsgáltatni immunrendszerét? Jelentkezzen szűrővizsgálatra!
Az emberi szervezet morfológiai rendjét az immunrendszer
tartja egyensúlyban. Ezt az egyensúlyt nagyon sok külső és belső
tényező megzavarhatja. Ezek például lehetnek daganatok, stresszhatások, kémiai anyagok és más környezeti ártalmak. Ennek az
egyensúlynak a megbomlása, tartós felborulása elősegítheti a
rosszindulatú daganatok kialakulását. A CELLADÁM' Cancer
Research Group által kidolgozott, nagyon érzékeny eljárás képes
ezt a felborult egyensúlyi állapotot kimutatni. Az eljárás vénás
vérvételen alapul. Az eredmények közlése orvosi konzultáción
történik. A teszt eredményét a vérvételt követő napon tudjuk közölni..
Irányár: 1.000 Ft.
Jelentkezési határidő: március 15.

Május 7-én, 8-án
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLATRÓL
FELVÉTEL KÉSZÍTÉS
Egyedi talpbetét készítés
Hogy mit mutat a talpnyomási képe, fontos a megelőzésben és a
gyógyításban. A láb statikai állapota - bokasüllyedés, haránt boltozat süllyedése, bütyök, kalapácsujj kialakulása - befolyásolja a
gerincoszlop állapotát, és az egyéb szervekre is hatással van.
Irányár: 3.500 Ft vizsgálat + talpbetét
Jelentkezési határidő: április 20.

HAGYOMÁNYOK,
SZOKÁSOK JANUÁRBAN
A téli ünnepkör januárban folytatódik. Bár az ünnepekben, szokásokban, hagyományokban gazdag decemberhez képest a január
jóval szegényebb, de ebben a hónapban is találunk érdekességeket.
•Szép szokás volt régen újév első
napján, hogy a pásztorok, szolgálók,
szegény parasztok felkeresték kenyéradó gazdáikat, hogy szerencsét, egészséget, gazdagságot kívánjanak nekik a következő esztendőre. Kívánságaikat általában az alábbihoz hasonló versikével,
mondókával fejezték ki:
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben
Fehér kenyér dagadjon
Fűzfatekenőben.
Bor, búza, kolbász
Legyen mindig bőven;
A patikát felejtsük el
Ez új esztendőben!
A gyerekeknek is volt feladata ezen a napon. Csengőkkel, vasakkal hatalmas zajt csaptak, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, a
rosszat a háztól. Talán nem is gondoljuk, hogy a szilveszteri, újévi
pezsgőbontások is kapcsolatban állnak a fenti szokással. Kevesen
tudják, miért pont a pezsgővel koccintunk egy boldogabb új esztendőre, és miért kell nagyot szólni a pezsgős dugónak. Bizony azért,
hogy a rossz szellemek egész évre elijedjenek a háztól.
• Nem is gondoljuk, milyen jelentősége volt annak is, hogy dúsan terített asztallal, teli hassal köszöntötték az év első napját.
Ez azt jelentette: egész évben lesz mit tenni az asztalra, bőség,
gazdagság vár a házra.
• Nem volt azonban mindegy, mi kerül ilyenkor az asztalra. A
lencse a gazdagságot jelentette, malacot azért ettek, mert az.
kitúrta a szerencsét. A szárnyasoktól (tyúktól) azonban távol
tartották magukat, nehogy elkaparja a szerencsét.
• Jól meg kell gondolni azt is, milyen hangulatban töltjük az év
első napját, mit teszünk ilyenkor. A babona szerint ugyanis
amilyen ez a nap, olyan lesz az utána következő többi is. Ha
tehát vidáman, pihenéssel töltjük ezt a napot, akkor egész
évünk jókedvű, nyugodt lesz majd.
• Háromkirályok napja január 6-án, vízkeresztkor van. Ez a
népszokás igencsak feledésbe merült az utóbbi időben. Nagyon
hasonlított a betlehemezésre. Fehér ruhába öltözött gyerekek
játsszák a három király (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) szerepét. Egy csillagot vittek magukkal, ami azt a csillagot jelképezte, ami az utat mutatta a három királynak Betlehembe. A
gyerekek sorra járták a házakat, és ilyen énekekkel kopogtattak
be:
Három királyok elindulának,
A csillag, a csillag!
Istálló fölött megállapodik
A csillag, a csillag!
Három királyok elindulának,
A csillag, a csillag!
Szűz Máriának jó napot mondának,
A csillag, a csillag!
Szűz Máriának fejet hajtának,
A csillag, a csillag!
Miután mindhárman elmondták versüket, a házigazdától élelmet és
pénzt kaptak.
(V. M.)
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Gazdag Erzsi: Január

Ladányi Mihály: Téli vers

Január, január
mindig hócsizmában jár,
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jóbarátja.

Fagyott tócsák között bukdácsol január
rossz autóbusza. Harmincegy ablakán túl
az év hadifoglyai, a csüggeteg fák
borotválatlanul, soványan ácsorognak.

Január, január,
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.

Köztijk énekem is madártalan, ziháló
lélegzetem páráiból a rosszkedv vaija
száll föl.
Kétszerkettőnégy király fázó hadában
gondok deres vasát cipeli hátam.

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
Mindaddig, míg havazik.

REJTVÉNY

Tavasz, találj rám,
legyen földszag a szélben,
vakondtúrás a fíiben!

Hosszú tél

Rügyezzenek ki ujjaimból
az elfagyott cirógatások!

Állítsátok helyes sorrendbe a következő betűket, s akkor téli hangulatot
idéző kifejezést kaptok.
Melyek ezek?

Melyik a kisfiú árnyéka?

a) MRHÓBEE
b) VJÚÉ
c) GSzÁŐNENCs
d) CsRKOALyO
e) VÁGRÉIJG

Titkos írás

Kezeskedünk érte, hogy rá fogsz
jönni arra, melyik a négy számozott
kéz közül az az egy, amelyik logikailag az alatta lévő öt kézhez illik.
Nos, sikerült?

Fejtsétek meg a titkosírást, s akkor
Kanizsa József játékos hangulatú,
telet idéző sorait kapjátok.
ÓH, ÓH, ÓH, GORA VAK A ÓH.
A ÓLLUHEL AHUP LAVÓH.
INAZSTÁJ ED ÓJ!
ÓH, ÓH, ÓH, RÉHEF ATTAV ÓH.
INGEREPMEH, EBZÉK INNEV
INZÓYLOGÓH ÓJ!

Mi az igazság?
TALALOS KERDES
A találós kérdések megfejtése is
kapcsolatos a téllel.
a)
Egy kis házban öt kis szoba
sorakozik szépén,
öt kis ember bújik oda
melegedni télen.

b)
Gábor és Csaba azon vitatkoztak, hány különbség is fedezhető fel az
itt látható két rajz között. Gábor szerint hét, míg Csaba szerint hat.
Nos, mi az igazság? Nézd meg jól a képeket, hasonlítsd össze őket, és
döntsd el, hogy melyik fiúnak van igaza!

Füle is van, orra is van,
mégsem hall, de nem is szusszan.
Sarkantyút hord, s nem huszár,
nincs lába, és mégis jár.
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ÚJ ÉVI SZIPORKÁK
István minden este kocsmázik, a felesége már nagyon unja.
Egy este elhatározza, hogy megijeszti az urát. Lepedőt vesz
elő, magára borítja, és a temető előtt váija. Amikor a férfi
odaér, rákiált:
- Hu, hu, hu! Én vagyok a boszorkány!
Mire István:
- Hála Istennek! Már azt hittem, hogy a feleségem!
*
- Uram! Rálépett a feleségem lábára. Elégtételt kérek!
- Szívesen. Ott áll az én feleségem. Ön is ráléphet a lábára.

+
- Mondd, miért égett le a féljed mindkét füle? - kérdezi a
szomszédasszony.
*
- Részegen akart telefonálni, és a vasalót vette föl.
- Na, de miért mind a két füle?
- Ja, mert előszörre foglalt volt.

+
- Látom, a papád a kalapáccsal véletlenül az ujjára ütött a
szög helyett - mondja a szomszéd.
- Igen, nagyon fáj neki - meséli Pistike.
- És mit szólt? - érdeklődik együttérzően a néni.
- A csúnya szavakat kihagyhatom?
- Hát persze.
- Akkor semmit.

+
- Miért adott magának két nagy pofont a csinos háziasszony,
Inarcsi sógor?
- Későn tudtam meg, hogy gondolatolvasó, és nem tudtam
idejében lelépni.

+
Razzia alkalmával az étteremben az igazolványa helyett az
egyik kapatos vendég az étlapot adja oda a rendőrnek. Az
belepillant, majd megszólal:
- Látom, a személyleírása tökéletes: boíjúfej, ökörszem,
disznóláb, birka java...
*
Újév reggelén Körmendyt megállítja egy félig-meddig barátja, és rákezdi:
- Tiszta szívből kívánok neked...
- Állj! - szakítja félbe Körmendy. - Légy szíves, és ne kívánj nekem semmit!
- De hát miért?
- Mert a múlt évben is te kívántál!
*

- Ne haragudj, szívem, hogy szólok, de nagy pókháló van a
ruhásszekrényben.
- Az nem pókháló, hanem az új estélyi ruhám.
*
- Ilyen kevés pörköltet csináltál nyolc vendégnek? - korholja
a feleségét a konyhában a férj.
- Ne idegeskedj, Jenő! A hús olyan öreg, rágós, hogy egy-két
falat után mindenki abbahagyja az evést.
*
- Boldog új évet! - ordítja Garajszki a szilveszteri bulin.
- Ne óbégasson még, sógor! Nincs itt az új év, csak a villanyt kapcsolták ki, mert nincs kifizetve.

GÁZFOGYASZTÓK,
MEGRENDELŐINK,

FIGYELEM!
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ Ipari Osztálya
széles körű szolgáltatási tevékenység részeként végzi
a fogyasztói - háztartási gázkészülékek
garanciális időn belüli és azon túli
ún. fizető javítását és karbantartását.
Szakmai tevékenységünk többek között kiterjed:
• vízmelegítők
• lakásfiitők (cirkogejzírek)
• különféle típusú konvektorok
• faliffitők
• hőtárolós gázbojlerek
• tűzhelyek (Móra, Indesit, stb.)
beüzemelésére és javítására.
Tevékenységünket mind a lakosság,
mind pedig a közületek részére végezzük!
Bejelentések, megrendelések leadhatók írásban vagy telefonon.

Címünk:
AFESZ Törökszentmiklós,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 159.
Tel.: (56) 390-335 (nem üzenetrögzítős) - munkaidőben
(56) 394-318 (Újvári K.) - hétvégén is!

BOHÁCS
BIZTONSÁGTECHNIKA
fényképész üzlet
ÁRVÁI FOTO
Kossuth L. út 155
Tel.: 390-162

Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban!
Automata fényképezőgépek már 2990 Ft-tól kaphatók!
24 kockás színes film kidolgozását
lehetőség szerint 1 órán belül teljesítjük.
Igény szerint ajándékfilm vagy dupla sorozat!

Professzionális vagyonvédelmi és riasztóberendezések tervezése, kiépítése,
üzemeltetése garanciával:
- Üzlethelyiségekbe, irodákba, raktárhelyiségekbe
- Kültéri udvarokra, családi házakba, lakásokba
Autóriasztók és más autós elektronikák beépítése, beüzemelése.

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

24 órás ügyeleti szolgálat üzemeltetése
a Városi Polgárőrség együttműködésével!
Minden kommunikátorral ellátott riasztóberendezés rákapcsolható, felügyelhető
FOKOZOTT BIZTONSÁG, MAXIMÁLIS VÉDELEM!
Felvilágosításért keresse ügyeletünket a 392-010-es telefonszámon,
valamint Bohács Tamás ügyvezetőt a 06-20/439-164-es telefonon
vagy a Kossuth út 23. szám alatt
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LEGYÜNK FITTEK, EGÉSZSÉGESEK!
Molnárné Pesti

T ü n d e

Hasizom formálás

rovata

Popsi és combformálás

I. Kiindulóhelyzet

1. Kiindulóhelyzet

2. hmeljük a felsőtestet a lapoekacsucsig. es lassan engedjük
vissza.

2. Labcmeles íol cs lassan le, majd fönn picikel mo/gatva gyors
ütemben.

3. Emeljük lábunkat a mellkasunkhoz közel, és lassan engedjük
vissza. 4-4 ismétléssel végezzük, addig, amíg úgy érezzük, hogy
hasizmunk teljes felületet megdolgoztattuk.

3. A felső helyzetből engedjük a lábat a test ele es vissza fel. Mindent 48 ismétléssel végezzünk, lábcserével, és ha tudjuk, ismételjük
elölről. Variáció: emel, előre, vissza fel, és le kiindulóhelyzetbe.

Fitness c s o k o l á d é s p u d i n g
H o z z á v a l ó k : 1/2 1 z s í r s z e g é n y tej, 1/2 1 víz, 1 c s é s z e teljes őrlésű rozsliszt, 1 c s é s z e b a r n a r i z s . a m e l y e t k á v é id

d a r á l ó n f i n o m r a ő r ö l ü n k . 1/2 csés/.c b ú z a c s í r a , 2 ek k a k a ó p o r 4 ek m e z , pici v a n i l i a p o r .
E l k é s z í t é s : A m é z k i v é t e l é v e l m i n d e n h o z z á v a l ó t s i m á r a k e v e r ü n k , m a j d fél óra alatt s ü n i r e íozziik. K i h ű l é s
u t á n k a v a r j u k b e l e a m é z e t , m a j d kis t á l k á k b a a d a g o l j u k
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Évzáró ünnepség az atlétáknál

KIJÁR NEKIK A KALAPEMELÉS
A TSE Atlétikai Szakosztálya Bakk Zoltán polgármester és Kővári László megyei
sportigazgató jelenlétében tartotta hagyományos évzáróját a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola ebédlőjében. A jutalmazással, majd megvendégeléssel záruló ünnepségen részt
vettek az utánpótlás-nevelés egyik centrumaként emlegetett miklósi egyesület atlétái,
szüleik, és nem utolsó sorban azok a támogatók, akiknek anyagi hozzájárulása az
évközi eredmények elérésében óriási segítséget jelentett: az Önkormányzat, a Bognár
és Társa Kft., az UNIV Lépcső-Hungária Kft., a Béke Termelőszövetkezet, az ÁFÉSZ,
a LASA Agrokémia K f t , az Örményesi Gépgyártó K f t , Kovács László vállalkozó és a
Polgár-Társak Bt.
Bertán István és Karakas Ferenc edzők eredményeként a bajnoki pontok is egyre
tanítványai ragyogó eredményekkel büszkél- szaporodtak. A Magyar Atlétikai Szövetség
kedhetnek elmúlt évi teljesítményük alap- az országban működő mintegy 200 szakoszján. Felkészítésükbe a kölcseys testnevelők: tály közül a TSE -t abszolút ranglistán az
Kiss Ferencné, Takács Mária és Görömbei 57., utónpótlást tekintve a 44., míg a serdülő
Zoltán is „besegítettek". Néhány sikeres „B"-sek listáján az előkelő 24. helyre sorolszereplés a sok közül: Csontos Rozália az ifi ta. Ebben a korosztályban neves egyesületefedett pályás országos bajnokságon távolug- ket előznek meg, mint pl. a Vasas, Újpest,
rásban második, 200 m-es síkfutásban és FTC, stb.
ötpróbában a harmadik helyen végzett, a
- Megyénk sportolói közül az atléták
szeptemberi többpróba bajnokságról pedig előtt kell megemelni a kalapot, mert ők
ezüstéremmel tért haza. A serdülő „B"-sek zárták legeredményesebben az évet közül Polgár Nóra a Budapest Bajnokságon mondta hozzászólásában Kővári László
hárompróbában
szerzett
aranyérmet, megyei sportigazgató, majd az atlétika szeGöblyös Márta és Modla Réka bronzérmes mélyiségfejlesztő hatásának értékelésével
lett. Az országos serdülő „B" Seregszemlén folytatta. Véleménye szerint ez a sportág az
ugyancsak hárompróbában Oláh Csilla a alapja, vagyis „alfája és ómegája" a többidobogó második, míg Polgár Nóra a harma- nek. Végül gratulált a miklósi szakosztálydik fokára állhatott. A 15 éves leány nak - mint egyik legfontosabb utánpótláshatpróba csapat szintén bronzéremmel di- nevelő centrumnak - egész évi teljesítmécsekedhet. A gyermek korcsoportos atléták nyéhez.
is remekül állták a sarat többek között az
Bakk Zoltán polgármester beszédében
Európa fesztiválon és a Németh Javelins kifejtette, hogy mintegy 1.300 ezer forintot
országos gerelyhajító versenyen. Mindkettő- tesz ki az az összeg, amelyre az iparűzési
ről éremhalmazzal tértek haza, Szekeres adó 5 %-ának kedvezményezett részére
Lajos és Bognár Miklós pedig országos történő átutalása során számíthatnak az
bajnokként. Az EB alkalmából kiírt Mező- alapítványok, egyesületek, intézmények.
bank Kupa versenysorozaton a fiú és a leány
A 70-75 sportolót versenyeztető szaksvéd váltó az országos döntőig verekedte osztály működtetése 1998-ban sem bizonyult
magát, és augusztus 20-án a Népstadionban könnyű feladatnak. Az önkormányzattól
az ország legjobb nyolc csapata közül egy- kapott 1.400 ezer Ft-ot a Dekatlon Atlétika
aránt negyedikként végzett.
Sportág Alapítvány számlájára beérkező,
A rendszeres és céltudatos edzésmunka SZJA-felajánlásokból,
OTSH-és
egyéb

szponzori támogatásokból befolyt összeggel,
továbbá pályázati kiírások kihasználásával
egészítették ki. így tudták biztosítani a
versenyzési
lehetőséget,
felszerelést,
rekortán szőnyeget vásárolni. A takarékos
gazdálkodás mellett sem futotta azonban az
évzáró ünnepség megrendezésére. A megvendégelés költségeit az Electrolux CR.
Kft., a LASA Agrokémia Kft. és az
Örményesi Gépgyártó Kft. vállalta magára,
jutalmazásra pedig a Bognár és Társa Kft.
(edzőcipő), a SZEM-MA Kft. (plakett és
vásárlási utalvány) és a Hoppál Kft.
(sporttáska) felajánlásából tellett.
A sportegyesület jóvoltából könyvjutalomban részesültek: Varga Lőrinc, Csizmadia Barna, Varga János, Kóródi Tamás,
Modla Réka és Babella Vivien.
Sporttáskát kaptak az országos bajnokságon helyezést elért sportolók: Barócsi
Andrea, Bereznai Anna, Pozderka Dóra,
Füller Tamás, Bakos Károly, Anda Tibor,
Gonda Attila, Ecsédi István, Fehér Imre,
Bozsó Balázs, Gonda Zsolt, Szabó Andrea
és Göblyös Márta.
A korosztályok legeredményesebb versenyzői edzőcipőt kaptak: Ladányi Katalin,
Bognár Miklós, Szekeres Lajos, Polgár Nóra
és Halmai Ferenc.
Az első alkalommal aranyjelvényes minősítést elért versenyzőket plakettel és
vásárlási utalvánnyal díjazták: Jahutka
Líviát, Zsigmond Mariannt, Oláh Csillát és
Zakar Józsefet
És hogy a trénerek se maradjanak ki a
jutalmazásból: Bertán István új sportcipőben
edzheti tanítványait a jövőben, Karakas
Ferenc pedig az átvett vásárlási utalvány
beváltásával teheti meg ugyanezt.
Sz. Zs.

KISPÁLYÁS LABDARUGÁS
A kispályás labdarúgást sokan szeretik és játsszák is városunkban. A folyamatos játéklehetőség megteremtésének érdekében
városi szervezőbizottság alakult Tagjai: Kocsis Sándor, Mátyás István, Muszka Sándor, Orbán Imre, Polgár József, Rácz Árpád,
Tóth Sándor és Fejes Ferenc.
Az első megrendezett verse- állításban játszott:
gyében folyt, jó iramú, látványos gőt Fülöp Tibor, a Reál játékosa
nyükre, a Karácsonyi Kupa
Dahlander: Kardos József, játékot hozott. A Dahlander két adományozta a csapatoknak. A
labdarúgó terembajnokságra 14 Király Zoltán, Rusz
Tamás, góljára (Gergely Antal, Rusz döntőbe jutott csapatok ezen
csapat nevezett: ÖGÉP, Öregfi- Csongrádi László, Héjjá Mihály, Tamás) a Ber-Nex hattal vála- túlmenően labdákat kaptak.
úk, Meteor, Partizán, Szállítók, Boda Lajos, Nyerges
Januárban feltehetően a kéLajos, szolt (Farkas Zoltán 2, Csató
Dagober,
Reál,
Ber-Nex, Szekeres László, Gergely Antal, Dániel, Ádám Mihály öngól, zilabdát kedvelők veszik igénybe
Dahlander, Sanci büfé, Öntöde, Veres László, Adám
Mihály, Csüllög László, Kiss József). A a Kölcsey iskola tornatermét,
Polgártársak, Kuncsorba, Osztri- Göőz Ferenc, Német Mihály.
torna mérkőzéseit Ali János, februártól pedig ismét a városi
ga. Három vasárnap több mint
terembajnokságra
Ber-Nex: Szabó Péter, Csató Lengyel Ágoston és Orbán Imre labdarúgó
ötven
mérkőzést
játszottak, Dániel, Subicz Imre, Kiss József vezették.
váijuk a mostani 14 csapaton túl
végül a hosszú menetelés után a Farkas Zoltán, Csüllög László,
Befejezésül a csapatoknak 1- még az újonnan szerveződőeket
döntőbe a Dahlander és a Ber- Csanádi Zoltán, Fehér Imre, 1 üveg pezsgővel köszönték meg és a város általános iskoláinak
Nex került. A két csapat folya- Ollé Péter.
a sportszerű küzdelmeket és csapatait, természetesen korcsomatos cserékkel az alábbi összeM. S.
kívántak
boldog új évet. A pezs- portonként.
A döntő a sportbarátság je-
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GYERMEK (10-11-12 éves)
FEDETT PÁLYÁS
ATLÉTIKAI VERSENY

SERDÜLŐ „B" (13-14-15 éves)
FEDETT PÁLYÁS
ATLÉTIKAI VERSENY

A Szolnoki MÁV-IDEÁL és az SZVSI szervezésében gyermek atlétikai
versenysorozat második állomásának adott otthont december 12-én a Véső
úti futófolyosó. A megmérettetésen több, mint száz atlétapalánta versenyzett, Debrecen, Szolnok, Heves, Albertirsa és Törökszentmiklós városokból.
A verseny egyik legeredményesebb versenyzője lett a miklósi Füller
Tamás, aki mindhárom versenyszámban (60 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás,
távolugrás) aranyéremmel a tarsolyában tért haza az 1988-as fiúk mezőnyében, vezetve ezzel a TSE-sek kiváló szereplését.
Dobogós eredmények:
60 m gátfutás
I. h.
Ladányi Katalin (1987)
60 m síkfutás
n. h.
Pozderka Dóra (1988)
60 m síkfutás
n. h.
60 m gátfutás
n. h.
magasugrás
m. h.
Nagy Éva (1988)
Bereznai Anna (1989)
60 m síkfutás
I. h.
60 m gátfutás
m. h.
magasugrás
Tar Renáta (1989)
I. h.
60 m síkfutás
n. h.
Bognár Miklós (1987)
60 m gátfutás
n. h.
Gonda Zsolt (1987)
60 m gátfutás
m. h.
Füller Tamás (1988)
60 m síkfutás
I. h.
60 m gátfutás
I. h.
távolugrás
L h.
60 m síkfutás
n. h.
Török Dávid (1988)
60 m gátfutás
n h.
60 m síkfutás
Bakos Károly (1989)
I. h.
távolugrás
n. h.
60 m gátfutás
Rabi Lajos (1989)
I. h.
B. I.

December 19-én a serdülő „B" korosztály versenyzett a
szolnoki futófolyosón, ahol a Debreceni SI, Szolnoki SI,
Cegléd, Albertirsa, Heves és Törökszentmiklós 13-14-15
éves atlétái vettek részt. Ebben a korosztályban is száz
fölött volt az indulók létszáma, melyet az alapozás közepette is kiváló eredmények kísértek. A miklósi 20 fős
küldöttség és a mezőny egyik legeredményesebb versenyzője, Szekeres Lajos (1986-os születésű) lett, aki a 60 m-es
síkfutás, 60 m-es gátfutás, magasugrás versenyszámok
megnyerése után, természetes módon az összesített
hárompróbában is aranyérmesen végzett.
Dobogós helyezések:
1986-os korosztály
60 m síkfutás
Szekeres Lajos
60 m gátfutás
magasugrás
hárompróba
Ecsédi István
60 m gátfutás
hárompróba
Csizmadia Barna
60 m síkfutás

Sáringer Tibor
Modla Réka

y
60 m síkfutás
60 m síkfutás
60 m gátfutás

7.9 mp
9.8 mp
145 cm
10.3 mp
8.4 mp

9.9 mp
8.5 mp
10.3 mp

I. h.
I. h.
I. h.
I. h.
H. h.
m. h.
m. h.

m. h.
m. h.
m. h.
B. I.

BARTHA FERENC
(1939-1998.)

December 10-én elhunyt
Bartha Ferenc, a Törökszentmiklósi Sakk-Klub I. osztályú
sakkozója.
Váratlan
halálának
híre
minket, sakkozótársait különösen megdöbbentett, hiszen nem
sokkal előtte még együtt készültünk, terveztünk az elkövetkező bajnoki mérkőzésre, ame-

lyen mindenképpen részt akart
venni.
Feri egyike volt azoknak a
lelkes amatőröknek, akik a
hatvanas és hetvenes években
meghatározó szerepet játszottak
Törökszentmiklós sakkéletében,
amelyre e sorok írója - az időben a nehézatlétika művelője is szívesen emlékezik vissza. A
hatvanas évek elején Barcza és
Lilienthal nagymesterek szimultánja nem mindennapi esemény volt. Feri akkoriban a
város sakkcsapatának erőssége
volt, és egyéniben is nyert városi
bajnokságot.
1994-ben,
Sakk-Klubunk

megalakulásakor örömmel kapcsolódott be ismét a sakkéletbe,
s erősítette a megyei I. osztályban szereplő csapatunkat, játékerejét végig megőrizve.
Munkáját - lakatos és műszerész szakmában dolgozott szerette és hozzáértéssel végezte.
Két gyermeket nevelt fel. Ferenc
közgazdasági
szakközépiskolát
végzett,
csapatunk
második
táblás sakkozója, Zoltán fia
villamosmérnök.
Munkája mellett két kedvtelésének hódolt: a zenélésnek és
a sakkozásnak. Munkaképességének elveszítése következtében
az utóbbi időben a sakkozás

fontos, éltető eleme lett, örömet
és megnyugvást talált benne.
Minket is örömmel töltött el,
hogy egészségi állapota kielégítőnek látszott, s reméltük, hogy
még hosszú évekig köztünk
marad. Reményeink nem voltak
alaptalanok, hiszen rendíthetetlen optimizmusa és győzni akarása - amely a sakkozásban is
jellemezte - a legnehezebb
helyzeteken is átsegítette, többek között egy súlyos autóbaleseten is. Egy újabb baleset
miatt
megoperálták.
Ezúttal
veszített. Mint ahogy távozásával mi, a sakkozás hívei is
mindannyian veszítettünk.

Végül emlékezzünk rá utolsó versenyjátszmájával:
Megyei I. o. CsB. október 25. TörökszentmikJós
Világos: Bartha Ferenc, sötét: Mészáros Gergely (Keviterv, Szolnok)
1. e4,e5; 2. Hf3, Hc6; 3. Fc4, Fc5; 4. a3, Hf6; 5.d3, d5; 6.exd5, Hxd5; 7.0-0, Fg4; 8.h3, Fh5; 9.Hd2,Vd7; 10.Hxe5, Hxe5;
ll.Vxh5, Hxc4; 12.Bel, Fe7; 13.Hxc4,0-0-0; 14.He5, Ve6; 15.Vxf7, Vb6; 16.Vf5+,Kb8; 17.Hd7+, Bxd7; 18.Vxd7, Bf8; 19.Fe3, Vf6;
20.Vxd5, h6; 21.Fd4, Vh4; 22.Be4, Vg5; 23.Vxg5, Fxg5; 24.Fxg7, Bc8; 25.h4, Fd2; 26.Bdl, Fa5; 27.Fxh6, a6; 28.b4, Fb6; 29. Bdel,
Ka7; 30.Be8, Bxe8; 31.Bxe8, c5; 32.Bxc5, Fxc5; 33.Fe3, Fxe3; 34.fxe3. Sötét feladta.
Simon Zoltán
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
Tel.: 56/390-676
Hétfő
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés lapozgató
10.00: Hírek
10.20: Extra
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Újdonság magnósoknak!
22.00: Műsorzárás

Kedd
06.00:
08.00:
08.20:
10.00:
10.20:
11.00:
12.00:
13.00:
17.30:
17.35:
19.00:
19.50:
20.00:
20.20:
22.00:

Jó reggelt, Törökszentmiklós!
Hírek
Zenés nosztalgia műsor
Hírek
DL Stúdió műsora
Sztár zene
Hírek
Zenés délután
BBC hírek
Gyerekszáj
BBC hírek
Esti mese
Hírek
Rockműsor
Műsorzárás

Szerda
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Rockműsor ismétlése
10.00: Hírek
10.20: Record Express félórája
11.00: Sztárzene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
17.35: Lemezbörze
18.20: Hasznos tanácsok
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé
22.00: Műsorzárás

Péntek
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenei turmix
10.00: Hírek
10.20: Extra
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
18.20: Önkormányzati fórum
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Zenés lapozgató
22.00: Műsorzárás

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.20: Dance party
10.00: Hírek
10.20: Hasznos tanácsok
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Operett gála
14.00: Szív küldi
17.00: Hírek
17.20: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé

Vasárnap
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.05: Szív küldi
11.00: Hangfalfestő (BBC műsora)
12.00: Hírek
12.30: Magyar nóták
13.00: Szieszta
14.00: Telefonos játék
16.20: Sztár zene
17.00: Hírek
18.20: Rádiós jegyzet
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerlista

TEMETKEZES

GYÓGYSZERTÁRI

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN

ÜGYELET

A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!
PÓSTA
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!
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Január 30-31
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Kígyó Patika, Kossuth út
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135,

Csütörtök
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Slágerlista
10.00: Hírek

10.20:
11.00:
12.00:
13.00:
17.30:
18.20:
19.00:
19.50:
20.00:
20.20:
22.00:

Kabaré
Sztár zene
Hírek
Zenés délután
BBC hírek
DL Stúdió műsora
BBC hírek
Esti mese
Hírek
Kívánságműsor
Műsorzárás

HALOTTAINK
1998. NOVEMBER 25DECEMBER 29-IG.
ö. Simon Sándorné Papp Ilona
(85 éves), Sávai György (43),
Magyar András (59), Gulyás
Borbála (87), Szabó Miklós
(74), ö. Horváth Lászlóné Nádudvari Eszter (66), Szabó János
(94), Varga Lajos (53), Kuesa
György (65), Boza Gyula (69),
Földvári Imre (78), Murányi
Sándor (73), ö. Várszegi Imréné
Mitykó Erzsébet (78), Líbor
Imréné Hevesi Tóth Julianna
(86), Balogh Kálmán (61),
Szécsi Imre Kálmán (61), Fecske Jánosné Fehér Rozália (70),
Nagy István (71), Hernek
Sándorné Hlács Anna (73),
Karakas András (43), Wolf
Józsefné Fehér Julianna (84),
Barta Ferenc (58), Kovács
Ferenc (68), Hajnal Papp Sándor (64), Halász Ferenc (55),
Líbor Jánosné Hevesi Tóth
Erzsébet (68), Szécsi János
(50), Stummer Lajosné Pozsik
Etelka (77), Bognár János (78),
Matykó
Mihály
(72),
Buschenreiter Vilmosné Bontovics Veronika (71), Kollár
József (52), Matykó Sándorné
Török Jusztina (78), Csató
Károly {57), Erdei Józsefné
Balogh Erzsébet (84), Búzás
Károlyné (85), Vincze Józsefné
Nagy Erzsébet (T.piispöki, 81),
Bódi László (76), Tóvizi
Lászlóné Túróczi Mária (84),
Berkó Gyuláné Fülöp Margit
(81), Benedek Imre (85),Lukács
Pálné Molnár Rozália (84).

Nyugodjanak békében!

