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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havonta

Az aradi tizenhárom emlékére

Tóth Kálmán : Kik voltak a honvedek?
/részletek/
- Kik voltak a honvédek, jó apám,
hogy annyit emlegetik nevüket? - Midőn hazánkba törtek kétfelől,
Őket szülé a nemzet - becsület.
Ha megnősz egykor, édes gyermekem,
S szívedben érzesz édes örömöt:
Hogy hazád neve messze ismerős,
Fiam! A honvédeknek köszönöd! *

- S aharc végtére mégis elveszett;
Mi tette ezt? Beszéld el jó apám!
- A diadalnak őrült mámora,
Hiú versengés, árulás talán;
Mert nagy volt akkor a mi nemzetünk,
Világ hallá, ha toppant serege,
Nem az erőszak, nem kétségbeesés,
Belső viszály, óh! az győzte le! -

- S a tizenhárom tábornok ki volt,
Kinek képét árulják mostan itt?
- Óh fiam, ez a legszörnyűbb eset,
Amit eddig a történet tanít,
Megrendül a hit, hogy ez végbe ment,
Úgy folytottak a bitón meg - s annyian;
De ne beszéljünk erről sohasem,
Mert az Istenben hinnünk kell, fiam.
*
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Rendőrségi hírek
Szeptember hónapban több gépkocsitulajdonos sérelmére követtek el bűncselekményeket.
Szeptember l-jén éjszaka a Petőfi
lakótelepen egy svájci rendszámú személygépkocsi hátsó ablakait zúzták be téglával
ismeretlen elkövetők, de szerencsére a járműből nem tulajdonítottak el semmit. A kár
30 ezer forint.
Szeptember 3-án Tiszapüspökiben egy
személygépkocsi szélvédőjét rongálta meg
egy azóta ismert gyanúsított, s a rendőri
szervek intézkedtek a helyszínen.
Egy nappal később egy cseh kamion
pótkocsijáról szerelték le ismeretlenek a
pótkereket majd magukkal vitték. Mindez a
fegyverneki
Magyar
Vendéglő
parkírozójában történt, a hajnali órákban. A
kár értéke közel 200 ezer forint.
Szeptember 7-én délelőtt a járművét vezetője öt percre hagyta őrizetlenül a Damjanich
úti óvodánál, amelyből ellopták a pénztárcáját. benne 51 ezer forint készpénzzel, egy
MOL- és két bankkártyával, valamint személyi okmányaival.
Ugyanezen a napon a város Vécsey utcai
sörözője előtt álló személygépjárműből a
vezető táskáját lopták el, amelyben 300 ezer
forint készpénz és személyi okmányok
voltak. A gépkocsi lezáratlan állapotban volt.
Sajnos továbbra is vezető helyet foglal el
a betöréses lopás a bűncselekmények
sorában.
Szeptember 4-én Tiszapüspökiben az egyik
Kossuth utcai házban tört be ismeretlen
személy, majd műszaki cikkeket és
ruhaneműt összepakolva táskájába távozni
készült,
de
közben
cselekményében
megzavarták, majd jelezték a rendőrségnek a
tényt. Az elkövető - zsákmányát hátrahagyva
-elmenekült. A helyszínre érkező járőr és az
intézkedő szolgálat az elkövetőt nem találta
meg.
6-án a fegyverneki ÁFÉSZ egyik boltjába
hatoltak be az éjszakai látogatók, miután a
bejárati üvegajtót betörték, ahonna 200 ezer

forint értékű dohányárut loptak el.
Ugyanezen a napon jelentette egy helyi
gazdálkodó, hogy a Sűrű dűlőben lévő kukorica táblájából ismeretlenek kb. 30 mázsa
termést letéptek és elloptak, mintegy 39 ezer
forint értékben. Az adatgyűjtés és a
nyomozás után a terület körzeti megbízottja
az elkövetőt elfogta, s eljárás indult ellene.
Az egyik hétvégi házat törték fel Surjány
Újtelepen, ahonnan egy kétágú létrát loptak
el az elkövetők.
Fegyverneken az Ady úton lévő falatozót
törték fel szeptember 7-én, ahonnan 3 ezer
forint készpénzt vittek el, a rongálással viszont 25 ezer forint kárt okoztak a tulajdonosnak.
Szeptember 11-én az éjszakai órákban a
város Thököly úti italboltjába hatoltak be miután betörték az ablakát - és a pénznyerő
automatából ismeretlen mennyiségű fémpénzt, továbbá dohányárut és 25 ezer forint
készpénzt vittek el.
Két nappal később a piactéren lévő egyik
büfét törték fel az éjjeli órákban : az ajtót és
a rácsot kifeszítették és a helyiségből cigarettát, édességet vittek el, valamint a
megrongált játékgépből készpénzt.
Szeptember 20-án ismeretlen tettes a
téglagyár kapuszárnyánál lévő vaskonténert
törte fel, melyből 100 méter rézvezetéket
lopott el, melynek értéke 100 ezer forint.
25-én éjszaka a Teleki úton egy telefonfülkét rongáltak meg, melynek pénzperselyét
ellopták.
Szeptember hónapban gyakran kellett
közlekedési balesetekhez kivonulni a
helyszínelőknek a városba és környékére.
A hónap elején a 120-as kilóméterszelvénynél egy gépkocsi Debrecen felé haladva tehergépkocsit előzött, melyet azonban
nem tudott befejezni és a szembejövő gépkocsinak ütközött. A vétkes vezető megpördülő járművének a másik személygépkocsi is nekiütközött. A baleset során ketten
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedtek, a négy járműben pedig összesen
3 millió forint kár keletkezett.

A VÁROSI BELESETMEGLŐZÉSI BIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYE
A szeptember eleji időjárás kegyes volt a közlekedőkhöz.
A tél közeledtével azonban számíthatunk arra, hogy egyre több
nehézséggel találkozhatunk az utakon.
A lehulló levélréteg akár szőnyegszerűen szigetelheti el az úttesttől a
gumiabroncsot. A nedves levelek alól a víz nehezen szárad fel és órákkal
az eső után is meglepetést okozhatnak a sebességcsökkentés nélkül ráhajtó autósoknak, ahogyan az egyes utakon az őszi mezőgazdasági
munkák kapcsán megjelenő teherautók, traktorok, lovaskocsik által a
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Szeptember 7-én Kengyelen egy helyi lakos
:épkocsijával nem az útviszonyoknak
megfelelően vezetett, s a múrvás úton megcsúszott és megpördült, majd az útpadkán
áthajtva az árokba borult. A vezető nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a
járműben 100 ezer forint kár keletkezett.
Szerencsére csak egy személy szenvedett
könnyű sérüléseket, amikor szeptember 9-én
a figyelmetlen személygépkovsi vezetője a
46-os út 10-es kilóméterénél áttért a menetirány szerinti bal oldalra, s a vele szembe
szabályosan közlekedő másik gépkocsinak
ütközött. A két járműben 220 ezer forint kár
keletkezett.
Szeptember 12-én egy helyi lakos a Dózsa
György úton segédmotoros kerékpárjával
közlekedve elveszítette egyensúlyát és
uralmát motorja felett, s az út menti betonoszlopnak ütközött.A baleset során a férfi
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
A testi sértés és garázdaság sem hiányzott
a bűncselekmények palettájáról.
Szeptember 7-én Tiszabőn egy helyi lakos
vasvillával támadt az egyik ház udvarán az
ott lakóra
mint kiderült a "dolog"
előzménye egy hölgy volt, aki miatt az
orvosi rendelő előtt hárman összeverekedtek
egymásnak külső sérüléseket okozva.
Szeptember 11-én Kengyel belterületén
két férfi szóváltásba keveredett, majd az
egyik sörösüveggel arcul ütötte a másikat. A
sértett a bántalmazás során arccsonttörést
szenvedett, mely nyolc napon túl gyógyul.

17-én délután egy helyi lakos szóváltásba
keveredett testvére fiával, aki megütötte őt,
majd egy késsel tenyéren szúrta.
Ugyanezen a napon a késő esti órákban
Tiszatenvőn a vendéglő előtt két férfi
verekedett össze : az indíték mindössze
annyi volt, hogy egyikőjük nem akart a
másikkal kiállni szkanderozni! A végeredmény a kölcsönös tettlegességen túl 30 ezer
forintnyi kár, melyet egy gépkocsiban okoztak.
Az elmúlt hónapban a rendőri szervek
három körözött személyt fogtak el
működési területükön.

foldutakról felhordott sár is.
Ezeken a helyeken különösen óvatosan kell bánni a fékpedállal. Nem
csak a megcsúszás miatt, hanem a szélvédőre csapódó sárpermet miatt is
érdemes a szokásosnál nagyobb követési távolságot tartani.
Fokozottan érdemes ezt megfogadni ha előttünk tehergépkocsi halad,
melynek hátsó ikerkerekei erősen beszennyezhetik a szélvédőt.
Ne feledjük, hogy kellő óvatossággal a kedvezőtlen
körülmények között is lehet biztonságosan közlekedni!

időjárási

(A híreket a rendőrségtől
kaptuk. H.M.)
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"A sportág erős vonzásában vagyunk a férjemmel együtt" Beszélgetés UNYATYINSZKINÉ
Karakas Júlia tornaedzővel.Egykori Bercsényis diákkal, Ónodi Henrietta olimpiai bajnoknő
mesterével.
Szeptember 18.-án Kocsisné Török Ágnes
tanárnő rendkívüli testnevelés órára
invitálta azokat az egykori bercsényis
diákokat, akik a sportot élethivatásuknak
választották, illetve középiskolás korukban aktivan sportoltak. Mintegy hatvan
Öregdiák jött el erre a találkozóra az
ország legkülönböző településéről, még
szombathelyről is.A főszervező sípszavára
sorakozó majd jelentésadás következett,
melynek " fogadója" Szabó Imre volt, aki
1962-től az intézmény testnevelő tanára. A
megjelentek meglepetésről is gonoskodtak: miután egykori testnevelőjük éppen
hatvan éves, meleg szavakkal és
ajándékokkal köszöntötték. Szabó tanár
úr - meghatódottan elhárította az
ünneplést - megindítóan emlékeztette a
véndiákokat az iskola egy elhunyt testnevelőjére,
szakfelügyelőjére,
Szabó
Ferencre.
A bemelegítés után a különböző korú
diákok kézi-, kosár- és röplabdamérkőzései következtek, fűszerezve tornabemutatóval. Exclusiv csemege volt a békéscsabai Hungarotel Torna Club " palántáinak " bemutatója, akiket Unyatyinszkiné
Karakas Júlia és férje hoztak el.
Délután kettőtől a kollégium ebédlőjében
állófogadásra került sor, ahol Bakk Zoltán
polgármester
pohárköszöntőjében
üdvözölte az egykori bercsényiseket,
akiket a sport összekovácsoló ereje ilyen
szép számmal az alma materbe csalogatott.
Estébe nyűló baráti beszélgetés közben
kerestük meg Unyatyinszkiné Karakas
Júliát
városunkból
elszármazottat:
miután a helyi sajtóban még nem jelent
meg róla híradás, megtesszük ezt elsőként.
Okunk van rá : e riport alcímében
jelzetten túl a szakma az egyik legjobb
edzőpárosaként tartja őket nyílván.
- Érettségi 1972-ben.Azután...?
- A testnevelési főiskolára elsőre nem vettek
fel..Pedig már általános iskolás koromban is
tornáztam a Bethlen úton Dómján László
tanár úrnál. Azután a gimiben Szabó Imre
tanár úr vett pártfogásba. Ő, mint kosárlabda
szakember átállt a tornára, s csináltuk a
gyakorlatokat. Közben Ceglédre is átjártam,
ugyanis ott felnőtt másodosztályú csapat
működött. Harmadikban hatátroztam el végleg. hogy a TF-re jelentkezem, de helyhiány
miatt elutasítottak.
- Elvégezted a főiskolát. majd Békéscsabára
kerültél Hogyan?
-Az edzősködés nem volt a terveim között.
Az állásom már megvolt Szolnokon, amikor
az akkori csabai vezetőedző megkeresett, és
csábított. Gondolkodóba estem : mindig
ezzel foglalkoztam, a torna kötötte le az
időmet reggeltől estig, mindazok mellett,
hogy a többi sportággal is foglalkoztam.
Miért
ne
vágjak
bele?
Elmentem

Békéscsabára, és megnéztem a sportcsarnokot, ami ideálisnak tűnt. Merész
huszárvágással döntöttem : megpróbálom,
edzősködni fogok. Döntésemet nehezítette,
hogy szüleim, akik támogattak mindenben,
itt éltek Törökszentmiklóson. Ok azt
szerették volna, ha a közelben maradok, de
nem beszéltek le a tervemről.
- Melyik egyesület volt ez?
- A vidéki torna későbbi fellegvára a
Békéscsabai Előre Spartacus, ahol 1977-ben
kezdtem a főállású edzői munkát. Szóval
beugrottam a mélyvízbe, mert az edzői
beosztás nagyon bizonytalan munkahely volt
akkor is : de egyfajta szabadság, önálló cselekvés , amit reméltem, megadatott.
- Volt múltja a tornának e vidéki városban?

- Igen. Volt néhány fiú tornász, de később a
leány-torna is beindult. 1976-ban kerültek az
imént említett ideális edzőcsarnokba, s attól
kezdve futott fel a torna Békéscsabán.
Egyébként akkoriban a vidéki települések
közül Dunaújvárosban volt élénk tornászélet,
a többi " trófeát " Budapest vitte el.
-Hogyan kezdtétek, és hogyan folytattátok?
- Egy férfi kollégám segített, az első időszakban ugyanis a női tornát - sajátosságainál fogva - ketten tanítják. Aztán röviddel
utána került oda első és mostani férjem, attól
kezdve együtt dolgozunk a növendékeinkkel.
- Az első siker ...?
- 1989-ben volt. Előtte volt egy évfolyam,
akiket nem tudtunk végigvinni a kezdetektől.
Itt ugyanis az a lényeg, hogy az ember kicsi
korától - öt-hat évestől - elkezd velük
foglalkozni és végigkíséri őket: én szeretem,
én tanítom szinte mindenre. Ez az ideális. Az
említett csoportot nem is vittem végig,
hanem kaptunk egy újat, s ebben volt Ónódi
Heni is.
- Férjeddel olimpiai bajnokot neveltetek
belőle. Hogyan kellett ezt csinálni?
- Ha van valakiben tehetség, akkor ezen a
gyötredelmes, de igen szép úton végig kell
menni. Ilyen egyszerű dolognak látszik. Ez
azt jelenti, hogy fokozatosan, módszeresen,
aprólékosan az életkori sajátosságok számtalan buktatóján átverekedve haladhatunk
előre, több éven keresztül. Henrietta
esetében arról van szó, hogy 18 éven
keresztül tartott. Közben persze volt 1992, a
barcelonai olimpia, ahol ugrásban aranyat,
talajon pedig ezüstöt szerzett.

- Erről szól egy olimpiai aranyérem?
- Igen, a tornában erről. Igen - igen hosszú
együttes munka eredménye a siker. Ez magyarázza meg a nagyon erős kötődést a
versenyző és az edző között. Piciny gyermekként szinte az edző a kezében tartja a
növendékét, nap mint nap igazítja be minden
egyes
porcikáját
a
gyakorlatoknak
megfelelően : igazi testi - lelki közelségű ez
az egyöttműködés. Hosszú távon ez
gyümölcsözik.
- Persze voltak " egyéb " eredményeitek is.
- Hogyne! Az edzőcsarnokunkhoz kapcsolódik a volt szocialista országok
versenye, ami akár egy világversenynek is
nevezhető, miutá Szovjetunió, Románia és
még további
tornásznemzetek " is jelen
voltak : itt már voltak eredményeink, így
Balázs Krisztina, Kovács Krisztina és
mások. A magyar bajnoki címek számát meg
sem tudom mondani. Éppen most ötven éves
a klubunk, és folyamatban van az események
összeszámlálása. Nem jellemző, hogy ezeket
naprakészen számontartjuk
ha siker
születik, túllépünk rajta az ünneplés után, s a
következő gyermekre és feladatra koncentrálunk. Azt hiszem, hogy minden
korosztályból nyertünk magyar bajnoki
címet, csapatban", egyéni összetettben és
szerenkéntiben. Heni például hatszor volt
felnőtt bajnok, ezután mesterfokú bajnok,
Európa- és Világbajnok, Világkupa győztes
és olimpián két érmet gyűjtött be.
- Ma is élő a kapcsolat közöttetek?
- Igen, tulajdonképpen mindennapos.Az
olimpia után egy évet pihentünk, majd őt
felkérték a profi mezőnybe versenyzőnek,
tehát profi világbajnokságokra jártunk, és
különböző bemutató körutakon az USA-ban.
1994-ben kaptunk egy lehetőséget az
Egyesült Államokba : O tanulásra, mi pedig
tapasztalatcserére. Ott dolgoztunk egy évet,
amiből egy félév San Franciscóban, fél pedig
Virginiaban telt el.Ez igen szerencsés volt,
mert ott még egy kicsit tovább kisérhettük
Henit, segíthettünk a visszailleszkedésbe : az
élsportoló életmódja zárt világ, továbbra is
szükség
volt
támogatásra.Az
aktív
versenyzés időszakában valóságos burokban
volt ahhoz, hogy minden rendelkezésre
álljon, ami kell, ami szükséges. Azóta tanul,
és diplomázni készül.Három hete, hogy visszautazott az USA-ba, s most . kezdte el a
félévet.
- Most hogyan telnek napjaitok? Miben
" mesterkedtek " ?
- Hogy megmaradjunk. A sport ma nincs
igazán jó helyzetben Magyarországon,
különösen a mi sportágunk. Hiába vagyunk
eredményesek, hiába vagyunk tizenöt éve
elsők a sportági versenyekben, nem jelent
sanszot. Ugyanúgy meg kell küzdeni a
hétköznapokon a fizetésért, azért hogy el
tudjuk vinni növendékeinket versenyekre,
edzőtáborokba. így telnek napjaink. Amúgy
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ugyanabban mesterkedünk, mint Ónódi
Henivel : van egy kis csoportunk akikben
látunk fantáziát, de nem tudjuk, hogy végig
tudunk - e menni azon a bizonyos úton. Azt
n a g y o n p o n t o s a n l á t j u k , h o g y mit kell
tenni,és hogyan, de a feltételeket n e m mi
garantáljuk.
- Ez elsősorban pénz
kérdése?
- A z is. Sok-sok tényezőn múlik, hogy egy
r e m é n y t e l j e s v e r s e n y z ő k é p e s - e kifutni
magát :a családi környezeten, az edző és a
család kapcsolatán, a megfelelő táplálkozáson, a gyermek tanulmányi m u n k á j á n , és
persze az anyagiakon is.
- Sikeres embernek érzed magad?
- N e m is tudom. A siker számomra nem a
legfontosabb fogalom. S z á m o m r a mindig az
volt a l é n y e g e s , hogy
alkotómunkát
végezzek :ha kezembe kerül egy tehetség,
akiben fantáziát látok, azt fel t u d j a m nevelni.

Ez számomra megelégedettséget jelent. Ha
sikert tapasztalván ez másoknak is örömet
jelent az meg különösen j ó érzés.
- Például
egy egész nemzetnek,
mint az
olimpiai aranyérem esetében volt.
- Igen, valóban így van.
- Elismert emberek
vagytok:?
- A szakmában igen. O n n a n gondolom, hogy
gyakran j ö n n e k e d z ő k , és kikérik a
véleményünket, továbbá felkérnek bennünket olyan dolgokra, amire másokat nem.
Anyagilag sohasem voltunk azok: a szakmában az edzői bérek a közalkalmazotti
kategóriába
tartozó
testnevelő
tanári
fizetések alatt vannak.Pedig a feladat- nem
lebecsülve más edzői és tanári szerepet- igen
komoly szakmai, pedagógiai és phszichológiai természetű. Erkölcsinek szintén megbecsültnek érezzük m a g u n k a t f é r j e m m e l ,
több a l k a l o m m a l k a p t u n k kitüntetéseket,
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különböző szintűeket. A z említetteken túl
számomra fontosabb az, hogyha egy korábban hozzánk járt gyermek, vagy i f j ú átrohan
az utca túlsó oldaláról, és a nyakunkba ugrik,
üdvözölve bennünnket úgy, ahogy üdvözöl ezt különös ajándéknak érzem. Nemzetközi
versenyeken, ahol pontra , centi méterre, stb.
megy a 1 játék, ahol rivalizálás van, rengeteg
j ó barátra t e s z ü n k szert, és részesülünk
maradandó elményekben.
- Visszatérva a jövőre: a gondok
ellenére
bizakodó
vagy?
- Igen. Ez elsősorban hit kérdése: azt tudom,
hogy hitem, szerint m i n d e n t és m i n d i g
megtettem tanítványaim érdekében. Ez m a is
így van. A sportág erős vonzásában vagyunk
a férjemmel együtt.
(H.M)

Gépjárművezető jelölteket oktatók vemegyei versenye, avagy " akasztják a hóhért".
S z e p t e m b e r 17-én b o n y o l í t o t t a le a
M e g y e i K ö z l e k e d é s i F e l ü g y l e t város u n k b a n a g é p j á r m ű szakoktatók m e g y e i
versenyét. A Kodály Zoltán Zeneiskola
nagytermében rendezett m e g n y i t ó n Bakk
Zoltán p o l g á r m e s t e r ismertette m e g a
várost a vendégekkel. Okos ötletnek vélte
az ilyen szakmai napokat, annál is inkább,
mert a közlekedés veszélyes üzemág:
szükség van a leendő gépjárművezetők
m a g a s színvonalú oktatására. A továbbiakban Kádár György, a J á s z - N a g y k u n
Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet
igazgatója szólt a " játékosokhoz
és
megnyitotta a vetélkedőt. Tőle és Lóczi
István
osztályvezetőtől
tájékozódott
lapunk a rendezvény lényegéről. A
vetélkedő házigazdája Deák Ferenc vizsgabiztos volt.
- Igazgató úr! Volt már ilyen megmérettetés a
megyében?
- Igen, tavaly először rendeztük meg Szolnokon, s
most Törökszentmiklóson találkozunk másodjára.
Tavaly 25 , ezen a rendezvényen pedig 27 szakoktató vett részt, kilenc csapattal.
- Ki volt az ötletadó?
- Kivételesen én! Szándékunk az, hogy hagyománnyá váljon. Szívünk szerint jövőre
Jászberényben rendeznénk meg a versenyt.
Elsődleges cél az, hogy a területen dolgozó kollegák évente egy napon találkozzanak, s amellett,
hogy tudásukat összemérik, lehetőség nyílik
beszélgetésre, szakmai tapasztalatok átadására.
Ilyenformán ezt egy szakmai napnak, egyféle
szakmai továbbképzésnek is fel lehet fogni.
- Mióta dolgozik Ön ezen a területen?
- Közlekedési Műszaki egyetemi végzettségű
lévén mindig is ebben az ágazatban dolgpztam.
Mióta megalakult a Közlekedési Felügyelet -tehát
1991-től - e felügyelet megyei vezetője vagyok. A
mi szerepünk a hatósági felügyelet ellátása. Ezzel
együtt szívügyem a közlekedési morál javítása..
- Nyilván
az ilyenfajta szakmai napok is
elősegítik
a
biztonságosabb
közlekedés
elsajátítását.
- Természetesen, merem remélni! Ahhoz, hogy
valaki gépkocsivezető legyen, először tanfolyamra

kell jelentkezni, ahol az oktatók megtanítják a
szabályokat. Ezt követően a járművekkel különböző gyakorlatokat hajtanak végre. Egyáltalán
nem mindegy, hogy az oktatás milyen módszerekkel, stílusban, merem azt mondani pedagógiai felkészültséggel, és szakmai mélységgel
történik. Nem mindegy, hogy a tanítványnak
milyen lesz a képzettségi szintje. Nekem igen jó
emlékeim vannak az engem oktató tanáregyéniségekről, akik ismerték a hivatásuk minden
fortélyát : valahogyan a mi területünkön is erről
van szó. Szeretnénk megvalósítani, hogy a
közlekedést oktatók is kiemelkedő képzettségűek
legyenek. Minél több ilyen szakemberünk van,
annál eredményesebb a gépjárművezetőképzés, s
ez valahol a közlekedési morálban is jótékony
hatású.
- Hány szakoktató " működik " a megyében?
- Kétszáz feletti a létszám, így ma 10-15 % vesz
részt a versenyen, szakmai napon.
- Hogy történik ezeken túl a szakoktatás továbbképzése?
- Ezt önállóan oldják meg, a mi területünkhöz csak
a vizsgabiztos továbbképzés tartozik, amely természetesen rendszeres.
- Mit kell tudnunk erről a mai megmérettetésről?
- A szakmai részét Deák Ferenc vizsgabiztos és
Lóczi István osztályvezető találták ki és állították
össze. Osztályvezető kollégám erről többet tud
mondani.
- Tehát Lóczi úr, mi foglatatik a versenyben?
- Háromfordulós : az elsőben egy 50 kérdéses
tesztet kell megoldani. Ezt egy gyakorlati forduló
követi, amelyben a szakoktatóknak a városi
közlekedésben kell részt venni : a "T" betűs
autójukkat vezetve különböző állomáshelyeket
kell megtalálniuk, s közben természetesen szabályosan közlekedni. Annál is inkább, mert most a
jobb első ülésben nem ők, hanem a vizsgabiztosok
ülnek : szóval akasztják a hóhért! Most ők " vizsgáznak Nem a sebesség a döntő a versenyben annál is inkább, mert a város különböző pontjain
mérik a sebességet - hanem a szabályos
közlekedés.
- Mit tartogat a harmadik forduló?
- Ez ügyességi verseny, éspedig mezőgazdasági
vontatóval a Székácsban. Különböző gyakorlatokat kell végerhajtani a személygépkocsikhoz
szokott szakoktatóknak : tolatás, beállás és még
különböző manőverek.
- Természetesen mindezeket pontozzák.
- Igen. Mindhárom versenyszámban délután

háromkor
eredményt
hirdetünk,
továbbá
minősítjük a legjobb hölgy vezetőt, valamint az
összetett versenyt is. A díjakról - az első
helyezettnek például egy kerékpárról - a Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság és a JNSZK Megyei
Közlekedési Felügyelet gondoskodott, de a különböző képző szervek is ajánlottak fel ajándékokat,
amelyeket e helyütt is köszönünk. Ezek mellett a
versenyzők is " beszálltak ugyanis volt nevezési
díj is, továbbá a felmerülő üzemanyagköltséget is
maguk fedezték.
- Milyen szakmai felkészültségű ma a megyei
oktató-gárda?
- Kétharmaduk jófelkészültségű. Néhány éve
Tatabányán volt egy országos verseny, ahol az első
három helyen a megyeiek végeztek.
A verseny e r e d m é n y e i :
Közlekedési
ismeretek:I. Varga Ferenc(Nagy
Sándor Autósiskola);II. Szilágyi László(l. sz.
Munkaközösség);III.
Nagy
János) 1
sz.
Munkaközösség); Városi közlekedés:I. Barabás
László;Barna József;Barabás Andrea(Favorit
Autósiskola);II.Lőrinczi Imre;Sályi Sándor;Varga
Ferenc(Kiss M-nagy S. Autósiskola); III. Oltyán
Imre;Munkácsi Norbert;Kovács Zoltán(Start Sprint;INDEX Autósiskolák)Rut in/mezőgazda ságivontató: I. Lőrinczi Imre(Kiss M-Nagy S.
Autósiskola); II. Ollári János (Ollári Magán
Autósiskola);III.
Munkácsy
Norbert(Index
Kfi)Legjobb hölgy oktató:!. Cs. Molnámé Szűcs
Éva(Cs.
Molnár Autósiskola);II.
Bencsik
Ildikó(Ati Kft); III. Barabás Andrea(Favorit
Autósiskola)Összetett kategóriában : I. Varga
Ferenc (Nagy Sándor Autósiskola);II. Munkácsi
Norbert(INDEX Kft);III. Szilágyi László(l sz.
Munkaközösség)
A verseny támogatói voltak -.Jász NagykunSzolnok Megyei Közlekedési Felügyelet,Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság,Törökszentmiklós
és
Vidéke
ÁFÉSZ.Turcsányi Autóvillamossági Műhely,
Törökszentmiklós,Szilágyi Ferenc Hírlapárus,
Törökszentmiklós, Rákóczi út,Cseh és társa Bt.
Shell kút Törökszentmiklós,Bencsik Ildikó
Iskolavezető ATI Kft,FAVORIT Autósiskola,Nagy
János Érdekképviseleti Elnök,Tompa László
iskolavezető, Kunszentmárton
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ISMÉT EGY "ARANYOS" KÖSZÖNTÉS

Sz. Pethő József, a Székács Elemér
Mezőgazdasági Szakközépiskola nyugdíjas igazgatója, okleveles mezőgazda /és
később középiskolai tanár/ a Magyar
Agrártudományi
Egyetemen
1949.
júliusában fejezte be tanulmányait. Ennek
ötvenéves évfordulóján, idáig kifejtett
értékes szakmai tevékenységének elismeréséül ARANYOKLEVELET kapott.
Negyvennyolc éve él Törökszentmiklóson.
Azt hihetnénk, hogy tősgyökeres' miklósi,
pedig
messziről
került
ide.
- "Miskolcon születtem és végeztem iskoláimat. Mindig szeretettel és tisztelettel gondolok
a
Református
Lévai
József
Gimnáziumra, ahol érettségiztem. Ezt
követően
1943-1949-ig
tanultam
az
Agrártudományi Egyetem debreceni, majd
budapesti osztályán. Közben négyhónapos
katonai szolgálat után huszonhat hónapig
hadifogoly voltam a Szovjetunióban.
A mezőgazdasági oklevél megszerzése után
állami gazdaságban dolgoztam Ernődön.
1951-ben. megyei igazgatóságunk javaslatával az Agrártudományi Egyetem Tanárképző
Intézetébe nyertem felvételt. Ezután a
Földművelésügyi Minisztériumtól ide, a
Mezőgazdasági Technikumba kaptam gazdasági tanári kinevezést."
Milyen
feladatokat
látott
el?
- "Mezőgazdasági szaktárgyaim tanítása
mellett esti előadásokat tartottam egyéni
gazdálkodóknak, majd termelőszövetkezeti
tagoknak. 1961-től tíz éven át iskolánk
gyakorlati oktatásának vezetője voltam.

Feladatom volt a tanulócsoportok gyakorlatvezetőinek irányítása, kapcsolattartás a
tangazdasággal. Ennek megszűntetése után
megszerveztem a segítő tanüzemek /Tsz-ek,
Á.G.-ok/ hálózatát. Irányítottam az iskola 10
hektáros gyakorlóterületének termelő és
bemutató tevékenységét. A téli gyakorlatok
eredményessé tételére tanműhelyt alakítottunk
ki
és
szereltünk
fel."
- Akkor ez az iskola milyen biztonyíványt
adott tanulóinak?
- " 1972-ben igazgatói megbízatást, majd kinevezést
kaptam
az akkori
MÉM
Szakoktatási
Főosztály
vezetőjétől.
Folytattam az elődöm: Biharv Lajos igazgató
által megkezdett iskolafejlesztést, az új tantervi
követelményeknek
megfelelően.
Ugyanis a négyéves technikumi képzést
ekkor váltotta fel a szakközépiskolai, de hat
év múlva ezt újabb változás követte!
Szerencsémre jó munkatársaim voltak, így
mindig legyőztük az akadályokat. Munka
volt bőven: nyolc tanulócsoport, hasonló létszámú, felnőtt le-velező tagozat és 150-160
fős kollégium is működött. Az oktatási,
nevelési munka mellett szinte állandóan
építkeztünk. Be kellett fejezni a 400 adagos
élelmezési épületet, melynek ké év óta csak
a puszta falai meredeztek. Gázfűtésre állítottuk át az iskolát,kollégiumot, műhelyeket,
szolgálati lakásokat, mindezt 1974 tavaszára
megoldottuk. "
- Volt itt ekkor egy nagyon jelentős esemény
is'
- "Középiskolává alakulásunk 25. évfordulóján avattuk fel névadónk, a kiváló
növénynemesítő: Székács Elemér szobrát.
/Gazdaképzés- persze már a korábbi években
is volt itt./ De csak rövid időre álltunk meg
ünnepelni. Várt bennünket újabb célkitűzésünk megvalósítása: egy tornaterem
felépítése. Ezért megyei feletteseinktől
támogatás helyett elmarasztalást kaptam!
Kárpótolt viszont, hogy városunk több vállalata is segítette az építkezést és így
legalább ötven évre megoldódott a fiatalok
sportolási lehetősége."
- 1978-ban újabb reform következett.
Hogyan
tudtak
megfelelni
neki?
- "Ez számunkra az állattartótelepi gépész és

az állategészségőr szakok megszervezését
jelentette. Ismét őj tanterv, újabb - és osk
szervezéssel járó erőpróba, a szülők, üzemek, intézmények meggyőzése a szakok
életképességéről! /?/ Megfeszített munkával,
külön anyagi támogatás nélkül átalakítottuk
szaktantermeinket, átépítettük tanműhelyeinket, megfelelő szemléltető szeközöket,
műszereket, gépeket szereztünk be, sőt az új
szakok személyi feltételeit is megoldottuk. A
folyamatosan gyűjtött visszajelzésekből láttuk, hogy a végzett tanulók becsülettel
megállták a helyüket a munkában és a
továbbtanulásban egyaránt."
- Ezután már nyugodtan tudtak dolgozni?
-"Csak szerettünk volna! 1984-ben már
jelentkeztek a túlspecializált szakoktatási
koncepció hátrányai, újabb módosítás vált
szükségessé. Ennek előkészítésében még
részt vettem, de végrehajtása már ifjabb
munkatársaim feladata lett. 1985. december
31-én, harminckilenc évi munkaviszony után
- melyből harmincnégyet a "Székácsban"
dolgoztam - nyugdíjba mentem.
- Most már nem kell a meg-megismétlődő
reformokkal bajlódnia! Nyugdíjas éveit
mivel tölti?
- "Figyelemmel kísérem mezőgazdaságunk
helyzetének alakulását. Több évtizede tagja
vagyok
a
Magyar
Agrártudományi
Egyesületnek,
néhány
éve
a
Volt
Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének is.
Iskolámmal a nagy változások ellenére is tartom a jó kapcsolatot. Ezek mellett örömmel
figyelem unokáim fejlődését éppen úgy, mint
gyümölcsfáim növekedését."
- Bizonyára nem ez a mostani elismerés az
egyetlen,
amit
magáénak
mondhat!
- '^Néhányszor kaptam már miniszteri szintű
kitüntetést. Az aranyoklevél azonban igen
nagy örömet szerzett. Jó érzés, hogy elismerték vele azt az igyekezetet, amivel
mindig meg akartam felelni feladataimnak."
- Örömében osztozva, szerkesztőségünk is
sok szeretettel gratulál, és hosszú, szép
nyugdíjas életet kíván családja körében!
/Hajnal Jné/

Az ÁB-AEGON-ban nem kellett csalódni
Hetek, sőt lassan már hónapok óta téma
szerte az országban, de itt
nálunk
Törökszentmiklóson is, hogy mennyi kárt
okoztak a belvizek és a nyár eleji komoly
esőzések, viharok. A hírek arról is tudósítanak, hogy a kormány által a bajok
orvoslására elkülönített pénzösszegekből
mennyit kaptak az egyes megyék, illetve az
érintett települések önkormányzatai, s eddig
mekkora segítség jutott a károsultakhoz.
Szomorú tény, hogy városunk is szerepel
annak a 38 településnek a listáján, amelyek
országosan a legnagyobb vízkárt szenvedték.
A magánlakásokban, ingatlanokban a kár

több mint 80 milliós nagyságrendű, amelyből kétharmad részt már megkapott a város a
különböző pályázatok révén támogatás formájában, s egy e célra alakult bizottság dönt
a folyamatos szétosztásról.
Igen ám, de külön kategóriát képeznek azok,
akiknek biztosított volt a házuk, lakásuk. Ők
természetesen más elbírálás alá esnek, s elsősorban a biztosító társaságok által felmért,
felbecsült kár megtérítésére számíthatnak.
/Annak idején Orbán Viktor miniszterelnök
is kérte, hogy a rendkívüli helyzetben a kormány mellett a biztosítók is vegyék ki
részüket a segítségben./

- Milyen részt vállalt a gondok enyhítésében
a városban legrégebben működő és talán
máig is legismertebb biztosító cég, az ÁBAEGON?- tettem fel a kérdést Horváth
Andreának, az ügyfélszolgálati és kárrendezési igazgatónak.
- Törökszentmiklós városban eddig kétszázötven
lakástulajdonos jelentkezett
nálunk kárigénnyel az elmúlt hónapokban.
- Hogyan történt, történik a káresetek
elbírálása, felmérése?
- Saját szakképzett kárszakértőnk építész
végzettségű, s az általa megítélt kárösszeggel
eddig alapvetően elégedettek voltak
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ügyfeleink. Persze adódik olyan eset, amikor
első megtekintésre nem állapítható meg a
véleges /teljes/ kár, ilyenkor úgynevezett
pótszemlét is tartunk.
A felmérés után - lehetőség szerint néhány
napon belül - előteget fizetünk a biztosítottnak^ a pótszemlét követően kapjá k meg az
érintettek a különbözeti értéket. Rendkívüli
esetekben - pl. amikor egy esetleges villámcsapás elektromos készülékekben is kárt
okoz - külön szemlét rendelünk el megfelelő
szakértő felkérésével.
- Hogyan történik a megállapított - és az
ügyfél által is elfogadott - kártérítési összeg
kifizetése? Úgy tudom, a városi fiókban már
nem működik pénztár, tehát nem lehetséges
közvetlen kifizetés.
- Igen, helyben valóban nincs lehetőség
készpénzkifizetésre, de folyószámlával rendelkező ügyfeleink vizsonylag rövid időn

belül megkapják a jóváhagyott és átutalt
összeget, amit a többieknek természetesen
postai úton juttatunk el.
- Volt-e olyan esetük, amelyre a miniszterelnök úr is célzott, hogy bizony a segítség ott
még jobban elkelne, ahol nem volt biztosítva
az ingatlan?
- Hozzánk ilyen jellegű konkrét megkeresés
nem érkezett,de ez egy kissé bonyolult ügy is
lett volna. Ezzel szemben, vagy talán így
pontosabb: ennek érdekében biztosító társaságunk anyagilag támogatta az e célra
létrejött különböző segély-alapokat, tehát
közvetve azokat a rászorultak, akik semmilyen lakás-és vagyonbiztosítással nem rendelkeztek.
- Milyen volumenű volt az edigi kártérítés a
városban?
- Kb. tízmilliós nagyságrendű összeget
fizettünk ki eddig a károsultaknak, de egy-
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két esetünk még folyamatban van a kárigény
kései beérkezése miatt. /A városhoz több
kisebb település is tartozik, nyilván nem
ment egyik napról a másikra a 250 igény
érdembeni rendezése./
- Én azt hiszem, hogy az elmúlt ősz óta
hazánkat ért sok csapás, a rendkívüli helyzet
okozta gondok elgondolkoztatnak talán bennünket, hogy valamennyi igazságtartama
mégis csak van a mára kissé elcsépelt "biztosítás biztonság" szlogennek. Jó lenne persze, ha sohasem kellene Önökhöz fordulnunk segítségért, de mivel nem tudhatjuk
előre mit hoz a holnap, én úgy vélem nem
szabad sajnálnunk a havonta Önökhöz
fizetett de talán nem mindig megtérülő biztosítási díjakat.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, s
kívánok Önöknek további jó munkát!
F.K.I.

50 év a helyi közművelődés szolgálatában
Igaz, a félévszázad, e szűk emberöltő nem különösebben hosszú
idő egy intézmény esetében, de vitathatatlan , hogy a városi könyvtár
életében mégis jelentős fejezet. A jubileumi visszatekintésre méltó
keretet ad az Országos Könyvtári Napok törökszentmiklósi rendezvénysorozata, amelynek egyik programja a hivatalosan már
április óta Ipoly Arnold nevét viselő könyvtár névfelvételi ünnepsége.
Tudható-e pontosan, hogy mikortól számítható a könyvtár története?
- kérdezem Batáné Máté Máriától, aki hat éve áll az intézmény élén,
és 1965 óta dolgozik itt könyvtárosként.
- Levéltári könyvforgalmi adatok bizonyítják, hogy 50 éve már
létezett a mai könyvtár jogelődje, de sajnos alapító okiratot ezidáig
nem találtunk.
Az 1970-es években készült el egy könyvtártörténet, s az akkori
kutatásaink eredényeként, több egybehangzó visszaemlékezés
alapján sikerült azonosítanunk a könyvtár első vezetőjét, BALOGH
ELEK-et, aki a Mezőgazdasági Gépgyár dolgozójaként csekélyke
tiszteletdíjért vállalta ezt a feladatot, és szervezte meg a könyvkölcsönzést a városban.
- Hogyan, milyen forrásokkal jöhetett létre az induló állomány?
- Ali. világháború után néhány városi szervezet (pl. az Úri
Kaszinó, a Polgári Kör, a Iparos Kör) rendelkeztek nagyobb könyvgyűjteménnyel, amelyeknek használható, értékes daragjai szerencsére e szervezet megszűnése után nem kallódtak el, s sikerült ezeket
a régi Vasas Kulturház épületében összegyűjteni. A könyveket 1949ben a Városi Műv. Központ "színháztermében" helyezték el, s
Népkönyvtár néven megnyitották az építményt.
Balogh Elek 1953-ig látta el a könyvkölcsönzést, és társadalmi
munkás segítői révén igyekezett népszerűsíteni az olvasót. Az ő eredményeiknek köszönhetően három év múlva (1952 szept.-ben) már
957 olvasóval büszkélkedhet a könyvtár. Az állomány ezidőtájt 1544
kötet, melynek kétharmada kézzel írott katalóguscédulákon feldolgozott. 1945-től a könyvtár új vezetője TAR FERENC, aki már
szakképzettként irányította az itt folyó munkát 1963-ig.
- Közben gondolom változtak az objektív feltételek is?
- Igen, a helyi vezetés elismerte a könyvtár egyre növekvő
szerepét, s az intézet hamarosan önálló helyiséget kapott. Igaz, a
kölcsönzés még mindig zártpolcos rendszerben folyt, de egy
elkülönített kisebb kézikönyvtárral - 350 kötet mellett 24 napilap és
folyóirat - lehetőséget biztosítottak a helyben olvasásra. Ekkoriban
indult meg a környező tanyavilág, a peremkerületek központi hálózatának kiépítése, s így az 50-s évek közepén már elég széles réteg
számára vált hozzáférhetővé a könyv, mint a művelődés egyik

eszköze. (1953-tól már Járási-Városi Könyvtár a hivatalos név.)
Tar Ferenc egyik nagy érdeme, hogy felismerte az olcsóbb
könyvvásárlási lehetőséget, és antikváriumokban még föllelhető
értékes példányok beszerzésével gazdagította az alapállományt A
Népkönyvtári Központ és a helyi Földművesszövetkezet is juttatott
ajándékkönyveket az egyre gyarapodó intézménynek, aminek kötetszámát kisebb adományok is növelték.
- Ki volt a következő igazgató?
- 1963-ban JANO JÁNOS történelem-földrajz szakos középiskolai tanár vette át a stafétabotot, aki később szakíró végzettséget is
szerzett az ELTE-n.
- Az ő vezetése alatt történt egy fontos esemény a könyvtár
életében.
- Igen. A régi nevén Felszabadulás u. 16. sz. alatti lakóház teljes
felújításával a könyvtár 1965-ben egy 180 m 2 -es alapterületű (a
korábbi 115 m2-t tett ki), négy helyiségből álló épületbe költözhetett
az ott dolgozók, az olvasóközönség és a fenntartó szerv nem kis
megelégedésére. Itt egy tágasabb, bár nem külön helyiségben folyt a
most már szabadpolcos kölcsönzés és a helybenolvasás, s bár a gyermekkönyvtári rész mindössze 21 m 2 -es területet mondhatott magáénak, de esztétikailag és a tartalmi munkát tekintve is az új, kedvezőbb
körülmények lényeges változást hoztak. A katalógusrendszer
kiépítésében Janó János jenetős szerepet játszott.
A könyvtárban 1967-től rendszeressé váltak a csoportos foglalkozások, a szabadpolcokon pedig egy-egy témakörre, könyvcsoportra
külön is felhívták az olvasók figyelmét.
Évente rangos feladatot jelentett a könyvtárosok számára a
Mezőgazdasági könyvhónap, a Költészet napja. Az Ünnepi könyvhét
és az Oszi megyei Könyvhetek megrendezése, de szokássá vált, hogy
a Művelődési Központ kiemelt rendezvényeihez könyvkiállítással is
kapcsolódtak.
- Az intézmény élére időközben új vezető került.
- 1968-ban VARGA SÁNDOR lett a könyvtár igazgatója.
(Eredetileg ő is tanári végzettségű, magyar-történelem szakos,
melyet - Janóhoz hasonlóan - szintén az ELTE-n könyvtár szakkal
kiegészített, sőt könyvtártanból bölcsészdoktori címet is szerez.)
Legfőbb törekvései közé tartozott a személyi és tárgyi feltételek
további javítása, a korszerű fiókkönyvtári hálózat kialakítása. 1970ben már hat függetlenített könyvtáros dolgozott az intézményben.
A televízió elterjedése előtt, a 60-as évek második felében, s a 70-es
évek elején volt a legmagasabb az olvasók száma a városi könyvtárban.
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Álljon itt néhány összehasonlító adat:
Év
1961
1965
1970
1998

Kötetszám
16227
27896
41340

Olv. sz.
1601
3384
5098
3375

Lát. sz.
20540
24425
29438
38404

Köles. köt.
66745
73051
90018
66501

S ne felejtsük, hogy a városi, peremkerületi feladatok mellett
a hat(!) fő járási-módszertani feladatokat is ellátott. Ez utóbbit
segítette az 1969-től a Művelődési Központtal közösen
működtetett művelődési autó. Varga Sándor nevéhez fűződik a
közös fenntartású iskola könyvtári hálózati rendszer kidolgozása, amely szakmai körökben is elismerést váltott ki.

Könyvajánló
Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár új
beszerzéseiről

humorral rokonságot mutató írások kerültek
ebbe a válogatásba, amely minden bizonnyal
sok olvasónak szerez derűs perceket.

Polner Zoltán
Szak beszélgetés. Szeged, Bála és Tsa Kft.
1999. (Tisza hangja)

BERKELLY Viola
Kései boldogság + Édes mostoha. Hu.,
Kiadó nélkül, 1999.

A költő és néprajzi gyűjtőszenvedéllyel
megáldott újságíró számtalan interjút
készített tudósokkal, költőkkel, festőkkel.
Huszonöt év anyagából készült ez a válogatás, amelynek időrendben első interjúalanya Váci Mihály, az utolsó pedig Csúri
Károly a JATE német tanszékének docense.
A neves személyiségek megnyilatkozásai
arról tanúskodnak, hogy a szerző-újságíró
mindenkorra megtalálta a "kulcsot". A kötet
érdekes, izgalmas, kortörténeti jelentőségű.

A kötet mindkét kisregénye falusi
környezetben játszódik. A Kései bodogság
főszereplője Borika az akkori elvárásoknak
megfelelően csakis egy "rangban" hozzáillő
férfi hitvese lehet. A férj azonban elesik a
fronton, s a gyermekével egyedül maradt
asszony találkozik a férfivel, aki lánykorában tetszett neki. Ekkor köszönt kettejükre
a "kései boldogság".
A másik történet a tizenéves Máris
esküvőjének napjától indul, majd az író
végigkíséri a fiatal, majd érett asszony, végül
nagymama életét, egészen Mári haláláig.
A falusi élet hétköznapjait eleven színekkel,
mégis líraian festi meg a szerző, miközben
elénk tárja a szeretet és a szerelem számtalan
megejtően szép megnyilvánulását.

MEGJELENT
FARKAS KÁLMÁN(író, újságíró)
Csisznyikói cserepek c. műve, amelyben a
szerző Törökszentmiklóson eltöltött éveinek
emlékeiről ír.

Szakirodalom
"Törökszentmiklós a nevelővárosom...
Ebben a városban cseperedtem ifjú emberré.
Hozzá fűznek emlékeim, innen erednek
gyökereim, ide vezetnek életem szálai, azok
a hajtások, amelyek egész életemet
meghatározták.
Törökszentmiklós volt az én jellemformáló
forrásom. Ebben a városban kiteljesedett
emberi kapcsolataim végigkísértek életutamon, és segítettek a legritikusabb helyzetekben is, amikor úgy éreztem, hogy szembe
megyek a széllel."
Szépirodalom
ALLÉN, Woody
Lelki jelenségek vizsgálata. Bp., Európa
Kvk.., 1999. (Vidám könyvek)
Woody Allent a magyar közönség filmjeiből
már jó ismeri, ebben a kötetében azonban a
filmjeiben megmutatkozó humoristától
eltérve egy kissé másfajta humorról tesz
bizonyságot.
A kötet írásainak nagy része, "így írtok ti"szerű stílusparódia a legkülönfélébb műfajokból: van köztük álfilológia, álemlékirat,
álkrimi, álhorror, valódi irodalom paródia,
sőt festészeti paródia is. A másik uralkodó
műfaj a szintén Karinthyra emlékeztető
sztori, a legáldozatosabb témákkal és formában.
Allén három eredeti kötetéből a hazai

A Városi Könyvtár új beszerzéseiből
Átmenetek. MTA Politikai Tud.-ok Intézete
Nemzetközi
Migráció
Kutatócsoport
Évkönyve 1999. Bp.
Az évkönyv az első részben "egy lehetséges
migrációs politika" körvonalait vázolja fel,
ehhez szolgál évekkel, adalékokkal. A
második részben az informális munkaerőpiac
és
a
külföldi
munkavállalók
viselkedésének elemzésére vállalkoznak a
szerzők. A magyarok külföldi, ill. a
külföldiek itteni munkaerő-piaci helyzetét
bemutató tanulmányok a hazai szakirodalomban úttörő jellegűek. Az utóbbiak
közül kiemelésre méltó Sík Endre
Emberpiac a Moszkva téren c., az alkalmi
munkavállalókról szóló írása. A mű a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számottartó.
LOWE, Janet
Bili Gates mondja. Bp., Athenaenn K. 1999.
A könyv írója valóságos sorozatot indított el
hazájában
azokkal
az
új
típusú
portrékötetekkel, amelyek sorába ez a Bili
Gates-ről szóló mű is tartozik.
A szerző viszonylagosan a háttérben maradva^ számítógépes zseni nyilatkozatait, mondatait idézve, az ő szavaiból építi fel az utób-

bi évek nagy viharokat kiváltott üzletemberének, a világhírű számítógépes szoftverfejlesztő cég, a Microsoft elnökének sokak
által irigyelt és csodált karriertörténetét.
A műből megismerhetjük Gates gondolatait,
a jövőről szóló elképzeléseit, képet nyerhetünk az internetes életformáról, paszszióiról és magánéletéről. Az olvasmányos
kötet bemutatja nekünk a zseniális férfit,
Amerika egyik leggazdagabb üzletemberét.
TARJÁN Tamás
Fémfüggöny. Bp., Littera Nova K., 1999.
(Magister könyvek)
A színház, a színészek, a színikritika tárgya a
szerző új kötetének, amely négy ciklusra
tagolódik.
Az első részben Balázs Béla. Kassák, Déry,
Tamási, Tersánszky és Bókay János drámaírói munkásságát
elemzi a tőle
megszokott tájékozottsággal, precízséggel. A
Temetni megtanultunk mottójú következő
ciklusban színészekre, színházi emberekre hogy csak néhányukat említsük: Várkonyi
Zoltánra, Gobbi Hildára, Kazal Lászlóra,
Mensáros Lászlóra, Latinovitsra - emlékező
nekrológokat olvashatunk.
Ezután Tarján Tamás visszatér a portrékhoz,
a drámaírás jeles alakjaihoz.
A kötet utolsó ciklusa azokat az írásokat
fogja egybe, amelyek a színházról, az 1993ban megrendezett bp.-i színházi fesztiválról,
ill.
egy-egy
színházi
produkcióról,
találkozóról stb. szólnak.
A mű végén Névmutató segíti az érdeklődő
olvasók tájékozódását.
Who's vvho. Ki kicsoda a világtörténelemben? Bp., Anno K., 1999.
A
szerkesztők
elsősorban
iskolai
segédeszköznek szánták könyvüket, amelyben - betűrendbe szedve - világtörténelmi
személyiségeket sorakoztatnak föl az írott
források
dokumentációja
alapján,
a
történelem kezdetétől a közelmúltig. (A
történelmi személyiségek megítélésében
irányadónak a jelenlegi iskolai történelemanyagot tekintették.) Átvizsgálták az
1960-as, 1970-es és 1980-*as általános iskolai és gimnáziumi történelem tankönyveket
és az. azokban előforduló minden személyiséget - értékelő célzat nélkül - fölvettek
lexikonukba.
A kiadvány praktikus segítséget nyújt az
oktatáshoz, tanuláshoz, mindennapi informálódáshoz.
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" A TAKARODÓ ELŐTT MARADJON VALAMI
EMLÉK UTÁNUNK.."

Szeptember elsején volt ötven éve, hogy kitört a II.
világháború. E tragikus esemény évfordulóján fogalmazta
meg üzenetét a VHBSZ törökszentmiklósi szervezetének
vezetősége.
AII. világháború végén társadalmi szervezet alakult a hadifoglyok és hozzátartozóik segítésére, ügyeik intézésére. 1946.
március 12-én egy belügyminisztériumi rendelet betiltotta
működésüket. Hasonló sorsra jutott a következő két
próbálkozás is, így 1949 márciusától, negyven éven át nem
volt érdekvédelmi szervezete a magyar hadifoglyoknak.
Az ország politikai rendszerének váltzásával, 1989 tavaszán
szerveződött újjá a Volt Hadifoglyok Bajtársai Szövetsége
/VHBSZ/. Ez a politikai pártoktól független, nemzeti és hagyományápoló szervezet karolta fel az egykori hadifoglyok
gondjait, segítette kárpótlási ügyeik intézését. A "Hadifogoly
Hiradó" című lap cikkein keresztül azon munkálkodtak, hogy
kapjon végre méltó elismerést az az áldozat, amit a II. vh. az
ország lakosságától, követelt. Az itt megjelent írásoknak is
köszönhető, hogy közadakozásból, állami segítség nélkül
elkészülhetett a hadifogoly-emlékmű, ami Budán, a
Hadtörténeti Múzeum udvarán áll!
Ez a didergő foglyot ábrázoló alkotás - és országszerte több
szobor, kopjafa-őrzi már azok emlékét, akik fagyban és hőségben évekig robotoltak "jóvátételben"! Számuk 670-690 ezer
főre tehető.
Szövetségünk helyi szervezete 1991-ben alakult meg negyven
taggal,de a létszám 1993-ra már hetvenkét főre növekedett.
Kezdetben voltak vidéki tagjaink is a környező községekből,
de ők fokozatosan lemorzsolódtak. Jelenlegi taglétszámunk a
betegségek és halálozások következtében erősen lecsökkent.
Sajnálatos az is, hogy más megyéktől eltérően, nincs megyei
szervezetünk, csak egyedül Törökszentmiklóson.
Helyi szervezetünk hálásan köszöni városunk önkormányzatának, a Református Egyházközségnek, valamint azoknak a

polgártársaknak a támogatását, akik hozzájárultak a hadifogoly emlékművek felállításához, gondozásához.
Minden évben megemlékezünkjanuár 12-én a doni áttörésről
az ott elpusztult terstvéreinkről. májú sutolsó vasárnapján, a
Hősök napján pedig a református temetőben koszorúzzuk meg
síremléküket.
Az elmúlt évek során szervezetünk vezetősége erejéhez
mérten támogatta szaktanácsadással, ügyintézéssel a bajtársak, a hadiözvegyek és hadigondozottak kárpótlási
ügyeit.Önzetlen munkájukért Cs. Nagy Mihály, Dr. Gyergyói
János és Hajnal Imre bajtársakat illeti elismerés. Sok
keserűséget okozott, hogy a nyugati hadifoglyok kárpótlását
nem egyforma mércével mérték törvényeink.
Az élet örök parancsa szerint búcsút kell vennünk egy-egy
kedves bajtársunktól. Él azonban mindnyájunkban az a gondolat, hogy még vannak feladataink, hogy ne hagyjuk
veszendőbe menni azokat az értékeket, melyeket szövetségünk összegyűtjött. Hagyjunk emléket utódainknak azokról
a tapasztalatokról is, melyek megmenthetik őket a
katasztrófáktól és segítik az örökkévaló értékeke, az emberi
jogok, a szabadság, a béke megvalósításában. Ezért szerepel
terveink között az ifjúsági kapcsolatokkiépítése, erősítése
városunk iskoláiban. Tagságunk szeretné összegyűtjteni egy
olyan emlékkönyv anyagát, mely a háború törökszentmiklósi
áldozatainak életét, sorsát örökíti meg. Ez azonban megkívánja a nagyobb erkölcsi és anyagi támogatást, amit ezúton is
kérünk.
Tudjuk, hogy városunkban sok, hadifogságot megjárt sorstársunk él, nem kevés a hadiözvegyek hadiárvák száma sem.
Ismételten kéljük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyi
szervezettel, lépjenek be szövetségünkbe! Minden hónap első
szerdáján 14 órakor tartjuk összejövetelünket a Művelődési
Központ 25.sz. termében.
A "takarodó előtt" maradjon valami emlék utánunk! Ehhez
kéljük támogatásukat!
Bajtársi üdvözlettel:
A VHBSZ vezetősége

1956. október 23.
A tankönyvekben sok éven át, mint ellenforradalom szerepelt.
1989-ben a Magyar Köztársaság kikiáltása, a politikai változások
lehetővé tették, hogy méltó helyet kapjon a magyar történelem
dicső napjainak sorában. Azóta emlékezünk meg erről az időszakról, mint forradalomról és szabadságharcról, és lett október 23a ünnepnap.
Göncz Árpád így írt róla egy ajánlásában:
"Újkori-törétnelönk legnagyobb tisztítóvihara, Köztársaságunk
létének megteremtője."
Mindössze szűk két hét eseményei kapcsolódnak ide. Október 23án a békésen töntető diákok mellé egyre többen csatlakoztak. Az
ország vezetői próbálták szétverni a tüntetést, de a tömeget akkor
már nem lehetett megállítani. Védekeztek a katonaságtól, fegyverraktárakból szerzett fegyverekkel; s néhány nap elég volt, hogy
vidéken is megkezdődjenek a mozgolódások.
Nagy Imre miniszterelnökké választásával, a hadsereg nép mellé
állításával okt. 28-án győzött a nemzeti forradalom. Ám hamarosan
megtámadta Budapestet a segítségül hívott Szovjet Hadsereg.
Hiába volt minden ellenállás, november 10-én elhallgattak a
fegyverek, elfojtották a magyar forradalmat és szabadságharcot.

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
(részletek)
"Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben
nemcsak a börtönökben.
. ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
tányérban és pohárban
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban, ... "
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Gondolatok az idősek napján

Hetek óta ezer színben pompázik az ősz.
Kezdetben a kertek még tele vannak
virággal, aranyos napfény simogat bennünket. Ez már nem perzsel, heve megcsendesedett. Szelíden érleli a gyömölcsöket, kíséri a betakarítást. Az ősz a
leggazdagabb és egyik legszebb évszakunk.
Fénye azonban lassan megkopik.
Ködön, borús reggelek nyomában
szüike napok járnak. Korai alkony, fanyar illatok a levegőben... Ilyenkor már
nem szeretjük, de ezt is el kell fogadni.
Nemcsak a természet ajándékoz meg
évről évre az ősz szépségével, és tesz
később próbára bennünket. Egyszercsak
életünk is őszbe fordul - nincs
menekvés! Lassítani ugyan tudjuk a
folyamatot, de megállítani nem. Hogy
hosszú, szép ősz vár-e ránk, sok ragyogással, vagy csak szomorúságot hoz, ez
nem tőlünk függ. De jöjjön bármi, egy
kicsit elviselhetőbbé tehetjük, ha
tudatosan készülőnk rá. Amíg erőnk

engedi, a megnövekedett szabadidőben
elővehetjük mndazt, amit idáig "félretettünk " a család és a munkahely kedvéért,
sokan végre hódolhatnak régi hobbijuknak, most tudják
megvalósítani
önmagukat. Erre rengeteg példa van az
irodalomban, a művészetekben. Arany
János hatvan éves korában és még utána
gyönyörű költeményekben örökítette
meg bölcs gondolatait, élettapasztalatait.
/Őszikék/
A visszatekintés, a számvetés az emberi
élet "betakarítása". Ha gyengének találnánk a "termést", még nem késő!
Mindig van, akin segíthetünk, akiért
még tehetünk valami jót, akár a család
és az unokák körében, akár távolabbra
tekintve, ameddig bíijuk.
Ha viszont végképp bealkonyul, már
nehezebb a folytatás! Ráadásul sokan
maradnak egyedül éppen akkor, amikor
legnagyobb szükségük lenne támaszra.
A mai kor életvitele nehezen teszi
lehetővé az idős szülővel való rend-

Évről-évre
beszámolunk
a
Mozgássérültek napjáról, bár ezen kívül
az összes többi rendezvényükről is hírt
szoktunk adni. Nagyon megható összejövetelek ezek, minden alkalommal.
Csodálatos, amilyen belenyugvással és
elfogadással élik mindennapi életüket a
csoport tagjai. Csak a legnagyobb
tisztelettel közeiedetünk feléjük és tanulhatunk tőlük türelmet, életszeretetet!
Szeptember 23-án ismét találkoztak
az Ipolyi Arnold téri iskola ebédlőjében.
Az aranyos, szép idő sokkal több csoporttagot csalogatott oda, mint máskor.
Volt közös ebéd, jóízű beszélgetés, a

műsor sem maradt el. A kuncsoibai polgármester: Murányi
Zsigmondné
Marika /akit korábban már bemutattunk
ebben a szokatlan minőségében/ és
Ábrahám Miklós - szintén Kuncsoibáról
- kellemes perceket szereztek szép énekszámaikkal a hallagatóságnak, Benedek
Zsolt zenekíséretével. Tombolahúzás is
volt rengeteg ajándéktárggyal, éppen
úgy, mint máskor. Nem írhatunk igazi
vidámságról, jókedvű szórakozásról,
mert gyászol a tagság. Hirtelen távozott
közülük a helyi csoport alapító tagja:
Szikszai Eszter
Mielőtt búcsúztatóját közölnénk,
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szeres törődést, főleg, ha nagy távolságra van a gyerekektől. Ez érthető. A
gondozásuk már részben megoldható,
de ez nem minden! Az egyedül létük
még nem magány, de könnyen azzá válhat. Szomorú, amikor az is velejárója
lesz az öregségnek, A páljavesztett idős
ember mindig hazavárja övéit. Hányszor
lesi nap nap után, hiába reménykedve a
bejáratot...nyitja remegő kézzel az üres
postaládát... várj a, hogy megcsendüljön
a telefon...Érezni szeretné, hogy fontos
még azok számára, akikért neki
valamikor semmi sem volt sok! Ettől
válik fénytelenné, szormoúvá az élet
ősze, pedi g ez nem lenne törvényszerű.
Ha csak a keze, lába nehezül el
valakinek, arra még akad orvosság, de
ha szíve lesz nehéz...
A szeretet és az odafigyelés nem
pénzkérdés. Idős szülőink ne várjanak
ránk hiába! Törődjünk velük egy kicsivel többet, ameddig lehet!
/Hajnal Jné/

Ünnep szomorúsággal
helyt adunk még a köszönetnek azok
felé, akik segítették a nap megrendezését: Iskolakonyha, Italdiszkont, Kék
Szilva GMK, Speedy Bt., Szociális
Otthon,
Sziget
Kisszövetkezet
/Szolnok/, Mozgássérültek Megyei
Szervezete, a Polgármesteri Hivatal
/pályázat útján/, Ferencz Jánosné igazgató, tálaló nénik, Hunyadi úti
Kenyérbolt /BERNEX KFT. Berta
Ferenc/, Donkó Gábor, Fehérné Deák
Katalin, Berta János vállalkozók ... és
még sokan mások.

In memóriám Szikszai Eszter
Vesszőfonatú kis karosszéked sajnos hiába vár, hogy megpihenj benne.
Messze, nagyon messze mentél tőlünk, immár örökre.
A szűk család múlhatatlan fájdalmában mi - a szívedhez oly közelálló nagyobb
család, a mozgássérültek népe tábora is osztozik. Egézséleted harc volt - hisz
agyvérzéssel születtél - a leépülés, a tolókocsis lét ellen. Dolgozni akartál,
hasznossá tenni napjaid, hát megalakítottad 1981-ben - az országban elsők közt!
- a törökszentmiklósi mozgássérült csoportot. Fájó kezeiddel kézimunkáztál - 10
év munkaviszony - a Háziipari Szövetkezetnél.
Nyitott voltál a világra, ha erőd engedte, jöttél rendezvényeinkre. Önsajnálat
nélküli, teljes életet éltél.
Idős, beteg Édesanyád támasza, vigasza voltál.
Óriási akaraterő, hit, kitartás és végtelen emberszeretet - ilyennek ismertünk.
Mindig csak adtál, soha nem követeltél. Nem béktélenkedtél, sorosodat és az
embereket elfogadtad olyanoknak, amilyenek. Nem Te szorultál vigasztalásra,
látogatóid merítettek erőt szeretetedből.
Mindnyájan döbbenten állunk a szomorú tény előtt! Mi, akik itt maradtunk,
őrizzük emlékedet és folytatjuk az általad elkezdett munkát.
Egy kori sorstársaid
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Bár mire olvasóink kezébe kerül ez a lapszám, túl leszünk a világnapon, s ezidáig felhívásunk - miszerint különleges állatokat
nevelő egyéneket keresünk - sem járt eredménnyel, mégis úgy gondoltuk, hogy az állatokra való figyelemfelhívás jegyében a
témának októberben egy oldalt szentelünk.

É R D E K É S S É G E K A Z ÁLLATOK V I L Á G Á B Ó L
Az erdei szalonka az egyetlen madár,amely magával tudja
vinni a fiókáit.
A hódok által készített eddigi legnagyobb gát hétszáznyolvan
méter hosszú volt.
Az elefánt a tizenhat hertznél mélyebb rezgést is érzékeli, amit
az ember már nem hall meg.
A delfinek két agyféltekéje egymástól függetlenül működik,
így alvás közben nyolc órán keresztül az egyik, nyolc órán
keresztül a másik van éber állapotban.
Egyes kutatók szerint a nyávogó macska kétféle jelzést ad a
U
miau"-val: a " m i " hang a barátságos üdvözlés, az " a u " viszont
azt tudatja, "kész vagyok megvédeni magam".
A petékből előbúvó csigák voltaképpen felnőtt formájuk miniatűr változatai, és már a házuk is rajtuk van.
Minden zebra csíkozása más és más mintázatú, tehát olyn
egyedi, mint az ember ujjlenyomata.
A leggyorsabban úszó hal az ikrázó fogasponty, amelynek
csúcssebessége óránként száz kilóméter.
Az egész állatvilágban a pézsmatuloknak van a leghosszabb
szőre. A szálak elérhetik a nyolcvan cm-t.
A békák nem isznak, hanem a bőrükön át veszik fel a vizet.
A futó medve nem lassabb a vágtató lónál.
A bolygó legnagyobb állata a kékbálna. Teste akár huszonhárom elefánt együttes tömegét is kiteheti.

TUDJA-E,
hogy az ember jelleméről árulkodik, hogy
melyik állat a kedvence?
A majmot az aktív emberek szeretik, a medvét
a barátságos alkatúak, az oroszlánt és a tigrist
a saját utakon járók. Aki a krokodilt és az
aligátort kedveli, az kritikus helyzetben is nyugodt és megfontolt marad, a kígyóbarát viszont
individualista. Az elefántra azok szavaznak,
akik soha nem felejtenek el semmit, s nincs
mit csodálkozni azon, hogy akinek a zsiráf a
kedvenc állata, az mindig könnyen képes
áttekinteni a helyzetét.
(Persze, hogy mennyire igazak, tudományosan
miként bizonyítottak ezek a megállapítások,
nem tudom,de mindenképpen érdekesek. S
ahogy semmiféle tipologizálás szerint nincsenek tiszta jellemek, természetesen itt is előfordulhatnak eltérések. De döntse el a kedves
olvasó, hogy egyetért-e a leírtakkal.)

Ujabban nem csak az emberek, hanem az állatok - elsősorban terészetesen a házi kedvencek - csillagjegyét is kutatják az asztrológusok. Az
állathoroszkópot készítők szerint a kutya vagy a cica életét és a természetét ugyanúgy meghatározza a csillagok állása a születésének pillanatában, mint az emberét.
Kos: Cseppet sem alattomos, ezzel szemben
néha makacs természetű. Szeret nagyokat
kirándulni, hosszú sétát tenni. Az ebben a
jegyben született kutyára a gyerekeket is
bátran rá lehet bízni, olyan gondos és
védelmező.
Bika: Az otthon ülők kedvence lehet, mert
éppen hogy nem szereti a kalandot és a nagy
menetelést. Ha kell, megvédi a gazdit, de
fölöslegesen nem kockáztat. Békésen kivárja, amíg asszonya háromszor cipőt vált, és
kétszer visszaszalad az otthon felejtett
apróságokért.
Ikrek: Inkább szórakoztató, mintsem megbízható állat. Okos, de szeszélyes. Egyes
napokon mehetnékje van, máskor inkább
álmodozik a kosarában.
Rák: Nem a bártorságáról híres. Nem való
hangos háztartásba mert könnyen megriad.
Szilveszterkor óvni kell a tűzijáték

ropogásától. A gyerekekkel jól kijön, és
nincsenek különleges kívánságai.
Oroszlán: Igazi házőrző, nem ijed meg az
árnyékától. Ha elég sokszor dicsérik, a lejobbat hozhatja ki magából. Ennek fejében el
kell nézni a makacsságát.
Szűz: Nem kezdeményező típus. Hűséges.
Szenved attól, ha sokat kell egyedül maradnia. A gazda közelsége nagyon fontos a
számára.
Mérleg: A béke feltétlen híve. Ha repülnek a
tányérok, inkább gyorsan kiszáll a ringből.
Nyugodt, szerető otthonban boldogan alkalmazkodik a családi menetrendhez.
Skorpió: Kissé
szeszélyes
jószág.
Haragtartó és azt sem szereti, ha mással
foglalkozik a gazdája. Elkényeztetett
egykeként meghálálja a szeretetet.
Nyilas: IJtra fel! - mondaná mindennap.
Jobbra-balra tekinget, szimatol, csak úgy

issza az új élményeket. Kalandor természetét
megfojtja a szigorú napirend vagy a nap mint
nap egyforma sétaút. Imádja a vendégeket.
Bak: A pontos időbeosztás megszállottja.
Remek partner a nagypapa délutáni
sétájához. Tudja, mikor jár a vacsora, és
mikor mehet ki a kertbe. Ezzel szemben úgy
érzi, a vendégek kifejezetten a bosszantására
érkeznek a házhoz. A legapróbb változáshoz
is csak lassan és morogva alkalmazkodik.
Vízöntő:
Kényelemkedvelő
állat. A
fölösleges postásriogatás vagy madárles
helyett inkább a gazdasszony szoknyája
körül legyeskedik. Tudja, hogy onnan hamarabb leesik a jó falat, és nem kell órákig
vesződni a becserkészésével.
Halak: Harciasnak egyáltalán nem mondható, inkább aggodalmas és álmatag. A
bajban azonban sohasem hagyja cserben a
gazdáját.
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"Kedvenceink az állatok"
pályázat eredménye
Szeptemberi számunkban pályázatot hirdettünk az Állatok Világnapja alkalmából Kedvenceink az állatok címmel.
Nagy örömünkre mindkét kategóriában igen sok pályamunka érkezett szerkesztőségünkhöz. Közülük az alábbiakat tartottuk a
legjobbaknak.

Rajzpálvázat i
I.: Vereb Nóra (10 éves) Hunyadi M. Ált. Iskola
II.: Nagy Viktor (7 éves) Kölcsey Ált. iskola
III.: Németh Katalin (io éves) Hunyadi M. Ált. iskola
Különdíj :Széplaki Aida (6 éves) Petőfi s. Ált. iskola
Lehoczky György (io éves) Kölcsey Ált. iskola

Kovács Vali Nóra (8 éves) Hunyadi

M. Ált. isk.

Fotópályázat:
I.: Tóth Márk (12 éves) Kölcsey Ált. Isk. 6.a
II.: Kánya Lajosné (nyugdíjas)
III.: Kiss Sándor (11 éves) Kölcsey Ált. isk. 5.c

A díjakat az Ipoly Arnold Városi Könyvtár és a Törökszentmiklósi és Vidéke Újság Alapítvány ajánlotta
fel, melyet a nyerteseknek személyesen adunk át.
A beérkezett fotókból, rajzokból novemberben tárlat készül az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár emeleti
folyosóján.
Rajz pályázat nyertes képei:

I.

II.

III.

II.

III.

Fotó pályázat nyertes képei:

I.
ÁLLATI VICCEK!
* A Kovács család ellátogat az állatkertbe.Éppen a vízilovat
nézegetik, amikor megszólal Kovács:
- Látja, mama, mekkora szája van aztán, mégsem szól egy
szót sem.
* - Olyan rosszul nézel ki - szól az egyik farkaskutya a
másikhoz - Miért nem mész orvoshoz?

- Már voltam, de nem tudta megállapítani, hogy mi a bajom.
- Akkor fordulj pszichiáterhez!
- Minek, biztosan ott fekhetnék föl a kanapéra.
* Két százlábú áll a hirdetőtábla előtt, és a plakátról rájuk
mosolygó szép modellben gyönyörködik.
- Meg kell hagyni, szép lába van ennek a lánynak! - mondja
az egyik.
- Szép, szép, de milyen kevés !
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Olvasóink írták
Tisztelt szerkesztőség!
Kérem szíveskedjenek soraimat lapjukban közölni, mert így
hátha kapok rá választ valakitől. Annál is inkább, mert többen
gondolkodnak hozzám hasonlóan.
A kábeltelevízióról van szó.
A nyár folyamán gyorsan elvégezték a szereléseket, ahol csak
tudták.Tiltakozni mifelénk nem is lehetett volna ellene.
Megindult a próbaadás, megláthattuk, mit fogunk kapni. Nosmegláttuk! Lett 16 csatornánk az eddigi 9 helyett - de minek!
A kép nagyon jó minőségű, de azzal idáig sem volt semmi
problémánk. Sokra viszont nem megyünk vele. Olyan adókat
kaptunk, amik nélkül idáig vígan megvoltunk: meccs-csatorna, Z+, BBC WORLD tele érdektelen ismétlésekkel,
MIKLÓS TV csupa reklámmal, ami alatt a Rádió
Törökszentmilós műsora szól, A SZOLNOK VTV szintén
rengeteg reklámmal és kevés haszonnal. Egyedül a SPEKTRUM, ami komoly ismereteket nyújt, dehát csak ennyi
többlet - olyan sok pénzért?
A 70 évesek részére megszűnik a TV előfizetés. Itt lesz -e
valami csökkentés?
Felhívást kaptunk a szerződés megkötésére. Közölték, hogy
aki nem szerződik, 2002 után elveszt iaz eddigi műholdas
adóit. /És ekkor már nem ennyiért fogják ám bekötni./ Csak a
földi sugárzásúak maradnak. Megszüntetik a házunkon lévő
parabolaantennát, ami felháborítónak találunk. Az a lakók
saját tulajdona, hogyan "szüntethetik meg"? Egyszerűen
elviszik? Hitünk szerint az a korszak már lejárt! Mondják,
hogy régi, nem lesz működőképes. Ezt szakemberek cáfolják.
Sérelmesnek érezzük, hogy nem kaptunk választási
lehetőséget. Az erőszakos teijeszkedés megfosztott bennünket

attól, hogy magunk döntsünk, a meglévő 9 mellé akaijuk - e
az újabbakat is. Ijesztgetéssel " gy őztek meg" bennünket: ha
nem kell a l ó , elveszítjük a meglévőket is. Elvonhatják - e az
eddig megszerzett vételi lehetőségünket a korábbi
csatornáinktól?
Aláírtuk a szerződést, fizetünk 7000-Ft-ot a bekötésért, és
590-Ft-ot havonta az új műsorokért.Hogy meddig 590-Ft, az
csak nehogy hamarosan kiderüljön!
Milliméteres nagyságú betűkkel látható, de alig olvasható a
nyomtatvány hátlapján a szolgáltató kötelezettsége hét sorban, az előfizetőé viszont huszonegy sorban. / A méret nem
túlzás, megmértem. Aki nem hiszi, méije utánam! / További,
húsznál több sorban hozzák tudomásunkra, milyen esetekben
bonthatja fel a szolgáltató a szerződést.
Tehát jól meg vagyunk rendszabályozva! Sopánkodnunk kár,
hiszen felnőtt emberként, " szabad akaratunkból" írtuk alá a
szerződést! / Nem is tudom, miért de a téeszesítés jutott az
eszembe! / Most már csak arra leszünk kíváncsiak, hogy mi
lesz a parabolaantennánkkal 2002 után, és mi járunk -e jobban, vagy az okosabbak, akik szilárdan kitartanak a végsőkig.
Mivel ILLETÉKES ELVTÁRS már csak a kabaréban van,
kéljük egy Illetékes Úr szakszerű és időt álló válaszát az
egyáltalán nem kabaréba való kérdéseinkre.
Tisztelettel:
Többek nevében egy városlakó
/ Név és cím a szerkesztőségben/
( Szerkesztőségünk szívesen közli az érintett fél válaszát,
reagálását is.)

Fontos apróságok
ÁRVAI FOTÓ
Törökszentmiklós
Kossuth út 155.
Tel.:390-162
Folyamatosan bővülő árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat

Filmek, albumok, képkeretek,
fényképezőgépek nagy választékban!

Színes film kidolgozás
lehetőség szerint 1 órán belül!
Ajándék film vagy album.

Örömmel olvastuk lapunk augusztusi
számában a kérést, hogy a kerékpárosok
ne használják közlekedés céljára a gyalogosok számára fenntartott járdákat,
miután a 4-es főútvonal javítási
munkálatai befejeződtek.
Gondoljuk, hogy ez a pár sor
a
Rendőrségtől származik. Kérdésünké
szelíd
kérésünk
meghallgatása
érdekéhen vajon mit akarnak cselekedni? Mert kérni lehet...
Emlékszünk még azokra az időkre,
amikor a járdán kerékpározókat megbüntették, vagy legjobb esetben leszállították járművükről még akkor is,
amikor a "kocsiút" járhatatlan volt a
nagyobb esőzések után. Bizony nagyon
jó lenne,ha a 12. életévüket már jócskán
betöltött kerékpározók nem cikáznának
a gyalogosok közt nap mint nap.
Egyébként is csak lépésben szabadna a

járdán haladni.
Másik probléma viszont a kisebb gyermekek közlekedése. Nekik ott kell és
szabad kerékpározni, de nem úgy! Ők is
nagy sebességgel hajtanak, estefelé
pedig versenypályának tekintik a
Kossuth úti járdát, komoly balesetnek
kitéve társaikat és önmagukat. A szülők
vajon tudnak-e róla? Jó lenne megszólítani őket érte, de ezt aligha tehetjük!
Ha már a veszélyeknél tartunk, ide
kívánkozik még egy tapasztalat.
Gépkocsik fordulnak ki a Kossuth útra,
több intézmény udvarából. Vannak
óvatos vezetők, de némelyik sebessége
bizony nagyobb. Tábla viszont nem
mindenhol jelzi a várható kifordulást.
Tisztelet a kivételnek!
A kisiskolások, de a felnőttek testi
épsége érdekében is, figyelni kellene az
ilyen "fontos apróságokra"!
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Receptek
Sült dahl
Hozzávalók: 20 dkg sárgaborsó, 1 fej
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 hegyes
erőspaprika, 1 teáskanál köménymag, 1
teáskanál őrölt kurkuma, 2 ek. olaj, só
Elkészítés: A sárgaborsót 3-4 órára
hideg vízbe áztatjuk. 2 ^ kanál olajon
üvegesre pároljuk a kockára vágott
hagymát és az egyik sózott fokhagymát.
Hozzáadjuk a felkarikázott hegyes erőspaprikát, majd a lecsöpögtetett borsót. 1
percig pirítjuk, megszórjuk a kurkumával, m a j d f e l ö n t j ü k 5 dl vízzel.
Megsózzuk, és addig főzzük, amíg a
borsó szét nem esik, és teljesen be nem
sűrűsödik. A m a r a d é k olajon m e g pirítjuk a köménymagot és a felszeletelt
fokhagymát, majd az olajjal együtt a
dahlra öntjük. Rizzsel fogyasztjuk.

Karottacsíkok
Hozzávalók: 80 dkg sárgarépa, 4
savanykás alma, 2 dl körteié, 4 teáskanál
napraforgómag, só, bors
Elkészítés: A sárgarépát lekapargatjuk,
az almát megmossuk. A répát vékony
csíkra
vágjuk,
az
almát
a
káposztareszelőn lereszeljük. Összekeverjük, csipetnyi sóval és őrölt fehér
borssal ízesítjük. Leöntjük a körtelével,
üvegtálba tesszük és meghintjük pirított
napraforgómaggal.

Aranykrumpli
Hozzávalók: 4 burgonya, 4 szál sárgarépa, 2 fej hagyma, liszt, olaj, só, bors
Elkészítés: a zöldséget megtisztítjuk, a
sárgarépát v é k o n y a b b , a burgonyát
vastagabb szeletekre vágjuk és együtt

sós vízben megpároljuk. A hagymát
megtisztítjuk, az egyik fejet kockára, a
másikat karikára vágjuk, olajon üvegesre pároljuk. A h a g y m a k a r i k á k a t
lisztbe mártjuk és bő olajban ropogós
pirosra sütjük. A főtt zöldséget leszűrjük, és burgonyanyomón átnyomjuk. A
párolt hagymához adjuk, sóval, borssal
ízesítjük
és
összemelegítjük.
A
masszából kisebb halmokat rakunk a
tányérra, és a sült hagymakarikákkal
díszítve kínáljuk.
Lapunk
novemberi
számában
olvashatják a zsemleszósz, csirkeraguleves,a zöldséges töltött marhaszelet
és a paradicsomos húspuding, valamint
Claudia Schiffer kedvenc receptjét.
Addig is a most megjelent
receptekhez
jó étvágyat
kívánok!

( M )
HÍREK
Több, mint 120 csapat nevezett be szeptember 18-án és 19-én megrendezett gulyásfesztiválra, melyet a "bor és gasztronómia éve" alkalmából
rendezett az Expo Bt. Szolnokon a Tiszaligetben. A versenyt három kategóriában - marhagulyás, birkagulyás, babgulyás - hirdették meg. A
verseny zsűrijében neves szakácsok és ínyencek szerepeltek, így Szolnokról Kopasz Árpád megyei rendőrfőkapitány, szakácskönyvszerző és
Pálszabó Mihály a gasztronómia lovagja.
A gulyásfesztivál győztesek marhagulyás kategóriában a martfűi Adamik Lajos csapata nyert, birkagulyás kategóriában a gyomaendrődi
Tímár Imre csapata lett az első, a legjobb babgulyást pedig a kunszentmártoni rendőrkapitányság csapata főzte, Boldizsár László vezetésével. A negyedik kategória győztese - bakonyi betyárgulyással - a kalocsai Csajba csárda csapata lett, akik elnyerték a fődíjat is.

GYEREKSAROK
A nyár legszebb napja
Modell tanfolyamra jelentkeztünk a nyáron,
melynek vezetője Nagy Bana Zsanett volt.
Vidám hangulatban teltek a próbák. Amikor vége
lett, alig vártuk, hogy mehessünk a következőre. Sok
érdekes dolgot tanultunk. Elérkezett augusztus 2-a, a
divatshow és táncbemutató napja. A nézőtér zsúfolásig megtelt. A függöny mögött nagyon izgultunk,
hiszen most közönség előtt kellett megmutatni mit
tanultunk. Megszólalt a zene, és mi bemutattuk a
különböző szebbnél-szebb ruhákat. Amíg ruhát váltottunk, táncosok szórakoztatták a közönséget.
Gyorsan teltek a percek, és mi már egy csöppet sem
izgultunk!
Köszönjük Zsanettnek és minden támogatónknak ezt
a szép estét. Reméljük a következő bemutató is ilyen
jól fog sikerülni!
A tanfolyam résztvevői nevében:
Hoppál Nóra és Kormos Ágnes

A ravasz kakas
A ravasz kakas kiterjesztette a szárnyát,
felrepült a kerítésre, és kukorékolni
kezdett, ahogy a torkán kifért. A közeli
cserjésből odafutott egy róka komaaszszony.
- Jó napot! - kiáltotta. - Hallottam,
hogy kukorékolsz, hát idefutottam.
Milyen szépen énekelsz! De énekelsz-e
olyan szépen, mint apád tudott?
- Hát apám hogyan énekelt?
- Hogyan? Hát úgy, hogy fél lábon állt,
a másikat maga alá húzta; becsukta fél
szemét, s kukorékolt, kukorékolt. Ő volt
csak igazán jó énekes!
- Hát úgy én is tudok! - hencegett a
kakas.
Azzal maga alá húzta a fél lábát, becsukta a fél szemét, és egy jó kacskaringósat kukorékolt.
- S vajon úgy tudsz-e énekelni, hogy
fél lábon állsz, és mindkét szemed becsukod? - érdeklődött a róka.
- Tudok! - kiáltott a kakas.
De alighogy becsukta a szemét, odaugrott a róka - és elkapta a kakast!
Elvitte a róka a kakast az erdőbe, két
mancsa közé szorította, s hozzálátott,
hogy megkopassza és felfalja.

- Jaj - sóhajtozott a kakas hajdanában
a te jó édesanyád bezzeg nem így tett!
- Hogy tett, mit tett? - kérdezte a róka.
- Jó anyádnak az volt a szokása: ha elcsípett egy kakast, mindig eljárta a
rókatáncot, mielőtt megette volna!
A róka elgondolkozott.
•'Csakugyan nekem is illenék eljárnom''
- gondolta. Azzal két lábra állt, s ugrálni
kezdett aprókat, lábát szaporán csavargatta, csapdosta, úgy tett, mintha pattintgatna is hozzá az ujjával, s közben fújta
a verset, ahogy ez már a rókatánchoz
illik:
A rókának jószerencsét,
nem eszik az soha lencsét!
Kakast eszik róka kóma,
az aztán a jó lakoma!
Úgy belemelegedett a táncba, hogy a
szemét is becsukta gyönyörűségében.
A kakas csak ezt várta. Alighogy a róka
levette róla a szemét, surr-burr - felrepült
a legközelebbi fára!
- Bújjék beléd az ördög! - dühöngött a
róka. - Túljártál az eszemen, nekem, a
rókának!
És korgó gyomorral, kopogó szemmel
kullogott haza.
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LEGYÜNK FITTEK, EGESZSÉGESEK
Molnárné Pesti Tünde rovata
Formáld a tested!
Popsi és combformálás

Gyakorlat: - lábemelés 40 ismétléssel
- hátrafelé mozgatva, piciket 80 ismétléssel
- Lábcsere.
Aki mozgásra vágyik Tündével, keresse őt a Kölcsey Ált. Iskolában minden nap 17.30-kor!

Városunk sportjáról
Mi lesz a kézilabda és a labdarugó csapat sorsa?
A sport csodálatos találmány. Sokszínűségével
elkápráztatja
az
embereket, a lélek és a test nevelésének
eszköze, a nemes küzdelem szimbóluma. Fejlettségét és állapotát döntő
mértékben a társadalom és a gazdaság
állapota határozza meg.
Törökszentmiklós sportjának bázisát a
közelmúltban még megközelítőleg egy
tucat állami, szövetkezeti magán - és társadalmi szervezet képezte. Fokozatosan
leépülve 1998-ban - az önkormányzaton
kívül - a két legtovább kitartó jelentős
támogató is visszalépett.Jelenleg a
sportot néhány jószándékú vállalkozó és
gazdasági egység segíti kisebb, de nagyon is értékelhető adományokkal,
valamint az önkormányzat a költségvetésének a 0,66 % - ával. Ez minden évben emelkedve 2002-ben éri el a
főösszeg 1 %-át.
Városunk önkormányzata ez év márciusában tárgyalta a sport helyzetét, és
alkotta meg sportkoncepcióját 19992002 vonatkozásában. A helyi médiákban
erről
voltak
híradások.
Kinyilatkoztatásra került a diáksport prioritása. A város sportjának fejlesztését
az óvodákra, általános és középfokú
iskolákra kell alapozni.
Törökszentmiklós óvodáiban valamint
iskoláiban megközelítően 4800 fiatal
nevelése, oktatása folyik.Az óvodákban
viszonylag jó tárgyi feltételek mellett
céltudatos munkát lehet elkönyvelni.
Az iskolák sportélete nagymértékben

függ az adott iskola vezetésétől, tantestületétől és nem utolsó sorban testnevelőitől.Vannak
iskolák,
ahol
megfelelő számú és színvonalú testnevelés óra, rendszeres háziversenyek,
valamint
iskolai
sportkör
szakosztályaiban versenyszerű sportolási
lehetőségek teszik eseménydússá a tanulók életét, és eredményessé az iskola
sportéletét, nevelőmunkáját. Iskoláink
egy részében ,még van kívánni való. Jó
példát szolgáltat erre a Városi Diáksport
Bizottság rendezvényeihez való viszonyulás.
Szeptember elején jó időben, kellemes
hőmérsékletű medencében, ingyenes
strandbelépővel az úszás hírverésének
szolgáló diákúszóversenyen 4 iskola
több mint félszáz tanulója vett részt, az
iskolák testnevelőinek vezetése, és
versenybírói ténykedése mellett. A
másik három iskola tanulói viszont
szegényebbek lettek egy élménnyel. A
már említett Városi Diáksport Bizottság
versenynaptára alapján 9 sportágban
több tucat versenyt rendez egy tanévben.
Ezeken a versenyeken elsősorban a
részvétel
az élmény
legyen
a
meghatározó.A felmenő rendszerű
diákolimpiai versenyeken városunk
diákjai eredményesek, az eredmények
mögött konzekvens munka van, ami a
jól dolgozó testnevelőket, edzőket dicséri. De itt is le kell szögezni, hogy a
fiatalok esetében nem az eredmény a
legfontosabb, hanem a sport meg-

szerettetése, az egészséges életmód
kialakítása,
a tetterős
polgárok
kimunkálása.
A diáksport kapcsán kell szólni az újonnan alakult két diáksport klubról. Az
atléták a jól bevált vezetéssel és
edzőkkel ( Tigyi József; Bertán István;
Karakas Ferenc ) nagy ambícióval
továbbra is eredményesen dolgoznak.
Sok gyermeknek adnak muníciót a
további sikeres életvitelhez.
A birkózók kellemes színfoltot
képeznek a város sportjának palettáján.
Dr. Várhelyi Dániel, Sarkadi Imre és
Markóth János vezetésével, a szülők és
gyermekek motiválásával egy jól
működő, eredményes klubot alkotnak.
Korosztályukban a legjobbak közé tartoznak,
ezt
fémjelzik
országos
versenyeken elért eredményeik.
A Kosárlabda Klub, a Karate Egyesület,
a CLAAS Hungaria VTSK (teke) és a
Sakk Klub némi önkormányzati támogatás mellett, jó szervező munkával, a
kis szponzorok támogatásával tudják
fenntartani magukat, és adnak hasznos
szabadidős tevékenységet e sportágak
iránt érdeklődőknek. El kell ismerni
Türmer Elemér, Dr Simon Zoltán
(sakk), Hajnal Gyula, Péntek Norbert
(kosárlabda), Trencsényi Györgyi és
Pozderka Zoltán(karate), valamint Futó
Ferenc
és
Bognárné
Tóvizi
Piroska(teke)
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áldozatos, odaadó munkáját.
Városunk sportjának két ''zászlós hajója" a TSE és a Labdarúgó Klub komoly
gondokkal küzd. Ők meg leginkább a
vállalati támogatások megszűnését. A
TSE kereteiben maradt kisebb költségű
szakosztályok az ökölvívó, a női kézilabda, a lovas és a tenisz szerény
feltételek mellett működnek, de
sportolási lehetőséget adnak a sportágak
iránt érdeklődőknek. Halvány feltételek
mellett továbbra is bízni lehet az örökifjú Zakar Mihály ökölvívóedzőben, aki
most is két tehetséges fiatalt vezetett az
országos versenyek helyezettjei közé.
A női kézilabdázás iránt megmutatkozó
igény kiszolgálása fontos feladat.Pataki
László vezetésével tehetséges fiatalok
szerveződtek csapattá. Szembetűnő a
sport iránti elkötelezettségük.
A tenisz világszerte hódít, e
tevékenységét még nem fejezte be
Törökszentmiklóson. A
teniszpályák
kifogástalan karbantartása után a fiatalok szervezésében kell előbbre lépni
Polyik Istvánéknak. A lovas szakosztály
működését a Mezőgazdasági RT. támogatja. Munkájuk eredményességét a
szenttamási lovasnapokon csodálhatjuk
meg, melyet Babochay György több éve
szervez sok ember örömére.
A férfi kézilabda nagy múltú sportág
városunkban. A negyvenes, ötvenes
évektől folyamatosan miklósi fiatalokból szerveződött csapataink voltak.
Majd a város sporttörténetének egyik
legnívósabb csapatát szervezte meg
Tóth András az elmúlt években. Anyagi

ellehetetlenedésük után a csapat vezetői
bölcs döntést hoztak, miszerint a megyei
bajnokságban folytatják. Jelen esetben
tegyük a hangsúlyt a folytatásra. A
jövőben elsősorban hazai erőkre
támaszkodva, céltudatos munkával a
talponmaradás és a megalapozott
előrelépés lehet a cél.
Városunk sportjának másik nagy gondja a labdarúgásunk jelenlegi helyzete. A
középkorúak jól emlékeznek rá, hogy a
nemzeti bajnokság harmadik vonalában
játszó csapatok színvonalas játéka ezer,
esetenként kétezer nézőt vonzott a
mérkőzésekre. A városnak több tízmilliót érö labdarúgó pályái vannak,
melyen a városhoz nem méltó eredménnyel és színvonallal játszik csapatunk. A város labdarúgó sportja az
elmúlt években is kitermelte a tehetséges játékosokat, szégyenszemre a
város környéki községek tudták őket
meg-szerezni, és csapatukba állítani. A
jelenlegi csapatban is van érték, sok
fiatal ígéretes, tehetséges, de hiányoznak azok az érettebb játékosok, akik a
környező településeken játszanak. A
Szőke András, Bernáth Béla, Polgár
József által vezetett klub nehéz háromnégy hónap elé néz. A klub vezetésének
egységesnek kell maradni abban a
szándékban,
hogy
akarják
a
Törökszentmiklós sport hagyományaihoz méltó labdarúgó klub megszervezését. Ehhez partnereket kell
találni! A szakmai vezetés tud igazán
csapatot formálni. A jó edző megtanítja
a csapatot a játékelemek mellett az

Szekeres Lajos dobogós az országos serdülő "B" bajnokságon.
Szeptember 18-19-én Budapesten az UTE atlétikai pályán került
megrendezésre a serdülő "B" 13-14-15 éves atléták országos összetett
bajnoksága.
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői a 13 éves fiúk
versenyszámaiban voltak érdekeltek, ahol az egyéni összetettben
Szekeres Lajos a dobogó harmadik fokára küzdötte fel magát, valamint a
négyfős csapat is az ötödik helyen végzett az ország legjobb csapatai
között.
Eredmények: Szekeres Lajos
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4 próba "A" változat
80 m gátf.
13.1 mp
magasugrás 157 cm
távolugrás
520 cm
gerelyh.
28.89 m

Csizmadia Barna 4 próba'W változat
Ecsédi István
4 próba"B" változat
Zsigmond Gergely 4 próba'C" változat

1709 p III. h.
(aranyj.)

1390 p (aranyj.)
1062 p
531 p

A négyfős csapat 4692 ponttal az V. helyen végzett a 11 résztvevő közül.
( B.I.)

összetartásra, az önfeláldozásra, az
egyéni érdekek alávetésére, a kitartásra,
önállóságra, gyors elhatározásra, a
tisztességre, és mindenek előtt a nemes
küzdelemre. Az a fiatal, aki ezeket tudja,
az megállja helyét az életben. Az ilyen
erényekkel rendelkező csapat pedig
megállja helyét a pályán!
Az ilyen csapat reklámhordozó!
Az ilyen csapatot támogatni érdemes,
illetve kell!
A város jelenéért, jövőjéért felelősséget
vállalóknak pedig az ilyen próbálkozásokat segíteni erkölcsi kötelessége. A
felfelé vezető út mindkét nehéz
helyzetben lévő csapatunk számára
végigjárható. Kiterjedt, színvonalas
diáksportra támaszkodva, tehetségeinket
megbecsülve, az eltávozottakat visszavárva, és segítve őket abban, hogy városunkban munkájuk és a sportteljesítményük
után
elismert,
hasznos
emberekké váljanak.
Összegezve: Törökszentmiklóson a
sport sokszínűségével van jelen
életünkben. Több sportág művelésének
lehetősége adott. Ez a városokra
jellemző érték. A birkózó és az atlétika
klub szépen prosperál.
A két nagy múltú, népszerű csapatsportágban türelmes alkotó munkára van
szükség, ez megállíthatja a velük kapcsolatos negatív szenzációkat, és remélhetőleg a város sportmúltjához méltóan
vesznek részt a sportéletben.
(MS)
Fáv kupa '99

Kedvenceink biztató, de a sportszerű, szép játékot is
elismerő tapssal jutalmazó lelkes szurkolótábor izgulta
végig szeptember 25-én délelőtt a Fáy sportpályán a
kispályás labdarúgó torna idei záró fordulójának
eseményeit.
Az immár hagyományos, harmadik éve zajló meghívásos versenyen öt hétvégén át tartottak a körmérkőzések.
A végeredméyek alapján, az utolsó fordulóban
meglepetésszerűen győzött, és élre tört a Szállítók csapata. így ők nyerték a torna fődíját, az ezüstszínű serleget.
A második helyezett az SB 99 elnevezésű csapat lett.
míg a harmadik helyen a fiatalokból álló Fáy Torpedó
végzett.
A további helyezési sorrend :
IV. Vebatronic
V. Öregfiúk
VI. ÁFÉSZ
A területi képviselő által szervezett sportrendezvény
sikeres lebonyolítását anyagilag is támogatta Bakk
Zoltán, városunk polgármestere; a Polgármesteri
Flivatal kulturális irodája; az ÁFÉSZ és a Vebatronic.
Nekik köszönhetően a résztvevő csapatok mindegyike
egy közös ebéd keretében- emléktárgyakat is átvehetett
Fehér László képviselőtől.
F.K.I

1999.október
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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 :Új donság magnósoknak!
22.05:Könnyűzene
24.00 :Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

Péntek:
06.00:Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hí rek(óránként)
08.05 .Könnyűzene
09.20:Lemezbemutató
12.05 :Könnyűzene
14.05: Sztárzene
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: 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:Slágerp arádé
22.05: Könnyűz ene
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: Sztárzene
16.05:Popzenei válogatás
17.30:BBC hírek
17.35 :Ifjúsági híradó
19.50:Esti mese
20.20 :Lemezbemutató(D J. S ervice)
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: Könnyűz ene
14.05: Sztárzene
16.05:Popzenei válogatás
17.05:Zenés nosztalgia műsor
19.00:BBC hírek
19.50:Esti mese
20.20: Slágerparádé
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: Könnyűz ene
24.00 :Klasszikusok
01.00-07.00 :Könnyűzene

Gyógyszertári
ügyelet
okt. 16-22. FONTANA
okt. 23-24. FEHÉRKERESZT
okt. 30-31. FEHÉRKERESZT
nov. 6-7. SZENTHÁROMSÁG

TEMETKEZÉS

Halottaink
augusztus 27-től szeptember 27-ig
Tóth Károly(35 éves), özv. Dikó Lajosné Sajtos Mária(89 éves), Szilágyi
Barnabás(54 éves), Szikszai Eszter(54 éves), Zsemlye Lajos(81 éves),
Stecina Imréné Gelei Zsuzsanna(38 éves), Karancsi Sándor(79 éves),
özv. Molnár Ferencné Dögei Ilona(80 éves), Sáfár Béláné Földházi
Etelka(85 éves), özv. Fodor Andrásné Dikó Zsuzsanna(89 éves), özv.
Rondzik Ferencné Cs. Varga Julianna(84 éves), Szűcs Sándor(86 éves),
Kicsi Sándorné Szikszai Erzsébet(81 éves), Boda Barnabás(62 éves),
özv. Zakar Jánosné Tóth Zsuzsanna(94 éves), Turcsányi Emil Antal(51
éves), özv. Markóth Menyhértné Turcsányi Ilona(70 éves), özv. Szelei
Antalné Vas Piroska(76 éves), özv. Erdei Jánosné Földes Ilona(81 éves),
Horváth Lászlóné Suki Ida(48 éves), özv. Hevesi Tóth Ferencné Pató
Ezster Erzsébet(74 éves), Nagy István(66 éves), Szilágyi István(63
éves), Nagy Ilona(60 éves), Pataki Mihály né Juhász Erzsébet(88 éves),
Pásztor József(79 éves), Csikós Istvánné Antal Rozália(71 éves), id.
Hrehorovszki József(75 éves), Bánrévi Antal/Tiszapüspöki/(64 éves),
Hevesi Tóth Miklós/Óbala/(61 éves)
Nyugodjanak békében!
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
Független közéleti lap
Szerkesztőség:5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135
Főszerkesztő: Varga Mária
Tördelőszerkesztő: Bencsik Katalin

Cütörtök
06.00:Jó reggelt, Törökszentmiklósi
08.00: Hírek(óránként)
08.05 :Könnyűzene
09.20:DJ Service(ism)
11.15: Szentmiklósi kaleidoszkóp
12.05 :Könnyűzene
14.05 :Sztárzene
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

K E D E V E Z M E N Y N E L K U L IS
A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről, ha értesül
földűljön hozzánk bizalommá, és
mi részvéttel és tisztelettel
segítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés,
anyakönyweztetés.
A hűtés csak nálunk ingyenes!
PÓSTA 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!
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