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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

Kari Zsóka: Farkasordító 

BÜSZKÉK LEHETÜNK 
AUSZTRÁLIÁBAN ÉLŐ 

HONFITÁRSAINKRA 

Nemes küldetésben járt Törökszentmiklóson novem-
ber 10-én Kardos Béla, a Magyarok Világszövetsége 
ausztráliai szervezetének elnöke: családonként 50.700 Ft 
összegű segélyt adott át két mikJósi belvízkárosultnak. Az 
adományt a kinn élő magyarok gyűjtötték. 

Balogh Bélánéék három gyermekei nevelnek. Lakásukat 
olyan mértékű belvízkárosodás érte. hogy újjá kellett építeni. 
Ehhez az önkormányzattól és a Máltai Szeretetszolgálattól 
kaptak segítséget, továbbá igénybe vették a szociálpolitikai 
kedvezményt. Bíznak abban, hogy karácsonyig be tudják 
fejezni az építkezést, és a szeretett ünnepét már a kényszerű-
ségből újjáépített otthonukban tölthetik. 

íFolvtatás a 8. oldalon) 

Képünkön Kunicz Béla elnök a kél segélyezettel 

50 év a helyi közművelődés szolgálatá-
b a n ¡2 .rész/ 

- Az 1974-es közgazdasági átsze mezé sekkel megszűnt a 
járás, s ezzel egyidejűleg a könyvtár járási feladatköre, csak a 
két városkörnyéki község, Tiszapüspöki és Tiszatenyő tarto-
zott a városhoz. 

1975. januárjában a városi tanács átköltözött az alig né-
hány éve elkészült járási hivatal épületébe. Az 1909 tájáról 
való ,,régi" épületei az egykori községházát a Művelődési 
Központtal és számos kisebb intézménnyel megörökölte a 
könyvtár. 

- A közművelődési intézmények egy helyre kerülésével 
csak részben oldódtak meg a helyiséggondok, de a művelődé-
si feltételek lényegesen javultak. 
A könyvtári részben kialakításra került egy közel 25m2-es 
hírlapolvasó, 136 m2-es felnőttrészleg, 35nr-es raktár, 50 m2-
es gyermekrészleg. 54 m2-es olvasóterem és néhány kisebb 
helyiség. A közös használatú terekkel együtt 535nr hasznos 
terület szolgálja folyamatosan a könyvtári célokat, ami tulaj-
donképpen még mindig jóval alatta marad az elvárásoknak. 

(Folytatása 12. oldalon) 

Az idei „Pro Urbe 
Törökszentmiklósi díjasok 

Október 22-én délután 3 órakor a Művelődési Központ 
pódiumtermében, ünnepi önkormányzati ülésen emléke-
zett a város a Köztársaság kikiáltásának 10. évfordulójára 
és az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Az ünnep-
séget a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai nyitották meg 
Berlioz Rákóczi indulójának zongorára írt hatkezesével, 
majd a Székács Elemér Szakközépiskola diákjai műsora 
következett, Szecsei István tanár rendezésében. Az évfor-
dulókat Túri Ignác, Az intézmény igazgatója méltatta. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Ismét címlappályázatot nyertek... 
Az Óvodai Nevelés címlappályázatán ezúttal is díjat nyertek a 
Hunyadi úti Óvoda gyermekei: most a Herczegh Mihály né és 
Csányi Molnár Károlyné óvónők vezette nagycsoport két 
óvodása. Veres Rebeka (5 és fél éves) és Stummer János (6 
éves) szép. színes festései láthatók a folyóirat 1999. októberi 
számának címlapján, amelv a Csillagszemű juhászt és a Ki-
rálylányt ábrázolja. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
Privatizáció a fogászati ellátásban... 

Az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet ez évi átvilágítása so-
rán javaslat született a fogorvosi ellátás vállalkozási formában 
történő működtetésére, amely feltehetően hozzájárul majd a gazda-
sági mutatók javításához. Várható tehát, hogy hasonlóan a házior-
vosi praxisokhoz, a fogászat is rövid időn belül valamennyi körzet-
ben ilyen formában működik. 

A képviselő-testület elsőként a 4. sz. körzet magánkézbe adásá-
ról döntött, október 19-ei ülésén. A területi ellátási kötelezettség 
Tiszapüspökire is kiterjed. Mindkét település önkormányzata térí-
tésmentesen használatba adja a tulajdonában lévő rendelőt a hozzá 
tartozó felszereléssel és berendezési tárgyakkal együtt. A társada-
lombiztosító által ingyenesen biztosított beavatkozások továbbra is 
megmaradnak, egyéb esetekben pedig tb-előírások, valamint szak-
mai irányelvek szerint állapítják meg a fizetendő összeget. 

A testületi ülésen hozott másik határozat értelmében bővül a 
vállalkozó háziorvosok köre: a jövőben a 8-as számú körzet is ezen 
formában működik. 

... és az ügyeleti szolgálatban 

A képviselő-testület jóváhagyta a SOL-OR1ENS Bt.-
vel. mint az orvosi ügyeleti ellátás leendő fenntartójával 
történő szerződéskötés aláírását. Az egészségbiztosítási 
pénztár és a tisztiorvosi szolgálat engedélyének beszer-
zésétől számítva ugyancsak vállalkozás formájában 
működik az este 19 órától reggel 7-ig tartó, illetve a 
hétvégén, munkaszüneti napokon 24 órás szolgálat. 

Ez a döntés is gazdasági okokra vezethető vissza, hi-
szen a korábbiakban veszteséges volt az ügyelet fenn-
tartása. Lakosságszámának arányában Tiszpüspöki és 
Tiszatenyő önkormányzata is hozzájárul az orvosi esz-
közök indokolt pótlásához, míg a rezsit a bt. fizeti. A tb 
fejkvóta szerinti támogatására továbbra is számíthatnak, 
és az ügyelet helye sem változik. A képviselők azzal a 
feltétellel támogatták a vállalkozást, hogy a betegellátás 
színvonala nem csökkenhet a jövőben. 

Értékesítésre kerül a Téglagyár 

Az önkormányzat tulajdonában lévő iparterüle-
tet 1993 óta a Referencia Kft. bérli, 2000. december 
31-ig. A további üzemeltetéséhez azonban halaszt-
hatatlan felújítási munkák elvégzésére lenne szük-
ség, melyek összege 10 millió forintra rúgna. Ezért 

a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem költ 
ennyit a Téglagyárra, inkább 15 milliós induló árral 
értékesítésre meghirdeti. Az önkormányzat a leg-

kedvezőbb ajánlat elfogadása esetén sem válik meg 
az agyagbányától és annak bányászati jogától. 

Ingatlan vétel-eladás 

A belvízkárosultak részéről 
18 esetben érkezett lakás-
megoldással kapcsolatos igény 
az önkormányzathoz. Lakhatat-
lanná vált otthonuk, és 
helyreállításuk nem lehetséges, 

ezért a város úgy próbál segíteni, hogy bérlakás 
céljára szolgáló ingatlanokat vásárol. Szándékát 
már pályázati úton meghirdette. A kiírásra 30 fel-
ajánlás érkezett, ezek közül válasszák ki rövidesen a 
beköltözők számára elővételi jogot biztosító ingat-
lanokat. 

A Téglagyárhoz hasonlóan felújítás elvégzése 
nélkül célszerű vételre meghirdetni azt a kétszintes 
lakást, amely a város egykori párt-elöljárójának 
lakhelyéül szolgált. A befolyt összegből (4,2 millió 
Ft a kikiáltási ár) két-három kisebb lakást lehetne 
vásárolni, illetve cserélni. 

Az oldalt összeállította: Sz. Zs 

Infrastruktúránk 
a 2. évezred küszöbén 

A közelmúltban került a képviselő-testület elé az a tájékoztató, 
amely városunk infrastruktuális helyzetét tükrözi. Az adatok 185 
négyzetkilométerre (melyből 12,64 négyzetkilométer belterület), 
továbbá 9600 ingatlanszámra és 24.100 lakosra vonatkoznak. 

* A szilárd bukólatú utak hossza 103,2 km. Évente 8-10km út-
szakaszt kellene felújítani, az ehhez szükséges költség sajnos 
évek óta nem áll rendelkezésre. A járdák is igen vegyes képet 
mutatnak, ezek átépítése szintén évek óta halasztott feladat. 
Állapotukat sok esetben rontja a közművek meghibásodásával 
járó útfelbontás. A gazdasági programokban megjelölt célok 
között kiemelt fontosságú a 4. sz. főút elkerülő szakaszának 
megépítése, az ezt követő forgalomtechnikai felmérések elké-
szítése és az összekötő utak felújítása. 

* A városunkban a korszerű világítótestek aránya 70 %-os, 
melynek eredményeként 420 KW-ról 280-KW-ra sikerült 
csökkenteni a teljesítményt. A további felújításhoz 30-35 mil-
lió forintra lenne szükség. 

* A vezetékes vízzel ellátott lakások aránya 90 %-os. A 
szennyvízhálózat kiépítettsége azonban csak 31 %-ra tehető. 
Az északi városrész fejlesztésének egy részére (Szabó Rektor, 
Wesselényi, Táncsics út) pályázat útján nyílik lehetőség, a to-
vábbi hálózat kiépítése azonban csak folyamatos pályázással 
oldható meg, csakúgy, mint a délnyugati városrészé. A bel-
vízproblémák megoldása folyamatban van. 

* A telefon-bekötések száma 4850, amely jelenleg is emelke-
dik. A külterületi rádiótelefonokat vezetékesre cserélik a jö-
vőben. 

* A kábeltévés hálózathoz mintegy 800 bekötés csatlakozik je-
lenleg. A tervek szerint 1-2 éven belül megvalósul az egész 
városra történő fejlesztés. 

* A gázhálózatba 6300 lakást kötöttek be eddig, ami 65 %-os 
lefedettséget jelent. A napi 20 ezer köbméter kapacitás továb-
bi rákötéseket tesz lehetővé, bár a jövőben ajánlatos lesz a kö-
zépnyomású vezetékek kiépítése a kisnyomásúak helyett. 
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Jó tanulás, kimagasló sporttevékenység elismerése városi szinten 

November 3-án délután mintegy hatvanöt diák, továbbá számos testnevelő és edző vehetett át kitüntetést jelentő 
oklevelet és könyvjutalmat az önkormányzat által immár másodízben szervezett pódiumtermi ünnepségen. Városi szin-
ten első alkalommal ismerték el annak a tizenkét „külön kategóriás" tanulónak a teljesítményét, akik a sportsikerek 
mellett kimagasló tanulmányi eredményt értek el. Muszka Sándor szakfőtanácsos köszöntője után a szervezők változa-
tos műsorral kedveskedtek a résztvevőknek, és a jutalmak átadása után a vendéglátásról sem feledkeztek meg. 

— A városi önkormányzat ki-
emeli feladatának tekinti az egészséges 
életmódra nevelést, megkülönböztetett 
módon kívánja támogatni a diák- és 
szabadidősportot — mondta megnyitó 
beszédében Bakk Zoltán polgármester. 
A későbbiekben arról szólt, hogy ha 
értelmes programot adunk a fiatalok-
nak, akkor jó eredményt tudunk elérni. 
Az egészséges életmódra való felké-
szülés csak a megterhelések próbájával 
lehetséges. Az akadályok legyőzéséhez 
vezető úton csak az lehet sikeres, aki 
képes legyőzni önmagát. Éppen ebben 
áll a rendszeres testedzés haszna. Ha a 
gyerekek felülkerekednek a távolsá-
gon, a sebességen, akkor nemcsak 
megerősödnek, hanem olyan önbiza-
lomra is szert tesznek, amely az élet 
számtalan nehéz percében óriási segít-
séget nyújt számukra. A sportnak az az 
igazi értelme, hogy az ember a munka, 
az akaraterő segítségével túl tudja 
szárnyalni tegnapi önmagát. Más 
szemmel nézi a világot, aki hozzászo-
kott ahhoz, hogy az élet kihívásaival 
szemben nem áll védtelenül. 

Jó tanuló -jó sportoló kitüntetés-
ben részesültek: 
Atléták: Pócs Gabriella (Hunyadi), 
Bozsó Balázs (Petőfi), Bognár Miklós, 
Ecsédi István, Gonda Zsolt, Modla 
Réka (Kölcsey). Kézilabdázók: 
Görömbei Balázs, Gulyás Ádám (Köl-
csey). Birkózók: Várhelyi Dániel 
(Kölcsey), Kriszte Dávid és Czimre 

Balázs (Petőfi). Ökölvívó: Somogyi Géza 
(Bercsényi). 

A Magyar Köztársaság diákolimpiai 
bajnokai: 
Atléták: Bakos Károly, Buru Ádám, 
Csató Dávid. Fíiller Tamás, Nagy Gábor, 
Szikszai Balázs (Kölcsey). Birkózók: 
Márvány Kristóf (Kölcsey), Sarkadi Péter 
(Bethlen). 

Aranyjelvényesek, ill. országos ver-
senyek helyezettjei: 
Atléták: Szekeres Lajos. Csizmadia Bar-
na, Zsigmond Gergely. Dékány János 
(Kölcsey), Polgár Nóra. Csikós Anita és 

Göblyös Márta (Bercsényi), Szabó 
Andrea (Székács), Ladányi Katalin 
(Petőfi). Ökölvívó: Kovács Zoltán 
(Petőfi). Birkózók: Szikszai László, 
Magyar Tamás, Mrena Gábor, Magyar 
Attila (Kölcsey), Czimre Dániel és 
Bagdi Zoltán (Petőfi). 

Nemzetközi versenyeken jeles-
kedtek, ill. megyei bajnok címet 
szereztek: 
Tóth Pál Dávid (Petőfi) birkózó, Ta-
mási Ilona, Madarász Katalin és 
Bekker Ilona (Bethlen) mezei futók, 
továbbá a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola fiú kézilabda csapatai: 
II. korcsoportban Jenei József, Kemen-
cei Tibor, Kovács Imre, Molnár Tamás 
Csató Dávid, Berta János, Dékány 
János, Tóth Gábor, Dögei Tamás, Ju-
hász Balázs, Nagy Gábor és Vass Zol-
tán; III. korcsoportban Csányi Viktor, 
Dozderka Péter, Pozderka Krisztián, 
Gulyás Ádám, Görömbei Balázs, Csi-
kós Lajos, Kovács Imre Boda Zsolt, 
Földi László, Kovács Norbert, Kormos 
Sándor, Göblyös Tibor. 
Kiss Ferencné, Takács Mária, 
Görömbei Zoltán, Kovács Zoltánné, 
Baloghné Répási Éva, Kocsisné Török 
Ágnes, Vízi Géza és Treznyák György 
testnevelő tanárok, Bertán István, 
Karakas Ferenc, Kiss Ferenc, Zakar 
Mihály, Sarkadi Imre és Markóth János 
edzők sportvezetői munkájukért elis-
merő oklevelet kaptak. 

Gratulálunk valamennyiüknek! 

Ismét címlappályázatot nyertek. 

(Folytatás az L oldalról) 
A díjnyertes képeket Katinka óvó néni-
vel készítették, aki rendszeresen elküldi 
a legjobban sikerült gyermekmunkákat 
a szerkesztőségbe: Az elmúlt négy év-
ben hét óvodásának „műve" jelent meg 
a folyóirat címlapján vagy oldalain. Az 
Óvoda jutalmul a HOR Rt. Világhírű 
játékait és ábrázoló felszerelést kapott, 
10 ezer forint értékben. A két kis „al-
kotó" azóta már az iskola padjait kop-
tatja. 

Szívből gratulálunk nekik! 
Stummer János: Kiralvlánv Veres Rebeka: Csillagszemű juhász 
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Az idei „Pro Urbe Törökszentmiklós-- díjasok 
(Folytatás az L oldalról) 

Az ünnepi ülés második részében a „Pro Urbe Törökszentmiklós" díjakat 
vehette át Bakk Zoltán polgármestertől Jávor László, a Székács Elemér Szak-
középiskola nyugalmazott tanára, Szabó József elnök-lelkész és Tóth András 
tanár, a TSE kézilabda szakosztály vezetője. 

Jávor László az általános és a kö-
zépiskolai tanulmányait is Törökszent-
miklóson végezte. Egerben szerzett 
történelem-földrajz szakra tanári diplo-
mát, majd a Rózsa Ferenc téri Általános 
Iskolában kezdett dolgozni. 1961-ben a 
Mezőgazdasági Technikumba került, 
ahol testnevelést is tanított. Közben 
levelezőn elvégezte a Testnevelési Fő-
iskolát s 1963-ban diplomázott. Akko-
riban az iskolának nem volt tornaterme 
és sportudvara: a négyosztályos leány-
iskola diákjaival együtt az volt a vágya 
és terve, hogy ez megvalósuljon. Hama-
rosan hozzá is láttak a vizenyős terület 
feltöltéséhez, a pálya építéséhez. Az 
iskola akkori igazgatója, Bihari Lajos 
minden segítséget megadott a munká-
latokhoz: így hat év múltával elkészült a 
kézi-, kosár- és röplabdapálya, ugyanígy 
a távol- és magasugró, valamint a súly-
lökő terület is. A füvesített területen, 
nyújtó, korlát és mászórúd is átadásra 
került. Vasárnaponként mezőgazdasági 
munkákat végeztek, s a befolyt összeg-
ből elkezdődött a szertárfejlesztés. A 
szabadtéri lehetőségek elsősorban a 
kézilabdának és az atlétikának kedvez-
tek legjobban. A partnerként kezelt 
tanítványokkal végzett sok-sok edzés 
meghozta a gyümölcsét: 1965-ben meg-
nyerték a megyei középiskolás atlétikai 
bajnokságot, amelyet 1991-ig 27 alka-
lommal megismételtek. Ez országosan 
is egyedülálló teljesítmény. A tornate-
rem építése 1973-ban indult: az induló 
tőkéjük 120 ezer forint volt. Nyári épí-
tőtábort szervezett, s a régi épületeket 
három hét alatt lebontották, a megtisz-
tított 50 ezer tégla elegendő volt a tor-
naterem oldalfalaihoz. Az ünnepélyes 
átadásra 1977. január 18-án került sor, 
ekkor vehették birtokba a 33xl7m-es, 
mindössze 4,5 millió forintért megépí-
tett, az ország legolcsóbb létesítményét. 
Egy év multán az öltözők is és a zu-
hanyzók is elkészültek. Ekkor került ki 
az addig öltözőként használt faház 
Tiszapüspökibe, amely aztán a szabad-
idős vízibázis központi épülete lett. 

A következő években pályázatokon 
nyert összegekből kajakokat, kenukat, 
motoros alucsónakokat vásároltak. 
Tárolóhelyet, stéget építettek az eszkö-
zök biztonságos tárolására használatára. 

Tizenhárom éven keresztül ^álltak 
vízre a Bodrogon, Kőrösökön és a Ti-
szán a jól úszó. vizet kedvelő diákok 
tanáruk vezetésével. 

A téli szünetekben 22 alkalommal 
vitte táborba tanítványait a Mátrába, a 
Zempléni hegységbe. majd a 
Beszleidekbe. 

Mindezek mellett évente 50-60 fővel 
vettek részt különböző főleg atlétikai 
- országos és megyei versenyeken: sok 
tanulójuk végzett az első hat hely egyi-
kén. Bármerre jártak a Székácsos diá-
kok, mindig dicsőség volt a 
Törökszentmiklós feliratú mezt és me-
legítőt magukra ölteni. 

Jávor László színes, gazdag 41 évét 
a városban, a tanári pályán lelkes és 
lelkesíthető diákokkal, kölcsönös biza-
lommal, kemény, férfias munkával, 
segítő tanári kollektívával és jó családi 
háttérrel végezte. Hite szerint ez a siker 
kulcsa. 

Szabó József, a református egyház-
község elnök-lelkésze, az iskola igaz-
gató-tanács elnöke, a JNK Szolnok 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
Nyékládházáról származik. 1973 -ban 
érettségizett a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában. 1978-ban a 
Debreceni Református Theológiai Aka-
démián. 1981-ben az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Bölcsésztudományi 
Karán, művészettörténész szakon szer-
zett diplomát. 1980-tól a Sárospataki 
Református Gyűjtemények könyvtáros-
muzeológusa. majd Debrecenben a 
Theológiai Akadémia főkönyvtárosa 
volt. 1984-től református lelkész 
Torökszentmiklóson. 

Több pénzügyi és számviteli tanfo-
lvam elvégzése után 1992-től 1997-ig a 
Ti szántúl i Református Egyházkerület 
foszámvevője. Tagja a Magyarországi 
Református Egyház legtöbb törvényho-
zó testületének, a Zsinatnak. Tagja 
továbbá számos egyházi és tudományos 
testületnek belföldön és külföldön egya-
rant. 1994-ben a rendszerváltás utáni 
egyház pénz- és számviteli, gazdálkodá-
si rendjének kialakításáért a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 
kitüntetést kapta. 

Foglalkozik még egyházi néprajzzal, 
e témában előadásokat tart, publikációi 
jelentek meg. 1994 óta a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke. 

Tizenöt éves Törökszentmiklósi 
munkássága alatt példaértékű kapcso-
latot alakított ki a város vezetésével, és 
sokat tett azért, hogy Törökszentmiklós 
fejlődjön, gazdagodjon. Fáradhatatlan 
munkájának köszönhető a 210 éves 
református templom folyamatos szépíté-
se. felújítása. 

1991-ben kezdeményezésére került 
vissza a törökszentmiklósi Bethlen 
Gábor Általános Iskola a Református 
Egyházközség fenntartásába. Az általa 
előkészített megállapodás és azt követő-
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en az átvétel a töretlen működés és 
fejlesztés országosan is példaértékű, 
számos követő iskolájuk van. Kezde-
ményezésére és ösztönzésére az iskola 
tartalmi munkája folyamatosan megújul, 
a nevelőtestület a helyi közösség elvárá-
sait és a társadalmi kihívásokat szem 
előtt tartva magas szintű oktató-nevelő 
munkát végez. Az iskola jelenleg 716 
tanulót oktat, 28 tanulócsoportban, 54 
nevelővel. Egyházi forrásokat is bevon-
va, minden törökszentmiklósi lakos 
számára elérhetően látja el a helyi ön-
kormányzatot tehermentesítő oktatási 
feladatokat. Az intézmény az elmúlt 
évben sikeres tehetséggondozó progra-
mot indított, de jelentős hangsúlyt fektet 
a felzárkóztatásra is. amit 210 cigány 
származású tanulója különösen indo-
kolttá tesz. Az elmúlt években az iskola 
tárgyi feltételei sokat javultak. Szabó 
József érdemei közé sorolható az iskolai 
kollégium fejlesztése és új sportpálya 
építése. 

Tóth András matematika-fizika-
népművelés szakos tanár, a városi SE 
Kézilabda Szakosztályának vezetője 
még 14 éves korában bekapcsolódott 
városunk sportmozgalmába a Vasas 
kézilabda csapatának kapusaként és 
sakkozóként. 1972-ig aktív tagja volt a 
kézilabda csapatnak, miközben többször 
is második helyezést ért el a városi 
sakkbajnokságon. 

Sportvezetőként 1977 augusztusában 
mutatkozott be. a kézilabda szakosztály 
vezetőjeként, e tevékenységét azóta is 
társadalmi tisztségként tölti be. Munká-
ját mindvégig töretlen lendülettel, nagy-
odaadással végezte. A sportolók és a 
sportszerető közvélemény szemében 
tiszteletnek, népszerűségnek örvend. 

Kezdetben, hosszú ideig a megyei 
bajnokság I. osztályában játszott az 
általa irányított csapat, egyre eredmé-
nyesebben. Háromszor nyerték meg a 

megyei bajnokságot, de az osztályozón 
csak harmadszor sikerült (1987-ben) 
felkerülniük az NB II-be. Itt hét évig 
szerepelt városunk csapata. 1989-ben 
szerezték meg az NB I. B-s tagságot. 
Ebben az időben a kézilabda néps/erű-

bronzéremmel bizonyította létjogosult-
ságát. 

Közben egyre nagyobb feladatot je-
lentett számára a működéshez szükséges 
anyagi feltételek biztosítása: ez 1999 
augusztusáig sikerült is. Az ismert kö-

sége tovább fokozódott városunkban. A 
gimnázium udvarán lejátszott hangula-
tos mérkőzések szervezését jól oldotta 
meg. 1991 óta játszák mérkőzéseiket 
Szolnokon, ahová rendszeresen több 
száz szurkoló kísérte el a csapatot. A 
bajnokságban egyre jobban szereplő 
együttes történetének aranykorát az NB 
I. B megnyerésével, az NB l-es tagság 
megszerzésével érte el. Az ország leg-
magasabb bajnokságában ez idáig még 
nem szerepelt egyetlen sportágban, 
egyetlen törökszentmiklósi csapat sem. 
Igaz. hogy az NB l-es tagság tiszavirág 
életűnek bizonyult, de közben olyan 
fegyvertényeket hajtott végre, amelyek-
re még sokáig emlékezni fog a város 
sportszerető lakossága. A többször 1200 
néző előtt lejátszott mérkőzéseken olvan 
élményt nyújtottak, ami elnyerte a szé-
les közvélemény elismerését. A kiesés 
után sem lankadt vezetői tevékenysége. 
Átszervezett csapatunk azóta három 

rülménvek kedvezőtlen alakulása miatt 
az idén visszalépni kénvszerültek az 
NB. I. B-ből. 

Sport és városszeretete arra ösztö-
nözte. hogy ne adja fel a reményt és 
jelenleg minden energiáját a megyei I. 
osztályban szereplő - teljesen átszerve-
zett - csapat érdekében használja fel. 

Mindvégig nagy figyelmet fordított 
az utánpótlás nevelésére. A tevékenysé-
géhez kötődően a több mint 22 év alatt 
közel 600 fiatal ismerkedett meg a ver-
senyszerű sportolás örömével. 

1995 óta a TSE ügyvezető elnöke. 
1998 óta alelnöki teendőit is ellátja a 
szakosztály vezetése mellett. 

Tóth András sportvezetői tevékeny-
ségével maradandót alkotott városunk 
sporttörténetében. Tevékenysége mások 
számára is példaértékű lehet. 

Szívből gratulálunk mindhármójuk-
nak! 

(Herczegh M.) 

Nagyobb hírverés kellett volna! 
Októberben általában mindenhol megkülönböztetett figyelemmel 

fordulnak az idős emberek leié. így volt ez városunkban is. Mint 
ismeretes, az önkormányzat a Művelődési Központtal és a Vöröske-
reszttel együtt kedves műsorral és ajándékkal kedveskedett nekik. 

Szerettünk volna részletesen beszámolni az október 18-i. héttői 
rendezvényről, de sok - arra érdemes - 65 éven felüli lakosunkkal 
együtt, e sorok írója is lemaradt róla' 

Péntek estig még sehol nem volt látható az erről szóló meghívó, 
íll. értesítés, utána pedig hétfőig már nem mindenkinek vitt arra az 
útja. /Kerékpárról meg nem is látszik a fal mellé kitett tábla szöve-
ge./ 

főbb program hetekkel előbb hirdetve van. ez is megérdemelte 
volna a nagyobb nyilvánosságot. Legalább ez hozott volna egy kis 
örömöt azok életébe, akiknek úgy sem sok jut belőle' 

Árverésen jártunk! 

Október 27-én. másodszori meghirdetés után megtartották 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében a korábban tervezett 
árverést. A törökszentmiklósi Képzőművészek Körének tagjai 
ajánlották fel tíz festményüket a belvízkárosultak javára. 

Érdeklődő alig volt. de azért elkelt az összes alkotás: A 
vízparti tájkép. Tóparti kastély. Bodrogi ártér. Kardszárnyú 
delfin. Törökszentmiklósi csónakázótó. Házőrzők. Tájkép, 
Háttér egy magányos fával. Tűzvirág és a Tekintet. 

A felajánlók Búzásnc Kremzer Ilona. Farkas János. 
Hangodi Lajos. Nagy né Tekse Erzsébet és Pintérné Farkas 
Éva voltak. 

A belolvt összeg feloszlásáról képviselőtestület hoz dön-
tést. 
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Október 30-án egy kengyeli gazdál-
kodó jelentette a rendőrségnek, hogy 
földjéről kb. 10 ezer forint értékű 
lucernája tűnt e l Rövid nyomozás 
után kiderült, hogy azt egy másik helyi 
lakos tulajdonította el, ugyanis megta-
lálták az udvarán: a gyanúsított e tényt 
tagadta, mindössze annyit ismert el, 
hogy a bálát az úton találta 

^ 
Ugyanezen a napon az éjszakai 

órákban az egyik bartai ház udvarán 
lévő takarmányosból két kerékpárt 
loptak e l A vizsgálat megállapította, 
hogy a tanya kerítése hiányos volt, s a 
helyiség nem volt zárható ajtóval ellá-
tott: mindezek valósággal felkínálták a 
tolvaj számára a lehetőséget. 

^ 
Szintén 30-án egy törökszentmiklósi 

lakásba - míg a tulajdonosok nem vol-
tak otthon - ismeretlen elkövető az ajtó 
befeszítése után bejutott, ahonnan 3,5 
millió forint készpénzt, 500 ezer fo-
rint értékű arany ékszert, bőrkabátot 
és ágyneműket tulajdonított el. Az 
illetékesek a helyszíni adatgyűjtés után 
a körözést elrendelték. 

^ 
Október utolsó napján az egyik 

Kuczori dűlőben lévő lakatlan tanyából 
ismeretlen elkövetők 25 ezer forint 
értékű faanyagot vittek el. A bejelentés 
utáni ismételt körzeti megbízotti elle-
nőrzés tetten ért három törökszentmik-
lósi férfit, akik ellen eljárás indult. 

^ 
November elején egy budapesti la-

kos Surjánban lévő zártkerti hétvégi 
házát törték fel, ahonnan egy motoros 
kapát, egy turistapalackot, négy láda 
zöldséget loptak el, 40 ezer forint ér-
tékben. 

^ 
November 3-án egy fegyverneki la-

kos jelentette, hogy lezáratlan sze-
mélygépkocsiját ismeretlen személy 
elvitte a Bajcsy Zs. úton lévő iskola 

RENDŐRSÉGI HÍREK 
elől. A helyszínre érkező járőr rövid 
úton meg is találta a járművet ugyanab-
ban az utcának az egyik házánál: a lo-
pott jármű vezetője a ház kerítésének 
ütközött, majd az udvarban landolt. A 
helyszínen el is fogták azt a tiszabői 
lakost, aki tetejébe még vezetői enge-
dély nélkül is közlekedett. A kocsiban 
40 ezer forint kár keletkezett. 

+ 
Tiszatenyő határában egy mezőgaz-

dasági munkát végző gazda ekéje isme-
retlen eredetű gránátot fordított ki a 
földből. A tűzszerészek bejelentés után 
elszállították a veszélyes „tárgyat". 

November 6-án 20 óra körül egy 
helyi lakos az Almásy úton hazafelé 
igyekezett, amikor az Ezerjó vendéglő-
nél két, általa ismeretlen személy ciga-
rettát kért tőle: miután nem tudott adni, 
az ismeretlenek elköszöntek, majd egyi-
kük hirtelen mozdulattal vállon szúrta 
és elfutottak. A támadást elszenvedett 
sérülése nvolc napon belül gyógyuló. 

November 10-én éjfél körül két he-
lyi fiatal kővel dobálta a Gimnázium 
Kollégiumának ablakait, majd a Műve-
lődési Ház épületénél a felújítási mun-
kákat végzők létráját eltulajdonítot-
ták. Közben az ÁFÉSZ bérelte konyha 
egy ablakát betörték, s a hátsó bejára-
ti ajtót bezúzták. A kiérkező járőrök a 
két fiatalt a konyhában fogták el. Előál-
lítás után gyanúsítottként kihallgatták 
őket, s az eljárás folyik ellenük. > 

November 9-én az éjszakai órákban 
ismeretlen elkövető a Petőfi lakótelep 
egyik tömbjének lépcsőházából lopott 
el egy lezárt női kerékpárt. 

^ 
Ugyanebben az időpontban a Déli-

báb út egyik lakatlan házába ismeretlen 
tettes az ablak betörése után bejutott, 
ahonnan egy Jawa motorkerékpárt és 
szerszámokat vitt el. 

Novemberl4-én az éjszakai órákban 
ismeretlen tettesek a tetőt kibontva 
jutottak be a város egyik presszójába, 
ahol a játékgépet felfeszítették, ami üres 
volt. A betörők csokoládét, tömény 
italokat és cigarettákat vittek maguk-
kal, kb. 90 ezer forint értékben. 

November 4-én a reggeli órákban 
egy román állampolgár kamionjával 
nem tartott kellő követési távolságot a 
4-es főútvonalon, s hátulról nekiütkö-
zött a forgalmi okokból lassító sze-
mélygépkocsinak. Ez utóbbi szintén 
nekiütközött egy személygépkocsinak, 
amely a Jókai út előtt lévő buszmegál-
lóból induló menetrendszerinti járat-
nak csapódott. A baleset következtében 
egy ember életét vesztette, négyen 
könnyű sérüléseket szenvedtek. 

^ 
November 5-én segédmotoros ke-

rékpáros ütközött egy személygépko-
csi utánfutójának az Akácos és a Viola 
út kereszteződésénél. A személygépko-
csi az út közepére húzódott, szabályosan 
balra szándékozott kanyarodni, miköz-
ben a mögötte jövő segédmotoros sze-
mébe a menetszél egy bogarat repített: 
ezért nem figyelte az utat és következett 
be a baleset. Sérülése nyolc napon belü-
li. 

^ 
November 14-én a kora esti órákban 

egy szolnoki lakos vezette személygép-
kocsi Tiszapüspöki határában elütött 
egy idős férfit, aki a település jelzőtáb-
lájától 300 m-re egy kézikocsit tolt. A 
jármű vezetője az erősen ködös időben 
nem vette észre a kivilágítatlanul közle-
kedő kézikocsit: az idős bácsi nyolc 
napon túl gyógyuló combcsonttörést 
szenvedett. 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk) 
H. M 

FELHÍVÁS! 

Felhívjuk anyugdíjas állampolgárok figyelmét^ hogy a közelmúltban területünkön nyugdíjjal kapcsolatos ügyinté-
zés címén egy 40 év körüli, 170 cm magas, zömök testalkatú férfi keresett fel idős, nyugdíjas embereket Az ügyintézés 
kapcsán kérte a nyugdíjas szelvényeket, a szelvénnyel egy helyen tartott megtakarított pénzét 

Nyomatékosan kérjük az érintett korosztály képviselőit, hogy idegen személytől - hivatalos ügyintézésre hivatkozva 
be ^kar menni a lakásba kérje szolgálati igazolványának felmutatását, annak ellenőrzése után csak akkor nyisson 
ajtót, ha nagyon szükséges. 

f ia ilyen indokkal jelenik meg Önöknél ismeretlen személy, és nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, kérjük, 
hogy figyeljék meg jól a külsejét, és az esetet jelentsék a kapitárt^kág Bűnügyi Osztályán, vagy a 390-007-es telefonon* 



1999. november TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 7 

A tapasztalat alapján egyre több gép-
járművezető és utas nem használja rendel-
tetésszerűen a biztonsági «vet. 
A balesetek elemzéséből megállapítható és 

a szakemberek állítása alapján igazolható, 
hogy a személyi sérüléssel járó közlekedési 
balesetek súlyossági foka az esetek na-
gyobb részében csökkenthető lenne, 
amennyiben a biztonsági övet a KRESZ 
előírásai szerint a gépjárművekben utazók 
használnák. 

A közlekedési balesetekkel, a közleke-
désbiztonságával foglalkozó szakemberek 
megállapításai álapján a biztonsági öv-
használatával a sérülések száma és különö-
sen a sérülések foka 30-50 %-al csökkent-
hető lenne. Bizonyított tény, hogy személy-
gépkocsiban évente 500 emberéletet lehetne 
megmenteni teljes körű övhasználat esetén. 

További kutatások alapján, amennyi-
ben a megfelelően beállított, szabályosan és 
műszakilag kifogástalan biztonsági öveket 
mindenki az előírásoknak megfelelően 
használná, a súlyos sérüléses balesetek 
száma 50 %-al csökkenthető lenne, a 
könnyű sérüléssel járó balesetek 80 %-a 
lenne elkerülhető. 

A biztonsági öv használatának ellenőr-
zésére az egész országban, a közterületi 
szolgálatot ellátó rendőri állomány 1999. 
november 05-től 1999. december 05-ig 
kiemelt figyelmet fordít, és fokozottan 
ellenőrzi. 

Óvatos becslések alapján megyénkben 
a biztonsági öv használata az előírásokhoz 
képest alig több mint 50 %-os arányú lehet. 

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy saját éle-
tük, testi épségük, valamint utasaik élete, 
testi épsége érdekében értékeljék át a biz-
tonsági öv használatának jelentőségét. 

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK 
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 

A 2000-2001. tanévben induló szakképzésekről 

iMilyen iskola a rendészeti szakközépiskola? 
A felnőttoktatás rendszerében, érettségire épülő 2 éves nappali tagozatú képzéssel, a 

rendőrség és a határőrség részére hivatásos állományú tiszthelyetteseket képez. Miután a 
belügyminiszter által fenntartott rendészeti szakközépiskolába jelentkező egyben a 
rendőr, vagy a határőr pályát is választja, a felvételi eljárás személyzeti alkalmasság 
vizsgálatokkal egészül ki. 

Hol vannak rendészeti szakközépiskolák? 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Budapest, II. Nagykovácsi út 29. 1286. 
Budapesti Rendészeti Szakközépiskola Budapest. X. Kerepesi út 47-49. 1101. 
Csopaki Rendészeti Szakközépiskola Csopak, Nosztori major 8229. 
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Körmend, Alkotmány út 5. 9900. 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Miskolc. Szentpéteri kapu 78. 3501. 
Soproni Rendészeti Szakközépiskola Sopron. Táncsics Mihály u. 8-10.9400. 
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Szeged, Bajai út 14. 6728. 
Melyek a jelentkezés feltételei? 
• a tanév kezdetéig betölti 18. életévét, de nem idősebb 33 évesnél, 
• büntetlen előéletű, 
• sikeres érettségi vizsgát tett. ¿11. 2000. június 30-ig azt leteszi, 
Hol lehet beszerezni a jelentkezési lapot és mellékleteit? 
A jelentkezési lapokhoz és a szükséges egyéb dokumentumokhoz JELENTKEZÉSI 

EGYSEKjCSOMAGKÉNT lehet hozzájutni. 
A JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG beszerezhető: 
* minden megyei, ill. a fővárosi rendőr-főkapitányság, 
* minden határőr igazgatóság, 
* minden rendészeti szakközépiskola 
személyzeti szervénél 
A rendészeti szakközépiskolák várnak minden érdeklődő, 

a rendőri, ill. a határőri hivatáshoz kedvet, 
elhivatottságot érző fiatalt! 

Városi kegyeleti megemlékezés a tizenhárom aradi vértanúra 
Október 6-án fél 3-kor adott helyi: a 

Katolikus Népkör annak a városi ünnep-
ségnek, amelyen a tizenhárom 1848/49-es 
tábornok aradi kivégzésének 150. évfor-
dulójára emlékeztek. Kellemes (?) meg-
lepetés volt, hogy a zsúfolásig megtelt 
teremben ülök és állók közül úgy 50-60 
felnőtt lehetett, a többiek az iíjú és gyer-
mek korosztályhoz tartoztak. 

A I limnusz közös éneklése után a me-
gyei tárogatósok bemutatója következett, 
amelyet Nagy Csaba megyei elnök veze-
tett fel. Műsorukban katonadalok, kuruc 
nóták és más magyar dallamok szerepel-
tek. Ritka különlegesség volt egyszerre tíz 
tárogatós muzsikája a színpadon, akik a 
Kossuth Lajos azt üzente... kezdetű dalt 
szólaltatták meg. Műsoruk nem ragaszko-
dott a kötött, ünnepségeknél megszokott 
koreográfiákhoz, így aztán az emlékezők 
népes tábora mindent megtudhatott erről a 
Kuruc kórtól divatos hangszerről: szo-
morkás, lírai érzelmeket ébresztő hangja 
az emberek szabadságvágyát fejezte ki, s 
ez a szimbolikus jelentése kezdettől meg-
maradt. 

Ugyanilyen kötetlenség jellemezte dr. 
Bagi Gábor kandidátus, a megyei Damja-
nich János Múzeum történész-
muzeológusának „ünnepi beszédét": in-
kább nevezhető olyan visszaemlékezés-
nek, amely a legújabb történelmi kutatá-
sokat tárták fel a zömmel fiatal ^hallgató-
ság" előtt. Mindezt a tudós, a kutató hite-
lességével, szaka vatottságával lépten-
nyomon alátámasztva hallhattuk. 1848/49 
teremtette meg a Magyarország-képet a 
világ és Európa előtt - kezdte történelmi 
fejtegetését az „előadó". Polgári nemzetté 
forrasztotta az országot. Legutolsó lehető-
ség volt a forradalom és szabadságharc 
arra, hogy független legyen az ország a 
nemzetállam területén. Megtudtuk azt is, 
hogy a megtorlások nem csak Világos 
után kezdődtek, hanem már 1848. január 
1-től: ebben az időszakban mintegy- már 
százhúsz halálos ítéletet hozott az udvar, s 
1849. augusztus végétől vannak kivégzé-
sek is. 1850-ig ugyanennyi „rebellist" 
végeztek ki, s ezer főt börtönöztek be, 
cseh és ausztriai várbörtönökbe. Sokan 

kényszerültek emigrációba, másokat erő-
szakkal császári ezredekbe soroztak be. 

A szabadságharcot követő megtorlás-
nak vannak helyi vonatkozásai is: 
Törökszentmiklóson négy személyt ítéltek 
el fegyverrejtegetés miatt, továbbá 
Noszlopy Gáspár Fegyverneken esett 
fogságba, ahonnan aztán megszökött. E 
gondolatokkal fejezte be dr. Bagi Gábor 
érdeklődést keltő emlékezését. 

Az emlékműsort a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 40-45 tanulója adta. 
Tizenhárom gyertya lángja címmel, vers-
sel, prózával és énekkel színesítve. 

Ezután a rendezvény háziasszonya, dr. 
Fehér Imréné tanárnő felhívta Bakk Zol-
tán polgármestert az emlékszalag feltűzé-
sére a Szabadságharc Emlékzászlajára. 

A kegyeleti aktus a Katolikus temető-
ben folytatódott, ahol emléktábla meg-
szentelésére és megáldására, majd öku-
menikus könyörgésre került sor. A koszo-
rúzás után a Szózat együttes éneklésével 
fejeződött be a vértanúkra történő emléke-
zés. 

(H. M.) 
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BÜSZKÉK LEHETÜNK AUSZTRÁLIÁBAN ELO HONFITÁRSAINKRA 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Jenei Istvánéknak is jól jött a segítség. Házuk lakhatatlan-

ná vált, a helyreállítása nem lehetséges. Ők is kaptak támo-
gatást a Máltai Szeretetszolgálattól és az önkormányzattól, 
így sikerült másik ingatlant vásárolniuk. A most kapott pénzt 
tartozásuk törlesztésére fordítják. Ez ugyancsak három gyer-
mekes család gondjait talán mérsékeli, hogy számukra isme-
retlen honfitársaik gondolnak rájuk, átérzik nehéz helyzetü-
ket. 

A rendelkezésre álló rövid idő alatt feltettünk néhány kér-
dést Kardos Béla elnöknek. Megtudtuk, hogy a Sidnev-i köz-
ponttal működő ausztráliai szervezet célja a kárpát-medencei 
magyarok megsegítése, elsősorban az elszakított területeken. 
Évente 100 ezer dollárt fordítanak erre. Ez remekül szervezett 
hálózaton keresztül történik. A '60-as évektől kezdődően több 
tagszervezetet alapítottak, ilyen a Nemzetvédelmi Alap, vagy 
a Kulturális Kör. Utóbbiak ez év nyarán előadással egybekö-
tött pikniket szerveztek, és a több mint 2000 dollárnyi bevé-
telt felajánlották magyarországi ár- és belvízkárosultak javára. 
A félmillió forintra tehető összeget négy megyében kilenc 
többgyerekes család között osztották szét. 

Tevékenységük a magyarság ügyét érintő minden problé-
mára kiterjed. Foglalkoznak többek között tehetséggondozás-
sal, nvári táborok szervezésével. A közelmúltban Beregszá-
szon és Erdélyben több száz diák kapott általuk ösztöndíjat, 
biztosítva ezzel, hogy magyar iskolákban tanulhassanak. 

A világszövetség munkáját nagymértékben segítik az itt-
honi tagszervezetek. Az ajándék-átadáskor nálunk járt Kurucz 
Gyula, az országos régió elnöke, megyénket pedig Szűcs 
Ferenc képviselte. Az általuk vezetett régiókon keresztül kap 
jelzéseket a világszövetség, majd személyes átadás útján 
juttatják el a segélyeket a leginkább rászorulókhoz. 

Kérdésünkre Kardos Béla azt is elmondta, hogy a szövet-
ség szerepet vállal a más országokban élők érdekképviselet-
ének ellátásában. Felszólalnak nemzetközi fórumokon, legyen 
az politikai vagy etnikai kérdés. Példaként a kézdi-vásárhelvi 
koncepciós pert említette, amelyben 10 év elteltével fogtak 
perbe magyarokat. A televízió Fókusz c. műsorából ismert 
Kristóf József romániai meghurcoltatásáról még nem hallott, 
de ilyen esetben sem tagadják meg támogatásukat. Teszik ezt 
azért, mert a kinn élő magyarok jelentős része szívügyének 
tekinti az óhaza rászoruló polgárainak karitatív megsegítését. 

Sz. Zs. 

ZENEI VISSZAPILLANTÁS 
Nemcsak egyéb kulturális rendezvényekben, de hangversenyekben is 

gazdag hónap volt október. 
A Kodály Zoltán Zeneiskola tantestülete a Zenei Világnap alkalmá-

ból tartott nagyon szép ünnepi hangversenyt a Kodály teremben. 
A mindig nagy számban megjelenő, zenekedvelő közönség Danzi, 

Sindel Zsuzsanna, csellós, aki a döntőre készül. 

Geminiani, Schumann, Beethoven, Farkas Ferenc műveket és Berlioz 
Rákóczi indulóját 6 kézre - halhatta, műsoron kívüli meglepetésként 
pedig a „Csendes Zenekart'; Erdei Klára vezetésével. Szólistájuk Reiter 
Szilvia volt. 

A hangverseny közreműködői Balázsné Tóth Hajnalka, Csépes János, 
Csiki István. Fancsali Lelle, Nagy Tamás, Nánási Erzsébet, Papp Erzsé-
bet, Patkósné Dobos Irén és Sarkadiné Márta Irén voltak. 

Október 22-én pedig a Római Katolikus Főtemplomban tartottak ün-
nepi hangversenyt a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai és növendékei. A 
kis muzsikusok Cseh Zsuzsanna, ifj. Csiki István, Patkós Balázs, 
Ponyokai Titanilla, Pozderka Judit, Sindel Zsuzsanna, Sípos Anett, Szar-
vas Beáta, Tekes Krisztina és Terényi Tünde voltak 

A második részben Bach és Beethoven művek hangzottak el. A köz-
reműködő tanárok két kivétellel az október 5-i hangverseny szereplői 
voltak. Mintegy 300 felnőtt és gyermek hallgatta végig a több mint egy-
órás műsort pisszenés nélkül, meglepő fegyelmezettséggel. 

További zenei hírek 
Három megye: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár 

és Hajdú-Bihar legjobb trombitásai közül hatan indulhattak az 
országos döntőn, amit Zalaegerszegen tartottak október 27-31 
között. 

A Kodály Zoltán 
Zeneiskola már három 
évvel ezelőtt is küldött 
két versenyzőt. Az 
idén Csiki István 8. 
osztályos tanuló kép-
viselte városunkat, aki 
a zeneiskola 6. évfo-
lyamát végzi. 

A színvonalas me-
zőnyben nagyon szé-
pen szerepelt. Az első 
három közé ugyan nem 
jutott be, de így is 
dicséretes a teljesít-
ménye. Zenei pályára 
készül, a szegedi Kon-
zervatóriumba fog fel-

vételizni. Felkészítő tanára Sarkadiné Márta Irén, zongorakísé-
rője Nánási Erzsébet volt. 

További eredményes munkát kívánunk nekik és mindhár-
muknak őszinte örömmel gratulálunk! 

Csiki István, a trombita döntőjén 

r 

Es egy előzetes 
A csellistáknak is lesz országos döntőjük, ahova 

szintén a három megye területi válogatójának legjobbjai 
kerülnek. Ezt Szolnokon tartják decemberben. Itt Sindel 
Zsuzsamia fogja képviselni városunkat. Felkészítő tanára 
Reevesné Búzás Gabriella, zongorakísérője Papp Erzsé-
bet. Szurkolunk értük, és majd beszámolunk a döntőről. 

/Hajnal Jné/ 
FOTÓ: Árvái J. 
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A „BORESZ 
„Az itt megjelenő valódi értékek 

többet érnek ötven év minden politiku-
sának és filozófusának életművénél...". 
- állapította meg Ütő Endre művész, az 
Operaház nyugdíjas igazgatója a fenti 
címen rendezett kiállítás megnyitásakor, 
majd így folytatta: 

- „ A bőr csodálatos anyag, az életet 
szimbolizálja. /Az emberi bőr is mindent 
kifejez... és ez van leginkább kapcsolat-
ban a környezettel is./ Értékvesztéses 
világban élünk, de az itt kiállított, cso-
dálatosan szép alkotások méltók a meg-
örökítésre a jövő számára!'* 

Bal la István bőrész iparművészt már 
nem kell bemutatni a törökszent-
miklósiaknak. Most nem egyedül érke-
zett. Vele jöttek a tanítványai: Benedek 
György bőrdekoratőr. Szabó Csaba 
orgamsta. Bese Botond bőrműves, Ughy 
Attila és Balla Márk tanulók is. 

A kiállított ikonokat, szobrokat, 
használati tárgyakat bizonyára sok ér-
deklődő tekintette meg csodálattal, a 
kéthetes nyitva tartás alatt. 

Az iparművész két legfiatalabb tanít-
ványát szólítottam meg, hogyan kerültek 

ÉS TANÍTVÁNYAI" 
kapcsolatba ezzel a nem mindennapi 
művészettel. Ughy Attila 14 éve, a buda-
pesti XV. Kavicsos utcai Gimnázium 
tanulója: 

-„Négy évvel ezelőtt Mohorán egy 
képművész táborban ismerkedtem meg 
Balla Istvánnal. Ő biztatott, nekem pedig 
megtetszett ez a művészet. Azóta is 
bejárok hozzá a közelben lévő műhelyé-
be. tanulni." 

-Hogyan készül egy-egy alkotás? 
-,.A művész tanár úr szerzi be az 

anyagot: a marha-, kecskebőrt. stb. Be-
vizezzük. ezáltal puhul és nyúlik. A 
kikészítés után különböző képeket, em-
beri arcokat, tárgyakat formálok belőlük. 
Az itt látható tükröt fél nap alatt készí-
tettem. egy lOxlO-es Mária kép 2-3 nap. 
A bőrképeim otthon vannak." 

-Hogyan tervezi a jövőt? 
-„Még négy évig tanulok ugy anígy. 

Érettségi után, - ha valóban hivatásnak 
érzem. - az Iparművészeti Főiskolára 
fogok jelentkezni. Nagy örömmel fog-
lalkozom a bőrészettel, ami sokféle 
művészetet foglal magába. Ez tölti ki 

minden időmet az iskolai tanulás mel-
lett." 

-Kívánom, hogy valóban találja meg 
benne a boldogulását, és újabb sikeres 
kiállításokon is találkozhasson a 
törökszentmiklósiakkal! 

Balla Márkot, a legfiatalabb tanít-
ványt az udvaron, éppen hintázás közben 
zavartam meg pár percre. Ő 8 és fél 
éves. a budapesti Batthyány Lajos Álta-
lános Iskola második osztályának padjait 
koptatja. A művészetet édesapja mellett 
tanulja. Egy képe van: Keresztelő Szent 
Jánost ábrázolja. Természetesen segít-
séggel készült, de hát minden kezdet 
nehéz! 

Elmondta, hogy az iskolában még 
nem látták az alkotását. Egyébként nem 
is biztos, hogy bőrész lesz, mert az álla-
tok jobban érdeklik. Inkább élve szereti 
azokat, a bőrük nem annyira vonzó szá-
mára! De ezt még ráér eldönteni. Egye-
lőre játszani szeret nagy on. 

A kiállítás vendégkönyve tanúsítja a 
látogatók nagy érdeklődését és elismeré-
sét. Valóban érdemes volt most is el-
menni a Pincegalériába! 

/Hajnal Jné/ 

Megjelent a „KARI ZSÓKA VITORLA FESTMÉNYEI 1999 Kovács Zita és Hajdrik József vers-illusztrációival" című kiadvány. Is-
merkedjünk meg a szerzőkkel! 

KARI ZSÓKA Gvergyószentmiklóson született 1957-ben. Középiskoláit ugyanott, a Salamon Ernő líceumban végezte. Ott tanulta a 
festészetet is. A Tudományos Művelődési Egyetem Képzőművészeti Szakkörén szerzett diplomát. 1978-ban települt át Magyarországra. 
Szolnokon él. Több kiállítása volt már az ország különböző városaiban. 

KOVÁCS ZITA turkevei. 1962-ben született. Jelenleg Kunszentmártonban él. Több, mint tíz évig dolgozott könyvtárosként. A szolnoki 
ARANYSOR ER.ÓKLUB tagja. A versírás mellett másik érdeklődési területe a természetgyógyászat. 

HAJDRIK JÓZSEF 1951-ben született. Tősgyökeres törökszentmiklósi. Ő is tagja a szolnoki ARANYSOR IRÓKLUB-nak. Mint magá-
ról mondja: 

-„Törekvésem a jóra hiábavaló. Ezért közelitek minden versemben Az Egyetlen Jóhoz: Istenhez." 
Álljon most itt egy kis ízelítő az alkotók munkáiból: 

FOHÁSZ 
Atyám! tekinteted fordítsd felém. 

Hogy lásd gyermekedben a reményt 
Nem veszhet el a Világ. 

Bizakodom, szavaim szívedhez talál. 
Nem magamért könyörgöm. 

Mikor szó töri fel szám 
Az emberekért aggódom. 

S hull reánk a vád: 
Nem vigyázunk egymásra, 
Ember, embernek farkasa 

Megítélünk másokat, 
A rossz, a jónak a rabja. 

Nem értjük miért szenved 
Ki jó akar lenni 

Az árnyékot idelenn milyen fény teremti? 
Keressük az utat amely Hozzád vezet 

De útjelző nélkül már hány ember elveszett. 
Segíts, hogy meglássam a Tőled jövő Fényt 

Ne tévesszen meg a reménytelenség. 
Aki sötétben jár nem tudja merre tart 

Adj szívembe lámpást, a hitem fogva tart. 
Hajdrik József 

Kari Zsóka: Fohász 

Farkasordító 
Fagyot lehel a téli éjszaka 
Jégpáncélba burkolódzva csendesen 
Árnyékot int a hold, 
Úgy tűnik senkinek nincsen otthona. 
Vakító jéghegyein túl, 
Mit mond a távol? 
A hegyek zordon rengetegében 
Valahol nagy on hiányzol. 
A fákra bontott zúzmarát a dér. 
Kristály-magányában a telihold mesél. 
Hány ezer év ontotta a hajnalt, 
S bukott alá Napja, feljött éjszakának. 
Hány csillag ragyogta ki lelkét 
S hány millió ember újult a Világnak. 
Boldog a csend. A megfagyott pillanat. 
Méltóságában az öröklétben pihen. 
Hegy eket borzol jeges önmaga 
Miközben magába zár csendesen. 

Kovács Zita 

KIÁLLÍTÁSÁN 
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Újra kimondták a boldogító „IGEN"-t 
..Ötven éve! Emlékszel, kedvesem' 

Meghalott szívvel esküvőre vártunk-
Leikünkben lángolt tiszta érzelem. 

Úgy hittük, nincs boldogabb pár nálunk." 
Király Zsigmond és Csörögi Mária október 9-én ünnepelték 

ötvenedik házassági évfordulójukat. Népes családjuk és hozzá-
tartozóik megtöltötték a házasságkötő terem széksorait. 

Ady Endre: „Őrizem a szemed'* című költeménye örökszép 
sorainak elhangzása után Bálintné Dorkó Ilona anyakönyvvezető 
köszöntötte az ünnepelteket és a vendégeket. Kiemelte, hogy 
idős házaspár ötven évvel ezelőtt ismerte és hitte a mondást: 

,,Egyszer és soha többé, ennyi az élet, 
ebben az egyben kell jónak, tökéletesnek és boldognak lenni... 

A legfontosabb és legünnepélyesebb percek azok voltak, 
amelyekben megerősítették, hogy életüket ezután is együtt kí-
vánják leélni. Arany esküvőjük fogadalmát megerősítették a 
Törökszentmiklósi Polgármesteri 1 íivatalnál őrzött emlékkönyv-
ben. 

Ezután az anyakönyvvezető az együtt töltött hosszú élet fon-
tosabb állomásait említette. Volt ezekben sok-sok verítékes 
munka, erőfeszítés, öröm és bánat. Az egész emberiség életének 
is sorsdöntő korszaka volt ez, amelyben a kis család megállta a 
helyét és fenntartotta magát. 

Zsiga bácsi 1924-benszületett Törökszentmiklóson. Édesapja 
korán meghalt, bátyja és nagynénje nevelte. Inaskodott, árube-
szerző volt, 1944-ben pedig bevonult katonának. Onnan igen 
hosszú volt az út hazáig. Szlovákián, Ausztrián, Németországon 
keresztül egyre távolabb került, míg végre visszaért szülővárosá-
ba- Letette a kereskedői szakvizsgát, és dolgozott a ruházati, vas-
műszaki és háztartási boltokban. Még nyugdíjazása után is tevé-
kenykedett 3 évig. 

Mária néni 1931-ben született Fegvvemeken, és ott is élt. A 
háztartásban dolgozott. Megismerkedésüket egy év udvarlás 
követte, majd 1949-ben megesküdtek. Egyházi házasságukat a 

római katolikus főtemplomban kötöttek. Maria nem ezután a 
Baromfifeldolgozó Vállaltnál dolgozott, ahonnan 1^83-ban ment 
nyugdíjba. 

Négy gyermekük született, három fiú és egy lány. Nagy csa-
pás érte őket, amikor két gyermeküket elveszítették. Egyik tiú 
31, a másik 33 éves volt. Lányuk: Mária, fiuk: István, a házastár-
sak és az öt unoka viszont nagv szeretettel és gondoskodással 
veszik körül őket. Elégedettek és büszkék lehetnek, példaképül 
állnak a család előtt, mint szülők és nagyszülők. Ez adja az em-
beri élet értelmét és az idős kor örömét. 

Az anyakönyvvezető a polgármester és az egész hivatal ne-
vében köszöntötte, és megajándékozta az ünnepelteket. Velük 
együtt kíván jó egészséget és sok örömet családjuk körében - a 
Törökszentmiklós és Vidéke Újság összes munkatársa. 

Reméljük, hogy találkozunk majd a vasesküvőn is! 

November 7-én tartották 65. házassági évfordulójukat Búzás 
Lajos és Papp Ilona. A VASESKÜVO nagyon ünnepélyes kere-
tek között történt a házasságkötő teremben, amelyen jelen volt 
Bakk Zoltán polgánnester is. 

Mint Bálintné Dorkó Ilona anyakönyvvezető köszöntőjében 

elmondta, vannak események az eletben. amikor elfeledve a 
gondokat, keserű emlékeket és kudarcokat, átadhatjuk magunkat 
a pillanat varázsának. Hz a nap is ilyen. A családtagok ma együtt 
örülnek az idős szülőkkel, akik hosszú utat jártak be együtt, 
egymást kölcsönösen segítve. A munka és a család szeretete 
töltötte be életüket, és tette boldoggá házasságukat. 

Megható pillanatok tanúi voltunk, amikor ünnepélyesen ki-
jelentették, hogy a 65 évvel ezelőtt megkötött házasságukat az 
„IGEN" szó kimondásával megerősítik. 

Ezután az anyakönyvvezető röviden felidézte az eltelt sok 
évtized történetét. 

Lajos bácsi Törökszentmiklóson született 1908. május 6-án, 
egy hét gyermekes parasztcsalád hatodik gyermekeként. Az 
iskola befejezése után előbb otthon dolgozott, majd 18 éves kora 
után MÁV pályamunkás lett. Három év múltán visszajött a szülői 
házba, és segített a földet művelni. 

Ilonka néni is Törökszentmiklóson született, 1913. szeptem-
b ír 24-én. Ok is heten voltak testvérek. Az elemi iskola elvégzé-
se után gazdasági iskolába járt, ahol szőni, varrni tanult. 

Előbb csak látásból ismerték egymást a fiatalok, majd 4 évi 
udvarlás után 1934. november 7-én összeházasodtak. A polgári 
esküvőt a református templomban is megerősítették. 

Kezdetben egvütt laktak a Búzás-szülőkkel, majd az ő halá-
luk után Törökszentmiklós külterületére: a Kuczori dűlőben lévő 
P app-tanyára költöztek. Látástól vakulásig dolgoztak 30 éven 
keresztül. Egyetlen gyermekük: Lajos 1944 júliusában született, 
de ekkor már javában tombolt a II. világháború. A kisfiú alig volt 
8 hetes, amikor az édesapját a frontra vitték. Megjárta a Don-
kanyart, meg is sebesült. A csodával határos módon került haza. 
Felesége addig egyedül állt helyi a tanyán. 

A termelőszövetkezeti mozgalom őket sem kímélte. Az akko-
ri Alkotmány, majd Béke Tsz gyalogmunkásaként, illetve kise-
gítő családtagjaként dolgoztak. 65 évesen lett nyugdíjas Lajos 
bácsi, akkor költöztek be a városba. Azóta a Széchenyi úton 
laknak, a Papp szülők házában. 

Közös életük legnagyobb tragédiája, hogy egyetlen fiukat 
1997 novemberében elvesztették. Menytik: Erzsike szívén viseli 
az idős szülök sorsát. Segíti őket, rá mindenben számíthatnak. 

Két unokájuk és két dédunokájuk előtt ragyogó példaként áll 
az ünnepeltek házastársi hűsége, szülői szeretete és emberi sze-
rénysége. 

Az. anyakönyvvezető kedves szavait szívből jövő jókívánsá-
gaival zárta és befejezésül Garai Gábor sorait idézte: 
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„Úgy szeretnék nagyon sokáig élni, 

Hogy öregen is megismerjelek, 
Mikor tüzedből már nem futja égni 
S én is parázslók, alig perzselek!" 

A hozzátartozok köszöntését követően a polgármester és a 
Rendező Iroda megajándékozta az ünnepelteket. 

A jókívánságokhoz a Törökszentmiklós és Vidéke Újság 
szerkesztősége is csatlakozik, további nyugodt, örömteli éveket 
kívánva Ilonka néninek és Lajos bácsinak! 

/Hajnal Jné/ 
FOTÓ: Árvái J. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Ifj. Búzás Lajosné Erzsike szíve összes szeretetével gondol 

mindenkire, aki segítette őt a nagy évforduló megrendezésében. 
Köszönetét fejezi ki Bakk Zoltán polgármester úrnak, 

Bálintné Dorkó Ilona anyakönywezetőnek, Sülye Károlyné 
igazgatónak, a Rendező Iroda minden munkatársának, Reevesné 
Búzás Gabriella zenetanárnak, a szereplő gyerekeknek, Karancsi 
Lajos tsz-elnöknek és a Zöld 9-es Söröző dolgozóinak kedvessé-
gükért és figyelmességükért. 

Az említett - és a fel nem sorolt - közreműködők segítőkész-
sége által vált felejthetetlenné anyósa és apósa számára a vases-
küvő. Az ott megnyilvánult szeretet fénye ragyogja be azóta is az 
idős szülők minden napját! 

Tisztelt „Többek nevében egy városlakó"! 

Szívesen szólítottam volna személyesebben is, de a 
Törökszentmiklós és Vidéke című lap ez év októberi számában 
megjelent levelének aláírása ezt nem tette lehetővé, így kénytelen 
vagyok a fenti megszólítást alkalmazni. Sőt! Szívesen válaszol-
nék személyesen is Önnek, hisz ellentétben az olvasói levélben 
leírtakkal -mely azt sugalmazza, hogy számtalan felvetésére 
eddig egy „illetékestől" sem kapott választ, pedig minden adódó 
lehetőséget megragadott arra, hogy kérdéseire választ, problé-
májára megoldást kapjon - még nem érkezett hasonló felvetés 
társaságunk ügyfélszolgálati irodájához sem szóban, sem írásban. 
Ezen kívül a városban megjelenő írott sajtóban is többször ad-
tunk tájékoztatást a kábeltelevíziós hálózat kiépítésével kapcso-
latban. A szóbeli, közvetlen kontaktusra is lett volna lehetőség az 
év folyamán, amikor is a Rádió Törökszentmiklós egy nyári 
koraestén, két órán keresztül biztosította egyenes adásban a 
hallgatóinak, hogy kérdéseket tegyenek fel, és Nekünk, a Kábel-
televíziós társaság vezetőinek azt, hogy válaszoljunk. Valószí-
nűleg csak rosszul emlékszik Ön, Tisztelt „Többek nevében egy 
városlakó", amikor arról ír, hogy „Tiltakozni mifelénk nem is 
lehetett volna ellene." Hiszen a jó emlékezetűek tudják, hogy 
1998 őszén a Petőfi Lakásszövetkezet Küldöttgyűlésén adtunk 
tájékoztatást a kábeltelevíziós hálózat fejlesztésének lehetőségei-
ről, ahol a közös képviselők kérdezhettek, javasolhattak. (Tilta-
kozhattak is volna, de valószínűleg úgy érezték, nincs okuk rá.) 
Ezt követően szintén ők mérték fel, az igényeket és gyűjtötték 
össze az igénylők nyilatkozatait. Ennek lett az eredménye, hogy 
jelenleg 80%feletti az új hálózathoz csatlakozók aránya. A közel 
ezer új előfizető valószínűleg örül az Ön által is jó minőségűnek 
ítélt képnek, s talán erős többségben vannak azok, akik szívesen 
nézik a meccs-csatornának titulált, döntően magyar nyelvű köz-
vetítéssel követhető EUROSPORT műsorát, mely szinte minden 
sportág kedvelőjének biztosit programot. 

A választék összeállításánál törekedtünk arra, hogy minél 
szélesebb nézői réteg megtalálja a kínálatban a neki szükséges és 
tetsző műsort. Ezért - gondolva a nyelvet tanulókra -került a 
választékba angol, német adó is, amelyek közül a hírcsatoniák a 
leginkább alkalmasak a nyelvtanulás segítésére. Tudjuk, hogy 
nem mindenki tetszését nyeri el a jelen kor szórakoztató zenéje, 
de érdemes odafigyelni a közvélemény kutatási adatokra, melyek 
szerint a fiatal televíziónézők óriási arányban a legszívesebben a 
Z+ műsorát nézik. Nekünk erre is tekintettel kell lennünk! A 
Média törvény előírja, hogy egy kábelhálózat kínálatában szere-
pelnie kell maximum négy olyan közszolgálati körzeti-helyi 
adónak, mely fogható az adott településen. 

Ezúton szeretném megkérni, Kedves „Többek nevében egy 
városlakó", hogy juttassa el ügyfélszolgálati irodánkba 
(Törökszentmiklós, Almásv utca 6.) azt a levelet, amelyben azt 
közöltük Önnel, hogy 2002-ben e|yes$?ük a műholdas adóikat, 
és megszüntetjük a házukon lévő parabolaantennát, azt, ami a 
lakók saját tulajdona. Ilyen levelet tudomásom szerint a Dolby 

Kábeltelevíziós Társaságtól nem kaphatott. Olyan tartalmú vi-
szont lehetett a levél, amely tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy 
a már említett Média törvény szerint 2002. január elsejétől Ma-
gyarországon nem működhet olyan kábelhálózat, mely nem 
interaktív kialakítású. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az 
Önök rendszerét ezen előírásoknak megfelelővé tenni több mil-
lió forintba kerül, amit a lakástulajdonosoknak kell megfizetni-
ük, ha „más megoldást" nem választanak. Mi ajánlottunk egy 
„más megoldást". Valóban, 7000 Ft-ot kértünk lakásonként, 
mivel egy új hálózatot kellett kialakítani (máshol ez az összeg 15 
és 20 ezer forint között változik), de ennek 7 havi kamatmentes 
egyenlő részletben történő befizetésére is lehetőséget adtunk. Az 
előfizetési díjak nagysága pedig a kábeltelevíziós piacon a mini-
málisnál is alacsonyabbnak számit. A „régi" parabola antennák 
valóban a lakók tulajdonában vannak, csak nem az Ön fogalma-
zása szerinti saját, hanem a valós helyzetnek megfelelő közös 
tulajdonban. (Bár ennek megállapítása nem társaságunk feladata, 
erről a Petőfi Lakásszövetkezet döntésre jogosult szerve vitat-
kozhat Önnel.) 

Minden műsorszétosztónak - a Média törvény így nevezi a 
kábeltelevíziós hálózatokat - kötelessége volt elkészíteni a saját 
Szolgáltatási feltételeit, melyet igen szigorú elbírálás után a 
Hírközlési Felügyelet hagyott jóvá. Ez egy vaskos, 25-30 oldalas 
kötet, melynek tömörített változatát próbáltuk a szolgáltatási 
szerződés hátoldalára elhelyezni. Arra törekedtünk, hogy minél 
több információval lássuk el előfizetőinket. Ha ez olyan érzetet 
keltett Önben, hogy „jól meg vagyunk rendszabályozva", az 
akaratunkkal teljesen ellentétben áll. 

Társaságunk munkatársai koruknál fogva nem emlékeznek a 
„téeszesítésre", mely az Ön eszébe jutott. Meggyőződésem azon-
ban, hogy a szolgáltatási szerződés aláírói nem idézőjelbe téve, 
hanem szabad akaratukból, egy választási lehetőség eldöntése 
után kötötték meg a szerződést. 

Illetékesnek igen, Úrnak nem érzem magam, igyekeztem 
szakszerű s talán időt álló választ adni Önnek a nem igazán jóin-
dulatúnak tűnő levelére. Őszintén remélem, hogy sikerült csök-
kentenem a korszerű kábeltelevíziós hálózattal szemben meglévő 
fenntartásait. Amennyiben nem, úgy továbbra is félajánlom a 
személyes találkozás adta lehetőséget az ügy részletesebb kitár-
gyalása érdekében. 

Tisztelettel: 
A Dolby Kábeltelevíziós Társaság nevében egy 

irodavezető, név szerint 
Lehoczky Péter 

Nyírbátor, 1999. november 9. 
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50 év a helyi közművelődés szolgálatában 
2. rész 

(Folytatás az 1. oldalról) 
- A 70-es évek közepén alakult ki a 

könyvtárban a csoportos foglalkozások 
mai rendje. 

- Igen. Klubok működtek, vetélke-
dők zajlottak, az iskolákkal majd ké-
sőbb az óvodákkal való kapcsolatunk is 
erősödött. Erre az időszakra tehető a 
helyismereti gyűjtőmunka felvirágzása 
is, aminek a gyökerei ^ 60-as évek vé-
gére maiinak vissza. Egy pályázatra 
ekkor készült el a járáshoz tartozó 12 
község története, ami a gyűjtemény 
alapját képezte. Ezt követte 1973-tóla 
Helyismereti füzetek kiadása. A cél: a 
városhoz való érzelmi kötődés segítése, 
elmélyítése, Törökszentmiklós történe-
tének folyamatos feltárása. Az intéz-
mény manapság is támogatja egy-egy 
helyi vonatkozású kötet megjelentetését. 
1976-ban - az átköltözés után - a tágas 
olvasóteremben már 4000 kötet kézi-
könyv és 150 féle folyóirat váija az 
olvasókat. Ebben az évben kerül kiala-
kításra a zenei és ismeretterjesztő rész-
leg, ahol a szakkönyveken kívül egyéb 
dokumentumok (mozgófilm, dia, hang-
lemezek, stb.) is a látogatók rendelkezé-
sére állnak. 

-Az intézmény1977-ben méltán nye-
ri el a Kiváló Könyvtár címet. A szó 
legteljesebb értelmében nyitott, és egész 
tevékenységével kapcsolódik a város 
kulturális életébe. A szorosan vett szak-
mai munkán túl egyre kiterjedtebb az itt 
folyó ismeretterjesztő tevékenység. A 
hagyományos író-olvasó találkozók 
mellett különféle előadásokat, nyelv-
tanfolyamokat is szerveznek. 

A városban elsőként figyelnek fel a 
számítástechnika adta lehetőségekre. 

- A Varga Sándort követő Mezei 
Lászlóné igazgató érdeme, hogy 1984-
ben szert tett intézményünk egy alap-
gépre, aminek segítségével (immár 15 
éve) elindulhatott a számítógépes isme-
retterjesztés. Alapfokú számítógép-
kezelői, majd később szövegszerkesztői 
tanfolyamokat indítottunk, megelőzve 
ezzel a városközépfokú oktatási intéz-
ményeit is. 

Ma már (egyetlen ilyen nyilvános 
lehetőségként a városban) igénybe ve-
hetik az olvasók az Internet elérést, 
szövegszerkesztést, stb. Az igazgatónő 
vezetése alatt magas színvonalra emel-
kedett az intézmény oktatást segítő 
tevékenysége. Ő maga is több iskolában 
tanított. A város iskoláiban számos 
rendhagyó órát szerveztek. Néhány név 

a meghívottak közül: Czine Mihály. Fekete 
Gyula, Tarján Tamás. Kun Rab Zsuzsa, stb. 
Évente visszatérő rendezvényeik voltak a 
Vers- és prózamondó. Kazinczy szép kiejtési, 
helyesírási, fordítói versenyek, gyermekmű-
sorok. stb. 1990-től évente szerveztek olva-
sótábort. 1976-tól folyamatos és rendszeres 
az iskolai csoportoknak tartott Könyv-
könyvtár használati órák szervezése. 

- Azt hiszem elérkeztünk a jelenhez. 
Batáné Máté Mária a jelenlegi igazgató 1993 
óta áll az intézmény élén, s már 35 éve dolgo-
zik a könyvtárban. Elete szinte összeforr a 
könyvtár életével. Az ő vezetése alatt kezdő-
dött meg a könyvállomány számítógépre való 
feldolgozása. Most kb. e hatalmas munka 
felénél tartanak miközben természetesen 
végzik a napi feladatokat is. 

- Hadd folvtassam a történeti visszate-
kintést egylontos eseménnyel. 1995-ben 
került bejegyzésre a Pro Bibliotheca Alapít-
vány, amely támogatja az intézmény azon 
célkitűzését, hogy a lakosság igényeinek 
megfelelő, tartalmilag széles skálán mozgó, a 
társadalmi változásokkal lépést tartó, jól 
feltárt gyűjteménnyel álljon a könyvtárhasz-
nálók rendelkezésére, (az alapítvány az ado-
mányok által lehetőséget biztosit pl.: pályá-
zatokon való részvételre.) 

- A könyvtár a mai napig is ellát, hálózati-
módszertani feladatokat. 

- Hat kisebb fiókkönyvtárat működtetünk 
tiszteletdíjas, illetve társadalmi munkában 
dolgozók segítségével a város - központhoz 
távolabb eső - pontjain. 

- Az idei, jubileumi évben történt a név-
felvétel. Mi motiválta a névadást? 

- Fontosnak tartjuk az olvasók részéről a 
személyhez való kötődést. Olyan közismert 
vagy neves személyiséget szerettünk volna 
névadóul választani, akinek munkássága 
valamilyen módon kapcsolódik a városhoz, 
de miután irodalmi emlékekben elég szegény 
szűkebb pátriánk, nem volt könnyű dolgunk. 

Ipolyi Arnold 1860-1862-ig szolgált a 
helyi Katolikus Plébánián. Az itt töltött két 

esztendő alatt százötven tudomá-
nyos címszót írt az Egyetemes 
Magyar Encyclopaediába. 1861-
ben az akadémia tagjává válasz-
tották. 

Városunkban az olvasó és tár-
salgó egylet elnöke lett. s tulaj-
donképpen ez lett a fő érv az ő 
neve mellett. Az elsősorban kato-
likus püspökként és a Magyar 
Mithológia szerzőjeként ismert 
Ipolyi valójában egész életén át 
kultúramentő, nemzeti értékeket 
mentő munkát végzett. Néprajztu-
dósként Grimmel egyidőben foly-
tatott gyűjtőmunkát egyházi és 
polgári vonatkozásban egyaránt. 
Őt tekinthetjük a hazai műemlék-
védelem megalapítójának, de ér-
demeit még hosszan sorolhatnám. 
Tény, hogy nagyszerű ember volt. 

A képviselő-testület egyetértett 
javaslatunkkal, így áprilistól a 
külön épületben, de pár éve velünk 
együtt működő Helytörténeti 
Gyűjteménnyel hivatalosan visel-
jük Ipolyi Arnold nevét. 

/a szerk. megjegyzése: lapunk 
egyik korábbi számában már 
részletes cikk is megjelent Ipolyi 
Arnoldról./ 

- Tájékoztassuk még az olva-
sókat a jelenleg folyó korszerű 
feltáró munkáról. 

- Már harmadik éve végezzük 
az összes dokumentum számító-
gépre vitelét, így a könyvtárhasz-
nálók egy minőségileg jobb. gyor-
sabb. katalógusból tájékozódhat-
nak. Hamarosan áttérünk a szá-
mítógépes kölcsönzésre is. Szeret-
ném még a figyelmet felhívni a 
Videofilm, hangoskönyv CD le-
mez kölcsönzési lehetőségre, va-
lamint a CD-ROM-ok - helyben 
használatára. 

- Örülök hogy sikerült átte-
kintenünk az eltelt50 évet, .v remé-
lem, hogy a valamikori Nép-
könyvtárból oly sokat fejlődött 
korszerű közművelődési könyvtár 
még sok ilyen jubileumot ér meg. 

Búcsúzóul köszönjük, hogv a 
ma már több mint százezer kötetes 
könyvtár novembertől megújult, 
megszépült környezetben várja az 
olvasókat, s az új ismerethordozók 
iránt érdeklődőket. 

F. K. I. 
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Valamennyi recept 4 személyre 
szól. A decemberben megjele-
nő számban - akik rendszere-
sen olvassák ezt a rovatot, 
tudják - karácsony estére kí-
nálok ünnepi menüt, valamint 
szilveszterre ajánlok igazán 
finom koktélokat. És persze, 
ünnep édesség nélkül nincs, 
tehát süteményreceptet is ol-
vashatnak. Addig is a most 
megjelent receptek elkészítésé-
hez kellemes időtöltést, a fi-
nomságokhoz jó étvágyat kívá-
nok! 

Csirkeraguleves: 
Hozzávalók: l csirkefar-hát. 4 csirke számv, 1 csomó lev eszöldség, 10 dkg csiperkegomba, 
10 dkg mirelit zöldborsó, 1 fej hagyma, 1 dl tejszín, 1 ek. liszt, olaj, só, bors, pirospaprika. 
Elkészítés: A far-hátat és a csirke szárnyat 1 liter sós vízbe feltesszük főni. Közben a hagy-

mát, a leveszöldséget, a gombát megtisztítjuk és feldaraboljuk. Olajon üvegesre pároljuk a 
hagymát, majd hozzá adjuk a leveszöldséget, 3 percig pirítjuk. Meghintjük pirospaprikával, 
majd felöntjük a csirke főzővizével. A csontról lefejtjük a húst, majd visszatesszük a leves-
be. Amikor a zöldség majdnem megpuhult, hozzáadjuk a megtisztított, felszeletelt gombát 
és a mirelit zöldborsót, 5 percig főzzük, majd tejszínes habarással besűrítjük. 

Zöldséges töltött marhaszelet: 
Hozzávalók: 4 szelet marhahátszín, l - l szál sárga- és fehérrépa, 10 dkg zellergumó, 5 dkg 
liszt, 2 dl tej, 5 dl húsleves, 1 dl tejföl, 5 dkg vaj, olaj, só, bors. 
Elkészítés: A hússzeletekbe felülről mély zsebet vágunk. A zöldségeket megtisztítjuk, és 
vékony metéltre vágjuk. A vajból, lisztből, tejből sűrű besamelmártást készítünk. Olajon 
kissé megpároljuk a zöldséget, majd a besamelmártásba keveijük. Sóval, borssal ízesítjük. 
Kihűlve a hússzeletekbe töltjük, a nyílást fogvájóval összetűzzük. A húst forró olajon mind-
két oldalon hirtelen megpirítjuk. A húst kivesszük, a visszamaradt zsiradékon üvegesre 
pároljuk a felkarikázott hagymát. Visszatesszük a húst, majd felöntjük a levessel. Fedő alatt 
megpároljuk. A levet liszttel elkevert tejföllel kissé besűrítjük. Burgonyakrokettel tálaljuk. 

Paradicsomos húspuding: 
Hozzávalók: 40dkg darált sertéshús, 2 tojás, 1 dl paradicsom, ivólé, 1 fej hagyma, 1 kis cikk 
zeller, olaj, zsemlemorzsa, só, bors. 

Elkészítés: A vöröshagymát és a zellert külön-külön lereszeljük. A tojásokat szétvá-
lasztjuk. a sárgáját kikeverjük sóval, borssal és a paradicsomlével, majd hozzáadjuk a reszelt 
zellert is. A folyadékot a darált húshoz adjuk, és masszává keverjük, végül belekeverjük a 
kemény habbá vert tojásfehérjét. A masszát kiolajozott, zsemlemorzsával behintett hosszú-
kás formába simítjuk. Egy nagy tepsit félig töltünk vízzel, előmelegített sütőbe toljuk, a 
vizet felforraljuk. Beleállítjuk a formát, és tűpróbáig sütjük. Deszkára borítva szeleteljük. 
Tormamártással és petrezselymes burgonyával körítjük. 

Lapmik októberi számában előzetesként ígértem 
Claudia Schiffer kedvenc receptjét. Az újság megjelenésé-
nek napjaiban, azonban egy világszerte ismert sztár tűnt fel 
Budapest utcáin. 

Ez a nem mindennapi esemény késztetett változtatásra, 
hogy aktualizálva most Naomi Campbell kedvenc receptjét 
osztom meg az olvasóval. 
Szerencsés alkatúak közé tartozik Naomi. A jamaicai 
származású, de Angliában született manöken imádja a 
karibi különlegességeket, a déligyümölcsöket és a kreol 
konyhát. A Fekete Vénusz bevallása szerint még sohasem 
fogyókúrázott, amit el is hihetünk neki, hisz édesanyja 
Valéria még ma is keresett modell, nagyszerű alakját tőle 
örökölte. 

Naomi Campbell csirkéje: 
Hozzávalók: 4 csirkemell, 1 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, I 
zöldpaprika, 25 dkg paradicsom, 2 cseresznyepaprika, 2ek. ma-
zsola, 5 dl húsleves, só koriander, olaj. 
Elkészítés: Olajon üvegesre pároljuk a kockára vágott hagymát 
és a zúzott fokhagymát. Hozzáadjuk a kicsontozott, lebőrözött 
csirkemellet és megpirítjuk. Ekkor adjuk hozzá a csíkokra metélt 
zöldpapikát, majd a feldarabolt paradicsomot is. Megszóljuk a 
mazsolával, sóval, őrölt korianderrel és csípős paprikával fűsze-
rezzük. Felöntjük a levessel, és fedő alatt megpároljuk. Végül 
nagy lángon addig főzzük, amíg a nedvesség legnagyobb része 
elpárolog. 
Rizzsel, ananászszeletekkel. esetleg (ha van) mangóval körítjük. 

Mivel játszanak az állatok? 

Te biztosan tudod. Párosítsd az 
állatokat a játékszerekkel! 

Ugye ismeritek Kangát a Micimac-
kóból? Az ő zsebében Zsebibaba bújt 
meg. A rajzunkon látható kenguruk 
zsebébe nem látunk bele. Azt viszont 
láthatod - ha jól megnézed - hogy 
nem egyformák. Mi a különbség 
köztük9 

Kanga, a kenguru 
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BÁJOSAK, ÜGYESEK ÉS ROPPANT LELKESEK 
Beszélgetés a DALMA Fitness-Aerobik-Disco TÁNCKLUBRÓL 

Törökszentmiklóson a '80-as évek közepe táján vált ismertebbé az aerobik. A Jakab Zoltánné által vezetett tanfo-
lyamok gyorsan népszerűek lettek a lányok, fiatal nők körében. Ennek bizony már 15 éve. Közben volt egy-két kisebb 
hullámvölgy, de napjainkban ismét hódit az aerobik, bár egy kissé megváltozott formában. A Kölcsey Ált. Iskolában és 
a Művelődési Központban is elsajátítható ez az újra közkedvelt mozgásforma, s az utóbbi helyen működő DALMA 
TÁNCKLUB csoportjai üdeségükkel, színes megjelenésükkel, hangulatos műsorukkal már jó ideje kedves színfoltjai a 
városi rendezvényeknek. 

A táncklub nevében szereplő jelzők 
voltaképpen mind a mai modern moz-
gáskultúra fogalomkörébe tartoznak, de 
alapvetően mégis különböznek egy-
mástól. 

-Hogyan lehet mégis ötvözni ezeket 
a mozgásformákat? Mi az, ami legfő-
képpen jellemzi őket, és mi az, ami ve-
gyíthető, összefonható ezekből? - tettem 
fel a kérdést GYÖRFI DALMÁNAK, a 
csoport oktatójának, vezetőjének, aki a 
Fitness Company Aerobik Akadémián 
szerezte edzői, táncoktatói oklevelét. 

- A fitness és az aerobik bár eltérő 
stílusok, de azért mégsem lehet teljesen 
elkülöníteni őket egymástól, hiszen 
mindkettő a testformálás _ _ _ 
egy bizonyos módja. (Az 
aerobikon belül ma már 
több fajta is létezik: high 
aerobik, low aerobik, step 
aerobik...) A disco szót 
mi már nemcsak a 
hagyományos formában 
értjük, hanem bemie 
foglaljuk össze a modern 
táncstílusokat. De az 
említettek mellett ma már 
hip-hop és funky lépése-
ket is tanulunk. 
Szerintem minden stílust 
lehet keverni, hiszen 
például egyre több 
együttes felhasznál népzenei elemeket 
is, és ez ugyanígy van a táncokban is. 
Ezáltal csak érdekesebbek lesznek. 

-Felvett név, úgynevezett művésznév 
a DALMA? Mert ha nem, akkor a vélet-
len műve, hogy ez a ritka, de szép és 
jó hangzású keresztnév remekül illik a 
táncklub szóhoz is. 

-Nem utólag felvett név, hanem 
születésemkor az óvodás korú bátyám 
ötlete alapján kaptam. Azóta sem tudjuk, 
hol hallhatta ezt a nevet, mert én voltam 
az első Dalma a városban. Azóta szeren-
csére már bekerült a naptárba is, bár még 
mindig elég ritkának számit, és sokan 
nehezen jegyzik meg. 

-Mióta, és heti hány órában tanítja a 
fiatalokat és a gyerekeket a Művelődési 
Központban? 

-Lassan két éve, '98 márciusában 
kezdtem el itt a tanítást, s most novem-
ber közepétől öt csoportom lesz. A leg-
kisebbek még óvodások a nagyobbak 
18-20 évesek. Ők heti 2 alkalommal 
járnak táncoktatásra, s két másik napon 
(kedd, csütörtök) jönnek a „felnőtt" 
aerobikosok, ahol az alsó korhatár 15 év. 

-Mostanában szinte minden városi 
szabadtéri műsorban szerepeltek (május 
1, aug. 20-a), de úgy tudom, hogy gyak-
ran hívják a táncklubot más városokba 
is? 

-Igen, eddig már kb. 20-25 fellépé-
sünk volt (pedig még csak jó egy éve 
működünk igazi csoportként), s szere-

peltünk már Tiszaföldváron, Kunhegye-
sen, Cegléden, Szolnokon, Kengyelen, 
Mezőtúron is. 

-Mennyire állandó a csoportok tag-
sága? Miután ennyi fellépésük van, 
gondolom a többség már „régi" tanít-
vány. 

-Büszkén mondhatom, hogy vannak 
olyan lányok, akik már az első órán itt 
voltak, s azóta is járnak csekély hiány-
zással. Vannak, akik kisebb szüneteket 
iktatnak be, de utána folytatják tovább. 
Persze olyanok is akadnak, akik elkezd-
ték, de abbahagyták, ők is bármikor 
visszajöhetnek, szeretettel várom őket. 

Mi nyáron is rendszeresen tartunk 
foglalkozásokat, csupán két hét szünetet 
tartunk, s hihetetlen de nyáron is össze-
jött az akkor még 3 csoportban a kb. 40 
fő. 

Eddig itt Miklóson kb. 80 tanítvá-
nyom volt már, ami szerintem elég szép 
szám, főleg ha arra gondolok, hogy 
milyen bátortalanul kezdtem, hiszen 
nem itt laktam a városban. 

Szerencsére akadt egy biztatóm 
NAGY BANA IMRÉNÉ személyében, 
akinek ezúton is köszönetemet fejezem 
ki, hogy elindított, s mint ötletadó mel-
lém állt. 

-Eredetileg is tervezték ezt a formát, 
vagy csak a közös érdeklődés hozta 
össze a csoportot? 

-Hogy őszinte legyek, nem így in-
dult, sőt sokan azt mondták, hogy nem 
lesz érdeklődés, de szerencsére voltak 

akik (mint már az 
előzőekben mondtam) 
bíztak bennem. Kb. egy 
év alatt sikerült 
bebizonyítanunk, hogy 
igenis szükség van erre a 
mozgásformára, hiszen 
sok tehetséges és lelkes 
gyerek jár, akik közül 
többen idővel nemcsak 
hobbi szinten szeretné-
nek táncolni. 

-Mi volt az eredeti 
célja, amikor végzett az 
akadémián? 

-Ez egy nemzetkö-
zileg elismert iskola, 

ahol az eddigi okleveleimet (eddig hatot) 
szereztem, de most is járok párhuzamo-
san három iskolába, emellett harmad-
éves vagyok egy menedzserképző főis-
kolán. 

Elképzelésem az volt, hogy gyere-
kekkel és felnőttekkel is foglalkozzam, 
hogy a tanítványaimat a lehető legmaga-
sabb szintre elvigyem, és kiaknázzam a 
tehetségeket. Miután egészségügyi sza-
kon végeztem, s ott tanultam anatómiát, 
ezt most remekül tudom hasznosítani 
ebben a munkában, s szerintem rendkí-
vül fontos, hogy egy táncoktató figyel-
jen oda főleg a gyerekek fizikai adottsá-
gaira, hiszen nem vagyunk egyformák. 

-Ha már itt tartunk, mi a véleménye 
a mai gyerekek, fiatalok edzettségéről, 
mozgáskultúrájáról? Az önhöz kerülők-
nél mit kell elsősorban fejleszteni? 
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-Én úgy vélem, hogy az edzettséggel 
nem lenne baj, talán inkább egy kissé 
túlterheltek mind testileg, mind szelle-
mileg. De legtöbbjük bátrabb, talprae-
settebb, mint a korábbi korosztályok 
tagjai, és nagyobbak az elvárásaik ön-
magukkal szemben, ami szintén jó. 

-Térjünk vissza még a fellépésekre, 
amelyek szinte mindig örömteli ese-
ménynek számítanak egy közösség életé-
ben, ugyanakkor felérnek egy komoly 
edzéssel és alkalmat adnak bizonyos 
megmérettetésre is. 

Van-e lehetőségük versenyeken, ta-
lálkozókon való részvételre? Van-e 
egyáltalán ebben a műfajban versengés 
a csoportok között? 

-Inkább csak az aerobikon belül van, 
ott még világverseny is. Bevallom, ne-
kem is van néhány tanítványom, akiket 
majd versenyeztetni szeretnék, persze 
csak ha ők is kedvet éreznek hozzá, mert 
ezek egyéni versenyek, s úgy. mint az 
élsportban rengeteg áldozattal, kitartás-
sal és kemény munkával járnak, bár a 
sikermindenért kárpótolja az embert. 

-A szeptemberi évadnyitó műsoruk 
remekül sikerült, ún. saját koreográfia is 
szerepelt benne, 

-Igen, nagyon ügyesek voltak a lá-
nyok (sajnos fiú kevés van köztünk), 
egypáran teljesen profi módon, maguk 
állították színpadra a szóló vagy párosan 
előadott számot. A közönség nagytaps-
sal jutalmazta a gyerekek produkcióját, 
ami számomra is elismerést jelent. Itt is 
szeretném megköszönni a gyerekek 
lelkes munkáját, a szülők és az eddigi 
szponzorok segítő támogatását. 

-Én pedig kívánok a táncklubnak to-
vábbi sok közös sikert, Önnek pedig szép 
eredményeket a munkájában és a tanu-
lásban! 

F. K. I. 

SPORT 
Ezüstérmes a Kölcsey Ált Iskola fiú 
magasugró csapata a diákolimpia 

országos döntőjén 

Október 12-én Budapesten az UTE Atlétikai Stadionban, kellemes időjá-
rási viszonyok mellett, másfél ezer indulónál is több diák küzdött a III-IV-
V. korcsoportos csapatbajnokság országos döntőjén. 

Ez is azt mutatja, hogy a Nemzeti Atlétikai Program /NAP/ indításával 
az atlétikai életben új időszámítás kezdődött. Ezen a napon új versenyt in-
dítottak országos szinten a III. korcsoportos / 7-8. osztályosok / csapatbaj-
nokság formájában. / 6-6 fos magas-távol-súlylökő csapatok ill. 10x200 m 
váltóban. / 

Ebben a korcsoportban került meghívásra az ország legjobb 12 csapata 
közé a Kölcsey Alt. Iskola fiú magasugró és távolugró csapata. A végig 
szoros, centiméterekre menő küzdelemben a Kölcsey-s fiúk magasugrásban 
második, távolugrásban az ötödik helyen végeztek. 

Részletes eredmények: magasugró csapatverseny 
Kazincbarcika I. h. 150 cm 5fó/átlag 
T.miklós Kölcsey II. h. 149 cm 5fo/átlag 
Tiszaújváros III. h. 148 cm 5fó/átlag 

Csapattagok: Pozderka Péter 160 cm 
Szekeres Lajos 155 cm 
Csizmadia Barna 150 cm 
Pozderka Krisztián 140 cm 
Bagi István 140 cm 
Csányi Viktor 13 5 cm 

Távolugró csapatverseny 
T.miklós Kölcsey V. h. 495 cm 5fó/átlag 

Szekeres Lajos 541 cm 
Pozderka Krisztián 504 cm 
Bognár Miklós 489 cm 
Pozderka Péter 474 cm 
Bagi István 467 cm 
Ecsédi István 465 cm 

Felkészítő testnevelők: Berták István és Görömbei Zoltán 

SAKK-hírek 
Október 16-án harmadik alkalommal rendezett országos gyermek 
és ifjúsági sakkversenyt a megyei sakkszövetség. 
A törökszentmiklósi Sakk-klub három tehetséges fiatal sakkozót 
indított a versenyen. 
Mindhárman az „A" csoportban vettek részt, ahol harmincnyol-
can indultak. 

Eredményeik: 7. Tekse Balázs 
17. Bálint András 
22. Pató Mihály 

Mindhárman a Bethlen Gábor Református Altalános Iskola ta-
nulói. 

Megyei I. osztályú 
csoportbajnokság 

1. forduló: Martfu-Törökszentmiklós 7: 3 
2. forduló: Törökszentmiklós-Túrkeve 6,5:3,5 
Csapatunkból Dancza János, Bencsik Péter, 
Tünner Elemér és Kristóf Pál játszottak a leg-
eredményesebben . 

Simon Zoltán 



16 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1999. november 

A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
8 : 56/390-676 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 08.00: Hírek (óránként) 08.00: Hírek (óránként) 08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 08.05: Könnyűzene 08.05: Könnyűzene 08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés lapozgató 09.20: Zenés nosztalgia műsor 09.20: Lemezbemutató 09.20: DJ. Service (ism.) 
11.20: Önkormányzati fórum (ism.) 10.20: Extra (ism.) 12.05: Könnyűzene 11.15:Szentmiklósi kaleidoszkóp(ism.) 
12.05: Könnyűzene 11.20: EXTRA 14.05: Sztárzene 12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 12.05: Könnyűzene 16.05: Popzenei válogatás 14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 14.05: Sztár zene 17.15: Szentmiklósi kaleidoszkóp 16.05: Popzenei válogatás 
17.30: BBC hírek 16.05: Popzenei válogatás 19.00: BBC hírek 17.30: BBC hírek 
18.20: EXTRA 17.30: BBC hírek 19.50: Esti mese 18.20: Hasznos tanácsok 
19.50: Esti mese 17.35: Ifjúsági Híradó 20.20: Slágerparádé 19.00: BBC hírek 
20.20: Újdonság magnósoknak! 19.50: Esti mese 22.05: Könnyűzene 19.50: Esti mese 
22.05: Könnyűzene 20.20: Lemezbemutató (DJ. Service) 24.00: Klasszikusok 20.20: Kívánságműsor 
24.00: Klasszikusok 22.05: Könnyűzene 01.00-06.00: Könnyűzene 22.05: Könnyűzene 
01.00-06.00: Könnyűzene 24.00: Klasszikusok 

01.00-06.00: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Péntek 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránkált) 
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: Könnvűzene 

Szombat 
07.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek (óránként) 
09.05: Könnyűzene 
10.20: Danceparty 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztárzene 
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: Magyaj 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: Könnyíízene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

Gyógyszertári 
ügyelet 

Nov. 13-14. Kígyó Patika 
Kossuth út 83. 

Nov. 20-21. Fontana 
Kossuth út 125. 

Nov. 27-28. Fehérkereszt 
Almásv út 2. 

Dec. 4-5. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

Dec. 11-12. Szentháromság 
Kossuth út 171. 

HALOTTAINK 
Szeptember 27-től november 5-ig 

Dezső Lajos (58 éves), Nagy Sándor (59 éves), Makra Dezső 
Sándor (63 éves). Bojtok Józsefné Földi Erzsébet (58éves)? 

Özv. Vatai Kálmánné Nyemecz Róza (90 éves), Vas Gábor 
(100 éves), Ratkai Dezsőné Cseppentő Etelka (80 éves), 
Földvári Zsigmondné Bana Ilona (69 éves). Szabó Imre (92 
éves), Horváth Zoltán Béla (53 éves), Nagy Eszter (92 éves), 
Özv. Dankó Józsefné Sinka Eszter (79 éves), Fehér László 
(41 éves), Fátyol János (72 éves), Dikó Lajosné Bacsa Er-
zsébet (65 éves), Jankovics Margit (75 éves), Mihály Ferenc 
(61 éves), Polgár István (70 éves), Kocsi Sándor (69 éves), 
Szabó Sándor (60 éves), Bussay Gábor (72 éves), Juhász 
Tóth János (85 éves), Bartus Béla (68 éves), Balpataki Béla 
(46 éves), Görög Józsefné Balázs Erzsébet (79 éves), Busái 
András (69 éves), Sándor László (64 éves), Papp János (63 
éves), Szécsi Imre (56 éves), Gál János (44 éves), Id. 
Szikszai Lajos (67 éves), Ajtai István (57 éves), Bohács 
Lajos Tibor (73 éves), Rajt György (58 éves), Özv. Kiss 
Imréné Sári Ilona (76 éves), Özv. Dér Mátyásné Sebők Mar-
git (89 éves),Özv. Fejes Tóth Mihálvné Németh Ilona (81 
éves),Polyik János (55 éves), Özv.« Szabó Sándorné Jakab 
Piroska (78 éves), Nagy István (79 éves), Sáros Istvánné 
Rabi Ilona (62 éves), Kövér Mihály (86 éves), Földes Imréné 

TEMETKEZES 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 
A szomorú hírrő% ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal, 

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

A hűtés csak nálunk díjtalan! 

P Ó S T A B T Ü Z L E T E I : 
Kossuth L út 184. Tel. 394-115 

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. 

Subic Erzsébet (61 éves), Gál Lajosné Tóth Rozália (91 éves), 
Soltész Lajos (65 éves), Pozderka Sándor (73éves).Komáromi 
József (59 éves), Özv. Szarvas Istvánné Tóvizi Anna 
/Tiszapüspöki/ (75éves), Csörgő Sándorné Szőke Margit 
/Tiszapüspöki/ (62 éves), Benedek Mártonné Vincze Julianna 
/Tiszapüspöki/ (87 éves). Nóvák Ferenc /Tiszapüspöki/ (62 
éves), Özv. Cserven Józsefné Tóth Jusztina /Tiszapüspöki/ (68 
éves), Id. Baráth István /Óballa/ (88éves). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
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