
FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

Karinthy Frigyes: Nihil 
Én mondtam: mindent abba kell hagyni: 
A művészetnek ne legyenek korlátai -

Se ütem, se vonal, se szín. 

Vagyis az a művészet, amit az ember gondol, 
És ha nem gondol semmit, az is művészet -

És ha csak érez valamit, az is művészet 
És ha neked nem, hát nekem. 

És ha neked ez nem képez művészetet 
Kedves Ernő: hát akkor nem művészet -

Nem is az a fontos, hogy művészet-e 
Vagy sem; - nem az a fontos. 

És ha ez nem művészet: hát nem az, 
De akkor nem is kell művészet -

Mert az a fontos, hogy figyeljenek 
Az emberek és jól érezzék magukat. 

Kölcsey 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt. Ennek tiszteletére lett ez a nap a Magyar Kultúra 
Napja. A magyar kultúráé, melybe népszokásaink éppúgy beletartoznak, mint történelmi hagyományaink, 
jelképeink, ereklyéink, legalább annyira, mint műkincseink, és amelyet évszázadokon át mindig is a mű-
vészek - írók, költők, zeneszerzők, festők, építészek és szobrászok - képviseltek leginkább, mind a hazai, 
mind a külföldi kultúrára éhes közönség számára. 

Lapunk tartalmából: 
Tájékoztató a gyermekek utá-
nijuttatásokról 
2. oldal 

Okmányiroda tájékoztatója 
2. oldal 

Rendőrségi hírek 
7. oldal 

Folytatás a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium által kiírt Kistérségi 
Vidékfejlesztési Terv elkészítéséről, az 
Európai Unió által felajánlott SAPARD 
támogatási program előkészületeiről 
4-6. oldal 

Török világ Bala/Török/szentmiklóson 
8. oldal 

„... Mondd, meddig tart az ünnep... 
9. oldal 

Olvasóink írták-
W. oldal 

Atlétika egy 
alföldi vá-
rosban 
12-14. oldal 

XI. évfolyam 1. szám 2000. január ÁRA: 50,- Ft 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Az önkormányzat december 16-i ülésén került a képvise-

lő-testület elé a Jászkun Volán Rt. előteijesztése, melyben 
javasolta a helyi autóbusz-közlekedési díjtarifák, valamint 
a pótdíjak változását. A javaslatot a testület elfogadta. így 
január l-jétől a közlekedési díjak az alábbiak szerint alakul-
nak: 

vonaljegy: 63 Ft 
egyvonalas havi bérlet: 1399 Ft 
összvonalas havi bérlet: 1845 Ft 
tanuló és nyugdíjas havi bérlet: 599 Ft 

* * * 

A képviselő-testület rendeletet alkotott az iparűzési adó-
ról, mely 2000. jan. l-jétől lépett érvénybe. Eszerint az adó 
mértéke az adóalap 1,7%-a, italforgalmazás esetén az adóalap 
2%-a. 

* * # 

1992. jan. 1-jei hatállyal került bevezetésre a kommunális 
adó, melynek összege Törökszentmiklóson eddig 1500 Ft 
volt. Ez az összeg azonban nem elég a 2000. évi feladatok 
megoldására. Pedig fontos pl. a csapadékvíz-elvezető hálózat 
kiépítésének folytatása, melyhez a testület címzett támogatási 
igényt nyújt be, de ehhez 73 millió forint saját erőnek meg 
kell lenni. A kötelező szemétszállítás átvállalt szolgáltatási 
díja is kb. 40 millió forint. 

Ezeknek a problémáknak a megszüntetése összlakossági 
érdek is. Ezen kívül az önkormányzat megoldásukra egyedül 
nem képes. Ezért vált szükségessé a kommunális adó emelé-
se, amely 2000. jan. l-jétől adótárgyanként 9000 Ft. 

TAJEKOZTATO 
Az anyasági támogatás egyszeri juttatás. Ebben az évben ez 
az összeg 24 900 forint. Erre az összegre azok a nők tarthat-
nak igényt, akik a terhességük ideje alatt legalább négy alka-
lommal terhesgondozáson vettek részt. (Koraszülés esetén 
legalább egyszer.) 

— • — • — 

A terhességi- gyermekágyi segély (gyás) annak jár, aki a 
szülést megelőző két évben legalább 180 napig és a szülés 
idején is biztosított volt. A gyás a szülési szabadság idejére 
(mely 168 nap) jár, összege a napi átlagkereset 70%-a. 

— • — • — 

2000. január l-jétől visszaállították új formában a gyermek-
gondozási díjat (gyed). A gyermek kétéves koráig jár, kere-
setarányos, de mértéke nem haladhatja meg az 50 000 forin-
tot. A gyás letelte után veheti igénybe az az anya vagy apa, 
aki az igény bejelentését megelőző 2 éven belül legalább 180 
napig biztosított volt. A folyósítás alatt az ellátás összege nem 
változik, de személyi jövedelemadót és 8%-os nyugdíjjárulé-
kot kell fizetni utána. Emellett azonban a gyermekek utáni 
adókedvezmény jár. 

— • — • — 

A családi adókedvezmény a gyermekek után járó adóked-
vezmény, amit ez év január l-jétől a szülők akkor vehetnek 
igénybe, ha legalább egyikőjük személyi jövedelemadót fizet. 
Egy és két gyermekre a kedvezmény gyermekenként havonta 
2 200 forint, 3 vagy több gyermekre 3 000 forint. Súlyosan 
fogyatékos gyermek esetén ez az összeg 3 400 forint. 

OKMÁNYIRODA TÁJÉKOZTATÓJA 
2000. JANUAR l.-TOL A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÉS 
OKMÁNYIRODÁKBAN IGÉNYELHETŐ! Polgármesteri Hivatal Törökszentmiklós. 

LAKCIM-IGAZOLVANY AZ 

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY 
IGÉNYLÉSE: 
2000. január 1.-től azok az állampolgárok igényelhetik 
az új típusú személyazonosító igazolványt, akiknek a 
személyi igazolványa ez évben lejár. Az igényléseket a 
lejárat előtt 60 nappal lehet benyújtani. 

AZ IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES: 
- a lejárt személyi igazolvány 
- 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi 

kivonat 
- 1500.- Ft illetékbélyeg 
- valamint az adatokban bekövetkezett változásokat 

igazoló okiratok. 
2000. januártól nem kötelező kiváltani a személyi 
azonosító igazolványt, amennyiben az állampolgár 
rendelkezik más személyazonosításra alkalmas ok-
mánnyal. /pl. útlevél/ 

ILLETÉKMENTES A MÁS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 
OKMÁNNYAL NEM RENDELKEZŐ 

14. életévet betöltő polgár első állandó személy-
azonosító igazolványa, ha azt annak a naptári év-
nek végéig kéri, amelyben a 14. életévét betölti 

- 70. életévét betöltött polgár állandó személyazo-
nosító igazolványa. 

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY EL VESZTESE ESETEN 
HA MÁS SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS 
OKMÁNNYAL NEM RENDELKEZIK SZÜKSÉGES: 
- 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat 
- 1500.- Ft illetékbélyeg amennyiben az állandó személyi igazol-

vány kiadható. Ha ideiglenes személyi igazolvány kiadására ke-
rül sor, akkor további 1500.- Ft illetékbélyeg 

- valamint az adatokban bekövetkezett változásokat igazoló ok-
iratok. 

AKINEK A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYA 2000. 
DECEMBER 31. UTÁN JÁR LE AZOK AZ ÁLLAMPOLGÁROK 
AZ ALÁBBIAK SZERINT IGÉNYELHETIK AZ ÚJ OKMÁNYT: 
- 2001. január 1-től, ha a személyazonosító igazolvány érvényes-

ségi ideje 6 év, 
- 2002. január 1-től, ha a személyazonosító igazolvány érvényes-

ségi ideje 15 év, 
- 2003. január 1-től, ha a személyazonosító igazolvány érvényes-

ségi ideje határidő nélküli. 

Lakcímigazolvány kiállítása akkor történik, ha új személyazonosító 
igazolvány kiállítására kerül sor, vagy megváltozik a lakcíme. A 
lakcímigazolvány a lakóhelyet hivatott igazolni. A lakcímigazol-
ványt mindenki postán kapja meg. 

Polgármesteri Hivatal 
Törökszentmiklós 

Dr. Varga Imre jegyző 
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Tájékoztató 
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetésekről. 

Tisztelettel tájékoztatjuk az ügyfeleinket, 
hogy 2000. január l-jétől az adózás rendjéről 
szóló 1990. évi XCI. törvény /Art./ módosította az 
önkormányzati adóhatóságok által működtetett 
adók nyilvántartását. 

Ettől az időponttól az adózónak adónként kü-
lön számlára kell teljesítenie az adóbefizetéseket, 
és külön számlára valamennyi adónemre fizeten-
dő bírságot, illetve külön a késedelmi pótlékot. 

Az adóbeszedési számlák megnyitása meg-
történt, a készpénz átutalási megbízások /csekkek/ 
kigyártása folyamatban van, a nyomdák átfutási 
idejétől függően tudjuk az Önök rendelkezésére 
bocsátani. 

A fenti változások Törökszentmiklós vonat-
kozásában a 
- magánszemélyek kommunális adóját és a 
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem 

utáni adót érintik 
A befizetések zavartalansága érdekében ez 

esetben még felhasználhatók az eddig forgalom-
ban lévő - de megszűnő - adóbeszedési számla-
csekkek 2000. június 30-ig, majd onnan átveze-
tésre kerülnek a megfelelő adószámlákra. 

Az így befizetett adók teljesítettnek tekinten-
dők. 

Nem érinti a számlamódosítás a gépjárműadó 
befizetéseket, a helyi iparűzési adót és az adók 
módjára behajtandó - idegen - tartozások befize-
téseit. 

Az Art. módosítása mellett a helyi adókat sza-
bályozó önkormányzati rendeletek is módosításra 
kerültek /ezek kihirdetése a helyben szokásos 
módon már megtörtént/. 

A magánszemélyek kommunális adójánál és 
az iparűzési adónál adótétel összegét érintő válto-
zást jelentenek a módosítások, ezért valamennyi 
érintett adózót határozattal értesítünk a kommu-
nális adó fizetési kötelezettségéről, valamint 
mellékeljük az új befizetési csekket. 

Az iparűzési adó változásáról külön tájékoz-
tatót küldünk, mely a bevallással és fizetésekkel 
kapcsolatos teendőket ismerteti. 

A gépjárműadóban változás nem volt, az adót 
az előző évben közölt összeggel a gépjárműadó 
beszedési számlához tartozó, már forgalomban 
lévő csekken kell rendezni minden külön értesítés 
nélkül. 

Csekkek ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal 109. sz. irodájában átvehetők. 

Az adót a szokásos módon két egyenlő rész-
letben kell megfizetni, 

2000. március 15-ig, illetve 
2000. szeptember 15-ig. 

Kivételt képez - csak ebben az évben - a 
kommunális adó első félévi részlete, mely a 
számlaváltozások és a kiértesítések technikai 
lebonyolítása miatt késedelmi pótlék nélkül 

2000. június 30-ig fizethető. 

2000. január l-jétől az alábbi számlaszámokra fizethetők az önkor-
mányzat által kezelt adók: 

magánszemélyek 
kommunális adója: 

helyi iparűzési adó: 

termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó: 

gépjárműadó: 

adók módjára behajtandó 
egyéb, idegen tartozások pl. 
/csatornatárs., érdekelt, hj./: 
mulasztási bírság, önellen-
őrzési pótlék, adóbírság: 

késedelmi pótlékok, 
/adópótlékok/: 

Megszűnésre kerülő számla: 
átmenetileg 2000. június 30-ig 
használható kommunális adóra. 

11745066-15409364-02820000 
Törökszentmiklós Város Önk. 
Msz. Kommunális adó besz. szia. 
11745066-15409364-03540000 
Törökszentmiklós Város Önk 
Iparűzési adó beszed, számla 
11745066-15409364-08660000 
Törökszentmiklós Város Önk 
Termőföld bérb. szárm. jöv. adó 
11745066-15409364-08970000 
Törökszentmiklós Város Önk 
Gépjárműadó beszed, számla 
11745066-15406364-0880000 
Törökszentmiklós Város Önk 
Idegen /egyéb/ bevételek szia. 
11745066-15409364-03610000 
Törökszentmiklós Város Önk. 
Bírság számla 
11745066-15409364-03780000 
Törökszentmiklós Város Önk. 
Késedelmi pótlék számla 

11745066-15409364-08590000 
Törökszentmiklós Város Önk 
Adóbeszedési számla 

Kéljük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adófizetéseiket határidőben szí-
veskedjenek teljesíteni, a befizetési csekkek felhasználásánál vegyék 
figyelembe a változásokat, és az adójukat a megfelelő számlára fizessék 
be. 

Törökszentmiklós, 2000. január 15. 

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 
Adóhatósága 

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! 
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Az előző szám 4. oldalán megjelent TÁJÉKOZTATÓ folytatása. 

Miért támogatja az EU a régióit? 
Az EU felfutása miatt vonzó a csatlakozni vágyó országok 
számára. Azonban már a jelenlegi összetétel mellett is ko-
moly területi különbségek mutatkoznak Például az egy főre 
jutó bevétel Hamburgban az Alentejói (Portugália) érték 
négyszerese. A munkanélküliség, képzés és szakképzés, 
infrastruktúra rendszerek kiépítettsége, a kutatás és tech-
nológiai színvonal terén is nagy különbségek vannak. 
Amennyiben az Unió több kíván lenni egy szabadkereske-
delmi övezetnél, meg kell próbálnia ezeket a különbségeket 
csökkenteni. A világpiaci versenyképesség is figyelembe 
veendő szempont, mivel a fejlesztésekben való lemaradás a 
növekedést akadályozó tényező, aminek következménye-
ként az Unió nem használná ki maximálisan a gazdasági és 
emberi erőforrásait. 
Ezen okok miatt különösen fontos a gazdasági és szociális 
kohézió. 
1989 óta ez a politika határozza meg a Strukturális Alapok 
működését. E politika eredménye, hogy az Alapokból 
származó támogatások elsőbbséget élvező fejlesztési célki-
tűzésekre koncentrálnak, mely célkitűzések az Európai 
Bizottság és a Tagállamok nemzeti és regionális hatóságai 
együttműködésével kerülnek meghatározásra. 
A Kohéziós Alap 1993-ban létesült a négy legszegényebb 
tagország további megsegítésére. Az 1994-99 programozási 

A területfejlesztés feltételei 

periódusban a kohéziós politikát 170 milliárd ECU szolgálja. 
Jóllehet ez nagy összeg (a Közösségi költségvetés harmada) 
távolról sem elég a felmerülő igények fedezésére. A következő 
bővítés ebben a tekintetben példa nélküli kihívást jelent. A 10 
Közép-Kelet Európai ország az Unió egy főre jutó GDP átlagá-
nak 30%-ával messze el van maradva a legfejletlenebb Tagál-
lamoktól is. Egy 26 Tagállamból álló Unióban az egy főre jutó 
GDP a jelenlegi értéknél 15%-kal lenne alacsonyabb. 

A következő évszázad kihívása 
A 2000-es évet követően az Unió folytatja a jelenleg legelmara-
dottabb régióinak támogatását, miközben előkészíti a 26 Tagál-
lamú Unió strukturális politikáját, és azonnal megkezdi a pályá-
zó országok felkészülését támogató segítségnyújtást. 1997. július 
16-án az Európai Bizottság elfogadta az Agenda 2000 doku-
mentumot, mely a fenti kihívásoknak való megfelelésre ad ja-
vaslatot. 
Amennyiben 2000-06-ig teijedő periódusban az Unió fenntartja 
a közösség GDP-jének 0,46%-át kitevő 1999-es befizetési szin-
tet, a Strukturális Alapok forrásai 30%-kal 275 mrd ECU-re 
nőnek, melyből 45 mrd ECU a csatlakozó országok támogatását 
szolgálná (a teljes összeg 16,4%-a). Az Alapok 1998-ra tervezett 
reformja a koncentráció fokozását, a támogatások hatékonysá-
gának növelését és az eljárások egyszerűsítését is célozza. 

Közép-Kelet Európa országaiban hagyományos központi 
tervezés okán nem alakultak ki a strukturális politika 
alapvető adminisztratív szervezetei és költségvetési forrá-
sai. A növekvő munkanélküliség, és a gazdasági változá-
sok regionális hatásai azonban folyamatosan arra ösztö-
nözték ezeket az országokat, hogy közvetlen (elmaradott 
területek támogatása), vagy közvetett (például kis és kö-
zépvállalkozások támogatása) területfejlesztési eszközöket 
hozzanak létre. 
Mindeddig egyedül Magyarország alkotott a regionális 
politikát és a területrendezést szabályozó törvényt, de a 
hatáskörök decentralizálása még hátra van. Hasonló tör-
vényeket készítenek elő Csehországban, Romániában, 
Szlovéniában és Bulgáriában. Lengyelország és a Balti 
országok is hamarosan felkerülnek erre a listára A többi 
országban csupán jogi érvénnyel nem rendelkező irányel-
veket fogalmaznak meg. Majdnem minden országban 
megtalálhatók azonban a területrendezés csirái, melyek 
számos esetben regionális politikává bővíthetők. 
A csatlakozó országoknak a belépéséig tartó időszakban el 
kell sajátítaniuk az Unió strukturális politikájának alkal-
mazását az előcsatlakozási támogatások használatán ke-
resztül, mely eszközök megismerése egyben hozzásegíti 
őket a közösségi jogharmonizáció sikeres teljesítéséhez, 
illetve segíti elkerülni a nemzeti és Európa szintű támo-
gatási politikák közötti feszültségek kialakulását. 
Ezek a fejlesztések határozott politikai vélemény formálá-
sát jelentik majd, mind a strukturális politika alapirányait, 
mind a nemzeti és regionális célok szoros kapcsolódását 
tekintve. A változások érinteni fogják továbbá a közszol-
gálati rendszerek (különösen azok költségvetési eszközei-

nek) modernizációját, decentralizált irányítási rendszer bevezeté-
sén keresztül. 
Politikai lehetőségek 
Ciprus kivételével területi prioritások meghatározása számos 
nehézségbe ütközik: 
• A problémák által sújtott területek nagy kiteijedése, melyek 

az országok nagy részét lefedik; az országok felét, háromne-
gyedét, vagy akár a főváros kivételével az egész országot. 

• Egyes kis területű országok (Ciprus kivételével) esetében a 
differenciált területfejlesztési politika kifejlődésére nincs le-
hetőség. 

• Az igényelt támogatások hatalmas összegei (különösen a 
nagy infrastruktúra beruházások esetében), minek következ-
tében a támogatások nagy része nem kerül regionális szintű 
differenciálásra. 

A Közép-Kelet Európai országokban a belső egyenlőtlenségek 
felszámolása a csatlakozó államok általános fejlettségi szintjének 
az EU átlaghoz való közelítése részeként kell formát öltsön. Vég-
eredményben három területi szintet lehet megkülönböztetni: 
1. Nemzeti szint, ahol a Közösségi támogatás az ország legfej-

lettebb politikájára és eszközeire építhet. 
2. Nemzetek közötti szint, ahol az Unió közös politikái érvénye-

sülnek (közös agrárpolitika, közös közlekedéspolitika, stb.) és 
ahol a Közösség határon átnyúló és nemzetek közötti együtt-
működést elősegítő támogatásai működnek. 

3. Regionális és helyi szint, ahol a növekvő és politikai feszült-
ségeket okozó országon belüli belső különbségek csökkentése 
a cél. A beavatkozások módszereit az adott ország sajátságai-
nak figyelembevételével kell kialakítani. 

Ciprus esetében az 1974-ben keletkezett belső feszültségek nyo-
mán keletkező regionális különbségek csökkentése kap prioritást, 
melynek értelmében a támogatásokat a sziget legelmaradottabb 
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térségeire kell koncentrálni, ami egyben a politikai meg-
oldásban való közreműködést is jelenti. 

Az ügyvitel egyszerűsítése 
Majdnem minden közép-kelet európai ország hozzákez-
dett a közigazgatás reformjához, mely minden valószínű-
ség szerint mélyreható változásokat hoz majd az igazgatá-
si rendszer szerkezetében. Az is várható, hogy a reform 
kapcsán a felelős köztisztviselők is felkészülnek a Struktu-
rális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásainak mene-
dzselésére. 

A nélkülözhetetlen alapfeltételek 
A csatlakozásra váró országok három, jelenleg még hi-
ányzó területen kell megfelelő intézmény- és eszközrend-
szert kialakítsanak: 
• Szűk értelemben vett regionális politika, melynek 

költségvetési forrásai megfelelőek, a pénzügyi eszkö-
zei alaposan megtervezettek, köztisztviselői kara 
megerősödött stb. 

• A tárcaközi együttműködés megfelelő keretei; a 
fejlesztések megtervezésénél és a társfinanszírozási 
rendszerek esetében tisztázni kell a különböző mi-
nisztériumok (közlekedési, környezetvédelmi, ipari, 
mezőgazdasági, szociális ügyek) szerepkörét. 

• A helyi és regionális hatóságok bevonása, minek 
gyakorlata nem kialakult, és jelenleg híján van a 
szükséges forrásoknak és gyakorlatnak 

Ezeken a területeken természetesen csak fokozatos előre-
lépést lehet elképzelni. Mindazonáltal Spanyolország és 
Portugália példája azt mutatja, hogy a központi kormány-
zatok - kellő felkészülés idő és a szükséges technikai 
segítségnyújtás biztosítása után - meglehetősen rövid idő 
alatt képesek tudnak lenni a Strukturális Alapok kezelésé-
vel kapcsolatos felelősségi körök megfelelő rendszerének 
kiépítésére és mozgósítására. 

Költségvetési kérdések 
Két fontos költségvetést érintő probléma vár megoldásra. Az 
egyik mennyiségi jellegű: a nemzeti társfinanszírozás biztosítása 
annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok forrásai lehívhatók 
legyenek. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem vilá-
gos, hogy mikor és hogyan kerül megoldásra ez a probléma. 
A másik probléma minőségi jellegű: a közép-kelet európai orszá-
gokban megindult reformoknak módszertani fejlesztéseket is 
ösztönözniük kellene, a jelen Tagállamokban működő eljárások és 
monitoring rendszer, valamint speciális regionális politikai eszkö-
zök meghonosításán keresztül. Jóllehet Magyarországon, Bulgári-
ában és Szlovéniában területfejlesztési alapok állnak kiépítés alatt, 
figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek az alapok, illetve később a 
Strukturális Alapok megfelelően kerülnek-e felhasználásra. 
Természetesen a változások hatásainak megjelenéséhez még sok 
időnek kell eltelnie, de az feltételezhető, hogy a csatlakozás idő-
pontjáig minden jelentkező ország rendelkezni fog a szükséges 
költségvetési és pénzügyi eszközökkel. A tét elég nagy ahhoz, 
hogy a Közösségi Támogatások feltételeinek való megfelelésre 
ösztönözze az érintett hatóságokat. 

A helyihatóságok 
Általánosan elfogadott nézet, hogy a helyi hatóságok kulcsszere-
pet játszanak a területfejlesztésben, különösen a kis- és középvál-
lalkozásoknak nyújtott támogatások, helyi fejlesztési programok 
és a partnerség megteremtése területén. 
Ezen a területen mégis lassú az előrehaladás. A központi kor-
mányzatnak gyakran nincsenek megfelelő szakértelemmel rendel-
kező hivatalnokai, akiken keresztül biztosítva lenne a hatóságok 
szerepvállalása a programok menedzsmentjében. A túl korai, vagy 
az elégtelenül megszervezett decentralizáció károsnak bizonyul-
hat. Ezekre a kérdésekre minden országnak egyénileg kell megta-
lálnia a megfelelő választ a belépés időpontjáig. A Közösség 
nézőpontjából azt a praktikus kérdést kell megfontolni, hogy az 
egyes országok regionális hatóságai, illetve választott szervezetei 
alkalmasak-e a Strukturális Alapok támogatásainak kezelésére. 

Csatlakozás előtti segélyek 
Az EU soron következő bővítése figyelemre méltó lesz, 
egyrészt a 11 csatlakozásra váró ország gazdasági és szoci-
ális problémái, másrészt az országok alapvető regionális 
politikájának gyakorlatilag teljes hiánya folytán. 
Ez azt jelenti, hogy akárcsak az új német tartományok ese-
tében a Közösségi támogatás kéz a kézben halad a támoga-
tási politikák megismerésével. Azonban az új német tarto-
mányokkal és a korábbi bővítésekkel ellentétben most elő-
ször kerül sor a csatlakozás előtt álló országok támogatásá-
ra a 2000-től életbe lépő speciális strukturális eszközökön 
keresztül. 
Az Agenda 2000-ben az Európai Bizottság javaslatokat tett 
a csatlakozás előtti segélyekre vonatkozólag. 
A jelentkező ország a Közösségi strukturális politikája való 
integrálódása soklépcsős folyamaton keresztül valósul meg. 

2000-ig: 
A Közép-Kelet Európai országokkal való pénzügyi és mű-
szaki együttműködés folytatása az 1989-ben kezdődött 
Phare program keretében. A Phare program céljai a csatla-
kozásra váró felkészülés jegyében újrafogalmazásra kerül-
tek. 
A Phare program 1997-99 között már a strukturális politika 
alkalmazását elősegítő speciális jogi és adminisztratív fel-
készülést nyújt a Közép-Kelet Európai országoknak. 

2000 és az adott ország csatlakozási időpontja között: 
A Bizottság által javasolt csatlakozás előtti strukturális támoga-
tások változatos projekteket fognak finanszírozni, melyek célja, 
hogy rajtuk keresztül a felelős szervezetek, gazdasági és szociá-
lis szereplők megismeijék EU támogatások felhasználásának 
módszereit. A támogatásoknak három pénzügyi eszköz szolgál 
forrásul: 
• az átalakuló Phare program, 
• a SAPARD program (csatlakozás előtti mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési speciális akcióprogram), 
• és az ISPA (csatlakozás előtti strukturális támogatás). 

A csatlakozás után: 
Az országok megkezdik a Kohéziós Alap és a Strukturális Ala-
pok teljes jogú felhasználását. 

A három csatlakozás előtti támogatási forma 
Az átalakuló Phare program. 
A 2000-2006-ig teijedő időszakban a Közép-Kelet Európai or-
szágokkal való Közösségi együttműködés fő eszköze a Phare 
program marad Az egyes országok csatlakozásának időpontjáig 
a Phare gyakorlatilag a csatlakozás után alkalmazandó Struktu-
rális alapok 1. célterületével megegyező fejlesztési területekre 
koncentrál. 2000 és 2006 között a Phare támogatás a jelenlegi 
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évi átlag 1 milliárd ECU-ről évente 1,5 milliárd ECU-re 
emelkedik. 
A SAPARD program (csatlakozás előtti mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési speciális akcióprogram) 
2000-től kezdődően ez az alap évente 500 millió ECU tá-
mogatást nyújt az agrár (a mezőgazdasági termelés és az 
élelmiszeripar modernizációja) és vidékfejlesztési célokra. 
Ez az új támogatási alap az EAGGF különböző elemeinek 
alkalmazásához jelent majd felkészülést. 
ISPA (csatlakozás előtti strukturális támogatás) 
2000 és a csatlakozás dátuma közötti időszakban az ISPA a 
jelenleg a 4 legszegényebb tagország felzárkóztatását segítő 
Kohéziós Alaphoz hasonló feladattal és irányelvekkel mű-
ködik majd. 
Az ISPA költségvetése a csatlakozó országok számára 
előirányzott 45 milliárd ECU-ből 7milliárd ECU-vel része-
sedik, évente 1 milliárdos részletekben. 
Az alap támogatásai segíteni szándékoznak a csatlakozó 
országokat a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktú-

rájuk EU standard szintre emeléséhez szükséges tetemes forrá-
sok előteremtésében. 

Csatlakozási Partnerség 
A jövendő Tagállamok integrációját elősegítendő a tagjelölt 
ország és az EU között a jogharmonizáció elérését nemzeti prog-
ramon alapuló „csatlakozási partnerség" megkötése javasolt. 
A csatlakozási partnerség program prioritásai és időrendje közös 
megállapodásban kerülnek lefektetésre. A partnerség program 
egyik célja a 3 csatlakozás előtti támogatási eszköz szoros koor-
dinációjának biztosítása. Ez azt jelenti, hogy az ISPA által finan-
szírozott út és környezeti fejlesztések, valamint a SAPARD-ból 
támogatott mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok 
egyidőben nem finanszírozhatók a Phare-ból is. 
A különböző alapok működését meghatározó részletes szabályo-
zások később kerülnek meghatározásra. 
Az Unió regionális politikáján alapuló „csatlakozási partnerség 
programok" arra kell ösztönözzék a tagjelölt országokat, hogy a 
saját programjaik költségvetésének készítésekor vegyék figye-
lembe a Közösségi támogatásokat. 

Hogyan támogatja a fejlesztési programokat az unió a csatlakozás után 
Ez a fejezet az érvényben lévő szabályozásokon alapszik. 
A tagjelöltek csatlakozása után a Strukturális Alapok és a 
Kohéziós Alap működtetése az 1998-ban elfogadott új 
rendelkezések és pénzügyi keret alapján történik majd. A 
csatlakozó országok mindegyikének teljes területe a 
Strukturális Alapok 1. célterületévé válik (az egy főre jutó 
GDP Közösségi átlagának 75%-át meg nem haladó egy 
főre jutó GDP-vel rendelkező hátrányos helyzetű területek 
gazdasági támogatása). 

A Strukturális Alapok támogatási rendszere 
A csatlakozást követően az Európai Unió Strukturális . 
Alapjai területfejlesztési támogatást nyújtanak Ezek a 
támogatások alapvetően nem egyéni projekteket, hanem 
projektek és akciók több év alatt végrehajtott koordinált 
rendszerét, fejlesztési programokat támogatnak. Az önálló 
költségkerettel rendelkező fejlesztési programok számos 
együttműködő fél bevonásával készülnek: a Tagállam és 
megfelelő hatóságai, intézményei, az Európai Unió és más 
érintett szervek. 

Ki javasolja a programokat? 
A programokat minden esetben a Tagállam illetékes ható-
ságai kezdeményezik, majd - a program Bizottsági jóvá-
hagyása után - menedzselik is. 

Mi a programok eredménye? 
A programnak juttatott költségkeret helyi szinten végre-
hajtott beavatkozásoknak és projekteknek szolgál fedeze-
tül. A finanszírozandó beavatkozásokat a Tagállam ható-
ságai választják ki. Ennek értelmében azok, akik a Struk-
turális Alapok támogatását szeretnék elnyerni (helyi ön-
kormányzatok, szervezetek, vállalkozások, stb.) közvetle-
nül ezekhez a hatóságokhoz kell pályázzanak. 

Megváltoztathatók-e a programok? 
A támogatások felhasználását számos partner képviseleté-
vel felállított Monitoring Bizottság felügyeli. Indokolt 
esetben ezek a Bizottságok megváltoztathatják a program 
iránvelveit. 

Mi a partnerség lényege? 
Az Európai Unió részfinanszírozásával megvalósuló programok 
nem a központi tervezési és irányítási rendszerből származnak, 
hanem a partnerség elvén alapulnak. Ez az összes érdekelt fél 
közötti lehető legszorosabb együttműködést igényli az előkészü-
letektől a megvalósításig. A partnerség hatékony felelősség-
megosztást von maga után, a felelősséget a lehető legközelebb 
helyezve a gyakorlati végrehajtás szintjéhez, természetesen a 
meglévő politikai, közszolgálati és technikai jogkörök figyelem-
bevételével. 

Hogy születnek a döntések? 
A döntéshozási folyamat a programok függvényében eltérő. 
A leggyakoribb döntéshozatali forma a nemzeti kezdeményezésű 
program. Az új Tagállamokban e programok elfogadását meg-
előzi a Közösségi Támogatási Keret elkészítése, mely nagyobb 
területeket lefedő régiók közös stratégiájának meghatározását 
segítő keretdokumentum. 
Mindenek előtt a Tagállam ország benyújt egy fejlesztési tervet a 
Bizottságnak. A benyújtást követően az érintett felek tárgyalásai 
nyomán ebből a tervből formálódik ki a Közösségi Támogatási 
Keret, mely a gyakorlatban végrehajtott programok (operatív 
programok) alapjául szolgál. Az operatív programokat újra be 
kell nyújtani a Bizottságnak. A Bizottság javaslata alapján a jövő-
ben a projektek és beavatkozások a Tagállam saját hatáskörében 
készített programozási kiegészítőkben kerülnek részletezésre. 
Ekképp a Bizottság és a program menedzsmentjének feladatai 
tisztán elhatárolódnak, mikor is az előbbi a stratégia és prioritások 
helyességét garantálja, utóbbi pedig a részletekért felel. 
A Közösségi Kezdeményezésű programokat a Tagállam kezde-
ményezi a Bizottság által meghatározott irányelvek alapulvételé-
vel, a Bizottsággal történt konzultációt követően. E programok 
kiegészítik a nemzeti kezdeményezésű programokat, segítve azo-
kat a Közösség egésze által fontosnak ítélt problémák megoldásá-
ban. 

Tisztelettel: 
Együttműködési Társulás Tanácsa nevében: 

Sípos Zsigmond 
térségfejlesztési menedzser 

(Szerk. H. M.) 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
December 25-én éjszaka a 

fegyveraeki Kalóz discóba törtek be 
ismeretlen tettesek, akik a pince ablakán 
keresztül jutottak be az épületbe. Italokat 
és dohányárut loptak el, 32 ezer forint 
értékben. 

# 
December 28-án éjjel a helyi, Szé-

chenyi úti sörözőt „látogatták" meg 
ismeretlen személyek, akik a tulajdo-
nosnak több mint 30 ezer forint kárt 
okoztak. 

# 
Egy nappal később - szintén az éj-

szakai órákban - az egyik járőr az 
Ezeijó vendéglő ellenőrzése során betö-
rést fedezett fel. Az ismeretlen elkövető 
a nagykapun átmászva, az udvar felőli 
bejárati ajtóról a lakatot levágva jutott be 
a helyiségbe. Miután a vendéglőből 
semmit nem tulajdonított el, feltételez-
hető, hogy a közben megszólalt riasztó 
zavarta meg a tettes(eke)t. 

# 
December 30-án éjjel az egyik Szeg-

fű utcai ház garázsába törtek be, ahon-
nan gázrezsót, lefagyasztott húsárut és 
italféleségeket tulajdonítottak el. Az 
okozott kár 40 ezer forint. 

# 
Ugyanezen a napon a reggeli órák-

ban súlyos sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt a Kossuth út 300. számú 
ház előtt: egy helyi férfi kellő körülte-
kintés nélkül, féktávolságon belül lépett 
az úttestre, melynek következtében egy 
személygépkocsi elütötte. 

# 
Szilveszter napján az éjszakai órák-

ban a Dávid sörözőbe hatoltak be isme-
retlen tettesek, akik a játékgépet rongál-
ták meg, s magukkal vittek egy Szieszta 
gázmelegítőt, palackkal együtt. Az oko-
zott kár 35 ezer forint. 

Szintén ezen a napon észlelték a vá-
ros egyik üzemében, hogy ismeretlen 
személyek eltulajdonítottak három szá-
mítógépet és egy telefont. Az ügyben a 
rendőrség folytatja a nyomozást. A kár 
értéke 2 millió forint. 

# 
Január 1-én a hajnali órákban a Cim-

balmos úton parkírozó két autót feltör-
ték, amelyekből rádiósmagnókat loptak 
el. A kár 46 ezer forint. 

# 
Január 3-án a Táncsics lakótelep 

egyik épületének kerékpártárolójából két 
kerékpárt és egy kilométerórát loptak el 
ismeretlen elkövetők. A tettesek a laka-
tot lefeszítették, s magukkal vittek egy 
Nevada MTB és egy Tájfun típusú ke-
rékpárt, valamint egy harmadik kerék-
párról a kilométerórát. Az okozott kár 60 
ezer forint. 

# 
Ugyanezen a napon a hajnali órák-

ban a Kossuth téren lévő büfé riasztója 
jelzett az ügyeletre. A kiérkező rendőrök 
megállapították a betörés tényét, a helyi-
ségből - amelyikbe az ajtó kifeszítésével 
jutottak be - azonban ezúttal sem hiány-
zott semmi. Minden bizonnyal a riasztó-
hangja késztette a tolvajokat az „ered-
ménv nélküli" távozásra. 

# 
Január 3-án az esti órákban egy helyi 

lakos a Batthyány és a Pánthy út ke-
reszteződésében figyelmetlenül, a féktá-
volságon belül lépett az úttestre, ahol 
egy kistehergépkocsi elütötte. A balese-
tet szenvedett férfi sérülése nyolc napon 
belüli. 

# 
Január 4-én a Jókai úti Ifjúság ABC 

riasztója jelzett a központi ügyeletre, 
majd a Bohács Bt. diszpécsere ezt a 
rendőrségre jelezte, a járőrök betörést 

észleltek: a bejárati ajtó üvegét ismeret-
len személy betörte, de az üzletbe nem 
tudott bemenni. 

# 
A gyakori gépkocsifeltörések továb-

bi „áldozata" egy a Petőfi S. út 105 
számú ház előtt parkírozó személygép-
kocsi lett, január 5-én az esti órákban: a 
gépkocsiból ruhaneműket, valamint egy 
diplomata táskát - iratokkal együtt -
loptak el, 10 ezer forint értékben. 

# 
Egy nappal később egy Rózsa Sán-

dor úton lévő garázsba törtek be, majd 
az ott lévő személygépkocsiból a rádi-
ósmagnót akarták kiszerelni - sikertele-
nül. A rongálással keletkezett kár azon-
ban így is 20 ezer forint. 

# 
Január elején ismeretlen tettesek több 

nyilvános telefonfülkét megrongáltak és 
kifosztottak. Jan.6-án a Kelet, 7-én az 
Úttörő, 9-én a Fenyő, 10-én pedig a 
Rákóczi úton található készülékeket 
törték fel, majd a benne lévő pénzkazet-
tákat tartalmukkal együtt ellopták Min-
degyik bűncselekményt az éjszakai 
órákban követték el. A tettesek utáni 
nyomozást a rendőrség folytatja. 

# 
Feltehetően pénz után kutatott az az 

ismeretlen tettes, aki 8-án a Dózsa 
György úton lévő újságos pavilont fel-
törte, s mindössze két újságot vitt magá-
val. 

# 
Január 10-én röviddel éjfél után egy 

állampolgári bejelentés érkezett a kapi-
tányságra, mely szerint betörők jártak a 
Bacsó Béla úti élelmiszer boltban. A 
kiérkező járőrök a tettesek közül kettőt 
nyomban el is fogtak. 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk.) 
(H. M.) 

Földhasználók figyelem! 
Felhívjuk a tisztelt földhasználók figyelmét, hogy 2000. január 

01-től - az 1999. évi XLVm. törvény, valamint a 184/1999. (XII. 
13) Kormányrendelet alapján - a földhivataloknál földhasználati 
nyilvántartás bevezetésére kerül sor. 

A törvény rendelkezései szerint földhasználati bejelentőlapot 
köteles benyújtani a területileg illetékes földhivatalokhoz mindenki, 
aki 1 hektár földterületnél nagyobb termőföldet használ, függetlenül 
a földrészletek számától. Az a földhasználó, aki nem saját tulajdonú, 
vagy nem a vele közös háztartásban élő személy illetve közvetlen 
hozzátartozója (Ptk. 685 §. b. pontja) tulajdonát képező termőföldet 
használ, a bejelentőlap mellé csatolni köteles a haszonbérleti szerző-
dés egy eredeti és annyi másolati példányát, ahány földhivatal illeté-
kességi területén az általa használt termőföld elhelyezkedik. 

Aki szerződés alapján termőföldet használ, köteles a szerződés 
megkötésétől számított 30 napon belül a területileg illetékes földhi-
vatalhoz a szerződés egy eredeti és egy másolati példányát nyilván-
tartásba vétel céljából benyújtani. 

A 2000. január 1 előtt kötött haszonbérleti szerződések és föld-
használatok területileg illetékes földhivatalhoz történő bejelentésé-
nek határideje: 2000. március 31. 

Bejelentőlapot és bővebb felvilágosítást a területileg illetékes 
körzeti földhivatalok bocsátanak a földhasználók rendelkezésére. 

A földhasználat nyilvántartásba történő regisztrálása továbbiak-
ban az állami támogatások igénybevételének feltételét képezi. 

Fel kívánjuk hívni a tisztelt földhasználók figyelmét, hogy a 
szerződés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztókat a földhi-
vatal az 1994. évi LV. törvény 25/A §. (6) bekezdése alapján bírság-
gal fogja sújtani. 

A zavarmentes ügyintézés és együttműködés érdekében kéljük 
szíves megértésüket és a határidő pontos betartását. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Földhivatal 

7 
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Mohács után a török csak fokozatosan vette birtokába 
Magyarország mintegy egyharmadát A mi vidékünk is Szol-
nok feladása után, de ugyanabban az évben, 1552-ben jutott 
birtokába. Először hász-birtokként, majd a birodalom gazda-
sági gondjainak sűrűsödése miatt hűbérbirtok lett. Az előbbi 
az itt maradt lakosságnak nagyobb biztonságot jelentett, hi-
szen az adófizetőkre nagyon vigyázott, távlatiak voltak e 
tekintetben az érdekei. A hűbérbirtokos azonban nem tudta 
meddig marad a használatában, ezért gyorsan és kegyetlenül 
fizettetett az itt élő alattvalóival. Több adólista is ismert helyi 
vonatkozásban, amelyek jelentős részét a kunhegyesi születé-
sű Ágoston Gábor turkológus és történész fordította és tette 
közzé a megyei levéltár két évkönyvében. Újabban Hegyi 
Klára kutatásaival bővül az ismeretanyag. 

A Szentmiklósi nahije /adólajstrom/ először a birtok terü-
letét ismerteti: 
„... Három-határként ismert mocsár/tói/ a kengyeli részen 
lévő útig, onnét a Teneve/Tenyő?/-i részen lévő Bolósőr-
sziget nevű mocsárig, onnét a Kerekegyházi részen lévő Há-
rom út, ... nevű hármas elágazásig, onnét a kengyeli részen 
lévő Szegházáig ér, onnét Kengyel határán a Sótura/?/ nevű 
helyig, onnét a Vince-Ör liget határáig, onnét napkeletre a 
Liget ...nevű helyig, ami ott ... a Nagy Pol-i részen lévő 
Bődérlős/?/-ér, onnét a szenttamási részen a víz helyéig, onnét 
a ... három-ácsi/?/ nevű tónál ér véget. És onnét a Csorba 
nevű falu oldalán a Setér/?/ nevű helyig, onnét a Vedér/?/ 
nevű helyig, onnét Uragy/?/ határáig, onnét Torba/?/ határán a 
Kerek-sziget nevű helyig, onnét Csom-Bács/?/ ...ig, onnét a 
Suijánhalom nevű helyig, onnét a Balla-sziget nevű helyig, 
onnét Nagyfi/?/ határáig, onnét a Tisza partján lévő Körű falu 
határáig, onnét a Hódveröm/?/ nevű helyig, onnét a Tisza 
folyótól különálló Zaka/?/ nevű víz innenső partján ... nevű 
nagy tóig, onnét a ... ház nevű helyig, onnét a Hajas-ér/?/ 
nevű rétig, onnét a Sószik/?/-párkány nevű helyig, onnét a 
Hosszú-sziget/?/ /Hosszuszik/, onnét Karád-sziget /Karád-
szik/ nevű mocsárig ér, és onnét a Tisza vizénél véget ér." 

A leírásban az ismert és még több ismeretlen hely- illetve 
határnevek sora maradt ránk. A sok kérdőjel adódik abból is, 
hogy az arab nyelvű írás nem használ magánhangzókat, csak 
esetenként jelzéseket, meg aztán a helyi nevek a török adó-
összeíró számára ismeretlenek voltak, a bemondást is mellé-
értette, meg aztán a török és magyar hangállomány sem egye-
ző. Mindenképpen ki lehet venni e birtok elhelyezkedését a 
mai vizsgálónak Tájékoztat arról is, hogy ma már ismeretlen 
falvak is voltak környékünkön. Egyértelmű viszont a leírás-
ból, hogy a Tisza szabályozás előtti világáról van szó, amikor 
a határ jelentős része vadvízország. A helység fontosságára 
utal az, útelágazás, ami mindig is egyik többletértéke 
Bala/Török/szentmiklósnak. 

A demográfiai helyzet /népesség/: 50 adózó család. 37 
családnév, testvérrel, fiúval, egyik-másik többször is előfor-
dul. 
/Káról, Bencsi, Dámos, Akáni, Fekete, Szőke, Csapó, Őrs, 
Somogyi, Magyar, Lukács, Bakóc, Szántó, Dékán, Baksa, 
Konta, Soós, Kánya, Anbrus, Kalinka/?/, Túrós, Mátis, 
György, Galambos, Gyúró, Abonyi, Halászi, Csesze, Banya, 
Pásztor, Sutnya, Dáni, Simon, Királ, Elekös, Szecsen, 
Bikács./ Aligha a ma is előforduló családnevek elődeiről van 
szó, hiszen településünk többször teljesen elnéptelenedett, 
volt mikor másfél évtizedre. Alighanem véletlenszerű, hogy 

egy-egy késő utód mégis visszakerült 1720 után. A kereszt-
nevek sem idegenek a mai ember számára: 
/István, Imre, Mihál, Márton, Dimitre, Gergel, Jakab, Pál, 
Matiás, Sebestyén, Andrias, Benedök, Gáspár, Istók, Bálint, 
Petre, Lőrinc, Orbán, Tomas, Berta, Antal, Ferenc, Bódizsár, 
Lukács, Mártin, Kelemen, Bálás, Gyurka./ 
A Dimitre és a Petre hangzik csak idegennek, de ezek a nevek 
sem voltak ritkák nem távol a délvidékről. 
Adóztak a muszlimok is, az ő névsoruk: 
Mahmud bég, Sehszüvár, Báli aga, Sefr bég, Veli szpáhi, 
Juszuf aga, Qrudzs szerbülök, Ferhád szpáhi, Ali szertopcsi, 
Hüszein aga, Ömer, Memi szerada, Musza aga, Tor Ali 
szerada, Veli szerada, Muszed, Ibrahim aga, Piri szpáhi, 
Alisáh, Rizmán csausz, Halik bég, Musztafa Abdulah, Delál 
Dzsáfer, Ali bin Mehmed, Nalban Ali, Hasszán szerbülök, 
Memi bin Hüszejin, Dzsáfer bin Bajezid, Húszéin Abdulah, 
Veli Abdulah, Ali Abdulah, Ibrahim aga. 
Törökösödött délszlávok is szerepelnek, akik felvették az 
iszlám hitet: 
Radivoj, Radu Gergör, Iszlávi. 
Hogy milyen adókat szedtek illetve fizettek és mi után, azt a 
következő számban ismertetem. 

(Szabó Antal) 

A Helytörténeti Múzeum új nyitvatartási ideje: 
Kedd: 8-13-ig, 14-16-ig 
Szerda: 10-12-ig, 14-17-ig 
Csütörtök: 8-12-ig, 14-17-ig. 
Előzetes megbeszélés alapján más időpontban is. 

A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS 
VIDÉKE ÚJSÁG 

AZ ALÁBBI HELYEKEN 
KAPHATÓ: 

4. sz. Munkásbolt 
28. sz. Élelmiszerbolt 
34. sz. Napsugár ABC 
25. sz. Felüljáró ABC 
7. sz. Vegyesbolt 
19. sz. Ifjúság ABC 
40. sz. Jubileum ABC 
39. sz. Csemegebolt 
14. sz. ABC 
9. sz. 

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

Könyvesbolt 
Polgármesteri Hivatal 
Postahivatal 
Szilágyi Ferenc magánárus Rákóczi út 26/a. 
Városi Könyvtár felnőtt kölcsönző részlege 
Városi Művelődési Központ portája 
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... Mondd, meddig tart az ünnep...!" 
A tizedik „MINDENKI KARÁ-

CSONYÁN" fogalmazódott meg ben-
nem ez a gondolat. Sokan emlékszünk 
még az első néhány év szívet-lelket 
melengető eseményeire. Nem is lehet 
felejteni, ahogy akkoriban közösen 
ünnepeltünk Örültünk, hogy végre 
lettek ünnepeink! 

Rendezvényekben nem volt hiány az 
idén sem. A szervezők megtették a 
magukét. Volt koncertje a Kodály Zol-
tán Zeneiskolának, karácsonyi hangver-
senye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
Alapítványnak, nagyon kedves és han-
gulatos összejövetelük a mozgássérül-
teknek, úgy, mint máskor... Vendégek 
is voltak: Elekes István alpolgármester 
köszöntötte az ünneplőket, Dr. Laczkó 
Béla c. prépost, plébános pedig a szere-
tet, összetartozás, az egymást segítés 
fontosságát emelte ki üdvözlő szavai-
ban. Műsorról a Petőfi Sándor Általános 
Iskola kis tanulói gondoskodtak, Kovács 
Marianna, Polgár Magdolna és Szilágyi 
Edith nevelők segítségével. Gitáron 
játszott Pintér Dóra. A karácsonyi han-
gulat megteremtői Soós Kálmán igaz-
gató, a Fortuna Zenekar vezetője és 
szólóénekesük, Kiss Orsolya voltak. 

Most is segítettek a jólelkű adomá-
nyozók, akik még nem fáradtak bele az 

áldozatvállalásba. így a Polgármesteri 
Hivatal, Művelődési Központ, Hajdú 
BÉT, Speedy Bt., Berta Ferenc, Farkas 
Imre, Vass Imréné, a Kapisztrán úti 
konyha és tálaló dolgozói, a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola vezetősége, a 
Petőfi Sándor Általános Iskola közre-
működői ... és még sokan mások. A 
MEOSZ-Csoport vezetői és tagjai kö-
szönetet mondanak érte mindannyiuk-
nak! 

Másnap a Magányosok Szeretet-
vendégsége ugyanott, az Ipolyi Arnold 
téri ebédlőben került megrendezésre. Itt 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola l.a 
osztályosainak kedves műsorát hallhat-
tuk, amit Görömbei Nóra tanítónő taní-
tott be. Kovács László önkormányzati 
képviselő kívánt békés, boldog ünnepe-
ket és újesztendőt a Hivatal nevében. 
Dr. Laczkó Béla c. prépost, plébános a 
különleges évforduló jelentőségét és a 
hozzá kapcsolódó egyházi eseményeket 
említette meg, majd itt is a szeretet 
fontosságáról beszélt: — „Találjuk meg 
egymás kezét és szívét! - zárta karácso-
nyi jókívánságait. 

A Vöröskereszt helyi titkára: 
Gulácsiné Molnár Etelka és segítői 
csomagot osztottak az igen nagy szám-

ban összegyűlt vendégeknek, akik nem-
csak az idősek és magányosok köréből 
kerültek ki. 

Ezalatt a Művelődési Központban is 
megtartották a Nagycsaládos Egyesület 
összejövetelét és az Apáról Fiúra Ala-
pítvány karácsonyi játszóházát. 

Tehát minden ment a maga útján, 
úgy, mint máskor, mégis hiányzott 
valami! A Mindenki karácsonyfája 
valamikor mindnyájunk számára került 
a kis térre, hogy köréje gyűljenek a 
Jóakaratú emberek". Ápró gyertyáink 
fénye, melege szinte elűzte a tél hidegét, 
amíg szóltak az ökumenikus könyörgé-
sek, köszöntők és karácsonyi énekek. 
Ott, akkor valóban megtaláltuk egy-
mást, és a karácsony békéje töltötte be 
szívünket, korra és felekezetre való 
tekintet nélkül! 

Most hidegen fénylő díszlet volt 
csupán a hatalmas fenyőfa, nem lett az 
ünnep jelképe. Az a négy-öt ember, aki 
a néma csendben gyertyát gyújtott alatta 
20-án este, bizony nem melegedett fel 
tőle! 

Miért csak eddig tartott az ünnep? 

/Hajnal Jné/ 

„Szemedben ég a gyertyafény, 
gondolj rám Karácsony ünnepén, 

ha majd a dallam véget ér, 
emléke mindig benned él!" 

- énekelték az utolsó tanítási napon a Petőfi Sándor 
Általános Iskola 2.a és b osztályos kis tanulói kedves, 
dalos karácsonyi ünnepükön. Ezt az összejövetelt egyben 
óév-búcsúztatónak is szánták. 

— „Századfordulót kevesen élnek át, és mi most ezen 
kevesek közé tartozunk!" - indokolta meg Soós Kálmán 
igazgató a szélesebb körre kiteijesztett ünneplés gondo-
latát. Második éve rendeztek ilyen énekes karácsonyt, de 
csak most hívták meg rá a szülőket és a nyugdíjas neve-
lőket. A hangulatos, szép műsor betanítói Katona Anna, 
Koszta Lászlóné és Csiga Imréné nevelők voltak. A kö-
zös éneklést Polgár Magdolna tanárnő irányította, orgo-
nán Soós Kálmán igazgató működött közre. 

Ismert karácsonyi énekkel kapcsolódtak bele a hall-
gatók és a vendégek a közös programba, meghosszabbít-
va vele az ünnep áhítatos perceit. A gyermekek boldog 
várakozása átjárta a felnőttek lelkét is! Bár a sok szép 
dallam véget ért, bennünk valóban tovább muzsikált 
otthon is, még szebbé téve a karácsonyvárás meghitt, 
örömteli óráit! 

Hajnal Jné 

Kis hírek karácsony tájáról 
„Csengőszó, csengőszó" címmel a cigány gyerekeket hívták 

karácsonyi ünnepségre a Pódiumterembe, december 21-én. Nagy 
örömmel olvastuk a programok sorában ezt a kezdeményezést. 
Szerkesztőségünk nem is hagyta ki a lehetőséget, hogy valaki 
részt vegyen rajta. Vagyis csak szerettünk volna! Ugyanis e sorok 
írója teljesen egyedül volt a nézőtéren. Még véletlenül sem vető-
dött arra senki a meghívottak közül. 

Az előadás - természetesen - elmaradt. A két művész felesle-
gesen fáradt ide, és bizonyára megalkotta véleményét a történtek-
kel kapcsolatban. 

Sajnos, van még mit tennünk! 

A Független Kisgazdapárt székházában a FÜGGETLEN NŐI 
SZÖVETSÉG karácsonyi ünnepséget tartott december 18-án. 
Három iskolából és egy óvodából hívták meg a rászoruló gyerme-
keket. 

A Katolikus Ifjúsági Csoport előadói szép karácsonyi énekek-
kel és zenekísérettel ismertették Jézus születésének történetét. A 
jelen lévő iskolás gyermekek pedig betlehemes játékkal gazdagí-
tották az összejövetelt. 

A Női Szövetség tagjai teával, süteménnyel kínálták meg a kis 
vendégeket, és ötven csomagot osztottak ki közöttük. Két olyan 
gyermeket részesítettek öt-ötezer Ft jutalomban, akik nagycsalá-
dok tagjai és az iskolai munkában is példamutatóak. 

Közösen énekelték a Mennyből az angyal-t, és együtt örültek 
mindnyájan a jól sikerült találkozásnak. 
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KIÁLLÍTÁS 
Bár két héttel később, mint ahogy ígértük, de december elején megnyílt mini-kiállításunk a Ked-
venceink az állatok c. rajzpályázatunk legjobb munkáiból. A rajzok az Ipolyi Arnold Városi 
Könyvtár emeleti folyosóján láthatók. 

A képek alkotói 

Olvasóink írták 

Tisztelt Tigyi József Űr! 
Elolvasva a Törökszentmiklós és Vidéke című lap decem-

beri számában Lehoczky Péter irodavezető kollégám levelére 
írt reagálását, elgondolkodtunk azon, hogy vajon mi lehetett 
az, ami egy kívülálló számára azt az érzést keltette, mintha 
cinikusan, kioktató hangnemben reagált volna a számunkra 
ismeretlen személy által írt nyílt levélre. Mivel nem találtunk 
semmi olyat kollégánk levelében, mely az Ön által leírt sé-
relmeket indokolná, úgy gondoljuk, nem hivatkozhatunk 
másra, mint az Ön által is leírtakra: "Az ügyfélnek mindig 
igaza van. (Még akkor is, ha valójában nincs igaza ...)". 
Ebből a mondatból következik, hogy természetesen elnézést 
kérünk azért, ha bárkit is megsértettünk volna, mely nem állt 
szándékunkban. Olyannyira nem, hogy kollégám a bírált 
levelében kétszer is felajánlotta a személyes találkozást a 
vitás kérdések tisztázására, amit továbbra is fenntartunk. 

Nem vitatva az ügyfél mindenkori igazát, azért el kell 
mondani, hogy általában nehéz kezelni a névtelen leveleket, 
hiszen így személytelenné válik az írója, és azonnal felmerül 
a címzettnek az a kérdés: miért nem vállalja nevét az, aki a 
gondolatait papírra vetette? Más a helyzet az újságíró gya-
korlatban, ahol a név nélkül megjelent írások a szerkesztőség 
véleményét közvetítik. A harmadik változat kezelése sem 
egyszerű, amikor egy újságírással foglalkozó személy levél-
ben névtelenül jelentkezik. 

Számunkra teljesen természetes az az igény, hogy kérdez-
hessenek leendő és meglévő előfizetőink. Mint irodavezető 
kollégám is elmondta, ügyfélszolgálati irodánkban bármikor 
szívesen válaszolnak helyi munkatársaink az érdeklődőknek. 

Legalább ennyire fontos Társaságunknak az, hogy 
Törökszentmiklóson a kábeltelevíziózás iránti bizalom visz-
szatéijen. Ezért döntöttünk úgy, hogy becsatlakozási díjat 
csak a szolgáltatás megkezdése után kell fizetni - ez vala-
mennyi kábelrendszerünkön így van -, s az Ön általi Szóhasz-
nálat szerint "korábban megégett" városlakók, amennyiben 
igazolni tudják a velük szemben inkorrektül eljáró cég részére 
történt előfizetést (amely céggel a Dolbynak soha, semmi 
kapcsolata nem volt), becsatlakozási díj nélkül lehetnek előfi-
zetők. 

Tisztelt Tigyi Űr! 
Cégünk úgy véli, hogy a magunk részéről az újságon ke-

resztüli vitát lezárjuk, nem kívánunk az üggyel tovább foglal-
kozni. Azonban ismételten felajánljuk a személyes találkozás 
lehetőségét akár egy szerkesztőségi beszélgetés keretében is, 
ahol az esetleg még nyitva maradt kérdéseket megvitatjuk 
Önnel és ismerőseivel. Váijuk időpont javaslatait. 

A Dolby Kábeltelevíziós Társaság nevében 

Szűcs Imre 
területi igazgató 

Karcag, 2000. január 7. 

/ A levélíró magánemberként és nem újságíróként ve-
tette föl problémáját, így levele nem az újság vélemé-
nyét tükrözi. / 

(a Szert) 
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Gazdag Erzsi: Új év 

Köszöntlek, új év 
új világa! 

Hozz békességet 
a világra! 

Terülj, terülj ki, 
tarka kendő! 

Add elő kincsed, 
új esztendő! 

Ha új esztendő 
én lehetnék, 

minden gyermeket 
úgy szeretnék, 

mintha tulajdon 
enyém lenne; 
a jövendőmet 
látnám benne. 

Minden gyermekszív 
rubinláda, 

s egy-egy új év van 
abba zárva. 

bulldog, hot 
puli, terrier 

dog, pumi, 

spániel, agár, husky, rac-
ka, kuvasz 

vizsla, boxer, dalmatiner, 
dobermann, pisztráng. 

© Minden szócsoporthoz tartozik 
egy időjárással kapcsolatos szó, 
amely a szócsoport tagjaival összetett 
sót alkot. Tehát, melyik öt szó lesz a 
megfejtés? 

1. erdő, köpeny, víz 
2. ember, golyó, lapát 
3. ernyő, nyugta, sugár 
4. kakas, malom, vihar 
5. foszlány, karcoló, szakadás 

(D A kölykök körében menőnek szá-
mítanak az összepasszoló sálak és 
kesztyűk. Itt is ilyen divatos darabok 
láthatóak, csak éppen az árnyékuk 
felcserélődött. A te feladatod nem más, 
mint rendet teremteni a nagy össze-
visszaságban. Ugye sikerült? 

© Mindhárom felsorolásban 
van valami olyan, ami eltér a 
többitől. Vagyis kilóg a sorból, 
más szóval kakukktojás. Keresd 
meg őket! 

© Indulj el a bal felső sarokban levő H 
betűtől, és cikázz végig ceruzával a vo-
nalak mentén, miközben egy papírlapra 
folyamatosan leírod az érintett betűket. 
Ezeket a végén összeolvasva két kis gé-
zengúz irodalmi hős nevét kapod megfej-
tésül. Hogy hívják őket? 

<D Jó megfigyelő vagy? Ha igen, 
akkor rájössz, hogy ezek közül töb-
ben is hasonlítanak egymásra, de úgy 
istenigazából, úgy mint két tojás, 
csak ketten. Vajon melyik kettő? 

Jó megfigyelő vagy? Ha igen, akkor rájössz, hogy 
ezek közül a gyerekek közül többen is hasonlí-
tanak egymásra, de úgy istenigazából, úgy mint 
két tojás, csak ketten. 
Vajon melyik kettő? 
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• SPORT 
Állami kitüntetés 

1999. december 15-én a Magyar Tudományos Akadémián állami kitüntetésben részesítettek sportvezetőket, testnevelőket, 
edzőket. A megyéből kitüntetett három személy között volt Bertán István a Diák Atlétikai Klub edzője illetve a Kölcsey Álta-
lános Iskola testnevelője. 

Városunk díjazott nevelője a testnevelés és az atlétika sportélet területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájának 
elismeréséül Wootsch Péter államtitkár előteijesztésére DEUTSCH TAMÁS iíjúsági és sportminisztertől Esterházy Miksa 
Emlékérmet vehetett át. 

ATLÉTIKA EGY ALFÖLDI 
VÁROSBAN 

Látogatás a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc 
Általános Iskolában 

A közelmúltban dr. Schulek Ágoston, a MASZ elnöke azt javasolta folyó- atlétaedző. (Mesélik, hogy egy jól jöve-
iratunk főszerkesztőjének, hogy sportágunk népszerűsítése érdekében jelenje- delmező szakmát cserélt el a rögös 
Bek meg olyan cikkek, amelyek az atlétikában élenjáró iskolákról szólnak, edzői munkával.) a Városi Sportiskola, 
olyan intézményekről, amelyek tevékenységükkel példát mutatnak. Az elnök a Törökszentmiklósi SE és ez év április 
úr elsősorban nem olyan iskolákra gondolt, ahol a jó szakosztályi kapcsolat óta a helyi diák Atlétikai Klub /TDAK/ 
segítségével amúgy is eredményes, bejáratott munka folyik. tevékenységének színtere. Bár a felso-

Az ötlet alapján igyekeztünk néhány olyan iskolát és néhány olyan tanár- rolt szakosztályok alkalmazottja, sike-
egyéniséget bemutatni, amelyek, illetve akik érdemesek arra, hogy a nyilvá- reit zömmel az iskolai sporttal érte el. 
nosság is megismerje munkájukat, eredményeiket Az eddig megjelent cikkek Óraadó tanár a Kölcseyben, heti 14 
visszhangja — megítélésűnk szerint - pozitív. A versenyek alkalmával és a kii- órában tanít testnevelést, 
lönböző találkozásokon tudomásunkra hozzák, hogy örülnének, ha róluk is Az iskola tanulóinak létszáma 800 
írnánk. Az iskolák kiválasztása ötletszerűnek tűnik, de többhónapos tervezés fő. Bertán István mellett még három 
eredménye az egyes iskoláról szóló írások megszületése. A következő néhány testnevelő tanít az iskolában. Görömbei 
számban olyan iskolákat keresünk meg, amelyek ismertségüket, jó hírüket Zoltán (munkaközösség-vezető és a 
elsősorban az ott folyó atlétikai munkának köszönhetik. városi Diáksport Bizottság elnöke), Kiss 

Ez alkalommal egy olyan iskolát ke- csinált atlétikát, majd mind a mai napig Ferencnével együtt a kézilabdát vezetik 
restünk fel, amelynek atlétikai tevékeny- a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában az iskolában. Takács Mária 
ségére a város és a megye sportvezetése, teszi ezt. Nem testnevelő tanár, de mun- gyógytestnevelést és rehabilitációt tanít, 
egyaránt figyel. A város vezetése támo- kája példa lehet a szakos testnevelők A testnevelés tagozat hivatalosan meg-
gatja, sőt a szakosztályt is az iskolában számára is. 1982 óta főfoglalkozású szűnt, de „emeltszinten" a tantárgy vál-
folyó eredményes munka miatt tartja 
fenn. A törökszentmiklósi Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola és Bertán István 
eredményein keresztül mutatunk be egy 
atlétikai bázist. Törökszentmiklós váro-
sában a sporttal foglalkozók és az ér-
deklődők véleménye szerint komoly 
hagyományai vannak az atlétikának. A 
megyei atlétavezetőknek is az a vélemé-
nye, hogy a helység komoly bázisa a 
megye atlétikájának és Szolnok mellett 
itt a legélénkebb a sportági tevékenység. 

Több évtizeddel ezelőtt Jávor László 
volt a városban a sportág motoija. Isko-
lája, a Székács Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola az országos középiskolai baj-
nokságokon mindig az élmezőnyben 
végzett. Mellette, de bizonyos értelem-
ben tőle függetlenül nőtt a város atlétikai 
fő szervezőjévé Bertán István. Előbb a 
Csikós (ma Petőfi) Általános Iskolában 

A 

Ötpróba — bajnokcsapat (1995. ül. korcsoport) 
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tozatlanul az iskola egyik fő profilját 
jelenti. Az iskolában évfolyamonként 
egy osztály tagozatos. Valamikor min-
den tagozatos osztályban fiú-lány bon-
tásban heti 5 testnevelési óra volt. Je-
lenleg az 1-6. osztályokban bontás nél-
kül heti 4 testnevelési óra van. A 7-8. 
osztályban is heti 4 óra van, de külön a 
fiúk és a lányok részére. Emellett min-
den tagozatos tanuló számára 1-4. osz-
tályban kötelező az iskolai sportkör, a 
felsőbb osztályosok a város valamelyik 
szakosztályában sportolnak (ha nem 
tesznek eleget a kötelezettségnek, az 
iskola „normál" osztályába irányítják 
őket). 

A tantárgy dicséretét, rangját jelzi, 
hogy az igazgató valamennyi osztályban 
megtartotta a kötelező heti 3 órát. Az 
iskolában az atlétika mellett a kézilabda 
a „fő" sportág, de sokan járnak labdarú-
gó- és birkózóedzésekre is. 

Muszka Sándor, az Önkormányzat 
Kulturális és Sportbizottságának főelő-
adója érdeklődésünkre a következőket 
mondta: „Bertán István kiemelkedő 
eredményeket ért el a sportág helyi el-
teijesztésében. Bár jelentős Jávor László 
munkája is, az utóbbi évek kiemelkedő 
eredményeit Bertán Pista érte el. A szü-
lők nagyon szívesen engedik gyerekeiket 
az atlétikai foglalkozásokra. Az ered-
ményre való törekvés mellett nagy gon-
dot fordít a gyerekek tanulmányi és 
magatartásbeli fejlődésére is. Munkájá-
nak megbecsülését bizonyítja, hogy a 
szülők mozgalmat indítottak és el is 
érték, hogy a sportban nyújtott tevé-
kenységéért PRO URBE -díjjal tüntették 
ki. A városban minden tekintetben elis-
merik a munkáját. Jó kapcsolatot tart a 
médiával, a helyi tv és az írott sajtó 
rendszeresen beszámol minden jelesebb 
atlétikai eseményről. Nagy szerepet 
szánunk számára az elkövetkező idők-
ben is. Az Önkormányzat elfogadta a 
város négyéves sportkoncepcióját, 
melyben főszerepet kapnak az atlétikai 
jellegű tevékenységek. A város 4800 
tanulójának sportolásáról van szó. Saj-
nos az a probléma, hogy pillanatnyilag 
nem látjuk megoldottnak azt, hogy az ő 
munkájának folytatása legyen. Bár még 
fiatal, de szeretnénk találni valakit, aki 
az ő ügyszeretetét átvéve vinné tovább a 
sportágat az elkövetkező évtizedekben." 

Ferencz Jánosné, az iskola igazga-
tója az alábbiakban foglalta össze az 
eredményeket: „István tevékenységéről 
csak a dicséret hangján szólhatok. Mun-
kája pozitív hatással van az egész iskola 
- nemcsak a sport -, hanem általános 
tevékenységére is. Szorgalmas, ügysze-
retete, a gyerekek iránti tisztelete példa-

Az ezüstérmes négypróba csapat 
(1998. II. korcsoport) 

mutató. A munkáját példának tudom 
állítani nem csak a testnevelő kollégáim, 
hanem a tantestület valamennyi tagja 
elé. Iskolánk népszerű a városban, beis-
kolázási gondjaink éve óta nincsenek. 
Az iskola jó hírét nagymértékben az itt 
folyó sportmunkának köszönheti, amely 
a testnevelők érdeme. Az atlétikának 
köszönjük, hogy az ország közvélemé-
nye tud az iskolánkról." 
Létesítmények: 

1. Rendelkezésre áll egy 18x36 m-
es csarnok, ahol a téli edzések egy részét 
és a téli termi versenyeket rendezik. 

2. Iskolabővítés keretében építettek 
egy jól felszerelt aerobic termet, itt 
folyik a gyógytestnevelés. A terem 
hasznosításából (felnőtt foglalkozásokat 
tartanak délutánonként) és rengeteg 
adomány segítségével rendeztek be egy 
jól felszerelt konditermet. 

3. Az atlétikai tevékenység szem-
pontjából a szabadtéri atlétikai pálya a 
legértékesebb. „Kis ékszerdoboz", 
ahogy Bertán István említette. Az iskola 
melletti beépítetlen területből alakították 
ki. „Mit tud" ez az ékszerdoboz? 

-125 m-es háromsávos salakkör, 
- 6 0 m-es futásra alkalmas rekor-

táncsík (az UTE-pálya átépítése alkal-
mával felszedett rekortándarabokból 
készítették), 

-gumiborítású távolugróhely (mind-
két végén homokgödörrel), 

-rekortándarabokból kiépített ma-
gasugróhely, 

-súlylökőkör 14 m-es szektorral, 
-15xl5m-es gondozott füves terület 

a gimnasztika részére. 

Az udvar egy másik részén közel 70 
m-es dobásra alkalmas kislabdadobóhely 
(1 méterenként felvonalazva). 
Eredmények: 

Az iskolát a szolnoki Széchenyi is-
kolával együtt elsőként emelték ki a 
megyében a NAP által támogatott in-
tézmények sorába. Bertán István el-
mondta, hogy sokat vártak a NAP-tól, 
amikor azt meghirdették. Célkitűzéseik-
kel maximálisan egyetértettek és terveik 
közé beépítették. Bár úgy látja, hogy a 
kezdeti lendület valami miatt megtor-
pant, változatlanul bíznak pozitív hatá-
sában. 

Kialakított az iskolában egy 30-35 
fős NAP csoportot 6-10 éves gyerekek-
ből. Ezeknek rendszeres foglalkozást tart 
és máris sok ügyes gyereket fedezett fel 
köztük. 

Az iskola tanulói rendszeresen sze-
repelnek a diákolimpia I-II-III. korcso-
portos megyei és országos versenyein. 

Az alábbi felsorolás jól mutatja az 
eredményeket: 
1995. III. korcsoport 

fiú ötpróba csapat I. hely 
(Bussay, Földi, Molnár, Csór, Kiss, 
Galsi) 
1999. I. korcsoport 

fiú hárompróba csapat 1. hely 
(Bakos, Nagy, Füller, Csató, Buru, 
Szikszai) 
1998. II. korcsoport 

fiú négypróba csapat II. hely 
1996. III. korcsoport 

leány 3x600 m váltó III. hely 
1997. I. korcsoport 

fiú hárompróba csapat III. hely 
Ezek mellett további tíz IV-VI. helyezés 
csapatversenyeken. 

A magasugrásban második helyezett csapat 
(1999. III. korcsoport) 
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Az egyéni bajnokok egész sora került 

ki az iskolából: 
Bordás István, Népessy Noémi, Frikker 
Márton, Búzás Norbert, Babella Zoltán, 
Farkas Éva, Polgár Nóra, Kóródi Tamás, 
Csontos Rozália, Molnár Attila, Kóródi 
Péter, Buru Csaba. 

A felsorolt versenyzők nemcsak a 
diákolimpiai versenyeken, hanem a 
szövetségi korosztályos bajnokságokon 
is kiemelkedően szerepeltek. Az iskola 
tanulói közül a magyar korosztályos 
válogatott tagjai voltak: 

Frikker Márton, 
Búzás Norbert, 
Csontos Rozália, 
Kóródi Tamás és 
Polgár Nóra. 
Megkérdeztem a tanár urat, hogy mi 

a véleménye az idén bevezetett új diák-
olimpiai versenyről, a III. korcsoportos 
ügyességi CSB-ről. Örömmel hallottam 
a véleményét, mely szerint kiváló ver-
senyformának tartja, és megfelelő előké-
szítés esetén az atlétika egyik legnépe-
sebb felmenő rendszerű versenyévé 
válhat. Külön megemlítette, hogy a 450 
NAP által támogatott iskolának kötele-
zővé kellene tenni a megyei szintű rész-
vételt. így többféle célkitűzést is el le-
hetne érni a versennyel. 
Kapcsolat a városi szakosztállyal: 

A városban eredményes atlétikai te-
vékenység folyik szakosztályi szinten is. 
A jelenlegi szakosztály Törökszentmik-
lósi DAK néven indul a szövetségi ver-
senyeken. A szakosztály tagjainak (70-
80 fő) jó része a Kölcsey Ferenc iskolá-
ból kerül ki. Vezetőedző Bertán István, 
mellette másodállásban Karakas Ferenc 
(AFESZ lg. oszt. vez.) foglalkozik a 
versenyzőkkel. A megosztás szerint 
Karakas Ferenc a gyerekkorúakkal, 
Bertán István az igazolt versenyzőkkel 
(serdülő „B"-„A" és iijúsági korosztály) 
foglalkozik Az általános iskolát befeje-
ző versenyzők továbbra is járnak edzés-
re, de egyre nagyobb nehézséget jelent 
az, hogy mind több gyerek Szolnokra jár 
középiskolába. 

A szakosztály anyagi támogatása 
különböző csatornákon érkezik: 

• az Önkormányzat támogatása, 
• Dekatlon Atlétikai Alapítvány, 
• különböző egyéni támogatások, 

melyek elsősorban Bertán István kap-
csolatai révén segítik a szakosztályt. 
A szakosztály elnöke Tigyi József 

(egyúttal az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke). 

A szakosztályvezető Karancsi Lajos 
(BÉKE MGTSZ elnöke) rengeteget segít 
a szakosztálynak azzal, hogy az utazá-
sokhoz nyújt támogatást. 

A szakosztály edzéseit részben a 
Kölcsey iskolában tartja, részben a váro-
si sporttelepen, ahol egy 6 sávos, 400 m-
es salakpálya áll rendelkezésre. A me-
gyei atlétikai szövetség évente elég sok 
versenyt rendez itt, főleg a megye legfi-
atalabb atlétái részére. A két edző 
együttműködése mintaszerű. Ügyszere-
tetük, az atlétika iránti elkötelezettségük 
- ez a beszélgetés során kitűnt - példa-
mutató. Ami külön megfogott, hogy a 
beszélgetés nem a nehézségek felsorolá-
sából és a munkát, eredményt hátráltató 
anyagi hiány emlegetéséből állt. A le-
hetőségek tudomásul vétele, irreális 
célok emlegetése nélkül beszéltek ered-
ményeikről. 

Minden olyan versenyre el tudnak 
jutni az országban, ami a gyerekek fej-
lődéséhez és eredményességéhez kell. 

A MASZ pontversenyben 45. helyen 
végeztek, a serdülő „B" (13-15 évesek) 
közt 25.-ek. Bertán István néhány kér-
dést felvetett a MASZ 1999-i verseny-
naptárával kapcsolatban. 

Tekintettel arra, hogy elsősorban 
serdülő „B" korosztállyal foglalkoznak, 
így különösen érzékenyen érintette őket 

a korosztály bajnoki rendjében 1999-ben 
bevezetett változások. Véleménye sze-
rint a régebbi rend jobb volt (tavasszal 
összetett, ősszel az egyéni bajnokság). 
Ugyancsak negatívan nyilatkozott a 
serdülő „A" és iijúsági bajnokság július 
végi időpontjáról, mert nehezen tudta 
így a szülőkkel és gyerekekkel egyeztet-
ni a nyári edzésszünetet. 

Ezúttal ismét egy olyan iskolai atlé-
tikai tevékenységgel - és ennek hatására 
- egy kisváros sportági életével sikerült 
megismerkednem, amely példamutató. 
Szerintem ezekben az iskolákban és a 
városokban folyó sportmunka nemcsak 
az élsport szempontjából fontos. Olyan 
„megszállott" emberekkel és tevékeny-
ségük eredményeivel sikerült megismer-
kedni, ahol a sportág szeretete, irányá-
ban való elkötelezettsége a kiemelendő. 
Sportáguk mennyiségi és minőségi 
szintje ugrásszerűen fejlődne, ha sike-
rülne minél több városban egy Bertán 
István és a Kölcsey Ferenc iskola tevé-
kenységéhez hasonló szintű munkát 
kialakítani. 

Kovács Sándor 

Hat első helyezést értek el Szolnokon a Diák 
Atlétikai Klub gyermekkorcsoportos atlétái 
Még tavaly december 11-én Szolnokon a Véső úti futófolyosón versenyeztek 

a Diák Atlétikai Klub gyermekkorcsoportos versenyzői. A Nemzeti Atlétikai 
Program úgy látszott igen megsokszorozta az indulók számát és felkeltette a 
szülők érdeklődését, ugyanis a 30 fős miklósi „atlétapalántának" közel 150 fős 
1990-89-88-as születésű, zömében szolnoki, debreceni, albertirsai társukkal kel-
lett megküzdeni a jó helyezésért. 

A nagy létszámú ellenféltől nem lepődtek meg a Diák Klub versenyzői, és a 
lehetséges 18 első helyből hatot megszereztek a számos dobogós hely mellett. 
Dobogós eredmények: 

1988-as születésűek: 
Török Dávid 60 m gátfutás 9,9 mp I. 

magasugrás 130 cm II. 
Anda Tibor 60 m gátfutás 10,0 mp II. 
Pozderka Dóra 60 m gátfutás 10,8 mp I. 

60 m síkfutás 8,8 mp II. 
1989-es születésűek: 

Rabi Lajos magasugrás 125 cm I. 
60 m gátfutás 10,4 mp III. 

Bakos Károly 60 m síkfutás 8,5 mp II. 
60 m gátfutás 10,1 mp II. 
magasugrás 115 cm III. 

Bereznai Anna 60 m síkfutás 9,1 mp I. 
Tar Renáta 60 m síkfutás 9,5 mp III. 
Benedek Judit 60 m gátfutás 13,9 mp III. 

1990-es születésűek: 
Molnár Zsuzsa 60 m síkfutás 9,1 mp I. 

távolugrás 408cm I. 
60 m gátfutás 12,4 mp II. 

Gaál Viktor 60 m gátfutás 12,8 mp II. 
Veres Péter 60 m gátfutás 13,1 mp III. 
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Kiss Zoltán rovata 

Túrós burgonya szalonnával 
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 25 dkg tehéntúró, 15 dkg húsos füstölt szalonna, só, olaj, morzsa. 
Elkészítés: A burgonyát sós vízben megfőzzük, a héját eltávolítjuk, vékony karikára vágjuk. 
Egy tűzálló tálat kizsírozunk, morzsával meghintjük, rétegesen belerakjuk a burgonyát és az 
összemorzsolt túrót. A tetejére burgonya kerüljön. A szalonnát kipirítjuk, a tepertőt a krump-
lira szórjuk, és kevés szalonnazsírral meglocsoljuk. 20-25 percre sütőbe tesszük. 

Sonkás makaróni 
Hozzávalók: 25 dkg makaróni, 10 dkg vaj, 20 dkg sonka, 3 tojás, 5 dkg reszelt sajt, só, mor-
zsa, 2 dl tejföl. 
Elkészítés: Az apróra tört makarónit sós vízben megfőzzük. A vajat habosra keverjük a tojá-
sok sárgájával, az apróra vágott sonkával, a reszelt sajttal. Beletesszük a lecsepegtetett tésztát 
és hozzákeverjük a felvert tojásfehérjéket. Vajjal kikent, morzsával meghintett formába önt-
jük a masszát, és vízbe állítva 15-20 percig sütjük. Forrón tálaljuk, a tetejét tejföllel megön-
tözzük. 

Zelleres gombapaprikás 
Hozzávalók: 1 kg zeller, 1 vöröshagyma, 25 dkg gomba, 2 dl tejföl, só, olaj, pirospaprika. 
Elkészítés: A zellert meghámozzuk, csíkokra vágjuk. Az apróra vágott vöröshagymát kevés 
olajon megpirítjuk, meghintjük pirospaprikával, hozzátesszük a megtisztított, felszeletelt 
gombát, a zellert és vízzel feleresztve, fedő alatt puhára pároljuk. Tálaláskor hozzákeverjük a 
tejfölt. 

Egy kis vegetáriánus konyha 
Főképpen a húsételek pótlására alkalmasak a következőkben leírt ételféleségek. Burgo-

nyával, mártással vagy salátával, főzelékkel, esetleg kompóttal köríthetjük bármelyiket. 
Kenyérkolbászkák 

25 dkg kenyérmorzsát, egy evőkanál olajban párolt reszelt hagymát, 1 tojást, kis majoránnát 
jól összekeverünk Kolbászkákat formálunk belőle, tojásban meghempergetjük, majd vajban 
pirosra sütjük 

Rizskotlett 
10 dkg rizst főzünk meg fedő alatt kevés vízben úgy, hogy már ne szívjon több vizet magába. 
Keverjük össze egy csészényi vízzel, egy tojással. Tehetünk hozzá egy evőkanálnyi vajat. A 
víz helyett részben vagy egészen tejjel is készíthetjük, és tetszés szerint ízesíthetjük. Kana-
lanként tegyük forró vajba és süssük pirosra. 

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

A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei 
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja: 

Műszaki részlegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

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

ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését 
és szerelését 

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

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE: 
AFESZ Törökszentmiklós, Kossuth L út 139. 

Ipari osztály: (56) 390-955 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 
Kivitelező részleg: (56) 390-935 Tekercselő részleg: (56) 390-827 

Viccék 
Félelem 

A róka és a kacsa együtt sé-
tálnak az erdőben. ítéletidő, 
mennydörgés, stb. 
Megszólal a kacsa: 
- Úgy félek! 
Mire a róka: 
- Hát még én! Elvégre vissza-
felé egyedül kell mennem! 

© 
Támogatás 

Főnök a beosztotthoz: 
- Egy jó és egy rossz hírem 
van az ön számára. Melyikkel 
kezdjem? 
- A jóval. 
- Az osztályon egy ember 
kivételével mindenki támo-
gatja, hogy továbbra is cé-
günk dolgozója maradhasson. 
- És a rossz? 
- Az az egy ember én vagyok. 

© 
Algebra 

A rendőrt megkérdezik a 
felvételin: 
- Mi az az algebra? 
- Hát... rangfokozat! 
No, gondolja a vizsgáztató, 
megtréfálja a rendőrt, és 
megkérdezi: 
- És még milyen fokozatok 
vannak? 
- Há ... algebra, gebra, 
főgebra...! 

© 
Meddig tart? 

Vádlott megkérdezi az ügy-
védjét: 
- Meddig tart még ez a kel-
lemetlen helyzet? 
- Nekem három óra, magának 
három év. 

© 
Mi az? 

- Mi az? Fekete és sok fehér 
levele van. 
-??? 
- Néger postás. 

© 
Hentesüzletbe 

Bemegy egy csavargó miután 
egy kis pénzhez jutott, és 
gondolja egyszer végre jólla-
kik. 
- Kérek egy méter kolbászt. 
- A kolbászt kilóra mérjük -
mondja az eladó. 

Akkor adjon egy kilo-
métert! 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
« : 56/390-676 

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

Kedd 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés nosztalgia műsor 
10.20: Extra (ism.) 
11.20: EXTRA 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztárzene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.30: BBC hírek 
17.35: Ifjúsági Híradó 
19.50: Esti mese 
20.20: Lemezbemutató (DJ. Service) 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01,00-06.00: Könnyűzene 

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

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

Péntek 
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 
17.30: 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 

jjtÉÉÉÉM 

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: Slágeiparádé (ism.) 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

Vasárnap 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.05: Szív küldi 
12.00: Hírek 
12.05: Magyar nóták - Operett 
13.00: Hírek 
13.05: Vasárnapi szieszta 
13.30: Deutsche Welle 
14.00: Zenés délután (óránként hírek) 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerlista 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

Gyógyszertári 
ügyelet 

Jan. 22-23. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

Jan. 29-30. Kígyó Patika 
Kossuth út83. 

Febr. 4-5. Fontana 
Kossuth út 125. 

Febr. 12-13. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

HALOTTAINK 
december 10-től január 5-ig 

özv. Simon Bálintné Elekes Jusztina (80 éves), 
Kemencei Istvánné Bartus Ilona (69 éves), Papp 
Sándorné Tóth Rozália (73 éves), Kiss Mihályné 
Molnár Margit (79 éves), özv. Erdős Lajosné Egyed 
Gizella (71 éves), özv. Szilágyi Lászlóné Búzás 
Rozália (88 éves), Ladányi Sándor (48 éves), K. 
Szabó Illésné Németh Anna (90 éves), Széles 
Istvánné Bagdi Klára (84 éves), Návai Istvánné 
Kóródi Jusztina (84 éves), Cseppentő Anna (57 
éves), Varga Lászlóné Wingert Emma (72 éves), 
Búzás Sándorné Vígh Margit (84 éves), Karancsi 
Imre (75 éves), Vígh Istvánné Mikola Hona (80 
éves), Borsós Istvánné Nagy Márta (58 éves), Kiss 
Józsefné Gulyás Eszter (65 éves), K. Szabó István 
(86 éves), özv. Kerekes Jánosné Kiss Eszter (74 
éves), özv. Deák Károlyné Sándor Ilona (86 éves), 
Oláh István (67 éves), Pirók Tamás (63 éves), Zagyi 
Józsefné Berta Mária (87 éves), Bakos Jánosné 
Dankó Margit (81 éves); Bata János (80 éves), 
Szeremi Pál (59 éves), id Kövics Zoltán (88 éves), 

TEMETKEZÉS 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

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

Erdős L 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. 

Matuz Ferenc (90 éves), Koller István (74 éves), Bauer Lajos (80 
éves), Rátkai Imre Mihály (68 éves), Szilágyi Kálmán (62 éves), 
Tiszapüspöki: Tóvízi Lászlóné Kovács Gizella (80 éves), Benedek 
János (66 éves), Sándor Antalné Benedek Jusztina (90 éves). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
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