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FÜGGETLEN KOZELETI LAP Megjelenik havonta 

Az ezredvég „Árvízi hajósa" - csónakján Európa felé haladva - a 
tiszapüspöki kövesúton, két és fél méteres víz tetején készítette 
felvételeit 

Fotók: Árvái János 
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Vak szavak 
botoznak lelkünkben, 

koldusodnak délutánjaink. 
Naponta csonkulunk 

pillanat-Pilátusok 
pallosa alatt... 

Keresztre feszül a kacagás, 
sivatagnyi seb már a bánat. 

De várandósak újra az álmok, 
és szenvedésünk 
emberarcú még. 

KAZINCZY-VERSENY, SZOLNOK 

Péchy Blanka színművésznő a - szép 
magyar beszéd jutalmazására 1960-ban 
tett - Kazinczy-díj alapítványát kiterjesz-
tette az általános iskolai korosztályra. 
Célja, hogy a 10-14 évesek körében hoz-
zájáruljon az anyanyelvi kultúra iskolai 
programjának támogatásához. Ez a ver-
seny jráneveli a tanulókat, hogy jobban és 
szebben fejezzék ki magukat, helyesen 
beszéljenek magyarul, 

A megyei fordulót iskolai házi verse-
nyek előzték meg két.korcsoportban. az 5-
6. osztályosok és a 7-8. osztályosok köré-
ben. A megyei Kazinczy-verseny színhe-
lye Szolnokon, a Verseghy Könyvtárban 
volt. 

A bírálóbizottság szempontjai: 1. szö-
vegértés (felfogta-e a tanuló a szöveg tar-
talmát?). 2. szöveghűség (milyen a tanuló 
értelmező olvasástechnikai készsége?). 3. 
hangvétel (hogyan közvetíti a szöveg 
hangulatát?). 4. tempó, hangerő, 
dallamformálás. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy 
ebben az évben az iskolánkat képviselő 
mindkét tanuló első helyezést ért ¿1. A 7-
8. osztályos korcsoportból Domán Ágnes 
(8.b. o). az 5-6. évfolyamból Mihók Tünde 
(6.b. o.) 

Ettől az évtől változások is vannak. A 
korábbi években kialakult hagyo-
mányoktól eltérően az országos verseny 
nem Budapesten lesz. hanem az ország 
keleti és nyugati régiójának külön-külön 2 
helyszínen szervezik meg a fordulót. Ezen 
a versenyen az általános iskolai 
korosztályból csak a 7-8. osztályos 
korcsoportból továbbjutott tanulók 
vesznek részt. 

Domán Ágnes és Mihók Tünde példa 
iskolánk tanulói számára. Napjainkban, 
amikor a durva, csúnya szavak 
elterjedőben vannak, az igényes, művelt 
beszéd követendő a többi gyerek számára 
is. 

G. M-nc 
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Minimális a közmeghallgatás iránti érdeklődés 

Márciusban két alkalommal ülé-
sezett városunk képviselő-testülete. A 
18-ai, soron kívüli tanácskozás ösz-
szehívását két pályázat benyújtási 
határidejének lejárta tette szükséges-
sé, míg 25-én a munkaterv szerinti 
napirend keretében tárgyalták többek 
között a közrend, közbiztonság 1998. 
évi eredményeit, a cigány kisebbség 
városi helyzetét és az új sportkoncep-
ciót. Az előbbi két témára közmeg-
hallgatás alkatmával került sor 25-
én, a feltehetően sokakat érintő kér-
dések azonban csekély érdeklődést 
váltottak ki a lakosság részéről. 
(Lapunk külön cikkben tudósít ezek-
ről.) Az önkormányzatnak a médiák-
ban közzétett kérésére mindössze egy 
írásbeli bejelentés . érkezett: a Fáy 
lakótelepen a közelmúltban balesetet 
okozó futballkapu veszélyességére 
hívta fel a figyelmet. 

A zsúfolásig megtelt tanácskozó 
terem hallgatóságából is csak egyet-
len lakossági hozzászólás volt, az is 
magánügyben: piaci helybiztosítása 
ügyében intézkedést sürgetett. 

A továbbiakban a kisebbségi ön-
kormányzat elnöke észrevételezte, 
hogy a város egyes területein nagyon 
sok a kóbor, illetve felügyelet nélkül 
tartott eb. Ezek veszélyesek a lakos-
ságra, és különösen a gyermekekbe. 
A válasz feltárta, hogy az önkor-

mányzat rendelkezik az elaltatáshoz | | 
szükséges eszközökkel. Egy kutya | | 
esetében ez több ezer forintba kerül, | | 
éves szinten pedig meghaladja a f§ 
felmilliót. Az intézkedést hátráltatja, p 
hogy a kábítószer-felhasználás sza- jj§ 
bályozására a közeljövőben dolgoz- | | 
nak ki új törvényt. | | 

A képviselő-testület egyik tagja §| 
kérdezte, hogy a város két temetőjé- | | 
ben lehetne-e olyan sírhelyeket kiala- f§ 
kítani, amelyek az egyházi adó visz- | | 
szamenőleges megfizetése nélkül íg 
lehetővé tennék a temetkezést azok §§ 
számára, akik nincsenek megkeresz- §§ 
telve, illetve nem tartottak templomi | | 
esküvőt. Bakk Zoltán polgármester 
az egyházakkal történő egyeztetést É 
követően tartja megoldhatónak a §g 
problémát. | | 

Elsősorban a ConAvis külső te- | | 
lephelyére közlekedő kerékpárosokat ¡1 
érintő probléma, hogy a 4. sz. főút ¡ | 
érintett szakasza „kamionparkolóvá" |§ 
vált. A körzet képviselője közérdekű ¡g 
bejelentésében intézkedést szorgal- §f 
mázott ez ügyben. Javasolta, hogy az ;j§ 
Alatkai út környékén alakítson ki az | | 
Önkormányzat parkolóhelyet a kami- | | 
onok számára, így a kerékpárosok és §§ 
a személyautó-forgalom egy része f l 
nem kényszerülne a Mátyás király, ¡§ 
ill. Vásárhelyi út igénybevételére. | | 

A közművelődés technikai 
fejlesztéséért 

A kor igényeinek megfelelő technikai 
színvonal-fejlesztés volt a célja annak a 3 
éves közös programnak, amelyet 1998-ban 
a Városi Művelődési Központ és a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai dolgoztak ki. 
A Magyar Művelődési Intézet kiírása sze-
rint idén is lehetőség nyílt érdekeltség-
növelő támogatás pályázat útján történő 
elnyerésére, amelyet március 20-ig kellett 
elküldeni. 

Az elkészített fejlesztési lista 
„szolidabb" változata 2 millió 308 ezer 
forint értékű eszközbővítést tenne lehetővé, 
míg a másik variáció végösszege megha-
ladja a négymilliót. Sikeres pályázat esetén 
lehetőség nyílna audiovizuális eszközök 
(mikrofonok, videokamera, CD lejátszó, 
stb.), berendezési tárgyak (asztalok, szé-
kek, kiállítási kellékek), az oktatástechnika 
területén írásvetítő és vetítővászon beszer-
zésére, a lakossági szolgáltatások bővítése 
terén pedig fénymásoló gép és az Internet 
csatlakozást biztosító számítástechnikai 
eszközök vásárlására. 

A pályázat félmillió forint önrész vál-
lalásával került benyújtásra. Ennek 50 %-
át a művelődési intézmény tavalyi pénzma-
radványa fedezi, másik felét az önkor-
mányzat adja, azzal a feltétellel, hogy a 
támogatás elnyerése esetén előzetes 
egyeztetést követően történjen meg a leg-
fontosabb eszközök beszerzése. 

„Könyvtárpártoló 
önkormányzat 

1999" 
címre pályázik a város 

A Nemzeti Kulturális Örökségek Mi-
nisztériuma fenti címmel pályázatot hir-
detett. Városunknak jó esélye van - ha az 
1-3. helyezésre nem is - a különdíj elnye-
résére, hiszen a könyvtári szolgáltatások 
3 évet felölelő adatai szerint tavaly több 
mint két és félszeresére nőtt az állomány-
gyarapításra fordított összeg. 

A képviselő-testület támogatta a pá-
lyázaton történő részvételt. Ez esetben 
önrészt sem kellett vállalnia, és mivel 
kockázat sincs, ezen csak nyerni lehet! 

Sikeres pályázat esetén még ez év 
szeptemberében beindulhat a 
„falugondnoki szolgáltatás" a város 
egyes belterületi részein és külterüle-
tén. A Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium kiírásának célja: a kistele-
püléseken élő lakosság életkörülmé-
nyeinek javítása, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájárulás, a szociális alapel-
látások biztosítása. A minisztérium 
vissza nem térítendő támogatás for-
májában 80 % erejéig (maximum 3,1 
millió forinttal) járul hozzá a szolgál-
tatás bevezetéséhez szükséges gépjár-
mű, valamint a hatékonyságot növelő 
eszközök (pl, mobiltelefon, utánfutó) 
beszerzési árához. 

Törökszentmiklós Város Önkor-

mányzata is elküldte pályázatát 
amelyben vállalta a fennmaradó 20 % 
önrészt. Célszerűnek és gazdaságos-
nak tartaná egy 6 személyes, rakteres 
Mitsubishi mikrobusz megvásárlását, 
amely helyettesíthetné a Gondozási 
Központ egyik járművét így az in-
tézmény időben el tudná látni a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatos feladato-
kat is. A vállalásban szerepel továbbá 
egy falugondnoki álláshely meghirde-
tése, valamint az azt vállaló személy 
tanfolyamon történő^ részvételének 
biztosítása. 

A szolgáltatás ez évi költsége ön-
résszel együtt 833 ezer forint, jövőre 
pedig annak fenntartására is lehet 
pályázni. 

Falugondnoki hálózat bel- és külterületen 
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„A felemelkedés első lépcsőfoka a tanulás." 

Tájékoztató a cigány kisebbség városi helyzetéről 

Rácz Bélának, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat elnöké-
nek testületi ülésre készült tájé-
koztatóját tanulmányozva arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a 
társadalom - és Törökszent-
miklós város lakossága is - előí-
télettel viseltetik irántuk» faji 
megkülönböztetést tesz, gyűlöle-
tet, szociális megfosztottságot 
tanúsít. A beszámoló szerint soha 
nem voltak olyan reménytelen 
helyzetben, mint napjainkban. A 
felemás kapitalizálódás folytán e 
népcsoport létének számos forrá-
sa megszűnt. „S ha egy etnikum 
tagjait semmiféle érdek nem fűzi 
a jogállamisághoz, .... akkor a 
kisebbségi lét szükségképpen 
konfliktusforrássá válik." Jogér-
vényesülésük kevés (és üres) 
ahhoz, hogy „az útszélre dobott 
etnikum tagjai végre feltápász-
kodjanak". 

A városban kétszáz roma 
család él, körülbelül ezer fő. 90 
%-uk munkanélküli. A fiatalok-
nak megközelítőleg 80 %-a végzi 
el az általános iskolát 16 éves 
korig, a középfokú, ill. szakmun-
kásképzőt végzettek aránya jóval 
kevesebb. A becsült adatok sze-
rint (azért beszélünk „becsült" 
statisztikáról, mert a Polgármes-
teri Hivatal illetékesei nem tesz-
nek és nem is tehetnek különbsé-
get a származásra vonatkozóan) 
az összlakosság 22,4 %-a (584 
fő) részesül rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban, rendsze-
res szociális segélyt 23 fő, ill. az 
aktív korúak közül 54 fő kap. 
Felnőtt korúak átmeneti segélyét 
53-an, lakásfenntartási támoga-
tást 37 család, fűtésit 119 család 
kap. Nem maradtak ki a 
közgyógyellátás. a közlekedési és 
a jövedelempótló támogatás 
odaítéléséből sem. 

A helyi cigány kisebbségi ön-
kormányzat eddigi működésének 
eredményei: minden évben szer-
veznek takarítási akciót. Miku-
lás-ünnepséget. és kirándulni 
viszik a tehetséges, jó tanuló 
gyermekeket. Részt vesznek a 
megyei Cigány Folklór Feszti-

válon és a Nyíregyházán évente 
rendezett Országos Kispályás 
Labdarúgó Roma Kupán. 

Koncepciójukban szerepel 
többek között az oktatáspolitika. 
Ennek első lépése lehet, ha kitá-
gítják a gyermekek pozitív 
szemléletét, megmutatják nekik, 
hogy másképp is lehet élni. Meg-
értetik velük, hogy a felemelke-
dés első lépcsőfoka a tanulás. 
Szeretnék, ha a cigányság ráta-
lálna saját kultúrájára, felfedné 
értékeit, és azokat méltó környe-
zetben be is mutathatná. A fog-
lalkoztatás területén is szeretné-
nek eredményt elérni: az önkor-
mányzattal és a munkaügyi köz-
ponttal együttműködve kidolgoz-
ni programjukat. Az előítéletek 
felszámolása érdekében pedig a 
helyi rádió és sajtó útján szeret-
nék elérni, hogy hátrányos hely-
zetükből adódó problémákat a 
közvélemény ne azonosítsa a 
bűnözéssel. Kezdeményezik az 
útalap-építéseket, hiszen a Szi-
várvány, Téglagyár, Zenész és 
Hegedűs utak járhatatlansága 
miatt az ügyeletes orvos sem tud 
mindig időben a helyszínre ér-
kezni. 

A képviselő-testület 25-ei 
ülésén elfogadta a kisebbségi 
önkormányzat elnökének tájé-
koztatóját. Hozzászólás azonban 
bőven akadt. Több képviselő 
megfogalmazta, hogy a város 
segíteni szándékozik a kitörési 
célok elérését, mint ahogyan ezt 
eddig is tette. Helytelen az a 
megállapítás, hogy ügyeikkel 
nem foglalkozik senki. Sok eset-
ben nem volt kivel érdemben 
tárgyalniuk. Mindenekelőtt az 
együttélés szabályait kellene 
betartani. Ez vonatkozik a sport-
ra is, amelyben a romák agresz-
szívek. A kiutalt segélyek nem 
mindig jutnak el a gyermekek-
hez, sokan iskolába sem járatják 
őket. A változtatás feltétele a 
közös akarat és a megfelelő hoz-
záállás a kisebbség részéről. A 
jövőben is csak rajtuk múlik, 
hogy kezdeményezik-e az 
együttműködést. 

Elkészült a város középtávú, 1999-2002 évekre szóló 
sportkoncepciója, amelyet a képviselő-testület tagjai már-
cius 25-ei ülésükön színvonalasnak, az eddigi legjobbnak 
tartottak. 

Az új sport-tervezet első része helyzetelemzés az óvo-
dai, iskolai, egyesületi és szabadidős sportolásnak. A 
következő négy évre kitűzött célokat az ,̂ AIapelvek és 
általános feladatok" fejezet határozza meg: 
* kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés, ame-

lyet az óvodás korban kell megkezdeni 
* törekedni kell a szülök, pártolók, szponzorok és gazda-

sági szervezetek támogatási körének kiszélesítésére 
* kétévenként fórumot kell szervezni a város sportélet-

ének alakítása érdekében 
* személyi feltételek biztosítása (felkészült testnevelők, 

edzők) 
* a kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők és felkészí-

tőik megbecsülése, elismerése 
* hiányzó sportlétesítmények megépítése (sportcsarnok, 

tanuszoda, intézményi tornaterem) 
Néhány konkrét feladat a sok közül: 

* Az óvodák évente kétszer rendezzenek OVI OLIMPIÁT 
* Javítani kell az iskolai sportkörök működési feltételeit 
* Minden iskolában szervezzék meg a gyógytestnevelés 

foglalkozásokat, továbbá az úszásoktatást (a strandra 
történő beléptetés költségeit az önkormányzat magára 
vállalja) 

* A szabadidősport területén bővíteni kell a rendezvények 
körét, és ezeknek nagyobb nyilvánosságot kell biztosíta-
ni 

* Újra kell szervezni a városban a tenisz klubot, az aszta-
litenisz hagyományait pedig fel kell eleveníteni 

* A versenysport alacsonyabb szintjén erősíteni kell az 
önfinanszírozó jelleget, magasabb szintjét pedig üzleti 
alapokra kell helyezni 

* A tehetséges fiatalok sportkarrierjét egyengetni kell 
A Kulturális Bizottság az előzetes megtárgyaláskor 

módosító indítvány elkészítését javasolta. Ennek értelmé-
ben a koncepcióba beépítésre került egy új fejezet, mely 
szerint az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a 
városban működő sportágakat, ezen belül: kiemelten a 
diák- és szabadidősportot, valamint a fogyatékosok spor-
tolási formáit. Anyagi lehetőségeihez mérten a verseny-
sportot is támogatja, a hivatásos sportolókat foglalkoztató 
gazdasági társulásokat viszont nem (jelenleg városunkban 
nem működik ilyen társulás). A támogatás mértékét a 
mindenkori költségvetés 1 %-ában tervezik. Ez azonban 
előreláthatólag csak 2002-ben valósul meg: ez évben 0,66 
% lesz, majd évente fokozatosan emelkedve érné el az 1 
%-ot. 

A sportszervezetek a tárgyév január 31-ig igényelhet-
nek támogatást, amelyet az önkormányzat sportágakra 
lebontva biztosít, figyelembe véve az eredményességet és 
a részt vevő sportolók létszámát. Minderről együttműkö-
dési megállapodást is kötnek. 

A módosítás a sportpálya működtetésére is kiteljed. 
Az önkormányzat az általa támogatott egyesületnek vagy 
konzorciumnak adja kezelésbe, és működtetésének költsé-
geit a fenti keretösszeg felosztásával egyidejűleg határozza 
meg. 

Összeállította: Szűcs Zs. 
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LEGFONTOSABB CÉL 
A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA 

Rendőrkapitányi beszámoló - közmeghallgatás keretében -
az önkormányzati képviselőtestület előtt 

Március 25-én számolt be Fejes Zoltán 
megbízott rendőrkapitány a közrend és a köz-
biztonság 1998. évi helyzetéről és az idei év 
legfontosabb tennivalóiról. A Kapitányságnak a 
városon kívül a környező települések is az 
illetékességi területéhez tartoznak, a jelenlévő-
ket - érthető módon - föként szűkebb hazánk, 
városunk közbiztonsága érdekelte. 

A kapitány elmondta, hogy az elmúlt év ve-
zetői szempontból zaklatott volt, hiszen vele 
együtt négyen követték egymást a kapitányi 
székben. Öt magát 1998. július 16-án iktatták 
be, így az elmúlt év hat hónapját volt módjában 
megtapasztalni. 

A vezetők imént említett változása termé-
szetszerűen negatívan hatott az állomány mun-
kájára. Gond az is, hogy az illetékességi terü-
leten egy rendőrre 806 állampolgár jut, amely a 
megyében a legmagasabb, de országos szinten 
is azt jelenti, hogy a létszám bővítésre szorul. 
Az is tény, hogy a közeli jövőben erre nem lesz 
lehetőség. 

1998-ban a város területén a közbiztonságot 
jelentősen zavaró esemény nem fordult elő. A 
bűnözés nálunk is átrendeződést mutat: növek-
szik az erőszakos, garázda-jellegű és a szerve-
zetten elkövetett bűncselekmények részaránya. 
A kapitány kinevezését követően átértékelték 
tevékenységüket, s átszervezésekkei megerősí-
tették a közterületi szolgálatot, több bűncse-
lekmény elkövetőjét a helyszínen sikerült tetten 
érni, a fokozott rendőri jelenléttel csökkenteni 
lehetett a bekövetkezett bűncselekmények 
számát. A statisztika azt mutatja, hogy 259-cel 
kevesebb bűncselekmény regisztrálására került 
sor, mint előtte egy évvel. Ezzel összefüggés-
ben volt a kapitányi jelentés az ún. latens bűn-
cselekményekről, tehát azokról, amelyek nem 
jutnak el a rendőri szervekhez. Ennek nagysága 
változó: oka az, hogy a lakosság egy része nem 
is fordul orvoslásért, abban a hitben, hogy 
úgysem kapnak megnyugtató segítséget. E tény 
rontja az állampolgárok közbiztonságát, bizton-
ságérzetét. 

Az előzőekkel összefüggésben szólt a ka-
pitányi beszámoló a „közösségi rendőrség" 
fogalmáról, ami azt takarja, hogy a lakosság és 
a rendőrség együttműködik, az állampolgár 
bizalommal fordulhat segítségért a rendőri 
szervekhez, s azt természetesen meg is kapja. 

Pozitívumként kell elkönyvelni a nyomozás 
eredményességi mutatójának 10 %-os növeke-
dését, ami jelenleg 53,7 %. Az ismeretlen 
tettesek felderítési mutatója is hasonló mérték-
ben nőtt, s 1998-ra vonatkoztatva 43,2 %. Ez 
azt jelenti, hogy a bejelentett ismeretlen elkö-
vetők közel fele „megkerült". E mutatókkal a 
kapitányság a megyében az élvonalban van. 

A megnövekedett terhek közepette az 
eredményes munkavégzés csak úgy képzelhető 
el, ha az állomány erkölcsileg stabil. Kedvező, 

hogy a fegyelemsértések száma jelentősen 
csökkent, törvénysértések csak elszórtan je-
lentkeztek. 

A bűnügyi osztály állománya szakmailag 
felkészült javítani tudta munkája színvonalát. 

A Közrendvédelmi Osztály - ahol osztály-
vezetői és alosztályvezetői cserékre került sor -
átértékelte tevékenységét, új munkaidőrend-
szert vezetett be, s ezzel növelni lehetett a 
közterületi szolgálatot. Ennek eredményeként 
nőtt a körözött, szökésben lévő bűnözők felku-
tatása, elfogása. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma jelentősen csökkent. 

A Közlekedésrendészeti Osztály kimagas-
lóan dolgozott. Fokozott jelenlétének, preventív 
intézkedéseinek köszönhetően a balesetek 
száma 14 %-os csökkenést mutat, s kevesebb az 
ittas járművezetés is. 

Az Igazgatásrendészeti Osztály - a létszám-
hiány mellett - a lakosság megelégedésére látta 
el teendőit. 

A kapitányság anyagi-technikai ellátottsága 
jelenleg még elfogadható, a hatékonyság érde-
kében viszont fejlesztésre szorul. Mindenek-
előtt a számítógép igény jelentkezik sürgetően, 
amit az alapítvány által felajánlott összegből 
leheüie bővíteni. A gépjárművek átlag életkora 
6,3 év, évente 150 ezer kilométert futnak, így 
folyamatosan van egy-egy kocsi a műhelyben. 

A lakosság nyugalmát is zavarja - és jogi-
lag is kifogásolható - hogy a fogda „lakói" 
párbeszédet folytatnak a hozzátartozóikkal az 
utcáról. Ez az épület szerencsétlen adottsága. 
Az ügyben már az ORFK-val is konzultáltak, de 
megnyugtató javaslat nem született. 

A kapitányság 1999-ben illetékességi terü-
letén elkezdi az általa kidolgozott 
,3űnmegelőzési cselekvési program" végre-
hajtását, melybe be szeretné vonni az önkor-
mányzatokat, társadalmi szervezeteket, s termé-
szetesen a lakosságot is. Ezért is adtak ki kér-
dőíveket, melyeken kérték az állampolgárok 
véleményét. Annyi már kiderült, hogy az embe-
rek a kapitányság munkáját elfogadhatónak 
tartják, a rendőröktől pedig határozottságot 
kémek. (A dokumentumot - kivonatosan -
lapunk a következő számban közli. - a szerk.) 

Feladatként fogalmazta meg a kapitányi be-
számoló a körzeti megbízottak hathatósabb 
aktivitását, ami a megelőző tevékenységben és 
a már megtörtént bűncselekmények felderítésé-
ben való részvételben öltene testet. 

1999-re a kapitányi beszámoló azt ígéri, 
hogy növelni fogják a polgárok biztonságát a 
törvényes, gyors, korrekt rendőri intézkedések-
kel, tovább csökkentik a közlekedési balesete-
ket, segítséget adva a törvénytisztelő állampol-
gároknak, miközben következetesen és szigor-
ral lépnek fel a jogsértőkkel szemben; az ügy-
intézés gyors lesz. 

(I-lerczegh M.) 

Március 6-án éjjel 10 óra után 
az egyik körzeti megbízott tetten ért 
egy fiatalkorút, aki a Tavasz ABC 
mellett brutálisan bántalmazott egy 
13 éves leányt. Az intézkedés során 
megállapítást nyert, hogy a fiú 
féltékenységből támadt a leány-
ra, amikor az egy másik fiúval 
ment az utcán. A sértett 8 napon 
belüli sérüléseket szenvedett, a 
tettest pedig garázdaság miau 
vonják felelősségre. 

«JU 
Ugyanezen a napon a délutáni 

órákban az EGYMI ügyeletes 
orvosa bejelentette, hogy a Tégla-
gyár út közelében lévő belvizes tó 
melletti dombról kővel megdobtak 
egy fiatalkorút, aki súlyos sérü-
lést szenvedett. A helyszínre érke-
ző rendőrök megállapították, hogy 
játék közben az egyik fiatalkorú 
egy ököl nagyságú tégladarabot 
hajított a laposabban lévő árokmé-
lyedés felé. Fentről nem látta, hogy 
ott egy másik fiú tartózkodik, s a 
kő a vétlent a fején találta el. A 
gyermeket a Hetényi Géza Kórház-
ban megműtötték. Orvosi vélemény 
szerint állapota súlyos, életveszé-
lyes. 

Március 8-án az ÁFÉSZ udva-
rán parkírozó személygépkocsi-
ból ismeretlen tettes egy rádiós-
magnót lopott cl. Miután a gépko-
csin küisérelmi nyomok nem voltak 
láthatók, feltehető, hogy az elkö-
vető kulccsal nyitotta ki a jármüvet 
az éjszaka leple alatt. A keletkezett 
kár 10 ezer forint. 

•x. 
T 

Ugyanezen az éjszakán az 
egyik Hámán Kató úti lakos jelen-
tette be , hogy utánfutóját ismeret-
len tettes eltulajdonította. A gép-
kocsi utánfutóját a tulajdonos 
éjszakára az utcán a kocsibejáró 
melletti villanyoszlophoz lakatol-
ta, ahonnan „eltűnt". Az okozott 
kár 70 ezer forint. -JU 

T* 
Március 11-én az éjszakai 

órákban a város egyik sörözőjébe 
törtek be ismeretlen tettesek, s 
dohányárut, édességet, italokat 
vittek el. Pénz reményében a játék-
gépet is megrongálták. A tulajdo-
nosnak 78 ezer forint kárt okoztak. 
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Egy nappal később az egyik Zrínyi úti 
lakos tett bejelentést, hogy az éjszaka 
folyamán - amíg ő dolgozott - lakását 
feltörték, ahonnan hifi-tornyot, két 
hangfalat, húsz videokazettát, egy video-
magnót és egy mobiltelefon-töltőt vittek 
el. Az okozott kár több, mint 80 ezer 
forint. a* 

T 
Március 13-án egy helyi méhésznek 

11 kaptárát- mellekkel együtt - lopták 
cl ismeretlen személyek. A családokat a 
tulajdonos a szenttamási Kuczori dűlőben 
helyezte el. Gondot jelentett a helyszínelés 
során, hogy rögzíthető nyomot nem sike-
rült találni, s érdemleges tanút sem. Az 
okozott kár tetemes, 300 ezer forint. 

T 
Szintén 13-án személyi sérüléssel já-

ró közlekedési baleset történt a Pánthy 
és a Petőfi út kereszteződésében. A bal-
eset oka az volt, hogy egy helyi lakos az 
általa vezetett személygépkocsival nem 
adta meg az elsőbbséget egy szabályosan 
közlekedő ugyancsak személygépkocsi-
nak. A vétlen kisújszállási gépkocsi ve-
zetője nem, míg hölgy utasa 8 napon 
belüli sérülést szenvedett. A két gépko-
csiban 600 ezer forint kár keletkezett. 

T-
Egy nappal később egy személygép-

kocsi, amely Mezőtúr irányából 
Törökszentmiklós Ibié közlekedett, a 6-os 
kilométernél ismeretlen ok miatt letért az 
útról, s a jobboldali árokban egy fának 
ütközött. A balesetnek három - nyolc 
napon belül gyógyuló - sérültje volt. A 
gépkocsikban keletkezett kár 100 ezer 
forint. 

Március 15-én a Kelemen sö-
röző vezetője jelentette be, hogy a 
vendéglátó egységben egy férfi 
elhalálozott. A kiérkező szakér-
tők és az ügyeletes orvos megál-
lapította, hogy bűncselekményre 
utaló jel nem merült lel, az ide-
genkezűséget kizárták. A halál 
oka keringési elégtelenség volt. 

T 
Március 16-án az egyik Hold 

utcai lakásba a nappali órákban 
ismeretlen tettes betört, ahon-
nan egy televíziót és ruhaneműt 
tulajdonított e l A kár értéke 50 
ezer forint. 

JU 
T 

A kengyeli Postahivatal ke-
rítését bontották meg, s loptak 
el belőle 4 méternyit március 16-
án éjszaka, ismeretlen elkövetők. 

A kár 7 ezer forint. sJU 
Március 19-én a délutáni órákban is-

meretlen elkövetők a Park Vendéglő 
udvarán parkírozó, lezárt gépkocsiból 
egy bőrkabátot és személyi iratokat 
loptak el. A személygépkocsit ez esetben 
is feltehetően álkulccsal nyitották ki. Az 
okozott kár - a rongálással együtt - 160 
ezer forint. 

* 
20-án éjszaka ismeretlen tettesek be-

törték a szapárfalui Katolikus temp-
lom négy ablakát, mintegy 20 ezer forint 
kárt okozva. A vizsgálat kiderítette, hogy 
a betörőknek nem volt módjukban a 
cselekményt befejezni, ugyanis a temp-
lomba nem jutottak be, igy nem is vittek 
el semmit. 

Mint a rendőrségi hírekből is kide-
rül, az utóbbi időszakban megnö-
vekedett városunkban a gépjármű 
feltörések száma. Az illetékesek kérik 
a tulajdonosokat, hogy járműveikben -
őrizetlenül - rövid időre sem hagyja-
nak értéket, főleg kívülről látható he-
lyen. Sajnos, számtalanszor bebizonyo-
sodik, hogy az ülésen hagyott aktatás-
ka, autóstáska, ruhanemű, mobiltele-
fon, értékesebb ruhanemű, rádió, 
magnó, stb. elsődleges és döntő motí-
vuma, „céltárgya" a bűncselekménye-
ket elkövetőknek. Ha az autót „csillag-
garázsban" tartják, célszerű a csomag-
tartót és az antennát is leszerelni, s az 
autórádiót sem tanácsos a gépkocsiban 
hagyni. Mindezektől remélhető, hogy a 
gépkocsi feltörések száina csökkenni 
fog, s ezzel a tulajdonosok bosszúja, 
sérelme is. 

A Városi Balesetmegelőzési Bizott-
ság tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 

közutak állaga a tél szélsőséges időjá-
rása miatt megromlott, több helyen 
kátyúk keletkeztek. Ezek kijavítására 
a közút kezelője idejéhez és anyagi 
kondíciójához mérten intézkedéseket 
tett: a kifagyások megszüntetése több 
helyen elkezdődött. 

A tapasztalat szerint egyre gyak-
rabban előfordul, hogy az úttestet na-
gyobb vadak váratlanul keresztezik. 
Érthető, ugyanis az árvíz miatt kiszo-
rultak az árterületről, s vándorlásukra 
egyre nagyobb mértékben lehet számí-
tani. Kérik a gépjárművezetőket, hogy 
vezetés közben kellő figyelemmel cs 
helyes sebességmegválasztással kerül-
jék el a baleseteket. Óvják saját ma-
guk és mások életét, előzzék meg a 
járművekben keletkezhető károkat. 

A Balcsetmegelőzési Bizottság már-
cius 5-én és 6-án a Park étterem emele-
ti helyiségében továbbképzést hirdetett 
a gépjárművezetőknek. A szándék az 
volt, hogy tájékoztatást adjanak a jog-
szabályok változásáról, újabbak meg-
jelenéséről A továbbképzés sikeres 
volt, ugyanis 49-cn jelentek meg, s a 
kitöltött kérdőívek is azt jelezték, hogy 
van igény hasonló rendezvényekre. 

A Városi Rendőrkapitányság ta-
nácsadó irodát működtet, amely a 
bűncselekmények áldozatain (és hozzá-
tartozóin) hivatott segíteni. Ennek 
lényege, hogy az iroda közreműködik a 
sértettek jogainak, lehetőségeinek 
megismertetésében, a szokásos rendőri 
segítségnyújtás mellett közvetítő szere-
pet vállal további felvilágosítás, támo-
gatás (orvos, pszichológus, lelkész, 
biztosító, kártárítési igény, stb.) biztosí-
tásához. 

H. M. 

Á F É S Z S Z O L G Á L T A T Á S O K 
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei 
az alábbi szakmai tevékenységüket ajánlják: 

Műszaki részlegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

tekercselését és azok felújító karbantartását 
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását ellen-

őrzéseit, különIele tűzcsapok ellenőrzéséi és 
szerelését 

Vállalunk: 
• építőipari kivitelezéseket 
• sírkő, síremlék készítési munkákat 
• épület-műköves megrendeléseket 
• víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket 
• általános lakatos szakipari munkát 
• asztalos munkákat 
• festést, mázolást, tapétázást 
• üvegezést 

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE: 
ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L út J39. 

Ipari osztály: (56) 390-955 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 
Kivitelező részleg: (56) 390-935 Tekercselő részleg: (56) 390-827 
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A SORS ÚGY HOZTA, HOGY ALPOLGÁRMESTER LETTEM.., 

Beszélgetés Kovács László vállalkozóval 

Kovács László (50) vállalkozó a harmadik ciklust tapossa az önkormányzati képviselő-
testületben. Nős, leányuk végzős főiskolás. Az önkormányzati költségvetésből írja a diplo-
mamunkáját Ennyi ragadt rá az édesapja önkormányzati munkálkodásából - jegyzi meg 
tréfásan, persze büszkén is. Arra is büszke, hogy körzetében városi szinten a második 
legtöbb szavazatot kapta, tehát az emberek bíznak benne. Számára a közéleti szereplés 
amolyan igen komoly hobbi, szívesen csinálja. 

- Nem volt a pakliban, hogy ezt kell csinálnom, hisz9 vannak nálam képzettebbek is -
hárítja el a rá kiosztott testületi szerepet, de tisztességgel és becsülettel meg akar annak 
felelni. 

- Úgy tudni, hogy régóta vállalko-
zó. Mikor is kezdte? 

- 1983. május 2-án! Egy évvel ko-
rábban engedélyezték a közúti árufuva-
rozást. s meditáltam, hogy belevágjak, 
vagy ne? A család sem nagyon akarta, 
de aztán rászántam magam, 

- Sikerrel? 
- 1985-ig igen, rá 10 évig elfogad-

hatóan, 19 5-től ineg szenvedünk, mene-
külünk előre. 

- Mi a vállalkozás profilja? 
- Az imént említett közúti árufuva-

rozás, továbbá mélyépítés és mezőgaz-
daság. 

-A vállalkozás előtt ilyen „múltja" 
volt? 

- Csak részben. Az Állami Gazda-
ságban dolgoztam, anyaggazdálkodó-
ként, ahol nagyon jó helyem volt. Sze-
rettem ott lenni, ma is szívesen megyek 
vissza egykori munkahelyemre, 

- Hogy) lett „ közélet-fertőzött"? 
- A 90-es években elkezdtünk poli-

tizálni. Először vállalkozói körben. 
Ilyen színekben is indultain az első 
választáson, aztán a dolog átalakult. 
Nyolc év alatt megkedveltem, s dacára 
annak, hogy elfoglalt és mozgékony 
vagyok, nem jelent terhet számomra. 

- Tényleg mozgékony. A napokban 
egy találkozót beszéltünk meg, a riport 
ügyében. Közben Karcagra kellett 
mennie, s én Kisújszálláson értem utol 
mobiltelefonján. Ön azt kérdezte: visz-
szaforduljak a beszélgetést lebonyolíta-
ni? Komolyan gondolta? 

- Persze. Alapjában rohanós típus 
vagyok. Még a beszédein is ilyesféle, 
felpörgetett, mint az életem. 

-... és győzi? 
- Egyelőre igen. Nem vagyok nagy 

alvó. az igényem 5-6 óra. így a nap 
hosszú, s belefér majdnem minden. 
Tény, hogy olykor elfáradok, fizikálisan 
is. A vállalkozásban én vagyok a joker: 

ha valaki hiányzik a hat alkalmazott-
ból, én ülök a gépre. 

- Mennyi elfoglaltságot jelent az 
alpolgármesterség? 

- A szokásos bizottsági és testületi 
üléseken kívül 2-3 délutánt feltétlenül. 
Nem szoktam hiányozni. A nyolc év 
alatt két ízben maradtam távol ülésről: 
egyszer külföldön voltam, egyszer meg 
el volt törve a lábam. 

- Milyen részterület felelőse Ön az 
önkormányzatban ? 

- A szociális ügyeké és a vagyon-
gazdálkodásé. Szerteágazó és sokszor 
nehezen kezelhető terület, föleg a dolog 
szociális része. Ide tartoznak a segélye-
zések. gondozások, a PBO bizonyos 
vonatkozásai, a jövedelempótlás, stb. A 
legkényesebb az, hogy mindig több 
segély kellene, mint amennyi a rendel-
kezésünkre álló összeg. Az viszont a 
dolog fonákja, hogy azok is sorban 
állnak - mert a törvény erre lehetőséget 
biztosít - akiknél sokkal-sokkal rászo-
rultabbak vannak. 

- A vagyongazdálkodás egysze-
rűbb? 

- Nem mondhatnám. Egy része ösz-
szefugg a városfejlesztéssel. A legnehe-
zebb, hogy a költségvetés feszített. így a 
vagyonnal igen-igen körültekintően kell 
bánni: gyarapodjon is valahogy, jól ki 
tudjuk használni, előnyös üzleteket 
kössünk, stb. 

- Milyen konkrét ter\>eik vannak az 
iménti területen? 

- Például az OTP melletti üres telek 
hasznosítása, igényesebb kivitelű laká-
sok, és alatta üzletsorok építése. Döntés 
nincs benne, de már lépések történtek. 
Aztán az idősek otthona is hasonló. 
Felmerült a Béke tsz Rákóczi úti épü-
lete, amelyet a tulajdonos - szerintünk 
- magas áron kínál. Persze a tájékozó-
dás. a tárgyalás tovább folyik. Megoldá-
si fázisban van a gyermekétkeztetést 

biztosító konyha építése. A régi két 
okból sem megfelelő: az egyház igényt 
tart rá, s az állaga is kifogásolható. 
Napirenden van a kollégiumok kihasz-
náltsága is, mert a fogadott létszám 
kevesebb, mint a rendelkezésre álló 
férőhely. Nyilván ez ügyben is azt a 
megoldást keressük, ami a városnak 
hasznos, s az esetjeges összevonás nem 
mennyiségi mutatók alapján történhet. 
Fontosak a szakmai szempontok a 
döntés meghozatalánál. 

- Mi miatt „fáj a feje " az alpolgár-
mesternek? 

- A munkahelyek teremtése miatt. 
Ha ez nincs, nincs iparűzési adó, van 
viszont segélyezés, depressziós állam-
polgárok tucatja, és más hasonló nega-
tív következmény. 

Biztató jelek szerencsére vannak: 
bővít a Videoton, aztán egy 400 fos 
varrodai beruházás ügyében folynak 
tárgyalások, amiből 200 fős reálisnak 
tűnik. Vannak még további munka-
helyteremtő tervek is. reméljük, meg-
valósíthatóak. 

- Hogy áll a 4-es elkerülő szaka-
sza? 

-Legutóbbi információink szerint 
2000-ben indul. Reméljük, hogy az 
árvíz, belvíz és egyéb nem várt kiadá-
sok nem fogják késleltetni az ügyet. 

- Tehát nem valós hír, hogy néhány 
földtulajdonos miatt későbbre tolódik a % 
beruházás? 

- Nem. Aki piaci alapon nem egye-
zett meg az illetékesekkel, megfelelő 
állami, bírósági csatornán „hivata-
losan" futtatják az ügyét. Tehát emiatt 
nem késlekedhet. 

- Megköszönve a beszélgetést, sike-
res alpolgármesteri szereplést kívánok 
lapunk nevében. 

(Herczegh M.) 
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„AHOGY A DALLAM ÉS A SZÖVEG ÖSSZETARTOZIK 
••.úgy tartozik össze a férfi és a nő!" 

Szívből jövő, megható szavakkal kö- helyett - készséggel állt rendelkezésemre, - A készülés és a fellépések általában 
szöntötte Wellmann József író, tanár a hogy kíváncsi kérdéseimre válaszoljon. este vannak. Évente negyven nap szabadsá-
MEOSZ Törökszentmiklósi Csoportjának -Hogyan kezdődött énekesi pályafutása? got kapok, túlnyomóan azt is erre használom, 
ünnepeltjeit a Nónap alkalmából, A rossz - 1991-ben tehetségkutató versenyt hir- - Mit szól hozzá a család? 
lelkiismeret tartja fenn évről évre a 364 dettek meg a szolnoki Ságvári Endre Műve- - Féljem biztatására indultam el ezen az 
férfinap mellett azt az egyet! Annak idején az lődési Házban. Itt hairoadik díjat nyertem, úton. Ő mindenhová elkísér. Két nagy fiam 
„erősebbik nem" tagjai férfiat-
lannak érezték szeretetük kifeje-
zését édesanyjuk iránt. Sajnos, 
ez most már késő bánat! De 
nejüknek is ritkán mondják el, 
hogy szeretik, pedig ez ma még 
lehetséges lenne. Kislányaikra 
sincs elég idejük az apáknak, 
pedig annyi mindent kellene 
velük megbeszélni, mielőtt 
szinte észrevétlenül kinőnek a 
családból. 

Köszöntőnek készülne ez a 
pár szó, de - szerinte - nehezen 
sikerül! Amíg a nő minden 
mozdulatában tükröződik a 
szeretet, ez a férfiakban csak 
„csikorog"'. A férfi az ész, a nő a 

van, ők büszkék az édesanyjuk-
ra. 

- Melyik a legkedvesebb 
nótája? 

- A mindenkori polgármes-
tereké: „Ne szidjatok soha en-
gem...!" De lehet, hogy egyszer 
ezt felváltja majd egy másik: 
„Nem tudom, az életemet hol 
rontottam én el!" 

- Van-e anyagi vonzata a 
fellépéseknek? 

- Nincs. Jótékony célú ren-
dezvényeken veszek részt. En-
gedélyem határidő nélküli, addig 
élek vele, amíg igény van rá. 

Köszönöm Marikának eze-
ket a kedves szavakat, főleg Murányi Zsigmondné műsorával szórakoztatja az ünnepelteket 

dallam. Évente egyetlen férfinap kellene Utána kezdtem hangképzést és zeneelméletet üyea n ehéz helyzetben, amikor a kuncsorbai 
mindössze, azt a nők igazi ünneppé tudnák tanulni a megyeszékhelyi ének- és zeneta- belvíz-problémák miatt szinte csak erre a 
varázsolni. Nekik nem áldozat a szeretet nároktól. Ezzel párhuzamosan Túrkevén délutánra cserélte fel a gumicsizmát cipőre, 
vállalása, hiszen mesterei ennek! Annak Ábrahám Miklós nótaénekes dalokra és hogy közénk jöjjön ünnepelni, 
ellenére sugározzák környezetükre, hogy előadásmódra tanított. Ez most is tart. O a MEOSZ vezetői és tagjai pedig köszö-
századunk adós nekik a viszonzással, segít még mindig a felkészülésben. 1992 óta nik az összes közreműködő segítségét és 
J3oldogságnyújtó képességükért fogadják a rendelkezem működési engedéllyel. Nagyon adományait: Murányi Zsigmondné polgár-
férfiak köszöntő szavait!" - fejezte be gon- szeretek énekelni, ezzel vezetem le a hivatali mesternek, Benedek Zsoltnak, az Iskola-
dolatait Wellmann József. munkával járó sok feszültséget. konyha és Tálalókonyha dolgozóinak ingye-

Kovács László alpolgármester a város -Hol szokott fellépni? n e s munkáját, a Kölcsey Ferenc Általános 
vezetősége és saját nevében üdvözölte hall- - Öt év óta rendszeresen szerepelek az iskola igazgatójának a terem térítésmenetes 
gatóságát, és sok örömöt kívánt nekik csa- ÁFÉSZ nyugdíjas találkozóin, az augusztus átadását, Koller Ferenc kertésznek a j utányo-
ládjuk, gyennekeik körében. 20-i tűzijátékkal kapcsolatos rendezvénye- s a n szállított gyönyörű virágokat, valamint a 

A műsorról - elég rendhagyó módon - a ken,, az elszármazottak találkozóján..., hogy 
kuncsorbai polgármesternő: Murányi csak a legfontosabbakat említsem. 
Zsigmondné Marika gondoskodott. Benedek - Felelősségteljes munkakörben dolgo-
Zsolt zenekíséretével nótákat énekelt, magá- zik. Korábban tanácselnök volt, most kar-
val ragadva közös éneklésre az ünnepelteket madik ciklusban polgármesteri Hogy győzi 
is. A lélegzetvételnyi szünetben - pihenés idővel? 

„Kapocs a Mozgássérültekért" törökszent-
miklósi alapítványától érkezett összeget. 

(Hajnal Jné) 
Fotó: Ladányi Istvánné 

„HOL A TOJÁS, 
Idén második alkalommal írt ki tojásfestő pályázatot gyermekek 

számára az Apáról Fiúra Alapítvány. 
Tavaly a felső tagozatosok versenghettek hímes tojás készítésé-

ben, idén az alsós korosztály. Úgy tűnik, a 6-10 éves gyerekek köré-
ben nagyobb sikert aratott a kiírás. Az alapítvány elnöke, Molnár 
Anett szerint ebben az évben jóval több és érdekesebb húsvéti tojás-
ból rendezhettek kiállítást, mint a múlt évben. A legkülönbözőbb 
helyekről (Karcag, Jászapáti, Szolnok, Tiszaug, Kétpó) érkeztek a 
kiállítási tárgyak. 

Az apró kezek közül csodálatosabbnál csodásabb, különlege-
sebbnél különlegesebb munkák kerültek ki a legkülönfélébb techni-
kákkal elkészítve. A kiállításra látogatók láthatnak berzselt, batikolt, 
kézzel festett, karcolt és fonallal, textillel, selyempapírral borított 
tojásokat. Volt, aki tréfás kedvében toll, textil segítségével állatfigu-
rákká varázsolta a tojást. 

A tojásdíszítés után érdeklődők a gyermekmunkákon kívül való-
di mestermunkákban is gyönyörködhettek, A törökszentmiklósi 

PIROS TOJÁS?" 
születésű Erdei Lajosné Dabasról hozott hálós tojásai nagy tetszést 
arattak, csakúgy, mint az ifjú testvérpár: Rédai Noémi és János 
különleges, többféle technikával készült munkái. 

A kiállítást március 31-én Szabó Antal, a Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője nyitotta meg. Beszédében sok húsvéttal, tojással, 
tojásfestéssel kapcsolatos érdekességgel ismertette meg a hallgató-
ságot. A megnyitó ünnepséget Annus Dóra (Kölcsey) népdalcsokra 
színesítette. 

Végül az Apáról Fiúra Alapítvány elnöke Erdei Lajosné segítsé-
gével kihirdette a zsűri döntését, amit a gyermekek már nagy izga-
lommal vártak. Nagy örömükre szinte mindenki ajándékot kapott. A 
dobogósok könyvjutalomban részesültek, a különdíjasok oklevelet és 
ezúttal egyszínű, de ehető csokitojásokat vihettek haza. 

A zsűri az alábbi gyermekek munkáit ítélte legjobbnak: I. Nagy 
Szilvia (Kuncsorba), H. Major Balázs (T.miklós), EH. Senográczky 
Zsófia (Jászapáti) 

V. M. 
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Őszinte beszélgetés Dienes Eszterrel 
E nap nem csupán nagy költőnk, József Attila születésnapjára való méltó megemlékezést jelent Április 11-e im-

már 35 éve (1964 óta) a magyar líra szép ünnepe, a haladó költészet jeles napja. 

Idei költészet napi írásunk a városunk-
ban élő és alkotó Dienes Eszter költőről 
szól. Kettős okból kezdeményeztük a vele 
való és főként róla szóló beszélgetést. 

Egyrészt szűkebb pátriánkban ma is ő az 
egyetlen, aki bár nem hivatásosként, de 
valahol mélyből elhivatottan irodalommal, 
ezen belül elsősorban költészettel foglalko-
zik. És teszi ezt immár két évtizede, rend-
szeresen publikálva napilapokban, folyó-
iratokban, időnként rangos sajtóorgánu-
mokban is. A másik indok, hogy életkorá-
ban (is) egy szép, kerek évszámhoz, a félév-
százados jubileumhoz érkezik a sokak által 
legszebbnek tartott május hónap legelején. 
Lapunk mui\katársai és bizonyára nem túl 
nagy merészség ha így fogalmazom, az 
olvasók nevében is kívánjunk elsőként: 
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, DIENES 
ESZTER! 

Ez a két kerek évforduló, írhatnám úgy 
is kettős jubileum némi visszatekintésre 
késztel. 

- Úgy tudom, hogy első vers-
próbálkozásaid életednek egy elég nehéz 
periódusában születtek, amely persze bizo-
nyos mértékig meghatározta a verseid 
témáját, hangulatát, stílusát 

- Igen, ez tagadhatatlan, és ezt sosem 
szégyelltem, mint ahogy a koromat is bátran 
vállalom. Azok a kezdeti versek a gyermek-
korommal, a szüleimmel, a múltammal 
foglalkoznak, szomorú életemet, hányatott 
sorsomat tükrözik. 

Persze ezek ettől még nem voltak jó 
versek, s én ezt valahol éreztem is. Jó pár 
évnek el kellett telnie, hogy a bennem 
kialakult igényszintnek is megfelelve el 
meijem küldeni néhány munkámat megje-
lentetésre. A Jászkunság, a Szolnok Megyei 
Néplap (ahol Valkó Mihály nagyon szere-
tett), a Forrás, a Mozgó világ, a Palócföld 
stb. rendszeresen közölte verseimet, én meg 
a fiókomban gyűjtögettem a kész írásokat; 
rendezgettem, válogattam, selejteztem őket, 
titokban gyűjtögetve egy kötetre valót. De 
nagyon hosszú idő után mertem csak előho-
zakodni a végül is 1995 végén, a Jászkunság 
tűzetek önálló számaként megjelent 
„kötettel", amelyet Körmendi Lajos pártfo-
góm szerkesztett. 

- Akkoriban erről többen elismerően 
nyilatkoztak. Méltán, hiszen valóban érett, 
sajátos hangú Dienes-versek kerültek az 
olvasó kezébe. Igaz, kissé megkésve írtak 
róla többen is, és sajnos (a füzet jellegéből 
adódóan) elenyészően kis példányszámban, 
nem pedig hivatalos kereskedelmi forga-

lomban, ami beszűkítette a terjesztés lehető-
ségét 1990-től megromlott egészségi álla-
potod miatt föl kellett adnod a népművelői 
ili könyvtárosi munkát Azóta több időd lett 
volna írni, de betegséged bizony gyakran 
közbeszólt 

- Igen, a kötet, a Mosolymaradék meg-
jelenése után egy-két év csendesebb, kevés-
bé termékeny időszak következett, de kb. 
egy éve ismét a régi energiával dolgozom, a 
különböző országos folyóiratokban újra 
találkozhatnak a verskedvelők a nevemmel 
és írásaimmal. 

- Áljunk meg ennél az utolsó évnél 
Nyugodtabban alkotsz, s mint mondtad, 
termékenységed is felülmúlja az előző éve-
két Mit jelent ez konkrétan? 

- Olykor hetente két-három verset is 
írok. 

- Változott-e a téma, vagy egyáltalán a 
versek hangulata? 

- Ez nagyon érdekes, és örülök, hogy 
megkérdezted. Ugyanis az történt, hogy 
rájöttem, humorom is van, s egyre több 
olyan verset írok, amelyben megjelenik a 
szatíra, a humor. 

- Van-e más változás is a költészeted-
ben? 

- Sok az istenes versem is, de ez nem 
azt jelenti, hogy vallásos lettem. Én állan-
dóan perlekedem az Istennel. Jézust, mint 
történelmi személyiséget elismerem, hi-
szem, hogy létezett, de Isten inkább csak 
akkor jut eszembe, ha betegen fekszem az 
ágyban, s ott is úgy gondolok rá, hogy miért 
büntet engem. 

- Ezek az újabban íródott versek hol 
jelennek meg? 

- Az elmúlt három évben mindössze az 
Ezredvég c. folyóiratban publikáltam. Ott 
egy évben mindössze 3-4 vers jelenik meg 
egy-egy alkotótól. 

Bizony mostanában kezdem összeszedni 
magam. Újabb folyóiratok után kellett 
néznem, inert saját bőrömön tapasztaltam, 
hogy könnyen elfelejtik az ember nevét, ha 
nem jelenik meg. (De hát ez talán termé-
szetes is.) Az idén már szerepeltem a Moz-
gó Világban, a Parnasszusban és a Hitel c. 
folyóiratban. Talán ez utóbbira vagyok a 
legbüszkébb. Az idei februári számban négy 
versem olvasható. 

-Alakidnak tehát a kapcsolataid. 
- Igen, de éppen ezzel összefüggő, amit 

nagyon fájlalok. Amióta megszűnt a Jász-
kunság irodalmi rovata és a Néplap művé-
szeti rovata, itt a városban nem nagyon 
juthatnak hozzá az érdeklődők a verseim-

hez. A Mozgó Világ-ot kivéve a városban 
nem hozzáférhető egyetlen olyan folyóirat 
sem, ahol az utóbbi időben megjelentem. 
Tehát nem kapható újságárusnál, de nem 
található meg a könyvtárban sem. 

- Én azt hiszem, hogy a Jászkunság és a 
Néplap irodalmi rovatát sokan hiányoljuk 

- Sok egyszerű ember olvasta ezeket. 
Többen is megszólítottak már, akik szemé-
lyesen is ismernek, hogy kedveském, de 
régen olvastuk a versét, mi van magával. 

- Sajnos nem tehetünk egyebet, csak 
abban reménykedünk, hogy a lapkiadók 
belátják, szükség van az ilyen jellegű művé-
szetei ismeretterjesztésre, és talán újra 
vállalják ezt a szép és nemes feladatot 

~ Nekem ez nagyon sokat jelentene. 
- Emlékszem, egy-két prózai visszaem-

lékezésed is napvilágot látott Ilyet már nem 
írsz? 

- Az utóbbi időben tényleg nem írtam, 
csak verset, de élénken élnek bennem ezek 
a kunhegyesi, gyermekkori élmények, és 
szeretném őket megörökíteni. Persze a 
prózaíráshoz nagyobb elszántság, jóval több 
idő kell, de talán lesz még rá módom. 

- Mi a véleményed, kell-e manapság a 
vers? 

- Igen, kell, ebben biztos vagyok. A 
nyolcvanas években azt mondták rám, hogy 
túl szép verseket írok, megszépítem, ideali-
zálom a valóságot. Rímbolond voltam, 
kidíszítettem a verseimet rímekkel, s ez 
nem volt divat az akkori időben. S mit ad 
Isten? A mostani fiatal költők is ilyeneket 
alkotnak, tehát újra értékelik az ilyen mü-
veket, így aztán én is írhatom nyugodtan a 
szép, rímes verseimet. 

- Tervezel-e újabb kötetet, főleg azok 
után, hogy újra többet dolgozol? 

- Igen, s úgy gondolom, hogy a régi kö-
tet lenne az alapja egy újnak, amit pedig 
azóta írtam, azt szépen közé válogatnám. 
Éppen az általad említett kis példányszám 
miatt szeretném, ha az új kötet a régi verse-
ket is tartalmazná, s persze jó lenne, ha egy 
komolyabb, időtállóbb külalakkal, színvo-
nalas kiadásban jelenne meg. Ennél többel 
mit is kívánhatnék. 

- Milyen segítségre számíthatsz a ki-
adásnál? 

- A Szolnok megyeieket most felkarolta 
Serfőző Simon, a Felsö-Magyarország Ki-
adó elnöke. Benne nagyon bízom, de más 
támogatónak is nagyon örülnék. 

- Kívánom, hogy terved mielőbb valóra 
váljon! 

F. K. I. 
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A Karmazsin - ház 

Májusban kinyílt a bazsarózsa teste, 
Lilike néni tánctanár ablakból leste, 
kezében olló, s egy éjjel 
levágta mind a rózsát 
a Karmazsin-ház tágas udvarán. 

Júliusban Füred kutyánk 
megharapta Kiss Jóska fiilit. 
Fáj, kérdeztem tőle, 
s rácsókoltam egy picit, 
a Karmazsin-ház tágas udvarán. 

Akaszd föl magad a körtefára, 
mondta részeg apámnak anyám, 
s én soha többé nem szedtem körtét 
a Karmazsin-ház tágas udvarán. 

Igen, igen! Egy pohár bor után, 
Kiss Jóska, apám és anyám, 
Lilike néni tánc- és illemtanár 
ülnek, állnak, élnek, 
eleresztik hangjuk a szélben 
a Karmazsin-ház tágas udvarán. 

Elutaztam a Karmazsin-házhoz, 
álltam az udvaron. 
Apám, anyám halott volt nagyon. 
Eltűnt Lilike néni, véle az illatok. 
Jóska is halott. 
Imádkozni kezdtem 
a Karmazsin-ház tágas udvarán. 

Lukács Csaba pontrajzos képe 

BEMUTATKOZIK AZ AMATŐR MUVESZEK 
KLUBJA 

Városi Amatör Képzőművészek Klubja 
alakult márciusban a Városi, Művelődési 
Központban. Vezetője yPató j Róza, 
Törökszentmiklósról elszármazott ; szob-
rászművész. Első foglalkozásukat - 19-éli 
tartották. Többen is megragadták ezt a le-
hetőséget az önképzésre, az esetleg „gyenge 
alapok" megerősítésére. 

így Pintérné Farkas Éva is, aki 1996 óta 
fest tájképeket, fantáziaképeket. Olajjal, 
temperával dolgozik. Mindig vonzotta 31 
kultúra, a Debreceni Vasutas Nyugdíjas 
Klub képviselője volt a helyi Vasutas Klub-
ban. Jönni akar minden foglalkozásra, ezzel 
is biztosítva előrehaladását. Válogatást is 
hozott munkáiból, ezekből közlünk itt egyet. 

Lukács Csaba szolnoki. Vagyonőr, de 
jelenleg csak jövedelempótló támogatást 
kap. Megnövekedett szabadidejét nem is 
fordíthatná hasznosabbra, mint képességei 
fejlesztésére. Rendszeresen el fog jönni a 
szakköri foglalkozásokra is. Éppen egy 
portrét készített igen nagy odafigyeléssel, de 
bemutatkozásként magával hozta csodálato-
san szép „pontrajzos" alkotásait is. Két éve, 
júniusban három képével szerepelt a cso-
portos kiállításon. Mindössze pár éve fog-
lalkozik képzőművészettel. 

Modellje is tagja a klubnak: Balogh 
Károlyné Gortva Éva. Nem régóta fest, 
öröklött tehetségét szeretné fejleszteni. 
Jászalsószentgyörgyi születésű nagybátyja: 
Galántai József a „Jászság festője" volt. 

Tusják Edit a Bethlen Gábor Református 
Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Átla-
ga 4-5 között van. Képzőművészeti szakkö-

zépiskolába készül. Pató 
Róza művésznő irányításá-
val most kockológiával 
foglalkozott, sikeresen. A 
művésznő megállapítása 
szerint: a „sík lapon testet 
tud ábrázolni a térben". Edit 
most csak egyedül jött. 
Ikertestvére, Judit is hasonló 
ambíciókat dédelget, de ő 
aznap betegen feküdt otthon. 

A Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskolából is érkezett 

egy ügyes kezű kislány: a harmadik osztá-
lyos Tóth Tímea Dorisz. Nagyon érdekli a 
képzőművészet. Szeret (és tud is) rajzolni. 
Egyelőre csak hobbynak gondplja, de majd 
kialakul a jövő! Ötös, négyes tanuló, még 
bánni lehet belőle. 

A szakkör látogatója volt egy 
fegyvemeki fiatalember is, aki nevének 
elhallgatását kérte. Tájékozódni, beszélgetni 
jött a szakavatott vezetőhöz. Segítségével 
„célirányzott' fejlődést" szeretne elérni a 
munkában, ami önerőből csak igen hosszú 
idő után sikerülne. Vonzza még a közös 
alkotás öröme is. Érdeklődési területe a 
kisplasztika és a festészet. Vegyes techniká-
val készült „Erdei lak" című képét megcso-
dáltuk. 

Farkas János tájképfestő nem tősgyöke-
res miklósi, csupán negyven éve lakik itt. 
Foglalkozása kovács. MÁV nyugdíjas. Apai 
ágon ikonfestő őssel dicsekedhet. 86 éves 
nagybátyja Nagyváradon őrzi a családi ha-
gyományt. Farkas János kb. harminc fest-
ményt mondhat magáénak. Képeit nem 
árusítja, de ajándékozott már belőlük. Több 
kiállításon szerepelt, így 1997 júniusában a 
közösen rendezett miklósi bemutatón, majd 
Karcagon, Túrkevén és Kuncsorbán. Sok 
vázlata van, de ő már csak otthon dolgozik, 
amikor kedve van hozzá. Tűzzománccal is 
próbálkozott Jászberényben, de itthon nincs 
rá lehetősége. Kedves emléke a zebegényi 
családi szabadidő tábor, ahol a szervezők 
évről évre lehetőséget biztosítottak az alko-
tói képességek kibontakozására. 1986-ban 
harmadszor utazott oda feleségével, aki 
levélmintás térítőkét és alátéteket készített, 
amíg a családfő a festmények számát gyara-
pította. Egy alkalommal a TV filmet készí-
tett róluk, de nem tudják, mikor és hol 
mutatták be. 1981-ben Szemadam György 
volt a táborvezetőjük. 

A klubtagok nem találkoznak minden 
héten. Legközelebbi összejövetelük április 
30-án, pénteken 14 órakor lesz a Művelődé-
si Központban. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. 

(Hajnal Jné) 

Pintérné Farkas Éva egyik festménye 



Húsz napon át tartottak, kb. száz kórus részvételével az Éneklő Ifjúság Jász-Nagykun-Szóinok megyei bemutatói. Ezek zárása-
kent Törökszentmiklóson találkoztak március 26-án Fegyvernek, Kunhegyes« Szajol cs városunk énekszerető, lelkes kórusai a pódi-
umteremben, hogy megmutassák tudásukat egymásnak és az érdeklődőknek 

Bakk Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket. Örömét fejezte 
ki afelett, hogy megyeszerte fokozódik az érdeklődés e rendezvény iránt. 
Az éneklés szeretete cs képessége megvan a magyar emberekben, de ezt 
népszerűsíteni kell! A zenei nevelés gyermekkorban kezdődik, és megala-
pozása az iskola feladata. Beethoven szerint a zene magasabb megnyilat-
kozás, mint minden más. 

A polgármester utalt a Kultúra Napjának fontos és megtisztelő ese-
ményére, amikor a Béke Mezőgazdasági Szövetkezet korábban is kitün-
tetett Népdalköre harmadszor vehette át az ARANY PÁVA-dijat. Kell az 
utánpótlás! A fiataloknak be kell állni közéjük, de ehhez nagyon fontos a 
zene és az éneklés szeretete. Nagy szerepe van ebben a pedagógusoknak, 
„Sokszor egyetlen élmény egy életre megnyitja a fiatal szivet" - zárta 
Kodály Zoltán szavaival köszöntőjét a polgármester. 

Az idei bemutató műsorainak összeállítása Bárdos Lajos születés-
napja jegyében történt. A helyi Kölcsey Ferenc Általános Iskola énekkara 
nyitotta meg a sort, Csirmaz László karnagy vezénylésével. Mezőtúri 
népdalcsokor, Szép dallam, szállj! - és Bárdos L. - Luki» L.: Bika viadal 
c. müve hangzott cl. Ok az idén nem kertek minősítést, a sporttagozatos 
iskola próbalehetőségei korlátozottak. Műsoruk annak ellenére nagy 
tetszést aratott. 

Utánuk Fegyvernek következett. Az Altalános és Szakiskola énekka-
rát Kovács Zoltán karmester vezette, ő volt a zongorakísérő is. A 
fegyvemekiek évről évre visszatérő vendégei a bemutatónak. Műsorukon 
Bárdos Lajostól az Anyóka című szerzemény szerepelt, „A víg molnár" és 
a „Messze földön" című müvek mellett. 

A szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola énekkara először járt ná-
lunk. Nagyon szép műsort hoztak. Népdalcsokor, „Pletykázó asszonyok", 
ismeretlen szerzőtől a Dona nobis pacem, egy Balázs Árpád mű és Bárdos • V'.... -,v • - • V V.-C 7. •; • 

L. egyik kánonja hangzott fel Markó Zoltánné vezényletével cs Búkor 
Erzsébet zongora kíséreté vei. 

A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Általános Iskola énekkarát 
Vargáné Egyed Ildikó vezényelte. Zongorán kísért Kormos Sándor. Szár-
nyalt a „Glória" (Gebhardi-Lukin L.: Béke c. dala), népdal csokor Kodály 
Zoltántól, válogatás Bárdos L. Kicsinyek kórusából és Balázs Árpád 
Tavaszébresztője. 

Kunhegyesről is először érkeztek énekesek: a Dózsa György úti Ál-
talános Iskola kórusa. Azonnal rekordot döntöttek: legnépesebb az ö 
énekkaruk volt, benne fiúk is, szép számmal! Bartók Béla. Kodály Zoltán 
és Bárdos Lajos feldolgozásaiból adtak elő. Nagy Tibor tanár vezetésével. 

A Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános és Szakiskola leg-
kisebbjeit Pásztor Andrásné tanárnő szólaltatta meg. Szabolcsi népdal-
csokor. Bárdos L. müvek és egy Gárdonyi feldolgozás szerepelt műsoru-
kon. Minősítést nem kértek, csupán az éneklés öröme vezette oda őket. 

A zsűri tagjai: Molnár Éva. a Bartók Béla Kamarakórus karnagya. 
Kovács Andrásnc megyei cnck-zcnc szaktanácsadó és Buday Péter kar-
nagy. a KOTA alelnöke voltak. Döntésük a legnagyobb elismerést tük-
rözte. Ugyanis, véleményük szerint „mindenki dobogós lett. a maga 
módján". Bronz minősítést nem is adtak ki. Az értékelést nem kért két 
iskola elismerő oklevelet kapott. 

A legyvernekieknck ezüst minősítés jutott, a kunhcgycsicknek és a 
helyi Hunyadi Mátyás Általános Iskolának arany, a szajoliak pedig szin-
tén arany minősítést kaptak, dicsérő oklevéllel együtt! 

A nézők nevében gratulálunk az összes szereplő gyermeknek és fel-
készítő tanáraiknak! Köszönjük a szép élményt, amihez az ő fáradozásaik 
által jutottunk, és velük együtt örülünk a sikerüknek. 

(Hajnal Jné) 

EGYÜTT A CSALÁDDAL 
örvendetesen növekszik városunkban a 

különböző szintű oktatási intézmények által 
szervezett nyílt napok, a szülőkkel ill. a leendő 
tanítványok szüleivel (családjával) kapcsolatot 
kereső összejövetelek száma. 

Többféle szempontból említésre méltóak 
ezek az események, hiszen céljuk nem csak 
információnyújtás, tájékoztatás, de 
a családokkal közős, tartalmas és 
hasznos szabadidős foglalkozások 
szervezése is. 

A Damjanich úti Óvoda „Tüzet 
viszek" alapítványának munkatár-
sai éves programjuk összeállításá-
val célul tűzték ki a hagyomány-
ápolás és teremtés mellett új szoká-
sok, szokásrendszerek, viselkedési 
formák kialakítását, s nem utolsó 
sorban a család felelősségérzetének 
erősítését. 

Legutóbbi közösségi. írhatnám 
úgy is, családi napjuk március 26-
án zajlott amikor együttesen 
készülhettek a húsvéti ünnepekre 
három generáció képviselői, 
ugyanis a szülők, nagyszülők, 
testvérek mellett a nagyszülők is 
aktív résztvevői ezeknek az örömteli és sokáig 
emlékezetes alkalmaknak. 

A rendezvény szinte egcsz délelőtt tartott, 
folyamatosan jöhettek az érdeklődők a 8 óra 20 
perctől 11, 30-ig megjelölt időben szabadon 
választva meg a számukra legkedvezőbb idő-
pontot. 

Együtt dagaszthatta, gyúrhatta, formázta a 
tésztát gyermekével a GYES-cn vagy éppen 
munkanélkülit! lévő anyuka, de szívesen jöttek a 
nagymamák is, és persze a kistestvér is jól 
szórakozott az óvodában, mert játszhatott szá-
mára újszerű játékokkal, mesét hallgathatott, 
ismerkedett az óvodai légkörrel. 

Készülnek az ünnepi díszek 

A közepsős és nagycsoportos ovisok a ka-
lácssütés. a tojásfestés, illetve a húsvéti díszké-
szítés közül választhattak, de persze akadt 
olyan, aki ebben cs abban is próbára tette 
ügyességét. A legkisebbek inkább csak szemlé-
lői voltak az eseményeknek, de a kiscsoportos 
szülők tevékenyen részt vettek a „munkában". 
Az, hogy a kilincsek tésztától ragadlak, hogy a 

gyerekek kipirult arca íulig maszatos volt. most 
senkit sem zavart s a sikerélmény: az elkészült 
briós, a színes tojás vagy ablakdísz mindenkivel 
feledtette a munka közbeni és utáni kisebb 
rendetlenséget. 

Az ilyen nagyobb közösségi együttlétek a 
családon belüli összetartozást is erősítik, de az 

óvodával való kapcsolat szorosab-
bá tételén, szélesítésén túl a csalá-
dok közötti viszony alakításában, a 
lakókörzetek életében is mérhetően 
jótékony hatásúak. A résztvevők 
örömmel vitték haza a sikeresen 
kipróbált receptet, illetve az ünnep 
színesítésében, szebbé tételében 
szerepet játszó itt készüli kelléke-
ket: a hagymahéjjal festett tojást, a 
tavasz színeit felvonultató eleme- t j 
ket. 

A családdal közös délelőtt 50-
60 főt mozgósított s aki itt járt, az 
nemcsak várja a következő ilyen 
összejövetelt, de bizonyára olyano-
kat is elcsalogat majd legközelebb, 
akik most nem éltek ezzel a lehető-
séggel. 

Az óvoda idei közösségi prog-
ramja gazdag, változatos. Szerepel benne 
gyerobik, óvodai piknik, sárkánykészítés, közös 
kirándulás, stb., de igény szerint még tovább is 
bővíthető a rendezvények sora. Az óvoda part-
ner mindenben, amiben segíteni tud. s ami az 
emberibb életet szolgálja. 

F. K I. 



Gácsi Barna és Kollár Angelika bemutatkozása a Pincegalériában 
Március 14-én - vasárnap - az ünnephez kapcsolódóan nyílt meg a két ifjú tárlata a Művelődési Központ Pincegalériájában. A 

szerzők (cs a rendezők) néhány képzőművészeti alkotást állítottak ki a nagyközönségnek, amely április 4-ig volt látható az érdeklő-
dők számára. Üdvözlendő Ötlet, mely szóljon a kitalálóknak és a kivitelezőknek. Az alkotásokkal megtelt galéria egy kedves kis oázis 
benyomását keltette a mezővárosi, alig-alig polgárosodó létünkben. 

H Tóth László alpolgármester meg-
nyitójában találóan mondta, hogy a kiállí-
tott képek és szobrok megmaradnak az 
utókornak, örök értéket képviselnek. Akár 
például is szolgálhat a mai ifj óságnak. Per-
sze nem feltétlenül szobrot, vagy festményt 
kell alkotni: annál inkább valami maradan-
dót. és értékeset. 

Gácsi Barna (30) a pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem Művészeti Karán 
most harmadéves szobrász. Az általánost a 
városban végezte, majd a Székácsban érett-
ségizett. Egy évig Budapesten dolgozik egy 
öntödében, ahol a köztéri szobrokat 
^készítették". Jelentkezik a Képzőművészeti 
Főiskolára, sikertelenül. - Most már tudom, 
hogy ez egyáltalán nem baji — jegyzi meg tíz 
év távlatából. - Egyébként is későn érő típus 
vagyok, s nem bántam meg, hogy a sorsom 
így alakult. 

Közben idehaza dolgozott, persze szob-
rászkodott is. Huszonhét éves volt, amikor 
festő-szobrász növendék lett. Mestere, pél-
daképe Bencsik István Kossuth-díjas szob-

rászművész. (Ö készí-
tette volna az első 
variációban tervezett 
Nemzeti Színház 
tömbje elé elgondolt 
két nagyméretű alko-
tást.) 

A kiállított alkotá-
sok között ott van a 
„kályhától való elin-
dulás^ három 
„terméke" (Vili bácsi, 
Nagybátyám, Csikós 
Károly), melyek figu-
rálisak, gipszből és 
bronzból. Az újabb 

időkből szánnazóak (Kavicsok, Részeg 
kacsa) mészkőből csiszolt forma-játékok, 
etűdök, bájos technikai bravúroskodással 
elegyítve. Különleges a két cseresznyefából 
„faragott" (Gyermek született, Vágyódás) 
alkotás hangulata. 

Kollár Angelika (25) Martfűn nevelke-
dett, majd a Bercsényiben érettségizett. Ezt 
követően Budapestre kerül, ahol a Leonardo 
Alapítványi Iskola hallgatója, ötvösséget és 
aranymüvészetet tanul. Beiratkozik az Ipar-
művészeti Főiskola előkészítő tagozatára: itt 
szintén az ötvösséget „gyakorolja". Követ-
kező állomása az egri Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola rajz és vizuális kom-
munikáció szaka, ahová sikeresen felvételi-
zik, s ez évben fog végezni. Tanára, mestere 
Földi Péter Munkácsy-díjas festő, akitől 
nagyon sok segítséget kapott. Ugyanígy 
hálás a szintén Munkácsy-díjas Nagy B 
István tanszékvezetőnek a szakmai támoga-
tásért. 

Kiállított festményei technikailag ha-

3. SZ. FALUGAZDÁSZI KÖZLEMÉNY 

Értesítjük a Tiszteli Gazdálkodókat, hogy az agrártermelési támogatások igényléséhez szükséges RE-
GISZTRÁCIÓ ( Nyilvántartásba vétel) elvégzésének határideje meghosszabbításra került. így azt 1999. 
május 31 -ig kell elvégezni. Ugyanígy a földalapú támogatások igénylésének határideje is május 31. 

A támogatás igénylésének változatlanul feltétele (őszi és tavaszi vetéseknél egyaránt) 
a) fémzárolt vetomagszámla 
b) az értékesítési szerződés vagy nyilatkozat a megtermelt tennék saját gazdaságban történő felhaszná-

lásáról 
c) a vetomagszámla (ÁFA nélküli) nettó értékét, miit rág)-a és növényvédő szer nettó számlaértékével 

kell kiegészíteni az igényelt támogatás összegéig 
d) a / 7 AK alatti földek utáni támogatás igénylése a támogatott növényekre járó támogatással egyidőben 

igényelhető 
e) az olajnapraforgó is bekerült a támogatott növények körébe. 
Továbbra is igényelhető a 20.000 Ft/db tehénlétszám-tartási támogatás magyar tarka. húshasznú és 

vörös F l-es tehénállományra. Új mezőgazdasági gép vásárlásához 25 %-os vissza nem téríten-
dő állami támogatás igényelhető továbbra is. Folyamatosan történik a Hivatalban az őster-
melőt igazolványok megújítása 1999 évre. 

Ügyfél fogadás ideje: hétlö-szerda-csütörtök 8-17 óráig, kedden 8-12 óráig. 
Helye: Mg. RT központi iroda, Törökszentmiklós, Almásy út 6 Tel.: 56/392-805. 

sonlóak, s közösek abban is, hogy gondol-
kodtatnak. Már a címükkel is (Nő-szirom, 
Víz-ió, Világ-virág, metamorfózis, Fényrit-
mus). Az alkotó lágy és feszült vonalakkal 
Játszik", hamionizáló, hideg és meleg 
színekkel „beszél", síkokat és tereket visz át 
egymásba. Mindezeket plasztikusan jeleníti 
meg. 

Gratulálunk mindkettejüknek, sikereket 
kívánunk művészi pályájukon! 

(H. M. Fotó: Árvái) 

A kucsma 
Ötödik emeleti kórházi osztály. A fo-

lyosón egy idősebb beteg férji közeleg kissé 
csoszogás járással Szürkecsikos pizsamája 
felett kékcsíkos frottirköpenyt visel, lábán 
zártfejii papucs, s a fején egy valódi bá-
ránybőr kucsma. Kissé megmosolyogtató a 
helyzet, s önkéntelenül is számra tolul a 
kérdés: 

Talán fázik a bácsi feje? 
A megszólított jóságos, szelíd tekintetű, 

mélyen barázdált arcú, jó hetvenes. Bal 
keze hüvelyk és mutató ujján nikotin-
sárgaság, illetve nem is sárgaság, inkább 
barnaság. Mint később megtudomt a szinte 
tövig szívott cigarettát legtöbbször saját 
ujjai közt nyomta el Jani bácsi„ 

- Története van ennek, kedves -
mondja barátságosan, nem sértődve (de 
talán nem is lepődve) meg a kérdésen, s 
mesélni kezd. - Amikor hazajöttem a bábo-
mból, már szeptember közepén jártunk, s 
bizony tényleg fázott a homlokom. Akkor 
megfogadtam, hogy ha csak módom lesz 
rá, én le nem veszem a fejemről a sapkát, 
amig olyan az idő. Ezt a mai napig be is 
tartom. Csak Szent György napján, azaz 
április 24-én kerül le rólam a kucsma, 
melyet Szent Mihály nap körül, vagyis 
általában szeptember végén-október elején 
a fejemre teszek. Persze nem alszom benne, 
de öltözéskor az ing után már ez követke-
zik, s éjszaka is a kezem ügyében tartom. 
Sokat szenvedtem a háborúban a hidegtől, 
ott bizony jól jött volna egy meleg fejfedő, 
ami ráadásul még kispárnaként is szolgál-
hat. Hát ezért ragaszkodom én a kucsmá-
hoz. 

Lassan melegszik az idő, nemsokára itt 
lesz Szent György napja. Bízom abban, 
hogy Jani bácsi most is nyugodtan leteheti 
(pihenni) a meleg kucsmát, s lecserélheti 
egy könnyebb fejfedőre. 

F. K. I. 



EGY OLDALNYI" BÉKE 

Hallott már a Kedves Olvasó 
Sri Chinmoyról? Nos, a nemzetkö-
zileg elismert 67 éves - bengáli 
származású, Ne>v Yorkban élő -
békeálmodó és bókekereső napja-
inkra az emberiség egységének 
jelképévé vált. Számtalan kezde-
ményezést indított útjára a zene, a 
művészetek, az irodalom (1250 
könyve jelent meg) és a sport 
területén (atléta és súlyemelő: 
hihetetlen belső erejének köszön-
hetően saját testsúlyának kétsze-
resét emeli fel). Fajra és vallásra 
való tekintet nélkül emberek 
millióit ösztönzi egy békés egység-
világ létrehozására. Neve is ezzel a 
törekvéssel fonódott Össze, csak-
úgy, mint Teréz anyáé a menhe-
lyekkel és korházakkal 

1989-ben jött létre a Sri 
Chinmoy Békevirág Program. 
Nevét az emberek szivében virágzó 
békéről kapta. Számos résztvevője 
más programokhoz is csatlakozik: 
többek között a 7 perc Csend a 
Világbékécrt, a Világ-Harmónia 
2000, vagy a Béke Irodalmi Ver-
senyhez és a Világbékefutáshoz. 11 
ország között hazánk is tagja a 
Békevirág Nemzeteknek. Dr. 
Hámori József, a Nemzeti Kultu- Chinmoy, a békefilozófus 

rális Örökségek Minisztériuma 
vezetőjének ajánlásával és támo-
gatásával 1998 novemberében 
csatlakoztunk, a hivatalos beikta-
tás egy békekoncert keretében ez 
év március 4-én volt Budapesten, 
az Erkel Színházban. Az esemé-
nyen részt vett Sri Cinmoy is, aki 
ez alkalommal üzenetet küldött a 
magyar népnek. 

A megalakulás óta több, mit 
800 földrajzi pontot ajánlottak fel 
jelképesen a békének Ezeket 
emléktábla állításával felavatják, 
úgy> hogy minél több ember lát-
hassa, és inspirációt kapjon tőle 
egy jobb világ létrehozására. 
Hazánk területén pl. a Népstadi-
onban, Gyöngyösön és a 
Kékes tetőn vannak ilyen emlék-
táblák. 

Nyolc évvel a csatlakozás előtt 
budapesti székhellyel létrejött a 
Sri Chinmoy Békealapítvány. 
Alapvető célja, hogy előmozdítsa a 
világbéke megteremtését, az em-
beriség egységét és harmonikus 
létét Változatos programjaik 
közül néhány: részvétel a világbé-
kefutásban, maratoni, ill. 12 órás 
futások szervezése, vándorkiállí-
tások, koncertturnék, stb. 

Fáklyás békefutás lesz Miklóson 
A Sri Chinmoy Békealapítványnak Törökszentmiklóson két tagja van. Egyikük Stccina Imre, aki vállára vette a 

május 28-29-ei városi sportnaphoz kapcsolódó fáklyás békefutás megszervezését. 

Mielőtt a miklósi rendezvényről beszélnénk, ejtsünk néhány 
szót e sportprogram eredetéről! 

- A világtörténelem leghosszabb váltófutását Sri Chinmoy 
1987-ben indította el. eddigi hossza 400 ezer kilométer. Különböző 
kultúrájú emberek millióit hozta össze a barátság jegyében. A 
lángoló fáklyát kézröl-kézre, szívtől szívig adják át egymásnak a 
résztvevők. Videofelvételek tanúsítják, hogy például Spanyolor-
szágban egy egész falu lakossága futott együtt a sportolókkal. 

Gondolom, az ezredforduló küszöbén is megrendezik... 
- Természetesen. 1998. december 31-én éjfélkor indult Lissza-

bonból a Millenniumi Világbékefutás „A béke velem kezdődik" 
mottóval. A világ minden országát érinti. 14 fos nemzetközi csapa-
tok vesznek részt benne, és egész éven át zajlik. Arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az egyén szívében meglévő belső béke, együttérzés 
és tisztelet előfeltétele a világbéke megteremtésének. Bárki csatla-
kozhat hozzájuk - legyen az fiatal vagy idős, sportoló vagy sem 
függetlenül attól, hogy egy-két lépésen vagy kilométereken keresz-
tül viszi a fáklyát, netán csak biztatja a résztvevőket. Az európai 
útvonal hossza 20 ezer kilométer, és 44 országot érint. A záróün-
nepséget 1999. december 31-én tartják majd Londonban. A meg-
mozdulást közismert személyek támogatják: H János Pál pápa, Kofi 
Aiuian ENSZ-főtitkár, Tony Blair brit államfő, Jasser Arafat, Paul 
McCartney és még sokan mások. 

• Magyar résztvevője is van? 
- Igen, Molnár Ágnes tagja a nemzetközi csapatnak. 300 napon 

keresztül egy magyar lány is viszi a fáklyát valahol Európában.'.. 
- Hazánk útvonalait is érintik? 
- Söt megyénket is. A tervek szerint augusztus 2-án és 3-án 

Szolnok - Rákóczi falva - Martfű - Mezőtúr térségében járnak. 
- Itthon szen>eztek-e már hasonlót? 
- Először 1991-ben, majd kétévente került megrendezésre. 

1997-ben már több tízezer emberhez juttatta el a béke üzenetét. 
-Törökszentmiklóson hagyományteremtő szándékkal rendezik 

meg májusban? 
- Reméljük, hogy a „Sportnapokkal a békéért"' mottójú rendez- & 

vényt több is követi majd. A város az elsők között csatlakozik az 
Országos Békenapok programhoz, melynek keretében Oviolimpiát, 
triatlont, rajzpályázatot és még sok egyebet szervez. Elképzeléseink . 
szerint a fáklyás béke futás a Táncsics Mihály úton haladva a sport-
pályánál ér véget. A teljes program kidolgozása azonban még fo- * 
lyamatban van. 

- Aki többet szeretne tudni az alapítványról, csatlakozni, eset-
leg adakozni kíván, hová fordulhat további információért? 

- Hamvas Eszterhez, a Sri Chinmoy Békealapítvány munkatár-
sához, a Madal Bal Kft-nél. 9-18 óra között a 399-15-19-es tele-
fonszámon vagy a 399-15-34-es faxon érhető el. Engem a 06-
20/9392-78l-es mobiltelefonon kereshetnek. 

Sz. Zs. 
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Kerékpárutak a tisztább környezetért 

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói az „Életrevaló 
Plusssz" versenyben eljutottak a Hl. fordulóig. Sokszínű, érdekes 
feladatokat kellett megoldani, amelyet a csapat tagjai nagy lelkese-
déssel végeztek. Hallgattak Német Jenő rendőrszázadostól egy 
tájékoztató előadást a kerékpáros közlekedés általános szabályairól, 
a kerékpárosok közlekedésre alkalmas felkészítéséről, kötelező 
felszereléséről. Ezt követte egy „Életrevaló Bringás Verseny" az 
iskola udvarán 40 tanuló részvételével. A verseny eredménye: 1, 
Györe Lajos, 2. Juhász Zoltán, 3. Komáromi Péter, 4. H. Tóth 
István. Ebben a témakörben feladatnak kapták a tanulók, hogy 
készítsenek riportot a Polgármesteri Hivatal megfelelő tisztségvi-
selőjével a „Kerékpárutak a tisztább környezetért" címmel. Öröm 
volt látni ennek az országos játéknak az eredményét. Tavaly 
ugyanis, amikor az új gyámügyi törvényekről beszélgettünk a Pol-
gármesteri Hivatalban, még nagyon megszeppenve ülték körül az 
asztalt a gyerekek. Egy évvel később szemmel láthatóan életreva-
lóbbak lettek a csapat tagjai. 

A riportot a tanulók Csikós Sándorral, a műszaki iroda vezető-
jével készítették. A kérdéseket Komáromi Péter, Hegedűs Norbert, 
Tóth Attila, Ábel Márta és Takács Dóra tették fel. 

- Gondot jelent, hogy a városunkon keresztül halad a 4. sz. fő-
út, amely nagyon forgalmas, sok baleset tört ónt ezen az útszaka-
szon. emellett nagymértékű a levegő szennyezettsége. Hogyan áll az 
a ten>, amely a 4. sz. főutat elvezetné a városon kívül eső területre? 

- Két lehetséges megoldás közül döntés született, hogy a meg-
építendő út a város északi részén fogja elkerülni a várost. Költség-
takarékosabb. mint a másik lehetőség, amely a déli részen épült 
volna. Jelen pillanatban a kiviteli tervek elkészültek. A földtulajdo-
nosoktól megvásárolták azokat a területeket, amelyek az útépítéshez 
szükségesek. 

- Iía az elkerülő út megépül, mi lesz a város belterületi útjával? 
- Az elkerülő út nagy részben tehermentesíteni fogja a belterü-

leti utat a forgalom alól. Tervek vannak, hogy ezen kerékpársávokat, 
parkolókat fognak építeni. 

- Az egészséges életmód és a tisztább környezet szempontjából 
hasznos lenne, ha egyre több ember közlekedne a városon belül 
kerékpárral autó helyett Vannak-e temek kerékpárutak építésére? 

- Az Önkormányzatnak van általános rendezési terve, amely a 
városfejlesztés irányát határozza meg. Ebben szerepel az útépítés is, 
és közte a kerékpárutak fejlesztése. 

~ Hol épült már eddig kerékpárút? A közeljövőben tervezik-e 
újabbak építését? 

- A 4. sz. főút mellett Surjány irányában 4,5 km hosszú szaka-
szon van kiépített kerékpárút. Tervek vannak kerékpárutak fejlesz-
tésére is, de az utak építése nagy anyagi beruházásokat igényel. 
Engedélyezési eljárás alatt van 1,2 km hosszú útszakasz megépítése, 
amely anyagi erőforrás miatt ebben az évben nem épül meg. 

- Köszönjük a riportot. 
G. M-né 

ÁRVAI FOTÓ 
Torökszentmiklós, Kossuth út 155 Tel.: 390-162 

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat 
Üzletünkben a legújabb napszemüveg modellekből válogathatnak 

Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban 
Automata fényképezőgépek már 2990 Ft-tól kaphatók 

24 kockás színes film kidolgozása lehetőség szerint l órán belül 

„Életrevaló" bringásverseny a Kölcseyben 

Ügyességi feladatok megoldását tűztük ki feladatul a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola udvarán március 22-én megtartott kerék ver-
senyen., amelyet 8-án KRESZ oktatás előzött meg. Megtartására 
Németh Jenő századost, a Rendőrkapitányság közlekedési osztályá-
nak vezetőjét kértük fel. Az oktatáson 61 tanuló vett részt. 

Feladatuk volt a versenyhez szponzorok lelkutatasa \s. 1 «műtő-
ink 30 helyre mentek el segítséget kérni. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik hozzásegítettek bennünket, hogy a versenyen 
részt vevő valamennyi tanuló kapjon egy kis ajándékot, és a leg-
ügyesebbeket pedig maradandó ajándékok emlékeztessék erre az 
izgalmas versenyre. 

Támogatóink voltak: a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Csoportja, a Városi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya, Fe-
hérkereszt Gyógyszertár, „Zöld utat a tudáshoz" Alapítvány 
(Kölcsey), DELIKÁT Élelmiszer Kereskedés, Bognár és Társa KfL 
UNIV Lépcső Hungária Kft., Székely Sándorné, Subicz Gábor, Csór 
Ilona (Papír-írószer), Souvenier (Miklós Ödön). Buru Sándomé 
(Fekete-Fehér), Póllainé Rabi Éva hanglemez-kereskedő. Csemege 
95 Bt.. Dikó Csaba vállalkozó, Búzás Róbert vállalkozó, ÁFÉSZ 
14. sz. Bolt, OTP, Műszaki Üzletház, ÁFÉSZ Központ, ideál Mik-
lós Kft. 303. Iparcikk bolt, AB-AEGON. 

Az iskola vezetősége 

ÉLETREVALÓ PLUSSSZ 
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTÁS A TÉT 

Október óta folyamatosan oldjuk meg az érdekesebbnél érdeke-
sebb feladatokat, sikerrel. Megoldásuk közben sok új ismerettel 
gazdagodtunk, sok embert ismertünk meg, és úgy érezzük, egyre 
életrevalóbbakká válunk. 

Egyik új ismerősünk Pap Edina, a Polgármesteri Hivatal kör-
nyezetvédelmi csoportjának előadója. Őt faggattuk a „Kerékpárutak 
a tisztább környezetért" témáról. Megtudtuk, hogy 1988-89-ben 
épült egy 4,5 km hosszú kerékpárút a 4. sz. íoút mentén a Jókai 
úttól Surjány irányába. Ennek célja a 4. sz. íoút tehermentesítése, a 
kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele. Az utat sokan igény-
be veszik, különösen piaci napokon. Sajnos, a kerékpárút a 4. sz. 
íoút nyomvonalát követi, és a kipufogógáz nem tesz jót a kerékpá-
rozóknak. Bár ilyen irányú méréseket eddig nem végeztek. Szeret-
nék ezt a károsító tényezőt bokrok, fák ültetésével csökkenteni, de 
ezt nehezíti az Önkormányzat szűkös anyagi kerete, és az, hogy a 
kerékpárút nyomvonala és közvetlen környezete magánszemélyek 
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú 
Társaság tulajdonában van. 

Szükség lenne új kerékpárutak és kerékpársávok kialakítására, 
erre készültek tervek, de a megvalósításnak anyagi okai vannak. 

Reméljük, hogy mielőbb igénybe vehetjük mi is az új utakat. 
A Kölcsey F. Ált. Iskola 6. a osztálya 
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Szekeres Lajos második helyezést ért el az országos hárompróba seregszemlén 

Az FTC futófolyosón rendezték meg a serdülő „B" atléták számára kiírt országos hárompróba seregszemlét, mely beillett egy „országos 
fedettpályás bajnokságnak" is, mivel a 300 induló között szinte valamennyi rangos induló képviseltette magát. A versenyen jól szerepelt a 
Törökszentmiklósi SE fiatal atlétája, Szekeres Lajos, aki végig szoros versenyben a második helyen végzett, alaposan megjavítva eddigi 
legjobb eredményeit: 80 m gátfutás 12,7 mp; 80 m síkfutás 10-4 mp; távolugrás 485 cm; hárompróba: 1461 pont, H. helyezés. 

* 
Március 13-án került megrendezésre a 

szolnoki fedettpályás versenysorozat utolsó 
megmérettetése, melyet a gyermek korcso-
portosok (10-11-12 évesek) zártak. Az elért 
eredményeken már jól meglátszott a négy 
havi alapozó edzésmunka eredménye. 

A 25 fős miklósi atléta küldöttség a há-
rom korosztályban 25 dobogós helyezéssel 
tért haza, közte 7 első hellyel is büszkél-
kedve! 
Az utazást a Béke Mezőgazdasági Szövet-
kezet segítette autóbusszal, így több szülő is 
elkísérte gyermekét, és együtt örülhettek a 
szép sikereknek. 

1987-es születésűek: 
Bognár Miklós: 60 m gátfutásban és távol-
ugrásban I. h.; Bózsó Balázs: 60 m síkfutás-
ban I. h.; Gonda Zsolt: 60 m gátfutásban II. 
h.; Gonda Attila: távolugrásban II. h., 60 m 
gátfutásban ül. h.; Barócsi Andrea: magas-
ugrásban II. h.; Ladányi Katalin: magasug-
rásban HL h.; Tóth Bettina: 60 m gátfutás-
ban nr. h. 
1988-as születésűek: 
Füller Tamás: 60 m síkfutásban és távolug-
rásban II. h., 60 m gátfutásban Hl. h.; Török 
Dávid: 60 m gátfutásban EL h.; Pozderka 

Dóra: 60 m gátfutásban és 60 m síkfutásban 
I. h.; Nagy Éva: magasugrásban EL h. 

1989-es születésűek: 
Bakos Károly: 60 m gátfutásban és 60 m 
síkfutásban n.h., távolugrásban HL h.; Rabi 
Lajos: 60 m gátfutásban és 60 m síkfutásban 
Hí. h.; Bereznai Anna: 60 m síkfutásban I. 
h., 60 m gátfutásban és magasugrásban ül. 
h.; Tar Renáta: magasugrásban I. h. 

B.I. 

26 csapat a télbúcsúztató labdarúgó teremtornákon 

Február végén, március elején újabb teremtornáknak szolgált 
színhelyéül a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tornaterme. A felnőtt 
korosztály ismét két csoportba osztva vetélkedett a döntőbe jutá-
sért. A csoportmérkőzéseken a színvonalas játék mellé végig sport-
szerű viselkedés párosult. 

A résztvevő csapatok: Dahlander, ÖGÉP, Sanci Büfé, ÁFÉSZ, 
Meteor, Gépfalu, Szállítók, Ber-Next, Öregfiúk, Nosztalgia, Pol-
gártársak, Lavinák, Róbert Söröző. 

A csoportmérkőzések közül nagyon sok hozott élvezetes, jó já-
tékot, kemény, de korrekt küzdelmet. Többször volt kiélezett és 
kiegyensúlyozott a mérkőzés. PL: Gépfalu - Szállítók 6:6; Sanci 
Büfé - Dahlander 3:3; Öregfiúk - Nosztalgia 3:3; ÖGÉP - Sanci 
Büfé 2:2. A mérkőzések alatt és után jó volt látni, hogy a sportba-
ráti kézfogás nem marad el egy-egy összecsapás után. Végül a 
kiegyenlített erőviszonyok mellett egyik ágról a Ber-Next és a 
Polgártársak, míg a másik csoportból az ÖGÉP és Sanci Büfé 
került a döntőbe. 

A döntők előtt vita támadt: Rupa Jánost a Sanci Büfé jogosu-
latlanul kívánta játszatni. A kedélyek ezután csillapodni látszottak, 
de a fel-felizzó hangulatban egy-két játékos elfeledkezve a jó ne-
velésről, fölöslegesen kritizálta a játékvezetést. 

ADIDAS Tej-Kupa 
Sikeresen szerepelnek a kölcseysek a tavaly első ízben meghirde-

tett idei országos, kézilabda versenyen. Igaz, a leánycsapat a 3, helyen 
végzett a megyei döntőben, két fiúcsapatuk azonban bekerült az orszá-
gos fináléba. 

A megyei döntő eredményei: 
5-6. osztályosok: Kölcsey - Túrkeve (Petőfi Ált. Iskola) 20:3. Csa-

pattagok: Csató Dávid, Jenei József, Kemenczei Tibor, Dögei Tamás, 
Kovács Imre, Berta János, Vas Zoltán, Juhász Balázs, Tóth Gábor, 
Nagy Gábor, Dékány János, Molnár Tamás. Edző: Görömbei Zoltán. 

7-8. osztályosok: Kölcsey - Tiszaszentimre 20:8; Kölcsey -
Besenyszög 15:5. Csapattagok: Csányi Viktor, Németh Róbert, Csikós 
Lajos, Földi László, Boda Zsolt, Pozderka Péter, Pozderka Krisztián, 
Gulyás Ádám, Görömbei Balázs, Kormos Sándor, Kovács Imre, Ko-
vács Norbert, Göblyös Tibor. Edző: Kiss Ferenc. 

Az országos döntő májusban, a tej világnapján lesz Budapesten. 

Végül a döntőben a Ber-Next megérdemelten győzött az ÖGÉP 
ellen. A torna végén a négyes döntőbe jutott csapatok egy-egy 
meccslabdát kaptak, elősegítve ezzel a felkészülést a tavaszi mér-
kőzésekre. 

A seniorok mellett a gyermekek is megmérkőztek négy korosz-
tályban. Legtöbb csapatot (4) a Kölcsey Ferenc és a Petőfi Sándor 
Általános Iskolák indítottak. A Hunyadi Mátyás Ált. Iskola és a 
Bercsényi Miklós Gimnázium is kitett magáért, a Bethlen Gábor 
Református Iskola ezúttal távol maradt a versenytől. 

A legszínvonalasabb mérkőzéseket a 10-12 évesek korosztályá-
ban játszották, ahol végül a Kölcsey iskola győzött, miként a többi 
korosztályban is. A győztes csapatokat Homoki Lajos és Görömbei 
Zoltán tanár urak készítették fel és irányították a mérkőzéseken. 

Köszönet illeti Deák Károlyt, a TSE labdarúgóját, Nagy Attila 
edzőt, valamint Orbán Imre és Lengyel Ágoston játékvezetőt, akik 
a gyermekek mérkőzését ellenszolgáltatás nélkül, a sportág iránti 
elkötelezettségből vezették. 

A kővetkező gyermek labdarúgótornát a Bercsényi Miklós 
Gimnázium rendezi április 14-én a sportpályán, ahol vidéki csapa-
tokat látnak vendégül. 

M. S. 

Diákolimpia, kézilabda 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5-6. és 7-8. osztályos fiú, 

valamint 7-8. osztályos leány kézisei számára a tavaszi szünet 
sem adott alkalmat a pihenésre. Keményen kellett edzeniük, 
ugyanis bejutottak a Diákolimpia megyei döntőjébe, amely 
lapzártánk után, április 9-14-e között zajlik. 

A 7-8. osztályos lányok március 19-én Jászberényben Kun- * 
hegyes ellen 19:5, Jászberénnyel szemben pedig 15:3 arányban 
diadalmaskodtak. Csapattagok: Matúz Judit, Dorogi Adrienn, 
Kelemen Kitti, Nagy Edit, Kelemen Edit, Hagyó Zsófia, Árvái 
Lilla, Kovács Zsuzsanna, Babella Vivien, Fehér Nikoletta, Sza-
bó Roxána, Berecz Edit. Edző: Görömbei Zoltán. 

Az 5-6. osztályos fiúk március 23-án Tiszafüreden 5:4 
arányban „megverték" a tiszaigariakat, Homok ellen pedig 13:4-
re győztek. Az „idősebbek" Besenyszög, Jászalsószentgyörgy és 
Karcag csapatával szemben értek el nagy arányú győzelmet. 
Mindkét fiúcsapat névsora azonos a Tej-Kupán résztvevőkével. 
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Szakosztályok sorsáról döntött a küldöttközgyűlés 

Az adótartozás (csak) felgyorsította a gazdasági ellehetetlenülést 
A TSE soron kívüli küldöttközgyűlésen döntött három szakosztály kiválásáról március 30-án. Az atléták ezentúl a Törökszent-

miklósi Diák Atlétikai Klub berkeiben, a birkózók pedig a Törökszentmiklósi Birkózó és Diák Sportklub keretében versenyeznek 
ezentúl. Mindkét klubot február 14-én jegyeztették be, a közgyűlés határozata nélkül azonban eddig nem tudtak saját lábra állni. A 
labdarúgók is önállósulni kívánnak: többletjövedelem szerzésének szándékával a TSE labdarúgó szakosztályának jogutódjaként 
fognak szerepelni és gazdálkodni a jövőben. A döntés a sportolók átigazolására és a meglévő eszközök átadására is kiterjedt. 

Búzás Sándor elnök mindenekelőtt az 1998-as év eredményeiről 
számolt be röviden, majd ismertette az egyesület működését elle-
hetetlenítő, az átalakulást felgyorsító előzményeket. 

Sportberkekben - és máshol is - régóta szóbeszéd tárgya egy 
kapcsolódó APEH-vizsgálat. Sajnálatos tény, hogy az egyesület 
jogszabály téves értelmezése miatt a reklámösszegnek minősülő 
szponzori támogatást bevételként könyvelte, de ÁFA-t nem fizetett 
utána. Emiatt közel 9 millió ÁFA-tartozást, jelentős mértékű rend-
bírságot és késedelmi pótlékot állapított meg az adóhatóság. Az 
utóbbi két címen kirótt követelést elengedték, az ÁFA alapba pedig 
306 ezer forint híján - utólagos számlákkal beszedve - az egyesület 
befizette a tartozást. Működése tehát nem emiatt kérdőjelezhető 
meg. A fő ok a két jelentős szponzor (az Alföldi Gabona Rt. és a 
ConAvis) támogatásának megszűnése volt. 

Jelenleg 776 ezer forint tartozása van az egyesületnek. Az em-
lített 306 ezer Ft-os, szponzori támogatásból adódó APEH-
követelés befizetését a kézilabda és a most kiváló labdarúgó szak-
osztály közösen vállalja. A fennmaradó összeg (terembérleti díjak, 
TB tartozás, stb.) az önkormányzat sportágankénti támogatásának 
arányában oszlik majd meg. 

A küldöttközgyűlés megszavazta, hogy az egyesület a legrövi-
debb időn belül adja vissza a sportpálya működtetését a tulajdonos-
nak, vagyis az önkormányzatnak., mert a jelenlegi helyzetben ezt 
nem tudják tovább vállalni. A labdarúgó szakosztály jogutódja 
azonban élni kíván a lehetőséggel, és már pályázatát is benyújtotta 

e célból. Valószínű, hogy a jövőben - és ezt az új sportkoncepció is 
alátámasztja - a sportpályát igénybe vevőktől pályahasználati díjat 
kér az azt működtető konzorcium. 

A három kivált szakosztály küldötteinek távozása után a megfo-
gyatkozott létszámú, de határozatképes közgyűlés elfogadta az új 
alapszabályt. Az egyesület közhasznú társaságként működik a 
jövőben. Elnöksége öt tagú lesz. Búzás Sándor lemondott hosszú 
évek alatt ellátott elnöki funkciójáról. Mint elmondta, szerette 
volna másképpen, hatékonyabban végezni munkáját, de ez nem 
mindig volt járható út. A köszönő szavak és az ajándék emlékserleg 
bizonyítja, hogy a résztvevők elégedettek voltak tevékenységével. 
Nehéz feladatát az ugyancsak jelentős sportmúlttal rendelkező 
Faragó János vette át, alelnökké Tóth Andrást választották. Az 
elnökség további tagjai: Babocsay György, Deák Ferenc és 
Patocskai László. 

1999. március 30. jelentős nap a város sportéletében. Az 1977 
óta működő Törökszentmiklósi Sportegyesületből kitűnő eredmé-
nyeket felmutató szakosztályok váltak ki - feltehetően nem csak 
gazdasági megfontolásból és elkötelezettséget tanúsító sportem-
berek távoztak a vezetésből. Az új kluboknak és a TSE keretében 
továbbra is működő szakosztályoknak egyaránt eredményes ver-
senyzést, szép sikereket kívánunk, és bízunk abban, hogy mindig 
lesz miről írnunk! 

Szűcs 

SAKK 

Februárban Törökszentmiidóson rendezte 
meg a helyi Sakk-Klub a megyei ifjúsági 
csapatbajnokságot. A Törökszentmiklósi 
Sakk-Klub versenyzői megismeteltek egy 
evvel ezelőtti sikerüket, és megszerezték a 
bajnoki címet. 

A bajnokságban négy fős csapatok vettek 
részt, a játékidő kétszer 1 óra 15 perc volt. 

A győztes csapat tagjai: Balogh János, 
Bencsik Péter, Seres Vígh Zoltán, Drimusz 
Tibor. 

A második helyen Túrkeve, harmadik helyen 
Martfű csapata végzett. 

Március 6-án a Városi Sportfelügyelőség, a 
Sakk-Klub és a Petőfi Sándor Általános Iskola 
közösen rendezte meg a Miklós Kupa gyermek-
versenyt. Az egyéni eredmények alapján a csa-
patokat is díjazták. 

Eredmények: 
Alsó tagozatos fiúk: L Szecsei Endre (Petőfi) 

7 p., 2. Fekete Péter (Petőfi) 6 p., 3. Kocsis Tibor 
(Petőfi) 5 p., 4. Bartha Zoltán (Kölcsey) 4 p., 5. 
Ádámi Gábor (Petőfi) 3 p., 6. Dancza Piroska 
(Tiszatenyő) 2 p. A legjobb lány versenyző is 
Dancza Piroska lett. Csapatban: I. Petőfi 

(Szecsei, Fekete, Kocsis) 
5-6. osztályos fiúk: 1. Bálint András 

(Bethlen) 4,5 p., 2. Dancza János (Tiszatenyő) 4 
p., 3. Tekse Balázs (Bethlen) 4 p„ 4. Török 
Tamás (Bethlen) 4 p., 5-6. Tóth Gyula és Máté 
Gergő (Hunyadi) 3,5 p, A legjobb leány verseny-
ző Mézner Leona lett 2,5 ponttal. Csapatban: 1. 
Bethlen (Bálint, Török, Tekse), 2. Petőfi (Szalai, 
Pócs, Mézner), 3. Hunyadi (Kiss, Tóth, Máté). 

7-8. osztályos fiúk: l. Pató Mihály (Bethlen) 
7 p., 2. Göblyös Tibor (Kölcsey) 6 p., 3. Fekete 
Zoltán (Petőfi) 4,5 p., 4. Kovács Péter (Hunyadi) 
4 p., 5. Németh Róbert (Kölcsey) 4 p., 6. Lukács 
Zsolt (Kölcsey) 4 p. Csapatban: 1. Kölcsey 
(Göblyös, Németh, Lukács), 2. Bercsényi 
(Cselleng, Fekete, Kenyeres), 3. Hunyadi 
(Kovács, H. Tóth, Bodor). 

Középiskolások: 1. Drimusz Tibor (Lábassy) 
6,5 p>, 2. Seres Vígh Zoltán (Lábassy) 6,5 p., 3. 
Kocsis Sándor (Ványai) 5 p., 4. Tóvizi Attila 
(Lábassy) 4 p., 5. Oravecz Péter (Bercsényi) 3 p., 
6. Dávid Zsolt (Bercsényi) 2 p. 

A versenyt felajánlásaikkal támogatták: 
Ezerjó Vendéglő, Csokis Ördög Cukrászda, 
Szikszai Sándor (Totózó) és Patocskai László. 

Felnőtt 

megyei bajnokság 

A Törökszentmiklósi 
Sakk-Klub csapata átmeneti 
megtorpanás után (két vere-
ség) kitűnően hajrázik. Elő-
ször Túrkevét verte 6,5-3,5 
arányban, majd a többszörös 
bajnok Új szászt győzte le 7:3 
-ra. 

A győztes csapat össze-
állítása mindkét esetben a 
következő volt: Ábel Imre, 
iQ. Bartha Ferenc, Dancza 
János, K. Szabó Imre, Balogh 
János, Simon Zoltán, Bencsik 
Péter, Seres Vígh Zoltán, 
Drimusz Tibor és Thürmer 
Elemér. 

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: Zenes lapozgató 
10.00: Hírek 
10.20: Önkormányzati fórum (ism) 
11.05: Sztár zene 
12,00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.00: Műsorismertetés, hírek 
17.05 Sportmagazin 
18.20: Extra 
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: Lemezbemutató 
10.00: Hírek 
11.00 Hirek 
11.05: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenes délután 
17.00: Műsorismertetés, hírek 
17.05: 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: Extra 
11.00: Hírek 
11.05 Szár zene 
13.00: Zenés délután 
17.05 Ifjúsági híradó 
18.00 Hírek 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Lemezbemutató 
22.00: Műsorzárás 

Szombat 
07.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.05: Dance party 
10.00: Hírek 
10.05: Hasznos tanácsok 
11.05: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Hírek 
13.05: Zenés délután 
17.00: Hírek 
17.05: Zenés nosztalgia műsor 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerparádé 

Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek . 
08.20: Lemezbemutató 
10.00: Hírek 
10.20: Record Express félórája 
1L05: Sztárzene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.05 Szentmiklósi kaleidoszkóp 
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 
12.00: Hírek 
12.05: Magyar nóták - Operett 
13.00: Hírek 
13.05: Vasárnapi szieszta 
14.05: Zenés délután 
16.05: Kabaré 
17.00: Hírek 
17.05: Zenés délután 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerlista 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Slágerlista 
10.05 Szentmiklósí kaleidoszkóp 
11.00 Hírek 
11.05: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.00: Műsorismertetés, hírek 
17.05 Hasznos tanácsok 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Kívánságműsor 
22.00: Műsorzárás 

Gyógyszertári ügyelet 

ápr. iO-11 Széfitharómiág 

ápr. 17-18 Kígyó Patika 

ápr» 24-25 Fontáiiá 

május 1-2 Fehérkereszt 

jrriáj ús 8*9 Fehérkereszt 

HALOTTAINK 
(FEBRUÁR 23-MÁRCIUS 28-IG) 

Özv. Deák Sándorné Lőrinczi Eszter (96 éves), Szemes 
Ferencné Kemcncei Rozália (54), L. Tóth Sándctr (63), 
özv. Karakas Sándorné Gelei Zsófia (74), Szőnyi 
Nándorné Szabó Jolán Éva (69), Jenci Józscfné (74), Far-
kas Sándor József (69), Angyal Imréné Vígh Erzsébet (80), 
Kovács Sándorné Kánya Hona (79), özv. Kovács Imréné 
Sefcsik Márta (85), Pató Lajosné Nagy Margit (81), 
Petren Károlyné Varga Julianna (92), Markóth Ferencné 
Polgár Erzsébet (85), Dorogi Baiázsné Bakos Magdolna 
(75), Tóth Pálné Zakar Rozália (91), Széplaki Mártonné 
Mészáros Mária (87), Mező Sándor (87), Takács József 
(76), Elek Erzsébet (93), ifj. Szurmai Kálmán (64), Hcrédi 
Terézia (61), Varga Imre (57), Parcsami Béla (63), Faragó 
Istvánné Hudu Anna (86), Vincze Jánosné Nagy Terézia 
(71), Antal István (64), László Ferenc (52), Mészáros Ist-
ván (55), Surányi Ottóné Bognár Irén (63), Fehér János 
(72), Pomázi István (Tiszapüspöki, 75 éves). 

Nyugodjanak békében! 

A szerkesztőség munkatársai az alábbi 
telefonszámokon hívhatók: 

Varga Mária : H - P . 17-20 órá között / 390-855/ 
Fehérné Kovács Ilona : H - P. / 392-032/ 
Hajnal Józscfné: H - P . 17-20 óra között / 390-898/ 
Hegedűsné Szűcs Zsuzsa: 14-20 óra között 7390-760/ 
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