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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

A keret szűkös, de rendelkezésre áll 

A kormány egymilliárd forintot 
különített el a belvízkárok enyhítésere 
(e célra további 1050 millió forint vár-
ható a jövőben, de ennek felosztásáról 
jelenleg nincs információ). Megyénk-
nek 141 millió forint jutott az országos 
keretből. Törökszentmiklós város pedig 
11 millió 424 ezer forintot juttathat a 
károkat elszenvedett ingatlanok tulaj-
donosainak. Ez ideig 86 bejelentés 
érkezett a Polgármesteri Hivatalba, 
melyekben kisebb-nagyobb állagrom-
lást jeleztek az érintettek. 11 lakás 
életveszélyessé vált, ezekből ki kellett 
költöztetni a lakókat. Több tízmillió 
forintra lenne szükség ahhoz, hogy 
minden károsult problémáját mara-
déktalanul orvosolni lehessen. Sajnos, 
erre most csak 50 % erejéig van lehető-
ség. A rendelkezésre álló keretet tehát 
megfontoltan, minden egyedi sajátos-
ságot figyelembe veve kénytelen fel-
osztani az önkormányzat. 

A Belügyminisztérium ajánlása sze-
rint visszatérítendő támogatás formájá-
ban is nyújthatnak segítséget a helyi 
önkormányzatok, és bérlakást vásárol-
hatnak a fedél nélkül maradiaknak. A 
helyi rendelet megalkotásakor azonban 

figyelembe vették, hogy a károsultak^ 
anyagi-szociális helyzete nem engedi § 
meg a visszafizetés alkalmazását, a j | 
bérlakás kiutalása pedig átmeneti meg-|§ 
oldás lenne. Ezért fő szempont volt,!; 
hogy a támogatás vissza nem térítendő§! 
legyen, amelyet készpénzben, i l le tve i 
természetben (építőanyag vásár lásával , ! 
kivitelezői díjak megfizetésével, stb) é s ; | 
a lehető legrövidebb időn belül nyújt-g 
sanak. Mindazok kaphatják, akik júni- |§ 
us 30-ig jelezték a belvízkárokat, és|§ 
nem rendelkeznek másik, lakható la-ff 
kással. Ötvenezer forinton aluli helyre-¡f 
állítási költség esetén átmenetei segély,f§ 
azon felül lakáscélú támogatás adható. § 
A lebontásra ítélt épületek esetébenf| 
arra is lehetőség lesz, hogy - érték-§1 
becslést követően - az önkormányzati! 
megvásárolja az érintett telket, másikjj§ 
lakás építéséhez vagy vásárlásához| | 
pedig támogatást nyújtson. | | 

A rendelet július léétől lépett h a - | | 
tályba. A kárfelmérés részben inárjg 
megtörtént, és a jövőben is folyamato- | | 
san zajlik. Várhatóan szeptember kö - | | 
zepéig sikerül optimális megoldást!! 
találni minden belvízkárosult problé-f§ 
májára. j | 

DIÁKOLIMPIÁI BAJNOKOK 
A KÖLCSEYS FIÚ HÁROMTUSÁZÓK 

Kötelező feladat: idősek otthonának kialakítása 
Minden 20 ezer főt meghaladó tele-

pülésen kötelezően ellátandó feladat az 
idősek bentlakásos otthonának létreho-
zása, amelynek határidejét ez év de-
cember 31 -ig szabja meg a törvény. 
Az önkormányzat régóta foglalkozik a 
problémával. A közelmúltban megvásá-
rolta a Rákóczi út 22. sz. alatti épületet, 
amely szakértői vélemény szerint is 
alkalmas egy 25-30 férőhelyes otthon 
kialakítására. Elkészültek a tanul-
mánytervek és az engedélyezési doku-
mentáció is. A beruházás építési és 
eszközbeszerzési költsége meghaladja a 
26 millió forintot. Ennek előteremtését 

két forrásból remélik: egyrészt a szoci-g 
ális válságkezelő program segítségével § 
(a pályázatot már benyújtották a Szoci-f 
ális és Családügyi Minisztériumhoz),! 
valamint a Megyei Területfejlesztési! 
Tanács céljellegű decentralizált támo-f 
gatási keretéből. Ha mindkét pályázat! 
sikeres lesz, akkor a költségek 70 % - á t | 
lehet előteremteni. Ezzel hosszú távon | 
megoldódna az egyedülálló idős einbe- | 
rek szociális rendszerben történő el lá- | 
tása, és a következő év elejétől kul tu- | 
rált. biztonságos körülmények közöt t | 
élhetnék mindennapjaikat. 

Sz. Zs.* 

A 3-4. osztályosok háromtusa versenyének megyei 
döntője június l-jén került megrendezésre Szolnokon, 
a Véső úti Sporttelepen. A Kölcsey-s lányok 1548 
ponttal a dobogó harmadik fokára állhattak. Csapatta-
gok: Pozderka Dóra, Molnár Zsuzsa, Benedek Judit, 
Bereznai Anna, Koszta Orsolya, Csikós Ildikó. Test-
nevelő: Takács Mária. 

A fiú csapat 1722 pontot szerzett a megyei verse-
nyen, és ezzel az eredménnyel bejutott az országos 
döntőbe, amely június 12-én, 25 fiú és 25 leánycsa-
pat részvételével zajlott Kecskeméten. 

Az ország különböző tájairól odaérkezett gyere-
keknek nemcsak egymással, hanem az egész nap 
folyamatos, néha felhőszakadás-szerű hideg esővel, és 
az esőáztatta saras-tócsás futópályával és homokgö-
dörrel is meg kellett küzdeniük. Ennek ellenére a 
kölcseysek nem veszítették el harci kedvüket. Fe-
gyelmezetten, óriási akarattal és odafigyeléssel futot-
tak a szakadó esőben 60 métert, ugrottak távolt és 
dobtak kislabdát. 

Erőfeszítésük eredményeképpen a megyei verse-
nyen elért pontszámukat is megjavítva, 1780 ponttal 
állhattak Kiskunfélegyháza és Ajka csapata előtt a 
dobogó legmagasabb fokára. 

Az aranyérem mellé egy gyönyörű serleg is a csa-
pat birtokába került, amelyet útközben hazafelé -
feledve az egész napi viszontagságokat - a lelkes 
szülői gárda színültig töltött nekik gyerekpezsgővel, 
így ünnepelve meg az országos bajnoki cím elnyeré-
sét. 
A csapat tagjai: Bakos Károly, Füller Tamás, Csató 
Dávid, Nagy Gábor, Bum Adám, Szikszai Balázs. 
Felkészítő testnevelő: Kiss Ferencné. 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK 

A nyári szünet előtt júniusban két alkalommal ülésezett Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. A 14-ei, soron kívüli tanácskozáson három pályázat sorsáról és a Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan 50-80 négy-
zetméteres telekrészének a Motorola K f t számára háromszor ötéves időtartamra történő bérbeadásáról döntöttek a 
városatyák és a testület női tagjai. Utóbbi határozatuk meghozatala ez évben több, mint félmillió forintot hozhat az 
önkormányzat „konyhájára". 

A június 28-ai ülés napirendjén szerepelt a belvízkárosultak támogatása, az idősek bentlakásos otthonának céljelle-
gű decentralizált támogatással történő megvalósítása, egy foglalkoztatási megállapodás határozatba foglalása, továbbá 
az EGYMI röntgengépeinek beszerzésére irányuló pályázat megvitatása. 

Ismét távolabb kerültünk a sportcsarnok felépítésének 
tehetőségétől 

Az ISM (Ifjúsági és Sport Miniszté-
rium) pályázatot írt ki sportlétesítmé-
nyek építésének, korszerűsítésének és 
rekonstrukciójának támogatására, 30, 
maximum 50 % erejéig. 

Köztudott, hogy a Lábassv János 
Szakképző Iskola ez ideig nem rendelke-
zett tornateremmel. 646 diákjának spor-
tolása és testnevelési óráinak ideális 
körülmények közötti megtartása érdeké-
ben az intézmény kezdeményezte, hogy 
az önkormányzat éljen a pályázat adta 
lehetőséggel. 

Az előterjesztés szerinti elképzelés 
tartalmazta egv már meglévő csarnok 
vázszerkezetének megvásárlását, vala-
mint annak a Petőfi Sándor Általános 
Iskola hátsó udvarán történő felállítását. 
Ezzel 20x40 méteres küzdőterű, 600 főt 
befogadó létesítmény kialakítása vált 
volna lehetővé. Ez a lehetőség egyik 
iskolának sem tűnt a legjobb megoldás-
nak. Arról nem is beszélve, hogy a ter-

vezett 200 milliós költség 100 millió 
forintot vont volna el az önkormányzat 
gazdasági alapjából. Hosszas vita után a 
testületi tagok végül nem szavazták meg 
a pályázat benyújtását. 

Úgy tűnik, mégis lesz lehetőség 
sportlétesítmények fejlesztésére, még ha 
szerényebb keretek között is. A Török-
szentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub 
ugyanis kérte a testülettől, hogy biztosít-
son önerőt az ugyancsak ISM-hez be-
nyújtandó pályázatukhoz. Ez a lehetőség 
a sportpálya edzőtennének kétoldali 
bővítését szolgálná - 300 néző, szurkoló 
befogadására tenné alkalmassá a helyi-
séget valamint fűtésének korszerűsíté-
sét célozza meg. Az átalakítást követően 
más kulturális és. sportrendezvények 
megtartására is alkalmassá válna a hely-
szín. A képviselő-testület 4,3 millió 
forint saját forrás biztosítását szavazta 
meg a pályázathoz. 

Földet kap(hat)aak 
a szociálisan rászorulók j 

Lapunkban már beszámoltunk ar-
ról, hogy városunk és térsége a szoci-
ális válságövezetbe került besorolásra. 
Ez a „státusz" teszi lehetővé, hogy -
az idősek bentlakásos otthonának 
megvalósításához hasonlóan - aktív 
szociális rendszerek működtetésére 
pályázzunk. E körhöz tartozik az ún. 
földprogram, amely a Téglagyár , 
valamint a Béla király út mögötti 
termőföld-használatot jelentené mint-
egy 50 családnak. Az önkormányzat 
további segítséget nyújtana a terme-
léshez szükséges eszközök biztosítá-
sával (szántás, magágykészítés, ve-
tőmag, kézi szerszámok, stb.). A saját 
erőt a 7,5 hektár földterület és 320 
ezer Ft készpénz képezi. Sikeres 
pályázat esetén rendelet szabályozza 
majd a programban részt vevők körét, 
jogait, kötelezettségeit és az egyéb 
feltételeket. 

Megállapodás a foglalkoztatási gondok 

áthidalására 
A Területfejlesztési Tanáccsal kötött támogatási szerző-

dés értelmében a Vebatronik Kft.-nek június 30-ig a jelenlegi 
80 fő helyett 150 munkavállalót kellene foglalkoztatnia. A 
kevés megrendelés miatt azonban külső segítség nélkül nem 
tud több embert alkalmazni. Ésszerű megoldásnak látszik, 
hogy a már felvett dolgozókat átengedje az önkormányzat 
intézményének, a Városüzemeltetési Centrumnak, ahol 4-5 
hónapig a belvíz és csapadékvíz elvezetésén dolgoznak. A 
város ezt a problémát nem tudná önerőből megoldani. In-
formációk szerint az e célból beadott PHARE pályázat nem 
nyert. és. a közmunkaprogram sem látszik sikeresnek. A 
képviselő-testület egv három oldalú megállapodásban a köz-
hasznú munkavégzés megvalósítása mellett döntött: az át-
irányított dolgozók munkabérének 30 %-át a VÜC fizeti, a 
többi a kft. kasszáját terheli. Előbbi intézménynek az ön-
kormányzat biztosítja a költségek fedezetét. 

Sor kerülhet két röntgengép cseréjére 
azEGYMÍ-bm 

Az Egészségügyi Minisztérium kiírásának megfelelően 
pályázati lehetőség kínálkozik az intézmény elavult, 40-50 
éves röntgengépeinek cseréjére. A támogatás mértéke a 
bruttó ár 65 %-a, további 30 %-ot a fenntartó fizet, míg az 
intézmény a fennmaradó 5 %-ot vállalja. A gépek egyenként 
32 millióba kerülnek. Mindkettő beszerzésére szükség van, 
hiszen a minimumfeltételek ezt előírják a két részlegnél, 
ellenkező esetben az ÁNTSZ megvonhatja a működési enge-
délyt. 

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 
biztosítja a 19 millió 200 ezer forint összegű önrészt, és 
sikeres pályázat esetén 3,2 millió forint költségvetési támo-
gatást ad az EGYMl-nek, de ezt visszatérítési kötelezettség 
mellett. Gondoskodik továbbá az új gépek üzembe helyezésé-
ről. A döntés arra is vonatkozik, hogy a régi, használt eszkö-
zök eladásából befolyt összeg az önkormányzatot illeti. 

Összeállította: Sz. Zs. 
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1999. AUGUSZTUS 11. NAPFOGYATKOZÁS: 
LEGUTOLJÁRA 1842-BEN PETŐFI IS LÁTTA, 

LEGKÖZELEBB 2075-BEN CSODÁLHATJÁK MEG UTÓDAINK 
Valószínű, minden idők legtöbb ember 

által látott csillagászati ritkasága lesz az 
ezredvég napfogyatkozása, ugyanis a Hold 
árnyéka Európa, Közel-Kelet és India legsű-
rűbben lakott területein halad keresztül (1. 
kép). A sáv, amelyben észlelhető a teljes 
napfogyatkozás, alig több mint száz kilo-
méter. Hosszúsága - Új-Skócia partjaitól a 

Bengál-öböl vizéig - 14. 000 km. Az ár-
nyék, amely nyugatról keletre száguld át a 
Föld felszínének egy részén, enyhén ellip-
szis alakú: kelet-nyugati átmérője 111 km, 
észak-délié pedig 121 km, s egyszerre mint-
egy 10.000 négyzetkilométert terít be. Va-
lóban száguld, hiszen a sebessége a La 
Manche csatorna mentén például 3376 
km/óra, hazánk területén 2320, s valahol 
India szomszédságában pedig már 7200. 

A napfogyatkozás oka jól ismert: a Föld 
körül keringő Hold „kitakarja" a Napot (2. 
kép), mely lehet teljes vagy részleges. 

szág területét, és 11 óra 57 perc körül 
hagyja el Battonya térségében (3. kép). Az 
árnyék középvonalában - például Szombat-
hely, Siófok, Makó településeken - a teljes 
fogyatkozás 2 perc 22 másodpercig tart, míg 
attól délre és északra haladva rövidül. 
Törökszent-miklós - mint a térképen is 
látható - kívül esik a teljes napfogyatkozás 
tartományán: nálunk ez hozzávetőlegesen 98 
%-os lesz. Aki teheti, e napon elutazhat 
Lakitelekre vagy éppen Kecskemétre, s 
máris 1-1,5 percig „egyenes adásban" cso-
dálhatja a csillagászati szenzációt. Annál is 
inkább, mert a 
teljes Hold-takarás 
röpke egy-két perce 
alatt szabad szem-
mel is látható a Nap 
különleges gyöngy-
füzére, majd a 
hatalmas kitörő 
lángnyelvek -
szakszóval protube-
ranciák - , s pár 
másodperc múlva a 
napkorona, illetve e 
jelenségek fordított 
ismétlődése. 

A folyamat va-
lóban kísérteties: a 
fogyatkozás kezde-
tekor az a benyomá-
sa az embernek, 

zónájában éjszaka lesz ugyan, de a csillagok 
- a magas napállás miatt - nem látszanak. 
Ha mindez a reggeli vagy az esti órákban 
történne, kivételesen láthatnánk a Merkúrt, 
amely nagyon közel tartózkodik a Naphoz, 
persze a csillagokat is. 

A teljes fogyatkozást szabad szemmel is 
lehet tanulmányozni, a részlegest viszont 
nem. Súlyos, sőt maradandó károsodást 
idézhet elő a szemben egyetlen könnyelmű 
pillanat is. E tényre különösképpen a gyer-
mekek figyelmét kell felhívni. Legmegfele-
lőbb napfogyatkozási szemüveget vásárolni, 

3. sz. kép (Forrás: Csillagászati évkönyv 1999) 

Részleges fogyatkozás gyakoribb jelenség a 
földi szemlélőnek, a teljes viszont a plané-
tánk ugyanazon helyén átlagosan 200 éven-
ként fordul elő. 

A Hold teljes árnyéka közép-európai idő 
szerint - a nyári időszámítást is figyelembe 
véve - 11 óra 46 perckor éri el Magyaror-

hogy az éjszaka közeledik. A fény 
folyamatosan gyérül, a hőmérséklet 6-
8 Celsius fokkal csökken, majd hir-
telen éjszaka borul az iménti nappali 
fényesésségre, akár telihold idején. E 
„csoda" megtéveszti az élőlényeket is: 
a fény ritmusát követő virágok csu-
kódni, vagy éppen nyitódni készül-

nek, az állatok nyugtalanná válnak, a méhek 
kaptárjukba igyekeznek, a madarak elhall-
gatnak, s az emlősökkel együtt éjjeli pihe-
nőhelyükre indulnak. A teljes fogyatkozás 

amelyet külön erre a célra készítettek, 
amelyek már kaphatók. E szemüvegek 
műszerekkel bevizsgált, szakemberek által 
garantált termékek. Alkalmas egyébként 
feketére túlexponált film is, amely szintén 
kiszűri a káros sugarakat. Nem alkalmas 
viszont a mindennapokon használt nap-
szemüveg! 

A fogyatkozást fotózni és videózni is le-
het, miután - ha nem vagyunk jártasak a 
szakmában - a szakember tanácsát kikértük. 

Herczegh M. 

A Baily-féle gyöngytüzér A napfogyatkozás egyes fázisai 
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Érdekes emberek 
Alkalmanként összeállított rovatunkban olyan személyeket igyekszünk bemutatni kedves Olvasóinknak, 

akiknek élete, foglalkozása, hivatása, tehetsége, vagy kedvenc időtöltése különbözik a megszokottól. 

MINT A „FÖL-FÖLDOBOTT KŐ...ÚJRA MEG ÚJRA HAZAJÖN A FIAD" 

Dr. Kormos János élelmiszer-kémiai kutató, egyetemi tanár életútja jóval eltér az 
átlagostól. A törökszentmiklósi születésű, agrármérnöknek készülő gödöllői diák 1956-
ban arra kényszerült, hogy elhagyja szülőhazáját. Negyven évig élt külföldön: tanult és 
dolgozott Angliában, Észak - Írországban, Amerikában, de a leghosszabb időt Belfast-
ban töltötte. Először tíz év elteltével látogatott haza, később szinte minden esztendőben, 
olykor évente többször is. 1996 óta több időt tölt itthon, mint Írországban, ahová rend-
szeresen visszajár. Letelepedni is városunkban szándékozik, hiszen a gyökerek vissza-
húzzák. 

- Az '56-os forradalom 
idején honfitársaink többnyire 
politikai okok miatt hagyták el 
az országot Önt mi késztette 
erre a lépésre? 

- A Bercsényi Miklós 
Gimnázium elvégzése után a 
Gödöllői Agrártudományi » 
Egyetem állattenyésztő szakára 
jelentkeztem. Már bekerülni is ^ 
nehéz volt, de az időnkénti . 
szelektálásokat valahogy min-
dig megúsztam. Nagy Imre 
hatalomra kerülésekor ezt meg 
is szüntették, a Rákosi kor-
szakban viszont már „nem 
voltam alkalmas a szocialista 
mezőgazdaság vezető tisztsé-
gének ellátására" Ötödéves 
koromban eltanácsoltak. A 
származásommal volt a baj. 
Osztály i degennek számi tottam. 
mert édesapám - aki egész 
életében keményen dolgozott, 
és megbecsült szakembernek 
tartották - cséplőgép-
tulaj donosként foglalkoztatott 
pár embert. Származásom és 
egyetemi múltam miatt munkát 
is nehezen találtam, de dolgoz-
ni kezdtem. A döntést megfel-
lebbeztem - ekkor már Hrus-
csov volt hatalmon és egy év 
múlva visszavettek az egyetem-
re. A forradalom kitörésekor -
mint minden diák - én is részt 
vettem a tüntetésekben. Később 
kiderült, hogy ennek komoly 
következményei lehetnek. 
Várható volt az is, hogy újból 
eltanácsolnak az egyetemről, 
ezért két társammal: Simon 
Istvánnal és Szűcs Ferenccel 
úgy gondoltuk, hogy jobb lesz 
elhagyni az országot. Ekkor 
Ausztriába szöktünk. 

Hosszú és viszontagságos 

út vezethetett az írországi 
Belfastig... 

- Először az angliai Camb-
ridge-be kerültünk, ahol kemé-
nyen tanultunk egy nyelvisko-
lában, mert egyikőnk sem 
tudott angolul. Közben rako-

AGRICULTURE AND FOOD 
TECHNOLOGY - COOK-
STOWN), ahol kémiát adtam 
elő. Emellett folytattam a ku-
tatómunkát, sőt felvettem egy 
újabb kurzust analitikai kémiá-
ból. 

Kormos János az intézetbe látogatókkal találkozik röviddel a 
nyugdíjba vonulása előtt 

dómunkásként dolgoztunk. 
Ezután én megpróbáltam befe-
jezni az itthon megkezdett 
tanulmányaimat, de az volt a 
baj, hogy nem kaptam ösztön-
díjat. Mi a felkelés végén disz-
szidáltunk, és mire kiértünk, 
kiosztották azokat. Skóciában 
le kellett tennem egy nemzet-
közi szintű nyelvvizsgát ahhoz, 
hogy felvételt nyerjek a Belfast-
i mezőgazdasági egyetemre. Ott 
harmadévesen kezdtem a négy-
éves kurzust, ugyanis beszá-
mítottak két itthoni évemet. 
Utána az egyetem kutatóinté-
zetében magisztrátus vizsgát 
tettem, majd rövid ideig a 15 
km-re lévő főiskolán tanítot-
tam. Innen átkerültem a belfasti 
egyetem kihelyezett tagozatára 
(LOIJGHRY COLLEGE OF 

- Ebből szerzett doktorá-
tust? 

- Igen. Kutatómunkám 
nagy részét is ez tette ki, ame-
lyet rövid ideig Amerikában is 
folytattam. Azután megpályáz-
tam egy állást az IC I-nél (ez 
egy világhírű kémiai cég). A 
gyógyszerkutatási részlegnél 
alkalmaztak. Munkám során 
számtalan előadást tartottam 
európai fővárosokban, és ta-
nácsadást is végeztünk az 
élelmiszeripar kémiával kap-
csolatos kérdéseiben szerte a 
világon. Végül ismét Belfastba 
kerültem, és az ottani egyetem-
ről mentem nyugdíjba. 

- Milyen eredményeket ért 
el az Ön által vezetett, labora-
tóriumi kutatócsoport, és pub-
likálták-e ezeket? 

- Kimagasló eredményről, 
melynek megalapozói vagy 
„feltalálói" lennénk, nem be-
szélhetünk. Tény, hogy például 
az általunk kidolgozott zöld fíí 
silózási technológiánál azóta 
sem produkáltak újabbat vagy 
jobbat máshol sem. Meghatá-
roztuk az ideális vágási súlyt a 
sertések zsír-és egyéb szövetei-
nek arányában, továbbá kifej-
lesztettük az élelmiszer-kémiai 
tanácsadást Észak-Írországban. 
Nevünkhöz fűződik a marhák 
metritis (méhgyulladás) nevű 
betegségének gyors kezelésére 
kifejlesztett állatgyógyszer is. 
Mindezt tudományos és mező-
gazdasági lapokban publikál-
tuk, közel száz újságcikkben. 
A kollektív munka mellett 
személyes és mindig kedves 
feladatomnak tekintettem az 
egyetemen tanuló fiatalok 
segítését, konzultánsi minő-
ségben. 

-Egyetemi előadóként lát-e 
különbséget az ottani és a 
magyar oktatási rendszer 
között? 

- Az itthoni oktatás szín-
vonala jó, semmivel sem ala-
csonyabb, mint Angliában 
vagy Írországban. A különbsé-
get abban látom, hogy az angol 
egyetemeken sokkal szabadab-
bak a diákok. Itthon azt ta-
pasztaltam, hogy mi nagyon 
„paragrafus emberek" voltunk 
annakidején: ezt kell megta-
nulni, csak ezt tanuld! A másik 
eltérés, hogy odakinn sokkal 
kisebb a tanulói létszám, ezért 
közvetlenebb és talán eredmé-
nyesebb a kapcsolat tanár-diák 
között. Az utóbbi időben ott is 
bővítésre törekednek, gazdasá-
gi megfontolásból. Ez egyenes 
következménye a „Thatcher-
izmusnak", amely együtt járt a 
rohamos privatizációval, és ez 
az oktatásban is érezteti hatá-
sát. 

- Az első tíz évet kivéve Ön 
gyakorta látogatott haza Ma-
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gyarországra. Bizonyára fi-
gyelemmel kísérte az itteni 
\gazdasági változásokat is. Mi 
erről a véleménye? 

- Nem értek egyet a rend-
szerváltás óta rettenetesen 
gyorsan zajló privatizációval. 
Nagvon sajnálom, hogy a vál-
tozások némely területen meg-
gondolatlanul mentek végbe. 
Véleményem szerint jobban 
kellett volna vigyázni a közös 
vagyonra. Nagy hibának tar-
tom, hogy a tűzhöz közel lévő 
embereknek megengedték a 
kirívó meggazdagodást, ér-
demtelenül. Ugyanakkor töme-
gesen szegényedtek el emberek, 
és hosszú évek óta a létmini-
mum alatt élnek. 

Brit felségterületen - Ír-
ország északi részéi is beleért-
ve vannak-e ekkora különb-
ségek az életszínvonal vagy a 
keresetek vonatkozásában ? 

- Ott is vannak kiemelke-
dően jól kereső személyek, de a 
jólétet nem mutatják ki, egy-
szóval nem „flancolnak". Az 
életszínvonal magasabb, és a 
keresetek arányosabbak. Egy 
átlag-ügyvéd vagy orvos fizeté-
se nem többszöröse egy tanáré-
nak. Utóbbiakat sokkal jobban 
megfizetik, mint Magyarorszá-
gon, es ez más területekre is 
vonatkozik. 

- A munkanélküliségre is? 
Egyáltalán, hogyan kezelik ezt 
a problémát? 

- Észak-Írországban na-
gyobb a munkanélküliség, mint 
Angliában, mert a tőkebefek-
tetést hátráltatta az állandó 
háborúskodás a katolikusok és 
protestánsok között. A segély 
nem sok. de egységes, tehát 
nem igazodik az előző kereset-
hez. Ezen felül a rászorulók 
még szociális támogatást is 
kaphatnak. Az idősek ellátásá-
ról is gondoskodnak, csakúgy, 
mint a kisgyermekes családok-
ról. 

Imént említette a vallási 
problémákat. Ezzel kapcsolat-
ban az egyszerű halandónak 
rögtön a terror szervezetté 
minősített IRA jut eszébe. Volt-
e ezzel összefüggő tapasztala-
ta, kellemetlen élménye, eset-
leg előfordult-e, hogy szenvedő 
alanya volt egy-egy atrocitás-
nak? 

- A készülő merényleteket 
általában előre bejelentették, 
így volt idő az adott terület 
kiürítésére. Persze előfordult, 
hogy pár nappal előbb abban a 
PENNY üzletben vásároltam, 
ahol később több halálos áldo-
zatot követelő bombamerény-
letet hajtottak végre. Egyszer 
távolról szemtanúja voltam 
egyik diákom meggyilkolásá-
nak. Ez nagyon megrázott. 
Hallottam, hogy aki nem kö-
vette belső szabályaikat, azt 
általában „térdkalácsozással" 
(térdén lövéssel) büntették. 

Személyes támadásnak 
nem voltam kitéve. Elfogadták, 
hogy bár protestáns, de magyar 
nemzetiségű vagyok, és nem 
bántottak. 

Tudna-e olyan sajátos-
ságokat. mondani, amelyek a 
„ködös Albion " népére jellem-
zők? 

- Az elmúlt negyven év 
alatt eléggé intemacionálód-
tam, ezért sajátosságok felso-
rolása helyett inkább tennék 
néhány összehasonlítást. 

Más a munkaerkölcs -
mint általában nyugaton - , és 
ez a kemény fizikai munka 
területén ugyanúgy megmutat-
kozik, mint szellemi téren. Már 
az egyetemi évek alatt tapasz-
taltam, hogy elítélik a 
„puskázást". Lenézik azt, aki 
ehhez folyamodik. Az ötnapos 
munkahetet jóval előbb beve-
zették, mint mi, magyarok. 
Vasárnap csak elvétve dolgoz-
nak, ilyenkor mindenki temp-
lomba megy. Nagyon valláso-
sak, Európa legvallásosabb 
népe az ír. Elmondhatom azt 
is, hogy kint tartózkodásom 
ideje alatt soha egyetlen fillért 
sem fizettem az orvosi ellátá-
sért. Nem is várják el senkitől. 
Itthon ez a szocializmus csúnya 
csökevénye, és sajnos, máig 
fennmaradt. Egyébként doktori 
címüket még a legképzettebb 
emberek sem használják alá-
írásukban. Talán ezért is mo-
solygok néha azon, hogy Ma-
gyarországon többek között az 
egyetemet végzett rendőrök is 
nevük elé teszik a dr. szócskát. 
Nekem furcsán hangzik 
mondjuk egy „doktor száza-
dos" kifejezés. És ha már a 
rendőrségnél tartunk, akkor 

megjegyzem, hogy Angliában 
csak külön kérésre látják el 
őket fegyverrel. Észak-Íror-
szágban természetesen más a 
helyzet, de mindkét helyen 
köztiszteletnek és közkedvelt-
ségnek örvendenek a rend őrei. 

Délen az emberek barátsá-
gosabbak, könnyedebbek. Jel-
lemző, hogy nem csak a kisebb 
falvakban, hanem még Török-
szentmiklós nagyságú települé-
seken is mindenki köszön 
mindenkinek. Ezt én is meg-
szoktam, és meglepődtem, 
amikor szülővárosomban sokan 
nem fogadták a köszönésemet. 

- Az elmaradt köszöntése-
ket talán pótolhatjuk interjúnk-
kal, mellyel az volt a célunk, 
hogy ne csak az „idegenbe 
szakadt hazánk fia" munkás-
ságát ismerhessék meg szülő-
városának lakói, hanem némi 
betekintést is nyerhessenek egy 
távoli ország népének életébe. 

Úgy gondolom, hogy amíg 
az Önhöz hasonló kutatóink, 
tudósaink, „föl-földobott kőd-
ként mindig visszatérnek kicsi 
hazánkba, addig nem kell 
szégyenkeznünk azért, hogy 
magyarok vagyunk! 

Sz. Zs. 

TEN YEARS OF ISOLATION 

(Az elszigeteltség tíz éve) 
A FARM WEEK c .írországi újság 1991. december 20-i számá-
ban terjedelmes cikk mutatta be dr. Kormos János életét. A 
fenti alcímmel megjelent írásból fordítottunk magyarra néhány 
részletei, amelyben az illegális határátlépésre emlékezik vissza. 

... Az otthonába hazatérve János rájött, hogy Magyaror-
szág szabadsága elveszett, és titkos terveket készített, hogy 
Nyugatra szökjenek, mielőtt a kommunisták bosszút állná-
nak rajtuk. Magyarok ezreinek - beleértve a liberális Nagy 
Imre miniszterelnököt is - hamarosan meg kellett halniuk a 
kommunisták kezei által. 

„Elhagytam otthonomat, anélkül, hogy megmondtam volna a 
szüleimnek: nem megyek haza. A két fiútestvérem házas volt, 
családos, s úgy döntöttek, maradnak. Mindamellett két barát-
nak, ugyanabból a városból is távoznia kellett. Mindkettőjüket 
visszautasították a magyar egyetemi oktatásból, egy pék és egy 
mintagazda fiai voltak, és mindketten támogatták a felkelést. 

„A következő néhány napot nem lehet elfelejteni, ahogy 200 
mérföldet gyalogoltunk a szabadság és az osztrák határ felé. 
Néha, hogy elkerüljük az orosz katonákat, széles árkokban 
gyalogoltunk, amelyek az út mellett futottak. Néha megkockáz-
tattuk, hogy vonaton vagy buszon utazzunk, éjszakára rokonok-
nál, ismerősöknél találtunk menedéket." 

„Egyszer megállított bennünket a Vörös Hadsereg, de egyik 
katona sem tudott magyarul, így nem lepleződtünk le. Aztán jött 
a lidércnyomás: a határ átlépése. Hármunknak volt egy hadi 
térképe és egy iránytűje. Úgy döntöttünk, hogy az erdőben me-
gyünk, ahol a figyelőtornyok 400 yardra voltak. A lebukás ki-
végzést jelentett, mint a szocializmus árulóinak. Az erdőben 
négy másik menekülővel találkoztunk , egyikük elég beteg volt 
és köhögött. A zaj mérföldekre hallatszónak tűnt. Mégis a nö-
vekvő decemberi sötétség és eső segített leplezni mozgásunkat, 
ahogy egyre közelebb értünk a vasfüggöny szögesdrótjához." 

„Hirtelen a vaskerítés körvonalazódott. Alá van aknázva, 
elektromos lehet? Végül kis csapatunk esélytelenül átkúszott a 
drót alatt, és ott álltunk szabadon az osztrák földön. Aztán egy 
utolsó búcsút véve ránéztünk megbilincselt nemzetünkre." 

Ami nagy reményekkel teli késő októberi felkelésként in-
dult, decemberre nincstelen menekültként elvitt minket egy 

en földre, de szabadok voltunk!" 



6 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1999.július 

AZ ELSŐ JÁSZ - NAGYKUN PEDAGÓGIAI DÍJASUNK! 

Kitüntetett pedagógust köszönt pár sorral a Törökszentmiklós és Vidéke újság. Nagy Kálmán, a Bethlen Gábor Re-
formátus Általános és Szakiskola és Diákotthon igazgatója megkapta a JÁSZ-NAGYKUN PEDAGÓGIAI-DÍJ-at, amit 
a Megyei Közgyűlés alapított, és az idén osztottak ki először. 

elődeik jó munkájának is kö-
szönhető. De benne van a ta-
nulók és a minket támogató 
szülők segítsége is. Ugy érzem, 
sikerült együttműködni min-
denkivel, mindenféle harag és 
részrehajlás nélkül. A szeretet 
volt köztünk az összetartó 
kapocs. E nélkül nem is lehetne 
vezetni. Most ezúton is köszö-
nöm az egész iskola közössé-
gének munkáját. 

- Jó lenne bepillantani a 
távolabbi tervekbe is! 

- 2000-ben lesz iskolánk 
280 éves. Tavasszal fogjuk 
megünnepelni. Addigra újabb 
szép eredményeket szeretnénk 
elérni a nevelésben, oktatásban, 
képességfejlesztésben. Mi ezzel 
járulunk hozzá a nagy évfor-
dulóhoz. Emellett a Tiszántúli 
Egyházkerület tanügyi tanácso-
saként szeretném továbbra is 
fel ügyeim a hozzám tartozó 23 
iskolát, amire még 1991-ben 
kaptam a megbízatást. 

-- Gratulálok Igazgató Ur-
nák az eddigi eredményekhez, 
és hasonló, szép sikereket 
kívánok a következő évekre is, 
városunk és „ Vidéke" összes 
olvasója nevében1. 

/Hajnal Jné/ 

KÖNYVHÉT 1999 
Emlékszem még azokra az ünnepi könyvhetekre, mikor az utcá-

kon sátrak alatt lehetett böngészni, válogatni az újonnan megjelent 
kiadványok között. S bár több sátrat is felállítottak, mégis alig 
lehetett a könyvekhez férkőzni. Sőt, ha nem ment időben valaki, 
előfordult, hogy nem jutott már a kiszemelt példányból. 

Manapság nem látni a különleges hangulatot árasztó standokat, 
és vásárolhatunk ráérősen, hiszen sajnos nem fenyeget az a veszély, 
hogy bármelyik könyvet elkapkodják az orrunk elől. Mi történt? 
Nem szeretünk már olvasni? Nincs elég választék, vagy nincs az 
ízlésünknek megfelelő könyv a polcokon? 

Ugy gondolom, más oka van annak, hogy kevés könyvet vásá-
rolunk ezeken a jeles napokon és máskor is. Az. egyik ok, hogy 
kevesebb a figyelemfelhívás, a könyvek előzetes beharangozása, 
bemutatása. A másik, súlyosabb ok a könyvek túl magas ára. A mai 
bérviszonyok közt aligha engedhetik meg maguknak sokan - bár-
mennyire szeretnék is hogy túlzottan belemerüljenek a váloga-
tásba. Ha valaki szerette volna megvásárolni a könyvhéten megje-
lent összes kiadványt, több mint 200 ezer forintot kellett volna 
ki fizetnie. 

Mindezek ellenére a Városi Könyvtár nem adta fel a harcot. 

E nagy eseménnyel kap-
csolatban kértem igazgató urat, 
válaszoljon néhány kérdésem-
re. 

- Tudjuk, hogy nem török-
szentmiklósi születésű. Ide 
költözése után milyen munka-
kört töltött be? 

- Legelőször az Általános 
Iskolai Diákotthon igazgató-
helyettese lettem. Szinte hihe-
tetlen, hogy ennek már 28 éve! 
1973-ban kaptam mellé egy 
szakfelügyelői állást is. A 
napközi otthonok és diákott-
honok felügyeletét láttam el, 
majd 1975-ben kineveztek a 
Bethlen úti Általános Iskola és 
Kollégium igazgatójának. 

- Tekintsünk vissza az el-
múlt évtizedek sikeres kezde-
ményezéseire! 

- Tizenöt éves az ének-zene 

tagozatunk, 1987-ben kezdtük 
a tehetséggondozást, és tíz éve 
oktatjuk a számítás|echnikát. 
iskolánk tagja az Európai Te-
hetségkutató Társaságnak. 
Tavaly az Amerikai Egyesült 
Államokban, az idén májusban 
pedig Angliában foglalkoztunk 
ezzel a programmal. Ettől a 
tanévtől kezdve a Comenius 
Társaság is felvette iskolánkat 
tagjai sorába. Az ő feladatuk 
átfogni az európai és tengeren 
túli tehetségfejlesztő progra-
mot. 

- Nagy változást hozott az 
iskola életében 1991. július 
elsejei 

- Igen. Azóta a török-
szentmiklósi Református Egy-
házközség fenntartásában 
működünk. A Tiszántúli Egy-
házkerület legnagyobb létszá-
mú iskolája vagyunk. Megvál-
tozott az egész iskola szellemi-
sége. Beindult a rendszeres 
hitoktatás minden osztályban, 
heti két órában, a felekezetnek 
megfelelően. Ez óriási nevelő 
erő a személyiségfejlesztés 
szempontjából. Emellett nem 
vagyunk kiszolgáltatva a kü-
lönböző politikai változások-
nak. Világnézetileg elkötelezett 
nevelés folyik, a szakmai mun-

ka állandóságát pedig pedagó-
giai programunk biztosítja. 

- Kérem, hogy említsen 
néhány példát a tanulók magas 
szintű teljesítményeiből! 

- Ennyi kimagasló ered-
mény még egyszer sem volt, 
mint az idén. Ugy látszik, kezd 
beérni a tehetséggondozás 
gyümölcse. Az általános isko-
lák országos történelem verse-
nyében kétszer nyertünk első 
helyezést. Egy lány tanulónk 
helyesírásból ötödik, szintén 
országosan. Ugyanezen a szin-
ten több helyezésünk is van 
összetett tantárgyi versenyeken. 
Megyei első lett matematikából 
egy hatodik osztályosunk, 
szakiskolásaink pedig a gö-
döllői Országos Diákolimpián 
szerepeltek eredményesen. 
Mindezekről az ünnepi tanév-
zárón hallhattak már az érdek-
lődők. 

- A jélsorolt eredmények 
máris nagyon megindokolták a 
kitüntetés odaítélését. De igaz-
gató úrnak van még ehhez 
hozzáfűzni valója! 

- A kapott elismerést a ne-
velőtestület és az összes dolgo-
zó igyekezetének értékelése-
ként tekintem. Nemcsak a 
jelenlegi munkatársaim, hanem 

hogy az irodalom, az olvasás és a könyvek szeretetét hirdesse. 
Harmadik éve rendezi meg a Pro Bibliotheca Alapítvánnyal karölt-
ve az ünnepi könyvhét keretében irodalmi estjét a Helytörténeti 
Gyűjtemény kertjében. A szép környezetben méltó körülmények 
között zajlott június 5-én Pécsi Ildikó „...de a dal tovább száll és jár 
a malom..." című műsora - fő szponzora Herbály Imre országgyűlé-
si képviselő volt, de támogatta a rendezvényt többek között az 
önkormányzat is - , melyet Nagy János, a kuratórium elnöke nyitott 
meg. A művésznő neves pályatársával, Pálos Zsuzsa színésznővel 
érkezett. Könnyed hangvételű, humorral átszőtt műsorukban sok 
szép vers és irodalmi sanzon hangzott el. 

A programra, melyen az ünnepi könyvhétre megjelent kiad-
ványok megvásárlására is lehetőség nyílott, több mint százan voltak 
kíváncsiak, s aki részt vett a jó hangulatú, színvonalas rendezvé-
nyem biztosan nem bánta meg. Csak gratulálhatunk az, ötlethez, a 
szervezéshez, a színvonalas lebonyolításhoz, és reméljük, hogy 
folytatódik a hagyomány, hogy minél többen részesüljenek a remek 
élményben, melyet ez az est nyújtott a résztvevőknek. 

(V. M.) 
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JÁTÉK HA TAROK NÉLKÜL AMIÉN S-BEN 

Fekete Zoli nyerte a sakkozást, a magyarok meg az összetettet 
Május 27 és június 1 között a megye hét középiskolájának öt-öt tanulója volt an-

nak a delegációnak a tagja, akik a franciaországi Amiens-be szóló meghívás keretében 
összemérték játékerejüket Somme és az angliai Durham megye hasonló korú diákjai-
val. A meghívás a két megye - Jász-Nagykun-Szolnok és az észak-franciaországi 
Somme - együttműködésének a „terméke". Egy autóbuszt megtöltő népes megyei 
küldöttségnek dr. Szabó Lajos, a Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatója volt a veze-
tője, s minden intézményből - a szolnoki Varga, Verseghy és a Tiszaparti, a jászapáti 
Mészáros Lőrinc, a kunhegyesi Nagy László, a mezőtúri Teleki - egy-egy csapatkapi-
tány-tanár is képviselte az iskolákat. A Szarvas Bea, Fekete Zoltán (harmadikosok), 
Leblanc Katalin, Horváth Dia és Vájjon Hédi (negyedikesek) kisgimisekből összeállí-
tott csapatnak Fehér Imre magyar-történelem szakos volt a „menedzsere". Az út 
költségét a Megyei Önkormányzat fedezte, azon túl, hogy a tanulóknak 15 ezer forin-
tos részt kellett vállalniuk. A bercsényi* kisdiákok kiadásainak egy részét - a kurató-
rium döntése alapján - a Pro Schola Bercsényi Alapítvány átvállalta. 

Mi volt számotokra a legkülönlegesebb 
élmény? 

Az Eiffel-torony mondja Bea. Zolinak a 
párizsi Diadalív. Katának pedig a szajnai hajóút. 
Hédinek az egész játék lebonyolítása és a Notre 
Dame volt különleges. 

A küldöttség Szolnokról indult, 27-én dél-
után három órakor. Bécs felé vették útjukat, de' 
miután másnap reggel nyolcra Strasbourgba 
kellett érkezni, a fővárost csak a busz ablakán 
keresztül láthatták, úgy futtában. Itt már egy 
egész délelőtt állt rendelkezésre, hogy a város 
nevezetességeivel megismerkedjenek: többek 
között az Európa Tanács impozáns épületével, a 
hangulatos óvárossal, a katedrálissal és még 
egyéb látnivalókkal. Ebéd után indultak a fiata-
lok Amiens-be, majd a sürgés-forgás közepette a 
szállásfoglalás következett, s vacsora után pedig 
ismerkedési lehetőség volt a társakkal és a 
várossal esti séta keretében. 

Mit kell tudnunk erről a városról? 
Somme megye székhelye - válaszol ka-

pásból Fekete Zoli. Körülbelül 120 ezer lakosa 
van. Híres a katedrálísa, a Notre-Dame, mely a 
XIII-XIV században épült - folytatja az 
„idegenvezetést" Leblanc Kata. - Nagyon-
nagyon barátságos a városka, különös hangula-
tot árasztanak a szűk. sikátoros utcái. Folyója a 
Somme, amely a La Manche-nál találkozik a 
tengerrel. No. meg csuda finom a dinnyéjük! 

Mi a véleményetek a francia konyháról? 
Volt benne jó is meg rossz is vélekedik 

Hédi. Az első menü nem tetszett, a többi igen. 
Levest nem esznek. Öt-hat fogást tálalnak fel. s 
mindből fogyasztanak: szóval sokféléből keve-
set. így például az egyik ebédnél salátát, sajtot, 
pörköltei, sült burgonyát, süteményt és gyümöl-
csöket szolgáltak fel. Meg teltek az asztalra 
lehér bort is vág közbe csodálkozó, nagy 
szemekkel Kata. 

Meséljetek valamit magáról a versenyről! 
Frrc május 29-én, szombaton került sor, 

9-től délután 5-ig. Délelőtt is volt három forduló, 
meg délután is. Egyébként ötféle közösségi 
játék volt. amelyek egytől-egyig régi francia 
időtől lő. szórakoztató társasjátékok. Persze 
ezekel ma is játsszák. Az enyém a rummicub 
volt. amely hasonlít a römi-játékra magyaráz-
za Vájjon Hédi, s hármat megnyertem belőle, 
hármat pedig elveszítettem. 

A következő játék az abalonc volt, ami a 
pikk-pakkhoz hasonlít. Ebben Szarvas Bea vett 
részt, s a tizenkét pontból négyet hozott össze. 

- A jényképek arról arulkodnak, hogy va-
lamijéle egységes pólója volt a versenyzőknek. 
Ezt hol szereztétek? 

- A vendéglátók adták: rajta a három megye 

LJia, Kata, Hédi, és a győzteseknek kijáró kupa 

címerével. Aztán mindenkinek volt egy névkár-
tyája, s rá volt írva a név, a sorszám, aztán hogy 
honnan jött és persze a játék típusának a meg-
nevezése - mindezt Katitól tudtuk meg. 

- Aztán milyen játékban vettetek még részt? 
- Én a sakkban - csillan fel Fekete 

Zoli szeme. - A hat mérkőzésből négyszer 
nyertem és kétszer remiztem, így tíz 
ponttal végeztem az első helyen a 
„nemzetközi tornán". 

Nagyszerű, attól függetlenül, hogy 
játékról volt szó! Hogy csináltad? 

IJgy, hogy nem kaptam ki senkitől 
sem! 

- Örültél? 

- Hát persze! Több tucat játékos közül 
én kerültem ki győztesen, „megverve" a 
franciákat és az angolokat is, nyilván volt \ 
okom örülni. : 

Még két játékkal adósok vagytok! 
Horváth Dia az Olthelló-játékban 

szerepelt. Ez olyasféle, mint amilyen a : 
számítógépes hexx. Fekete és fehér koron-

gokkal kell játszani, s a végére négy pontot 
sikerült szerezni. Leblanc Kata a puzzle-
játékhoz hasonló Quads-ban vett részt, s ő is 
négy pontot gyűjtött össze. 

- Hogy alakult a csapatverseny? 
Jász-Nagykun-Szolnok megye nyerte, 

üdvrivalgások közepette! Ezen belül jutalmazták 
a legjobb iskola versenyzőit is: ezek a 
kunhegyesiek lettek, s különböző társasjátéko-
kat és egy videokamerát kaptak ajándékba. A 
megye csapatai pedig elhozták a szép nagy 
serleget, amely a tervek szerint majd a szereplő 
iskolák között „vándorolni" fog. 

Másnap tengerparti kiránduláson vettek 
részt a versenyzők. Az időjárás nem kényeztette 
el őket, ugyanis esett az eső, és hűvös is volt. A 
La Manche vize úgy 15 fokos lehetett, és a 
három bátor vállalkozó, Hédi, Dia és Kata meg 
is mártóztak. - Bolondnak néztek bennünket -
mondja Kata. - De ha már egyszer eljutottunk a 
*~~gerre, csak nem hagyjuk ki a fürdőzést! 

- Milyen nyelven társalogtatok ismerked-
i i >.k? 

- Zoli, Kata és Hédi franciát tanulnak, így 
valamicskét franciául. Az angol jobban ment 
mindenkinek. Ha kommunikációs gondjaink 
voltak, akkor Vájjon Hédi volt a tolmács. 
Egyébként volt kinn velünk tolmács, aki a 
versenyen és egyéb alkalmakkor is segített 
nekünk. 

A hétfői nap Párizsban voltak, s volt egy 
mesésen szép hajókirándulásuk a Szajnán. A 
látnivaló igen-igen tömény volt: Párizs harminc-
négy hídja közül huszonötöt megcsodálhattak, 
látták a Louvre-t, az 1900-as világkiállításra 
épített Orsay-múzeumot, az Eiffel-tornyot, a 
Concordia-teret, a Notre Dame-t, az óratornyot, 
melyet 1370-ben építettek és még ma is műkö-
dik, a tanácsházát és még sok-sok érdekességet. 

Arra a kérdésre, hogy röpke pár nap alatt 
milyen benyomást szereztek a francia emberek-
ről. szinte egybehangzóan azt válaszolták, hogy 
elik az életüket vidámak, barátságosak, nagyon 
nyugodtak, s egyáltalán nem úgy néznek ki, 
mintha agyondolgoznák magukat. 

A csapat hétfő délután indult haza, s fá-
rasztó 24 óra után érkeztek vissza Szolnokra. 
Vidáman, magyar kajára éhesen, de élmények 
sokaságával. 

(Herczegh M.) 

Bea és Zoli, a „nagymester" 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
Május végén egy tiszapüspöki lakos 

feljelentést tett a kapitányságon, mely 
szerint egy férfi megjelent a lakásán az 
általa újságban meghirdetett személy-
gépkocsi és ló megvásárlása miatt. 
Megegyeztek a vételárban, majd a vevő 
közplte, hogy azt egy meghatározott 
időn belül hiánytalanul kifizeti az el-
adónak Ezután elmentek egy másik 
tiszapüspöki lakoshoz is, akinek a lova 
volt eladó. Itt is megegyeztek, az előző-
ekhez hasonló módon. A vevő ezután a 
gépkocsival és a két lóval eltávozott. A 
határidő letelte után a két eladó aggód-
ni kezdett a pénz kifizetésének elmara-
dása miatt, majd többször próbálkoztak 
a vevőnél, persze sikertelenül: kifogá-
sokat keresett, hogy a teljesítést elodáz-
za. Ezt követően fordultak a sértettek a 
rendőrséghez, ahol aztán a vevő ellen 
csalás bűncselekménye miatt indítot-
tak eljárást. 

• 
Június l-jén virradóra a város belte-

rületén ismeretlen tettes egy nyitott 
gépkocsiból fényképezőgépet és egy 
Nike baseball sapkát lopott el. A 
tettes a sapkát előszeretettel hordta, míg 
az egyik alkalommal a sértett felismerte 
azt. Az eljárás során a kapitányság egy 
háromtagú, gyermek- és fiatalkorúakból 
álló csapathoz jutott el, akik alaposan 
gyanúsíthatok a bűncselekmény elkö-
vetésével. A nyomozás során az a fény-
képezőgép is előkerült. Ugyanaz a tár-
saság másnap virradóra a kerítésen 
átmászva behatolt egy helyi lakóház 
udvarára, ahol a garázs ablakát betör-
ték, és 5 horgászbotot tulajdonítottak el 
- 3 0 ezer forint értékben. A botokat 
közben piacra „dobták", az egyiket 
például egy csúzliért cserélték el. Az 
eljárás megindult ellenük. 

^ 
Második világháborúból származó 

gránátot vetett ki a földből az ekekapa 
Suijány és Szapárfalu között. Az éppen 
mezőgazdasági munkát végző török-
szentmiklósi lakos jelentette a rendőr-
ségen a tényt, majd a tűzszerészek 
ártalmatlanították a veszélyes robbanó-
szerkezetet. 

^ 
Június 6-án jelzés érkezett a kapi-

tányságra, hogy a Szolnok felől 
Törökszentmiklós irányába haladó 
kamion veszélyezteti a forgalomban 
résztvevőket. A járőrök a városban 
feltartóztatták a „kacsázó" gépjárművet, 

s nyomban kiderült vezetője ittassága. 
A debreceni illetékességű férfi az ügy 
elsimítása céljából felkínált, majd át-
adott 10 ezer forint készpénzt az iga-
zoltató rendőrnek, aki a vétkest előállí-
totta a kapitányságon, ahol a szükséges 
intézkedéseket megtették. 

• 
Június 6-án Fegyverneken, az egyik 

ház bontása közben egy régi, magyar 
gyártmányú, '48-as mintájú kispuskát 
találtak, 846 db lőszerrel. A fegyver 
szétszedett állapotban egy fekete zsákba 
volt csomagolva. A tényt egyébként a 
bontást végző tulajdonosok jelentették, 
akik a fegyver eredetéről semmiféle 
adattal nem tudtak szolgálni. 

Ittas gépjárművezetés okozta azt a 
közlekedési balesetet június 11-én, 
amelynek során egy személygépkocsi a 
13l-es kilométerszelvénynél az árokba 
sodródott és felborult. A szajoli lakos 
gépkocsijában 200 ezer forint kár kelet-
kezett, s szerencsére személyi sérülés 
nem történt. 

+ 
Ugyanezen a napon a reggeli órák-

ban Tiszabőn az egyik Ady úti házban 
gázpalack-robbanás történt. A tűzol-
tók a tüzet eloltották, s megállapították, 
hogy a robbanás a palack szakszerűtlen 
felszerelése miatt következett be. A 
lakó égési sérüléseket szenvedett, akit 
kórházba szállítottak. A kár 150 ezer 
forint. 

Június 11-én az egyik, a város köz-
pontjában lévő illatszer-üzlet kiraka-
tát ismeretlen elkövetők betörték, 
abból illatszert tulajdonítottak el. A 
keletkezett kár mintegy 10 ezer forint. ^ 

Június 12-én éjszaka Örményesen 
az egyik presszóba törtek be, miután a 
bejárati ajtót felfeszítették, a játékgép-
ben lévő pénz ellopták. A betörők egy 
videomagnót is magukkal vittek. A 
tulajdonosnak 100 ezer forint kárt 
okoztak. 

Ugyanekkor a város Földvárhalom 
dűlőjének egyik tanyáját látogatták meg 
hívatlan vendégek, akik a házból kü-
lönböző tárgyakat tulajdonítottak el, 
30 ezer forint értékben. A behatolók 
megtalálták a villanyóra szekrényében 
elhelyezett kulcsot, s azzal nyitották ki 
az ajtót. 

Szintén június 12-én Tiszatenyőn az 
éjszakai órákban ismeretlen tettesek 
több helyről 18 tyúkot, kerti székeket, 
virágokat loptak el, 20 ezer forint 
értékben. 

Június 14-én Kuncsorbán a katoli-
kus templom ajtaját feszítették be, 
majd onnan készpénzt és kegytárgya-
kat loptak el. Az okozott kár 80 ezer 
forint. 

^ 
Halálos kimenetelű közlekedési 

baleset történt a város belterületén a 
hónap közepén a Kossuth és a Teleki út 
kereszteződésében. Egy külföldi állam-
polgár vezette kamion előtt egy helyi 
férfi áthaladt az úttesten, a zebrától 
néhány méterre. A gépjármű vezetője 
nem a forgalmi viszonyoknak megfele-
lően vezetett, ezért a gyalogost elütötte. 
A szerencsétlenül járt férfi a kórházba 
szállítás közben elhalálozott. A gépjár-
mű vezetője ellen gyorsított eljárás 
folyik. 

Június 17-én két ismeretlen férfi az 
egyik Kossuth úti boltban az eladó 
figyelmét kijátszotta, pénztárcáját 
ellopták, benne 40 ezer forinttal és 
személyes irataival. 

Az elmúlt egy hónap alatt a kapi-
tányságjárőrei négy körözött személyt 
fogtak el a város területén. 

^ 
Fogd a követ, jön a vonat! - hang-

zik el a harsány vezényszó a vasúti 
töltés tövében. A gyerekek gyakorlott 
mozdulattal céloztak. Jól irányzott, 
ökölnyi kövek kezdtek záporozni a 
vagonok ablakaira. Detonációszerű 
robajjal durrant szét az ablaküveg. A 
becsapódó zúzott kő fején találta a 
menetirányban ülő utast. Arcát elbo-
rította az orrából ömlő vér. Életét a 
felhúzott ablaknak köszönhette, 
amely tompította az éles kő energiá-
ját. A vonat tovább robogott. Mint 
utóbb kiderült, az utasok 10-11 éves 
legénykéket láttak elszaladni a pálya 
menti ösvényen. Mire kinéztek az 
ablakon, már messze járt a vonat a 
dobálás helyszínétől. Az eset 1999. 
április 22-én Törökszentmiklósnál 
történt. Az egyik sérült utas Püspök-
ladányban szállt le, a másik Karca-
gon az állomásfőnökségen tett felje-
lentést. A vonatdobálók azonban 
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akkor már messze jártak, a rendőrök 
bottal üthették a nyomukat 

A vonatdobálók többnyire még 
nem büntethető, kiskorú gyerekek. 
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, 
hogy amennyiben gyermekük ilyen 
cselekedeteket hajt végre, a szülőket 
terheli a felelősség az okozott kárért. 
Szélsőséges esetben a gyámügy állami 
gondozásba is veheti a gyermeket. 

Pszichológusok, pedagógusok úgy 
vélik, hogy az apróságok komolyan 
beleélik magukat a számítógépes 
játékok, mesefilmek egyre brutáli-
sabb világába. Nem tudatosul ben-
nük, hogy a képernyőn, mozivásznon 
látottak nem a valóság. Egyikük-
másikuk megpróbálja utánozni az 

akciófilmekben látottakat. Felemeli a 
követ, a vasdarabot, és a száguldó 
vonat felé hajítja. Ő lepődik meg a 
legjobban, ha komoly károkat, sérü-
lést, netán halált okoz a felelőtlen 
játék. 

A mozdonyok és a vonatok utazó 
személyzete többnyire el van látva 
rádióval, rádiótelefonnal. Az utasok 
éberségén, együttműködő készségén 
sok múlik. Ha idejében jelentik a 
kődobálást vagy más rongálást a 
személyzetnek, nagyobb esély van, 
hogy elfogják az elkövetőket + 

Lakossági segítséggel kézre került a 
telefonfülkék fosztogatója: a közelmúlt-
ban bizonyosan Önök közül is sokan 

bosszankodtak, hogy a városban néhány 
telefonfülke pénzüket elnyelte, de nem 
adott vonalat. A bosszúságokat nem a 
készülékek hibája okozta, hanem egy 
felkészült tolvaj. Ötven alkalommal 
„szerelte meg" a legfontosabb helyen 
lévő készülékeket, s húsz alkalommal 
siker is koronázta tettét. Ment ez addig, 
míg a város egyik lakójának fel nem 
tűnt a tolvaj gyanús viselkedése. Nyo-
mába eredt, és szemtanúja is lehetett a 
bűncselekmény elkövetésének. Értesí-
tette a rendőrséget, akik nyomban el is 
fogták a bűnözőt. 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk) 

H. M. 

ÁRVAI FOTO 
Törökszentmiklós, 

Kossuth út 155. 
Tel.: 390-162 

Folyamatosan bővülő 
árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat. 

Üzletünkben a legújabb 
napszemüveg modellekből 

is válogathatnak! 

Filmek, albumok, képkeretek 
nagy választékban! 

ÁFÉSZ SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

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

Műszaki résztegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

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

őrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését 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 139. 

Ipari osztály: (56) 390-955 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 
Kivitelező részleg: (56) 390-935 Tekercselő részleg: (56) 390-827 
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SIKERESEN A JÖVŐ UTJÁN 
Napjainkban kiemelt szerepe van 

a számítástechnikai, informatikai ............................ 
ismereteknek. Ezt felismerve ná- ~ 
lünk. a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában már évek óta folyik a 
számítástechnika tanítása. Pedagó-
giai programunk is kiemelt tan-
tárgyként határozza meg a számí-
tástechnikát az idegen nyelvek ok-
tatása mellett. 

Tanulóinknak lehetőséget bizto-
sítunk, hogy már kisiskolás koruk-
ban megismerkedjenek a számítógép 
használatával. Alsó tagozaton a harma- A számítástechnika aránylag új 
dik évfolyamtól kezdve heti egy órában, tantárgynak számít. Népszerűsítésére a 
a felső tagozaton heti két órában tanít- Hunyadi-napok rendezvénysorozat 
juk ezt a tantárgyat. keretében számítástechnikai versenyt is 

Városunk képviselőinek támogató- s z e n e z l ü n k ' a m e l>' r e v á r o s u n k m m d e n 

sával. valamint a különböző pályázató- lskolaJábó1 a 1 3" 1 4 é v e s korosztály 
kon nvert pénzösszegekkel állandóan tanulóinak legjobbjait hívtuk meg. A 
fejlesztjük gépparkunkat. Intézményünk v e r s e n>' színvonalát, a tanulók jó felké-
jelenleg 18 darab számítógéppel ren- szültségét már a beérkezett pályamun-
delkezik. amelyből már 10 gép multi- k a k 1S l g a z o l , á k 

médiás felszereltségei. Két év óta az I s k o l á n k I n á r m e ö ' e L regionális 
Internet elérése is lehetővé vált tanuló- versenyeken is szép eredményeket 

könwelhetett el. Az 1996/97-es tanév-nus. szamara. 

ben Fehér István bronz oklevelet 
szerzett a megyei számítástechnika 
versenyen. Ebben a tanévben az 
Alföldi Regionális Számítástechnika 
versenyen Marsi Gábor 7. b osztá-
lyos tanulónk megyei második he-
lyezett lett. a Nyíregyházán meg-
rendezett döntőn pedig nyolcadik 
helyezést ért el. 

Pedagógiai programunk minél 
színvonalasabb megvalósításához 
számítunk arra, hogy támogatások, 
pályázatok segítségével tovább bő-

víthetjük, korszerűsíthetjük gépparkun-
kat. Sajnos, a nagy értékű gépek a tech-
nika igen gyors fejlődésével szinte évek 
alatt elavulnak, márpedig további jó 
eredményeket csak a legkorszerűbb 
hardver és szoftver felhasználásával 
érhetünk el. 

Rövid távú céljaink között szerepel, 
hogy az oktató-nevelő munka minden-
napi gyakorlatába is beépüljön a szá-
mítógép eszköz szintű használata. 

Tné 

Köszönöm, Évi.. 
Tudom, hogy az egészséges, épkézláb emberek számára 

ez az eset nem olyan különleges, talán említésre sem méltó, 
de engem mégis arra késztetett, hogy megosszam Önökkel 
gondolataimat. 

A napokban úgy alakult, hogy az egyik este nekem kellett 
levinnem leveg()ztetni" a kutyánkat. 

Kissé aggódva kezdtem készülődni, hisz napok óta gyen-
gélkedtem, s nem volt sok erőm egy esetleges sétához, de 
Pamacs, tizedik éves palotakutyánk már nagyon várta az 
indulást. 

O ugrándozva szedte a lépcsőfokokat, én pedig félig bo-
tomra támaszkodva, félig a korlátba kapaszkodva araszol-
tam le a második emeletről. Pamacs türelmesen megy árt a 
bejárati ajtónál, de aztán nem titkolt izgatottsággal leste, 
hogv mikor engedem ki a szabadba. 

Nos, idáig csak lejöttünk valahogy, de most hogyan to-
vább? Szerencsémre a lépcsőház előtt vagy fél tucat kisebb-
nagyobb gyerek ácsorgott, bizonyára valami közös játékra 
gyülekeztek. Megszólítottam a köztük lévő ismerős, házbeli 
kislányt: 

..., segítenél nekem eljutni a padig? (A lányka nevét 
tudatosan hagytam itt ki.) 

A kérdezett arcán enyhe fintorral nyugtázta kérésemet, 
kelletlenül elfordult, hogy lepakolja a kezében tartott holmit. 
Am ekkor egy segítő kéz nyúlt felém. 

Tessék jönni mondta a kéz tulajdonosa, s én gondol-
kodás nélkül kapaszkodtam a gyenge kis lánykézbe, amely 
most erős .. szalmaszálként" szolgált számomra. 

Leértünk a korlát nélküli pár lépcsőn, s elindultunk a 
járdán, a mindössze talán 30 méterre álló pad irányába. 

- Hogy hívnak? - tudakoltam közben a bájosan mosoly-
gó kislánytól. 

- Eva vagyok - f elelte. 
- Csak a padig szeretnék eljutni. Remélem, Pamacs nem 

megy túl messzire tőlem - mondtam készséges kis segítőm-
nek s megköszöntem szívességét. 

Elértünk a padhoz. Én lehuppantam (ez a távolság is 
elég volt egyszerre), ő visszament a többiekhez játszani. 
Pamacs a közelben, elérhető és belátható távolságban bók-
lászott, majd miután elvégezte halaszthatatlan teendőit, 
letelepedett a lábam mellé, a pad alá. Biztattam, hogy elme-
het egy kicsit, persze ne nagyon messzire, de úgy látszik, 
megértette, tudomásul vette, hogy én vagyok vele, s én nem 
tudok utánaszaladni, így aztán nem mozdult mellőlem, csak 
újdonsült helyéről szemlélődött. Sajnos, ő bármennyire is 
okos, nem tud nekem segíteni, ha támaszra szorulok. 

De vajon a gyerekekkel hol a baj? Mi, felnőttek rontjuk 
el a dolgot, mert nem készítjük fel őket a másság elfogadá-
sára, kezelésére, a segítségnyújtás örömére? Vagy ne adj 
Isten úgy elkényeztetjük őket, hogy csak a kapni oldalt isme-
rik? 

Remélem, csupán az történt, hogy ezek a gyerekek csak 
nagyon kicsik még, s nem tudják, hogy az ilyen helyzetekben 
hogyan viselkedjenek. S talán néhány év múlva majd ösztö-
nösen vagy tudatosan követik Evi példáját. 

F. 

A számítástechnika aránylag új 
tantárgynak számít. Népszerűsítésére a 
Hunyadi-napok rendezvénysorozat 
keretében számítástechnikai versenyt is 
szerveztünk, amelyre városunk minden 
iskolájából a 13-14 éves korosztály 
tanulóinak legjobbjait hívtuk meg. A 
verseny színvonalát, a tanulók jó felké-
szültségét már a beérkezett pályamun-
kák is igazolták.' 

Iskolánk már megyei, regionális 
versenyeken is szép eredményeket 
könyvelhetett el. Az 1996/97-es tanév-
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 

„Az egészjég a korona az ember fején, 
de csak a beteg láthatja azt meg. " 

(egyiptomi közmondás) 

írásunkban a nyári időszak (a vakáció) veszélyforrásaira kívánjuk felhívni olvasóink 
figyelmét Természetesen nem törekedhettünk teljességre, csak az általunk legfontosabb-
nak ítélt tudnivalókat szeretnénk most közzétenni. 

Napozás 
A Napból származó energia az emberiség létének alapfelté-

tele. A látható fény fontos szerepet játszik a napi bioritmus kiala-
kításában. a belső elválasztású mirigyek működésében, valamint 
a D-vitamin képződésében. Korunkban a napsütötte arcú embert 
egészségesnek, az egyenletesen lebámult bőrt szépnek ítéli meg a 
közvélemény. Persze sokan óva intenek minket a napozás káros 
hatásaitól, s nem is mindig ok nélkül. 

A nagyon fehér bőrű, szőke vagy vörös hajú emberek általá-
ban nehezebben barnulnak le. Az ő bőrük könnyen leég, lehám-
lik, sajnos náluk gyakoribb a bőrrák kialakulása. A sötét bőrű, 
sötét hajú egyének viszont könnyebben, gyorsabban barnulnak 
le. ugyanis a bőr természetes fényvédője, a pigmentréteg megvé-
di őket a napfény karos hatásaitól (nekik kevésbé kell tartani a 
bőrrák kialakulasától). A napozáskor az ilyen védő pigmentréteg 
kialakítása, a fokozatos, egyenletes lebamulás lenne a cél. Csak-
hogy ez nehezen kivitelezhető. Ezért kell fényvédő szereket hasz-
nainunk: 

Fontos az is, hogy kb. 11 -tői 15 óráig, amikor a legerősebb a 
sugárzás (meg árnyékban is), lehetőleg kerüljük a napozást. 
Egyszerű szabály, hogv csak olyankor tartózkodjunk hosszabban 
a napon, ha az árnyékunk még vagy már hosszabb, mint a test-
magasságunk tele. Ha mindezt betartjuk, tehát fokozatosan, 
fényvédő szerek használatával és az erös déli napfény kerülésével 
napozunk, akkor veszély nélkül élvezhetjük a napsütés kedvező 
hatását 

Ételmérgezés 
Fertőzött étel elfogyasztása által előidézett heveny betegség. 

Legtöbbször bakteriális okai vannak. 
Leggyakoribb tünetei: kettős látás, nyelési nehézség, nagyfo-

kú gyengeség, hasi fájdalmak, olykor hányás, hasmenés. A bak-
teriális fertőzések legtöbbször az újramelegített, vagy nem kellő-
en megfőzött ételek miatt alakulnak ki. A szobahőmérsékleten 
hagyott élelemben, különösen a krémekben, a tejben, a feldolgo-
zott húsban és halban jelentős baktériumszennyeződés alakulhat 
ki. (Ez származhat az étel kezelőitől, legyektől és a nem higiéni-
kus főzőeszközöktől is.) 

Mit tegyünk1} Fia hirtelen hányás, hasmenés jelentkezik, 
igyunk kis kortyokban sok vizet. Ne fogyasszunk ételt vagy tejes 
italokat! A gyomor igyekszik megszabadulni ingerlő tartalmától, 
ne irritáljuk hát még jobban. A felnőttek bevehetnek fájdalom-
csillapítót. dc súlyosabbnak látszó esetekben inkább kérjük ki az 
orvos tanácsai. Ha néhány óra múlva a gyomor megnyugszik, 
újra ehetünk, de kezdetben inkább csak kétszersültet, egyszerű 
leveseket. 

Megelőzhetjük a baktériumierlözést gyakori és alapos kéz-
mosással. a nyersen fogyasztott saláták, gyümölcsök, zöldfélék 
alapos tisztításával, mosásával. Az ételeket csak a lehető legrövi-
debb ideig tároljuk, figyeljünk a szavatossági időre. Az elkészült 
ételt (lehűlés után) legyük hűtőszekrénybe, ha nem akarjuk rög-
tön elfogyasztani. Újrafelhasználáskor pedig forraljuk fel az 

ételeket. Ne fogyasszunk olyan konzervált ételt, amelynek doboza 
sérült vagy felpúposodott. 

És álljon itt néhány gondolat a szalmonella-veszélyrol is. Bár 
a tojás mindent tartalmaz, ami az élethez kell, de tudnunk kell azt 
is, hogy szalmonella-fertőzést közvetíthet. Tárolásánál a 
szalmonellák alacsony hőmérsékleten, 5 fok körül is képesek 
szaporodásra. Legtöbb típusuk hőhatásra gyorsan elpusztul, tehát 
el kell érnünk, hogy az étel belsejében is kialakuljon a kellő 
hőmérséklet, hogy a szalmonellák biztosan elpusztuljanak. 

A fertőzés tünetei az étel elfogyasztása után 6-48 órával kez-
dődnek. A betegség többé-kevésbé hirtelen hányingerrel, esetleg 
hányással, rossz közérzettel indul, majd hamarosan görcsös hasi 
fájdalom kíséretében megindul a vizes hasmenés, mely alkal-
manként nyálkát, vért, vagy mindkettőt tartalmazhat. A 
szalmonella gastroenteritis a heves kezdeti tünetek ellenére álta-
lában jóindulatú, néhány nap alatt szövődménymentesen, magá-
tól gyógyuló betegség. 

A tojás közvetítette szalmonella-fertőzés elkerülhető azzal, ha 
mindig friss tojást használunk, s ha a feltörés előtt alaposan 
megmossuk. 

A növények által előidézett pollen-allergiát itt most nem kí-
vánom érinteni, ezzel elég gyakran foglalkozik a sajtó, de úgy 
gondolom, említést kell tennem a mindennapi életünket megke-
serítő kisebb kellemetlenségekről, amelyek főleg a nyári hóna-
pokban gyakoriak. Ezek pedig a rovarcsípések, szúrások. 

Magyarországon nincs olyan rovar, amelynek csípése vagy 
szúrása életveszélyes mennyiségű mérget juttatna a szervezetbe. 
Az érintett helyen fellépő fertőzés vagy allergiás reakció azonban 
jelentős problémát okozhat. Nálunk talán a legtöbb riadalmat a 
kullancs kelti. (Hazánkban a kullancsok 1 %-a fertőzött.) 

A rovarcsípés tünetei: kellemetlen érzés vagy fájdalom a csí-
pést vagy szúrást követően. Méh- vagy darázscsípés esetén a 
fájdalom azonnali, és olykor nagyon erős. A hangya- és szúnyog-
csípés viszont csak később lesz zavaró. A csípés helyén enyhén 
vagy erősen viszkető duzzanat, ül. gyulladás is keletkezhet, 
amely elfertőződhet, s ezáltal elterjedhet, felerősödhet. Ha valaki 
allergiás bizonyos rovarcsípésekre, ez a duzzanat gyorsan és 
nagyfokúan is létrejöhet, ritkán, nagyon súlyos esetekben légzési 
nehézség is felléphet. A fájdalom kb. 3-6 óráig tart, de a viszke-
tés néhány napig is elhúzódhat. (A duzzanat mindig azt jelzi, 
hogy a vérben megindul a szervezetbe került méreggel szembeni 
ellenanyag-képződés.) 

Teendők: Ha kisgyermeket ért a rovarcsípés, nyugtassuk 
meg! Aztán távolítsuk el pl. a fullánkot. majd fertőtlenítőszerrel 
tisztítsuk meg a csípés környékét, s a fájdalom enyhítésére al-
kalmazzunk hideg vizes lemosást. A forgalomban lévő rovar-
űzőkkel, krémekkel csökkenthetjük a rovarok támadásait. 

Gondtalan nyaralást, kellemes pihenést, jó vakációt kívánunk 
olvasóinknak! 

F. K. I. 
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Az idei már a második alkalom, hogy az önkormányzat 
jóvoltából, a pedagógusnap alkalmából összegyűlhettek egy 
kis ünnepségre a város pedagógusai. 

Tavaly a Bercsényi Gimnázium adott helyet a rendez-
vénynek, most a Székács Elemér Szakközépiskola volt a 
vendéglátó. Kellemes meglepetés volt, hogy a műsort a sza-
badban, árnyas fák alatt nézhettük, hallgathattuk végig. 
Bakk Zoltán polgármester köszöntő szavai után a székácso-
sok és a hunyadisok szép műsorát a Kodály Zoltán Zeneis-
kola zenei produkciója színesítette. Végül a Petőfi Általános 
Iskola énekkara teremtett remek hangulatot, amely végig 
kísérte az ezt követő állófogadást is. 

Úgy tűnik, immár szép hagyomány lesz a városi szintű 
pedagógusnap megrendezése, amin szép számmal vesznek 
részt az óvodák, általános és középiskolák dolgozói. Nem 
azért, hogy magukat ünnepeljék, hanem azért, hogy legalább 
évenként egyszer találkozzanak a különböző oktatási intéz-
mények dolgozói egymással, a már nyugdíjas kollégáikkal, 
hogy megismerhessék az újakat, a fiatalokat. Bizonyítja ezt, 
hogy az állófogadás után is sokan maradtak, vidám cseve-
gésbe merülve az ebédlőben vagy a kerti padokon. 

Szép gesztus ez a szervezés a város vezetőitől, szép a 
vendéglátást vállaló iskolától. 

V. M. 
H i 

MEGALAKULT AZ R. B. EGYESÜLET 

Az utóbbi években jó néhány civil szerveződés jött létre városunkban. Ala-
pítványok, körök, egyesületek különböző célokat tűztek ki maguk elé. Az is-
kolai, óvodai alapítványokat kivéve azonban nemigen találunk olyat, amely a 
fiataloknak, a fiatalokért alakult volna. Ez év február 25-én azonban megala-
kult egy ilyen egyesület. Erről és első sikeres rendezvényükről beszélgettem az 
egyesület elnökségi tagjával: Galsi Zoltánnal. 

- Mi az egyesület neve? sikere volt a helyszínen elkészített mar-
- R. B. (Re Bene Gesta) Kulturális hapörköltnek is. 

és Ifjúsági Egyesület, mely civil szerve-
ződés. Programjaink létrejöttében nagy 
segítséget jelentett és fog jelenteni a 
pályázati úton nyert önkormányzati 
pénz. Az egyesületet és célkitűzéseinket 
kezdettől fogva támogatja H. Tóth 
László alpolgármester úr is. 

- Hány tagja van, és kik ők? 
- Tizenöt tagunk van. Olyan fiata-

lok, akik itt élnek a városban, és arra 
törekszenek, hogy fiataljaink itt is ma-
radjanak, hogy ne az elvándorlás, ha-
nem az itt maradás legyen a divat. Jó 
lenne, ha fiataljaink nem az Elszárma-
zottak Baráti Körének tagjait gyarapí-
tanák. 

- Mit lehet tenni ennek érdekében? 
- Mindenképpen szeretnénk egy if-

júsági klubot létrehozni. Amíg ez nem 
történik meg, csak bemutatkozó prog-
ramok szervezésére van lehetőségünk 

-Az első ilyen rendezvény a köztl 
múltban már le is zajlott. Hallhatnánk 
erről bővebben? 

- Igen június közepén volt a piac 
parkolójában egy 9 órától 15 óráig tartó 
rendezvénysorozat, melyre több százan 
voltak kíváncsiak. Szerencsére az időjá-
rás is kedvezett nekünk ezen a napon. 

- Milyen versenyek zajlottak? 
- A fő program a kosárlabdaverseny, 

a Street - Bal(l)-eset volt, de színesítette 
a programot a félpályás dobópárbaj, a 
zsákolóverseny, vagy a kisebbeknek 
rendezett aszfaltrajz-verseny. És persze 

- Kik versengtek egymással? 
- A kosárlabda mérkőzésen tizenöt 4 

fős csapat vett részt. Ebből 5 csapat 
gyerekcsoport volt, a Hunyadi, a Köl-
csey és a Petőfi iskolából. 

- Ennyi versenyszámot és ilyen sok 
résztvevőt hogyan lehetett díjazni? 

- Szerencsére sikerült olyan szpon-
zorokat találni, akik értelmét látták a 

- Természetesen, hiszen ez az egész 
csak most indult. A következő hóna-
pokban irodalmi estéket, könnyűzenei 
koncerteket és táncházat próbálunk 
szervezni. Ősszel pedig a gyerekeket 
szeretnénk vendégül látni valamelyik 
budapesti gyermekszínház városunkbeli 
előadásán. Ezt azért őszre tervezzük, 
hogy az óvodások és iskolások is minél 
nagyobb számban részt vehessenek 
rajta. Terveink között szerepel még 
újabb sportversenyek lebonyolítása, 
melyre prominens személyeket is meg-
hívunk majd. Várjuk a jelentkezőket -
szintén ősszel - egy ópusztaszeri kirán-
dulásra is. És hogy maradandó is fű-
ződjön az egyesület nevéhez, tervezzük 

rendezvénynek, így a versenyzők 40 
ezer forint összdíjazásban részesülhet-
tek. Ebből az összes gyerekcsapatot is 
tudtuk jutalmazni. 

Lesz-e folytatás? Mik a további 
tervek? 

még ebben az évben egy Törökszent-
miklósról szóló képeskönyv kiadását is. 

- Ez igen gazdag program, megva-
lósításához kitartást és jó munkát kívá-
nok! 

(V. M.) 
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VAKÁCIÓ 

Osváth Erzsébet 
Búzavirág 

Sárga búza közül 
a kék virágszálak 
nyújtózva, 
kíváncsian 
ki-kikandikálnak. 
Csodálják pacsirták 
felcsendülő hangját 
el-elnézik, hogyan 

KAKUKKTOJÁS 

Kati ezúttal a közlekedé-

si jelekből teszi próbára 

Béci tudását. Szokásához 

híven most is ugratja egy 

kicsit. Tudniillik egy jel 

sehogy sem illik a közle-

kedésijelek közé. 

Melyik? 

MEG EGYSZER A SPORTNAPOKRÓL 

Előző számunkban azt ígértük kedves Olvasóinknak, 
hogy a sportnapok további eseményeiről júliusi lapunk-
ban számolunk be. Adósak vagyunk tehát az atlétika és a 
gyermek birkózás területén elért eredményekkel. 

Az iskolák közötti birkózó verseny eredményei 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
I. helyezettek: Nagy Krisztián, Kenyeres Gergő, Magyar Tamás, 
Mrena Gábor. II. helyezettek: Várhelyi Dániel, Blahó Balázs, 
Kontos János, Magyar Attila, Líber Attila. HL. helyezettek: Már-
vány Kristóf, Mészáros István, Horváth Zsolt, Szikszai László. IV. 
helyezett: Horváth László. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
I. helyezettek: Kriszte Dávid, Szász Gergő, Kovács Richárd, Mol-
nár Attila, Böszörményi Dávid. II. helyezettek: Czimre Balázs, 
Csicsai Dávid, Ponyokai Gábor, Tóth-Pál Máté, Czimre Dániel. Dl 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
H. helyezett: Kollár Norbert. 

helyezettek: Kóródi Roland, Bagdi Gergő, Köteles Alexandra, Szász Óvodások 
Bence, Tóth-Pál Dávid. IV. helyezettek: Tóth-Pál Ákos, Kovács I- helyezettek: Csemány István, Sarkadi Bálint, Czimre Tibor. IL 
Bence. helyezettek: Kenyeres Zsanett, Blahó Péter. 
Bethlen Gábor Általános Iskola Iskolák közötti eredmény: I. Petőfi (86 pont), II. Kölcsey (69 pont), 
I. helyezettek: Sarkadi Péter, Puskás Gergő, Lőrincz György, Lőrmcz m - Bethlen (39 pont). 
Viktor, Lőrincz Etelka. III. helyezett: Vata Dániel. 

Gyermek atlétikai verseny miklósi sikerekkel 

1999. május 29-én a városi gyermeknapi 
program keretében rangos atlétikai verseny 
került megrendezésre, 9-10-11-12 évesek 
részére. A Városi Sporttelepen a Szolnoki SI, 
Mezőtúri SI 25-25 fős indulóval vette fel a 
küzdelmet a helyi 45-50 fős csapattal. A 
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub 
versenyzői ebben a korosztályban is jól 
szerepeltek, közülük is kiemelhető több 
tehetséges tanuló: Bognár Miklós, Bózsó 
Balázs, Ladányi Katalin, Füller Tamás, 
Pozderka Dóra, Bereznai Anna, Molnár 
Zsuzsa (valamennyien a TDAK versenyzői), 
továbbá Ecseki Dániel, Varga Bianka és 

Agócs Zsófi szolnoki versenyzők. 

Korosztályok győztesei: 
1990-es születésűek: 60 m-es síkfutásban és 
távolugrásban Molnár Zsuzsa (TDAK) 
1989-es születésű leányok: 60 m-es síkfu-
tásban és távolugrásban Bereznai Anna 
(TDAK), 60 m-es gátfutásban Szőke Tímea 
(Mezőtúr). Fiúk: mindhárom versenyszám-
ban Ecseki Dániel (Szolnok) lett a győztes. 
1988-as születésű lányok: 80 m-es síkfutás-
ban és 60 m-es gátfutásban Agócs Zsófi 
(Szolnok), távolugrásban Pozderka Dóra 
(TDAK). Fiúk: 80 m-es síkfutásban Falusi 

László (Szolnok), 60 m gáton és távolugrás-
ban Füller Tamás (TDAK). 10x200 m váltó-
futásban ( 5 fiú-5 leány) 1. TDAK. 
1987-es születésű leányok: 80 m-es síkfu-
tásban és távolugrásban Varga Bianka 
(Szolnok), 60 m-es gátfutásban Ladányi 
Katalin (TDAK), kislabdahajításban Egervá-
ri Kitti (Szolnok), míg a svéd váltóban a 
Szolnok SI. Fiúk: 80 m-es síkfutásban és 60 
m gáton Bózsó Balázs (TDAK), távolugrás-
ban és kislabdahajításban Bognár Miklós 
(TDAK), svéd váltóban TDAK. 

B. I. 
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A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DIÁK ATLÉTIKAI KLUB VERSENYZŐI 
két rangos serdülő bajnokságon szerepeltek sikeresen 

Két héttel az országos serdülő „B" bajnokság előtt a Bu-
dapest Serdülő „B" egyéni bajnokság volt az első állomás, 
ahol az országból többnyire minden rangos szakosztály képvi-
seltette magát, így igen színvonalas verseny résztvevői lehet-
tek a miklósiak. 

Eredmények: 
Szekeres Lajos (1986) 

Csizmadia Barna (1986) 
Oláh Csilla (1985) 

80 m gátfutás 
gerelyhajítás 
magasugrás 
gerelyhajítás 

12.7 mp 
29.05 m 
150 cm 
30.40 m 

II. h. 
III. h. 
II. h. 
III. h. 

Június 25-én Debrecenben az ország „menőivel" vették fel 
a küzdelmet a klub versenyzői, és itt is letették névjegyüket. 

Eredmények: 
magasugrás 
80 m gátfutás 
80 m síkfutás 
távolugrás 
800 m 

Csizmadia Barna 
Szekeres Lajos 

I. h. 
I. h. 
I. h. 
I. h. 
I. h. 

Mindezen eredmények és az elkövetkezendő két hét 
edzésmunkája remélhetőleg sikeres szereplést eredményez a 
július 10-11-i tatai országos bajnokságon. 

B. I. 

Jahutka Lívia 

155 cm 
12.5 mp 
10.3 mp 
505 cm 
2:36.5 p 

Debreceni Európa Találkozó 

Nyolc bajnoki címet szereztek 
a TDAK versenyzői 

Június 26-án Debrecenben, az Oláh G. úti atlétikai stadionban rendezték 
a hetedik alkalommal meghirdetett Gyermek Európa Találkozót. 

Mint minden évben, ez alkalommal is közel 400 résztvevő vívott hatal-
mas küzdelmet a 10-11-12 évesek legnagyobb versenyén. Szinte valameny-
nyi rangos utánpótlás-nevelő szakosztály képviseltette magát, és a 
miklósiak minden eddigit fölülmúlva teljesítettek. A 22 fős küldöttség 8 
első helyezést ért el, ebből a 89-88-87-es születésű fiú gátfutók (Bakos Ká-
roly, Füller Tamás, Bózsó Balázs) mindhárman korosztályuk Európa Talál-
kozó-s csúcseredményét is alaposan megjavították! 

1987-es születésűek: 
Bózsó Balázs 60 m síkfutás 7.97 mp I. h. 

60 m gátfutás 9.35 mp E.T. csúcs 
Bognár Miklós kislabdahajítás 72.66 m I.h. 

távolugrás 500 cm II. h. 
Ladányi Katalin 60 m gátfutás 9.77 mp IV. h. 
Barócsi Andrea kislabdahajítás 46.36 m IV. h. 

1988-as születésűek: 
Füller Tamás 60 m gátfutás 9.68 mp E.T. csúcs 

60 m síkfutás 8.40 mp IV. h. 
Anda Tibor kislabdahajítás 54.90 m IV. h. 
Pozderka Dóra 60 m gátfutás 11.34 mp IV. h. 

1989-es születésűek: 
Bakos Károly 60 m gátfutás 10.02 mp E.T. csúcs 

kislabdahajítás 50.64 mp I. h. 
60 m síkfutás 8.59 mp II. h. 
távolugrás 403 cm IV. h. 

Bereznai Anna 60 m síkfutás 8.882 mp I. h. 
Tar Renáta 600 m síkfutás 2:02,6 p III. h. 
Benedek Judit 60 m gátfutás 12.04 mp IV. 

Fiú váltó (100-100-200 m) Bakos - Füller - Bózsó: I. helyezés. 
Leány váltó (100-100-200 m) Bereznai - Pozderka - Barócsi: IV. helye-

zés. 
A jól díjazott versenyre (I-VIII. helyezetteknek érem, póló, ajándék-

tárgy) a gyerekek szülei is eljöttek. A nevezési díjat az önkormányzattól 
pályázaton nyert összegből fedeztük, az utaztatást pedig a Bognár és Társa 
Kft. által szervezett autóbusszal oldotta meg a klub, melyért külön köszö-
netünket fejezzük ki. 

B. I. 

4. sz. 
28. sz. 
34. sz. 
25. sz. 
7. sz. 
19. sz. 
40. sz. 
39. sz. 
14. sz. 
9. sz. 

Munkásbolt 
Élelmiszerbolt 
Napsugár ABC 
Felüljáró ABC 
Vegyesbolt 
Ifjúság ABC 
Jubileum ABC 
Csemegebolt 
ABC 
Könyvesbolt 

Polgármesteri Hivatal 
Postahivatal 
Szilágyi Ferenc magán-
árus 
Városi Könyvtár felnőtt kölcsönző részlege 
Városi Művelődési Központ portája 

Pánthy út 62. 
Pánthy út 2. 
Almásy út 46-48. 
Dózsa Gy. út 15. 
Győrffy I. út 41. 
Jókai út 45. 
Damjanich út 39/b 
Kossuth út 259. 
Fáy lakótelep 
Kossuth út 127. 
Kossuth út 135/A 
Kossuth út 127. 
Rákóczi út 26/a 

A szerkesztőség munkatársai 
az alábbi telefonszámokon hívhatók: 

Varga Mária: 390-855 

Fehérné Kovács Ilona : 392-032 

Hajnal Józsefné: 390-898 

Hegedűsné Szűcs Zsuzsa: 390-760 

Herczegh Mihály: 391-381 
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TÍZ BIRKÓZÓNK AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT 

A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub versenyzői 
közül tizenegyen jutottak be a sportág Kecskeméten megrende-
zett diákolimpiai döntőjébe. Közülük tízen szereztek pontszerző 
helvezést, nyolcan pedig a dobogó valamely fokára állhattak. A 
tizenegyedik birkózó palánta. Tóth Pál Dávid rövid ideje űzi ezt a 
sportágat, ezért technikai felkészültsége még nem éri el a többie-
két, de az a tény, hogy bejutott az országos döntőbe, mindenkép-
pen említésre méltó teljesítmény! 

A diák I. korcsoport 30 kg-osainak versenyében Kriszte Dá-
vid (Petőfi) harmadik, míg Czimre Balázs (Petőfi) ötödik lett. 

Sarkadi Imre tanítványai különösen a 34 kg-os súlycsoport-
ban remekeltek: az I—III. helyezéssel járó érmet egyaránt ők hoz-
ták el. Sarkadi Péter (Bethlen) arany-, Szikszai László 
(Kölcsey) ezüst-, Magyar Attila (Kölcsey) bronzérmet szerzett. 

37 kg-ban Czimre Dániel (Petőfi) az ötödik helyen végzett, 

A 45 kg-osok kategóriájában Magyar Tamás ezüstérmet ho-
zott haza, az 50 kg-osok közül pedig Márvány Kristóf 
(Kölcsey) kivívta az országos bajnoki címet, 

A diák II. korcsoportban két versenyző is kitett magáért: 35 
kg-ban Mrena Gábor (Kölcsey) ezüst-, 50 kg-ban pedig Vár-
helyi Dániel bronzérmet gyűjtött be. 

Az országos döntő versenyeinek befejeztével Bacsa Sándor, 
az ifjúsági utánpótlás keret edzője - a szokásos gratulációk után 
- kifejezte azon kérését, hogy a szálláslehetőség biztosítása mel-
lett téli edzőtáborukat városunkban tarthassák meg. A helyi klub 
örömmel tesz eleget a kérésnek, hiszen a vendégek edzésmódsze-
re csak pozitív irányban befolyásolhatja a miklósi birkózók 
egyébként sem alacsony technikai felkészültségét. 

Sz. Zs. 

Sportoló öregdiákokat várnak 
a Bercsényiben 

Az alma mater rendkívüli testnevelés órára hívja szeptember 18-án volt sportolóit és azon diákjait, akik a későbbi-
ekben sporttal kapcsolatos élethivatást választottak. Azok jelentkezését is várják, akik eddig címhiány vagy egyéb 
okok miatt még nem kaptak meghívót a rendezvényre, függetlenül attól, hogy aktívan, vagy „felmentettként kívánnak-
e részt venni azon. A nyár folyamán a gimnázium tornatermében lehet edzeni az elpuhult izmokat - és természetesen a 
kisportoltakat is időpont-egyeztetést követően. 

A program sorakozóval és jelentésadással kezdődik, majd az aktív résztvevők bemelegítenek. Ezután a volt tor-
nászlányok bemutatójára kerül sor, őket követik az 1975 előtt - kontra utána végzett fiú kosarasok. Az egykori kézi-
labdás lányoknak is lesz lehetősége pályára lepni az iskola jelenlegi csapatával, csakúgy, mint a röplabdás vegyes csa-
patoknak. A nagymama korban lévő (1970 előtt végzett) lányok is dobhatnak ellenfelük, a '70 után végzettek kosará-
ba. És ha még maradt fölösleges energia a résztvevőkben, akkor a levezetés hozzáértő testnevelők közreműködésével 
történik. 

A rendkívüli testnevelési órát állófogadás követi. Ennek összege 1500 Ft/fő, amelyet szeptember l-ig lehet befizetni 
a gimnáziumban (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.) A jelentkezés határideje július 30. A tervezés miatt Kocsisné 
Török Ágnes főszervezőnél ajánlatos jelezni azt is, hogy ki-ki mely sportágban, milyen aktív közreműködéssel (pl. 
játék vagy játékvezetés, kezdődobás), illetve „csupán"a régi sporttársakkal való találkozás kedvéért kíván-e eljönni a 
találkozóra. 

SZENT MIKLÓS KUPA TEKE „OLIMPIA" 
A közelmúltban lezajlott versenyt a CLAAS Hungária VTSK 

rendezte az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára, a 
gyerekek nagy örömére. A verseny költségeit is a klub fedezte, 
abból a megfontolásból, hogy ősszel az iskolák bevonásával 
csapat- és egyéni bajnokságot indítsanak (13-16 éves korosztály-
számára). Annak költségeit is a klub fedezi majd - jelképes 
tagsági díj ellenében amely várhatóan 50 Ft lesz. 

A tervek szerint az iskolák heti egy alkalommal felvált 
mérkőznek meg egymással, körmérkőzéses alapon, ezzel is 
ösztönözve a tanulókat az egészséges mozgásra. A verseny célja: 
elvonni a gyerekeket a TV és a játék-automaták világától, felhív-
ni a figyelmet a testmozgás örömére. 

A lezajlott verseny végeredménye (40 gurításból): 
1. Futó Attila (Hunyadi, 8.a), 2. Futó Tibor (Bercsényi, 7.a), 

3. Farkas István (Petőfi, (8.b), 4. Kovács Tamás (Petőfi, 8.b), 5. 
Csöke György (Petőfi, 8.b), 7. Kovács Péter (Hunyadi, 8.a). A 
csapatversenyt a Hunyadi Mátyás Általános Iskola csapata 
nyerte. A verseny első három helyezettje balról jobbra: 

Farkas István, Futó Attila és Futó Tibor 
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
MŰSORA A 96,4 Mhz-en 

Tel.: 56/390-676 

Hétfő 
06.00: .16 reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés lapozgató 
11.20: Önkormányzati fórum (ism) 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.30: BBC hírek 
18.20: EXTRA 
19.50: Esti mese 
20.20: Újdonság magnósoknak! 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Lemezbemutató 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztárzene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.15 Szentmiklósi kaleidoszkóp 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerparádé 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Péntek 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Lemezbemutató 
12.05: K önnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.30: E3BC hírek 
18.20: Önkormányzati fórum 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Zenés lapozgató 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

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 
13.30: Deutsche Welle 
14.00: Zenés délután (óránként hírek) 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerlista 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

Kedd 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés nosztalgia műsor 
10.20: Extra (ism) 
11.20: EXTRA 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.30: BBC hírek 
17.35: Ifjúsági Híradó 
19.50: Esti mese 
20.20: Lemezbemutató (DJ. Service) 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: DJ Service (ism) 
11.15:Szentmiklósi kaleidoszkóp(ism) 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.30: BBC hírek 
18.20: Hasznos tanácsok 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Kívánságműsor 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Szombat 
07.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek (óránként) 
09.05: Könnyűzene 
10.20: Dance party 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.05: Zenés nosztalgia műsor 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerparádé (ism) 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnvűzene 

TEMETKEZES 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

P Ó S T A B T Ü Z L E T E I : 
Kossuth L. út 184. Tel.:394-115 
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586 
Erdős I. út 1. Tel.: 06-60/485-019 

Régi református temető Tel.: 06-60/385-374 
Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással! 

HALOTTAINK 
V. 24-től VI. 22-ig 

Papp Gerzson (79 éves), Mészáros Eszter (69), özv. Tuka 

Zsigmondné Túri Emília (84), Farkas Zoltán (42), özv. 

Szűcs Istvánné Ladányi Eszter (86), özv. Búzás Ferencné 

Kovács Éva (57), Botos József (36), Majorcsik Ferencné 

Nagy Mária (69), Bum János (52), Bagi Kálmán (51), 

Németh Etel (82), Csányi Bertalan (85), Pál Mihály (88), 

Bagdi Ferencné Márton Margit (86), Fejér Bernátné 

Markóth Ilona (80), Mészáros Lajos (84), Pozderka István 

(72), Fodor Ferencné Papp Mária (65), Farkas József (88), 

Szarvas Józsefné Bukta Erzsébet (80), Antal Sándor (69), 

Kulcsár Sándorné Petren Margit (81), Kozák Lászlóné 

Keresztúri Ilona (Tiszapüspöki, 73), Máté Imréné Nagy 

Erzsébet (Óbala, 69). 

Nyugodjanak békében! 

Gyógyszertári ügyelet 

JÚLIUS17-18: FEHÉRKERESZT 

JÚLIUS 24-25: SZENTHÁROMSÁG 

JÚLIUS 31-AUG. 01: KÍGYÓ PATIKA 

JÚLIUS 07-08: FONTANA 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 
Független közéleti lap 

Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135. 
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