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TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
ÉS VIDÉKE 

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

„Szerencsés ember vagyok, mert mindig 
azt csinálhattam, amit szerettem..." 

(négyszemközt Bischof László tanárral, megyei Művé-

szeti-díjassal) 

Bischof László (64) ez év január 22-én, a Kultúra Napja megyei 
ünnepségén vette át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés 
alapította Művészeti-dijat Búsi Lajos elnöktől, „kimagasló telje-
sítménye" elismeréseként Tanár úr a Bethlen Gábor Református 
Általános Iskola nyugdíjas történelem-ének szakosa, s ma is friss 
erővel és ambícióval dolgozik. Munkáját mindig elismerték - eb-
ben is szerencsés, de nem ok nélkül: 1979-ben Kodály Zoltán Em-
lékérmet kapott, 1981-ben Törökszentmiklós Városért kitüntetést, 
négy évvel később pedig Kiváló Pedagógus lett 1986-ban a Liszt 
Ferenc Emlékérem tulajdonosa, majd 1989-ben a Kultúráért Em-
lékéremé. 1997-ben Eötvös József Emlékéremben részesült Nős, 
felesége szintén pedagógus, ugyanazon intézményben, két felnőtt 
gyermekük van. 

— Mi volt ennek a tekintélyes erkölcsi elismerésnek az indoklá-
sa? 
— Meglepetésként ért és igen nagy megtiszteltetésnek vettem, 
hogy a megyei közgyűlés így döntött. Ebben a díjban benne van 
hosszú-hosszú évtizedeken keresztül végzett munkám, amit 
elsősorban az ének-zene területén műveltem. Általános isko-
lámban éveken keresztül kórust vezettem, 15 évig dolgoztam a 
Liszt-kórussal, 30 éve pedig a Béke Mezőgazdasági Termelő-
szövetkezet népdalkörét „dirigálom". Tehát a zenei nevelés, a 
kórusmunka, a népzene, a népdal és az ifjúság körében végzett 
tevékenységemért kaptam ezt az elismerést. 

(folytatás az 5. oldalon) 

EGYÜTT - EST 
A Városi Művelődési Központ és a Re Bene Gesta 
Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

EGYÜTT-EST 
címmel 

Műsoros, zenés, beszélgetős estek - egy cappuccinó 
mellett - negyedévente váija azokat, akik asztalok 
mellett, kávéházi hangulatban szívesen hallgatnak 
zenét, irodalmi műveket. A műsor után szívesen be-
szélgetnek egymással, az előadókkal. 

Az I. félévre tervezett programunk: 
- március 26-án 17 óra Party Music Band műsora 
(meglepetéssel) 
- május 7-én Szabó Sándor /Rumos/ gitárművész estje 
(törökszentmiklósi származású) 

A II. félévi műsort az első előadáson együtt alakítjuk 
ki. Ha hiányzik Önnek és családjának az ilyen jellegű 
kikapcsolódás, szórakozás és együtt-est szeretettel 
váijuk és hívjuk, március 26-án (vasárnap) 17 órakor 
az EGYÜTT - ESTÜNKRE. 

Belépő: elővételben 400 Ft, a helyszínen 500 Ft. 
Jegy igényét és részvételét 2000. március 14-ig jelez-
ze. Jegyárusítás március 14-én 18 órától a Magyar 
táncházban a Pódiumteremben, mely szintén közös 
rendezvényünk. 

Kellemes estéket töltsünk együtt! 

Szeretettel váijuk a 
RENDEZŐK 

Búcsúzunk a téltől, 

köszöntjük a tavaszt. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ülése 2000. február 3-án több mint tíz napi-
rendi pontot tárgyalt meg, és hagyott jóvá. 

Módosulnak a gyermekétkeztetés térítési díjai 

A gyermekétkeztetést folytató konyhák ellátási területei 2000. 
január 3-tól módosultak Az új javasolt nyersanyagnorma 
értékek a konyhák igényeinek - átlagos díjemelés 6,1% - a 
különböző korosztályok nyersanyag- és kalóriaszükségleté-
nek, valamint a családok jövedelmi helyzetének figyelembe-
vételével, mennyiségi és minőségi szempontok alapján ke-
rültek kialakításra. 

Intézmények Jelenlegi 

térítési díj 

Térítési díj 

2000. márc. 1-től 

Bölcsőde 
(Bölcsőde konyhája) 160,- 170,-

Óvodák 

(Bölcsőde konyhája, 
Iskolai Konyha, 
OZIRISZ konyha) 

Bölcsőde 
Konyha, 
Iskolai 
Konyha 

171,-

Ozirisz 
konyha 

Bölcsőde 
Konyha, 
Iskolai 
Konyha 
181,-

Ozirisz 
konyha 

181,-
Altalános iskolák 
(Iskolai Konyha) 
Diákotthon: 
Naoközi: * 

281,-

193,-

298,-

204,-

Bercsényi Miklós 

Gimnázium 

(ÁFÉSZ konyha) 291,- 314,-

Székács E. Szakkö-
zépisk», Lábassy J. 
Szakképző Isk. 
(Székács konyha) 291,- 311,-

A könyvtárhasználatról 

A Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár könyv-

tárhasználati szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet is 

módosult ül. kiegészült. 

Könwkölcsönzési díjak a következőkre változnak és kiegé-

szülnek: 

- felnőtt korúak: 400 Ft/év 

- 16 éven felüli középiskolások, diákok: 200 Ft/év 

- rokkantak: térítésmentes. 

Videó és hangzóanyag kölcsönzési díja: 700 Ft/év lett. 

Számítógép használati díj az alábbiakkal egészül ki: 

- színes nyomtatás: 200 Ft/oldal. 

Az olvasótermek dí jtételei az alábbiak szerint változnak: 

- 19-es helyiség olvasótermi része: 600 Ft/óra 

- olvasóterem, zenei részleg: 1000 Ft/óra. 

E rendelet 2000. március l-jén lép hatályba. 

FOGORVOSI 
SZOLGÁLTATÁSOK 

DÍJTÉTELEI 
ÉRVÉNYES 2000. JANUÁR 01-TŐL 

Beteg által 
fizetendő térí-
tési díj 

Fogorvosi szakvizsgálat, státusfelvétel, 

kezelésiterv-készítés 1.500,-Ft 

Töméskészítés amalgámmal 2.500,-Ft 

Töméskészítés fényre kötő anyaggal 3.000,-Ft 

Töméskészítés kémiai kötésű anyaggal 3.000,-Ft 

Egy gyökerű fog gyökértömése 3.500,-Ft 

Többgyökerű fog gyökértömése 6.000,-Ft 

Fogkorona restaurálása csap és tömő-

anyag felhasználásával 4.000,-Ft 

Betét készítése 6.000,-Ft 

Érzékeny fogfelszínek kezelése kvadrán-

sonként 1.000,-Ft 

Egyszerű fogeltávolítás helyi érzéstelení-

téssel 2.000,-Ft 

Fogkő eltávolítása állcsontonként 

(supragingivális és subgingivális) 2.500,-Ft 

íny- és szájnyálkahártya-betegségek ke-

zelése alkalmanként 1.000,-Ft 

Fogeltávolítás feltárással 4.000,-Ft 

Barázdazárás (foganként) 2.000,-Ft 

Traumásan sérült fog ellátása 5.000,-Ft 

Korona, híd eltávolítása (horgonykoro-
nánként) 2.000,-Ft 

Csonkfelépítés gyári csappal 4.000,-Ft 

Csapos műcsonk készítése 4.000,-Ft 

Korona készítése 7.000,-Ft 

Hídtest készítése (pótolt foganként) 3.500,-Ft 

Részleges lemezes fogpótlás készítése 

(állcsontonként) 18.000,-Ft 

Teljes lemezes fogpótlás készítése (áll-

csontonként) 20.000,-Ft 

Alábélelés 500,-Ft 

Indirekt, direkt pulpasapkázás 500,-Ft 

Ideiglenes tömés 1.000,-Ft 

Tömés finirozás és polírozás tömésenként 500,-Ft 

Gyökértömés eltávolítás front és 

premoláris fogakon csatornánként 1.500,-Ft 

Fogsor alábélelés indikert (állcsonton-

ként) 5.000,-Ft 

Fogsor javítás lenyomat alapján 

/törés, kapocstörés, műfogpótlás/ 

(állcsontonként) 5.000,-Ft 

Becsiszolás rögzített és/vagy kivehető 

fogpótlás esetén (alkalmanként) 1.000,-Ft 

Becsiszolás természetes fogazat esetén 

(alkalmanként) 1.000,-Ft 

Betét, korona újbóli behelyezése (koro-

nánként) 1.000,-Ft 

Fazettakészítés frontfogakon 7.000,-Ft 

Fogsorkorrekció (alkalmanként) 1.000,-Ft 

Előrészes korona sérülésének javítása 
fényrekötővel 3.000,-Ft 

2 
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Oktatás 
Néhány új szak az egyetemeken. A Felsőoktatási felvételi tá-
jékoztató kiegészítése = Népszabadság, 2000. január 29. 
— A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2000. című kiadvány 
megjelenése óta a felsőoktatási intézmények néhány új szak 
indítására kaptak engedélyt, illetve kisebb módosítások, ponto-
sítások közzétételét kérték. A jelentkezők érdekében megjelenő 
kiegészítések a felvételi tájékoztatóval együtt értelmezhetők és 
használhatók. Ezek a módosítások a napilapokban jelennek 
meg, folyamatosan. 

Kedvezményes lakáshitel 
A lakáscélú támogatások és a kapcsolódó fontosabb jogsza-
bályok = Magyar Közlöny, különszám. 
- tartalmazza a témával kapcsolatos valamennyi jogszabályt. 
A kormány ez évtől jobban támogatja a lakásépítést és vásár-
lást. Az erről szólórendelet február elején lépett életbe, ekkor-
tól lehet benyújtani az igényeket az új támogatási formákra, 
hitelekre. A támogatott otthonteremtésről a következőket ol-
vashatjuk. 

Támogatott otthonteremtés = Szabad Föld 2000. február 2. 
Igényelhető a kedvezményes lakáshitel = Magyar Nemzet 
2000. február 1. 
Megéri megérteni. Az állami lakástámogatás új rendje = Teszt 
Magazin 2000. 2. szám. 

Az adótörvények 2000, évi módosításai-
ról 
— az adózás rendjének új szabályairól, a személyi jövede-
lemadó változásairól, stb. olvashatunk a Házi jogtanácsadó 
2000. januári számában. 
Adó-bevallások '99 

egyéni vállalkozók 
személyi jövedelemadó 
társasági adó 
Tb-változások... minderről példákkal illusztrálva rész-
letesen olvashat az Adó című lap 2000/1-2. számában. 

Ajánljuk adónkat 
Az idő múlását nem csak a dátumváltás jelzi, hanem az is, 
hogy megint itt van az adóbevallási szezon. Öröm az üröm-
ben, hogy a törvény lehetővé teszi: ki-ki maga döntse el, 
hogy az állam mire fordítsa az adóbevétel egy részét. Az 
adóbevallás alkalmával a fizetendő adó egy plusz egy szá-
zalékáról lehet rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy a befizetett 
adónak ezt a részét az adózó nyilatkozatában megjelölt 
szervezet javára utalja át közvetlenül az adóhatóság. 
A következőkben megjelenő hirdetésben azon néhány szer-
vezetek nevét találjuk, akiket hozzájuttathatnak ezen adófo-
rintokhoz. 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

TUDNIVALÓK 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány 
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét 
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

Törökszentmiklós 
v á r o s 

településfejlesztési 
alapítvány 
Kedves Olvasónk! 

^Alapítványunk örömmel fogadná, ha Ön 
« támogatná munkánkat, és általunk a 
J Törökszentmiklós és Vidéke újság 

< megjelenését jövedelemadója 1 százaléká-
<val. 

< Adószámunk: 19220550-1 
< Köszönettel: 

-16 

a kuratórium 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a ked-
vezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓA-

ZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A PRO 
BIBLIOTHECA 

ALAPÍTVÁNY 
KURATORIUMA 

tisztelettel kéri Önöket, személyi jövede-
lemadójának 1 százalékával támogassák 
alapítványunkat. 

Adószám: 18825152-1-16 

Támogatását előre is köszönjük! 

A kedvezményezett adószáma: 

TALLÓZÓ 

A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező 

PRO BIBLIOTHECA ALAPÍTVÁNY 

TUDNIVALÓK 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány 
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét 
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a ked-
vezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓA-

ZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 
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Magyar Kultúra Napja a pódiumteremben 

Január 21-én a Himnusz születésének 
évfordulóján a szokásostól eltérően 
most a szomszédos város, Mezőtúr 
mutatkozott be az ünnepség résztvevői-
nek. „Mezőtúr képekben és hangokban" 
címet viselte az ünnepi műsor, melynek 
bevezetőjeként Búsi Lajos, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés 
elnöke közvetlen hangon beszélt a kul-
túráról, az alkotóról, az alkotó eredmé-
nyéről, a közművelődésben dolgozók-
ról. 

Az ünnepség további részében „Szivár-
ványos az ég alja" címmel Mezőtúr 
város felnőtt Szivárvány, és gyermek 
Iringó citerazenekara mutatkozott be, 
gazdag repertoárral. A tiszta forrásból 
származó Kárpát-medencei népdalok 
mellett ízelítőt kaptunk az előző száza-
dok magyar táncaiból is, bravúros fel-
dolgozásban. 
A Csider-házaspár vezette együttesek 
műsorát az ünneplők nagy tetszéssel 
fogadták. 

A szomszédos Kun-várost mutatta be a 
Pincegaléria kiállítása is, melyet az 
IMPRO Fotó lent rendezett. 
Az ünnepség befejezése után Bakk 
Zoltán polgármester fogadásra és baráti 
beszélgetésre invitálta a résztvevőket. 
Pohárköszöntője előtt a jelenlévők egy-
perces néma felállással adóztak az el-
hunyt Várdai Jánosné Erzsike emléké-
nek, aki hosszú időn keresztül a városi 
művelődési osztály vezetője volt. 

FOTÓ. Árvái 

Bakk Zoltán polgármester pohárköszöntője a baráti beszélgetés előtt A kiállítás egy részlete 

JÁSZKUN VILÁG MŰVÉSZETI SZEMLE 

KULTÚRÁVAL A NYUGAT KAPUJÁBAN 

NEMZETI FESZTIVÁL 

Törökszentmiklósi bemutatója 
(2000. február 11. 14.00 Pódiumterem) 

Középdöntőbe jutott produkciók: 
Törökszentmiklós, Béke Mg. Szöv. Népdalköre I. kat. 
Alföldi népdalcsokor vokális zene 
Tiszai népdalcsokor citerakíséiettel 
Miklós Néptáncegyüttes IV. kat. 
Nyárádmenti táncok néptánc 
Sülye Klára I. kat. 
Zalai népdalcsokor vokális zene 
Moldvai népdalcsokor 
Dalma Dance Klub Mini Hip-Hop csoportja V. kat. 
Zsanett Modell és Táncstúdió Formáció V. kat. 
Rock and Roll csoportja modern tánc 
Dalma Dance Klub Funky csoportja V. kat. 
Dalma Dance Klub Latin Hip-Hop Mix csoport ~V. kat. 

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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„Szerencsés ember vagyok, mert mindig azt csinálhattam, amit szerettem..." 
(négyszemközt Bischof László tanárral, megyei Művészeti-díjassal) 

(Folytatás az 1. oldalról) 
— Hányan kapták a Művelő-
dési-díjat? 
— Velem együtt hárman: 
Szabó Gyula színművész, aki 
a megye szülötte, valamint a 
jászberényi Székely Mihály 
kórus. 

— Úgy tudom, a Béke Ter-
melőszövetkezet népdalköré-
vel is nemes díjakat gyűjtői-
tekbe... 
— Valóban. Az országban 
elsőként kaptuk meg e műfaj 
legmagasabb elismerését, az 
Aranypáva-díjat, amit aztán 
még kétszer nekünk ítéltek. 
1997-ben mi is birtokosa 
lehettünk a Pro Urbe Török-
szentmiklós kitüntető cím-
nek, 1999. augusztus 20-án 
pedig a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Nagydíjnak 
örülhettünk. 
— Tősgyökeres miklósi 
vagy? 
— Nem, 1967-ben kerültünk 
a városba. Én nógrádi szüle-
tésű vagyok, Felsőpetényben 
láttam meg a napvilágot. Az 
általános iskola után Sáros-
patakon, a tanítóképzőbe 
kerültem, ahol 1954-ben 
végeztem, majd 1967-ig 
Vásárosnaményban tanítot-
tam. Közben elvégeztem az 
egri Tanítóképző Főiskola 
történelem-ének szakát is. 
Azután tulajdonképpen ha-
zajöttem, mert szüleim 
Törökszentmiklóson éltek 
— Itt is tanítottál? 
— Csak később. Négy évig a 
Művelődési Ház igazgatója 
voltam, azután kerültem az 
akkor még Bethlen Gábor úti 
Iskolába, .ahol éneket és 
történelmet tanítottam. 
— Mikor kerültél kapcsolat-
ba a népzenével és a népdal-
lal? 
— 1971-72-ben indult el 
országosan Vass Lajos ve-
zetésével az országos népdal 
mozgalom, az úgynevezett 
páva-körök. Mi is bekapcso-
lódtunk, s Herkely Pista 
népművelővel együtt meg-
szerveztük az Alkotmány 
később Béke Termelőszövet-

kezet népdal-körét. Ennek 
már lassan 30 éve. Ugyaneb-
ben az időben, az iskolában 
citerazenekart verbuváltunk, 
szép sikerekkel kisérve. 

— ...és a kórusmunkával? 
— Ugyanebben az időben. 
Az iskolában énekkart ve-
zettem és tagja lettem a váro-
si Liszt Ferenc kórusnak 
feleségemmel együtt. 1975-
től vezetője lettem, s mindezt 
1990-ig csináltam. 

— Közben szakfelügyelői 
megbízatásod is volt... 
— Igen, 1974-89-ig vezető 
ének szakfelügyelő voltam. 
— Visszakanyarodva a Liszt-
kórushoz: fontos kulturális 
színfoltja volt a városnak, 
rangot is adott neki. Aztán 
„kihalt". Mit gondolsz ma 
erről? 
— Ezt magam is sajnálom. 
Számtalan bemutatón, orszá-
gos versenyen vettünk részt a 
szakszervezet szervezésében. 
Többször aranyfokozatú 
minősítést szereztünk. Úgy 
éreztem, hogy nem kaptam 
meg a megfelelő támogatást, 
s abban az időszakban én is 
megfáradtam. A kórust nem 
én oszlattam fel, közös meg-
egyezéssel hagytuk abba a 
munkát. Természetesen én 
ma is támogatnám: éneklő-
daloló ember, fiatal mindig 
akad, csak legyen aki össze-
fogja, legyen biztos háttér a 
működéshez. Valóban fontos 
szerepet töltött be a város 
imázsában, ami ma hiányzik. 

— Melyek voltak a legszebb 
napok munkálkodásodban? 
Melyik volt a legterméke-
nyebb periódus? 
— Sok szép nap és sok szép 
év volt. Talán a 80-as évek: a 

Liszt-kórus, a népdalkör, a 
gyermekkórus, citerakör, 
fellépések, rádiófelvételek, 
franciaországi turné, stb. -
szóval sokféle tevékenység, 
sokféle élménnyel, ered-
ménnyel fűszerezve. De 
szépek voltak a 90-es évek is 
a népdalkörrel, az erdélyi 
körúttal, a Szovátai bemuta-
tóval, népzenei fesztiválok-
kal és még sok egyébbel. 

— Melyik műfaj áll hozzád 
közelebb, a népdal vagy a 
kórusmunka? 
— Mindkettőt egyformán 
szeretem, szívesen csinálom. 
A lehetőség úgy alakult, 
hogy a népzene területén kell 
dolgoznom, tehát most ezt 
csinálom. 

— Ének; zene, dal, népzene, 
népdal: miért műveled min-
dezt 64 évesen? 
— Egyszerűen bennem van, 
szeretem, szívesen csinálom. 
Örömöm telik benne. Ezzel 
együtt különösen fontosnak 
tartom, hogy ebben a sodró 
világban őrizzük meg a nép-
hagyományokat, a tiszta 
forrásból származó népzenét, 
népdalt, ami a nemzeti kultú-
rának, indentitásnak alappil-
lére. 

— Ez beépült az életfilozófi-
ádba is? 
— Igen. Optimista vagyok. 
Kevés konfliktusom van, 
igyekszem mindig megtalálni 
a megoldásokat. Bízok a 
jövőben. 

— Honnan származik ez a 
fajta érzékenységed? 
— Édesapám és édesanyám 
szívesen énekelgettek Kis 
nógrádi faluban nőttem fel, 
ahol a fiúk és a leányok 
gyakran sétálgattak és éne-
keltek; mi meg mint a kis 
suhancok mentünk utánuk. 
Elemi iskolában hatással volt 
rám a tanító nénim is. Ké-
sőbb a sárospataki ének, a 
tanítóképzős-időszak különö-
sen nagy hatással voltak rám: 
igen kiváló, „régi" tanároktól 
tanulhattam. Ez 1950-54 
között volt. Patakon erős 
pedagógusképzés folyt, pláne 

az ének-zene területén. Ma 
úgy vélem, hogy ez indított 
el azon az úton, amelyet ma 
is járok! Kollégistaként ösz-
szeforrott társaság voltunk, 
csodálatos légkörben nevel-
kedtünk, persze szűkös anya-
gi körülmények között. 

— Ma is aktívan dolgozol. 
Hogy érzed magad a bőröd-
ben? 
— Nagyon jól. Valóban 
tanítok, szeretem ezt a mun-
katerületet, s erre büszke is 
vagyok, örömmel tölt el. 
Szerencsés ember vagyok, 
mert mindig azt csinálhattam, 
amit szerettem. Ennek érde-
kében minden erőmet fel 
tudtam áldozni. Sem a törté-
nelem, sem az ének-zene 
tanításában nem éreztem 
nehéznek a munkát. Ma is 
úgy megyek be a munkahe-
lyemre, hogy kellemes me-
legség tölt el, amikor belé-
pek: tudom, hogy fontos 
dolgokat tudok átadni a 
gyermekeknek. Ez éltet ma is 
engem. Hasonló érzést kívá-
nok nagyon sok embernek. 

— Hogyan tovább? 
— Teszem a dolgom. A 
mostani és megyei Nagydíj is 
kötelez. Az iskolában van 
egy 16 gyermekből álló ve-
gyes népdalköröm és egy 
citerazenekarom. Lelkesek, 
aranyosak, jó velük dolgozni, 
s bennem is van annyi ener-
gia, hogy tudjam csinálni. 
Egy nálunk nem jellemző 
néphagyományon, a Balá-
zsoláson dolgozunk, amelyet 
már Mezőtúron be is mutat-
tunk, a pódiumteremben 
pedig február 22-én fogjuk 
előadni. Tovább dolgozunk a 
felnőttekkel is, ahol már sok 
régi alapító tagunk van, de 
állandóan újabbak jönnek 
Szereplésre, fellépésre bőven 
van lehetőség, hiszen millen-
niumi évben vagyunk. 
Szerkesztőségünk nevében is 
gratulálok díjadhoz, további 
szép sikereket és sok-sok 
örömet kívánunk életedhez, 
munkádhoz. 

(Hercegh M.) 
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„És tudod, az erő micsoda? - Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat." 

(Arany János: Domokos napra) 

Ismét egy ARANYOKLEVÉL került a kezembe. A következőket olvas-
tam belőle: 

„Sípos Mihály okleveles tanítónak, aki a Református Kollégiumban (Debre-
cen) 1949. év június hó 24. napján oklevelet kapott, ötven éven át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységét elismerjük« Ennek bizonyságául állítottuk ki 
ezt az ARANYOKLEVELET, melyet a Kölcsey Ferenc Református egyetem 
(főiskola) pecsétjével, aláírásunkkal hitelesítettük." 
Debrecen, 1999. szeptember 5. 

Ezen ünnepi esemény okán kerestem 
fel Sipos Mihály nyugdíjas általános 
iskolai tanárt, hogy a gratuláció mellé 
néhány kérdést is feltegyek fáradságos 
és eredményes életútjáról. Mindenek 
előtt az indulásról érdeklődtem. 

— „1927. október 13-án születtem 
Törökszentmiklóson, az Árpád utca 16. 
szám alatt, anya kicsi házában. Gazdál-
kodó családból származom. Hat éves 
koromig a szenttamási tanyán nevel-
kedtem, amit akkor építettek, amikor a 
gróf kiosztotta a földeket. Óvodába nem 
járhattam, erre ott nem volt lehetőség. 
Később jöttem rá, milyen szerencsés 
voltam azzal, hogy szüleim vásároltak 
egy kis házat a városban. Ketten laktunk 
benne a nővéremmel, onnan jártam 
iskolába. Kiváló tanítóim nevét és em-
lékét máig őrzöm. Megérdemlik, hogy 
felsoroljam őket. Az idősebbek még 
ismerték a legtöbbjüket: 

Szabó Andor, Horváth Antal igaz-
gató úr, Tóth Béla, Bakos Lajos, Újhelyi 
Mihály, Kerekes József és Sütő Zoltán 
kántor uraknak köszönhetem az alaptu-
dományok és a vallási ismeretek elsajá-
títását, a katonás rendre, fegyelemre és 
hazaszeretetre nevelést. 
Meg kell említenem, hogy első osztály-
ban olyan eredményes volt Szabó Andor 
tanító úr munkája, hogy már karácsony-
kor folyékonyan tudtunk olvasni. 
Örömmel vittem ki szép értesítőmet a 
tanyára, életem első dicséretét ezért 
kaptam apámtól." 

— Hogyan alakult ezután az élete? 
— „Miután a hat osztályt elvégeztem, 
szüleim nem akartak tovább taníttatni. 
Belőlem is gazdálkodót szerettek volna 
nevelni. A tanyán igen nehéz volt az 
élet. (Aki megpróbálta, az tudja!) Mivel 
a hat év alatt én már városi gyerekké 
váltam, nem tudtam ehhez az életmód-
hoz igazán alkalmazkodni. Odakint ;nég 
nem volt rádió, de némi olvasni való -
szerencsére - már akadt. Apám járatta 
az IGAZSÁG című hetilapot, emellett 
ott volt a Biblia, a kalendárium meg a 
zsoltáros könyv. Amikor a Pesten élő 
bátyám megtudta, hogy szeretnék ol-
vasni, küldött egy kis bőrönd könyvet, 

amit ő már olvasott. Kaptam tőle hege-
dűt, kiselejtezett futball-labdát is, leg-
nagyobb örömömet azonban a könyv 
okozta. Mindent elolvastam, persze, 
csak titokban. Most már azt sem bán-
tam, ha tehenet kellett legeltetnem, mert 
az ingem alatt kicsempészett könyveket 
legalább nyugodtan elolvashattam. A 
szomorú tanyai életet kitágította az 
irodalom, a képzelet szárnyán bejártam 
az egész világot." 

— Mégsem lett gazdálkodó! Hogyan 
sikerült kitörni abból a világból? 
— „Elvágytam onnan, mert éreztem, 
hogy nem fogom bírni. Egyik nővérem 
féijének sikerült meggyőzni szüleimet, 
engedjenek tanulni. így először motor-
szerelőnek jelentkeztem a Horváth-
Fejes céghez. Naponta bejártam a tanyá-
ról. A kétszer 12 km gyaloglás és a 
fizikai munka nagyon legyengített. 
Akkor döntött úgy anyám, hogy inkább 
iskolába jáijak" 

— Hogyan hozta be az elveszett éveket? 
— „Édesanyám Bakos Lajos tanító 
úrhoz fordult, hogy magántanulóként 
utoléijem kortársaimat. Ez sikerült is. 
Különbözeti vizsgát tettem 1., 2. polgá-
riból, 1943-ban a 3. osztályt, 1944 őszén 
pedig a 4. polgárit is elvégeztem. Sok-
szor meg kellett szakítani a tanulást, 
mert hol tankcsapda készítésére, hol 
hídépítésre vittek el bennünket, majd 
lovat kellett hajtani az orosz katonákkal 
Gyuláig, onnan meg gyalog hazajönni. 
Ez a másfél év intenzív tanulás igen 
sokat jelentett számomra. Még a tanító-
képzőben is éltem belőle." 

— Hogyan került a képzőbe? 
— „A tanítás a front átvonulása miatt 
országosan szünetelt. 1945. januárjában 
már alig vártam, hogy elmehessek Deb-
recenbe. A miklósi tanítóképzősök még 
itthon voltak, de én 6-án egy tehervonat 
tetején elutaztam, hogy felkeressem ott 
élő nagynénémet és érdeklődjem az 
iskolakezdés felől. Kalandos utam va-
lamikor délután ért véget, amikor a 
romokban heverő állomásra beérkez-
tünk. Villamos még nem járt, gyalog 
indultam egy nagy élelmiszercsomag-
gal, a rokonaimhoz. A boldog viszont-

látás után másnap a kollégiumban 

Qzsváth István igazgató úr fogadott. 

Rögtön beküldött az első osztályba, ahol 

a hegedűművész Szendi tanár úr éppen 

ének órát tartott. Kikérdezett, hogy 

milyen hangszeren játszottam eddig. 

- Hegedűn és szárnykürtön tanultam -

feleltem. 

- Akkor fel vagy véve! De énekelni 

tudsz-e? 

Azzal is meg volt elégedve, így azon-

nal beültetett egy padba. 

Emlékszem még a második órára is, az 

matematika volt. Rapcsák tanár úr 

„adott elő", aki akkor az egyetemen is 

tanított. Nem sokat beszélt helyette 

nagyon gyorsan írt. Telerakta a táblát 

feladatokkal meg levezetésekkel és ott 

is hagyott bennünket: 

- Na, fiúk, csináljátok meg! Nekem 

vissza kell mennem az egyetemre, mert 

a következő órám már ott van. 

Ez így ment egész évben. Szóbeli fele-

lésre soha nem volt idő. 

Az első hét végén hazajöttem a többie-

ket riasztani, hogy már nekik is illik 

visszamenni. Kintlakós lettem a 

nagynénéméknél és hetenként jártam 

haza élelemért. Gazdálkodó szüleim 

ezzel sokat segítettek a rokonokon, 

nekem pedig jó helyem volt náluk." 

- Milyen emlékeket őriz ezekből az 
évekből? 
- „Az iskolába lassan kezdtek vissza-

térni az elmenekült, illetve a fogságból 

szabadult tanárok. így jött meg Csenki 

Imre tanár úr is, aki világi éneket és 

zongorát tanított nálunk. Igyekezett 

megszerettetni velünk a zenét. Min-

denkinek be kellett mutatnia a saját 

falujából egy dalt. Ezeket kielemezve 

megismertette velünk, melyik a népdal, 

a műdal vagy egyéb. Különösen tet-

szett, amikor a hegedűművész-tanárral 

kis hangversenyt tartottak nekünk az 

órán. 

1946-ban elkezdte szervezni a vegyes 

kart, ami később országos hírnévre tett 

szert. Mivel nálunk csak fiúk tanultak, 

meghívta a testvérintézetből a képzős 

lányokat. Közben barátaimmal elmen-

tem egy kórushangversenyére. Leírha-

tatlan élményt jelentett Kodály Zoltán 

Mátrai képek c. művének meghallgatá-

sa a 80 tagú kórus előadásában, Csenki 

Imre tanár úr felfogásában. Maga a 

nagy zeneszerző is megdicsérte őket 

érte. Ez olyan nagy hatást gyakorolt 

rám, hogy én is jelentkeztem kórustag-
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nak. Heti háromszor tartottunk három-
órás próbát, mert több bemutatóra is 
készültünk egyszerre. Az ország több 
városában és templomában adtunk 
hangversenyt. 
1948-ban részt vettünk a budapesti 
Nemzetközi Munkáskórus versenyen. 
Itt a vegyes kórus kategóriában első 
díjat nyertünk. Kodály Zoltán itt is 
jelen volt. 
1949-ben három hangversenyt tartot-
tunk az Aranybika dísztermében, a 
negyedik pedig a budapesti szimfoni-
kusokkal volt. Itt adtuk elő Kodály 
Zoltán Psalmus Hungaricus című mű-
vét és Bartók Béla Cantata Profana-ját. 
Meghívtak ezen a nyáron bennünket 
Svájcba is, de a politikai helyzet ala-
kulása miatt nem kaptunk kiutazási 
engedélyt. Helyette mentünk a buda-
pesti Világifjúsági Találkozóra, melyre 
új számokkal kellett felkészülni. Ezek 
közül legnagyobb volt Kodály Zoltán 
Székelyfonó-ja, amit a Zeneakadémiai 
pórusával közösen énekeltünk." 

— Éveken kowsztül a zene és az ének-
lés tette széppé- az életét \ de- ennek-
egyszercsak végeszakadt Utána mit 
hozott a nagybetűs ÉLET? 
— „Képesítő után óraadóként kaptam 
megbízást az egytanerős Kisszent-
tamási Állami Általános Iskola 1-4. 
összevont osztályának a vezetésére. 
Kinevezésem heti húsz órára szólt, de 
több mint harminc órában tudtam csak 
elvégezni a kötelező feladatokat. Ezt az 
iskolát a megye javaslatára meg akarták 
szüntetni, de a tanyavilág szülői kihar-
colták az újbóli működtetését. A város-
környék legkisebb iskolája volt, ami 
egy egyszerű tanyai lakásnak készül-
hetett valamikor. A tanteremben bent 
volt még a kemence. Elődöm a sutban 
aludt! A várostól 9 km-re voltunk, eb-
ből 2 km földút 

Kinevezésemet csak október második 
felében kaptam meg, ez a gyerekeknek 
összesen négy hónap nyári szünetet 
hozott. Ezalatt a másodikosok egy ré-
sze elfelejtett írni, olvasni. így öt cso-
portot kellett kialakítanom, amíg félév-
re utolértük magunkat. Nagy élményt 
és segítséget jelentett a szülők, gyere-
kek ragaszkodása és tudásvágya." 

— Tanári diplomát hogyan szerzett? 
— „Még ebben az évben jelentkeztem 
a Szegedi Pedagógiai Főiskolára, és 
levelezősként folytattam a tanulást 
matematika-fizika szakon. Csak ez a 
lehetőség volt adva, de nem bántam 
meg. 1951 -ben áthelyeztek 
Tiszatenyőre, szaktanítóként. Itt a ma-
tematika mellett éneket, kémiát és test-
nevelést kellett tanítanom. Modellező 

szakkört is szerveztem, ami nagyon 
népszerű lett. 
1953-ban befejeztem a főiskolát és 
matematika-fizika szakos tanárként 
behelyeztek Törökszentmiklósra, a 
Duclos téri /ma Ipolyi Arnold téri/ Ált. 
Iskolához. Mivel oklevelemet jeles 
eredménnyel kaptam meg, az akkori 
szabályoknak megfelelően jutalmat 
kaptam új iskolám vezetőitől. /Azonnal 
sok irigyem lett miatta!/ Eleinte fizikát, 
majd matematikát tanítottam és itt is 
beindítottam a modellező szakkört, 
melléje meg a matematikát is. Kezdeti 
rossz érzésem elmúlt, a gyerekek kö-
zött feloldódtam." 

— Mi volt a következő állomás? 
— „1958-ban átkerültem az újonnan 
megépült Hunyadi úti Általános Isko-
lába. A fiatal tantestület Lázár Barna-
bást igazgató úr vezetésével, óriási 
lelkesedéssel látott munkához. Akkor 
ez volt a város legkorszerűbben felsze-
relt iskolája. Célul tűztük ki, az oktató-
nevelőmunka mellett segítjük a kör-
nyékünkön lakó emberek ízlésének 
fejlesztését. 

Ezért a testület tagjaiból énekkart és 
színjátszó csoportot alakítottunk ki. A 
testület mind a harmincöt tagja részt 
vett benne. Nagy örömre engem bízott 
meg az igazgató a pedagóguskórus 
vezetésével. /Nem volt énekszakos 
tanárunk./ Ez nagy kihívás volt szá-
momra. 1959. tavaszán már bemutat-
koztunk. Több helyi előadás mellett 
meghívtak bennünket a szolnoki kultu-
rálisszemlére, majd egy teljes estét 
betöltő előadásra a Szolnoki Móricz 
Zsigmond Művelődési Otthonba. Erről 
a szereplésről a Szolnok Megyei Nép-
lap 1959. június 10-i számában jelent 
meg egy méltató cikk, „Új iskola új 
utakon" címmel. Ebből a következőket 
kívánom idézni: 

„Pénteken este Szolnokra látogattak 
el..., a Szolnoki pedagógusoknak mu-
tatkoztak be értékes műsorukkal. A 
kollektíva legfőbb erőssége a kamara-
kórus, amelyben az iskola minden ne-
velője szerepel. Jól összehangolt, kel-
lemes hanghatású kis együttes. Műso-
rukban Giardini, Ádám, Bárdos, Tardos 
és Behár műveket szólaltattak meg 
tömör, színes, cizellált előadásban... a 
művek erőtől duzzadó bemutatásával 
arattak nagy sikert Sipos Mihály tem-
peramentumos vezénylésével. ...Lázár 
Barnabás mély emberi humánumtól 
áthatott szavalata és Horváth András 
széptónusú énekszáma egészítették ki a 
műsorpolitikai szempontból is példa-
mutató előadást. Dicséret és elismerés 
illeti meg a törökszentmiklósi nevelő-

ket, új irányt mutató, kezdeményező 
vállalkozásukért." 
— Hamarosan magasabb beosztásba 
került Mi volt a megbízatása? 
— „1960. január 10-től, - az előző év jó 
munkájának hatására - felkértek a Járási 
Művelődési Osztály népművelési fel-
ügyelőjének. Itt több feladatot is betöl-
töttem. Voltam TIT titkár, művelődési 
osztályvezető, majd matematika-fizika 
szakfelügyelő. Ezekben az években 
elvégeztem a Népművelési Intézet ze-
nekarvezetői tanfolyamát, ahol meg-
kaptam a működési engedélyt. 1963-ban 
a helyi kultúrházban megszerveztük a 
fúvószenekart. Ehhez nagyon sok segít-
ség kellett a várostól és a Művelődési 
Minisztériumtól, különösen a hangsze-
rek vásárlásához. Nemcsak a városban, 
hanem a járásban is végeztünk zenei 
ismeretteijesztő munkát a zenekar rész-
vételével. Kilenc évi működés után, 
1972-ben átadtuk a hangszereket a Ze-
neiskolának. 

Mint matematika szakfelügyelő, igye-
keztem az önálló ismeretszerzés fej-
lesztése érdekében új eljárásokat is-
mertetni. A gondolkodási készség kiala-
kítása sokkal fontosabb, mint önmagá-
ban a tárgyi ismeretek elsajátítása. En-
nek érdekében a MűvelődésOáiniszté-
rium Általános Iskolai Osztálya támo-
gatásával készült Matematika példatár 
használata adott nagy segítséget. Körül-
belül tíz helyen sikerült bevezetni az 
önálló ismeretszerzésre irányuló, telje-
sítményt értékelő eljárást a járás és a 
város területén. A Megyei Művelődési 
Osztály hozzájárulásával - ajánlásom 
alapján - két iskolában bevezették a 
matematika tagozatos osztályokat, me-
lyek azóta is eredményesen működnek." 

— Kétpón is dolgozott egy ideig. Mi 
volt a feladata? 
— „1972-től négy évre vállaltam a 
kollégium igazgatóhelyettesi munkáját. 
Mellette tanítottam éneket, vezettem 
énekkart és tanítottam a dolgozók isko-
lájában is." 
— Nagy teljesítményű életút volt az\ 
ami a kis tanyáról elindult; Több szem-
pontból is dokumentumértékű mindaz; 
amit elmondott. Hogyan összegezné 
röviden a pályafutását? 
— „Az értékes zene megismerését 
munkám során mindig fontos feladatnak 
tekintettem, mert megtanultam, hogy a 
természettudomány és a művészet hoz-
zátartozik a személyiség sokoldalú 
fejlesztéséhez. Az évek során szorgal-
maztam az osztályfőnöki munkában a 
kóruséneklést, hangverseny-látogatást. 
Még a debreceni Kollégiumi Kórusban 
megismertem a zenei tevékenység szel-
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lemileg frissítő hatását, ezért az értelmi 
nevelés mellett az érzelmi nevelés saját-
ságos formájának tekintettem a kórus-
munkát. 
Pályám során szerveztem felnőttkórust, 
kiskórust, zenekart, 1949. óta tagja 
voltam a miklósi énekkaroknak, har-
minc évig a Liszt Ferenc kórusnak 
Nagyon sajnálom, hogy a százéves 
városi hagyományoknak megfelelően, 
ma nincs felnőtt kórusa városunknak. 
Kétpói kollégiumi munkám mellett, a 
Megyei Tanács felhívására, gyűjtöttem 
summásdalokat, amelyek megjelentek 
1974-ben, „Zúgjon a dalunk!" címen. 

Ekkor kaptam meg a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa elnökségétől a 
„SZAKSZERVEZETI KULTURÁLIS 
MUNKÁÉRT" kitüntető jelvény ezüst 
fokozatát, 1988-ban, nyugdíjba vonulá-
som alkalmából pedig a PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATI ERDEMÉRMET " 
— Nem volt szó még a családról! 1951-
ben kötött házasságot Felesége előbb 
gépgyári titkárnő volt, majd a 
BARNEVÁL dolgozója lett. Onnan 
ment nyugdíjba. Egy fiuk és egy uno-
kájuk van. 

Hogy kissé megkésve gratulálunk 
tanár úrnak, az az Ő szerénységével 

magyarázható. Pedig kár lett volna 
kihagyni ezt a sok tanulsággal járó be-
szélgetést! Megmutatta benne, hogy az 
olvasás és a zene szeretet, a tudásvágy 
és kitartás milyen messzire vezetett az 
elindulástól. Ezek által lett LÁMPÁS-
sá, aki még most, ötven év után is tud 
világítani, ifjúkori nagy törekvéseinek 
felidézésével. Köszönjük, hogy nem 
zárkózott el ettől a tanítástól és kívá-
nunk még további tartalmas nyugdíjas 
éveket, családja körében! 

/Hajnal Jné/ 

T ö r ö k a d ó z á s i r e n d s z e r 

Jelzésemnek megfelelően, a helyi adófizetők névanya-
gának ismertetése után áttekintést adok az általuk fizetett 
adóféleségekről az 1591-92-es évekre vonatkozóan. 

Az adófizetők két alapkategóriája a keresztény rájáké és 
az igazhitű muszlinoké. 

Az állami adók legfontosabbja a fejadó, azaz dzsizie. 
Ezt mindenki fizette, s jogi alapja és indoka az volt, hogy 
aki nem résztvevője a birodalom védelmének (azaz nem 
harcos), annak anyagiakkal kell a feladatot támogatni. Ez 
az összeírás idején 61 akcse volt. A muszlinok is fizették, 
ha nem katonáskodtak A vagyon mennyisége nem volt 
meghatározó e kategóriánál. Szintén állami adó volt a 
templomadó. Ennek szedéséhez először össze kellett írni a 
hódított területeken a templomokat, ez 1561-ben meg is 
történt. A templomadó összege 1 forint volt. Míg a fejadó 
fizetése alól csak a települések bírói mentesültek, ez utób-
bit a bírón kívül a papok sem fizették. A nem állami adó 
azok javadalma volt, akik egy-egy földterület használatát 
nyerték el. Magán földtulajdon nem volt, csak a használat-
ra kapott föld utáni jövedelemmel rendelkezett a szpáhi, 
bég, pasa, stb., azaz a rája ura. Mindez azért, mert minden 
talpalatnyi föld a szultáné, a hű alattvaló csak a használa-
tot kapta, s az ez utáni jövedelem illette. Földet használtak 
azonban a muszlin alattvalók is, akik azt meg is művelték, 
s a használati díjat nekik is le kellett róniuk 

A megművelésre kapott föld után a következő ellenszol-
gáltatásokjártak: 

Kapuadó, évi két részletben, aminek fizetése alól megint 
csak a pap és a bíró kapott mentességet. Ez utóbbi is bizo-
nyítja, hogy a birodalom valláspolitikája - különösen 
békésebb időkben - türelmi jellegű volt. Az összege 50 
akcse. Az adóalap a magyarhoz hasonló telek. A telek 
területi alapegysége a dönüm. Ez 40x40 lépés, azaz 393,3 
négyzetméter. Egy telek pedig a föld minőségétől függően 
70-150 dönüm. 

Tized minden természetbeni után fizették Melyek voltak 
ezek a termékek? Búza, árpa, kevert gabona, vagy ahogy a 
magyarok nevezték kétszeres (búza és gabona), méhkas 
után, mégpedig tíz méhkasból volt 1 a földesúré, ha nem 
volt annyi, kasonként 2-2 akcse járt; a viaszért is fizetni 
kellett 3-3 akcsét, vagy a viaszt beszállítani az állami 
gyertyaöntőbe. A tizedet be kellett szállítani a legközeleb-
bi piacra, elvileg nem tovább, de sok visszaélés is történt, 
mivel nem ritkán a jobb piaci értékesítés lehetősége távo-
labbi szállítást igényelt. Ugyanilyen arányban kellett a 

fokhagyma, vereshagyma, káposzta, kender, len, zab, lencse, sőt a 
vizenyős vidékeken a nád után is. A tizedet nem az adott év ter-
mése részeként kellett adni, hanem az utolsó három év átlagának 
megfelelően. Ha pénzben kellett megváltani, 1 kila búza ára 14 
akcse, a többié 8 akcse. 
A háztelek területén termettek után csak abban az esetben kellett 
tizedet leróni, ha az ott termelt javakat piacra vitték. A külső ker-
tekben termettek után nem volt felmentés. Ezeket a kerteket 
bosztána adó terhelte. Ezekben a kertekben gyümölcs is termett, s 
az sem volt mentes. Tizedköteles volt a szőlő, akár rája, akár 
muszlin használta. A muszlinok nem készíthettek belőle bori 
(elvileg a vallási tiltás miatt), de ecetet, sűrített édes szőlőlét igen 
(ez utóbbi sűrítés a must főzésével alakult ki). Ennek magyar neve 
borméz, amiről az irodalom is nem egyszer szól. 
Minden juh után 1 pénzt kellett adni. Egy kifejlett sertés adója 
(földesúri) 2 akcse. Ádózás tárgya volt a tűzifa, széna, hal. 
Ha a malom egész évben járt (tegyen az száraz vagy vízi) 50 
akcse a taksája ha vízi, 15-25 ha száraz. 

Pénzbeli illetékek illetve bírságpénzek summázva voltak általá-
ban, de a menvasszonvadó - ha leány után fizették 60, ha özvegy-
ről volt szó 30 akcse a lerovandó adó. A bírságpénzek a kádié. 
Egy bírósági ügy 60-150 akcsébe került. Verekedés, testi sértés, 
lopás nem volt olcsó dolog. Egy fejbetörés 100 akcse, maradandó 
ütésnyom 50 akcse büntetéssel jártak Fizetni kellett a távollevők, 
nyomaveszett adózók után, a kóborló rideg és rétes emberekért, 
akik után nem mentek vagy nem mertek menni a török adószedők. 
Őutánuk kollektív felelősség tehertétele állt fenn. 
Fizetni kellett a piacolás, vámokon átmenetelés, réveken átkelés, 
gyertyaöntés, birkafejés, italok árusítása után egyaránt. 
A bosztána keretek után a muszlinok nem tizedet, hanem 
dönümként 4-4 akcsét fizettek földesuruknak 
Az állami adózás esetében a legritkábban, de a földesurakkal és 
egyéb tisztviselőkkel szemben kemény alkudozás előzte meg az 
adószolgáltatás végső összegét. A felsorolás nem minden adóne-
met tüntet fel, de szinte minden lényeges benne van. Nincs itt szó 
a kettős adózás esetéről, pedig ezen a tájon egyháznak, földesúr-
nak igencsak kijárt. Földesúr ebben az esetben a távol levő ma-
gyar földesúr! 

/Irodalom: Ágoston Gábor: A szolnoki szandzsák.../ Sz. A. 

A Helytörténeti Gyűjtemény nyitvatartási ideje: 
Kedd: 8-13 14-16 
Szerda: 10-12 14-17 
Csütörtök: 8-12 14-17 
Előzetes megbeszélés alapján más időpontban is látogatható. 
Tel.: 391-613 
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FELKÉSZÜLÉS A TAVASZI BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉSRE 
Tisztelt Földtulajdonosok és Földhasználók! 

A Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat 40 éve végzi 
az Önök mezőgazdasági területein a belvízcsatornák üzemel-
tetését, fenntartását. A közös teherviselésen alapuló társulati 
formát az elmúlt évek társadalmi változásai sem tudták kikez-
deni. 
Alapelvét 1807-ben fektették le és azóta is szinte változatla-
nul érvényes, nevezetesen a közös teherviselést a kár-haszon 
elmélet alapján. 
A jelenleg érvényben lévő 1995. évi LVII. vízügyről szóló 
törvény szabályozta a jelenlegi feladatokat, a társulatok mű-
ködésének rendjét. A törvény minden földtulajdonost a társu-
lat tagjának tekint, és a közcélú művek fenntartásának költsé-
géhez való hozzájárulást teszi kötelezővé. A törvény azt is 
szabályozza, hogy mi a kizárólagos állami feladat, és mi az, 
amit az érdekelt köteles a vízkár megelőzése érdekében tenni. 
A belvízkárok elhárítása minden érdekelt kötelessége. A 
földtulajdonosok feladata, hogy a káros vizeket a legköze-
lebb levő belvízcsatornába bevezesse, nevezetesen a depóniák 
átvágása, a vízelvezető barázdák kihúzása. A társulat felada-
ta a közcélú belvízcsatornába bevezetett víz továbbítása a 
főbefogadóba. A csatornák vízkárelhárítása és megelőzési 
(fenntartási9 feladatainak költségét a földtulajdonosoknak, 
illetve a földhasználóknak éves érdekeltségi díj címén a 
társulat felé meg kell téríteni, olyan mértékben, ahogy azt a 
társulat közgyűlése meghatározza. Ez az érdekeltségi díj 
adók módjára behajtható köztartozás. 
Az állam is támogatás címén, évenként változó mértékben, 
részt vállal a feladatok finanszírozásában, de sajnos még így 
is a szükségesnél kevesebb a pénzügyi forrás. (Az érdekeltsé-
gi díj összege kb. háromszorosa, mint 25 évvel ezelőtt, ami 
messze elmarad más szolgáltatások árnövekedésétől.) 
A védekezés és fenntartási munkák elvégzésének tehát alap-
követelménye, hogy a megállapított érdekeltségi díjat min-
denki befizesse. Csak így tudjuk a legfontosabb beavatkozá-
sokat elvégezni. Szükséges továbbá az együttműködés foly-

tatása a társulat és a tagok között, hiszen a társulat a tagi be-
jelentések alapján tudja az intézkedéseket megtenni a vízkár-
elhárítás vonatkozásában, vagy a fejlesztési kezdeményezések 
élére állni. 
Az 1998. év végén bekövetkezett belvizes elöntések csak 
átmenetileg csökkentek. Az átfagyott talajra már ez évben 
érkezett csapadék, a korábbi elöntések megléte előrevetíti azt, 
hogy az őszinél még súlyosabb belvízi helyzet alakulhat ki. 
Csak közös összefogással tudjuk a nagyobb károkozást meg-
előzni. 

Ezért a következő felhívással fordulok Önökhöz: 

• A földtulajdonosok, vagy földhasználók az elöntésekről 
levélben, vagy telefonon tájékoztassák társulatunkat, hogy a 
szükséges intézkedést mihamarabb meg tudjuk tenni. 
(Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth út 34., Tel.:* 56/350-071) Kér-
jük a hely pontos megjelölését (csatorna neve, száma, stb.), a 
bejelentő nevét, címét esetleg telefonszámát. 

• A földtulajdonosok és földhasználók a földterület, tábla 

víztelenítése érdekében a szükséges beavatkozást tegyék meg. 

• Jelentsék be azokat a problémákat, amelyek a csatornák 

fenntartásának elmaradásából erednek, hogy azok megoldásá-

nak költségeit, az éves tervbe be tudjuk állítani. 

• Fizessék be az érdekeltségi díjat, hogy a társulat a beje-

lentett és elvégzett munkákat finanszírozni tudja. 

Meggyőződésünk, hogy közös erővel a vízkárok elhárításában 

eredményesen tudunk fellépni. 

Levélcím: Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat 

5400. Mezőtúr, Kossuth út 34. 

Tel: 56/350-071 

Pusztai András sk. 

ügyvezető igazgató 

(H. M.) 

Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc 152. évfordulója alkalmá-

ból megrendezésre kerülő Törökszentmiklósi programok 

Március 14. kedd 
9.00 óra Millenniumi olvasókönyv átadása a városban működő önkormányzati 

fenntartású általános iskolák 1. osztályos diákjainak. 

11.00 óra A Kossuth út 48. sz. háznál lévő Kossuth emléktábla koszorúzása 
(közreműködik: a Bethlen G. Refor. Tagozatos Ált. és Szakisk. és Koll.) 

12.00 óra A Kossuth út 127. sz. házon lévő Kossuth emléktábla koszorúzása 
(közreműködik: a Kölcsey Ferenc Ált. Isk.) 

12.30 óra Petőfi mellszobor avatása a Petőfi S. Ált Isk. előkertjében 
(a szobrot fölavatja. Varga Mihály államtitkár) 

15.00 óra Koszorúzás a Katolikus temetőben lévő 1849-es emlékműnél 
(közreműködik: a Petőfi S. Ált. Isk.) 

18.00 óra Fáklyás felvonulás a Petőfi iskolától a Kossuth szoborig 

(a programot a Re Bene Gesta Kulturális és Ifjúsági Egyesület rendezi) 
19.00 óra Magyar Táncház a Művelődési Központ pódiumtermében 

(a programot a Re Bene Gesta Kulturális és Ifjúsági Egyesület rendezi) 
Március 15. Szerda 
9.00 óra Megemlékezés és koszorúzás a Kossuth szobornál 

(közreműködik: a Bercsényi M. Gimnázium és a Kodály Z. Zeneiskola) 
10.00 óra Ünnepi Istentisztelet a Református templomban 

A szerkesztőség munkatársai az 

alábbi telefonszámokon 

hívhatók: 

Varga Mária: 390-855 

Fehérné Kovács Ilona:392-032 

Hajnal Józsefné: 390-898 

Herczegh Mihály: 391-381 
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Lakáscélú támogatásoknál bekövetkezett változásokról 
A Kormány az 1/2000. (I. 14.) Korm. sz. rendeletével módo-
sította a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) 
Mt. rendeletet. 

A jogszabály módosítás a lakásépítési kedvezmény igénybe-
vételére vonatkozó, eddig érvényben volt jogszabályi rendel-
kezések megtartása, illetve a feltételek módosítása mellett a 
gyermekes családok részére, a meglévő lakásingatlan lega-
lább egy szobával történő bővítéséhez is lehetővé teszi a la-
kásépítési kedvezmény felének igénybevételét. 

Megváltozott a lakáshitelek támogatási rendszere is: az eddigi 
törlesztési támogatás, és az állami kamattámogatás megszű-
nik, 2000. februárl-től bevezetésre kerül a kiegészítő kamat-
támogatás rendszere. 

Lakáscélú támogatás a lakásépítési kedvezmény, az 
adóvisszatérítési támogatás, a mozgássérültek akadálymente-
sítési támogatása, a kamattámogatás, az önkormányzatok 
támogatása és a lakóház felújítási és víziközmű támogatás. 

Nem változott a lakáscélú támogatások igénybevételének 
jogszabályi előfeltétele, mely szerint lakáscélú támogatást 
saját méltányolható lakásigénye kielégítésére nagykorú ma-
gyar állampolgár akkor vehet igénybe, ha magának, házastár-
sának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző 
családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga vagy 
bérleti jogviszonya nincs és a rendelkezésére álló anyagi 
eszközeit a vásárláshoz, illetve az építkezéshez felhasználja. 
Továbbra sem nyújtható támogatás annak, aki meglévő vagy 
korábbi lakástulajdonát gazdasági társaság tagjaként, a társa-
ság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatta, illetve az 
építési/használatbavételi engedélyben meghatározott céltól, 
illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használja. 

2000. február 1-től változott a méltányolható lakásigény 
mértéke. A módosítás értelmében méltányolható a lakásigény 
akkor, ha az építeni (vásárolni) kívánt lakás, az együttköltöző 
családtagok lakásigénye alsó határát eléri, de a felső határát 
legfeljebb egy szobával haladja meg és a telekárat nem tar-
talmazó építési költsége (eladási ára) az ugyanolyan szoba-
számú lakásoknak a Pénzügyminisztérium által közzétett 
építési átlagköltségét nem haladja meg. 
A méltányolható lakásigény mértékének meghatározásakor 35 
éven aluli gyermektelen fiatal házaspár esetében két vállalt 
gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy vállalt 
gyermeket is figyelembe lehet venni. 

A lakásépítési kedvezményre és a kiegészítő kamattámogatás-
ra való jogosultság személyi feltételeinek meglétét a lakhely 
szerinti jegyzőnek kell igazolnia a folyósító hitelintézet részé-
re. 

A fentiek alapján az egyes lakáscélú támogatások igénybevé-
telének részletes szabályai a következők szerint kerültek 
meghatározásra: 

Lakásépítési (korábban szociálpolitikai) kedvezmény: 

A lakásépítési kedvezményt az építtető (vásárló), az általa 
eltartott, vele közös háztartásban élő gyermek és egyéb eltar-
tott családtagok után, az alábbi célok esetén veheti igénybe: 

> új lakás felépítésére, a családi vagy ikerház emeletráépí-
tésnek nem minősülő tetőtér beépítésének kivételével, 
> értékesítés céljára újonnan épített és építtetett lakás meg-
vásárlására, 
> három vagy több gyermeket eltartó építtető esetében - a 
tetőtér beépítés is, más építtetők esetében ennek kivételével -
olyan építési munkákra, amelyekkel az együttköltözők méltá-
nyolható lakásigénye felső határánál kisebb lakás az alapte-
rület növelésével legalább egy szobával bővül. Ez esetben 
feltétel továbbá az is, hogy a bővítésre vonatkozó építési 
engedély elsőfokú határozatának dátuma 2000. január l-jét 
követő időpont legyen. 

Úi lakás építése vagy vásárlása esetén a kedvezmény összege 
az építtetővel, vásárlóval együttköltöző, a kölcsönszerződés 
megkötésének időpontjában meglévő 
- első gyermek után 200.000.-Ft 
- második gyermek után 1.000.000.-Ft 
- harmadik gyermek után 1.000.000.-Ft 
- minden további meglévő gyermek után 200.000.-Ft 
- más eltartott családtagok után személyenként 30.000.-Ft 

A szerződéskötést követően született gyermek után, a házas-
pár részére az új lakás építéséhez, vásárlásához igénybevett 
kiegészítő kamattámogatásos kölcsönből még fennálló tarto-
zás csökkentésére az utólagos kedvezmény elszámolható, a 
gyermek megszületéséig felszámított kamataival együtt. 
Azon házaspárokat is megilleti, a szerződéskötésük időpont-
jában hatályban volt feltételekkel az utóbb született gyerme-
kük után a kedvezmény, akik a kiegészítő kamattámogatás 
igénybevételi feltételeinek valamilyen oknál fogva nem fe-
leltek meg (pl. volt már korábban közös lakásuk), de a méltá-
nyolható lakásigény mértéknek megfelelő új lakást építettek 
(vásároltak) és ezen ügylethez a bank hitelt nyújtott. A tarto-
zás csökkentésére ezen esetben csak a kedvezmény összege 
számolható el. 

A fennálló tartozás csökkentésére csak a kedvezmény összege 
számolható el, azokban az esetekben is, amikor a harmadik 
gyermek vállalása esetén igénybevett kiegészítő kamattámo-
gatásos kölcsön a vállalás nem teljesítése miatt támogatás 
nélküli hitellé kerül átalakításra, s ezt követően kerül sor a 
harmadik gyermek megszületésére. 

Lakás bővítése esetén a kedvezmény az építtetővel együtt-
költöző, a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában 
meglévő gyermekek után vehető igénybe az alábbiak szerint: 
- első gyermek után 100.000.-Ft 
- második gyermek után 500.000.-Ft 
- harmadik gyermek után 500.000.-Ft 
- minden további gyermek után 100.000.-Ft 

Lakásbővítésnél, a szerződéskötést követően született gyer-
mek után, utólagos kedvezmény elszámolásra nincs lehetőség. 
A lakásépítési kedvezmény összege az építési költség (eladási 
ár), illetőleg saját beruházású lakásépítés esetén az adók és 
járulékok megfizetését is igazoló, számlákkal bizonyított, 
tényleges pénzkiadások 65%-át nem haladhatja meg, és ugya-
nazon gyermek után csak egy alkalommal lehet elszámolni. 

A kedvezmény összegét lakásépítés esetében a készültségi 
fokkal arányosan kell folyósítani és a folyósítás akkor kezd-
hető meg, ha az építtető a kedvezményen és a pénzintézeti 
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kölcsönön kívüli eszközeinek legalább egyharmadát, kész-
pénzben igazolt anyagi eszközei 80%-át a lakás építésére már 
felhasználta. 
Saját beruházású lakásépítés esetén a kedvezmény akkor 
folyósítható, ha az építtető a lakás felépítéséhez - részfolyó-
sításnál az ehhez tartozó készültségi fok eléréséhez - szüksé-
ges összes vásárolt anyag, szolgáltatás jogszerű eredetét iga-
zoló, saját nevére kiállított számlákat a folyósító pénzintézet-
nek bemutatja, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások 
eredetéről és mennyiségéről írásban nyilatkozik, továbbá 
írásban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság a bi-
zonylatok valódiságát, az azokban foglalt gazdasági esemény 
megtörténtét, a kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, 
felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban 
is) ellenőrizze és annak eredményéről a folyósító pénzintéze-
tet tájékoztassa. 

A lakásépítési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálog-
jogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat, lakásvásár-
lásnál a szerződéskötéstől számított 10 évre, építkezésnél az 
építkezés időtartamára, illetve a használatbavételi engedély 
kiadásától számított 10 évre, a Magyar Állam javára be kell 
jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 

Adóvisszafizetési támogatás: 

Az adóvisszatérítési támogatás a saját méltányolható lakás-
igényét kielégítő lakás építőjét, vagy az értékesítés céljára 
épített vagy építtetett új lakás vásárlóját illeti meg az építési 
költség, illetőleg a vételár megfizetéséhez. 
Tehát azokban az esetekben vehető igénybe a támogatás, 
amikor a lakás építését/vásárlását általános forgalmi adó fi-
zetési kötelezettség terheli. 

Az adóvisszatérítési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 
azon saját beruházású építkezésekre lehet alkalmazni, amely 
ingatlanokra az építési engedélyt első ízben 1999. január l-jét 
követően adták ki, illetve azon új lakásvásárlásokra, amelyek-
re az adásvételi szerződést a hatálybalépést követően kötötték 
meg. 

Az adóvisszatérítés összege az építkezéshez felhasznált, vásá-
rolt anyagok és szolgáltatások jogszerű eredetét igazoló, saját 
névre kiállított számlák, egyszerűsített számlák, illetve szám-

lát helyettesítő okiratok, vagy az új lakás megvásárlásáról 
kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 
60/-a, de lakásonként legfeljebb 400. 000.-Ft. 
Az adóvisszatérítési támogatást csak egy alkalommal lehet 
igénybe venni. 
A támogatás akkor is megilleti az építtetőt/vásárlót, ha az 
lakásépítési kedvezményt nem vesz igénybe (pl. egyedülállók, 
gyermektelen házaspárok, vagy akik korábban már részesül-
tek lakásépítési kedvezményben). 

A támogatás igénybevételére és folyósítására a lakásépítési 
kedvezményre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a saját beruházású ma-
gánlakás építéseknél az adóvisszatérítés negyede csak a hasz-
nálatbavételi engedély bemutatása után folyósítható. 

Az adóvisszatérítési támogatás visszafizetését biztosító jel-
zálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat, lakás-
vásárlásnál a szerződéskötéstől számított 10 évre, építkezés-
nél az építkezés időtartamára, illetve a használatbavételi en-
gedély kiadásától számított 10 évre, a Magyar Állam javára 
be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 

Kiegészítő kamattámogatás: 

Ha a fiatal házaspár (egyikük sem töltötte be a 35. életévét) 
első önálló lakása céljára, illetőleg a három vagy több gyer-
meket eltartó házaspár vagy magánszemély, valamint harma-
dik gyermeküknek a törlesztés első három évén belüli meg-
születését vállaló, két gyermeket eltartó házaspár: 

- új lakást épít, akkor az építési költségek, 
- vállalkozótól értékesítés céljára épített új lakást vásárol, 
akkor a vételár, 
megfizetéséhez nyújtott legfeljebb 8 millió Ft összegű hitel-
intézeti kölcsön kamatainak kiegyenlítéséhez az állam 10 évig 
támogatást nyújt. 

A kiegészítő kamattámogatást azon saját beruházású magán-
lakás építkezésekre lehet igénybe venni, amely ingatlanokra 
az építési engedélyt első ízben 2000. január l-jét követően 
adták ki, - az elsőfokú határozat dátuma 2000. január l-jét 
követő időpont - és azokra a lakásvásárlásokra, amelyekre az 
adásvételi szerződést ez időpontot követően kötötték meg. 

Jótékonysági bál a Könyvtár javára 
A Pro Bibliotheca Alapítvány idén ötödször rendezte meg alapítványi 
bálját, amely sem műsora színvonalában, sem báli jóhangulatában 
nem maradt el az eddigiektől. 

Az est fénypontja: Sándor György humorista műsora Nagy János, a kuratórium elnöke bemutatta az alapítványt. 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
Január 28-án, a város belterületén 
az egyik családi ház melléképületé-
be törtek be ismeretlen tettesek. A 
műhelyből különböző szerszámokat 
loptak el, 50 ezer forint értékben. 

• 

Január végén folytatódtak a telefon-
fülkék fosztogatása, így 29-én az 
éjszakai órákban a város belterüle-
tén lévő nyilvános fülke pénzgyűjtő 
kazettáját vitték el. Az adatgyűjtés 
során a rendőrök egy másik telefon-
fülkét is találtak, amelyből szintén 
„kiszerelték" a kazettát. 
Mint arról hírt adtunk, a tavalyi év 
végétől - kisebb-nagyobb szüne-
tekkel - követtek el a MATÁV Rt. 
sérelmére az iméntiekhez hasonló 
bűncselekményeket. Az elmúlt 
időszakban a rendőrség előzetes 
letartóztatásba helyezte azokat a 
személyeket, akik alaposan gyanú-
síthatók a nyilvános telefonfülkék 
rongálásával és kifosztásával. Az 

eljárás folyamatban van ellenük 
• 

Február 2-án egy helyi lakos sze-
mélygépkocsiját törték fel addig, 
amíg a Barkács 2000 boltban tar-
tózkodott. Az ismeretlen tettes a 
járműből az autós-rádiósmagnót 
lopta el. Mindez fényes nappal, a 

koradélutáni órákban történt. 
• 

Ugyanezen a napon a déli órákban 
személyi sérüléssel járó közlekedé-
si baleset történt Tiszapüspökiben: 
egy helyi lakos lovasfogattal közle-
kedett a község belterületén, mi-
közben egy lovat a kocsi mögé 
kötve vezetett. A kocsi mögé kötött 
állat egy szemből közlekedő kerék-
párost megrúgott. A balesetet szen-
vedett helyi férfi sérülése 8 napon 
túli. 

* 
Február 5-én ismeretlen elkövetők 
egy hétvégi házat törtek fel 
Tiszabő, Gát út 8 szám alatt, ahon-
nan műszaki cikkeket vittek el. Egy 
budapesti lakos tulajdonát képező 
ház ajtajáról a lakatot levágták, az 
ajtaját befeszítették és több mint 
600 ezer forint értékű „holmit" 
loptak el. 

• 

Ugyancsak 5-én a tiszapüspöki 
körzeti megbízott tetten ért két 
helyi lakost, akik már második 
alkalommal törtek fel egy Munkás 
úti házat, ahonnan mosógépet, 
színes televíziót, videót, étkészletet 
és még további műszaki cikkeket 

vittek el. Az elkövetők ellen az 
eljárás folyamatban van. 

• 

Február 6-án a délutáni órákban 
Tiszabőről egy hétéves gyermeket 
kellett mentővel a kórházba szállíta-
ni, mert lakkbenzint ivott: a gyer-
mek nagyapjával tartózkodott a 
lakásban, miközben egy unikumos 
üveget talált, amiben a vegyszert 
tárolták. 

• 

Február 6-án az esti órákban az 
egyik Radnóti úti házban a tulajdo-
nos és egy ismerőse szóváltásba 
keveredett, majd B. F. konyhakéssel 
hátba szúrta ismerősét. D. Gy. Tuli-
pán úti lakos 8 napon túl gyógyuló, 
súlyos, életveszélyes sérülést szen-
vedett. 

• 

Február 7-én éjszaka ismeretlen 
tettesek Kengyel egyik sertéstelepé-
ről hét süldőt loptak el: a tolvajok a 
letaposott kerítésen keresztül hatol-
tak be, majd az állatokat leszúrták, s 
így szállították el. A kár értéke 50 
ezer forint. 

• 

9-én egy jugoszláv kamionos az 
Alatkai úti sertésfelvásárló helyen a 
reggeli órákban vette észre, hogy 
hiányzik a pótkereke, valamint az 
üzemanyag tartályból 30-35 liter 
gázolaj. A nyomozás megállapította, 
hogy a bűncselekmény feltehetően 
az előző éjszaka következett be a 
fegyvernek! kamionparkolóban, 
ugyanis itt álltak meg pihenni. Az 
ismeretlen elkövetők által okozott 
kár meghaladja a 100 ezer forintot. • 

Ugyanezen a napon egy szolnoki 
lakos jelentette, hogy a 
Tiszapüspöki Tisza-parton lévő, 
alumínium lemezekből készült házát 
ismeretlenek lebontották A rendőri 
intézkedés során az elkövetőket - L. 
K. és K. Á. helyi lakosokat - rövi-
desen elfogták, s gyanúsítottként 
kihallgatták 

• 

Február 10-én egy Tiszapüspöki 
lakos ittas állapotban, családi szó-
váltás után mellbe szúrta magát. A 
mentők 8 napon túli sérülésekkel a 
MÁV Kórházba szállították, ahon-
nan még az orvosi ellátás előtt kere-
ket oldott. 

• 

A Kapitányság illetékesei január 
végén és február elején 3 körözött 
személyt fogtak el területünkön. • 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMET A 
TISZA FOLYÓN LEVONULÓ CIÁNFER-
TŐZÉS KAPCSÁN, HOGY NE VÁSÁ-
ROLJANAK HÁZALÁSSAL, HALAT ÁRU-
SÍTÓ SZEMÉLYEKTŐL. 
AMENNYIBEN LAKÓTERÜLETÜKÖN 
ILYEN ESEMÉNYT ÉSZLELNEK, KÉRJÜK 
ÖNÖKET, FIGYELJÉK MEG AZ ÁRÚSITÓ 
SZEMÉLYEKET, AZ ESETLEGESEN HASZ-
NÁLT JÁRMŰ RENDSZÁMÁT ÉS AZON-
NAL ÉRTESÍTSÉK KAPITÁNYSÁGUNKAT, 
AZ 56/390-007 TELEFONSZÁMON. 
MEGÉRTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖ-
SZÖNJÜK! 

Sebesség,.., Kivilágítás.. . 

Az elmúlt év baleseti helyzete viszonylag ked-
vezően alakult, hiszen területünkön 28%-kal 
csökkent a balesetek száma. 
Megyénkben az év első hónapja közlekedési 
szempontból tragikusan zárult: januárban 5 
halálos kimenetelű baleset volt és 7 ember 
vesztette életét. 

Kapitányságunk működési területén ettől lénye-
gesen kedvezőbb a helyzet, hiszen 1 súlyos és 4 
könnyű sérüléses baleset volt. A balesetek ösz-
szefuggéseit vizsgálva, jelentős esetben kimu-
tatható a sebesség helytelen megválasztása. 
Egyrészt az útviszonyokhoz (nedves, nyálkás, 
deres, jeges), másrészt a járművezető által belá-
tott távolsághoz képest a vezető nem megfelelő-
en választja meg gépkocsija sebességét. 
A bekövetkezett események, baleseti 
okkutatások tanúságai alapján ismételten fel-
hívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy for-
dítsanak nagyobb gondot a sebesség helyes 
megválasztására. Ehhez még párosul a járművek 
kivilágítása - elsősorban kerékpárosoknál -, 
ennek hiánya. Kéljük, szereljék fel a világító 
berendezéssel kerékpáljukat, elsősorban a saját 
életük, testi épségük megóvása érdekében. 
Bízva abban, hogy a figyelemfelhívásunk még 
időben meghallgatásra talál, mindenkinek bale-
setmentes közlekedést kívánunk 

Városi Balesetmegelőzési Bizottság • 
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Lassíts, ha közeledik a vas-
úti átjáró 

„Az ördög nem alszik, csak a bak-
ter..." vallja egy régi közmondás. 
Ma már kevés helyen alkalmaznak 
„baktert", de jelen időszakban is 
van aktuális üzenete a közmondás-
nak. 
A vasúti átjáróban történő áthaladás 
előtt lakott területen belül 30 km/h, 
külterületen 40 km/h sebességre 

kell csökkenteni járművünk sebes-
ségét. Áthaladni csak csökkentett 
sebességgel szabad. 
Fénysorompó esetén, ha az nem 
működik, a vasúti átjáró előtt „meg 
kell állni" és azon áthaladni csak 
akkor szabad, ha meggyőződtünk 
arról, vasútijármű nem közeledik! 
A vasúti átjáró tilos jelzésén történő 
áthaladás kiemelt szabálysértés, 
súlyos pénzbírságot vonhat maga 
után. Ennél súlyosabb lehet az a 

hátrány, amely adott esetben tragikus ered-
ménnyel járó baleset során érhet bennünket. 
Az elmúlt évben közút-vasút kereszteződésben, 
városunkban két gyalogost gázolt halálra a vo-
nat, egy kerékpárosnak fél lábát amputálni kel-
lett, egy segédmotoros pedig felborulva szenve-
dett súlyos sérülést. 

Ma is aktuális a régi átjáró-felirat: „Vigyázz, ha 
jön a vonat!" 

• 

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

Elszállni látszó remények 
Egy időszak lezárását mindig valamilyen jelentős esemény 

fémjelzi. Nincs ez másként a Kisállattenyésztők háza táján 
sem, egy tenyészév végét mindig az azévi kiállítás koronázza 
meg vagy tipoija a sárba kinek-kinek eredményei szerint. 

A Galamb és Kisállattenyésztők helyi egyesületének ez az 
eseménye január 22-23-án zajlott városunkban. E tollas ka-
valkád egyre nagyobb fejtörést okoz résztvevőinek, hiszen 
egyre nagyobb áldozatot követel a szervezőktől és kiállítóktól 
egyaránt. Gondoljunk csak az utazási költségek emelkedésére, 
a nevezési díjakra vagy a szabadidő pénzben ki sem fizethető 
értékére. Ennek ellenére egy maroknyi állatbarát elhatározta, 
a fenti problémákat áthidalva az idén is megrendezi az előző 
évekhez hasonlóan a seregszemlét. Egy korábbi beszélgetés 
során a polgármester úr felvetette külső szponzorok keresésé-
nek lehetőségét, mivel a szűkös anyagi lehetőségek miatt az 
önkormányzat is csak egyre nagyobb erőfeszítések árán tud 
támogatni. Az ötlet jónak látszott, hiszen más egyesületek 
hasonló rendezvényein tapasztaltuk, hogy a kiadott kataló-
gusban több a támogató vállalatok, vállalkozók és magánsze-
mélyek hirdetésének, reklámjának szentelt oldalak száma, 
mint maga a katalógus. Sajnos nálunk két kivételtől eltekintve 
senki sem látott lehetőséget ebben. Gombos Lajos debreceni 
és Takács Ibolya helyi vállalkozón kívül senki válaszra sem 
méltatta megkeresésünket! A kiállítók listáját átfutva pedig 
láthattuk, hogy Miskolctól Gyuláig, Nyíregyházától Buda-
pestig eljutott kiadványunk. Ez talán takar akkora területet, 
mint a helyi hirdetési újság, és még nem beszéltem a látoga-
tókról! Megfordultak itt Fehérgyarmattól Hódmezővásárhe-
lyig, Érdtől Egerig, ami szintén szép érdeklődésre utal. 

Csaknem húsz vállalat és vállalkozó érdektelensége után 
fordultunk Bakk Zoltán polgármester úrhoz, és az ő segítsége 
nélkül nehéz helyzetbe került volna az a 77 tenyésztő, aki 
több mint 500 állatát nevezte be a rendezvényre. 

Igen szép számmal képviseltették magukat a magyar szarka 
keringőt tenyésztők, ami talán természetes is, mert e fajtát 
városunkban tenyésztették ki, ezt büszkén vállalják is tartóik, 
hiszen nem sok város nevéhez fűződik hasonló esemény. 
Szintén jelentős volt a létszám a szolnoki keringőkből, ami a 
közelségen kívül a két egyesület jó kapcsolatának köszönhető. 

Külön öröm számunkra a három területi King Klub össze-
fogásával rendezett Alföldi Kingtenyésztők Találkozója, 
amelyen 19 tenyésztő 116 galambját mutatta be. Itt a vetélke-
dés az Alföld-Kupáért folyt, melyet Varga András gyulai 
tenyésztő őrizhet egy évig. 

A ketrecek között haladva még több mint húsz fajta galamb 
és öt fajta baromfi kínált látnivalót azoknak, akik megtisztel-
ték rendezvényünket és eljöttek a Katolikus Népkörbe ezen a 
hétvégén. Őszintén hiszem, hogy kellemes kikapcsolódás volt 

számukra a színek, tollalakzatok és formák változatossága. 
Azért goadoljanak arra, hogy mennyi szorgos munkát, drága 
szabadidőt és speciális szaktudást fektettek a tenyésztők abba, 
hogy Önök jól érezzék magukat abban a pár órában. Mint Dr. 
Varga Imre megnyitóbeszédében kiemelte az itt jelenlévők, 
elsősorban hobbijukért tesznek nagy erőfeszítéseket, de nem 
elhanyagolható a velejáró állatszeretet, a kötelességtudat, 
valamint a rendszerességre történő nevelés, ami elsősorban a 
fiataloknál fontos. Sajnos az utóbbi években az urbanizáció 
miatt is sok fiatal fordult más, látványosabb elfoglaltság felé, 
de akik megragadtak e foglalatosság mellett, a fent említett 
tulajdonságokkal felvértezve biztosabban léphetnek a felnőtté 
válás rögös útjára. 

A rendezők köszönik a lehetőséget a Katolikus Népkör ve-
zetésének, hogy a termet rendelkezésükre bocsátotta, a tagság 
összefogását, mely végül létrehozta rendezvényünket. ígérjük, 
egy év elteltével új lendülettel vágunk neki e számunkra ked-
ves feladatnak, és talán elérjük, hogy a környező városokhoz 
hasonlóan itt is a Galambkiállítás az egyetemes kultúra szer-
ves része legyen és ennek megfelelő helyet harcoljon ki ma-
gának az Önök segítségével! 

A hazánkat igen kedvelő Dingelden Werner német utazó a 
Geflügel Börse oldalain „Galamb-ország"-nak nevezi ezt a 
tájat és vonzalmát mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
kleinostheini otthonát két puli őrizte és galambdúcaiban tős-
gyökeres magyar fajtákat tartott hosszú éveken keresztül! 

Mit mondjak? Ő talán látta értékeinket, mi közelebb va-
gyunk, és nem látjuk a fától az erdőt! 
Eredmények: 

Fajtagyőztes címet szerzett: 
Németh István és Tóth János magyar szarka keringő 
Bozsó János és Ladányi Imre szolnoki keringő 
Szaszkó Gyula Alföldi /körösi/ keringő 

Sipos Sándor Szegedi magasszálló keringő 
Varga Andrásné Magyar Díszposta 

Krupuncza István Antwerpeni Díszposta 
Petrezselyem Sándor Német kiállítási galamb 

Jacsó János és Fehér Ferenc Amerikai Óriásposta 
Gólya Tibor Texán 

Ökrös József és Varga András King galambja. 

Gratulálunk a győzteseknek! 

Polgár Béla 
V-59 

TITKÁR 
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Jeles napok - ünnepi szokások 
Február a tavaszvárás hónapja. A fűzfán, nyárfán, mogyo-
rón megjelennek az első rügyek. A farsangi mulatságokon 
eltemetik a telet. Február a régi római naptárban az év 
utolsó hónapja volt. A magyar kalendáriumok Böjtelő 
hava néven emlegetik, a Télutó hava pedig az évszakvál-
tásra utal. Csillagászati neve a Halak hava. A 2000. év 
második hónapja különleges, mert a szökőév okán egy 
nappal hosszabb, így a 2000. év nem 365, hanem 366 
napos. Négyévenként ezzel az egy nappal hozzák be azt a 
hat órát, amit évente - 365 nappal számolva — elvesztünk. 
Négyszer hat óra tesz ki 24 órát, vagyis egy napot. 
Az igazi szökőnap 24-e, Julius Caesar is ekkorra tett be a 
szökőnapot a róla elnevezett Julián-naptárba. Egyébként, 
mint Karinthy Frigyes könnyed iróniával jellemezte: 
„Minden negyedik évben becsapja az embert, egyszerre 
csak minden ok nélkül huszonkilenc napból áll. Eltekintve 
attól, hogy esetleg születni is lehet ezen a napon, s mely 
esetben csak négyévenként van az illető születésnapja, 
szökőhónapunk más furcsa zavart is okozhat." 

Február - Böjtelő hava 

Február 2• - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja 

- Gyertyaszentelés, időjóslás: Gyertyaszentelőkor 
ha esik a hó, fuj a szél, 
Nem tart sokáig a tél. 

Február 3. - Balázs napja 
Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünne-
pe. 
- Balázsáldás, balázsolás a katolikus templomban a 
torokbetegségek ellen; 

- Balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó szokás, 
pl. az Emlékezzünk Szent Balázsról\ hogy ma vagyon 
napja kezdetű énekkel. 
Február 6. - Dorottya napja 

- Időjárásjóslás: ha Dorottya napkor fagy, Julianna nap-
ra megenyhül az idő: Ha Dorottya szorítja, 

Julianna tágítja. 
Február 14. - Bálint napja 
- A néphit szerint a verebek ezen a napon választanak 
maguknak párt, és ez a tavasz közeledtét jelzi. 
Február 16. - Julianna napja 
Ókeresztény vértanuk emléknapja. 

- Időjárásjóslás: általában melegebbre fordul az idő, de 
néha Julianna megrázza a bundáját, azaz havazik. 
Február 18. - Zsuzsanna napja 
Ótestamentumi nőalak 

- Zsuzsanna-játék: a bibliai történetet megelevenítő 
dramatikus játék; 

- Időjárásjóslás: ha ezen a napon megszólal a pacsirta, 
közeledik a tavasz. 
Február 22. - Üszögös Szent Péter 

- Munkatilalom; 

- Időjárásjóslás: Péter üti az üszögöt, jön a melegebb 
idő. 
Február 24. - Mátyás napja 

- Termésjóslás; 

- Időjárásjóslás: az e napi enyhe idő fagyokat, a fagyos 
idő ellenben közeli felmelegedést jelent: 

Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, 
ha nem talál, akkor csinál. 

Jeles napokhoz fűződő érdekességek 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
Az időjóslás mindmáig fennmaradt, igencsak romantikus dátuma. 
A néphit szerint ugyanis ekkor jön ki barlangjából a medve, és 
ahogyan nagy mesemondónk Jókai Mór az 1863-ban megjelent 
Az új földesúr című regényében megírta: „Azt nézi, milyen idő 
van. Ha látja, hogy süt a nap, a hó olvad, s az ég tavaszkék, akkor 
a medve visszamegy odújába. Pihent oldalára fekszik, talpa közé 
dugja az orrát és még negyven napig alszik tovább, mert az ár-
nyékot vető napfény csak a tél kacérkodása. Ha azonban azt látja 
a medve, hogy rút idő van, hordja a szél a havat, jégcsap hull a 
fenyők zúzmarás szakálláról, s farkas ordít az erdő mélyén, akkor 
a mackó megrázza bundáját, kinn marad, nem megy vissza többet 
a vackára, mert tudja, hogy a tél most adja ki utolsó mérgét, érzi, 
hogy közeleg a tavasz." Nos, ha a Jókai-regény nyomán elter-
jedt, bájos medvejóslat nem is állja ki a természettudományos 
bírálatot, azért mégsem csupán az írói fantázia szüleménye. Más 
változatban is fellelhető a mackó alakja a régebbi időjárási meg-
figyelések között. 

Február 14. Bálint, vagy Valentin napja (a szerelmesek ün-
nepe). 
A Bálint név eredeti latin változata a Valentinus. A néphagyo-
mányban az egyik leggazdagabb örökséget kapta. A jegyesek, 
ifjú házasok, utasok, méhészek védőszentje. Bálint, vagy latino-
san Valentinus, ókeresztény püspök volt, aki a hitéért szenvedett 
vértanúságot 269-ben. Halálának emléknapja legtöbbször a far-
sang idejére esik. Ilyenkor a mediterrán országokban már virágba 
borul a természet, s a bontakozó tavasszal együtt a madarak ná-
szát is ekkor ünnepelték. Az emelkedett hangulat azonban nem 
állt meg a szárnyasoknál, emiatt 496-ban a pápa úgy döntött, 
hogy a paráznaságról ismert dátumból a tiszta szerelem napja 
legyen. Angolhagyomány szerint a Saint Valentine reggelén 
utcára lépő leánynak az a legény lesz a jövendőbelije, akit a járó-
kelők között először megpillant. Néhány éve már nálunk is me-
gújhodott kultuszával ünnepelhetjük - február 14-én - a szeretet 
és szerelem Bálint-Valentin napját. Mi is átvettük az angol kul-
túrkörben meghonosodott régi szokást, amikor a szerelmesek 
levélben vagy virággal köszöntik egymást. Ezen a napon még a 

plátói hódolók is nyíltan bevallhatják titkukat. 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 

Szabó Lőrinc: Szeretlek 

Szeretlek, szeretlek, szeretlek, 
egész nap kutatlak, kereslek, 
egész nap sírok a testedért, 
szomorú kedves a kedvesért, 
egész nap csókolom testedet, 
csókolom minden percedet. 

Minden percedet csókolom, 
nem múlik ízed az ajkamon, 
csókolom a földet, ahol jársz, 
csókolom a percet, mikor vársz, 
messziről kutatlak, kereslek, 
szeretlek, szeretlek, szeretlek. 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
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I T T A F A R S A N G , ÁLL A BÁL 

Farsang - január 6-tól, vízkereszttől a húsvét-
vasárnapot megelőző negyvennapos böjt kez-
detéig, hamvazószerdáig tartó, változó hosszú-
ságú ünnepi periódus. 
Farsang vagy karnevál? 
A magyar köznyelvben és irodalmi nyelvben 
ismeretes mindkét fogalom. A népnyelvben 
azonban a karnevál ismeretlen. 
A farsang fogalomköre sokkal tágabb, mint a 
karneválé. A farsang egy egész időszakot jelöl, 
a hozzákapcsolódó hagyománykörrel, (farsangi 
bál, játék, felvonulás...) A karnevál fogalma 
nem időszakot jelöl, hanem elsősorban olyan 
ünnepséget, amelynek fő jellemzője a jelmezes 
felvonulás. A karnevál szó a magyar nyelvben 
a XVIII.-XIX. sz.-ban kezdett elteijedni. Cso-
konai Vitéz Mihály Dorottya c. művének jegy-
zeteiben így magyarázza a szót: „Karnevál 
olasz szó, teszi azokat a nagy farsangi maska-
rás bálokat, amelyeket az olaszországi nagy 
városokban, kivált Velencében szoktak tarta-
ni." 

A szó latin eredetű, származékszavai szerint a 
hús elvételét, elhagyását jelenti, amely szerint 
karnevál = carne vale, azaz ég veled hús! 
A farsang szó a bajor-osztrák Fasching szóból 
ered. A böjttel fiigg össze, a böjt napját meg-
előző éjszaka elnevezése volt. 

j Ünnepel a világ 
• 
• 
• 

: Magyarország: 
• Hazánkban a februári vigadalmak közül a legnépszerűbb a mohácsi busójá-
• rás. A húsvét előtti hetedik hét vasárnapján, sajátos módon ünneplik a Duna 
| menti városban a farsangot. A balkáni eredetű, maszkos, zörgetős felvonulás 
: temeti a telet, és üdvözli a beköszöntő tavaszt. 

j Egyesült Államok: 
• Itt is dúl a karnevál a híres mardi gras, vagyis húshagyókedd alkalmából. A 
| legnépszerűbb helyszín New Orleans, ahol napokon át szól a dzsessz, és áll 
: az utcabál. 

: Olaszország: 
; Az öreg kontinens sem mentesül a farsangi vigalomtól. A leghíresebb febru-
• ári mulatság a velencei karnevál. A párját ritkító forgatagban ijesztő és titok-
| zatos álarcok néznek a turistára napokon keresztül. 

• Németország: 
: A velenceinél vidámabb és bolondosabb a kölni farsangi mulatság, amelyet 
i számos ünnepi bizottság készít elő. Fénypontja a karnevál hercegének hús-
| hagyókedd előtti hétfői felvonulása, amelyen nemcsak a sok kíváncsiskodó, 
: hanem a legtöbb ismert politikus, művész és tudós is részt vesz. 
| Brazília: 
: Kétségtelenül a Rio de Janeiró-i a világ leghíresebb karneválja. Kezdetét a 
• farsangi időszak utolsó péntek estéjén Farsang herceg (Rei Momo) megjele-
j nése jelenti, aki átveszi a város kulcsát. A hivatalos megnyitóbált csak 
: szombaton este tartják a Copacabana Palace Szállóban. Ezt követően ham-
| vazószerdáig énekel és táncol mindenki. A csúcspontot az első osztályú 
| szambaiskolák vasárnap esti felvonulása jelenti. 

Az általános iskolások V. városi 
Ki mit tud?-jának eredményei 

/alsó tagozat/ 
2000. január 22. 9.00 

i. 
IL 

Enek kategória: 
Hangszeres kat.: 

III. h. Bethlen 4. c 
II. h. Veres Nóra - furulya 

Hunyadi M. Ált Isk. 4. b 

III. Vers, próza mese: I. h. - Bódi Renáta 
Hunyadi M. Ált Isk. 2. o. 

- Horváth György 
Bethlen G. Ref. Ált Isk. 3. o. 

- Mester Ádám 
Kölcsey F. Ált. Isk. 4. o. 

III.h. Turcsányi Éva, Turcsányi Ditta 
Kölcsey F. Ált Isk. 2. a 

IV. Néptánc: I. h. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 3. c 
V. Modern tánc: I. h. Petőfi S. Ált Isk. 

Mészáros Judit, Forintos Renáta, 
Gazsó Kitti, Gombos Dóra 
II. h. Kölcsey F. Ált. Isk. 
Tar Renáta, Ecsédi Szilvia, Jenei Alexandra 

VI. Egyéb: I. h. Petőfi S. Ált. Isk 1. o. 
„ A kíváncsi bocs" c. mesejelenet 
II. h. Hunyadi M. Ált Isk. 4. a. 
Lázár E.: Vacskamati virága c. mesej. 

Különdíj: Mészáros Imre 

Hunyadi M. Ált. Isk. 3. o., a Teátrum Mű-
vészeti Alapiskola 1. a osztályából a Janikovszky Éva: Kire ütött ez a 
gyerek? c. jelenetben nyújtott szereplésért. 

Az általános iskolások V. városi 
Ki mit tud?-jának eredményei 

/felső tagozat/ 
2000. január 29. 9.00 

I. Ének kategória: I. h. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 7. c. 
népdalköre 

III. h. - Szabó Szilvia 
Hunyadi M. Ált. Isk. 7. b 
- Czene Andrea 
Kölcsey F. Ált Isk. 

II. Hangszeres kat.. I. h. - Bethlen G. Ref. Ált Isk. 
Citerazenekara 
- Halmi Ágnes - cselló 
Kölcsey F. Ált Isk. 

II. h. Varga Ádám - zongora 
Petőfi S. Ált Isk. 

III. Vers, próza mese: II. h. -Szőke Adrienn 
Kölcsey F. Ált. Isk. 7. a 
- U. Szabó Gyula 
Hunyadi M. Ált. Isk. 8. b 

III. h. Dankó Judit 
Kölcsey F. Ált. Isk. 6. c 

I. h. Hunyadi - Bethlen közös 
I. h. Hunyadi M. Ált. Isk. 
II. h. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 

IV. Néptánc: 
V. Modern tánc: 

VI. Egyéb: 
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GYEREKSAROK 

Kedves Gyerekek! 

Gyereksarok című rovatunkban ma olyan mesét olvashattok, melynek írója közületek 
való. Reméljük Nagy Csaba meséje nektek is tetszeni fog. És ha ti is kedvet kaptok a 
mese- vagy versíráshoz, ragadjatok tollat, és próbálkozzatok. A sikeres munkáitokat 
juttassátok el a szerkesztőségünkhöz. Ha a mi tetszésünket is elnyeri, megjelentetjük 
lapunk Gyereksarok rovatában. Jó munkát kívánunk! 

„ í g y í r t o k t i " 

A macska meg az egér 

Kerék Imre: Farsang 

Arcod rejtsed álarc mögé, 
öltsél cifra maskarát 
szökjünk, tomboljunk 

Itt a farsang, 
Pörögjenek citerák! 

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon 
nyírfakéreg bocskorunk! 
Három napig tart a vígság 
majd a böjtben alhatunk. 

Egyszer volt, hot nem volt, volt egyszer egy gaz-
dasszony. Annak volt egy macskája, Cirminek hívták. A 
gazdasszonynak szép nagy kamrája volt. 

Egyszer aztán kedve támadt Cirminek egy kis egér-
pecsenyét nyalogatni. Gyorsan bemászott a kamra abla-
kán és várta, hogy jöjjön az egér. 

Végre észrevette a macska, hogy az egér éppen a 
kolbászt kóstolgatja. Óvatosan összehúzta az izmait, 
aztán hopp! - ráugrott a kolbászra. De az egér se volt 
rest, nyomban leiszkolt a falon, egyenesen be egy be-
főttesüvegbe. 
- Kérlek, takarj el! Nyomomban a cica. 
Oe a befőttesüveg átlátszó volt, és Cirmi meglátta őt. 
Odaugrott, és lelökte az üveget. 

Az egér onnan a tojások közé bújt, de a cica ott is észrevette, és 
már ugrott is oda, de a kis cincogi kicsúszott a karmai közül. Ugya-
nis egyenesen belebújt az öregapó csizmájába. A macska ott is 
meglátta, ám az egér észrevette, hogy a csizma lyukas, és mire a 
cica odaért már eltűnt a sarokban lévő lyukban. 
Cirmi gondolta magában: 
- Cica, cica jobb lesz innen eltűnni mielőtt meglát nagyanyó engem 
és ezt a nagy rendetlenséget. 

Azzal kiosont az ablakon. A veszély elmúltával az apró 
kamratolvaj előbújt, s vígan tovább lakmározott a finom kolbász-
ból. 

Nagy Csaba 
Kölcsey Alt. Isk. 

4. b oszt. 

Rejtvény 
Elkóborolt nyílvessző 

Fekete Sas nem tud pontosan célozni, 
ezért vadászat helyett gyakorolgat egy 
kicsit. Jobban mondva gyakorolna, ha 
egyetlen nyilát egy pontatlan lövéssel 
nem veszítette volna el. Melyik úton 
kell elindulnia, hogy meglelje a kóbor 
nyílvesszőt? 

Keresd meg a két vidáman mosolygó Az A betűvel jelölt bohócnak melyik az 

bohóc között megbúvó hét különbséget. árnyképe? 

Különc közmondások 
Az alábbi szólások, közmondások egy-egy szava „kiesett" a mondatból Párosítsd a 
kiemelt betűvel jelzett szavakat a számmal jelölt hiányos mondásokkal. 

Szégyen a futás, de...! a. alja 
Ha ló nincs, a ... is jó. b. éhség 
Sok beszédnek sok az ...! c. hasznos 
Rút leánynak is ... a pénze. d. karaván 
A kutya ugat, a ... halad. e. korsó 
Szegény, mint a ... egere. f. szamár 
A legjobb szakács az ...! g. szép 
Addig jár a ... a kútra, míg el nem törik. h. templom 

1 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Várdai Jánosné 
(1928-2000) 

Január 19-én ismét szegényebbek let-
f tünk egy értékes emberrel. Várdai Jánosné 

Erzsóka nénitől búcsúzunk lapunk hasáb-
jain. 

Törökszentmiklóson született, és itt 
végezte az általános és a polgári iskolát is. 
Később Debrecenbe került a Dóczi-ba, itt 
vehette át tanítói diplomáját 1948-ban. 
Ezután visszatért szülővárosába. 2 évig 
Tiszapüspökiben, majd a Bethlen Gábor úti 
Általános Iskolában tanított. Az 195 l-es 
tanévet a Petőfi úti Általános Iskolában 
kezdte, közben azonban mint járási, városi 
tanulmányi felügyelő is dolgozott 1957-ig. 

A többféle elfoglaltság nem akadályozta abban, hogy mindezekkel párhuza-
mosan tovább képezze magát. A Pedagógiai Főiskola magyar-történelem 
szakára járt, ahol 1953-ban tanári diplomát szerzett. 1957-től 1983-ig a Tö-
rökszentmiklósi Városi Tanács VB Művelődési osztályán művelődési fel-
ügyelőként és osztályvezetőként tevékenykedett. Közben pedig elvégezte az 
ELTE Bölcsész karán a magyar szakot. 1983-ban a VT VB Művelődési Egés-
zségügyi és sportosztályának osztályvezető helyettese lett. Innen ment nyug-
díjba 1984-ben Ám pihenni ezután sem tudott. Nyugdíjasként először az Ipari 
Szakmunkásképzőben tanított magyart, történelmet, sőt osztályfőnök is volt. 
Később 1991-től 1998-ig a Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskolá-
ban óraadóként dolgozott. Hosszú munkásévei során olyan fontos dolgok 
kapcsolódtak a nevéhez, mint az 1963-ban létrehozott fiók zeneiskola, majd 
ennek önállóvá fejlesztése vagy a 1958-tól működő napközis tábor létesítése a 
strand mellett de említhetnénk az 1964-ben kialakított általános iskolai diák-
otthont is. Segített a Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésében, a Suijány-
Óballa-i fiókkönyvtárak létesítésében. Es ezek csak kiragadott részletek azok-
ból a munkákból, amelyeket az aktív munkával töltött 49 év alatt nevéhez 
kapcsolhatunk. 1998-ban Aranydiplomát vehetett át. 
A fentiekből megismerhettük életútját, munkásságát. Emberségéről a jó ba-
ráttól hallhattunk: Ő így emlékezik: 

„Nagyon sok jó, de sajnos kellemetlen rossz események közös átélése, majd 
emléke kötött össze bennünket Erzsókával az elemi 1. osztálytól a tanítóképző 
elvégzéséig. Már az iskolában szívesen dolgozott a közösségért. Ünnepélyek, 

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, tisztelték és szerették, hogy 

DR. FEHÉR IMRE 
középiskolai tanár, 

2000. február 12-én, életének 59. évében, 
súlyos betegség következtében, 

méltósággal viselt, 
hosszú szenvedés után elhunyt. 

Temetése február 18-án (pénteken) 
13 órakor volt a Törökszentmiklósi 

római katolikus temetőben. 
A Pro Vita Törökszentmiklósi 

Bercsényi Alapítvány, 
a Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós 

Gimnázium dolgozói és tanulói, 
felesége, Anikó és családja, 
Ágnes, édesanyja, testvérei. 

E helyütt köszöni meg a Pro Vita Török-

szentmiklósi Bercsényi Alapítvány kurató 

riuma és a család dr. Fehér Imre kollégánk 

gyógykezeléséhez nyújtott támogatást. 

Köszönjük mindezt a több ezer egykori és 

jelenlegi bercsényisnek, ismerősöknek, 

tisztelőknek, munkatársaknak, intézmé-

nyeknek, cégeknek, valamint a Népsza-

badságnak, a Duna Televíziónak, a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei Új Néplapnak, 

szolnoki és törökszentmiklósi rádiónak, 

Törökszentmiklós és Vidéke újságnak, a 

Szentmiklósi Agora tájékoztató üzleti 

lapnak, a törökszentmiklósi Kodály Zoltán 

Zeneiskolának. 

á F e 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: 

versenyek szervezésében nagy körültekintés-
sel, lelkesen vett részt. Kiérdemelte tanárai, 
társai bizalmát, elismerését. 
Igényessége, pontossága, rendszeretete (amit 
másoktól is megkívánt) elkísérte élete végéig. 
A mások iránti tisztelet és szeretet visszasu-

gárzott Rá, hiszen Öt is 
nagyon sokan tisztelték, sze-
rették. 

Figyelmessége, kedves 
közvetlensége miatt baráti 
köre egyre bővült még az 
utóbbi években is. Ezeket a 
kapcsolatokat ápolta, 

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: 

ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139\ 
Ipari osztály: (56) 390-955 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 

Kivitelező részleg: (56) 390-335 Tekercselő részleg: (56) 390-827 

fenntartotta. Rokonai, beteg 
ismerősei felől telefonon 
érdeklődött akkor is, mikor 
már nem tudott írni, mert ő 
maga is nagyon beteg lett. 
Még egészségesen sokszor 
említette, hogy szeretné megér-
ni az ezredfordulót. Sajnos 
már csak így érhette meg, 
betegen, a 2000. évből már 
csak néhány hetet élt. 
Halálhíre fájdalmasan érintett, 
hiányát senki nem pótolhatja. 
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Molnár Zsuzsa „mesterhármasa" a szolnoki gyermek 
fedettpályás atlétikai versenyen 

Szolnokon került megrendezésre az évad utolsó gyermek fedettpályás 
atlétikai versenye. Ezen a versenyen is nagy létszámmal és igen ered-
ményesen vettek részt a Diák Atlétikai Klub versenyzői, ahol szinte a 
megtelt táblát is ki lehetett volna tenni a nagy létszámot nézve. Az 
egyesületek mellett több általános iskola is elhozta versenyzőit, úgy 
látszik az ISM Nemzeti Atlétikai Programjába egyre többen bekapcso-
lódnak. Ez vonatkozott a miklósi Ipolyi A. téri N.A.P. csoportra is, akik 
közül 11 fő kapcsolódott be a versenyzésbe is. 
Dobogós eredmények: 

1990. szül.: Molnár Zsuzsa 60 m síkf. 9,1 mp I. h. 
60 m gátf. 12,3 mp I. h. 
magasugrás 110 cm I. h. 

Gaál Viktor 60 m gátf. 12,9 mp II. h. 
1989. szül.: Bereznai Anna 60 m síkf. 9,3 mp II. h. 

magasugrás 100 cm III. h. 
Tar Renáta magasugrás 110 cm II. h. 
Benedek Judit 60 m gátf. l l ,9mp III. h. 
Bakos Károly 60 m gátf. 10,3 mp II. h. 

1988. szül.: Pozderka Dóm 60 m gátf. 10,7 mp II. h. 

60 m síkf. 8,8 mp III. h. 
Füller Tamás 60 m gátf. 10,1 mp I. h. 

távolugrás 433 cm III. h. 
Török Dávid 60 m gátf. 10,5 mp III. h. 
Anda Tibor 60 m gátf. 10,4 mp II. h. 
Nagy Gábor távolugrás 439 cm II. h. 

Bózsó Balázs Budapest Bajnoka címet szer-
zett az FTC futófolyosón hárompróbában 

Február 5-én a serdülő fedettpályás hárompróba összetett 
Budapest bajnokságán vettek részt a Törökszentmiklósi 
Diák Atlétikai Klub versenyzői. A bajnokság az FTC futó-
folyosón került megrendezésre, ahol az ország minden 
részéről érkező serdülő atléták, korosztályonként sík- ill. 
gátfutásból és távolugrásból álló versenyszámok összesíté-
se alapján kerültek helyezésre. 

A miklósi atléták a dobogós helyezetteik között bajnoki 
címet szerzett versenyzőnek is örülhettek Bózsó Balázs 
személyében, akinek sík- ill. gátfutó időeredményére a 
jelenlévő edzők is elismerően bólintottak. 
Dobogós eredmények: 

Bózsó Balázs 1987. szül. hárompróba 1459 pont I. h. 
80 m síkf. 10,2 mp 

80 m gátf. 12,3 mp 
távolugrás 455 cm 

Bognár Miklós 1987. szül. hárompróba 1388 pont II. h. 
80 m síkf. 10,8 mp 

80 m gátf. 13,1 mp 
távolugrás 499 cm 

Ladányi Katalin 1987. szül. hárompróba 1738 pont II. h. 
80 m síkf. 11,3 mp 

80 m gátf. 13,1 mp 
távolugrás 430 cm 

Sikeresen szerepeltek a Diák Atlétikai Klub 
serdülő versenyzői 

2000. év első versenyén vettek részt a Diák Atlétikai Klub 

serdülő (13-14-15 évesek) atlétái a szolnoki Véső úti futófo-

lyosón. Az évről-évre rangosabb versenyen részt vettek az 

ország keleti részének jelentős utánpótlás nevelő szakosztályai, 

melynek eredményeként kiváló küzdelmek zajlottak az egyes 

korosztályok versenyszámaiban. Az országos szinten is ki-

emelkedő eredmények élenjárói között, több miklósi atléta is 

helyet követelt magának: Szekeres Lajos /14 éves/ 160 cm 

magasugró, Bognár Miklós és Gonda Zsolt /mindketten 13 

évesek/ 155 cm magasugró, valamint Bózsó Balázs /13 éves/ 

60 m sík- ill. gátfutó teljesítménye. Ezek az eredmények sok 

szépet sejtetnek a nyári pályaversenyekre - az alapozás kellős 

közepén - továbbá azt figyelembe véve, hogy a Klub téli 

edzéskörülményei miatt a versenyzők csak ilyen alkalmakkor 

tudnak szögescipőt használni. 

Eredmények: 

15 évesek: 

Bagi István 60 m síkfutás 7,7 mp III. 

magasugrás 155 cm III. 

Media Réka 60 m gátfutás 10,6 mp II. 

14 évesek: 

Szekeres Lajos magasugrás 160 cm I. 

60 m síkfutás 7,7 mp II. 

60 m gátfutás 9,2 mp II. 

13 évesek: 

Bózsó Balázs 60 m síkfutás 7,8 mp I. 

60 m gátfutás 9,2 mp I. 

Bognár Miklós 60 m gátfutás 9,3mp II. 

magasugrás 155 cm II. 

Gonda Zsolt magasugrás 155 cm II. 

Ladányi Katalin 60 m gátfutás 10,0 mp II. 

távolugrás 443 cm III. 

Nemzeti Atlétikai Program téli tornatermi verseny 

Február 8-án délután a Kölcsey F. Altalános Iskola tornaterme 

adott otthont az Ifjúsági és Sport Minisztérium által kezdeménye-

zett Nemzeti Atlétikai Program téli tornatermi versenyének. 

A két korcsoportban (1-4. ill. 5-8. osztályok) 8-8 fős fiú és leány 

csapatok igen élvezetes küzdelmet vívtak a 4 versenyszámból álló 

teremversenyen. 

Az ISM által biztosított rendezési költségek alapján 96! érem talált 

gazdára, valamint az I-III. helyezett iskolák felkészítő testnevelői 

5-3-2000 Ft pénzjutalomban részesültek. 

Az I. korcsoport kezdte a küzdelmeket (1-4. osztályosok) az igen 

egyszerű és játékos versenyszámokban (6x10 m ingafutás, 1 kg 

tömöttlabda dobás, páros lábon 3x sorozatugrás, NAP váltó) ahol a 

rendezők sajnálattal vették tudomásul, hogy a meghívott iskolákból 

mindössze a Kölcsey, Ipolyi A. tér és az Örményes élt az indulás 

lehetőségével és tértek haza tanulóik egy szép élménnyel. 

Helyezések: 

Kölcsey F. Ált. Iskola 8 h. sz. I. h. 

Ipolyi A. téri Ált. Isk. 17 h. sz. II. h. 

Örményesi Ált. Iskola 23 h. sz. III. h. 

A II. korcsoportnál (5-8. osztályosok) további két iskolával növe-

kedett az érdeklődés az előző évfolyamhoz képest, így a Kölcsey, 

Örményes, Petőfi, Bethlen Ref. Ált. Iskola tanulói vívtak hangula-

tos szép küzdelmet a 6x20 m ingafutás, 2-3 kg tömöttlabda dobás, 

5-ös ugrás, NAP váltó versenyszámokban. 

Helyezések: 

Kölcsey F. Alt. Iskola 8 h, sz. I. h. 

Petőfi Ált. Iskola 17 h. sz. II. h. 

Bethlen Ref. Ált. Isk. 25 h. sz. III. h. 

Örményes Ált. Iskola 30 h. sz. IV. h. 

A meghívásnak eleget tevő iskolák igen felkészülten érkeztek és a 

rendezők nagy örömére, valamennyien kifejezték azon véleményü-

ket, hogy nagyon jól érezték magukat a tanulók és testnevelőik 

egyaránt. 
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Labdarúgás 
Köztudomású, hogy nem zárt sikeresen szezont a Törökszentmiklósi 
Labdarúgó Klub felnőtt csapata 1999. őszén. 
A klub vezetői a holt idényben azon fáradoztak, hogy az elmúlt 
években Törökszentmiklósról eligazolt labdarúgók közül visszaiga-
zoljanak olyan játékosokat, akik a jövőben lendítői lehetnek a város 
labdarúgásának. Fáradozásuk eredményeképpen a szurkolók 2000. 
Tavaszán a város csapatában láthatják játszani Szecsei Józsefet, 
Molnár Zoltánt, Földi Attilát, Hagyó Csabát és Rimóczi Csabát. A 
csapat Szecsei József játékos edző és Nagy Attila utánpótlás 
szakágvezető irányításával készül a tavaszi megmérettetésre. 
Több edzőmérkőzés szerepel a felkészülési tervben a március 4-én 
kezdődő bajnoki mérkőzésekig. 

Az eddigi előkészületi mérkőzések tanulsága szerint további követ-
kezetes munka szükséges ahhoz, hogy a jó labdarúgókból csapat 
kovácsolódjon. 
Érdeklődve és bizakodva váijuk a tavaszt. 
Tavaszi bajnoki menetrend: 
16, forduló: 2000» március 4» (szombat) 14:30 
Tószeg - Törökszentmiklós 
17, forduló: 2000, március 11. (szombat) 14:30 
Törökszentmiklós - Mezőtúr 
18, forduló: 2000. március 18, (szombat) 15:00 
Törökszentmiklós - Jászapáti 
19, forduló: 2000. március 26. (vasárnap) 15:00 
Jászjákóhalma - Törökszentmiklós 

20, forduló: 2000. április 1. (szombat) 15:30 

Törökszentmiklós - Tiszaföldvári LC 

21. forduló: 2000. április 8. (szombat) 15:30 
Fegyvernek - Törökszentmiklós 

22. forduló: 2000. április 15. (szombat) 16:00 
Törökszentmiklós - Jászladány 
23. forduló: 2000. Április 22. (szombat) 16:00 
Tiszaszentimre - Törökszentmiklós 
24. forduló: 2000. Április 29. (szombat) 16:00 
Törökszentmiklós - Jászfényszaru 
25. forduló: 2000. május 7. (vasárnap) 16:30 
Jászkisér - Törökszentmiklós 

26. forduló: 2000. május 13. (szombat) 16:30 
Törökszentmiklós - Jánoshida 

27. forduló: 2000. május 20. (szombat) 17:00 
Abony - Törökszentmiklós 

28. forduló: 2000. május 27. (szombat) 17:00 
Törökszentmiklós - Kunhegyes 

29. forduló: 2000. június 3. (szombat) 17:00 
Rákóczifalva - Törökszentmiklós 

30. forduló: 2000. június 10. (szombat) 17:00 
Törökszentmiklós - Túrkeve 
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtteké előtt két órával kezdődik. 

Bertán I. 

Malacaprólék leves: 
Hozzávalók: 50 dkg malacaprólék (vese, tüdő, láb); l-l szál 

sárgarépa meg fehérrépa; 1 dl tejföl; 1 tojássárga; 2 ek. olaj; 

lek. liszt; 1 ek. Vegeta; néhány csepp citromlé. 

Elkészítés: A malacaprólékot alaposan megmossuk, kisebb 

darabokra vágjuk és Vi liter, Vegetával ízesített vízben fel-

tesszük főni. Hozzáadjuk a zöldséget és lefedve kis lángon 

kb. fél óráig forraljuk. Amikor a hús megpuhult, az olajból 

meg a lisztből rántást készítünk, egy kevés hideg vízzel felen-

gedjük, a levesbe öntjük, és jól összeforraljuk. Aki szereti 

néhány csepp citromlével pikánssá savanyíthatja. Végül a 

levestálba a tojássárgáját a tejföllel szép simára keveijük és 

rámerjük a forró levest. 

Sonkás makaróni: 
Hozzávalók: 15 dkg sonka, 4 tojás, 10 dkg vaj, 15 dkg reszelt 

parmezán jellegű sajt, 25 dkg makaróni, 1 ek. olaj, só, reszelt 

szerecsendió. 

Elkészítés: A makarónit kifőzzük, leszűrjük, langyos vízzel 

leöblítjük, alaposan lecsepegtetjük és néhány deka olvasztott 

vajban megforgatjuk. A tojások sárgáját 4 dkg puha vajjal 

simára keverünk, hozzáadjuk a láskára vágott sonkát meg a 

reszelt sajt  3A részét. A késhegynyi szerecsendióval fűszerez-

zük, majd óvatosan hozzákeveijük a tojások kemény habbá 

vert fehéijét. Végül beleforgatjuk a vajas makarónit és a ma-

radék vajjal kikent tálba simítjuk. Tetejét a maradék reszelt 

sajttal megszóljuk, és erős lángon átsütjük. Forrón tálaljuk. 

Töltött burgonya: 
Hozzávalók: 8 nagyobb burgonya, 20 dkg párizsi, 4 kemény 

tojás, 2 dl tejföl, olaj a tepsi kikenéséhez, só, bors. 

Elkészítés: A megmosott burgonyákat héjában megfőzzük, 

meghámozzuk, és nagyobb üregeket vájunk ki belőle. A ki-

vájt burgonyát villával összetörjük, hozzáadjuk a megtisztí-

tott, apróra vagdalt kemény tojásokat és a kis kockákra vágott 

párizsit. Sóval, borssal fűszerezzük és belekeverjük a tejfölt. 

Jól összedolgozzuk, majd a masszával megtöltjük a burgo-

nyákat, és egy kiolajozott tepsire helyezzük. Ha a töltelékből 

maradna, akkor kis gombócokat formálunk belőle és a burgo-

nyák mellé tesszük Forró sütőben átsütjük, forrón savanyú-

sággal tálaljuk 

Tejfölös hústekercs: 
Hozzávalók: 60 dkg sertéslapocka, 2 dl tejföl, 2 gerezd fok-

hagyma, 3 ek. olaj, só. 

Köretnek: 60 dkg burgonya, sütéshez olaj. 

Elkészítés: A megmosott húst szeletekre vágjuk, vékonyra 

veijük, besózzuk és megszóljuk a zúzott fokhagymával. Le-

galább egy óráig állni hagyjuk, majd mindegyik szeletet vas-

tagon megkenjük tejföllel, felgöngyöljük, és hústűvel meg-

tűzzük. A hústekercseket forró olajban pirosra sütjük, majd 

egy tűzálló edényben egymás mellé fektetjük, ráöntjük a 

pecsenyelevet, és meglocsoljuk a maradék tejföllel. A tálat 

lefedjük és forró sütőbe tolva kb. fél óráig sütjük. Sült burgo-

nyával tálaljuk. 

Almás pulykaragu: 
Hozzávalók: 60 dkg pulykaaprólék, 3 alma, 3 ek. olaj, 2 ek. 

zsemlemorzsa, só, bors, pirospaprika, 1 kk. citromlé. 

Köretnek: 20 dkg rizs, 1 ek. Vegeta. 

Elkészítés: A pulykaaprólékot kisebb darabokra vágjuk, annyi 

vízbe tesszük fel főni amennyi éppen ellepi. Sóval, borssal 

fűszerezzük, és lefedve, kis lángon félpuhára pároljuk. Ezután 

hozzáadjuk a megtisztított, magházától megszabadított, fel-

szeletelt almát, és együtt puhára főzzük. Végül az olajban 

megpirítjuk a zsemlemorzsát, megszórjuk pirospaprikával, és 

ezzel sűrítjük be a ragu levét. Jól összeforraljuk, a citromlével 

meglocsolva pikánssá savanyítjuk. Párolt rizzsel tálaljuk. 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
« : 56/390-676 

Hétfő 

06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 

08.00: Hírek (óránként) 

08.05: Könnyűzene 

09.20: Zenés lapozgató 

11.20: Önkormányzati fórum (ism.) 

12.05: Könnyűzene 

14.05: Sztár zene 

16.05: Popzenei válogatás 

17.30: BBC hírek 

18.20: EXTRA 

19.50: Esti mese 

20.20: Újdonság magnósoknak! 

22.05: Könnyűzene 

24.00: Klasszikusok 

01.00-06.00: Könnyűzene 

Kedd 

06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 

08.00: Hírek (óránként) 

08.05: Könnyűzene 

09.20: Zenés nosztalgia műsor 

10.20: Extra (ism.) 

11.20: EXTRA 

12.05: Könnyűzene 

14.05: 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 (óránkált) 

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 

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: 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 

Gyógyszertárak 

Készenléti szolgálata 

Febr. 19-20. Fontana 

Kossuth L. út 125. 

Febr. 26-27. Fehérkereszt 

Almásy út 2. 

Márc. 4-5. Kígyó Patika 

Kossuth L. út 83. 

Márc. 11-12. Fontana 

Kossuth L. út 125. 

Márc. 18-19. Fontana 

Kossuth L. út 125. 

HALOTTAINK 
(jan. 6-tól febr. 8-ig) 

özv. Szabó Zsigmondné Súlyos Julianna (88 éves), 
Tercsák János (51 éves), Nagy Sándor Imréné Tákos 
Ilona (68 éves), Karakas Zsigmondné Vígh Katalin 
Judit (65 éves), Búzás Péter (22 éves), özv. Vadász 
Miklósné Dormán Julianna (72 éves), Hornyák Ist-
ván (85 éves), özv. Vígh Sándorné Lovas Erzsébet 
(65 éves), özv. Fodor Istvánné Rékasi Erzsébet (76 
éves), Várdai Jánosné Sántha Eizsébet (72 éves), 
özv. Szabó Zsigmondné Korom Rozália (85 éves), 
Thuróczi Balázs (69 éves), Dér Istvánné Kabai Erika 
(34 éves), Földvári Imréné Pócs Erzsébet (52 éves), 
Hőke Ferenc (82 éves), Kovács Sándor (66 éves), 
Futás Imréné Barócsi Jolán (71 éves), Kremzer 
György /XII. 30./ (71éves), Sarkadi Istvánné Szécsi 
Anna (73 éves), Polgár Kálmán (55 éves), Majercsik 
Imréné Krupa Erzsébet (83 éves), Novotny Margit 
(90 éves), Bartus István (53 éves), Angyal Jánosné 
Csörgő Mária (76 éves), Szamecz Pál (86 éves), 
Barna Sándor (79 éves), Szabó Sándorné Csöke 
Mária (87 éves), Soós Sándor (68 éves), Tekse Já-
nosné Kiss Piroska (88 éves), if>. Nagy József (56 
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éves), Tiszapüspöki: Péter Józsefné Benedek Erzsébet (89 éves), Bán-
révi Antalné Kontér Magdolna (62 éves). 
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