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HAGYOMÁNYÁPOLÁS PROFI MODON
A városi Szent István napi ünnepségek első napján, augusztus I9-én nyílt meg a Művelődési Központ Pincegalériájában az V. Országos Szalmafonó Pályázat anyagából rendezett kiállítás.
kiegészítőkkel és szalmából font játékokkal is. másik olyat, kicseréljük az ötleteket, és
készítünk szebbnél szebb dolgokat. Amióta
A kiállítás-megnyitót követően a pályá- pedig külföldről (Jugoszlávia területéről és
zat egyik nívódíjasával, Balogh Károlyné Erdélyből) érkeznek vendégek, tőlük még
Erzsikével beszélgettem.
többet, nagyon sok szép formát tanultam.
- Mikor kezdett el szalmával foglal- Én is készítettem már vasalt szalmából
kozni?
tájképet, ez a technika nekem nagyon tet- Még kisgyermek voltam, amikor szik, csak roppant munkaigényes. Ezenkíédesapám megmutatta nekem a szalmacsi- vül sokféle lapos és gömbölyű fonatot is
ga készítését. (A szalmacsiga, vagyis a tanulunk egymástól, amit természetesen
ezernyi módon lehet variálni az ember
fantáziája segítségével.
A régi szalmafonókból talán már csak
tízen vagyunk, akik először kezdtük, mi
most már oktatókként dolgozunk a táborban, ahová szerencsére valóban egyre
több gyermek is érkezik.
Az idei táborban száz körüli volt a
létszám, ami a helybéli bejáró érdeklődők
számától függően naponta változott, de
ilyen sokan még sosem voltunk. Elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült a tábor,
mintaszerű volt a szervezés, és bár sokat
dolgoztunk, de remekül éreztük magunkat.
- A lakhelyén, Kisújszálláson van Erzsikének csoportja?
- Csoportom még nincs, de járnak
Bakk Zoltán polgármester díjat ad át a pályázat egyik nyertesének.
gyerekek
hozzám tanulni. Van nálunk egy
A kép jobb oldalán egy remekművű aratókoszorú látható.
tájház, s ott most megkaptunk egy helyiÖrömmel nyugtázta, hogy az idősebbek tölcsérszerűen öblösödő szalmafonat tulaj- séget, így szeptembertől majd több gyemellett egyre több fiatal és gyermek ér- donképpen az aratókoszorúk legfőbb alap- rekkel tudok foglalkozni. De el szoktam
deklődik a szalmafonás iránt, amit a nyári eleme - a szerk.) Attól kezdve nyáron, menni iskolába, óvodába a gyerekekhez,
alkotótáborban résztvevők és a jelenlévő amikor pásztorkodtam, libát vagy tehenet tanító nénikhez, óvó nénikhez is.
- Tulajdonképpen mi Erzsike fő foglalpályázók száma is bizonyít.
őriztem - ugyanis tanyán laktunk mindig
kozása?
Újjáéledt ez a népművészeti ág, s ebben készítettem kisebb szalmacsigákat, és
- Én már nyugdíjas vagyok, de gyorsországosan is elismert érdemeket szerzett a odaajándékoztam az arra járóknak vagy a
és
gépíró
voltam a Tisza II. Tsz-ben.
törökszentmiklósi
Városi
Művelődési rokonoknak,
Az
előbbiek
alapján úgy látom, hogy
Központ, s elsősorban Sülye Károlyné
- Sajnos volt egy időszak, amikor a
Erzsike
is
szívügyének
tekinti a szalmafoigazgató.
szalmát mint népművészeti alapanyagot
A megnyitó második részében Bakk nem használták, nem értékelték - erre nást, és népszerűsíti a városban ezt a régi,
Zoltán, városunk polgármestere adta át a utalt a megnyitójában Herbály Imre is - , s szép hagyományt. Van-e lehetőségük másnívó- és különdíjakat a legeredményesebb csak néhány éve fedezték fel újra, kezdték hová is pályázni, vagy csak a miklósi
felhívás ad erre alkalmat?
pályázóknak, majd a megnyitó résztvevői ismét alkalmazni. Erzsikével is így volt?
- Hajdúnánáson is van minden másomegtekinthették a Húsvéttól - Adventig
- Igen, hát én sem csináltam mindig, de
alcímet viselő pályázat szebbnél szebb amikor itt, Miklóson meghirdették az első dik évben, és Gödöllőn is hirdettek már
remekeit.
Kalászfonó Pályázatot, fontam két szép aratókoszorú-készítő pályázatot. Ezeken is
Megcsodálhattuk a nagyméretű arató- búzacsigát - mert akkor még csak azt részt vettem, de Miklósra szívesebben
jövök, annál is inkább, mert sok kedves
koszorúkat, az intarziaszerű technikával, tudtam készíteni - , s elküldtem ide.
élmény, barátságok kötnek ide.
rendkívül aprólékos gonddal, s mindamel- Mekkorák voltak ezek?
- Honnan szerzi be Erzsike az alaplett kifinomult érzékkel készült virágcsok- Kb. fél méteresek. A pályázatot körot, a szalma képeket, ámulatba estünk a vető évben és azóta is minden alkotótábor- anyagot?
parányi harangocska és ékszerek láttán. ban részt veszek.
- Én termesztem, a saját kertemben. így
Tetszetősek voltak a sokféle formában
Ez azt jelenti, hogy már hét éve jár jobban tudok ügyelni a gondos kezelésre, a
pompázó karácsonyfadíszek, és roppant ezekre a táborokra?
tisztaságra is.
különlegesek a húsvéti tojás-díszítések, de
Milyen szalmát használnak, mindig
- Igen, és itt valójában egymástól taa kiállítás-látogatók találkozhattak kisebb- nulunk. Az ország minden részéből jönnek csak egyfélét?
nagyobb figurális alkotásokkal, öltözködési ide szalma fonók, s az egyik ilyet tud, a
- Nem, én többnyire rozsszalmát haszAz esemény hangulatához remekül illeszkedett az a népzenei műsor, amelyben a
Sáfrány együttes és Sülve Klára népdalénekléssel közreműködött.
Herbály Imre országgyűlési képviselő
megnyitó beszédében kiemelte az egykor
méltatlanul háttérbe szorított, de napjainkban újból felfedezett ősi természetes anyag,
a szalma népművészeti alkalmazásának
növekvő szerepét.
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nálok, és egy különleges fajta búzát, amihez Hollandiából kapom a vetőmagot.
Erzsike az ember nagyságú bábuk,
valamint az aratókoszorúk. karácsonyfadíszek készítéséért kapta a nívódíjat.
- Igen, és ha már szóba jött, hadd
mondjam el, hogy a Bencsik Márta
(Öcsöd) prototípusa alapján készített hatalmas szalmabábuknak a megalkotása
óriási élményt jelentett a táborlakóknak,
főként azoknak, akik részt vettek ebben a
nagy és nehéz munkában.
Talán véletlen, hogy éppen az elmúlt
héten került adásba egy Palás thy György
filmrendezővel készüli Kincsestár műsor a
televízióban, ahol szó esett az ősszel forgatásra kerülő filmről, A szalmabábuk
lázadásáról is. Ehhez készültek itt, a
miklósi táborban nagyméretű szalmafigurák?
- Igen, a hetven szalmabábu már úgy
tudom, Pestre is került, de a folytatás még
ránk vár, mert szükség van még a filmhez
80 kisebb méretű szalma bábura
is, sőt a meseváros megalkotására is minket kértek fel.
- Kívánok Erzsikének még
nagyon sok sikert, szép élményeket a szalmafonás
terén,
további lelkes hozzáállást és
sok ügyes tanítványt!
Igen, azt hiszem, méltó elismerése az itteni hagyományápoló munkának ez a filmes
felkérés. Mert a miklósi szalmafonó tábor lelkes tagjai önmagukat sem kímélve járultak
hozzá ahhoz, hogy Palás thy
György filmrendező 15 éve
dédelgetett álma, Páskándi Géza
meseregényének, A szalmabábuk lázadásának filmadaptációja megvalósulhasson.
Igaz, a forgatási munkák csak ezután kezdődnek, de mi már izgatottan várjuk a
filmbemutatót, hogy nem kis büszkeséggel
nézhessük a szerepet kapott bábokat.

gyon tetszett a TESZÖV akkori munkatársának, Bali Istvánnak, ő beszélt rá, hogy
terjesszük ki országos méretűre. O nagyon
sokat segített az elindulásnál. A mezőgazdasági szaklapok és megyei lapok felhívásai révén szép anyag gyűlt össze, amelyet
vándoroltattunk, majd felújítva átadtunk a
Mezőgazdasági Múzeumnak. 1992-ben egy
életmód-táborban programba vettük a
szalmafonást is, s a sikeres fogadtatás adta
a szalmafonó táborok ötletét, melyből
évente ma már kettőt is rendezünk.
Az 1993-as pályázat anyagát a Néprajzi
Múzeumnak ajánlottuk fel, mert tudtuk,
hogy az ő gyűjteményük is kiegészítésre,
megújításra szorul a szalmából készült
tárgyak vonatkozásában. Ebben az évben
már a Szentmiklósi Napok rendezvénysorozatának keretében hirdettük meg a pályázatot, rendeztük a kiállítást, szerveztük a
táborokat. Azóta kétévente rendezünk a
pályázatokhoz kapcsolódva kiállításokat, a
táborokat pedig évente.

Jókedvűen dolgoznak a szalmabáb-készítők

Közben kezdeményezésünkre megalakult a Szalma fonók Baráti Köre - ennek
révén talált ránk Palásthy György. A Kör
tagjai évente találkoznak, s ún. műhelymunka keretében továbbfejlesztik tudásukat, tapasztalatot cserélnek. . Számomra
&
még most is hihetetlen, hogy a szorgos
Az ötödik pályázat és a sikeres, immár kezek, a végtelen türelem, a gazdag fantánemzetközivé bővült táborok egy kis visz- zia mi mindent képes elővarázsolni a szalszatekintésre is késztetnek. Beszélgetőpart- mából. S itt hadd említsem meg egy érdenerem ki is lehetne más. mint e nemes cél kes felfedezésemet. Amikor elkezdtem
életrehívója, a néphagyomány újjáélesztője dolgozni a szalma megbecsüléséért, én
és gondozója: Sülve Károlyné.
még csak nagyon kevés technikát, fonást
Hogyan foglalnád össze az elmúlt hét ismertem, s a rengeteg szervezőmunka
évben történteket? Egyáltalán mi inspirált mellett nem is igen volt időm arra, hogy
arra, hogy éppen a szalmafonással kezdj magam is kipróbálhassam, mire vagyok
képes. Aztán amikor végre komolyan ráel foglalkozni?
- A gabona, a kenvén az élet tisztelete szántam magam az „alkotásra'', valami
mindig is bennem rejtőzött, s ez csak erő- olvan belső béke szállt meg, amit korábban
södött azzal, hogy a lérjem agrármérnök- sohasem éreztem. Pedig már kipróbáltam
többféle kézimunkát: kötöttem, horgoltam,
ként dolgozott..
199 1 -ben liiideliünk először (akkor hímeztem is, sőt csuhéból is fontam már
még) Kalászlbnó Pál\a/atoi. A/, ötlet na- apróbb dolgokat. Talán az éltető napsugár,

amit a meleg nyári napokon felszív magába, adja a szalmának azt a különleges
kisugárzást.
- Ezt olyan szépen mondtad, hogy akár
végszó is lehetne, de a múlt után szeretném, ha néhány gondolat erejéig beszélnénk a jelenről, és elárulnánk valamit a
jövőről is.
- Nos, a jelen s egy kicsit a jövő is,
hogy elkészült egy Tüskés Tündével megírandó könyv, vázlata, amely Szalmaország
főcímmel, s A szalmafonás hagyománya a
XX. században Magyarországon alcímmel
fog megjelenni a Planétás Kiadó gondozásában a Jelenlévő múlt c. sorozatok koncepciójába illeszkedve. Ez a kötet hézagpótló a maga nemében, s több szaktekintély is támogatja a kiadást. A megvalósításhoz persze nem kevés anyagi háttér is
szükséges, amihez pályáznunk is kell.
- Ejtsünk még pár szót a 2000. évhez
kapcsolódó rendezvényterveitekről is, de
engedd meg, hogy előtte idézzem Gelencsér Katalinnak, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezetőjének
szép
gondolatát:
„A
millenniumi
ünnepek köszöntésére a legszebb jelkép lehet a búza, az
érett kalászt tartó
szalma,
amely bár csak szalmaszál, de
mégis az életet adó búzaszemeket tartja. "
- A millenniumi ünnepségek sorába városunk egy nemzetközi
rendezvénysorozattal
kíván bekapcsolódni, amelyet
2000. július 14 és 28-a között .
rendeznénk SZALMAORSZÁG
címmel. Dr. Hámori József
miniszter úr már el is fogadta a
program fővédnökségére szóló felkérésünket. A rendezvénysorozat keretében kerül
majd átadásra az első magyarországi
Szalmagaléria, ezt követően Az államiság
jelképei elnevezésű nemzetközi pályázatunk kiállításának megnyitása, ahol szintén a szalmáé a főszerep. A szalma felhasználási lehetőségeiről egy nemzetközi
konferencia megrendezését is tervezzük. A
programsorozat a nemzetközi szalmafonó
táborral zárulna.
A rendezvénysorozat a millenniumi
pályázaton támogatást nyert, s reméljük,
minden a terv szerint alakul majd.
- Ti eddig is példát mutattatok a kisebb-nagyobb rendezvények sikeres lebonyolításával, de ez a nemzetközi program
talán még gondosabb előkészítést, sokrétű
szervezőmunkát,
nagyobb
odafigyelést
igényel. Kívánok ehhez Neked és munkatársaidnak töretlen munkakedvet, erőt,
egészséget, sok sikerélményt!
F. K. I.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
1999. szeptember

4

ÜNNEP

ÉS

SZÁMVETÉS

Augusztus 20-án 17 órakor az Ipolyi Arnold téren folytatódott a
kétnapos ünnep, - sajnos - kevés résztvevővel! H. Tóth László
alpolgármester megnyitójában méltatta a nap jelentőségét. Ez a
legrégebbi ünnepünk, amelyen az egységes magyar állam megalakulására emlékezünk. Szent István a kereszténységben látta fennmaradásunk biztosítékát. Ennek köszönhetően, csak mi nem tűntünk el a „süllyesztőben"! A kereszténység segített a kultúra megalapozásában is. Első királyunk létrehozta a vármegyéket, egyházmegyéket, és két törvénykönyv is lennmaradt az ő idejéből. Az.
emlékezést később összekapcsolták az Alkotmány és a kenyér
ünnepével.
Igen jelentős évfordulók előtt állunk. Államiságunk ezer éves,
templomunk pedig száz eves lesz az ezredfordulón. Méltóképpen
fogunk millenniumot tartani, csak így emlékezik majd ránk az
utókor.
A Katolikus Ifjúsági Csoport szép műsorában énekek és szöveges összeállítások hangzottak el Szent Istvánról, a keresztény magyar egyház megalapítójáról. Ő ajánlotta fel hazánkat és népünket
Nagyasszonyunknak, hogy védjen és oltalmazzon bennünket minden
nehézségünkben.
Magyar Tivadar, a Szolnoki Szigligetig Színház művésze az
,,INTELMEK,?-ből adott elő részleteket.

Husi Lajos ünnepi megnyílója
Busi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
ünnepi beszédében kiemelte, hogy „... a mai ünnepen gondolatvilágunkban már a század- es ezredvég mérlegelésére késztetés uralkodik el, amikor közvetlen közelségben van ezeréves államiságunk
jubileuma, amikor már megérhettük a rendszerváltás első évtizedét".
A következő percekben arról szólt, hogyan illeszkedtünk be Európába, és a környezetünkben élő népekkel együtt milyen szellemi
és tárgyi értékeket hoztunk létre.
A múltra, a tradíciókra való visszapillantás egyúttal a jövőbe
való tekintés ideje is. hiszen hosszú évtizedek után Magyarország
ismét önálló ország és egy hatalmas katonai szövetség tagja. Ezekben az években hazánk egy új, európai típusú polgári állammá
válik, amikor már annak mérése is indokolt, hogy mit hozott a
rendszerváltozás tíz éve. az előző negyven évhez képest. Minden
próbatétel ellenére optimisták lehetünk, mert - ha nem is egyenlő
mértékben, de - fejlődlek településeink. ígéretes feltétele annak,
hogy a közeljövőben ezt az élet minden területén meg is érezzük.
Ma emelt fővel ünnepelhetünk. Augusztus 20-a korábban mindig más és más politikai leihangot kapott. Volt már Alkotmány
Napja, IJj Kenyér IJnnepe. de nagy királyunk méltatása vajmi kevés
hangot kapott. I 1 év ota szellemiségében, formájában újszerűen,
egyre teljesebb értékelessel idézzük fennmaradásunkat segítő hitét
és nagy tetteit. Valójaban nem történt más, csak az, hogy ünnepsé-

geink hangulatát egyre jobban áthatotta az a nimbusz, ami a nép
lelkében élt. Szent István tiszteletét himnuszok, könyörgések, zsoltárok, zsolozsmák sora bizonyítja. A nehéz években mindig Hozzá
szólt a fohász. Nekünk azonban nemcsak a szomorú időkben kell,
hogy utat találjunk életművéhez. Szüntelenül tisztelnünk kell a
királyt, aki erős, feudális államot szervezett a Kárpát-medencében,
aki kiépítette a magyar állam- és egyházszervezetet, és törvényhozó
munkájával meghatározó szerepet játszott hazánknak Európába való
illeszkedésében.
Ő a keresztény gondolatot és nyugati mintát úgy igyekezett a
magyar talajba táplálni, hogy a keresztény hit és állameszme meggyökerezzen. Meggyőzéssel, - de, ha kellett - erővel hozta létre a
keresztény államot. Egy magasabb szintű kultúra megismertetését is
biztosította.
Az új hit és állam megalapozását szolgálták rendelkezései. Úgy
vélte, minden nép saját törvényei szerint él. Ezért volt szükséges
nekünk is meghozni azokat, hogy népünk tisztességes, békés életet
tudjon élni.
Szent István erős, határozott, széles látókörű egyéniségét őrzik
fiához, Imre herceghez intézett „Intelmei'\ Az állam támasza a
vallás. A királyi palotában a hit után második helyet az egyház
foglalja el, őket követik a főemberek. Fiától az ő tiszteletüket kívánta. Kiemelte még a jövevények jóakaratú támogatását is, ami sajnos - napjainkban is aktuális.
Megyénket 1030 körül szervezték. Nevét Szónok ispántól kapta, aki feltehetően a pogánylázadások áldozatává vált.
Szent István Magyarország első nagy államférfija. Méltán tiszteli népünk, és hajt fejet előtte évről évre augusztus 20-án, az 1083ban történt szentté avatása óta. Törekvései sikerességét máig való
fennmaradásunk bizonyítja.
A Megyei Közgyűlés elnöke ezután az aratás fáradságos munkájáról, az új kenyér megbecsüléséről, a megyénkben lévő gondokról és a sok természeti csapásról beszélt. Köszönetét fejezte ki
mindenkinek a helytállásért. A múltra visszatérve megerősítette,
hogy mi 1000 év óta európai ország vagyunk, és idézte Győrffy
István néprajztudós szellemi végrendeletét: „Európa nem arra
kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés
nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az
európai művelődést".
Ünnepi gondolatait Vörösmarty szavaival fejezte be:
,,Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll."
A kenyérszentelés és áldás után, 19 órakor Szent István napi
ünnepi hangversenyt adott a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Alapítvány a Városi Önkormányzat támogatásával, a római katolikus
főtemplomban. Az olasz barokk zene egyik legkiválóbb mestere:
Albinoni C-dúr kétoboás versenyének közreműködői Csiki István és
Patkós Imre voltak.
Mozart G-dúr fuvolaversenye II. és IH. tételének szólistája
Pappné Fekete Borbála volt. Harmadik műsorszámként szintén
Mozart-művet hallottunk: a Kis éji zenét. A szerző a zeneirodalom
egyik legnagyobb csodája. Tragikusan rövid élete ellenére óriási
mennyiségű művet hagyott maga után, amikor 36 évesen meghalt.
Weiner Leó Divertimento-jának két tétele, zárta a nagy érdeklődessel kísért hangversenyt. Bali József karnagy szerint a művek
előadásához ennél a templomnál jobb helyet nem is találhattak
volna. Örömmel adták nekünk ezt a hangversenyt, és reméli, hogy
lesz még folytatása.
Makk Zoltán polgármester megköszönte a lakosság nevében a
zenekar és a szólisták fáradozását, dr. Laczkó Béla prépost plébános további meghívásokról biztosította a muzsikusokat, és a nap
niélk) befejezésének nevezte ezt az ünnepi órát.
Hajnal Jné ; Fotó: Csortos Z.
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Csak

fiataloknak

Mint arról már augusztusi számunkban írtunk, a könnyűzene műfajában két rockzenekar próbálgatja szárnyait a
városban. A Perrv Mason után most a Holtcore együttest mutatjuk be kedves Olvasóinknak - bízva abban, hogy nem
csak a fiatalok érdeklődését keltjük fel mindkét esetben, hanem remélhetőleg egy-két menedzselni kész szponzorét is.

KEMÉNY, RITMUSOS, BESKATULYÁZATLAN ZENE
kiútkeresés a nehéz élethelyzetekből
A Holtcore együttes három alapító tagja: Barócsi Tamás
énekes-basszusgitáros, Kádár Attila ritmus gitáros és Búzás
Mihály dohos óvodás koruk óta jó barátok. A szoros kapcsolatból született a zenekar alapításának ötlete is, 1993-ban.
Akkor még zenei képzettségük alig-alig, felszerelésük pedig
egyáltalán nem volt. Az előbbit később sok-sok tanulással
pótolták, és lassanként megvásárolták a hangszereket is. Pár
évvel később csatlakozott hozzájuk Vida Ferenc, aki ezt megelőzően 6 évig csellózott. így vált négytagúvá a zenekar 1996ban.
A zenekar jelenéről Ferivel és az alapító tagnak számító Misivel beszélgettünk.
- A kiejtés szerinti elnevezésből éjszakai jár kálókra
gondolhatunk. írásos formája
mennyiben utal erre?
- Kezdetben a Metallica
zenéjét játszottuk, saját szórakozásunkra. Később a hard
core-tól a trash-metál felé
tendálódtunk. Lényegében a
kettő ötvözetét, a core-stílus
elmúlását és saját számaink
mondanivalóját - amely az
élet sötét, árnyékos oldaláról
szól takarja a Holtcore
elnevezés.
- Mi jellemzi ezt a zenei
irányzatot?
Az
avatatlan
hallgató szerint dalszövegeik
félelmet,
rettegést,
negatív
érzelmeket, fejeznek ki. Valóban így van ez?
- Úgy gondoljuk - és erre
büszkék is vagyunk
hogy
saját számaink
egyediek,
tehát nem elcsépelt témákról
szólnak. Tartalmazzák az élet
különleges, furcsa pillanatait,
többnyire a „sötét oldalár.
Nem örömzenét játszunk. Az
elkerülhetetlen halál, vagy az
öngyilkosság, a vízbefúlás. az
AIDS témáját dolgozzuk fel,
ugyanakkor keressük a választ arra. hogy miként lehet
felülemelkedni
ezeken
a
dolgokon, miből és hogyan
lehet erőt meríteni a túlélés-

hez. Közvetíteni igyekszünk
azt a küzdelmet, amit egy-egy
válaszút előtt vív az ember.
Egyszóval: nem törekszünk
arra, hogy kifinomult, slágergyanús, fülbemászó, romantikus érzelmekről szóló zenét
szerezzünk.
Hogyan születik egy-egy
szám?
- Énekesünk remek, versszerű szöveget ír. A zenét
közösen szerezzük hozzá,
amelyben mindig érződik
más együttesek hatása, de
még feldolgozásainkban sem
akarunk Jekoppintani" már
meglévő
számokat.
Ezek
csupán ihletet adnak. Sok
esetben
spontán
kezdünk
játszani, olyan dallamokat,
amik csak úgy maguktól
jönnek. Ezek egv része megmarad, amit később fel tudunk használni.
- Említették más együttesek hatását. Ok a példaképek.?
- Igen. Sokat tanultunk
tőlük, és nagy hatással van
ránk a Sepultura, a Pantera cs
a Metallica zenéje. A sikert
azonban - ami jelenleg csak
álomnak tűnik - magunktól
várjuk. Addig is az a legfontosabb számunkra, hogy a
megszokott baráti társaságban együtt legyünk, élvezzük
a zeneszerzés felemelő pillanatait. majd a közös munka

eredményét: saját játékunkat,
amelyben
megtaláljuk
az
alkotás örömét.
- Úgy tűnik, hogy a hírnév és a siker egyelőre nem
kap túlzottan fontos
szerepet. ..
- Természetesen az is
számít, de ettől még messze
vagyunk. Jelenleg 8-10 feldolgozást játszunk, és saját
szerzeményeink
száma is
ugyanennyi. A hírnévhez
még rengeteg munkára, próbákra, a zenei képzés fokozására, nagyobb népszerűségre
és sok fellépési lehetőségre
van szükség.
- Utóbbira van-e elég alkalom?
- Felléptünk már Szolnokon, Túrkevén, Mezőtúron,
Tiszaföldváron és Kisújszálláson.
Törökszentmiklóson
kevés alkalmunk nyílik erre.
A fiatalok számára nagy
érvágás volt az, amikor lebontották a HAZ-at, pedig az
ottani
rendezvények
nem
csak az említett korosztály
szórakozását segítették elő más lehetőségek híján - ,
hanem az amatőr együttesek
megismertetésére
is
több
alkalom nyílott. Nem panaszkodhatunk, hiszen már
bemutatkozhattunk a Művelődési Központban és két
alkalommal az Eldorádóban.
Milyen volt a fogadtatás?
- Érzéseink szerint rossz
koncertünk még nem volt. A
baj csak az, hogy nincs menedzserünk, aki látna bennünk valamit, cs pártfogásába
venne minket, aki szabadtéri
koncerteket szervezne akár
más együttesek fellépésével
is. Rétegzenét játszunk, és
tudjuk, hogy ez nem eléggé

eladható. Kevesebb érdeklődést vált ki, mint pl. a nosztalgiazene. Ezért a szervezők
inkább a nagyobb közönséget
vonzó zenekarokat hívják
meg a városi rendezvényekre,
mert ők jelentik a kasszasikert. Ennek ellenére mi ragaszkodunk saját irányzatunkhoz, mert ez belőlünk
fakad, ezt szeretjük hallgatni
és játszani, éppen ezért ezzel
próbálunk érvényesülni.
- Hogyan tovább ? Milyen
temek
vannak a zenekar
jövőjét illetően?
- Szeretnénk bővíteni saját szerzeményeink számát,
és minél kevesebb feldolgozást játszani. Ezt követően
egy DEMO elkészítését tervezzük, amellyel már be
lehetne kopogtatni az illetékeseknél .
Mindenképpen
szükségünk lenne nagyobb
nyilvánosságra. Erre a fővárosban teszünk kísérletet a
közeljövőben.
Reméljük,
hogy ott hamarabb felfigyelnek ránk.
...és a magánéletben?
- Egyelőre irreálisnak tűnik, hogy a zenélésből megéljünk - bár nem lenne rossz.
Jelenleg dolgozunk és tanulunk.
Attilának
asztalos
szakmája van, amit saját
műhelyében hasznosít. Tamás pedig kutyatenyésztéssel
foglalkozik. Mi ketten még
tanulmányokat
folytatunk:
Misi műszaki főiskolás, jómagam Szegeden, a JATE-n
tanulok, emiatt ősztől csak
hétvégéken tudunk próbálni.
A zenélést azonban nem
szerelnénk abbahagyni, még
akkor sem. ha a sikernek
csak az árnyékában maradhatunk.
Sz. Zs.
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A kengyeli Polgármesteri Hivatal a közelmúltban megvásárolt egy Bioptron lámpát a községi orvosi rendelő számára.
Mint ahogy azt a község első emberétől. Czédly Gyula polgármestertől megtudtuk, a készüléket közhasznú célokra, a
település egészségügyi ellátásának
színvonal-emelésére
szánják, elsősorban bőrgyógyászati panaszok és vérnyomással kapcsolatos betegségek kezelésére. Az Egészséges és
Művelt Kengyeli Lakosságért Alapítvány egy, a lámpához
kapcsolható színterápiás kiegészítő tartozék beszerzésével
járult hozzá a nemes célhoz. A kengyeliek e gyógyászati
segédeszközök maximális kihasználásával több - korábban
szolnoki és törökszentmiklósi szakrendelésekre járó - beteg
gondjain kívánnak helvben segítséget nvújtani.

Június közepe és augusztus vége között 160 külföldi és
magyar turistát látott vendégül a Városi Strandfürdő kempingje, amely hamarosan egy országos rendezvény színhelye
lesz. Az MCCC - Magyar Camping és Caravan Club - szervezésében szeptember 10-e és 12-e között a törökszentmiklósi Strandfürdő és Kemping ad otthont az idei Kempingtalálkozónak.

+
Augusztus 28-án családias légkörű hangverseny keretében látta vendégül a Városi Művelődési Központ Széles
Kinga és Szolnoki Apollónia művésznövendékeket és Vasvári Csaba színészt. A leendő operaénekesek repertoárján
népszerű operaáriák szerepellek, amit lelkes tapssal fogadott
a jelenlévő kisszámú „közönség". A hangulatos estet egyegy capuccinó elfogyasztása mellett meghitt, baráti jellegű
beszélgetés zárta.
A

Köszöntjük városunk legidősebb nagymamáját, a százéves Nyilas
Sándorné Erzsike nénit

ÉRDEKESSÉGEK INNEN - ONNAN
Tudta Ön?
Hogy 1839-ben, tehát már 160 éve
annak, hogy Louis Daguerre feltalálta a
fényképezést. (Ennek köszönhető, hogv a
mi Petőfinkről elkészülhetett egy hiteles
ábrázolás.)
Már 120 éve világítunk, ugyanis enynyi ideje, hogy Edison találmánya elindult világhódító útjára 1879-ben.

Tudja-e...
... hogy bolygónk szárazföldi felületének harmincöt százalékát fenyegeti jelenleg az elsivatágosodás veszélye?
... hogy a Hold évente körülbelül két
centiméterrel távolodik a Földtől?
... hogy a világ legkisebb lézere olyan
parányi, hogy körülbelül 10 ezer darab
férne el belőle egy tű hegyén?
... hogy egy tócsa egyetlen vízcseppjében mintegy 15 millió baktérium él?
... hogy a római számrendszerből
egyetlen számjegy hiányzik, a 0?
... hogy ha valaki egy nehéz tárgyat
dob a Csendes-óceánba a 11034 km mély
Mariana-árok fölött, több mini cgv óra
alatt ér a tárgy az óceán fenekére?
... hogy az első számítógép körülbelül
24 m hosszú. 30 tonna tömegű volt. cs 14
ezer elektroncső dolgozott benne?

Egy floridai rovartudós szerint a szúnyogok akár 60 kilométeres távolságból
is képesek megérezni az étvágygerjesztő „vacsorát". Egy-egy embert illat- és
szaganyagok alapján szemelnek ki. Főleg azokat szeretik, akiknek magas a koleszterin szintje, és sok B vitamin található a szervezetükben.
*

Augusztus 25-től kezdődően Beatles-hetet tartottak Angliában, amelynek fő
attrakciója az 1968-ban készített Sárga tengeralattjáró című film felújított változatának levetítése volt. A fesztivál során több tízezer rajongó özönlött Liverpoolba és Londonba, az évezred utolsó Nemzetközi Beatles Het-ére.
*

Egy kijevi utazási iroda ajánlata szerint „egyetlen nap Csernobilban maradandó emlékekkel gazdagítja" a látogatókat. A nukleáris borzongás fejenként
150 dollárba kerül.. Az atomerőművet övező 30 km-es tiltott övezetbe - ahol a
radioaktivitás átlagértéke nem haladja meg a 300 mikroradot óránként - saját
felelősségükre léphetnek be az érdeklődők.
*
Az ittas vezetés után az ittas főzés ellen is kampányt indít a brit kormány. A
szigetországban évente átlagosan 46 ember hal meg lakástűz miatt és 4600-an
szenvednek égési sérüléseket síités-főzés közben. Ezek többnyire éjszakai
krumplisülés közben történnek, amikor a kapatosan hazatérők elalszanak a serpenyők mellett. A londoni kabinet ezért inkább szendvicset javasol nekik vacsorára. De vajon hogyan alakul majd az összevagdosott kezek statisztikája?
*
Malibun egy bíróság 500 dollár pénzbüntetésre ítélte és egy hónapra eltiltotta
a repüléstől azt a helikopter-pilótát, aki tavaly megzavarta Barbra Streisand
eskiivőjcl. A filmsztár birtokán zajló ceremónia 15, paparazzikkal teli helikoptert vonzott. Az egyik gép pilótája azonban a megengedettnél alacsonyabbra
ereszkedett, hogy mincl több zugfclvctclt készítsen a szertartásról. A bíróság
szerint tctlcvcl veszélyeztette a vendegek - többek között John Travolta és Tom
Hanks - testi épségét.
Összeállította: Fehérné K. I. , Sz. Zs.
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Augusztus 7-én az éjszakai órákban a
város egvik Bem utcai lakásába az ajtót
kifeszítve betörtek, ahonnan 160 ezer
forint értékű műszaki cikkeket tulajdonítottak el. A betörés ténvét az egyik szomszéd jelezte a kapitányságon, ugyanis a
tulajdonosok távol voltak. Rövid nyomozás után két helyi lakos - cgv férfi és egy
nö - került a rendőrség vizsgálódási körébe, akik gyanúsíthatok a bűncselekmény
elkövetésével. Az eljárás folyik ellenük.
Ugyanezen a napon egy Tisza püspöki
- Sámyak részen található hétvégi házból
egy szivattyút és egy szórófejet loptak el
ismeretlen elkövetők.
Augusztus 8-án a délutáni órákban a
kengyeli körzeti megbízott a halastó környékét ellenőrizve egy elhagyott gépkocsira bukkant, amelybe több tekercs alumíniumvezeték volt bepakolva. A helyszín
átvizsgálása során megjelent a gépkocsi
tulajdonosa is. aki szerint a huzalokat az
árokparton találta, s mivel a környéken
senkit sem látott, berakta az autójába, és
haza akarta vinni. Az értékes vezetékek
eredetének és tulajdonjogának tisztázása
folyamatban van.
Augusztus 9-én éjszaka két személygépkocsit is megrongáltak ismeretlen
elkövetők: az egvik egy Mercedes típusú
volt, melynek a Fáy lakótelepen törték be
a szélvédő üvegét, amellyel 100 ezer
forintos kárt okoztak. A másik gépjárműben az Arany János út egyik lakásának
udvarán tettek kárt: ugyancsak a szélvédő
üvegét törték be, valamint az oldalsó
ablakát. Az okozott kár az. iméntivel azonos.
Ugyanezen a napon két mountain bike
kerékpár eltulajdonításáról érkezett bejelentés a rendőrségre: az egyiket cgv Pázmány Péter úti, a masikat pedig egy

Nádasdi úti lakostól lopták el. A két kerékpár értéke közel 40 ezer forint.

volt a betörőknek: onnan üdítőt és csokoládét vittek el, az ajtó kifeszítésével.

Augusztus 18-án az egyik Deák Ferenc utcai lakos 300 bála lucernáját lopták
el a vasúti töltés melletti külterületen lévő
lucernaföldjéről. A kár értéke kb. 25 ezer
forint volt. Rövid nyomozás után a bálák
előkerültek az egyik Bottyán János úti ház
udvaráról, s a gyanúsítottal szemben eljárás indult.

Augusztus 26-án a MÁV „Gabona"
melletti iparvágányánál lévő , Andráskereszt" jelzőtáblát a betontuskóból kitörték, majd elvitték. A rendőrök az elkövető nyomára bukkantak, s az eljárás
folyik ellene.

Egy nappal később egy Bethlen Gábor
úti házba hatoltak be ismeretlen elkövetők
a kerítésen át, majd a veranda nyitva
hagyott ablakán keresztül, s a konyhában
lévő hűtőszekrényből közel 10 ezer forint
értékű sertéshúst loptak el.
Augusztus 21-én éjszaka az egyik
Vasút utcai házba hatolt be egy tolvaj,
ahonnan egy gázpalackot vitt el, miután
annak tűzhelyhez csatlakozó vezetékét
elvágta. Sajnos a lakás ajtajának riglije
nem volt zárt állapotban, így a betörő
könnyűszerrel bejuthatott.
22-én éjszaka a Kölcsey úti iskola Réti
presszó mögötti gyakorlati kertjébe törtek
be, ahonnan egy kerékpárt loptak el.
Augusztus 24-én éjszaki Örményesen
a Fő úton lévő élelmiszerüzletet rabolták
ki. Az. ismeretlen elkövetők az ablakrácsot
elfűrészelték, majd az ablakot befeszítve
cigarettát, italokat és csokoládét vittek le,
közel 100 ezer forint értékben, s a rongálással 10 ezer forint kárt okoztak.
Augusztus 25-én éjszaka az egyik
fegyverneki sörözőből 130 ezer forint
értékű dohányárut, 'szeszesitalt és kávét
tulajdonítottak el, miután az ablak rácsát
lefeszítették.
Ugyanezen a településen éjszaka egy
másik vendéglátó egység is „áldozata"

Az elmúlt időszakban több közlekedési baleset történt a városban és környékén.
Augusztus 8-án egy tiszatenyői lakos
Fegyvernek központja felől személygépkocsival a 4-es számú főközlekedési út
felé haladt, ahol nem vette figyelembe az
„elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblát, s
nekiütközött egy szabályosan közlekedő
másik személygépkocsinak. Szerencsére
személyi sérülés nem történt, a két járműben viszont tetemes kár keletkezett. A
jelzőtáblát figyelmen kívül hagyó ittasan
vezetett, vezetői engedélyét bevonták.
Augusztus 21 -én a 46-os út 4-es kilométer szelvényénél egy személygépkocsi
vezetője Mezőtúr felé haladva az úttest
jobb szélétől balra akart megfordulni, de
nem adott elsőbbséget az ellenkező irányból érkező személygépkocsinak - amely
éppen előzésben volt - , és összeütköztek.
Szerencsére ez esetben egy személy szenvedett könnyű sérüléseket. A két járműben közel 900 ezer forint kár keletkezett.
Augusztus 22-én egy fegyverneki lakos gépkocsijával Szapárfalu területén
balra, nagy ívben akart bekanyarodni az
egyik utcába, de nem vette észre, hogy egy
német állampolgár személygépkocsijával
előzésbe kezdett. Az összeütközés következtében a kanyarodó jármű vezetője
nyolc napon túli sérüléseket szenvedett.
Augusztus utolsó hetében az intézkedő
rendőrök három esetben jártak el gépjárművezetőkkel szemben, ittasság miatt.
H. M.
(A híreket a rendőrségtől kaptuk)

Csillag és sors
A statisztika megerősíti, hogy egy-egy csillagjegy szülöttei gyakrabban kerülnek bizonyos élethelyzetbe, vagy kerülnek el bizonyos „csapdákat".
A Szűz-ek okozzák a legtöbb súlyos következményekkel
járó balesetet.
A Mérleg-ek közölt a legkevesebb az öngyilkosság.
Az egyetemisták között többségben vannak a Bika, a
Rák. a Mérleg és a Nyilas jegyűek.
A legtöbb egyedülálló férfi Skorpió és Nyilas. Az egyedülálló nők viszont loleg a Bak jegy szülöttei.

A legtöbbször az Ikrek nő válik el.
Az Oroszlán-ok különösen szeretik a motorsportot.
A Halak az építkezésben és a helyreállításban érzik otthon magukat.
A Halak és a Kos szülöttek a természet- és a környezetvédelembenjárnak élen.
A Nyilas-ok készségesen és együttérzően segítenek a bajba jutott embereken.
A Mérleg-ek tanúsítják a legnagyobb türelmet az idegenekkel.
"
F. K. I.
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ISKOLANYITOGATÓ

Augusztus végén még mindig nagy
forgalom volt az utcákon. De már nem
a szabadságukat töltő emberek sétálgattak gondtalanul fagvizva, s töltötték
meg az üzleteket. Nem olyan önfeledten, nyugodtan járkáltak az utcákon, és
válogattak a polcokon, mint akár még
1-2 héttel ezelőtt is. A sürgető idő, a
magas ár rányomta bélyegét a vásárlás
hangulatára. S már meg is kezdődött az
évezred utolsó tanéve, mely most is
hordoz örömet is. gondot is. Örömet,
hiszen a pedagógusok már augusztus
eleje óta nem találják helyüket. Hetek
óta tervezgetnek - még ha csak gondolatban is - , folyamatosan készülődnek,
hogy mire megszólal az első órára szólító csengő felkészülten várják a kis
nebulókat, hogy minél teljesebben elégíthessék ki tudásszomjukat. Az első
osztályba indulók nagy izgalommal
várták, hogy beülhessenek az iskolapadba, s a nagyobbak is - bár legtöbben

tagadják - örömet éreztek, hogy találkozhatnak társaikkal. Mindannyian
várták az újat, a friss ismereteket. A
vidáman, szabadon eltöltött szünet
után a szülők is örülnek egy kicsit,
hogy visszatér a megszokott rend a
család életébe. Mindezek az örömteli
várakozás napjai voltak, amelyet
azonban gondok is árnyékolnak.
Meg kell szokni újra a koránkelést,
a mindennapos, rendszeres tanulást,
munkát, amiből gyerek - felnőtt egyaránt kiveszi a részét. És itt vannak a
„piszkos anyagiak". Ki kellett fizetni a
tankönyveket, ami egy első osztályos
számára 4-5 ezer forint. És hol van
akkor még a füzet, a táska, az írószer,
a rajz-és tornafelszerelés? Arról nem
is beszélve, hogy a gyerek óriásit nőtt
a nyáron, így a ruhatárát is fel kell
újítani. Ez bizony akkor sem olcsó
mulatság, ha 'csak egy gyerek van a
családban és beszámítjuk a különböző
segélyeket, támogatásokat. A szülők
többségének nagy megterhelést jelent ez
az időszak. Bárhogyan is van, de szeptember első napjaiban minden iskolás
korú gyerek elkezdte a tanulást, amihez
szülőnek, diáknak, pedagógusnak egyaránt kitartást, türelmet és sok sikert
kívánunk.
V. M.

Tamkó Sirató Károly:
Szeptember
Szilvaszedés... Szőlő-szüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a tudás kapuja:
kezdődik az iskola!

Kacagtató iskolakezdés
Iskolában
-Mit nevezünk árvíznek?
-Amikor a folyó kinövi a hidakat.
-Pistike, mondj egy jelzős mondatot!
-Megy a vonat.
-Hol itt a jelző?
- A bakter kezében.
A tanító néni kérdezi:
-Mit gondoltok, miért barna a fa kérge?
Egv kisfiú nagyon jelentkezik.
-Azért, mert nyáron sokat sütötte a nap.
Biológiaóra
-Hogyan nevezzük azt az élőlényt, amely
egyaránt képes a földön és a vízben is élni? kérdezi az osztályt a tanárnő.
-Matróznak - válaszolják a diákok.

Diákszáj
Luther Márton először a szószéken kelt ki.
Petőfi egyszer szépet akart mondani. De füstbe ment...
A monda nem sokáig tart, és sok állat van benne.
Svájcban nagyon művelik a földeket, azért virágoznak úgy ott a tehenek.
Az esküdtek választása úgy történik, hogy a választópolgárokat egy
urnába dobják, és kisorsolják őket.

Tanárszáj
Ma úgysem magyaráztam semmit - holnap folytatom.
Ne írjon le mindent szóról szóra, amit mondok, mert sok szamárságot
talál összeírni.
Az ön felelete olyan hatást tesz rám, mint amikor villával a tányéron
karcolnak.
A körmeit otthon piszkálja, magányosan, négyszemközt.
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TÁBOROK
A/ idei vakációban ismét gazdag programból válogathattak az általános iskolások. A Hunyadi és Kölcsey iskola nevelői az alábbi táborokat szervezték diákjaiknak:

Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Unaloműző tábor
Ideje: 1999. június 21-július 2.
Hehe: Kölcsey F. Ált. Iskola Ipolyi téri épülete.
Célja: Szabadidő hasznos eltöltése
Létszám: 35 gyerek. Nagv Margit, Újvári Andrea és
Varga Mária nevelők.
Békaporonty tábor
Ideje: 1999. június 28-július 2.
Helye: Tiszapüspöki
Célja:a természet megszerettetése a gyerekekkel
Létszám: 30 gyerek , Török Andrásné és Kis Zoltánné
nevelők.
„Irány a magyar tenger!"
ideje: 1999. június 19-jíinius 26.
Helye: Balatonszabadi
Célja: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása
Létszám: 13 gyerek. Borosné Eszes Éva és Szávó
Viktória nevelők.
Bakancsos tábor
Ideje: 1999. július 5-10.
Helye: Málraszentimre
Célja: Hazánk tájainak megismerése
Létszám: 28 gyerek. Körmöndiné Giricz Irma, Gulbert Katalin. Nagy Margit. Újvári Andrea és Varga Mária nevelők.
Mesetábor
Ideje: 1999. július 5-9.
Helye: Tiszapüspöki
Célja: Népmeséken keresztül a népi hagyományok őrzése,
kézműves foglalkozások megismerése (agyagozás, szövés,
kosárfonás, batikolás)
Létszám: 31 gyermek. Takács Katalin, Reiff Aladárné, H,
Tóthné Nagv Katalin és Görömbei Nóra nevelők.

A sporttáborosok Balatonfüreden
Sporttábor
Ideje: július 26-aug. 2.
Helye: Káptalanfüred
Célja: Egészségesebb életre nevelés, úszásoktatás, turisztika.
Létszám: 35 gyerek, Bakosné Lajkó Anikó, Bakos Károly,
Görömbei Zoltánné és Görömbei Zoltán nevelők.
Tábor Szomolyán
Ideje: 1999. július 11-18.
Helye: Szomolya
Létszám: 27 gyerek, Csemány Béla, Csemány Béláné és
Kóródi Sándorné nevelők.
Szomolya
Ideje: 1999. július 19-25.
Helye: Szomolya
Célja: Hátrányos helyzetű felső tagozatosok üdültetése
Létszám: 20 gyerek, Dr. Szabó Jánosné és Kóródi
oclll dorné nevelők.
Kőszeg
Ideje: 1999. inájus 17-21.
Helye: Kőszeg
Célja: hazai tájak megismertetése, környezetvédelemre nevelés
Létszám: 44 gyerek. Szakái Károlyné és Újvári Andrea nevelők.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Válvogvetés közben a hunyadis gyerekek

A tábor helye: Szanticska
Ideje: augusztus 16-22.
Célja: Népi kismesterségek, népi hagyományok
(kovácsolás, kenyérsütés, fazekasság, vályogvetés,
gyertyamártás, kukoricamorzsolás, fafaragás, nemezelés) megismertetése, lovas kocsis és gyalogtúra.
Létszám: 25 alsó tagozatos gyerek, 2 pedagógus.
Összeállította: V. M.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1999. szeptember

10
Fésűs Éva:

Rejtvények kicsiknek és nagyobbaknak
Őszi szél zörög
Pici pókok, világutazók
ezüsthámba fogták a szelet,
úgy repülnek el az ősz elől,
fényesen a fázós föld felett.

Nekeresd falu Rosszcsont iskolájának harmadikosai Táborfalván nyaraltak. A tréfás
névsorból találd ki, hányan voltak, és mi volt a nevük!

DANICALADÁROBIMRESZTERUDI

a-5

Borongós a medve kedve is,
mert az édes kaptár mind bezárt,
megsértődve barlangot keres,
kialudni barna bánatát.

Béla kétgombócos fagyit vett.
Hatféléből választhatott Hányféle párosításban

Ha kinyit még néhol egy virág,
,a nap ferde szemmel nézi meg,
nyári pitypang elhervadt nyomán
égett avar füstje kesereg.
Őszi szél zörög a kertkapun,
a madárijesztő észbe kap,
s ijedtében akkorát köszön,
megbillen fején a rossz kalap.

kérhette

a

fagyit, ha a sorrend nem száL

/

.

-

V
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mít, és a két gombóc mindegyike más ízű?

nn
/r

Melyik két dobókocka egyforma?

Útkereső

Vágd rá a választ!

Meddig nyaralt Ági?
Ági a rokonainál nyaralt Somogy megyében. A nyaralás
ideje alatt tizennyolckor esett a z cső délelőtt vagy délután. H a délelőtt esett, a k k o r délután m á r nem. Huszonhat verőfényes délelőtt volt és tizenkét napfényes délután.
H a figyelmesen elolvasod, és kicsit gondolkodsz, ki tudod
számolni, hány napig nyaralt összesen a rokonainál Ági.

Milyen közmondások rejtőznek a kétsoros versikékben?
Hamar rájössz?
* Ha a hasa üres marad,
mivel álmodik a malac?
* Hull az alma, pottyan,
s a fa alatt koppan.
* Apám ősszel vígan evett,
s aratáskor is nevetett.
* Szívesebben adok hétszer,
mint én kérjek mástól kétszer.
* Ez az út az egyenesebb,
ezen menj hát, legyen eszed!
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SIETVE BÚCSÚZIK A NYAR..."

Dienes Eszter:
Őszi dal
Megnyúlt órák, kinőtt egek,
nézd, az árnyék téged követ.
Sápad a zöld, csendben rohad
levél-gerinc, fa-öntudat.

Ez már az ősz, sápadt mamó,
elment-anyám-arcú, fakó.
Finom könnyek - árvák gyöngye
őszi harmat hull a földre.

Ez már az ősz! Vörös liget,
fába vésett kérges szívek.
Görbe nyilak, bűvös körök,
csontváz a Hold, árván zörög.

Rohadt bélként lóg az inda,
száraz gödör estig inna.
Szörcsög, cuppog, telik kedve,
hideg nyálat nyel az este.

Monoton pancs - csöves csontok
vizet isznak, nehéz gondot.
Hosszan nyúlik el az ének,
elmúlása van a vérnek.

Megnyúlt órák, kinőtt egek,
nézd, az árnyék téged követ.
Sápad a zöld, csendben rohad,
levél-gerinc, fa-öntudat.

Vége a nyárnak. A reggelek és az esték már meglehetősen hűvösek, de az
utóbbi időben napközben is egyre többet bújunk pulóverbe. Csak reménykedünk
abban, hogy a nap tesz még egy utolsó erőfeszítést, hogy a hosszú, hideg, rideg
tél előtt még utoljára átmelegítsen bennünket.
Ilyenkor nem kell már a napszemüveg, ereje elől nem húzódunk árnyékba,
inkább igyekszünk minél tovább sütkérezni a langy melegben. Ez már - ahogyan
mi nevezzük - a vénasszonyok nyara. Általában szeptember közepe körül köszönt
ránk, s ha szerencsénk van átnyúlik még október elejére is.
A Földnek nem minden táján jelentkezik az utónyár. csupán az északi félgömb bizonyos területein. Európában is csak egy óriás háromszögben, melynek
nyugati csúcsa Skóciában Edinburgh, déli csúcsa Athén, keleti csúcsa Moszkva.
Ám itt sem ugyanabban az időszakban köszönt be minden országban. Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban és az olaszoknál november elejére
tolódik, az angolok pedig október közepe táján várhatják.
Magyarország a háromszög közepén fekszik, ezért éghajlatában visszatérő
jelenség a vénasszonyok nyara. S bár sokan szeretjük a múló nyárnak ezt a szakaszát, érdekes módon gúnynévvel illetjük. Mennyivel szebben hangzik az
Indian-summer (Indián nyár), ahogyan a kanadai őslakosok keresztelték el, vagy
a németek által adományozott kifejezés. Ez valószínűleg onnan ered, hogy ilyenkor a fülledt meleg, a hőség elmúltával hosszabbak, szerelemre csábítóbbak az
éjszakák.
Bízzunk benne, hogy az idén is sokáig melengetnek az utolsó gyengécske
napsugarak, hogy hosszú ideig gyönyörködhetünk a színesedő természetben, és
csak nagyon későn borzongat meg bennünket az ősz hűvös, kellemetlen szele.

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

A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE ÚJSÁG
AZ ALÁBBI HELYEKEN KAPHATÓ:
Pánthy út 62.
4. sz.
Munkásbolt
28. sz.
Pánthy út 2.
Élelmiszerbolt
34. sz.
Napsugár ABC
Almásy út 46-48.
25. sz.
Felüljáró ABC
Dózsa Gy. üt 15.
7. sz.
Győrffy I. út 41.
Vegyesbolt
Jókai út 45.
19. sz.
Ifjúság ABC
Damjanich út 39fb
40. sz.
Jubileum ABC
Kossuth út 259.
39. sz.
Csemegebolt
14. sz.
Fáy lakótelep
ABC
Kossuth út 127.
9. sz.
Könyvesbolt
Polgármesteri Hivatal
Kossuth út 135/A
Kossuth út 127.
Postahivatal
Rákóczi út 26/a
Szilágyi Ferenc magánárus
Városi Könyvtár felnőtt kölcsönző részlege
Városi Művelődési Központ portája
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PALYAZAT

ŐSZI KÖNYVTÁRI N A P O K
1999. OKTÓBER 5 - OKTÓBER 12.

A Törökszentmiklós és Vidéke Újság Szerkesztősége pályázatot hirdet az Allatok Világnapja alkalmából két korosztálynak.
Téma: KEDVENCEINK, AZ ÁLLATOK

•

•

6-10 éves korosztály rajzpályázaton vehet részt.
A pályamunkák mérete: minimum A/4-es rajzlap.
Teclmika: szabadon választható.
Az I-III. helyezettek értékes tárgyjutalomban részsülnek.

10 évesnél idősebbektől fotókat várunk, melynek mérete: minimum 13x18 cm.
I. díj: 3000 Ft.
II. díj: 2000 Ft.
III. díj: 1000 Ft.

A munkákhoz kérjük csatolni a pályázó nevét, korát,
címét, iskolájának (munkahelyének) nevét.
A pályázat beérkezési határideje: 1999. szeptember 28.
Eredményhirdetés: lapunk októberi számában.
Cím: Városi Könyvtár (felnőtt részlege)
Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.
A legjobb pályamunkákat októberi számunkban közöljük.

lak-

Tervezett programja Törökszentmiklóson:
Október 7. 10 óra:
Könyvtárakat érintő aktuális jogi kérdések - regionális
szakmai tanácskozás
Ea.: Dr. Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma jogi szakreferense

Október 10. 15 óra:
A könyvtár névfelvételi ünnepsége
Emlékezés Ipolyi Arnoldra
Ea.: Dr. Hoppál Mihály néprajzkutató, az Európai Folklór
Intézet igazgatója. A Múlt magyar tudósai c. sorozatban
1980-ban jelent meg Ipolyi Arnoldról szóló műve.

Október 12. 17 óra:
Magyarország az Európai Unió kapujában c. előadássorozat keretében - Identitás, kultúra, oktatás.
Ea.: egyeztetése folyamatban

író-olvasó találkozó.
Farkas Kálmán író, újságíró Csisznyikói cserepek c. művének bemutatója.
Tervezett időpontja: október 5-én 17 óra.
Rendezők: Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény
Pro Bibliotheca Alapítvány

FELHÍVÁS
Kérjük azok jelentke-

AFESZ S Z O L G A L T A T A S O K

zését, akik valamilyen kü-

KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

lönleges fajtájú állatot tar-

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

tanak, vagy tudnak olyan
személy(ek)ről,

aki(k)

i-

lyen hobbinak hódol(nak).
Az információkat szeptember

végéig

várjuk

a

392-032-es telefonon.
Szívességüket,

segítsé-

güket előre is köszöni a
szerkesztőség.

Vállalunk:
Műszaki részlegeink vállalják:
• építőipari kivitelezéseket
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
tekercselését és azok felújító karbantartását
• sírkő, síremlék készítési munkákat
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását, ellen• épület-műköves megrendeléseket
őrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését és
• víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket
szerelését
, • általános lakatos szakipari munkát
• asztalos munkákat
• festést, mázolást, tapétázást
• üvegezést
ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
AFESZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139.
Ipari osztály:
(56) 390-955
Tűzoltó részleg:
(56) 390-826
Kivitelező részleg: (56) 390-935
Tekercsclő részleg: (56) 390-827
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Birsalmaleves
Hozzávalók: 50 dkg birsalma. 15
dkg cukor, 1 pohár tejföl, 1 ek.
liszt, só, kevés citromhéj. fahéj,
kevés szegfűszeg.
Elkészítés: A birsalmát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, másfél liter
vízben, csipetnyi sóval, cukorral és
a fűszerekkel puhára főzzük. A
fűszereket kidobjuk belőle, majd
levével együtt turmixoljuk, és viszszatesszük a tűzre. A liszttel simára kevert tejföllel besűrítjük, és
még néhány percig forraljuk. Forrón vagy hűtve tálaljuk.
Rakott tojás
Hozzávalók: 2 tojássárgája, 5 tojás,
40 dkg burgonya, 15 dkg paradicsom, 15 dkg trappista sajt, '1 csokor petrezselyemzöld, 0,5 dl olaj, 1
szál póréhagyma, só, őrölt bors.
Elkészítés-. A megfőzött tojást
megtisztítjuk,
felszeleteljük. A
burgonyát karikára vágjuk és
megfőzzük. A finomra vágott
petrezselyemzöldet a 2 tojás sárgájával és a reszelt sajttal jól összekeverjük. Kiolajozott tűzálló tálba
rétegezve lerakjuk a burgonyát, a
sajtot, a tojást és a paradicsomszeleteket. 180 fokon 20 percig sütjük.

Csirke tepsiben
Hozzávalók: 1 csirke, 2 tojás, liszt,
zsemlemorzsa, só. kevés olaj.
Elkészítés-. A csirkét a szokásos
módon feldaraboljuk, megsózzuk,
és lisztbe, tojásba és morzsába
forgatjuk. Egy zománcos tepsit
vékonyan kiolajozunk, ráfektetjük a
bundázott hússzeleteket, és előmelegített sütőben, közepes lángon kb.
egy óráig sütjük, amíg szép világosbarna lesz. Nem kell forgatni,
mert alul-felül ropogósra sül.
Töltött sertésdagadó
Hozzávalók: 1,2 kg sertésdagadó, 4
zsemle, 4 tojás, 10 dkg zsír, só,
bors, 1 csomó petrezselyemzöld.
Elkészítés: A sertésdagadót felszúrjuk. A zsemléket beáztatjuk és
jól kinyomkodjuk. Összekeverjük
egy diónyi zsírral, tojásokkal, sóval. borssal és az apróra vágott
petrezselyemzölddel. A dagadót
megtöltjük a masszával, a nyílást
összevarrjuk. A húst megsózzuk, és
tepsibe téve leöntjük forró zsírral.
Középmeleg sütőben sütjük fóliával
letakarva, majd a fóliát levéve
pirítjuk, időnként zsírjával locsolgatva. Az elkészült dagadót tálra
téve, rövid pihentetés után lehet
szeletelni. Párolt rizzsel tálaljuk.

|

Tudta Ön, hogy.-

i Sok recept - ahol tejre van szükség - azt íija elő, i
j hogy felhasználás előtt forraljuk fel a tejet. Ezt j
I azonban akkor szükséges megtenni, ha friss, |
i nyers tejjel dolgozunk. A forralás ugyanis arrai
i szolgál, hogy elpusztítsa a káros baktériumokat, i
j amelyek veszélyesek az ember egészségére. Ma j
|inár igen ritka, hogy friss, feldolgozatlan tejet |
i vásárolunk. A boltokban hőkezelt. homogenizált i
i tejtermékek széles választéka várja a vásárlókat, i
j Ebből következik, hogy a forralási fázis nyu-j
I godtan elhagyható.
|
j A következő számban megtudhatják, hogy mire j
i kell vigyázni a tej forralása közben, ha mégis i
ierre van szükség, valamint olvashatják többek!
• között a madártej receptjét is, és néhány jó tanácsot, amelyet hasznosíthatnak elkészítése köz-|
i ben.
|
i
Kiss Zoltán i

SZEPTEMBER - SZENT MIHÁLY HAVA
Jeles napok az első őszi hónapban
Szept. 8.
Szűz Mária születése (Kisasszony napja).
Megkezdődik a búcsújárás.
Szept. 9.
Fecskchajló kisasszony napja. Ekkor készülődnek a fecskék
vándorútra.
Szept. 10.
Zsidó újév (Ros Hásáná)
Szept. 11.
Teodóra napja. Az őszt üdvözli ez a nap.
Szept. 14.
Vallási ü n n e p - a Szent Keres/t felmagasztalása.
A teli káposztát ekkor kezdik vetni.
Szept. 23.
Tekla napjának heten nem vetettek, mert úgy tartották, hogy
az ekkor elveteti őszi gabonából csak pelvva lesz.

\

Szept. 29.
Szent Mihály napja. Ez a hét jó búzavető hétnek számított.
Ilyenkor lepte el a dér a határt.
Ehhez a naphoz több népszokás is kapcsolódott.
• A pásztorok ezen a napon kapták meg bérüket, mert ekkor
terelték be az állatokat az ólba, istállóba.
• Ilyenkor mulatságokat tartottak, de híresek voltak a Mihály napi vásárok is.
• Ekkor kezdődött a kukoricatörés időszaka is.
• Ilyenkor kezdődött a „kisfarsang".
• Szent Mihály napján a nősülni kívánó legények kedvesüknek jegykendőt adtak, ha Katalin nap előtt akartak lakodalmat ülni.
• Szent Mihály napjához sok bölcsesség, megfigyelés is
kötődik az időjárással kapcsolatosan. íme néhány:
=> Ha Szent Mihálykor van még fecske, karácsonyig vígan legel a kecske.
=> Szent Mihálykor keleti szél. igen komoly telet ígér.
=> Ha Szent Mihály lova deres, behozza a hosszú telet.
=> Ha Szent Mihály napkor dörög az ég, szép ősz lesz, de
kemény tél.
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LEGYÜNK FITTEK, EGÉSZSÉGESEK
Molnárné Pesti Tünde rovata
Hátizom erősítés

Belső combforniálás

Lábemelés lassan föl és le, 40 ismétléssel, majd fönn piciket
mozgatva 80 ismétléssel

Lábtartáscserével ismétlés

Nyújtott karral felsőtestemelés lassan fel és vissza le, 24 ismétléssel

Kartartáscserével ismétlés

Fitness receptek

ÁRVAI

FOTÓ

Törökszentmiklós,
Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat
Üzletünkben a legújabb
napszemüveg
modellekből
is válogathatnak'!

Filmek, albumok, képkeretek,
fényképezőgépek nagy választékban!
Színes
jiím
f^ ido
Cjjozás
íefie tőséjj
szerint
1 órán b e lü Í!
yi j á n d é({ f i l m v a ¿jy a l ú u m!

Rakott karfiol
Hozzávalók (4 személyre): 1 fej karfiol, 6 ek. búzacsíra, 2 dl zsírszegény tejföl, 3 ek. olaj, 6 dkg zsírszegény reszelt sajt, metélőhagyma.
Elkészítés,: a megpárolt karfiol rózsákat a tejfölben elkevert olajos,
búzacsírás mártással kiolajozott edénybe rétegezzük. Tálaláskor reszelt sajttal, apróra vágott metélőhagymával díszítjük. Előtte a sütőben
átmelegítjük.

Körtekrém
Hozzávalók: 50 dkg körte, 1 1 víz. 3 mokkáskanál fahéj, 10 dkg finom
rozs, méz.
Elkészítés-, a héjastól, magvastól feldarabolt körtét 20 percig főzzük.
Jól összcturmixoljuk, elkeverjük a darált rozzsal, fahéjjal, és még fél
óráig főzzük. Ha kihűlt, mézzel ízesítjük.
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KŐVÁRI TAMAS EMLÉKVERSENY:
MAGYARORSZÁG - JUGOSZLÁVIA
A CLAAS Hungária VTSK augusztus 21-22-én rendezte meg a második, nemzetek közötti találkozóját a fiatalon elhunyt sportújságíró tiszteletére. A meghívásos versenyre 7 férfi, 5 női és 8 vegyes csapat
érkezett, 74 egyéni indulóval (Budapest, Debrecen, Pétfürdő, Mezőtúr, a Partizan Subotica 12 fővel, Popov Jorica, a testnevelési és sportközpont titkára vezetésével, valamint a helyi csapatok).
Az első versenynap végeztével ismerkedési estet rendeztek, ahol Futó Ferenc klubelnök köszöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett a tragikus körülmények között elhunyt sportújságíróról. A közös vacsora után zenés-táncos ismerkedés következett. Másnap a házigazdák kezdtek a Partizan Subotica csapatával, s a versenynapot - 15 órás küzdelmek után - Debrecen csapata zárta.
A verseny díszvendége volt Kővári Tamás édesapja, Kővári László, a Megyei Testnevelési és Sportintézet igazgatója is.
Az ünnepélyes díjkiosztáson szót kért Popov Jorica, aki Gál Alekszándár segítségével köszönetét fejezte ki a meghívásért, s ajándékokat nyújtott át Kővári László úrnak, Herczegh Mihály kollégiumvezetőnek, Bognárné Tóvizi Piroska ügyvezető elnöknek, valamint a résztvevő csapatok vezetőinek, s egyben vendégjátékra meghívta a CLAAS Hungária csapatait.
Ezek után került sor a kellemes, baráti légkörű díjkiosztóra (a díjakat Kővári László igazgató adta át), az alábbi eredmények alapján:

1.
2.
3.
4.
5.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3:
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

Női csapatok (3 tos, 60 vegyes gurításból)
632 FA
CLAAS Hungária VTSK*
631 FA
Pétfürdő Nitroil Rt.
587 FA
Debrecen VILLJAV
584 FA
Mezőtúri Amazonok
Budapest BBHSZ
531 FA
Női egyéni (60 vegyes)
Lovas Anett T.miklós, Bézi-Polgár Trans 247 FA
231 FA
Bognár Mária Pétfürdő Nitroil Rt.
Kajtár Andrea Pétfürdő Nitroil Rt.
221 FA
Fehér Pálné Budapest BBHSZ
218 FA
Kozma Márta CLAAS Hungária VTSK
218 FA
213 FA
Balogh Mária Debrecen VILLJAV
Férfi csapatok (4 fő, 60 vegyes)
933 FA
CLAAS Hungária VTSK
Budapest BBHSZ
917 FA
889 FA
Partizan Subotica
878 FA
Bézi-Polgár Trans
CLAAS Hungária VTSK II.
867 FA
353 FA
Debrecen VILLJAV
Vegyes csapatok (2 női és 4 férfi versenyző, 60 vegyes)
1361 FA
CLAAS Hungária VTSK
1334 FA
Budapest BBHSZ
1309 FA
Bézi-Polgár Trans
Debrecen VILLJAV
1273 FA
1263 FA
CLAAS Hungária VTSK IL
Partizan Subotica
1259 FA
Férfi egyéni (60 vegyes)
247 FA
Futó Ferenc CLAAS Hungária VTSK
246 FA
Balogh Ferenc Budapest BBHSZ
245 FA
Szelezsán Ferenc CLAAS H. VTSK
245 FA
Bíró Sándor Budapest BBHSZ
244 FA
Lovas László Törökszentmiklós
242 FA
Patrik Jozef Partizan Subotica .
Azonos eredmények esetén a jobb tarolás döntött.
Serdülő egyéni (60 vegyes)
205 FA
Juhász Gábor Székács E. SZKI.
Futó Attila Szolnok Faipari
196 FA

3.
4.
5.
6.

Futó Tibor Bercsényi M. Gimnázium
180 FA
Bézi Róbert Bercsényi M. Gimnázium
156 FA
Ifj. Bézi Lajos Székács E. SZKI.
153 FA
Szincsák Attila Kenderes Mg. Szakiskola 146 FA
Kővári László felajánlása és döntése alapján a Megyei Testnevelési és Sportintézet különdíjában Futó Tibor gimnáziumi tanuló
részesült, a CLAAS Hungária VTSK különdíját pedig Gál
Alekszándár, a Partizan Subotica játékosa kapta.

Kővári László a különdíjat adja át Futó Tibor tanulónak
A verseny lebonyolítását segítette a Bercsényi Miklós Gimnázium Kollégiuma, ahol az elszállásolás történt. Köszönet illeti az
ÁFÉSZ-konyha dolgozóit, akik az étkeztetést a verseny folyamatához és igényeihez igazították.
A versenyzők nevében ismételt köszönet illeti az alábbi szponzorokat: a Takarékszövetkezet Országos Szövetségét, a helyi Önkormányzatot, a Wesselényi Miklós Nemzeti Iíjúsági és Szabadidősport, az Egészséges Életmódért Közalapítványt, a Bézi-Polgár
Trans-t, valamint Vadász József és Csemán Tibor vállalkozókat.
(HM.)

SPORT AZ ÜNNEP ALKALMABOL
Játszani, mozogni mindig öröm. így döntött annak a négy
nagypályás labdarúgó csapatnak a legénysége, akik beneveztek
az augusztus 20-án megrendezett villámtornára.
A csapatok megközelítően egyenlő játékerőt képviseltek, így
kiélezett küzdelmek folytak, és szoros eredmények születtek. A
döntőbe jutást és a nagydöntőt is csak tizenegyes rúgásokkal
tudták eldönteni. Végül a jobban összpontosító Öregfiúk vitték el
a kupát.

Eredmények:
III. helyért: Sanci büfé - Polgártársak 2:1
I. helyért: Öregfiúk - Szállítók 1:1, tizenegyesekkel 5:4
A győztes csapat tagjai: Mészáros, Kozák, Kocsis, Nagy, Békési, Bukta, Sebestyén, Komáromi, Gönczi I., Gönczi II.,
Sebenyi, Sőreg, Tar, Buru.
A mérkőzéseken Ali János. Lengyel Ágoston és Veres Sándor játékvezetőktől korrekt bíráskodást láttunk.
M. S.
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A RADIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
Tel.: 56/390-676
Hétfő
06.00: Jó 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

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

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: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.30: BBC 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: Kö

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: 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:

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

Gyógyszertári
ügyelet
Szept. 11-12. Fontana
Szept. 18-19. Fehérkereszt
Szept. 25-26. Fehérkereszt
Okt
Okt

2-3. Szentháromság
9-10. Kígyó Patika

TmrrfüEZES'

Halottaink
Július 28-tól augusztus 27-ig
Szilágyi Ferenc (78 éves), Deme Anna (43), Gulyás Ferenc (78), Nagy Józsefné Kovács Róza (83), özv. Kóródi
Jánosné Németh Margit (75), Turcsányi Istvánné Szűcs
Ilona (67), György Gyuláné Göblyös Erzsébet (73), Kovács
Lászlóné Majzik Julianna (52), Kóródi Mihály (72), özv.
Lukács Miklós Dezsőné Bóné Ilona (97); Márkus Jolán

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú lurrol ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk
Díjtalan kórházi ügyintézés, anya könyvvezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!
P Ó S T A BT
ÜZLETEI:
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

(80), Pozderka Béla (76), Túri Lajos (77), özv. Fehér
Ferencné Gsányi Molnár Eszter (75), Szilágyi Gábor (54),
Körmöndi Lajosné Iván Eszter (69), özv. Kiss Mihályné

Szolgáltatásunk folyamatos:

0-24 óráig

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

Gyenes Ilona Katalin (83), Sztrunga László (53), Komáromi Ferencné Soós Erzsébet (63), özv. Sütőné Soós Franciska (62), Óbala: id. Boda János (92), Kovács Ferencné Egyed
Veronika (63). Tiszapüspöki: id. Pomázi István (52).

Nyugodjanak békében!
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