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FÜGGETLEN KOZELETI LAP Megjelenik havonta 

Juhász Gyula: 

Március idusára 

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők vegéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak, 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett, zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 

De azért lelkünk búsan visszanéz 
És emlékezve mámoros lesz tőled. 
Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 

Mely új remények ibolyáját fontad. 
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 

<=• Az uralkodó március 16-án fogadja az országgyűlés 
küldöttségét, és ígéretet tesz a magyar nemzet követelései-
nek teljesítésére 

DR. FEHÉR IMRE 
kutató-tanár 

DAB-díjban 

részesült 

6. OLDAL 
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Hitelfelvételt mellőző költségvetés 
született 

Elkészült az önkormányzat 
1999. évi költségvetése, amely a 
február végi testületi ülésen került 
megvitatásra és elfogadásra. 
Természetesen a bevételek -
kiadások egyensúlya év közben 
még formálódik, de az már az 
„indulásnál" kiderült, hogy igen 
szűkös keretek között kell gaz-
dálkodnia városunknak. Tény, 
hogy a 11 %-ban prognosztizált 
infláció figyelembe vételével és 
egyes források csökkenésével 
számoló költségvetés hitelfelvétel 
betervezése nélkül készült. 

A bevételi források mindössze 
2,1 %-kal nőnek. Ezen belül a 
normatív állami támogatás 7,1 %-
kai emelkedik, ami az 1998. évi 
tervhez képest 42,5 millió növe-
kedést jelent. Több jut majd a 
közművelődési feladatok végre-
hajtására, míg a szociális és 
gyermekjóléti, a közigazgatási, 
közoktatási, valamint a sportfel-
adatokra szánt összeg csökken. A 
saját bevételek tekintetében egyes 
területeken (pl. iparűzési, gépjár-
mű- és kommunális adók) növe-
kedés várható, a felhalmozási 
célú bevételek viszont jelentős 
mértékben alatta maradnak a 
tavalyinak. 

A kiadásokra tervezett összeg 
nagy részét felemészti az intéz-
mények működtetése: bérekre 1 
milliárd forintot fordítanak a 
kétmilliárdot megközelítő éves 
költségvetésből. Bár a TB-járulék 
39 %-ról 33-ra csökken, ennek 
ellenére 2 %-kal, azaz 4,8 millió 
forinttal emelkedik a foglalkoz-
tatottak után fizetendő járulék. 
Ugyanakkor 2100 Ft-ról 3600-ra 
nő az egészségügyi hozzájárulás 
mértéke, amely 20,7 millió forin-
tos többletterhet jelent. Mint azt a 
városatyák megfogalmazták: ez a 
terület feszültségforrást jelent, 
ezért törekedni kell az intézmény-
rendszer jobb kihasználtságára, a 
szociális és oktatási ágazatban 
önként vállalt feladatokat pedig 
kellő átvilágítás után célszerű 
végrehajtani. 

Az önkormányzat a fejleszté-
si-felújítási feladatok döntő részét 
saját forrásból nem képes megol-
dani, ez pályázatok elnyerésével 

lehetséges. Mint már lapunkban is 
hírt adtunk róla, ily módon kerül-
ne sor a szennyvíztisztító telep 
hatásfoknövelő beruházására, az 
északi városrész csatornahálóza-
tának kiépítésére, az összevont 
óvodai - iskolai konyha és az 
idősek bentlakásos intézményének 
kialakítására. E feladatok elvég-
zéséhez az önkormányzat önerőt 
biztosít 20-40 %-os mértékben. A 
fejlesztés területén 127 millió 
forintos igény jelentkezik, ez 
azonban csak közel 30 millió 
forint erejéig teljesíthető. Felújí-
tásra 198 millió forintos tételben 
lenne szükség, erre csupán 7,8 
millió forint jut. Az idei költség-
vetés a kiemelt beruházásokon túl 
a halaszthatatlan és a már folya-
matban lévő munkálatok elvégzé-
séhez tud fedezetet biztosítani. Sor 
kerül többek között a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola belső vízhá-
lózatának, a Kapisztrán úti ebédlő 
lábazatburkolatának felújítására, a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
panel szerkezetének kitöltésére, a 
Városi Bölcsőde vizesblokkjának 
javítására, a Piac-csamok nyitott 
homlokzatának lezárására, az 
EGYMI épületének további süly-
lyedését gátló intézkedések meg-
tételére és két óvoda esetében a 
tartószerkezeti hibák kijavítására. 
Továbbra is támogatást kapnak az 
útalap-építések, a csapadékvíz-
elvezetések, a szennyvíz-
ivóvízhálózat építések, a közvilá-
gítás korszerűsítése, a gyógyvízzé 
minősítés érdekében a strandfürdő 
fejlesztése, a környezetvédelmi 
feladatok - mint pl. a szilárd 
hulladéklerakó telep előkészítő 
munkáinak megkezdése, szú-
nyogirtás, stb. - elvégzése. Az új 
ravatalozó építési tervének elké-
szíttetése ugyancsak konkrét 
célnak látszik. 

Kevesebb jut a civilszerveze-
tekre is: a tavalyi másfél millióval 
ellentétben idén egymillió forint 
kerülhet átutalásra. A diáksport 
26 %-kal kevesebb támogatást 
kap. A TSE működéséhez az 
önkormányzat 12 millió 820 ezer 
forinttal járul hozzá, ez azonban 
az új sportkoncepció kidolgozá-
sáig szünetel. 

Változik a lakástámogatási 
rendszer 

A képviselő-testület február 25-i ülésén határozatot ho-
zott a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását 
szabályozó rendelet-tervezet előkészítéséről. 

Az önkormányzat 1993. óta segíti a városunkban lakó 
és itt letelepedni szándékozó fiatalok lakásvásárlását. Az 
eddigi 150 ezer forint részben visszatérítendő összeghez 
évente mintegy ötven, 30 évesnél fiatalabb házaspár jut-
hatott hozzá. Az eltelt idő alatt azonban csökkent az összeg 
vásárlóértéke, és nem utolsó sorban - országos szinten is -
romlott a költségvetési helyzet, ezért az 1999. évi lakástör-
vény nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével a támoga-
tási rendszer átalakítását tervezik. A cél továbbra is a 
népesség megtartása, gyarapítása. Alapkérdés viszont az 
összeg nagysága, a forrás biztosítása, a feltételek életkori, 
vagyoni, jövedelmi és családi viszonyainak meghatározása. 

Az új konstrukció szerint a fiatalok 250 ezer forint, 6 
év alatt visszatérítendő támogatást kapnának, amennyiben 
erre jogosultak. A forrást a lakásépítési alapból képzett 
céltartalék képezné, amely idővel „önfinanszírozóvá" 
válna. Más javaslatok értelmében a támogatás akkor érné 
el valódi célját, ha annak összegét legalább 400 ezer fo-
rintban határoznák meg, és a fiatalok gyermekkedvez-
ményt is igénybe vehetnének, továbbá egyáltalán nem, 
vagy csak 50 %-át kellene visszatéríteniük. A jövedelem 
szempontjából pedig a minimálbér 200 %-a lenne az ideá-
lis mérték. Nagy hangsúlyt kapna a munkáltatók szerepe 
is, ha vállalnák dolgozóik lakásvásárlási támogatásának 
visszafizetését ( és ha az összeget leírhatnák az adóalap-
ból). 

A fenti szempontok, javaslatok figyelembe vételével a 
közeljövőben kerül kidolgozásra a rendelet-tervezet. 

Helyben marad a képviselők 
pénzadománya 

Mint az köztudott, az önkormányzat január 3 l-jével 
bezárólag adománygyűjtési akciót hirdetett a kárpátaljai 
árvízkárosultak javára. A lakosság 30 kg liszttel, 18 kg 
cukorral, 7 kg zsírral és 11 doboz konzervvel támogatta a 
gyűjtést. A 405 ezer forintot kitevő készpénz kizárólag a 
képviselők felajánlásából származik, akik valamennyien 
lemondtak egy havi, 22.500 forintos tiszteletdíjukról. 

Az adományok továbbítására vonatkozóan több variá-
ció került megvitatásra a februári testületi ülésen. A dön-
tést nagy mértékben befolyásolta a Törökszentmiklóson is 
fellépő súlyos belvízhelyzet, ugyanis mintegy 25 ingatlan 
szorult eddig kárelhárításra. Az önkormányzat árokásással, 
szivattyúzással próbált enyhíteni a gondokon. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy az adománygyűjtési akcióból szárma-
zó készpénzt az érintett miklósi belvízkárosultak kapják 
meg, a természetbeni adományok viszont a Máltai Szere-
tetszolgálat közvetítésével a kárpátaljai honfitársainkhoz 
jutnak el rövidesen. 

Összeállította: Sz. Zs. 
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B E M U T A T J U K E L E K E S I S T V Á N 
ALPOLGÁRMESTERT 

Mint arról már a januári számunkban tájékoztattuk olvasóinkat, 1998. decem-
ber 10-én az önkormányzat képviselő-testülete három alpolgármestert választott. 
Közülük Kovács László immár a harmadik ciklusban nyerte el választókerületében 
a szavazói bizalmát, ketten viszont 1998 októberében kerültek először a testületbe. 
H. Tóth Lászlót - bár nem mint alpolgármestert, hanem mint ifjú, újonnan válasz-
tott képviselőt - novemberben már bemutattuk lapunk hasábjain. 

Elekes István az MSZP támogatásával 
jutott az önkormányzat képviselői közé. 
Régi törökszentmiklósi családból szárma-
zik. Szülei egyénileg gazdálkodók voltak, 
jelenleg nyugdíjasok. Tanítónő húga 1991-
ben súlyos betegségben elhunyt. Jelenleg a 
Referencia Kft. cégvezetője és résztulajdo-
nosa, építőgépész üzemmérnöki végzett-
séggel rendelkezik. Cége 100-120 fő szá-
mára biztosít munkalehetőséget, felesége 
is ott dolgozik, ügyintézői munkakörben: 
Építőipari kivitelezéssel, téglagyártással, 
építőanyag-kereskedéssel foglalkoznak. 
Nagyobbik lánya Szolnokon főiskolás, a 
kisebbik pedig a Református Általános 
Iskola tanulója. 

Elmondása szerint munkája mellett 
szereti a sportot, sokáig volt aktív futballo-
zó, majd sportvezető. Ma is segíti a városi 
futballcsapat vezetőinek munkáját. 

- Mi motiválta abban, hogy közéleti 
szereplést vállaljon? - tettem fel a szok-
ványos kérdést Elekes István alpolgár-
mester úrnak. 

- Úgy gondoltam, - mint ahogyan ezt 
sokan mások is hogy változásra, dina-
mikusabb, nyitottabb, célratörőbb önkor-
mányzatra van szüksége városunknak. 
Személy szerint is szerettem volna ezekben 
a változásokban közreműködni. Örülök 
annak, hogy a testületbe bekerülvén ez a 
célom teljesült. A neheze persze most 
következik, de bízom abban, hogy a régi 
testületből újraválasztott és új képviselő-
társaimmal együtt pozitív folyamatok 
részesei lehetünk. 

- Ön 1998. októbere óta önkormány-
zati képviselő, 1998. december 10-én 
pedig a polgármester úr javaslatára a 
testület egyhangúlag alpolgármesterré 
választotta. Mit jelent ez az Ön életében? 
Milyen többletfeladatokkal jár az alpol-
gármesteri státusz? 

- Munkahelyemen, ugyanúgy, mint ko-
rábban, napi 9-10 órában próbálom ellátni 
feladataimat. Az. alpolgármesteri tenniva-
lóim miatt kieső időt a munkámban hétvé-
gén pótolom. Alpolgármesterként a város 
fejlesztésének feladataival foglalkozom, 

emiatt a testületi üléseken kívül részt 
veszek a szakterületemmel foglalkozó 
bizottsági üléseken, az e tárgyban tartott 
tárgyalásokon, és az eddigieknél több 
városi, intézményi rendezvényen. 

- Megnövekedett elfoglaltságai mellett 
jut ideje a város polgárainak egyéni 
gondjaira is? 

- A választóimmal való kapcsolattartás 
érdekében havonta egy fogadónapot fogok 
tartani. 

- A városfejlesztéssel kapcsolatban 
milyen tervei, elképzelései vannak az 
elkövetkező évre, évekre? 

- Elsősorban azt szeretném, ha a város 
fejlesztése a pozitív hagyományokra épül-
ne, tervszerűen, megfontoltan folyna. Eh-
hez a korábban kialakított elképzeléseket 
időszakonként elő kell venni, felülvizsgál-
ni, természetesen a fő irányt megőrizve a 
szükséges változtatásokat meg kell tenni. 
Konkrétan azt szeretném, ha a fejlődés 
látványos lenne: egy tisztább, rendezettebb 
városkép, ápoltabb közterületekkel, először 
legalább az átvezető és a gyűjtő utak mel-
lett. Szépülő városközpontot: ehhez az 
OTP melletti terület beépítésének elindulá-
sát kell elérni. Megítélésem szerint a város 
pihenésre, sportolásra használható területe, 
a strandfürdő környéke dinamikusabban, 
fejlődhetne. 

Tervezzük a városi szennyvíztelep ha-
tásfokának javítását, a szennyvízcsatorna-
hálózat bővítését is. Jogos kérdés lehet 
persze az, hogy honnan lesz erre forrás? 
Azt gondolom, nem biztos, hogy mindenre 
a városnak kell forrást biztosítani. Bizo-
nyos területeken reális lehetőség van be-
fektetők megjelenésére, illetve különböző, 
pályázati úton megszerezhető forrásokra. 
Az iparterületen bekövetkezett változások 
- gondolok itt a CLAAS, a Vebatronic és a 
Videoton megjelenésére - erre jó példával 
szolgálnak. 

- Még egy fél év sem telt el a választás 
óta. Ilyen rövid idő alatt bizonyára még 
kevés várospolitikusi, önkormányzati 
tapasztalattal rendelkezik. Mégis megkér-
dezem: hogyan látja a város polgárainak 
a helyzetét? Mi az, ami leginkább foglal-
koztatja az embereket? Véleménye szerint 
mit lehetne, mit kellene tenni például'a 

munkahelyteremtés érdekében? 
- Néhány konkrét információval szol-

gálhatok a közeljövőben várható kedvező 
változásokról. A munkanélküliség csök-
kentésében jelentős szerepe lesz a Video-
ton helyi telepén a termelés beindulásának. 
Ez év második felében már több száz 
dolgozóra lesz szükségük. Vállalkozóként 
tapasztalom, hogy a CLAAS Hungária 
Kft-nél is jelentős termelésbővülés van 
kilátásban, aminek természetes következ-
ménye a létszám növelése Az önkormány-
zat a befektetők számára vonzó fél tételek 
megteremtésével tudja befolyásolni a 
munkanélküliség kedvező alakulását: 
nevezetesen jól kiépített infrastruktúrával, 
adókedvezményekkel, olcsó telkekkel, 
megfelelő szakképzéssel, átképzéssel. E 
feltételek biztosítása céljából napirenden 
van egy ipari park létesítésének a gondo-
lata. A munkanélküliek egy részének 
segítséget jelenthet a közmunkába történő 
bevonásuk, amit a város a közterületek 
gondozásában tud hasznosítani. 

- A múlt év őszén szóba került, hogy a 
4-es út városunkat elkerülő szakaszának 
kiépítésé a közeljövőben megvalósul. 
Lehet-e már tudni, hogy ez realizálódik-e, 
és ha igen, mikorra várható? Milyen 
előnye vagy hátránya származik ebből a 
városnak? 

- A 4-es út elkerülő szakaszán az elő-
készítő munkálatok már ebben az évben 
elkezdődnek. Az útépítések befejezésének 
konkrét időpontját azonban még nem 
tudjuk. A városnak az elkerülő út kiépíté-
séből véleményem szerint több előnye 
származik, mint hátránya. Megszűnik a 
nap mint nap tapasztalható balesetveszély, 
valamint a zsúfoltság a város főútján. 
Csendesebb, ezáltal lakhatóbb lesz a város. 
Az átmenő forgalomra berendezkedett 
vállalkozók keresni fogják - és meg is 
találják - az elkerülő szakasz csomópont-
jaiban további működésük lehetőségeit. Az 
új útnak köszönhetően reményeink szerint 
a város új területei indulnak fejlődésnek. 

- Köszönöm, hogy tájékoztatta olva-
sóinkat. Kívánom, hogy szakterületén 
eredményesen munkálkodjon városunk 
további építésén, szépítésén! 

/S/ 
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AZ ÍRÁSOS EMLÉKEK KORÁBÓL... 

Tóth Sándor városunkról írt munkájának el-
ső oldalait lapozgatom. Nem először és nem is 
utoljára. Mindig megcsodálom azt az egész 
életet rááldozó törekvését, hogy szeretett szülő-
földjének múltját minél teljesebben megrajzolja. 
Mennyi levelezés, utazás, tanulmányok böngé-
szése, kiadványok vizsgálata, jegyzetelése, 
végiggondolása árán került egy-egy mondata 
megfogalmazásra! Különösen ezeken az első 
oldalakon! Ezt csak hagyatéka és annak itt lévő 
töredékének ismeretében lehet érzékelni. Olyan 
ködöt akart eloszlatni múltunkról, amelyet az 
információs forradalmunk idején is csak kevesen 
kísérelnek meg. 

Az első konkrét kapaszkodója az 1271. év-
ből való. Éppen három évtizedre vagyunk az 
országromboló tatárjárástól. Ebből az évből 
talált oklevélben a következő szövegrészre 
figyelhetett, sőt (!) figyelt fel: „...hasonlóképpen 
a tiszapüspöki elzáróval a Tiszán, amit zegének 
neveznek, még több halastó és elzáró van szajoli 
és balai nemesek szomszédságában." Az okle-
vélben az egri püspökség azt a tényt közli, hogy 
a püspöki halastó, illetve halászó vizek az övé, s 
hogy azok merre, kiknek a szomszédságában 
vannak. 

Aztán vagy hatvan évet kellett az oklevelek 
sorában lapoznia, míg más adatra is rátalált. A 
magyarországi plébániák ún. pápai tizedfizetésre 
voltak kötelezve. Listát vezettek azokról, akik 2 
márkánál nagyobb jövedelemmel rendelkeztek. 

Egyik ilyen lista az 1332-37 közötti évekből 
maradt ránk. A Közép-Tiszavidék bal parti 
települései közül 10 van megnevezve, a kilence-
dik megint Bala. Az egri püspökség, majd 
érsekség az egyházmegyéről Schematismus c. 
rendszeresen megjelenő kiadványában a 
Törökszentmiklós címszó alatt ezt az 1332-es 
évet jelöli plébániánk megalapítása évének. 

Manapság könyvtárnyi azoknak a kiad-
ványoknak a száma, melyek e régi múlt forrásait 
latinul vagy magyarul, illetve mindkét nyelven 
közzéteszik. Kevesen, inkább csak a beavatottak 
ismerik az anyag többségét. Mások - elsősorban 
alkalmi célból - csak bele-belekóstolgatnak. Az 
ilyen kiadványokat „okIevéltár"-nak nevezzük. 
Nem minden forrást sikerült még ily módon 
közölni. Sőt! Van aztán olyan forrásmegőrző 
munka is, amelyik azt a módszert választja, 
hogy el ne enyésszenek a messze távolból reánk 
maradt „tudósítások", hogy fényképeken, mik-
rofilmeken tárolják az anyagot. 

Tóth Sándor helytörténeti kutatásaihoz ezek 
az utóbbi lehetőségek még nem voltak meg. 
Mégis azt kell mondani, hogy a legfontosabbak-
ra rátalált, mert a ma kutatói is viszonylag kevés 
adat birtokosai a korai várostörténetből. Balával 
kapcsolatban az 1262-es, 1279-es oklevelek 
ismertek. Tenyőről. Kengyelről a legkorábbi 
1075-re datálódik. Az előbbiről majd gyakrab-
ban is kapunk információt: 1299, 1303, 1329, 
stb. Szenttamásról 1464-böl, Surjánéról 1486-

ból. Öregebb települések a szomszédban 
Tiszapüspöki, Fegyvernek. Tóth Sándor is 
ráakadt az 1399-es, igen fontos oklevélre. Nem 
a legrégebbiek közé sorolta, mert az volt a 
meggyőződése, hogy Bala, illetve 
Balaszentmiklós települések története a jog-
folytonosság jegyében egybefogható, ha nem 
vesszük tekintetbe a település területi helyzetét. 
Az 1399-es perdöntő bizonyíték egyértelműen 
azt jelzi, hogy két különböző helységről van szó. 
íme az ide vonatkozó szöveg: 

„...Magyarország nádora adjuk emlékezetül, 
hogy ... a szentmiklósi Pozsár nevezetű Miklós 
fiai: István, Mihály, valamint László a többiek 
kebeléből felállva, Balai Tamást és Miklóst, 
valamint mindenki mást a fent mondott 
Szentmiklós és Bala nevezetű falubirtokok, 
továbbá ugyanannak a Bala falubirtoknak 
határain belül lévő halastavak megvételétől, és 
ugyanazon falubirtok hasznai, termései, 
haszonvételei, bármiképpen tett, vagy teendő 
beszedésétől vagy eltulajdonításától előttünk 
eltiltottak..." (1399. június 1.) 

Röviden: Az oklevél szerint Bala és 
Szentmiklós két különböző település, egymás 
közelében, s Szentmiklós ebben az oklevélben 
említtetik legelőször. Igaz, Szentmiklós több is 
volt ezen a vidéken, de közülük világosan és 
szabatosan a törökszentmiklósi Szentmiklós 
ekkor datálták először. 

Sz. A. 
i i i iSSÉil® 

LEVELEK (MIKES KELEMEN KESEI UTÓDJÁTÓL) 
az ezredvég Magyarországáról 

Drága Bácsikám! 

Immár magunk mögött tudhatjuk az év első két hónapját, ami az 
időjárás és az elteli események (az ausztriai súlyos buszbaleset, a politi-
kai és egyéb' csatározások) után ítélve elég keménynek bizonyult. 

Ennyi idő alatt megszokhattuk az új évszámot; mely egyesek szerint 
a benne lévő három kilences miatt szerencsés szám, leírni viszont még-
sem olyan egyszerű, mint mondjuk egy minden számjegyében eltérő évet. 
(E tekintetben a jövő évi nagyon is kerek évszám sem csak a számitógé-
pes szakembereknek okoz majd gondot.) 

Jónéhány évforduló is kötődik 1999-hez. 80 éve halt meg a magyar 
irodalom egyik legnagyobb alakja, a költő és publicista Ady Endre, de 
ugyanabban az évben, tehát 1919-ben (ráadásul érdekes módon ugyan-
azon a napon, február 10-én) született színházi életünk két kiválósága: a 
drámai (klasszikus) hősöket megformáló Bessenyei Ferenc és a mosta-
nában a Szomszédok c. teleregényben játszó népszerű Komlós Juci, 
filmbeli nevén Lenke néni. 

Ezt a felsorolást abba is hagyom, mert én most „csak" a tíz évvel 
ezelőtt történtekre szeretnék visszautalni. Hiszen pontosan ennyi ideje, 
hogy kezdtük észrevenni „saját szemünkben is a gerendát", s lassan 
rájöttünk, hogy talán mégsem az az egyedüli és vitathatatlanul helyes út, 
amelyen addig jártunk Kezdtünk kifelé, oldalra is kacsintgatni, változ-
tatgatni régi, megrögzött szokásainkon, átvenni máshol már (egészen 
jól) bevált ötleteket. 

A tíz év nem is olyan rövid idő, de így visszagondolva, úgy tűnik, 
gyorsan telt. Persze a jó pap is holtig tanul, tehát nekünk is akad még 
pótolnivalónk az élet iskolájában. Nem árt még elvégeznünk néhány 
stúdiumot, hogy magasabb „ osztályba " léphessünk. 

El is kezdtük az átképzéseket annak rendje és módja szerint, ám ezek 
nem mindig voltak elég megalapozottak, ebből adódóan nem mindig 
vezettek eredményre vagy éppen (új) munkalehetőséghez, új álláshoz. 

Ahhoz pedig, hogy olyan frappánsan, talpraesetten és rugalmasan 
bonyolítsunk komolyabb (sokezres vagy netalán milliós nagyságrendű) 

üzleteket, mint például a Dallas-beli Jockey, csak nagyon kevesen érte-
nek Szóval van még lemaradásunk egy-két területen. 

Ügy vélem, hogy mi magyarok még mindig túl sokat beszélünk a 
dolgokról, a tennivalókról, s talán kevesebb időnk és energiánk marad a 
megvalósításra. Ezen kéne már változtatni. 

Persze van olyan területe is életünknek, amelyben jócskán elöl já-
runk, s itt most nem is az italfogyasztás vagy az öngyilkosságok terén 
elért dobogós helyezésekre gondolok. De például a benzináraink olyan 
magas szintre jutottak, hogy a Bácsikámék tengerentúli áraihoz viszo-
nyítva egyáltalán nincs szégyellnivalónk. Bár az ilyen csúcsbeállításokat 
mi, egyszerű közép-európai állampolgárok nem igazán díjazzuk. 

Január 1-től annak is örülnünk kellene, hogy impulzus helyett 
„csak" másodpercekért fizetünk a MATAV-nak Dehát mi nem tudunk 
felhőtlenül mosolyogni, mert a számla természetesen mindenkinél maga-
sabb összegű lesz, mint korábban, hiszen például a vonal-előfizetési 
dijak is emelkedtek. Ráadásul megleptek minket az úgynevezett kapcso-
lási díjjal, aminek lényegét én például nem is igazán érteni Jónéhány 
honfitársammal együtt mindenesetre jobban örültem volna, ha az újsá-
gok a mi telefonbeszélgetési dijainkról is hasonló hírt közöltek volna, 
mint a németekéről. Nevezetesen azt, hogy a tarifák jelentős százalókkal 
csökkennek az új évben. (Népszabadság, 1998. nov. 13.) Remélem, hogy 
erre nálunk sem kell hosszú éveket várni, és bízom abban is, hogy az 
érdekeltek nem találnak ki újabb fizetési indokokat, pl. hallózási dijat. 

Ezeket az apróbb bosszankodásokat leszámítva jól vagyunk, eddig 
még az influenzát is sikerült megúsznunk Kívánok Bácsikámnak is 
nagyon jó egészséget és egy kellemes, szép, hosszú tavaszt! 

Szeretettel üdvözli unokahúga 
I 

Kelt Szentmiklóson, 1999 márciusában. 
F. K. I. 
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„ Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek, 
S ha százszor tudtak bátrak lenni} 
Százszor bátrak és viharvertek." 

(Ady Endre) 

Jókai Mór: 

A márciusi fiatalság 
/Visszaemlékezés - részlet / 

A budapesti március 15-ének indítóoka nem a bécsi forradalom volt, ha-
nem, amit nyomtatott adatok igazolnak, a „Pesti Kör"-nek az a határozata, 
hogy a „magyar nemzet tizenkét pontban formulázott kívánatait" ne intézzük 
egyenesen az országgyűléshez: hanem elébb köröztessük azokat az országban 
vidékszerte. 

Ez lett volna az eszmefolyás elmocsárosodása. 
Ez ellen indítottuk meg mi, márciusi fiatalok, a népre való hivatkozást. 
Március 14-én este adtunk egymásnak találkozást az én szállásomon, 

melynek lakosztályán Petőfiékkel osztoztunk. 
Másnap reggel négyen jöttünk össze a kitűzött találkozóhelyen: Petőfi, 

Vasvári, Bulyovszky és én, de többi társaink, Degré, Bozzay, Vajda János, 
Sükei. Pálfíy Albert, Emődy, Oroszhegyi, Dobsa a Pilvax-kávéházban vártak 
reánk, az úgynevezett „közvélemény-asztalnál". 

Korán reggel volt: borús, esős idő. 
Petőfi az elmúlt éjjel megírta költeményét: „Talpra magyar, hí a haza!" 
Én pedig a pesti tizenkét pontját a fiatal Magyarországnak: „Mit kíván a 

magyar nemzet?", a nép által megérthető magyarázattal alakítottam át. A 
tizenkét pont összeállítása Irinyi József műve volt, ki azt a Pesti Kör elé 
terjeszté. 

A kérdés csak az volt március 15-ének reggelén, hogy mi történjék a ti-
zenkét pontos petícióval. 

Apelláljanak a népre! Ez volt a közös megegyezésünk. 
Vasvári Pál kezében elefántcsont fogantyús botjával oly hevesen hadoná-

szott, hogy a pálcatőr kirepült a botjából, s az én falam szögletében állt meg 
a hegyével. 

„Jó ómen!" 
Előre a vassal! 
S ezzel a szóval kezdődött meg az örökké emlékezetes 1848-i március 15-

e: a sajtószabadságnak, a népszabadságnak örökké emlékezetes napja. 

Petőfi Sándor: Csatában 

A földön is harag, 
Az égen is harag! 
Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak! 
A lemenő nap oly 
Vad bíborban ragyog! 
Előre katonák, 
Előre, magyarok! 

Komoly felhők közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettentő szuronyok 
Füstben csillámlanak, 
A sűrű lomha fiist 
Sötéten gomolyog, 
Előre, katonák. 
Előre, magyarok! 

Ropog, hosszan ropog 
Csatárok fegyvere. 
Ágyúk bömbölnek, hogy 
Reng a világ bele; 
Te ég, te föld, talán 
Most összeomlotok! 
Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tüzár, 
A vérszag és a fiist 
Megrészegítve már, 
Előrerontok én, 
Ha élek, ha halok! 
Utánam, katonák, 
Utánam, magyarok! 

A végzetes világosi csata 

Március 15-i program: 

11-én 14 órakor: 48-as emlékek és kokárdakészítés 
Pató Róza szobrászművésszel a Városi Művelődési 
Központban. 
12-én 11 órakor: a Bethlen G. Ref. Tagozatos Ált. 
Iskola, Szákiskola és Kollégium megemlékezése és 
koszorúzás a Kossuth út 48. sz. alatti emléktáblánál. 
12,30 órakor: a Kölcsey F. Ált. Iskola megemléke-
zése és koszorúzás a Kossuth út 127. sz. alatti em-
léktáblánál. 
14 órakor: a Petőfi S. Ált Iskola megemlékezése és 
koszorúzás a katolikus temetőben lévő emlékműnél. 
14-én 11 órakor: Gácsi Barna szobrásznövendék és 
Kollár Angelika művésztanár-hallgató kiállítása. 
15-én 9 órakor: ünnepi városi megemlékezés és 
koszorúzás a Kossuth téren. 
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DAB-díjban részesült a kutató-tanár 

A Debreceni Akadémiai Bizottság . 
az eló'zó' években elért tudományos eredményeinek 

elismeréséül 

D A B - D I J A T 

adományoz 

Debrecen, 1999. február 2. 

6* 
Cm Gaál Botond \ 

a DAB tudományos titkára 
Berényi Dénes 
a DAB elnöke 

A DAB-díj fénymásolata 

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága elsősorban illetékessé-
> gi és működési körzetében (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében) évente pályázatot hirdet a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók (orvosok, 
tanárok, lelkészek, mérnökök, stb.) számára. E pályázatok a tervezett kutatásokat hivatottak 
segíteni, valamint a már elért eredményeket honorálja. A díj maximális összege 50 ezer 
forint lehet. Az utóbbi kategóriában benyújtott pályázatok alapján 1998-ban díjazott lett 
dr. Fehér Imre is, a Bercsényi Miklós Gimnázium magyar-történelem szakos tanára. A 
díj átadására 1999. február 2-án került sor Debrecenben, az Akadémiai Bizottság székházá-
ban. 

A tavaly „Pro Urbe Törökszentmiklós" díjazottól megtudtuk, hogy a közelmúltban 
megjelent Szélpál Emlékkönyv kutatási anyaga volt a pályázat tárgya. Úgy tűnik, hogy a 
kuratórium nagyra értékelte a munkát, mely a Városi Könyvtár gondozásában jelent meg. A 
szerző e helyütt is hálás a mecenatúráért, megköszönve ismételten Batáné Máté Mária igaz-
gatónő segítő közreműködését. 

- Sajnos e tudományos kutatást igénylő Emlékkönyv iránt az értelmiségi körben nincs 
kellő érdeklődés, a kinyomtatott példányszámból meglehetősen kevés talált gazdára - jegyzi 
meg némi keserű szájízzel a kötet írója, szerkesztője. - Miután helyismereti vonatkozású is, 
talán lehetne népszerűsíteni különböző - főleg iskolai - versenyek helyezettjeinek díjazásá-
nál, jutalmazásánál is - kapjuk az ötletet, tanácsot dr. Fehér Imrétől. Persze van ellenkező 
előjelű érdeklődés is: a helyi rádió szerkesztője a szerzőt egy négy adásból álló. Szélpál 
Árpád munkásságát felölelő sorozat kivitelezésére kérte fel, aminek szeretne eleget tenni. 

(H. M.) 

RENDŐRSÉGI HÍREK 
A. Városi Rendőrkapitányság 

nyomozói és a helyi körzeti megbízott 
Kuncsorbán és környékén régóta 
működő bünbandát leplezett le, akik 
tizenhétrendbeli betöréses lopást 
követtek el. A társaság válogatás 
nélkül hatolt be illetéktelenül magán-
személyekhez. kít-hez, sőt a helyi 
Polgármesteri Hivatalba is. Az ügy-
nek 15 sértettje van. s az összelopott 
tárgyak értéke meghaladja a 800 ezer 
forintot. Sajnos a hat elkövető mindig 
talált vevőt a lopott holmikra, pedig 
nem titkolták azok származását. A 
kapitányság 6 személy ellen lopás, 9 
személy ellen pedig orgazdaság 
bűncselekményének elkövetése miatt 
indított eljárást. 

* 
Január 28-án a Táncsics úti já-

tékterem előtt egy szolgálaton kívüli 
rendőrtiszt ért tetten egy kerékpáitol-
vajt. Az általa ,jól ismert" személy a 
szórakozóhely előtt egy kerékpárra 
felpattant, s elkerekezett. Kisvártatva 
a játékteremből kilépő tulajdonos 
kereste a kerékpárját, s a mi rend-
őrünk máris az autójába ült, s két 
utcával odébb utol is érte az elköve-
tőt. akik ekkor már ketten ültek a 
biciklin. A tettes a kihallgatás során 
elismerte, hogy több hasonló esetet 
követett el. 

* 
Január 30-án egy ismeretlen el-

követő behatolt a Rózsa presszóba, 
miután lefeszítette a lakatot. Ital- és 
dohányárul tulajdonított el. s két 
játékautomatát is megrongált. A kár 
közel 190 ezer forint. 

* 
Január 30-án a MÁV állomásról 

érkezett bejelentés a rendőrségre, 
mely szerint egy ismeretlen férfi az 
állomás területén összeesett, és karján 
erősen vérzik. A férfi elmondta, hogy 
egy általa csak a keresztnevén ismert 
férfi szúrta meg. aki a rakodóhely 

közelében igazoltatás során megke-
rült. 

* 
Február 4-én a hajnali órákban a 

fegyvemeki Gesztenyés sörözőbe 
ismeretlen tettes(ek) behatolt(ak). s 
megrongálták a játékgépet. Ugyanek-
kor a Pecsenye sütögetőbe is betörtek, 
ahonnan a mikrohullámú sütőt, ital-
és édességárut vittek el. A kár értéke 
128 ezer forint. 

* 

Február 4-én Kengyelen az éj-
szakai órákban ismeretlen elkövető 
megrongálta az egyik lakóépületet: 
gázolajjal öntötte le annak falát, a 
tulajdonosnak 20 ezer forint kárt 
okozva. 

* 
Február 2-án egy helyi férfi kért 

segítséget a rendőrségtől, aki el-
mondta, hogy miután kerékpárja vitás-
sal foglalkozik, az egyik kuncsaftja 
meglopta őt. Míg a megjavított 
kerékpárt előkereste, „ügyfele" az 
asztalról elemelte a karóráját és 5000 
forintját, amely a javítási díjat is 
tartalmazta. Mindezt akkor észlelte, 
miután kikísérte a kapuig. Közben 
persze az elkövető kerékpárjára 
pattant és távozott. A szenvedő fél 
utánaeredt, s hamarosan meg is találta 
a tolvajt egy italboltban. Értesítette a 
rendőrséget, s intézkedésük nyomán 
mind a pénz, mind a karóra előkerült. 

* 
Február 10-én a reggeli órákban 

egy tiszafoldvári fiatalember lelte 
halálát a sínek között. A szerencsétle-
nül járt a sínek mentén haladt Szajol 
irányába, amikor az azonos irányba 
közlekedő mozdony vezetője hangjel-
zéssel próbálta figyelmeztetni: a férfi 
ennek ellenére továbbhaladt a sinek 
mellett. A vonat vezetője megállni 
már nem tudott, ami a tragédia bekö-
vetkezését eredményezte. 

* 

Ugyanezen a napon egy ismeret-
len tettes feltehetően kileste, hogy a 
lakás hölgytulajdonosa mikor távozik 
hazulról, majd a bejárati ajtót kife-
szítve készpénzt és arany ékszereket 
lopott el. összesen 130 ezer forint 
értékben. 

* 

Két nappal később az egyik helyi 
vendéglátóegység ablakait - szellőz-
tetés után - az üzemeltetők elfelejtet-
ték bezárni, amelyen keresztül isme-
retlen tolvaj bement, s egy mikrohul-
lámú sütőt, italt és édességet lopott el. 
50 ezer forint értékben. 

* 

Utazó bűnözőket fogtak el a ka-
pitányság nyomozói a közelmúltban, 
akik Tiszatenyőn és Fegyvenieken 
több alkalommal jelentek meg sörö-
zőkben, természetesen záróra után. A 
nyomozók apró részleteket elemezve 
és ellenőrizve jutottak el Tiszabőre. a 
négyíos társasághoz, akik gépkocsival 
közlekedve követték el bűncselekmé-
nyeiket. Az elkövetőknél megkerültek 
a tenyői sörözőből eltulajdonított 
elektromos készülékek is. 

* 

Február 19-én a Pánthy úton egy 
helyi lakos kerékpárral közlekedett a 
Tenyői út felé. majd áttért a menet-
irány szerinti bal oldalra. A szembe 
közlekedő személygépkocsi vezetője 
ezt észlelve fékezett és megállt, ennek 
ellenére az ittas férfi nekiütközött, és 
8 napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. A vétlen autós jánnűvé-
ben 50 ezer forint kár keletkezett, míg 
a vétkes kerékpárjában 10 ezer. * 

21-én a Fáv lakótelep egyik 
épülettömbjének lakásából ismeretlen 
tettesek - az ajtó feltörése után -
műszaki cikkeket és arany ékszereket 
tulajdonítottak el. 335 ezer forint 
értékben. A betörök úgy tűnik, min-
den gyanú nélkül bejutottak a lépcső-

házba. majd az ajtó kifeszítésével 
jutottak be a lakásba. 

* 
Február 20-án a Csillag Divatház 

kirakatüvegére, a Rózsa presszó, a 
Bravó butik, a Zeneiskola falára 
ismeretlen elkövetők az éjjeli órákban 
önkényuralmi jelképeket festettek. A 
tettesek után a rendőrség folytatja a 
nyomozást. * 

Ugyanezen a napon a hajnali 
órákban a város egyik butikjának 
kirakatát betörték, ahonnan három 
farmernadrágot loptak el. 26 ezer 
forint összegben. 

* 

Szintén 20-án, éjjel két órakor a 
Kossuth út 5. sz. előtt egy svájci 
állampolgár a kanyarban kisodródott, 
és a villanyoszlopnak ütközött. A 
vezető nyolc napon túli sérüléseket 
szenvedett a járműben 500 ezer forint 
kár keletkezett míg a megrongált 
oszlop értéke 100 ezer forint. A 
vizsgálat azt állapította meg, hogy a 
balesetet szenvedett nem az út- és 
látási viszonyoknak megfelelően 
közlekedett. 

* 
Február 21-én a református te-

metőnél lévő virágboltban ismeretlen 
tettes az ajtót felfeszítette, mintegy 10 
ezer forint kárt okozva. 

* 
Örömmel állapították meg a ka-

pitányság illetékesei, hogy a rendkí-
vüli havazás időszakában a közleke-
désben résztvevők fegyelmezettséget 
tanúsítottak. Minden bizonnyal ezzel 
függ össze, hogy ebben az időszakban 
nem történt közlekedési baleset, 
amely sérüléssel vagy komolyabb 
kárral járt volna. 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk. 
H. M.) 
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ABN AMRO BANK: Az ügyfelek gyarapodása miatt bővíteni kellett 

Bizonyára sok járókelőnek fel tűnt december és j a n u á r hó-
napokban a Kossuth Lajos úti szalagházban elhelyezkedő hiva-
tal előtti sürgés-forgás: miközben a bank „üzemelt", az épület-
ben komoly átalakítások történtek. A pénzintézet megvásárolta 
a szomszédos helyiségeket, s a korábbi 66 négyzetméterről 100-
ra növelték az üzleti teret. Szükség volt erre, ugyanis az ügyfe-
lek száma szépen növekedik. Miután a város négy pénzintézete 
közül ez a legkevésbé ismert, a terjeszkedés apropóján kért 
lapunk tájékoztatást J á m b o r Attila (28) fiókvezetőtől, aki 1997 
októbere óta lát ja el e tisztet. Korábban a beret tyóújfalui Hitel 
Bank osztályvezetője volt. 1994-ben diplomázott a Pénzügyi- és 
Számviteli Főiskolán, közgazdászként. 

- Mit takar a felirat: ABN 
AMRO Bank? 

- Ez egy holland tulajdonú 
bank. Az ABN AMRO még az 
1800-as években jött létre, de 
már korábban is voltak elődei. A 
múlt században több bank ösz-
szeolvadasából alakult ki. A név 
is innen ered: az .ABN" az 
egyik alapító bank holland neve. 
a másik mozaikszo. az ,.AMRO'~ 

- Itt eredetileg a Magyar 
Hitel Bank létezett, amelyet a 
jászberényi fiók hozott létre, 
majd Szarvashoz csatolták. 
Mindez még a nyolcvanas évek 
története. Ezt követte az imént 
említett privatizáció, s így 1996-
tól ABN AMRO Bank néven 
bonyolítja le ügyleteit. 

- Mi most a profilja a bank-
nak? 

Ajiók\>ezetö... 
pedig az ..Amszterdam-
RotterdanT bank - mint másik 
alapító - első két betűjeléből 
származik. 

Mióta van Magyarorszá-
gon ez a pénzintézet? • 

- A 90-es évek közepén már 
megjelentek, de csak Budapes-
ten bonyolítottak le pénzügyi 
műveleteket. Később - a privati-
záció során - megvásárolták a 
Magyar Hitel Bankot, amely 
szinte 100 %-os tulajdonába 
került. Ekkor építették ki a bank 
fiókhálózatát. 

Hány Jiökja van ma az or-
szágban az AMRO-nak? 

- Hetven fölött van a szá-
muk, amely folyamatosan nö-
vekszik: gyakori, hogy áruházak-
ban. kisebb településeken is 
hoznak létre fiókokat. 

- Mióta működik 
Törökszentmiklóson? 

- Ugyanolyan kereskedelmi 
bank, mint bánnelyik másik. 
Nagyjából ugyanazt a feladatot 
látja el, mint korábban a Hitel 
Bank, tehát profilja nem válto-
zott. Kereskedelmi banki tevé-
kenységet folytat, hitelügylete-
ket, betétügyleteket, aktív-
passzív bankügyleteket, számla-
vezetést, számlákhoz kapcsolódó 
egyéb szolgáltatásokat, befekte-
tési tevékenységeket bonyolít le, 
illetve végez. 

- Mitől jobb ez a pénzinté-
zet, mint a többi? Miben külön-
bözik más bankoktól? Mi az 
f i üzenete " az ügyfeleknek? 

- Specialitása, „üzenete" 
mindenképpen a holland befek-
tetőnek a szakmai múltja, a 
tőkeereje. Ezek meghatározóak 
és pénzügyi biztonságot nyújta-
nak. Mint az előbb mondtam, 
nagy múltú „cégről5" van szó. 

Elődszervezetei már az 1600-as 
évek végén léteztek elsősorban 
Távol-Keleten: ennyi idő alatt 
feltételezhető, hogy igen magas 
színvonalú banki kultúra alakult 
ki az ABN AMRO-nál. Egyéb-
ként az Ajax Amszterdam csa-
pata is ezt reklámozza a focisták 
mezén. 

- Hány alkalmazottal dol-
goznak ebben a hivatalban? 

- Velem együtt heten. 
Kislétszámú fiók vagyunk, de 
munkánkat igyekszünk magas 
színvonalon végezni, amiben a 
mostani bővítés is segítségünkre 
van. 

- Hogy kell azt csinálni, 
hogy valaki ilyen fiatalon egy 
fiók élére kerüljön? 

- Előző munkahelyemen - a 
berettyóújfalui Hitel Banknál - a 
készpénzforgalomnak és a szám-
vitelnek voltam az osztályve-
zetője. Számos területre ez a 
beosztás rálátást biztosít. Ebben 
a témában sikerült jól elmé-
lyülnöm, s ezek alapján ítélték 
úgy feletteseim, hogy ezzel az 
új feladattal bízzanak meg. Az 
új kihívás, az új feladat moti-
vált, s szívesen végzem ezt a 
munkát. 

- Mit ajánl a potenciális 
ügyfeleknek? 

- Korábbi lakossági tevé-
kenységünk csak az értékpapír 
forgalmazásra terjedt ki, tehát 
betétszámla-vezetés nem volt. 
Az utóbbi két évben bevezette 

más pénzintézetekhez? 
- Van amiben ők a jobbak, 

van amiben mi. Legcélszerűbb 
ezt összehasonlítani. Speciális 
termékünk a takarékszámla: 
lekötést nem tartalmaz, bármi-
kor hozzányúlhat az ügyfél a 
pénzéhez. Kétnapos felmondási 
idő van, ami azt jelenti, hogy 
ennyi idővel a pénzfelvétel előtt 
jelezni kell a szándékot. Ha ezt 
netán elmulasztaná a betétes, ez 
esetben is csak 2 napi kamatot 
veszít el. A takarékszámla napi 
kamatozású, magas a kamata, 
ugyanis eléri a lekötött betéte-
két. 

- Milyen tevékenységet vé-
geznek még? 

- Természetesen a kereske-
delmi banki tevékenységen túl 
más üzletág is a profilunkba 
tartozik: így az életbiztosítás, 
nyugdíjpénztári befektetések és 
a lízinggel foglalkozó ágazat. 

- Melyek a keresett 
„ terviékek "? 

- Népszerűek a lekötött be-
tétek - a vonzó kamatfeltételek 
miatt a takarékszámla pedig a 
specialitásánál fogva. A folyó-
számla még nem terjedt el ná-
lunk, most sajnos a közüzemi 
teljesítéseket nem tudjuk fizetni. 
A bank még országosan ezt a 
rendszert nem építette ki. Egyedi 
átutalásokat tudunk teljesíteni, 
de havi rendszereseket még nem. 

- További ter\>eik? 
- Például az, hogy itt, fió-

... és a megújult belső 
bankunk a lakossági üzletágát, 
amely már lakossági folyószámla 
vezetést, lekötött betét, illetve 
takarékszámla vezetést és egyéb 
lakossági szolgáltatásokat foglal 
magába. 

- Feltételeik hasonlóak-e 

kunk utcára néző részén egy 
bankjegykiadó automatát fogunk 
üzembe helyezni. Reményeink 
szerint rövid időn belül. 

- Köszönöm a tájékoztatást. 
(Herczegh M.) 

Fotó: H. M. 
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B A L I T T , B A L O T T . . 

Jótékonysági bál a könyvtárért 
Az idén ötödik alkalommal nyitotta meg a báli szezont a Pro Bibliotheca Alapítvány műsoros, zenés alapítványi bálja. 
Hagyomány már, hogy a vacsora előtt színvonalas műsoron szórakozhatnak a vendégek. Az idén sem volt ez másképp. A program első 

részében Szentinnay Rita csodálatos előadásában szebbnél szebb reneszánsz dalokat hallhattak. Zongorán kísérte Nagy Tamás. A második 
rész teljesen más hangulatú volt. Remek szórakozást nyújtott Ghyczy Tamás bűvész humorral átszőtt, a közönséget is megmozgató varázs-
latos produkciója. Mindez megalapozta a vidám hangulatot a vacsorához és az azt követő mulatsághoz. 

A jól sikerült rendezvény késő hajnalig tartott, bizonyítván, hogy a résztvevők kiválóan szórakoztak. (V. M.) 

Szalagavató ünnepség és tablóbál a Bercsényiben 
Február 20-án rendezte meg az intézmény a végzősök szalag-

avatóját és tablóbálját. A szokásostól eltérően most a 11. a és b 
osztályosok a végzősök szüleit is megvendégelték az Öt órakor kez-
dődő állófogadáson. A bensőséges szülő - gyermek - pedagógus 
beszélgetést az ünnepség házikisasszonya, Kiss Julianna osztályfő-
nök nyitotta meg, majd Kovács József iskolaszéki tag köszönte meg 
a pedagógusok négy-, illetve nyolcéves munkáját. A végzősöknek 
sikeres érettségit és felvételit kívánt. Ezt követően egy igen jól 
szervezett szülői értekezlet benyomását keltő kötetlen beszélgetés 
vette kezdetét. Hat órakor került sor a szalagtűzésre: a hagyomány-
nak megfelelően ilyenkor a harmadévesek egy képviselője köszönti 
a maturandákat és maturandusokat. Ez esetben IJjj Réka 11. a-s ta-
nuló volt a „búcsúztató", aki igazán az eseményekhez illő monda-
nivalóját okosan rendszerezve, kedvesen, talpraesetten adta közre. 
Ezt a szalagavatót egy kicsit történelminek is nevezte, hisz' most 
fog érettségizni a nyolcosztályos gimnázium első kimenő osztálya. 
A szalagokat dr. Fehér Imre, Tóth Mária és Hornitz István osztály-
főnökök tűzték fel a jelölteknek. A végzősök nevében Kovács Dá-
niel 12. a osztályos tanuló mondott köszönetet az ünnepségért a 
társaknak, a szülőknek és a pedagógusoknak. 

A zsúfolásig megtelt tornateremben a továbbiakban Oscar 
Wilde: Bunbury című színdarabját adta elő a harmadikosokból álló 
színtársulat, Szécsiné Tamasi Katalin tanárnő rendezésében, Tóth 
Éva tanárnő tervezte díszletekkel. Az egyórás darabot a közönség 
tetszéssel fogadta. 

Ezután következett az elmaradhatatlan nyitótánc, ahol a sort a 

„...Lám, minékünk van jókedvünk, 
semmivel nem törődünk..." 
Farsang a Hunyadi úti Óvodában 
Néphagyományőrző programunkhoz szorosan kapcsolódik a je-

les napok ünneplése, így a farsangi mulatozás is. Több éve az egyik 
legizgalmasabb óvodai ünnepünk a farsangi bál. Ekkor búcsúztatjuk 
el a telet, és várjuk a tavasz közeledtét. A megünneplésnek több 
fonnáját kipróbáltuk, az idén a farsang farkát az óvodában tartottuk, 
február 26-án. 

Az előkészületek már egy héttel a várva várt nap előtt megkez-
dődtek. Minden csoportban nagy lelkesedéssel barkácsoltunk. Gyö-
nyörű farsangi álarcok, szemüvegek, kalapok készültek a nagy nap-
ra. Az alkalomnak megfelelő dalokat, táncokat, verseket, mondóká-
kat tanultunk, hogy örömet szerezzünk egymásnak. A néphagyo-
mány szerint február utolsó csütörtökén kezdődik az igazi készülő-
dés a farsangra „farkára". így történt ez nálunk, a Hunyadi úti Óvo-
dában is. A gyerekekkel közösen díszítettük fel a folyosót, a cso-
portszobákat. Tarka szalagokkal, lampionokkal, szerpentinnel cico-
máztunk fel minden helyiséget. A mulatozás fontos része nálunk is 
az evés-ivás és a tánc. így farsang reggelén— pénteken - amíg kelt a 
fánktészta, addig maskarába öltöztek a nagyobb lányok és legények, 
a kisebbek az asztalok terítésével voltak elfoglalva. Az anyukák, 
apukák sok-sok finomsággal járultak hozzá a lakomázáshoz. Közben 
elkezdődött a véset nem érő tánc. 

A színdarab egy pillanata 
12. b nyitotta meg az elegáns bécsi keringő vei. Követte őket a 12. c 
paso doble-val, majd a többször visszatapsolt palotás, a 12. a elő-
adásában. A táncokat Őz Laura és Bede Zsolt, Molnár Anna, vala-
mint Gaál András tanították be. 

A rendezvény további részében a táncosoké és a parkettáé volt a 
fó szerep, ugyanis éjjel egyig élő zenére szórakozhattak a vendégek. 

(H. M.) 

„Itt a farsang, áll a bál!..." 
Végre kisült a fánk, melynek ínycsiklandozó illata átjárta az 

egész óvodát, ezzel is jelezve, hogy ez a nap egészen más, mint a 
többi. 

A délelőtti vigadozást, maskarázást délutáni meglepetések kö-
vették. Színvonalas műsorokkal vártuk a vendégeket. Csoportonként 
játszottunk, vigadoztunk késő délutánig a szülőkkel, nagyszülőkkel 
együtt. Tavaszváró napunk vidám hangulatban ért véget. 

Az óvoda dolgozói 
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Dicsérlek hát, míg minden erőm itthagy..." 

Újra itt a március, egy alkalom ismét, hogy köszöntsük a 
nőrokonainkat, nőismerőseinket a Nőnap alkalmából. 

Egy indiai legenda így ír a nőkről: 
„Amikor a teremtő megalkotta a férfit, felhasználta az 

összes anyagi alkatrészt. Miből teremtette meg az asszonyt? 
Nem maradt semmi tartós, kézzelfogható dolog. Vette hát a 
hold kerekséget, a kapaszkodó szőlőinda simulékonyságát, a 
nádszál karcsúságát és a virágok pompáját... a nyúl félénk-
ségét és a páva hiúságát... Mindezeket a meg nem fogható 
elemekei a teremtő egy új lénnyé egyesítette, és a férfihoz 
vezette." 

Férfiak a nőkről... 
A női természet közeli rokona a művészetnek. 

(Goethe) 
•i* 

A nő titoktartást kíván a szerelemben, hogy neki 
legyen miről beszélnie. (Viktor Eftimiu) 

»V* 

A kíváncsi nő képes megforgatni a szivárványt, hogy 
megnézze, mi van mögötte. (Kínai mondás) 

v 
Sok asszony számára szeretni egy férfit, azt jelenti: 

megcsalni egy másikat. (Étienne Rey) 
V 

A szerelemben szinte minden nő a legnagyobb 
hősiességre képes. (Kuprin) 

V 

Bölcs ember csak engedelmes és derék nőt tartson 
otthon, vagy ne nősüljön soha. (Euripidész) «9« 

V 

A szerelem olyan, mint a szél, az ember sosem tudja, 
honnan támad rá. (Balzac) 

•v 
Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, bolond 

marad egész életére. (Luther Márton) 

Azóta egymás életének részévé váltak, egyikük élete sem 
teljes a másik nélkül. 

Március 8-án a férfiak kedveskednek a „gyengébb" nem-
nek, tiszteletüket kimutatván nőiségük, gyengédségük, te-
herbírásuk iránt. S bár ma már elhalványult, megkopott en-
nek a napnak a jelentősége, ritkulnak a nőknek ajándékozott 
ibolya- és hóvirágcsokrok, mi mégis szeretnénk tisztelegni a 
nők előtt ezzel a gyönyörű verssel. 

József Attila: 
Lányszépség dicsérete 

Dicsérlek hát, míg minden erőm itthagy: 
A férfiból kiszakadt gondolat vagy, 
Hallgatsz, de szól a trombiták szava 
S ledől az elzárt Jericho fala. 

Remek városok, puszták és az ég is -
Körülötted van minden s azért mégis 
Csak téged lát meg. téged, aki lát 
Éretted volt csak eddig a világ... 

Eh. ostoba, nem így, de lelkesebben. 
Mint tűzimádóknak vak rengetegben 
Áldó hozsánna zengne ajakinil. 
Ha körötte az erdő kigyúl!... 

Csak vergődés a méltó gondolat: ha 
Egy kőre lépsz, az fájdalmunk darabja. 
S hogy befejezzem a dicséretet. 
Szedjenek nagybetűből TÉGEDET!! 
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2. SZÁMÚ FALUGAZDÁSZI KÖZLEMÉNY 
A 8/1999. (I. 20.) FVM Rendelet értelmében agrártermelési támogatást vehetnek igénybe azok a termelők, 

akik a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján regisztráltatták saját gazdasági tevékenységüket, nyilván-
tartásba lettek véve. 

Támogatások: 

/. Földalapú növénytermelési támogatás 
Vissza nem térítendő földalapú növény-

termelési támogatást vehet igénybe az a föld-
használó, aki 1 ,0-300,0 hektár közötti külte-
rületi szántóterületen gazdálkodik, és aki 

a) őszi búzát 
b) egyéb kalászosok közül: őszi ill. tavaszi 

árpát, tavaszi búzát, őszi ill. tavaszi durum 
búzát, rozsot, zabot, tritikálét, rizst 

c) kukoricát 
d) fehérjenövények közül: magborsót 

(szárazborsót), szóját, lóbabot, lencsét, bük-
könyféléket csillagfürtöt csicseriborsót 

e) ipari növények közül: őszi és tavaszi 
repcét, dohányt, burgonyát, 

f) alternatív növények közül: nemesített 
fűmagot, olajtököt, kendert, étkezési olaj-
lent, cirkot, étkezési napraforgót (várhatóan 
az olajnapraforgó is) termel., valamint 

g) szántóföldi zöldségtermesztést folytat. 
A támogatás igénybevételének további 

feltételei, hogy az igénylő: 
ba) a megtermelt búza értékesítésére 1999. 

február 28-ig történő szerződéskötés, vagy 
nyilatkozat a megtermelt búza saját gazda-
ságban történő felhasználására, valamint 

bb) a búza vetésterületének legalább 40 
%-án fémzárolt vetőmag és a teljes területen 
csávázott vetőmag vetése, növényvédő szer és 
műtrágya használata, ennek saját névre szóló 
számlával történő igazolása, 

c) a kukoricavetés teljes területére hibrid 
vetőmagot, az egyéb támogatott növények 
körébe tartozó területen fémzárolt, minősí-
tett vetőmagot, valamint műtrágyát és nö-
vényvédő szert használjon, és ezeknek saját 
névre szóló számlával történő igazolása 
(szervestrágya-felhasználás falugazdász iga-
zolásával vagy saját névre szóló számlával el-
számolható). 

d) egyéb támogatott növények termékei-
re - kivéve a szántóföldi zöldségféléket - a 
támogatás igénylésének időpontjában termel-
tetési, illetve értékesítési szerződéssel rendel-
kezzen, nyilatkozzon a megtermelt termék sa-
ját gazdaságban történő felhasználásáról: 

e) őstermelő esetében őstermelői igazol-
vánnyal rendelkezzen. 

Az egyes birtokkategóriákban igényelhető 
támogatás a támogatott növények területére: 

1,0 - 20,0 hektárig 12.000 Ft/ha 
20,01 - 50,0 hektárig 8.000 Ft/ha 
50,01 - 300,0 hektárig 4.000 Ft/ha 
A tizenhét AK érték alatti külterületi 

szántóra a támogatott növények összevont te-
rületére: 

1,0 - 20,0 hektárig + 3.000 Ft/ha 
20,01 - 50,0 hektárig + 2.000 Ft/ha 

Állattenyésztés támogatása: 
Támogatás a nőivarú szarvasmarha, nő-

ivarú juh, nőivarú kecske és nőivarú hús-
hasznú ló állomány fenntartása céljából ve-
hető igénybe. 

Az igénybevétel feltételei: 

a) szarvasmarha esetében a teljes állatál-
lománya ENAR jelöléséről és folyamatos nyil-
vántartásáról gondoskodjon 

b) az induló állatállományára 1999. de-
cember 31-ig szintentartási kötelezettséget 
vállaljon 

c) gondoskodjon1 anyaállat-állománya leg-
alább 20 %-ának 1999. december 31-ig fiata-
lítással történő utánpótlásáról (az állomány 
20 %-át selejtezni kell). 

A támogatás mértéke: 
a) 20.000 Ft/kishasznú tehén 
b) 20.000 Ft/magyar tarka tehén 
c) 20.000 Ft/ megszületett megjelölt és 

nyilvántartásba vett csikóval rendelkező kis-
hasznú kanca 

d) 1200 Ft/anyajuh vagy anyakecske. 
A támogatás alapja az induló állománynak 

megfelelő anyaállatlétszám. 

Tenyészjerke és gödölyeállomány fejlesz-
tési célú támogatása: 

állománynövelés céljából vehető 
igénybe, ha az egyed termelésellenőrzés alatt 
álló vagy nyilvántartott szaporító tenyészetben 
van, vagy abból szerezték be, vagy importálták. 
A támogatott egyedek legalább 50 %-ánál nö-
velni kell az induló anyaállat-létszámot, és az 
így megnövelt anyaállat-állományra 2002. de-
cember 31-ig tartási kötelezettséget vállal. 

A támogatás mértéke: 
a) termelésellenőrzés alatt álló tenyészet 

illetve import esetén 6000 Ft/jerke, illetve gö-
dölye, 

b) szaporító tenyészet esetén 4000 
Ft/jerke, illetve gödölye. 

Tenyészállomány minőségi cseréjének 
támogatása: 

: a) beállítandó tenyészkocasüldő elismert 
vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel ren-
delkező sertésfajtának vagy hibridnek hiteles 
törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből 
származzon 

b) a tenyészet ahonnan a kocasüldő szár-
mazik. mentes legyen brucellózistól, 
leptospirózistól, Aujenky-féle betegségtől és a 
sertések szaporító és légzőszervi tünetegyüttese 
(PRRS) megbetegedéstől 

c) az igénylő rendelkezzen saját beállítás 
esetén is a tenyészállatra vonatkozó hitelesített 
vásárlási jegyzőkönyvvel. 

A tartási kötelezettség 2001. december 
31 -ig tart amely az induló kocaállományra vo-
natkozik. 

A támogatás mértéke: 
Tenyészsüldő indexpontszám 
95-104 - 8000 Ft/kocasüldő 
105-114 - 11.000 Ft/ kocasüldő 
115 fölött - 15.000 Ft/kocasüldő 

Méhcsaládok támogatása: 
Az 1998 évben ellenőrzött családokra vo-

natkozóan 1000 Ft/család. 

Támogatás vehető igénybe továbbá 
a) az egyes termékek beszerzését, értéke-

sítését, szolgáltatását nyújtó szövetkezetek 
és egyéb gazdálkodói szervezetek létrehozá-
sára, 

b) zöldség-gyümölcstermelői, értékesítési 
szervezetek alapítására, működtetésére, 

c) fiatal agrárvállalkozók támogatására) 
termelői közösségek támogatására-

e) mezőőri szolgálat megalakításának és 
működésének támogatására 

f) mező- és erdőgazdasági biztosítás díjá-
nak támogatására 

g) agrárstruktúra és vidékfejlesztési prog-
ramok előkészítésének támogatására 

Piacrajutást elősegítő támogatás külön-
bözőjogcímeken vehető igénybe 

Az új mezőgazdasági gép vásárlásának 
támogatása: 

- az új mezőgazdasági erő- és munkagépek 
vásárlásához az AFA-mentes beszerzési árának 

a) 25 % mértékű, végleges fejlesztési 
célú juttatás és 

b) hitelintézettől, illetve pénzügyi vállal-
kozástól felvett, éven túli lejáratra engedélye-
zett hitel után a jegybanki alapkamat 40 %-
ának megfelelő kamattámogatás vehető 
igénybe. 

A támogatás az ÁFA nélküli beruházási 
költség legalább 20 %-ának megfelelő mérté-
kű saját forrás megléte esetén vehető igény-
be. 

Támogatás igényelhető továbbá birtok-
összevonási célú termőföldvásárlásra is. 

Ennek feltétele, hogy a termőföldtulajdon a 
vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel 
együtt a 210 AK-t. erdő művelési ágú termő-
föld esetén pedig a 6 hektárt meghaladja. To-
vábbá kötelezettségvállalás arra, hogy a támo-
gatással tulajdonul szerzett termőföldet a tá-
mogatás folyósításától számított 5 éven belül 

a) nem idegeníti cl 
b) más célra nem használja fel 
c) művelési ágat nem változtathat 
A támogatás mértéke az adásvételi szer-

ződésben kikötött vételár legfeljebb 20 %-a. 

Kérjük a Tisztelt Gazdálkodókat hogy új 
gép vásárlási és állattenyésztési, valamint 
egyéb támogatásra való igényüket soron kívül 
jelentsék be a falugazdászi hivatalban. 

A regisztrációhoz szükséges okmányok: 
1. Adóazonosító jel 
2. Őstermelői igazolvány 
3. 1998. évi árbevétel 
4. Egyéni gazdálkodóknál vál. ig. száma 
5. Bankszámlaszám 
6. 1999. évi vetésterv 
7. Tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés. 
A Falugazdászi Hivatal fogadóórái: 
Hétfő - szerda - csütörtök: 8-16 óráig, 

kedd: 8-12 óráig, péntek szünnap. 
Helye: Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 

RT iroda. Almásy út 6. sz. Tel: 56/392-805. 
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S Z E R E N C S E K E R É K ' 9 9 

Nem mindennapos ese-
ményben volt részük a 
Bercsényi Miklós Gimná-
zium 11. a osztályos tanu-
lóinak január 17-én. Sze-
replői lehettek a „Szeren-
csekerék" stúdiójában a 
középiskolások vetélkedő-
jének. Tarjányi Tímea kép-
viselte az osztályt, 18 társa 
hangos biztatása mellett. Mi. 
nézők, február 12-én és 19-
én találkozhattunk velük a 
képernyő előtt, és nézhettük 
őket jogos büszkeséggel. 

Tarjányi Ti-
mivel és Kubicsek 
Tündével beszél-
gettem utána erről 
a nagy élményről. 

Hogy jött a 
gondolat az elin-
duláshoz? 

- Balázs Zsófi 
ötlete volt. de 
először nem vettük 
komolyan. Előbb 
elhárítottuk, azu-
tán egyre halo-
gattuk a jelent-
kezést. Tulajdon-
képpen nem mer-
tünk bízni abban, 
hogy a sok pesti és 
nagyvárosi közép-
iskola mellett ini is 
szóba jöhetünk. 
Éppen az utolsó percben 
küldtük el a nevezésünket, 
novemberben. Akkor még 
nem tudtuk, hogy rajtunk 
kívül összesen huszonhat 
iskola reménykedik ugyanígy 
a szerencsében. 

Mikor lett belőle 
bizonyosság? 

- Január elején egyik 
tanárunk egy-két szóval 
sejtetni engedte, hogy van 
valami jó hír a számunkra. 
Alig hittük, hogy erről lehet 
szó. Azután osztályfő-
nökünk: Kiss Julianna 
tanárnő közölte velünk az 
írásban is megérkezett 
bizonyítékot. megindult 
azonnal a „hajrá", hiszen 

alig egy hetünk volt a 
felkészülésre. Feliratos 
pólókat csináltattunk isko-
lánk anyagi segítségével, a 
Béke Mezőgazdasági Szövet-
kezet autóbuszt adott féláron, 
és 17-én, vasárnap reggel 
elindultunk Budapestre. 
Osztályfőnökünkön kívül 
elkísért bennünket Tóth Éva 
tanárnő, Szávó János tanár 
úr és még néhány más felnőtt 
is. 

- Hogyan zajlott le a 
forgatás? 

örültünk, hogy jelentkez-
tünk, és a középdöntőig 
vittük. Örök élmény lesz ez a 
nap valamennyiünknek! 

- Szép teljesítményeteket 
milyen nyeremények kisér-
ték? 

Az elődöntőben 
videokazetta-csomagot, kü-
löndíjként videót és 
könyvcsomagot, fődíjként 
pedig videokamerát kaptunk. 
A második forduló egy 
nyelvi CD Rom-ot, a piros 
betűk megfejtése egy ötezer 

A nyertes 11. a osztály 

Délelőtt volt az 
elődöntő. Ellenfeleink a 
kiskőrösiek és a szarvasiak 
voltak. Mint azóta a nézők is 
láthatták, sikeresen tovább-
jutottunk a középdöntőbe. 
Még aznap "dálután lebo-
nyolódott az is. Tatabányai 
társunkat magunk mögött 
hagytuk, de innen már a 
ceglédiek jutottak tovább, 
kevés előnnyel. 

- Nem sikerült bejutni a 
döntőbe! Ezt hogyan 
tudtátok elfogadni? 

- Természetes, hogy egy 
kicsit elkeseredtünk. Azon-
ban hamar megvigaszta-
lódtunk, és a hazautazás már 
igen vidám volt. Nagyon 

forint értékű Fundy-
csomagot hozott (amit 
hazafelé sikeresen elfogyasz-
tottunk), pénzben pedig több, 
mint 200 ezer forintot 
nyertünk. 

- Milyen visszhangja volt 
itthon ennek a szép ered-
ménynek? 

- Másnap már együtt 
örültek velünk az iskolában, 
de az igazi gratulációk csak 
az adások után következtek. 
Szeretnénk most megragadni 
a lehetőséget, hogy kö-

szönetet mondjunk 
igazgató úrnak, 
osztályfőnökünknek 
. tanárainknak és 
mindenkinek, aki 
bármivel segített 
nekünk ezzel a 
nagy eseménnyel 
kapcsolatban. 

- Egész váro-
sunk nevében 
gratulálok én is a 
bátor és ügyes 
szereplésért, ami-
vel a 11. a osztály 
országosan is 
öregbítette a tö-
rökszentmiklósi 
Bercsényi Miklós 
Gimnázium jó 
hírétI 

/Hajnal Jné) 

KI MIT TUD? 

Január 29-én, szombaton zajlott a Városi Művelődési Köz-
pont pódiumtermében a városi KI MIT TUD? a felsősök rész-
vételével, ahol a következő eredmények születtek: 

Néptánc: I. Széki legényes (Hunyadi 7. b.) 
Modern tánc: 1. Country (Bethlen 5. b.), II. Kölcsey (I), III. 

Kölcsey (II.) 
Ének: I. Vereb Virág (Hunyadi 8. b), III. Matykó Noémi 

(Kölcsey) és Halmai Ágnes (Kölcsey). 
Hangszeres zene: I. Sindel Zsuzsanna (Bercsényi), II. Csiki 

István (Bethlen 7. b), III. Wyszoczky Gábor (Bethlen 7. b), és 
Varga Ádám (Petőfi) 

Egyéb: 1. Kovács Nikoletta (Petőfi 5. o.), III. Kököjszi és 
Bobojsza (Hunyadi 5. o.) 

Vers: I. Szőke Adrienn (Kölcsey 6. o.), II. Turcsányi Tímea 
(Bethlen 8. b), III. Mihók Tünde (Hunyadi 6. b). 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

Gondolatok a házasságkötő teremben 
Kisleányka, ha te vagy a pokol, 

Hogy lényeink egyesüljenek, 
Én elkárhozom 

(Petőfi) 

írók, költők sokféleképpen fogalmazták meg a szerelmet, a házasságkötést. Leírják, hogy kiket 
milyen érzés ösztönöz a házasságkötéssel fémjelzett szorosabb kapcsolat létrehozásában. 

A jubileumi évezred küszöbén, 1895. október elsejével lépett életbe Vekerle Sándor miniszter 
úr aláírásával Törökszentmiklóson és az egész országban a polgárosodás eredményeképpen az 
egyházi és világi hatalom szétválasztásának folyamatában létrehozott törvény, melynek értelmében 
a születési, házassági és halotti állami anyakönyvvezetés és az állami hatalom képviselője előtt 
kötött házasság az érvényes. 

Száz évvel ezelőtt csak történelmi egyházaknál kötött házasságok voltak. Azóta csak az állami 
anyakönyvvezető előtt kötöttek a törvényesek. Az önkormányzatok székházában, tűzbiztos páncél-
szekrényben őrzik a település antracén tintával írt, előbb jegyzőkönyv mintájú, majd a régi rovatos 
és 1954-től az új rovatú anyakönyveit. 

Az esküvő alkalmával a házastársak megkapják a házasságkötést igazoló anyakönyvi kivona-
tot, és ezután mennek - amennyiben akarnak - a megegyezés szerinti egyházhoz avégett, hogy az 
egyházi hivatal vezetője előtt történő házasságkötést az egyház is elismerje. 

A felszabadulás után a társadalmi fejlődés folyamata egyre nagyobb mértékűvé vált azáltal, 
hogy megszűnt az analfabetizmus, a az általános iskolák 6 osztályos helyett 8 osztályosak lettek, a 
középfokú és felsőoktatásban részt vevők száma meghatványozódott. A tudományos világnézet lett 
az uralkodó. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a gazdasági folyamat is tervszerűen fejlődött, és 
mindinkább több személy, sőt az egész társadalom számára anyagi felemelkedéshez vezetett. így 
lehetővé vált, hogy egy-egy házasságkötést minél szélesebb családi és baráti kör ünnepeljen. 

Az igények kielégítésére 1972-ben a Városi Művelődési Központon belül Társadalmi Ünnep-
séget Szervező Iroda alakult. Működését az akkori tanács és a város munkahelyei támogatták. Az 
iroda dolgozói az anyakönyvvezető közreműködésével a mindenkori igényeknek külsőségekben és 
tartalmilag is megfelelő házasságkötést szerveznek. A rendszerváltás óta a fenntartáshoz szüksé-
ges összegeket a munkahelyek ellehetetlenülésük miatt nem tudják fizetni, ezért a házasulandók-
nak kell a pénztárcájuknak megfelelő színvonalú házasságkötést finanszírozni. 

Egy ember rövidebb - hosszabb élete alatt különféle minőségben (házasulóként, örömszülő-
ként, tanúként, vendégként) jelenik meg a házasságkötő teremben, ezért összehasonlítási alapja 
lehet az utóbbi 10-50 év alatt elért színvonalbeli változásokat illetően. 

Ne feledkezzünk meg az anyakönyvvezetőnek a házaséletre vonatkozóan útravalóul adott be-
szédéről sem, melynek lényege: 

- Tisztelni, szeretni kell szüleiket, akik oly sokat tettek felnevelésükért, boldogságuk, anyagi 
függetlenségük eléréséért, és a jövőben is számíthatnak rájuk. Ne feledjék a kapott szeretet kis tö-
redékét visszajuttatni nekik, és fáradozásukat meghálálni. Önöknek is jólesik majd idős korukban 
a gyermekeiknek nyújtott szeretetből egy nagyon kicsit visszakapni. Jó példát mutatva ez gyerme-
kek, szülők, nagyszülők között megtörténik. 

- Szeressék egymást, igazi házastársi szeretettel. Ne feledjék, a házasság nem csak a szerelem 
végéig tart, mert az előbb vagy utóbb elmúlik. A szeretet életük végéig megmaradhat, amennyiben 
a házasságuk kiegyensúlyozott, és egymás kölcsönös megbecsülésén, gyermekeik tanult, becsüle-
tes emberré nevelésén alapul. 

<=> A két örömapa az ifjú 
házasok és a vendégek 
nevében megköszöni az 
anyakönyvvezető és stábja 
közreműködését. Én, a fe-
hér hajú krónikás, aki 46 
évvel ezelőtt húsz éves ko-
romban a törökszentmik-
lósi anyakönyvi kerület-
ben a házasságkötéseknél 
is eljáró anyakönyvvezető 
voltam, a mostaninak 
hosszú, boldog életet kí-
vánok. és azt az örömöt, 
hogy körülbelül fél évszá-
zad múlva unokája vagy 

dédunokája házasságkötése alkalmával ugyanígy köszöntse az akkori anyakönyvvezetőt, mint 
ahogyan most én Öt! 

Dikó József olvasó 

Hetvenhét tűzvörös virágszál 

Hála Isten közöttünk van 
Drága Jóapánk és Anyánk. 
Pedig már nékem is 
Kemény negyvennyolc év 
Ropogtatja csontom, - így életem derekán. 

Hófehér a keményített abrosz 
Sok régi színe-vesztett, aranyszélű 
Porcelán. Szomjas poharak. 
Az asztal közepén díszcsokor: 
Hetvenhét tűzvörös virágszál. 

Hetvenhétszer hetven forint! 
Tűnölődik Jóapánk: jó szakma a kertészé, 
- Kezdené - , hisz vérében van a számolás. 
De, csendre inti Öt is, 
Ez a nagy ünnepi hallgatás. 

Látom, szemének szűkülő fókuszában 
A visszafelé lepergő fényes-képeket 
S, az újházi tyúkleves csigatésztával 
Párájában, - mint mindig 
Az orosz fogság emlékein reked meg. 

Hetvenhét év, a két nagy hetes. 
Milyen sokatmondó misztikus ez a szám! 
Mint a magyar népmesében. 
Olyan színes ez a kis-világ. 
Tündöklő a hetvenhét tűzvörös virágszál 

Istálló-szagú kisgyermek-évek. 
Ki nem aludt kovászos pékinas évek. 
Összegyűrt katonaképen egy évszám: 
1945: Málenkij robot, malakó. Gorlovka. 
Hol lesz lelkemnek mégegyszer otthona? 

Életeket széttört darabokra. 
Majd újból összerakott a Sors. 
Csak a repedések láttatják 
Hol volt a szakadás, hogy osztódott 
Egy élet. s lett: jövő, jelen, múlt! 

Milyen rövid a hetvenhét év. 
És milyen hosszú volt a vágyakozás! 
A teljes élethez nem kell egyéb, 
Isten éltessen sokáig: Drága Jóapánk! 

Hajdrik József 1999. 
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ÜNNEPI REJTVÉNYPARÁDÉ 
Mely szavak hiányoznak a versrészletekből? 

Ki a költő, mi a vers címe? 

„ voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 

nem nyughatnak." 

„Föltámadott a tenger, 
A tengere; 
Ijesztve eget-földet, 

hullámokat vet 
Rémítő ereje." 

„ nemzetiszín rózsa, 
Ajakamon édes babám csókja, 
Ne félj, babám, nem megyek .... 

vagyok katonája." 

Kösd össze az évszámot a fejfedőhöz! 
Melyik sapka melyik évszámhoz tartozik? 

A szabadságharc humora 

Kossuth Lajos a forradalom első napjaiban így szólt néhány 
nagyhangú, kardcsörtető szájhőshöz: 

- Önök mindig az utolsó csepp vérüket szándékoznak a haza 
oltárán feláldozni. Szeretném azonban Önök közül azt az urat 
megismerni, aki az első csepp vérét kész felajánlani! 

• 
Mészáros Lázár honvéd altábornagy 1848-ban szemtanúja volt 

annak, hogy a kassai ütközetben két ágyúgolyó egy magyar huszár 
alól elsodorta a lovat. Az egyik a ló fejét, a másik a farát vitte el, a 
huszárnak viszont semmi baja nem esett. A huszár rettenetesen 
elkezdett káromkodni, mire Mészáros rákiáltott: 

Mit káromkodsz? Örülj, hogy életben maradtál! 
- Már hogyne káromkodnék? - válaszolt a huszár. - Ha ezt az 

esetet elmesélem, nincs a jóságos Úristennek olyan teremtménye, 
aki elhiszi nekem! 

• 
Splényi Lajos báró, honvéd ezredes a szabadságharc alatt egy-

szer ezrede előtt esett le a lováról. Miután nagy nehezen feltápász-
kodott a földről, a katonái előtt indulatosan így nyilatkozott: 

- Ha ez közületek történik meg valamelyiktekkel, huszonötöt 
verettem volna rá! 

• 
1848 szeptemberében Kossuth Lajos meglátogatta a Schwechat 

mellett táborozó magyar hadakat. Egy öreg huszár a maga módján 
kedveskedni akart Kossuthnak, hát egy reggel odaugrott a politikus 
elé. mondván: 

- Hoztam egy németet, uram s rámutatott egy lefegyverzett 
lovastisztre. 

Kossuth elmeséltette magának az elfogás történetét, s annyira 
megtetszett neki, hogy a fogolyért tíz forintot, a lóért 100 forintot 
adott a huszárnak. Az öreg a tíz forintot nem akarta elfogadni, s 
így szólt: 

- Jelentem alássan, a ló megéri a száz forintot, de ez a német 
nem ér tízet! 

Húsvéti előzetes 

Hamarosan itt az igazi tavasz, és ezzel együtt elér-
kezik az egyik szokásokban, hagyományokban leggaz-
dagabb tavaszi ünnep, a húsvét. Mindenki ismeri a 
locsolkodást, ennek eredetét és formáját. A fiúk, férfiak 
ilyenkor verset mondanak a lányoknak, így kérnek 
tőlük engedélyt a locsolkodásra. Néhány locsolóverssel 
szeretnénk segíteni a felkészülésben, hogy a már jól 
ismert, megszokott verseken kívül újakat, elfeledetteket 
is mondhassanak a locsolkodni kívánók. Reméljük, 
sikerük lesz, és nagyobb piros tojást kapnak a lányoktól 
jutalmul. 

E húsvét ünnepének 
második reggelén 

tudják azt már maguk 
miért jöttem ide én. 
Hamar hát előmbe 
százszorszép leányok, 
piros rózsavizem 
hadd öntözzem rátok. 
Aztán nyugodt szívvel 
innen távozhatok, 
emlékül néhány szép 
piros tojást kapok! 

Toppants, kicsi lányka 
bujj bé a kamrába, 
hozz ki egy pár tojást, 
tedd a tarisznyámba. 

E háznak van egy rózsája, 
rózsának van egy bimbója, 
én a bimbót megöntözöm, 
a tojáskát megköszönöm. 

Rózsafánk tövéből rózsavizet hoztam, 
az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. 
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja. 
Meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa. 
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Legyünk fittek, egészségesek! 
Molnárné Pesti Tünde rovata 

Formáld a tested! 
Combfeszítő izom erősítőse 

Terdhüzás lassan a mellkasig, és vissza le, 16 ismétléssel, majd piciket 
mozgatva a mellkashoz közel 36 ismétléssel 

Lábemelés lassan föl és vissza le, 16 ismétléssel, majd piciket fönn 36 
ismétléssel. Ismétlés lábcserével. 

Fitness receptek 

Vichoise (francia leves) 
Hozzávalók: 1 db póréhagyma, 50 dkg burgonya, 1 zöldségleves 
kocka, 1 pohár tejszín, snidling, só, fehérbors. 
Elkészítés: a póréhagymát apróra vágjuk a kockára vágott burgo-
nyával, majd 8 dl vízben főzzük a leveskockával együtt. Ha kész, 
átturmixoljuk. Tejszínnel keverjük, ízesítjük, és apróra vágott 
snidlinggel díszítjük. 

Gombás rakott káposzta 
Hozzávalók (4 személyre): 1/4 kg gomba, 2 db hagyma, 2 ek olaj, 
8 dkg szójagranulátum, 4 marék savanyú káposzta. 
Elkészítés: 1 ek olajon megpároljuk a szeletekre vágott gombát és 
hagymát. Szójakrémet készítünk 1 ek olajjal. A savanyú káposztát 
apróra vágjuk, és a szójakrémet, gombát közékeverjük. Tetejét 
pirospaprikával megszóljuk. Rövid időre sütőbe tesszük. 

Milánói makaróni 
Hozzávalók: 1 csomag durumtészta, 1 csomag szójagranulátum, 1 
fej reszelt hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 ek paradicsompüré, 
szurokfu, borsika, kakukkfű, só, 4 ek olaj, pirospaprika, kevés 
reszelt sajt, 1 ek búzakorpa. 
Elkészítés: Olajon melegítjük a granulátumot, paradicsompürét, 
fűszereket, búzakorpát, később kevés vizet és fokhagymát adunk 
hozzá. A mártást a kifőtt tésztára szedjük, reszelt sajttal tálaljuk. 

Foszlós kalács 
Hozzávalók: 1/2 kg Graham liszt, 1/2 kg durumliszt (ha nincs, 
akkor lkg Graham liszt), 5 dkg élesztő, 7 dkg vaj, 1/2 1 aludttej, 
1-2 dl tej, fél mk só, 3 ek barnacukor, 5 dkg mazsola, 1 csipet 
reszelt gyömbér, 1 mk fahéj, 2 tojás plusz 1 tojás a kenéshez. 
Elkészítés: a lisztet átszitáljuk, közepén mélyedést csinálunk. 
Élesztőt morzsolunk bele, és 1 ek barnacukrot, aludttejet, 1 dl 
langyos tejet adunk hozzá. Leszórjuk liszttel, és konyharuhával 
letakarva 15 percig kelesztjük. A két tojást a maradék tejjel, 
sóval, cukorral és mazsolával felverjük, majd a tésztához da-
gasztjuk, apránként beledolgozva az olvasztott vajat. Amikor 
kezünktől elválik, duplájára kelesztjük (36 fokon). Könnyedén 
átgyúrjuk, 6 cipót formálunk, és 2 kalácsot fonunk belőle a liszt 
korpáján (ez díszíti majd a kalácsot). Vékonyan olajozott formák-
ban még egyszer kelesztjük, megkenjük tojással, majd előmele-
gített sütőben 35-45 percig sütjük. 

NB I/B FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKSAG 
TAVASZI FORDULÓI 

február 27. Gyömrő - Tmiklós 
március 3. Tmiklós - Tiszavasvári 
március 13. Ózdvidéki B. - Tmiklós 
március 20. Tmiklós - Debreceni Ny. 
március 26. TFSE - Tmiklós 
április 3. Tmiklós - Kecskemét 
április 10. Gödöllő - Tmiklós 
április 17. Tmiklós - Kiskunmajsa 
április 25. Debreceni SI - Tmiklós 
május 1. Fehérgyarmat - Tmiklós 
május 8. Tmiklós - Kígyós-Csaba 
május 16. Gyöngyös - Tmiklós 
május 22. Tmiklós - Békés 

16,00 18,00 
15,00 17,00 
15,00 17,00 
15,00 17,00 

18,00 
15,00 17,00 
15,15 17,00 
15,00 17,00 
12,00 14,00 
15,00 17,00 
15,00 17,00 

11,30 
15,00 17,00 

MEGYEI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 
TAVASZI FORDULÓI 

március 6. Martfű - TSE 14,30 
március 13. TSE-Tószeg . 14,30 
március 21. Kenderes - TSE 15,00 
március 27. TSE - Jászapáti 15,00 
április 3. SZVSI - TSE 15,30 
április 10. TSE - Fegyvernek 15,30 
április 17. Jánoshida - TSE 16,00 
április 24. TSE - Jászjákóhalma 16,00 
májusi . Túrkeve-TSE 16,30 
május 8. TSE - Tiszaföldvár 16,30 
május 15. Mezőtúr-TSE 17,00 
május 22. TSE - Jászkisér 17,00 
május 29. Kunhegyes - TSE 17,00 
június 5. Abony - TSE 17,00 
június 22. TSE - Alattyán 17,00 
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Városi tornaverseny 
Február 10-én a Bercsényi Miklós 

Gimnázium tornatermében került 
megrendezésre a városi tomaverseny, s 
34 tanuló vállalta a megmérettetést. 

Az általános iskolás fiúk talajon, 
gyürün és ugrásban, a lányok talajon, 
gerendán és ugrásban, míg a középis-
kolások korláton is mutattak be gya-

korlatot. Legnépesebb az 5-6. osztályos fiúk mezőnye volt, 13 
fővel. 
Eredmények: 
5-6. osztályos lányok: 
Talaj: 1. Kiss Krisztina, 2. Szőke Adrienn, 3. Kállai Klaudia, 
Markóth Zita és Mészáros Mariann (valamennyien kölcseysek). 
Gerenda: 1. Markóth Zita, 2. Kiss Krisztina, 3. Szőke Adrienn 
(Kölcsey). 
Ugrás: 1. Szőke Adrienn (Kölcsey), 2. Nikolics Mónika 
(Hunyadi), 3. Kiss Krisztina (Kölcsey). 
5-6. osztályos fiúk: 
Talaj: 1. Ecsédi István, 2. Molnár Tamás, 3. Bognár Miklós 
(mindannyian kölcseysek). 
Gyűrű: 1. Bognár Miklós, 2. Csizmadia Barna, 3. Kovács Imre 
és Németh Mihály (kölcseysek). 
Ugrás: 1. Ecsédi István (Kölcsey), 2. Széles Tibor (Hunyadi), 3. 
Molnár Tamás (Kölcsey). 
7-8. osztályos fiúk: 
Talaj: 1. Őz Róbert, 2. Szecsei Ádám, 3. Jámbor István 
(Kölcsey). 
Ugrás: 1. Földi László, 2. Őz Róbert, 3. Jámbor István (Kölcsey) 
Gyűrű: 1. Szecsei Ádám, 2. Földi László (Kölcsey). 
Középiskolás lányok: 
Talaj: 1. Lengyel Dóra (Bercsényi) 
Gerenda: 1. Göblyös Márta (Bercsényi) 
Ugrás: 1. Göblyös Márta (Bercsényi) 
Felemáskorlát: 1. Göblyös Márta (Bercsényi) 
Középiskolás fiúk: 
Talaj: 1. Juhász Ferenc (Bercsényi) 
Gyűrű: 1. Juhász Ferenc (Bercsényi) 
Ugrás: Molnár András (Bercsényi) 

(Kocsisné T. Á. - H. M.) 

TISZTELT OLVASÓINK 

Több jelzés érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy hiába 
szeretnének megkeresni bennünket leveleikkel, témaötle-
teikkel, nem találnak, nem tudnak kapcsolatot létesíteni 
velünk. Ezen szeretnénk segíteni, hiszen fontos számunk-
ra, hogy ismerjük az Önök igényeit, véleményét, hogy 
lehetőségeinkhez mérten segíteni próbáljunk, hogy la-
punk gazdagodjon az olvasók észrevételeivel, javító szán-
dékú kritikájával. Örülünk írásaiknak, ezért ezentúl 
minden számunkban közöljük, hogyan érhetik el szer-
kesztőségünket. 
A Városi Könyvtár felnőtt kölcsönző részlegében egy zárt 
dobozba dobhatják leveleiket a kölcsönzési időben. 
Telefonon is elérhetik munkatársainkat: 
Varga Mária: H ~ P . 17-20 óra között / 390-855/ 
Fehérné Kovács Ilona : H - P . /392-032/ 
Hajnal Józsefné: H - P . 17-20 óra között /390-898/ 
Hegedűsné Szűcs Zsuzsa: 14-20 óra között /390-760/ 

Atlétika 
Február 20-án két hely-

színen is versenyeztek a 
TSE atlétái, igen rangos 
fedettpályás versenyen. 

A serdülő „B" korosz-
tály (13-14-15 évesek) 
Szolnokon küzdöttek 6 egyesület hasonló korú atlétáival 60 
m-es síkfutás, távolugrás, magasugrás versenyszámokban, 
melyből az elért helyezések alapján hárompróba értékelés is 
díjazva volt. A versenyen a több kiváló helyezés közül is 
kiemelkedik Szekeres Lajos mindhárom versenyszámban 
elért első helyezése (valamennyi számban egyéni legjobbját 
érte el), így fölényesen nyerte a hárompróbát is. 

Eredmények: 

Szekeres Lajos (1986) 60 m síkfutás 8.01 mp I. 
távolugrás 505 cm I. 
magasugrás 145 cm I. 
hárompróba I. 

Fehér Imre (1986) magasugrás 140 cm III. 
60 m síkfutás 8.30 mp IV. 

Csizmadia Barna (1986) távolugrás 463 cm V. 
magasugrás 135 cm IV. 

Zsigmond Mariann (1985) 60 m síkfutás 8.32 mp II. 
távolugrás 458 cm II. 
magasugrás 130 cm III. 
hárompróba II. 

Oláh Csilla (1985) magasugrás 130 cm II. 
távolugrás 427 cm IV. 
hárompróba III. 

Modla Réka (1985) 60 m síkfutás 8.88 mp IV. 
magasugrás 125 cm IV. 

Az utaztatásban a Béke Termelőszövetkezet segített, melyet 
ezúton köszönünk. 

A gyermek korcsoportos versenyzők az FTC futófolyosón 
az ország rangos utánpótlást nevelő egyesületeinek verseny-
zőivel vívtak kiváló helyezésekkel és eredményekkel véget 
érő küzdelmet 60 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás és távolug-
rás versenyszámokban. A szép helyezéseket Bognár Miklós 
és Bereznai Anna első helyezése vezeti, ugyanakkor az elért 
eredmények értékét növeli, hogy szöges cipőt a versenykiírás 
értelmében nem lehetett használni. 

Eredmények: 

Bognár Miklós (1987) 

Bózsó Balázs (1987) 
Ladányi Katalin (1987) 

Pozderka Dóra (1988) 
Bereznai Anna (1989) 

Az utaztatásban segítő 
Ladányi Sándor, melyért 

60 m gátfutás 
távolugrás 
60 m síkfutás 
60 m gátfutás 
távolugrás 
60 m síkfutás 
távolugrás 
60 m síkfutás 

10.6 mp 
440 cm 
8.7 mp 
11.1 mp 
414 cm 
9.3 mp 
366 cm 
9.7 mp 

I. 
II. 
II. 
II. 
III 
II. 
I. 
II. 

támogatást adott: Füller József és 
külön köszönettel tartozunk. 

Bertán István 
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en 
Tel.: 56/390-676 

Hétfő 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklósi 
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 

Péntek 
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklósi 
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 

Kedd 
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Zenés nosztalgia műsor 
10.00: Hírek 
10.20: DL Stúdió műsora 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
17.35: Gyerekszáj 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Rockműsor 
22.00: Műsorzárás 

Szombat 
07.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek .r. 
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 
22.00: 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 

Vasárnap 
07.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.05: Szív küldi 
11.00: Hangfal festő (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 
22.00: Műsorzárás 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Slágerlista 
10.00: Hírek 
10.20: Kabaré 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
18.20: DL Stúdió műsora 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Kívánságműsor 
22.00: Műsorzárás 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET 

márc. 12-19. Kígyó Patika 

márc. 19-26. Fontana 

márc 26-ápr. 2. Fehérkereszt 

ápr. 2- ápr. 9. Fehérkereszt 

ápr. 9 - ápr. 16. Szentháromság 

Halottaink 
(január 23- február 24-ig) 

Fülöp Lajosné Cs. Szabó Eszter (79), Tóth Jánosné Somo-
gyi Éva (33), Annus Györgyné Gulyás Katalin (57). Si-
mon Tibor (55), özv. Deák Sándorné Sántha Jusztina 
(85). Farkas Emánuelné Majzik Etelka (89), Haga István 
(55), Erdős László (43), Karakas György (78). Kovács 
Mária (76), Pintér Mihály (85), Fehér Sándor (79), Fehér 
Sebestyén (81), V. Nagy Sándorné Bana Jusztina (95), Cs. 
Szabó Lajosné Pató Jusztina (90), Móré József (55). Révi 
Zsigmondné Szűcs Eszter (73). Kóródi Sándorné Tóth 
Mária (60), ö. Vígh Sándorné Csongrádi Rozália (89), B. 
Nagy Sándorné Széles Erzsébet (81), Budai Sándor (69). 
Farkas Gyula (83), ö. Dorka Jánosné Kulcsár Margit (77), 

Bálint János (69), Lónyi Tóth Margit (89), Bor Jánosné Tóth Irén (55), Kóródi Mihály Antal (79), Kóródi Ferenc (70), Gál 
József (59). ö. Holik Józsefné Zoltán Berta (84), ö. Boros Sándorné Nagy Ilona Piroska (76), ö. Fodor Jánosné Németh Teré-
zia (90), ö. Botlik Mihályné Mészáros Erzsébet (73), Stelli Imre (53), Lencsés Pál (57), Molnár Józsefné Mészáros Piacidia 
(48), ö. Sz. Kiss Andrásné Galsi Mária Magdolna (77), Polgár József (75), Sőregi Istvánné Bozsik Erzsébet (67). Nagy Er-
zsébet (87). Szabó András (71). Lajkó Béla (49), id. Szabó Mihály (87), ifj. Bálint István (58). Czikó Istvánné Ecsédi Erzsé-
bet (66). Fegyverneki Jánosné Bordás Berta Viktória (80), Kacsó Sándor (58), Molnár Péter (87). id. Dékány István (73). 
Domán Islván (48). Tiszapüspöki: Tóth Gyula (66), ö. Polgár Imréné Polyák Jusztina (89), ö. Rácz Mihályné Czakó Rozália 
(101), Polyák István (72). Benedek Pál (84). 

Nyugodjanak békében! 

KEDVEZMÉNY N É L K Ü L IS A L E G O L C S Ó B B A N 
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal, 

és mi részvéttel és tisztelettel segítünk 
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés. 

A hűtés csak nálunk dí j talan! 
P Ó S T A B T Ü Z L E T E I : 

Kossuth L. út 184. Tcl.: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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