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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

Kossuth imája a kápolnai csatamezőn 

FORRADALMI HISZEKEGY 

Hiszek egy magyarok Istenében, mindenható Atyában, 
kunok és székelyek teremtőjében. Hiszek egy magyar 

szabadságharcban, ő egyszülött fiában, minden uraknak 
urában, ki fogantatott kiömlött szent vérből, született 
Rákóczi kardjától, szenvedett Ausztriának alatta, megfe-
szítették és meghala, eltemették a vérpadon. 

Szállá alá a szegény nép közé, március 15-én halottaiból 
feltámada, felméne Bécsbe, üle a császár fejére, onnan 
lészen eljövendő ítélni pecsovicsokat. 

Hiszek szent népszellemben, hiszek egy közönséges 
európai respublikát, nemzetek közti egyességet, 

háborúknak elmúlását, régi hírünk feltámadását s Magyar-
ország örök életét. 

Ámen. 
(Életképek 1848. júL 9.) 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREIBŐL 
Az Önkormányzat március 2-i ülésén megtárgyalásra került a 
2000. évi költségvetési terv, melyet a testület el is fogadott. 

* 
Megállapodás született a City College Felsőfokú Üzleti Szak-
képző Közhasznú Társaság (Budapest) és a Bercsényi Miklós 
Gimnázium (Tmiklós) között. Elindulhat az a kezdeménye-
zés, amely szerint a bérleti díj működési kiadásokra a gimná-
ziumnál marad A tervek szerint olyan gazdasági, informati-
kus, irodavezető és menedzser asszisztens szakok indulnak 
kiemelt nyelvi képzéssel, amelyen azok az érettségizett fiata-
lok vehetnek részt, akik nem nyernek felvételt felsőfokú ok-
tatási intézménybe. 

* 

A város támogatja azokat az intézményeket, melyek pályázni 
kívánnak a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési 
programon és megfelelnek az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

* 
Sor került a Szociális és Pénzügyi Bizottság külső tagjainak 
megválasztására. Az előbbiben Buru Györgyné, Bálint Imre, 
Hornyik János, az utóbbiban pedig Kovács Gézáné és Kozák 
Mihály lettek a külső tagok. 

* 
Kijelölték a millenniumi napot is Törökszentmiklóson. A 
választás június 18-ára, a Szentháromság római katolikus 
főtemplom 100. Születésnapjára esett. Városunk ekkor veszi 
majd át a Millenniumi Zászlót. 

A Rendőrkapitányság 1999. évi munkájának értékelése 
Március 1-én tartotta a Városi Rendőrkapitányság állománygyűlését, ahol 
Fejes Zoltán r.őrnagy, a kapitányság vezetője értékelte a tavalyi esztendőt. 
Beszámolójában kézzelfogható eredményekről tájékoztatta az állományt és az 
elöljárókat A számvetésen jelen volt Kopasz Árpád r.ezredes, rendőrségi fő-
tanácsos, megyei rendőrfőkapitány, valamint Molnár Miklós r.ezredes, közbiz-
tonsági igazgató is. 

A statisztikák azt mutatják, hogy a 
működési területen az ismertté vált 
bűncselekmények száma csökkent, 
mégpedig jelentősen (1998-ban 1792, 
1999-ben 1355). A felderítések százalé-
ka 56,6, amely 13%-kal jobb az előző 
évinél. A közterületi bűncselekmények 
száma is kevesebb: a prognosztizált 
félezer helyett 440 esetben kellett intéz-
kedni. 

Növekedett viszont az idegenrendé-
szeti kényszerintézkedések száma: 24 
esetben került sor külföldi állampolgár-
ral (román) szembeni eljárásra, melynek 
a végeredménye az ország- : 
ból történő kiutasítás volt, 
ugyanis engedély nélkül 
vállaltak munkát. A rend-
szeres ellenőrzések elve-
zettek oda, hogy csökkent a 
jogalap nélküli itt tartózko-
dó külföldiek száma. 

A szabálysértések száma 
is növekedett, mintegy 4%-
kal. Ennek zöme (81%) 
közlekedésrendészeti volt, 
kisebb százaléka pedig 
közrend és közbiztonság 
elleni. Ez utóbbi 40%-kal 
csökkent az előző évihez 
képest. E kategórián belül 
továbbra is meghatározó a 
garázdaság és a tiltott kéjel-
gés. 

A közlekedési szabálysértések aránya 
7%-os növekedést mutat, benne az en-
gedély nélküli vezetéssel, a sebesség-
túllépéssel, az ittas kerékpározással és a 

közúti közlekedés rendjének megzava-
rásával. Feltűnő, hogy az ittas kerékpá-
rozás közel kétszeresére növekedett, a 
közlekedési baleseteké pedig 33%-kal. 

A közlekedésigazgatás terhelése nőtt, 
ugyanis kétezerrel több ügyfél jelent 
meg tavaly; köztük 62 vezetői engedély 
visszavonása, ami növekedést mutat. 

Megtudhattuk azt is, hogy a körzetben 
289 természetes személynek 558 fegy-
ver van a birtokában - természetesen 
engedéllyel. A közügyektől 219, a gép-
járművezetéstől 63 fő van eltiltva. 

A helyi sajtótermékek hasábjairól is 

Fejes Zoltán r. őrnagy; a kapitányság vezetője beszámoló közben 

tájékozódhatunk arról, hogy „sláger" a 
kerékpárlopás, amely az év második 
felében áttevődött a nappali időszakra, 
és a város középpontjába, községekben 
pedig az intézmények, boltok környéké-
re. A betörések a vendéglátóipari egy-

ségeket érintették, s rendre az éjszakai 
órákban. Megszaporodtak a kis kárérté-
kű, besurranásos tolvajlások is. A rablá-
sok száma visszaesett. Az elkövetők 
korával kapcsolatban változás nem 
történt: továbbra is a visszaeső és az 
újabb, felnövő fiatalkorúak százaléka 
igen magas. 

Növekedett a vendéglátóegységek, 
szórakozóhelyek ellenőrzése és a rend-
őri jelenlét az utcán, közterületen. A 
közúti ellenőrzés is fokozottabbá vált, 
ugyanígy az un. disco-balesetek meg-
előzését szolgáló járőrözés is. 

A kapitányság fokozott hangsúlyt he-
lyez a bűn- és balesetmegelőzésre, va-
lamint az áldozatvédelemre. Ennek 
érdekében jelentették meg az Évköny-
vet, továbbá használják ki a helyi médi-
ák lehetőségeit. A korábban kiadott 

kérdőívek ma is folyamato-
san érkeznek, melyek segít-
ségével képet kap a vezetés 
a lakosságot érintő legfon-
tosabb kérdésekről. 

A Törökszentmiklós és 
Vidéke Megelőzési Alapít-
vány támogatásával egy 
Áldozatsegítő- és Tanács-
adó Irodát alakítottak ki, 
amely tavaly április 15-e 
óta működik. Az iroda 
különösen a gyermek- és 
fiatalkorúakra, valamint az 
idősekre összpontosítja 
erőit. 

Összegezve az 1999-es 
év munkáját a kapitányság 
vezetője „kiválóra" érté-

kelte, mely szintet a 2000. évben is 
szeretnék tartani. Hasonlóan nyilatkoz-
tak az állománygyűlésen megjelent 
elöljárók is. 

(H. M.) 
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TALLÓZÓ 
Adózás, vállalkozás: 
Az átalányadózás az egyéni vállalkozók körében nem isme-

retlen adózási mód. A személyi jövedelemadó-törvény 2000. 
évi módosítása keretében egyik fontos szempont volt, hogy az 
egyéni vállalkozók adminisztrációs terhe csökkenjen. Ennek a 
célnak felel meg az a 2000. évtől bevezetett módosítás, hogy az 
átalányadózás valamennyi tevékenységre választható. A koráb-
bi években ezt az adózási módot csak azok az egyéni vállalko-
zók választhatták, akik kizárólag a személyi jövedelemadó-
törvényben tételesen felsorolt tevékenységeket folytatták, és a 
választást megelőzően legalább 183 napig már egyéni vállalko-
zók voltak. A 2000. évtől az átalányadózás választásának keve-
sebb feltétele van. Az új szabályokról részletesen olvashat az: 
- Egyéni vállalkozók átalányadója 2000-ben = Adó 2000. feb-
ruár, 8-11. p. 

Mi minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak? Kik és mi-
lyen célokra kaphatnak támogatást? Melyek a támogatás for-
mái? Meddig terjedhet a támogatás mértéke? Hogyan kell a 
pályázatokat benyújtani? Melyek a támogatás folyósításának 
szabályai? Ezekről a kérdésekről illetve a válaszokról részlete-
sen olvashat: 
- A kisvállalkozók támogatása = Házi Jogtanácsadó 2000. 
február, 3-13. p. 

Az APEH Járulékigazgatóságai 1999. december 31-ével in-
tegrálódtak az általános hatáskörű adóhatóságba. Ennek követ-
keztében 2000. január l-jét követően a társadalombiztosítási, a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok bevallását, befizetését 
a területileg illetékes hatósághoz kell teljesíteni, benyújtani. Az 
1999. évi (decemberi, utolsó negyedévi) járulékbevallást is az 
adóhatósághoz kell benyújtani. További részletek a: 
- Társadalombiztosítási változások 2000. január l-jétől = Kéz-
műves Magazin 2000. február, 13. p. 

Ez évtől ismét több ponton változott az adózás rendjéről 
szóló törvény. A változások egy része a járulékkal kapcsolatos 
feladatok APEH-hez kerülésével függ össze, más részük a 
jogszabály pontosítását jelenti. Az összeállítás az adózásban 
való jogutódlás, a számlanyitás, az átalányadó, a bejelentés, az 
önadózás és járulék, valamint az ellenőrzés-bevallás kérdéseit 
tekinti át. Részletesen a: 
- Változó adózási rend = Magyar Mezőgazdaság 2000. március 
1., 25. p. 

A Magvar Közlöny 1999. évi 101. számában jelent meg és 
2000. január l-jén hatályba lépett a kis- és középvállalkozások-
ról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény. 
Eddig is különböző szintű és tartalmú rendelkezések vonat-
koztak a vállalkozásokra, de ezek nem alkottak egységes rend-
szert, hatásuk nem volt összehangolt, ezért a jogszabályok 
alkalmazói, és főleg az érintettek számára sem volt mindig 
egyértelmű, hogy kikre pontosan milyen támogatások, ked-
vezmények vonatkoznak és milyen feltételek mellett. Az új 
törvény célja a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatáro-
zása, valamint a fejlődésük előmozdítását szolgáló állami tá-
mogatások összefoglalása. A törvény megjelenését követően a 
támogatásokkal és a vállalkozói hitelekkel összefüggő adat-
szolgáltatás körét és rendjét a 205/1999. (XII. 26.) Korm. ren-
delet, a célelőirányzat felhasználásának, kezelésének, ellenőr-
zésének és működési rendjének - tehát a támogatásigénylés -
részletes szabályait pedig a 79/ 1999. (XII. 26.) GM rendelet 
állapította meg. Mindkét rendeletről részletesen olvashat a: 
- Magvar Közlöny 1999. é\\ U-I számában. (A rendelet 2000. 
jan. l-jén lépett hatályba.) 

Novembertől megszűnik a kötelező kamarai tagság. Októ-
ber végéig azonban a tagdíjat le kell róni, sőt arra is számí-
tani kell, hogy a hátralékot közadók módján behajtják. Való-
színű, hogy novembertől az egyéni vállalkozók számára az 
ügyintézés lényegesen hosszadalmasabbá és drágábbá válik 
Minderről az: 
- Előny a multiknál? = Teszt Magazin 2000. március, 47-48. 
P. 
Agrártámogatásokról: 

Agrártámogatások 2000. A kormány elfogadta, s február 
26-án megjelent a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium az Agrárgazdasági célok 2000. évi költségve-
tési támogatásáról szóló 6/2000. számú miniszteri rendelet. 
Részletesen olvashatja a: 
- Magyar Közlöny 2000. február 26. 17. szám, 677-834. p. 

Már szinte itt a tavasz, vetni kell. Az agrártámogatási ren-
delet, amely amolyan kis mankó a kis- és nagygazdáknak, 
több mint kéthónapos késéssel, a napokban jelent meg. 
(lásd: Magyar Közlöny 17. szám) Az új támogatási rendszer 
nyerteseiről olvashat a: 
- Kik nyertek az idei agrártámogatással = Magvar Nemzet 
2000. március 10., 8. p. 
Aktuális témákról: 

A március l-jétől hatályos módosított szabálysértési tör-
vény értelmében csaknem kétszáz szabálysértési tényállás-
hoz kapcsolódó büntetési tétel változott meg. A jövőben a 
pénzbírság mellett eltiltással is büntethetők a rendzavarók. 
Részletesen olvashat a: 
- Drágul a szabálysértés = Népszabadság 2000. március 1., 
23. p. 

Legkorábban jövő januártól vehetnek majd föl hitelt a fel-
sőoktatásban tanulók. Az Oktatási Minisztérium bankok 
pénzéből teremti meg a hitelek fedezetét, a felvehető legma-
gasabb összeg havi 21 ezer forint lesz. Részletesen a: 
- Januártól indul a diákhitel = Népszabadság 2000. március 
4., 5. p. 
Gved-ről: 

A gyermekgondozási díj bevezetéséről, a gyermekgondo-
zási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 1999. évi XCVII. törvény rendelkezett, amely a Ma-
gyar Közlöny 1999. november 13-i. 101. számában találha-
tó. A gyermekgondozási díjra vonatkozó általános rendelke-
zésekről olvashat a: 
- A gyermekgondozási díj = Adó 2000. február, 45-47. p. 

Harmadik hónapja lehet igényelni a gyermekgondozási 
díjat, és a jelek szerint még mindig sok a bizonytalanság az 
érintett családok körében. Részletesen olvashat a: 
- Gyedszabály okba bonyolódva = Magvar Nemzet 2000. 
március 10., 6. p. 
Lakásépítési támogatásról: 
- A lakáscélú hitelek törlesztési kedvezményeiről = Adó 
2000. február, 13. p. 

2000. február l-jétől igényelhetők a különféle lakás célú 
támogatások. A kedvezményes kamatozású lakáshitelekről 
részletesen olvashat az: 
- Otthon hitelből = Nők Lapja 2000. március, 10. szám. 28-
31. p. 

Összeállította: Polgár Lászlóné 
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Márciusok üzenete 
Petőfi napjaként emlegették már a kor-
társak is. S azóta legendássá vált a Pil-
vax, a Landerer és Heckenart Nyomda, 
a Múzeum-kert. A márciusi ifjak emlé-
két őrzik az utcák, a terek, s őrzi az élő 
hagyomány. Március 15. az ifjúság 
forradalma volt, a fiatalok forradalma 
az irodalmároké, akik a nép lángoszlo-
pai voltak. 1848. március 15-e hősei 
azok voltak, akik egyéni érdekeiket is 
alá tudták rendelni a polgári magyar 
nemzet megteremtéséhez szükséges jogi 
és szociális követelményeknek. 152 
évvel ezelőtt egy csodálatos magyar 
történeti korszak, a reformkor végének 
szellemi-erkölcsi forradalma egy polgári 
nemzet emancipációját célozva a társa-

dalmi igazságosság formális jogi feltét-
eleit teremtette meg. Példát, mércét 
merítve sokan és sokszor fordulunk 
múltunk kiváló eseményeihez, kivált-
képp 1848/49 történetéhez. 
Van-e köztünk olyan önértékelésre kész, 
gondolkodó ember, aki érlelődésének 
időszakában ne mérte volna, amit ön-
magából mérlegelésre érdemesnek tar-
tott, a huszonhat éves Petőfi Sándor 
magyarságához, erkölcsi, szellemi su-
gárzásához. 
Megfordult-e fejünkben álmatlan éjsza-
káinkon az, hogyan lehet a felelőtlen 
mulandó sok közül kivezető útra találni, 
úgy, ahogy annak idején eleink tették, 
gondolok itt Széchenyi István nemzet-

Márciusi mozaik 
(1848-as) 

féltő rettegéseire, vagy Kossuth embert 
próbáló dilemmáira. Az államalapítás 
óta történelmünk legnagyobb tettét, a 
társadalmi és nemzeti megújulást hozta 
1848/49 hazánk számára. Az 1848 tava-
szán lezajlott békés forradalmi átalaku-
lás eredményeként megszületett a ma-
gyar polgári társadalom és modem 
nemzetállam. A szabadság- magvarság-
európaiság szimbiózisát megteremtő 
'48-as örökség túlélte a XIX. és a XX. 
század legbarbárabb diktatórikus rend-
szereit, azok kegyetlen megtorlásait és a 
rendszerváltás szellemi morális- nem-
zeti identitását képezve őrizte meg a 
XXI. századba átívelő érvényességét. 

A huszárság hagyománya 
A huszárságnak hazánkban is régi hagyományai vannak, amit a 
történetírás Mátyás király korától az első világháborúig tart 
számon. A 48-as huszárokra ma is büszke minden magyar 
ember, hisz a szabadságharcból ugyancsak kivették részüket, 
az ellenség vörös ördögöknek nevezte őket, akik mindig ott 
voltak az első vonalban. Az országban jelenleg fellelhető hu-

szárbandériumok békés célokat szolgálnak, ott jelennek 
meg, ahol rendezvények színvonalát kell emelni, illetve 
hagyományőrző feladataik vannak. így volt ez március 5-én 
megyénkben is, ahol szandaszőlősi réten huszáros hadijá-
tékkal idézték fel a szolnoki csata eseményeit. 

l i W W ' i í M « 

Tudja-e, hogy... 
A Magyar Nemzet című 
napilap minden egyes 
száma minden korban és 
minden időben, a külső és 
belső körülményektől 
függetlenül 1848. március 
15-re emlékeztetett, és 
emlékeztet ma is. A lap 
címét ugyanis a Nemzeti 
dal Landerer által ki-
nyomtatott őspéldányának 
betűiből formálták meg az 
alapítók, Pethő Sándorék 
1938-ban, 62 évvel ezelőtt. 
A Magyar Nemzet, - Nem-
zeti dal - tükre annak a 
szellemiségnek, amelynek 
magát a lap máig szóló 
érvényességgel elkötelezte. 

Huszárok ma 

Petőfi kokárdája 
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a 48-as 
szabadságharcra emlékezünk. Hazaszerete-
tét és a hajdani márciusi inakkal való ro-
konszenvét, aki csak teheti, kabátjára tűzött 
kokárdával is demonstrálja. A kokárdát 
tulajdonképpen hazánkban a szabadságharc 
emlékére rendszeresítették, de eredete a 
francia forradalomhoz kapcsolódik. Petőfi 
Sándor is kokárdát viselt, amikor elszavalta 
a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Nemzeti 
dalt. Az általa viselt kokárdák egyikét ma is 
őrzi a múzeum. Ez a kokárda gyöngyhím-
zéssel, húzott nemzeti színű szalaggal kere-
tezett. Petőfi egy másik nemzeti színű ko-
kárdáját ugyancsak nemzeti ereklyeként őrzi 
az utókor. Ez csak egyszerű, nemzeti színű 
szalagból van, s közepén a dátum: 1848. Az 
eső és az idő kifakította, de így is örök me-
mentó marad. 

A szabadságharc emlékezete a népha-
gyományban 
Kossuth-bankó, Kossuth-nóta, Kossuth-gvász, 
Kossuth-szakáll, Kossuth-kalap, Kossuth kato-
nája, - a néphagyomány a forradalom hőseinek 
középpontjába állította Kossuth Lajost. Magyar 
nyelvterületen a személyesen átélt történelem 
egységesen vált a népi műveltség részévé. Vidé-
kenként eltérő művészi nyelven azonos törekvé-
seket fogalmazott meg az ország. A századfor-
dulón divattá vált Kossuth-emlékkép a családi 
fényképek között a magyar parasztházak tiszta-
szobájának állandó dísze volt. A női öltözetben a 
Kossuth-gvász néven terjedt el a palócföldi kék-
festő-fekete színösszeállítású félgyászos öltözet. 
Az emlékképek hatására a tardi viseletben meg-
jelent a kétforintos bankó tulipános mintája. 
Búcsúkon szerte az országban általánossá vált a 
mézeskalács huszár. Világos után a népművé-
szetben tudatosan dolgoztak a három színnel. 
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Márciusi ifjak 
Átlagéletkoruk: huszonhét esztendő. 

Petőfit és Jókait ismerjük közülük esetleg 
ismerősek az Egressy fivérek, Béni és 
Gábor. A többiekről azt se tudjuk, honnan 
jöttek, és mi lett sorsuk 1848. március 15-
éjének forradalma után. A történelem 
márciusi ifjaknak nevezi őket. Valóban 
fiatalok voltak ők, huszonvalahányan, 
akik az 1848-as forradalmat kirobbantot-
ták. Átlagéletkoruk huszonhét esztendő. A 
legifjabb közülük az 1829-ben született 
Bozzai Pál, a legidősebb - az elvei és 
naivsága okán hozzájuk sorolt - Táncsics 
Mihály. És most következnek név szerint 
a márciusi ifjak: Berecz Károly, Bérczy 
Károlv. Biránvi Ákos. Bozzai Pál 

Bulyovszky Gyula, Degré Alajos, Egressy 
Béni és Gábor, Garay János, Hamary 
Dániel, Irányi Dániel, Irinyi József, Jókai 
Mór, Kacskovics Lajos, Kléh István, 
Korányi Frigyes, Lisznyai Damo Kálmán, 
Lanka Gusztáv, Nyári Albert, Qroszhegyi 
Józsa, Pálfi Albert, Petőfi Sándor, Sükei 
Károly, Táncsics Mihály, Vajda János, 
Vas Gereben, Vasvári Pál, Vidats János, 
valamint a mellettük történelmi szerepet 
vállaló nők: Bulyovszky Lilla, Karacs 
Terézia, Laborfalvi Róza, Szatmárvné 
Farkas Lujza, Szendrey Júlia, Táncsicsné, 
Teleki Blanka. Általában a húszas évek-
ben születtek. Vannak közöttük nemesek. 

ÁFÉSZ 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 r é s z l e g e i . 
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja: 

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 

Műszaki részlegeink váll alják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

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

ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzéséi 
és szerelését 

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE: 
ÁFÉSZ Törökszentmiklósi Kossuth L. út 139. 

Ipari osztály: (56) 390-505 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 
Kivitelező részleg: (56) 390-335 Tekercselő részleg: (56) 390-827 

és elszegényedett nemesi famíliák 
sarjai. Valamennyien polgári foglal-
kozást űztek, - jogászok, papok, 
orvosok, történészek, színészek, 
politizáló költők vagy politikus írók. 
A szellemiségét tekintve a nagy 
francia forradalommal rokonszenve-
ző társaság 1846-47-ben lép fel 
csoportként, a szervezettség, a párt-
szerűség jelei nélkül. A tagság fo-
lyamatosan cserélődik, és szinte 
véletlen, hogy 1848. tavaszán kik 
vannak a színen közülük. A szabad-
ságharc bukása után sokan bujdosni 
kényszerültek. A márciusi „nagy 
szerepből" csak kevesen tudtak 
tőkét kovácsolni". 

Polgár Lászlóné 

Pósa Lajos 
A márciusi ifjúság 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 

Kibontották összegöngyölt 
Zászlóját az igazságnak. 

Minden szavuk égzengés volt, 
Végig dörgött hazánk felett... 

Koporsói mély álmából 
Fölkeltette a nemzetet. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi .ifjúságnak! 

Virág termett a nyomukban, 
Mint a meleg napsugárnak. 
Fönn lengették a lobogót, 

iEgy csöpp vér se hullott rája... 
És kihajtott egy nap alatt 
A szabadság rózsafája. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 

Az érzések, gondolatok, 
Mint a sasok, szállva szálltak. 

Föl az égbe, le a földre, 
Eget-földet csókolgatták... 
Es leverték egy kis dallal 
A sajtónak vas lakatját. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi iijúságnak! 

Madárdalos, friss tavaszt futt 
Ormaira Ős-Budának. 

Fölpattant a börtönajtó, 
Hullott a lánc összetörve... 
Dicső nevük 'haló poruk' 
Dal övezze, virág földje! 

OK 
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Rendőrségi hírek 

Szerencsére könnyű sérüléssel végző-
dött február 17-én az esti órákban az a 
közlekedési baleset, mely a 46-os úton 
történt a Béke termelőszövetkezet ser-
téstelepénél: F. Ferenc ittas állapotban 
közlekedett kerékpárjával, ráadásul 
kivilágítatlanul. Egyensúlyát elveszítve, 
kénytelen volt a jobb forgalmi sáv kö-
zepén - két lábát letéve - keresztbe 
megállni: a mögötte jövő személygép-
kocsi vezetője nagyon igyekezett balra 
kormányozva kikerülni az ittasan „ma-
nőverező" kerékpárost, de az ütközést 
már nem tudta elkerülni. A vétlen gép-
kocsivezető a kerékpáros első kereké-
nek ütközött, s járművében 150 ezer 
forint kár keletkezett. 

Február 18-án éjjel ismét hívatlan 
„látogatói" voltak a fegyverneki Magyar 
vendéglő előtt parkírozó kamionosok-
nak: ezúttal egy román rendszámú sze-
relvény pótkocsijának pótkerekét lopták 
el. A kár értéke 100 ezer forint. 

Ugyanezen a napon, a helyi orvosi 
rendelő előtt egy lezárt kerékpárt loptak 
el. Mindez világos nappal, a délelőtti 
órákban történt. 

Február 18-án a késő esti órákban az 
egyik Szent István úti házba hatolt be 
egy helyi illetőségű hajléktalan, akit a 
helyszínen el is fogtak a rendőrök. D. 
Mihály elkövető az ablakot betörve 
jutott be a lakásba: a rendőrséget érte-
sítő az üvegcsörömpölésre lett figyel-
mes, majd egy gyors riasztás után került 
„horogra" a tettes. 

Február 20-án ismeretlen tettesek is-
mét kővel dobáltak meg egy gyorsvo-
natot. Szerencsére személyi sérülés nem 
történt. A Nyíregyházáig közlekedő vo-
nat ablakát az elkövetők bezúzták. Az 
eset 19— -kor történt a Tüzép-telep 
szomszédságában. 

Február 22-én a Tiszatenvő és Ken-
gyel közötti telefon-légvezeték egy 
szakaszát ismeretlen elkövetők elvágták 
és eltulajdonították. A kár jelentős. 

Február 23-án a Tavasz ABC-ből bolti 
lopásról érkezett bejelentés: a kiérkező 
járőrök a két személyt - akik az elkö-
vetéssel gyanúsíthatok - kihallgatták. 
Mindketten elismerték a lopás tényét. 
Az is kiderült hogy több helyszínen és 
több alkalommal is követtek el bolti 
tolvaj lásokat. 

A galambok lopása is felkerült a bűn-
elkövetők listájára: február 23-án jelezte 
az egyik helyi lakos, hogy a 
Szőlőhátalja dűlőben lévő tanyájából 30 
„szárnyast" elvittek. A tettes a kerítésen 
bemászott, majd a tetőt megrongálva 
jutott a helyiségbe. 

Február 23-án az esti órákban egy 
holland kamion volt az áldozata a tol-
vajoknak, mely a fegyverneki Magyar 
vendéglő parkolójában állt: a tettesek 
járműfelszereléseket és szerszámkész-
letet tulajdonítottak el, 233 ezer forint 
értékben. 

24-én a reggeli órákban egy helyi la-
kos jelentette be, hogy az Almásy úti 
Papír- írószer bolt előtti tárolóból el-
lopták a lezáratlan MB-tipusú kerék-
párját. A gyors intézkedés és a tulajdo-
nos figy elmessége lehetővé tette, hogy a 
kiérkező rendőrök elfogták a lopott 
kerékpárral közlekedő N. Róbert 
fegyverneki lakost. Az eljárás során az 
elkövetőnél 13 további, ismeretlen ere-
detű kerékpárt foglaltak le. 

Február 26-án éjjel három személy 
garázdálkodott a Park vendéglő előtt: 
bottal kiverték a vendéglő és a kenyér-
bolt ablakait. A kiérkező rendőrök R. 
Györgyöt a helyszínen elfogták, a másik 
két személyt - miután a mentők kórház-
ba szállították - a szolnoki Kapitányság 
illetékesei hallgatták ki. 

Ugyanezen a napon az éjszakai órák-
ban egy, a Batthyány úton parkírozó 
személygépkocsit törték fel: az isme-
retlen tettes az ajtó ablakát betörte, majd 
a beszerelt rádiós-magnót próbálta el-
vinni - sikertelenül. 

Február 27-én Kengyelen az Óvodába 
törtek be. A tolvajok az ajtó befeszíté-

sével jutottak be a helyiségbe, ahonnan 
műszaki cikkeket és a lemezszekrény-
ben tárolt készpénzt vittek el. Az oko-
zott kár 150 ezer forint. 

Szintén e napon, az éjszakai órákban a 
Fáy lakótelep egyik első emeleti erké-
lyéről a kiteregetett ruhákat vitték el 
ismeretlenek, 10 ezer forint értékben. 

Február 28-án egy kétpói férfi jegy 
nélkül utazott a Lökösháza-Szolnok 
között közlekedő vonaton. Amikor a 
jegyvizsgáló Pusztapón le akarta szállí-
tani a szerelvényről, a dühöngő férfi 
kinyomta a vonat ajtajának ablakát. A 
vonat személyzete Tiszatenyőn fel akart 
tartóztatni a szabálysértőt, mire az kiug-
rott a kocsiból, és kereket oldott, a 
rendőrök viszont „előkerítették". 

Február 29-én éjszaka az egyik Pa-
csirta úti lakásba törtek be, ahonnan 
készpénzt és arany ékszereket loptak el. 
A tettes a lakás hátsó részén lévő abla-
kot feszítette be, amelyen keresztül 
bejutott a lakásba. 

Március 1-én a délutáni órákban a 
helyi ADIDAS szaküzletből 166 ezer 
forint értékű árut vittek el. A történet 
meglehetősen rendhagyó: egy ismeret-
len személy a tulajdonosra hivatkozva 
különböző ruhaneműket vett át, az al-
kalmazottól, majd fizetés nélkül távo-
zott. 

A március hónap is azzal kezdődött, 
hogy a kamionpótkerék-tolvajok mun-
kát adtak a rendőrségnek: 2-án az éjsza-
kai órákban a fegyverneki kamionpar-
kolóból egy magyar rendszámú szerel-
vényről lopták el a pótkereket, a tulaj-
donosnak 150 ezer forint kárt okozva. 

Március 4-én éjszaka a Táncsics la-
kótelepen parkírozó gépkocsiból lopták 
el ismeretlen elkövetők a magnót, miu-
tán „kinyitották" annak billenőablakát. 
Az okozott kár 35 ezer forint 

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



Tehergépkocsi-forgalmi 
korlátozások 
megszegése1 

100 000 ft + eltiltás 

Autópálya-matrica 
kiragasztásának 

elmulasztása1 

100 000*Ft +eltiltás 

Közlekedésigazgatási 
szabályok megsértése" 
(pl. vezetői engedély lejárt, nincs környezet-
védelmi Igazolólap, elmulasztották az átírást, 
rendszámtábla, érvényesítő címke, forgalmi 
engedély, törzskönyv hamisított stb.) 

30 000 Ft 

M^M^ Érvénytelen hatósági 
I f ^ g f engedély vagy jelzés 

Útügyi szabálysértés 
(út engedély nélküli felbontása, 
elfoglalása, útcsatlakozás építés«, J 
útárok feltöltése, útfenntartási 
anyag szétszórása, úton végzett 
munka jelzésének elmulasztása, j 
út vagy műtárgy megrongálása, j 
természetvédelmi területen 
az útról letérés) 5 0 0 0 0 Ft 

Veszélyes áru 
szabálytalan 

szállítása 
100 000 Ft 

50 000 Ft 

Műszaki vizsgálat 
elmulasztása 
20 000 Ft 

Minden egyéb közlekedési 

Gépjármű-okmányokkal 
elkövetett szabálysértés1 

(menet- vagy fuvarokmány, utaslista, 
üzemeltetői nyilatkozat̂  utazási, 

vagy bérietí szerződés hiánya, 
V í í ^ rgzabáíytojahsága^ 

ezek vezetésének elmulasztása) 

30 000 Ft 

Vasúti szabálysértés 
(elzárt részeken kerékpárral, egyéb Járművel 
közlekedés, vágányokon átjárás, -
sínpályára tárgy helyezése) 

3 0 0 0 0 Ft 

szabálysértés 

Megjegyzés: Helyszíni bírságot szabhat ki: 
a rendőr 

1 a polgármesteri hivatal ügyintézője, a közteriilet-
3 0 0 0 0 F t felügyeld", a természetvédelmi őr. 

1 a rendtfr, egyes esetekben a közterület-felügyeid Is 
A helyszíni bírság összege 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig 
terjedhet. 

SZABÁLYSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK 
Járművezetés az eltiltás 

tartama alatt 
[bírósági hatáskör] 

elzárás vagy 
150 000 Ft 

Ittas vezetés, vagy 
a vezetés átengedése 
ittas személynek 

100 0 0 9 Ft + eltiltás 

Sebességtúllépés1 100km/alatti 
megengedett sebesség túllépése 

(pl. 50 km/6 hefyett 75 km/6), 
lüetóJeg 100 km/ó vagy nagyobb 

megengedett sebesség túllépése 
az egyharmadával 

(pl. 120 km/ó helyett 160 km/ó) 
60 0 0 0 Ft + eltiltás 

Elsőbbség meg nem adása, 
szabálytalan előzés 
általában1 ; 

5 0 000 Ft 
hirtelen fékezésre vagy 
irányváltozásra 
kényszerítéssel 

109 0 0 0 Ff 
+ eltiltás 

Szabálytalan áthaladás vasúti 
átjárón1 

60 0 0 0 Ft 
+ eltiltás 

A közúti közlekedés rendjének 
megzavarása 
(egészség, testi épség, 
élet veszélyeztetése, 
könnyű testi sértés 
okozása) 

100 000 Ft + eltiltás 

Engedély nélküli vezetés, 
és a vezetés átengedése 

S f ^ ^ ^ ^ © engedély nélküli 
személynek 

100 000 Ft 
+ eltiltás 

Műszaki hibás járműi vezetése1 

(hibás kormány, fék, féklámpa, irány-
jelző, bal oldali első vagy hátsó hely-
zetjelző lámpa) 

50 000 Ft + eltiltás 

Közúti jelzéssel kapcsolatos 
szabálysértés1 

(közúti jelzés jogosulatlan 
elhelyezése, megváltoztatása, 
felismerhetetlenné tétele, 
működtetése vagy 
eltávolítása, 
jelzőőr állítása) 

50 000 Ft + eltiltás 

ORFK-ORSZÁGOS BALESETMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG 

Érvénytelen hatósági 
engedély vagy jelzés 
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Farkas Kálmán 
író-újságíró 70 éves 

„Törökszentmiklós a nevelővárosom. Miskolc a szü-
letésem helye, itt jegyezték be a világrajövetelem dátu-
mát: 1930. március 9-et." 

Törökszentmiklóst vallja jellemformáló városának. 
„Itt, az Alföld egyik jellegzetes, több mint öt kilométer 
hosszan elnyúló lusta-lomha földszintes településén 
róttam a cigányvárosból - a Csisznvikóból - a kilo-
métereket, csaknem tíz éven keresztül a római katolikus 
iskolába a Kálváriáig, majd a Petőfi utcába, a polgári 
fiúiskolába. Ebben a városban cseperedtem ifjú emberré. 
Hozzá fűznek emlékeim, innen erednek gyökereim, ide 
vezetnek életem szálai, azok a hajtások, amelyek egész 
létemet meghatározzák." - olvashatjuk Farkas Kálmán 
tollából, a Csisznyikói cserepek c. műben városunkhoz 
való kötődéséről. Ezek a szálak a mai napig élnek, hi-
szen nem is oly régen, 1999. októberében üdvözölhettük 
körünkben a szerzőt, a már említett művének könyvbe-
mutatóján az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár olvasóter-
mében. Eddig megjelent kötetei - Értetek kiáltok (1992), 
Korona nélkül (1996), Sorstudat (1998) - szintén meg-

A Csisznyikói cserepek könyvbemutatóján Farkas Kálmán író és 
Farkas Flórián 

találhatók a városi könyvtárban. 70. születésnapja alkalmából 
gratulálunk, további munkájához erőt, egészséget kívánunk. 

DR. FEHÉR IMRE 
(1941-2000) 

Március 5-én lett volna 59 
éves... Súlyos betegség kö-
vetkeztében, méltósággal vi-
selt, hosszú szenvedés után 
február 12-én eltávozott 
közülünk. 

Törökszentmiklóson szü-
letett. Itt volt általános isko-
lás is, majd a Bercsényi di-
ákja lett. Érettségi után a 
szegedi tudományegyetem 
magyar-történelem szakán 
szerzett középiskolai tanári 
diplomát. 

1979-től bölcsész-doktori 
cím birtokosa, melynek té-
mája a város szülötte, az 
avantgard Szélpál Árpád 
munkásságának tudományos 
feltárása volt. 

Kiválóan felkészült, író-
kutató tanáregyéniséget tisz-
telhettünk személyében. 
Évtizedeken keresztül ki-
emelkedő és sokoldalú sze-
repet játszott mind az iskola, 
mind a város irodalmi 
nyelvművelő, . kulturális, 
ismeretteijesztő és közéleti 
munkájában: felkészítőként, 
előadóként, rendezőként, 
publikálóként. Tanítványai 
hosszú időn át jeleskedtek a 
Kazinczy Szép Magyar Be-
széd és az Édes Anyanyel-
vünk versenyeken, melyéit 
Kazinczy-jutalomban része-
sült. Nevéhez fűződik az 
iskola szellemi szentélyének, 
a könyvtárnak a kiépítése és 
gondozása is, ahol oly szíve-
sen tartózkodott. 

A tanítás és a nevelés mel-
lett - amit nemes hivatásának 
tekintett - rendszeresen pub-
likált különféle szak-, iro-
dalmi és módszertani folyó-
iratokban, lapokban. Az 
Irodalomtanítás, az Édes 
Anyanyelvünk, a Jászkunság, 
a Magyartanítás, a Helyisme-
reti füzetek, a Törökszent-
miklós és Vidéke Újság több 

tucat írását őrzik az utókor-
nak. 

Életműve a Szélpál Árpád-
ról írt, A feledés homályából 
című, önálló kötetben meg-
jelent monográfiája. A költő 
születésének centenáriuma 
tiszteletére városi műsort, a 
Városi Könyvtárral pedig 
közös kiállítást rendezett: 
ekkorra jelentette meg Az 
idők rianása című emlék-
könyvet. 

Életműve a Jubileumi Év-
könyv is, melyet a Gimnázi-
um 50. évfordulójára szer-
kesztett. 

1998. október 23-án a vá-
ros Önkormányzatának kép-
viselő-testülete az oktatás-
ban, az irodalmi és a kulturá-
lis élet területén kifejtett 
gazdag és maradandó mun-
kásságáért Pro Urbe Török-
szentmiklós-díjban részesí-
tette. Több további kitünteté-
sek birtokosa is, így az Aka-
démiai Díjé, a Kiváló Mun-
káért és a Bercsényi Emlék-
éremé. 

Felesége, özvegye, a Hu-
nyadi Mátyás Általános Is-
kola tanára. Anikó gyerme-

kük férjezett, Ágnes pedig 
egyetemi hallgató. Egy le-
ány-unokájuk van. 

Imre halk szavú ember 
volt... elvétve mosolygott, 
akkor is jobbára a szemével 
és egy enyhe szájhúzással. 
Feleslegesen nem beszélt, 
nem volt kenyere a felszínes 
közlés: ha szólt - bármiről is 
- tette azt lakonikusan. Sza-
vának hitele és súlya volt. 
Érdemes volt ráfigyelni, mert 
mélyen gondolkodott a világ 
dolgairól. Akik közelről 
ismerték, tudták, hogy érzé-
keny, finoman hangszerelt 
lelkületű férfi volt. 

Gyógyulásában nagyon so-
kan akartak segíteni... Köz-
ben ő maga a bizakodás és a 
sorsának világos tudata kö-
zötti keskeny ösvényt élte 
fizikai és lelki fájdalmaival. 
Ritkán panaszkodott, elméje 
az utolsó pillanatig tiszta 
volt... Csakúgy, mint életé-
ben. A város, a gimnázium 
kiemelkedő tanáregyénisége 
távozott... Űrt hagyott maga 
után. 

(Hercegh M.) 
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„... e műsor bemutatásával is szeretnénk 
gazdag néphagyományainkat ápolni, megőrizni..." 
Népzenei esiet rendezett a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, a 

BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet Népdalköre és a Vadrózsák Citeraegyüttes 
február 22-én este a Városi Művelődési Központ pódiumtermében. 

A mai találkozó célja, hogy együtt ünnepeljük a magyar kultúrának azt a tö-
redékét, amelynek ma este részesei leszünk" - kezdte köszöntőjét Nagy Kál-
mán, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola igazgatója. A továbbiak-
ban arra emlékeztetett, hogy a történelem során az ének, a zene és a tánc min-
dig összefogta a soknemzetiségű Magyarország népét. Az örömöt, fájdalmat 
idéző dallamok, - amelyeknek csak egy részét ismerjük, - a ma emberének 
gyönyörűségei lettek. Hála azoknak, akik ezeket felkutatták és lejegyezték! 

Köszöntötte az est jól ismert szereplőit és betanítóit, külön a műsor „kitalá-
lóját" és összeállítóját: Bischof László karnagy tanár urat, aki a Kultúra Nap-
ján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti-díjban részesült. 

Az est első részében a Református Ált. Iskola Citerazenekara szerepelt. Ők a 
Városi Ki-Mit-Tud? bemutatón első helyezést értek el. Vezetőik: Gondáné 
Árvái Mária és Bischof László. 

A 7. osztályos tanulókból alakult iskolai Népdalkör az Országos Minősítő 
hangversenyen tavaly ezüst fokozatot kapott. Á városi Ki-Mit-Tud? bemuta-
tón elsők lettek. Két dalcsokrot adtak elő. 

Sülve Klára, áz iskola volt tanulója zalai és moldvai népdalcsokrot énekelt, 
gyönyörű előadásban. Ő már kétszer szerzett arany minősítést, országos ver-
senyen. 

Ezután az ezüst minősítésű Sáfrány Népzenei Együttes, majd a mozgásmű-
vészeti tagozat 3/c osztályos néptáncosai hangulatos műsorának tapsolhattunk. 
Utóbbiak a városi Ki-Mit-Tud? gy őztesei, vezetőjük Szalavári Anna. 

A felnőttek folytatták a szórakoztatást. A BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet 
Népdalköre a Kórusok Országos Tanácsától három alkalommal kapott 
ARANY PÁVA-díjat, a PRO URBE Törökszcntmiklós és a Jász-Nagykun-
Szolnok Mcgyccrt Díj tulajdonosa. Ők cs a Vadrózsák Citcracgyüttcs közö-
sen, majd felváltva adtak elő dalcsokrokat. 

Befejezésül a kicsinyek, nagyok cs az örökifjak közös előadásában a Balá-
zsolás népszokását elevenítették fel. Ez külön érdekessége volt a magas szín-
vonalon megrendezett estnek. 

„A millennium évében c műsor bemutatásával is szeretnénk gazdag nepha-
gyományainkat ápolni, megőrizni" - olvashattuk a műsor zárszavában. Ez 
valóban sikerült, köszönjük az összes közreműködő fáradozását! 

Néhány gondolat kívánkozik még ide, az értékes, szép estéről szóló híradás 
alá: 

Szerkesztőségünknek - sajnos - nem jutott meghívó, pedig szívesen megje-
lenünk minden rendezvényen. Máskor is, de ebben az ünnepi évben különösen 
fontosnak tartjuk, hogy az események krónikásai legyünk, az utókor számára. 
Hátha még ilyen, szívet-lelket gyönyörködtető, szép műsor kínálkozik! Vélet-
lenül tudtuk meg a programot, de anyagi célkitűzéséről nem olvashattunk 
sehol. Egyetlen plakát sem jelezte a Művelődési Központ tájékán, hogy aznap 
ott lesz valami. (Természetesen tudjuk, hogy a központ csak a helyet adta hoz-
zá.) 

A műsort az utolsó öt percben sikerült megszerezni Bukta Éva segítőkészsége 
által, amit ez úton is köszönünk neki. Nézőközönség volt bőven, zsúfolásig 
megtelt a pódiumterem. Sok diáknak már csak állóhely jutott. Tehát a belső 
szervezés nagyon jó volt, a kívülállók meg úgysem fértek volna be!(?) 
Adakozni is lehetett, amit köszönettel nyugtázott a dobozon levő felirat. Ada-
koztunk, de nem derüli ki, hogy mire. Ezt a népes szereplőgárda és a hozzájuk 
tartozók biztosan tudták, de a többieket is érdekelte volna. Városunk lakói ép-
pen a közelmúltban, már egyszer jelesre vizsgáztak nagy lelkűségből, az össze-
fogás és adakozás képességéből. Bármilyen szép is lett a bevétel, a célok isme-
retében ez még annál is több lehetett volna! 

(Hajnal Jné) 
Fotó sajnos nincs, fényképészünk a késve érkezett kérést már nem tudta telje-

síteni! 

A 
NŐK LAPJA KLUB - * 

nálunk is! 
x 

i 
. X 

Február 14-én, Bálint (Valentin) napján X 
X ^ 

<Törökszentmiklóson is megalakult a NÖK-J 
LAPJA KLUB. Budapesten már eredmé-X 

ínyesen működik, de a vidékiek c$ak most^ 
^ vannak kialakulóban. X 
< A Városi Művelődési Központ adott ^ 
^helyet az összejövetelnek, amelyen éppen X 
^<l4-en voitak az érdeklődök. A kezdemé- ^ 
¿nyező: Sülye Károly né röviden szólt aX 
^budapesti klub tevékenységéről, és át i s^ 
^adta a szót a megjelenteknek. Sorban X 
^bemutatkozott mindenki, majd rátértek a ^ 
^lényegre: mi legyen a program. Csak úgyX 
< záporoztak a jobbnál jobb ötletek: ^ 
^ — Mindenek előtt állapodjunk meg aX 
^feltételekben! ^ A 

— Vitassunk meg egy-egy érdekes cik-X 
^ket a Nők Lapjából! ^ 
^ — Döntsük el, magunk adjunk-e előX 
^mindig, vagy néha hívjunk előadót! ^ 
^ — Szervezzünk közös kirándulásokat! X 
^ Néha a családtagokat is hozzuk el! ^ 
^ — Saját szakterületén segítsen mindenki X 
^ a többieknek! ^ 
^ — Beszéljük meg, milyen tanácsokat X 
^várunk egészségügyi témákban, adózás-^ 
^ban, stb.! X 
^ A klub működésével kapcsolatban is^ 
^több kérdés merült fel: Hol és mikor jöj-X 
^<jünk össze? Legyen-e tagdíj? Készüljünk-^ 
¿Q rendszeresen egymás megkinálására, X 
V<vagy ezt inkább mellőzzük?. 
^ A sok jó gondolat nyomán lassan majdX 
^kialakul a klub munkaterve. Vezetőjük^ 
^még egyelőre nincs. Találkoznak kéthe-X 
etenként, hétfőn délután 17 órakor a Mű-^ 
^velődési Központban. Aki szívesen venne X 
<részt színesnek ígérkező programjaikon,^ 
l^vagy éppen magányát szeretné oldani egy-X 
<egy jó beszélgetéssel, ragadja meg a le-<^ 
^hetőséget és látogasson el közéjük! Min-X 
< den érdeklődőt szeretettel várnak. ^ mi 

Törökszentmiklós, Kossuth út 155. 
Tel: 390-162 

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk | 
kedves vásárlóinkat 

Filmek, albumok, képkeretek, fényképező-
gépek nagy választékban! 

Színes film kidolgozás lehe-
tőség szerint 1 órán belül! 
Ajándék film vagy album! 
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Bercsényis szalagavató 
Február 26-án invitálták a végzős diá- a hagyományos négyosztályo- szerné Fodor Ágnes tanárnő rendezésé-

kok a szülőket, barátokat.- ismerősöket a soknak Budai Klára tűzte fel a szalagot, ben, Tóth Éva tanárnő tervezte díszle-
hagvománvos szalagavatójukra, mely- E z t megelőzően a jelenlévők egyperces tekkel. 
nek a gimnázium tornaterme adott „ott- n é m a felállással adóztak az intézmény Most sem hiányozhatott a nyitótánc, 
hont". A szalagtűzést megelőzően a közelmúltban elhunyt tanára, Dr. Fehér melyet óriási siker kísért: a repertoárban 
vendéglátó harmadikosok állófogadáson ^ i n r e emlékének. bécsi keringő két változatban^ zsidó tánc 
látták vendégül a negyedikeseket és a A szokásos köszöntők után egy és angol keringő szerepelt, 
szüleiket, valamint a tantestület tagjait Garcia Lorca darabot adott elő a diákok 
Az 56 érettségizni készülő diák nyolc- színtársulata, Don Cristobal és Rosita (H M.) 
osztályosainak Kiss Julianna osztályfő- kisasszony tragikomédiája címmel, Rő-

A 12. b. bécsi keringője A színdarab egy részlete 

így volt ez a március 3-4-i hétvégén is, amikor magyar-
görög farsangon vehettek részt az érdeklődők. A kétnapos 
rendezvény bővelkedett a programokban, melyek mindegyi-
kére érdemes volt ellátogatni. 
Március 3-án délelőtt Csekő Sándor és az írisz zenekar kü-
lönleges hangszereket mutatott be a Kölcsey Ált. Iskola kisdi-
ákjainak. A hangszerbemutatót több száz alsós nebuló élvez-
hette. 
Délután a Szolnoki Szimfonikusok nyitották a Művelődési 
Központ pódiumtermében az estet Liszt Ferenc zenéjével, 
majd Mozart muzsikáját hallhattuk, és Balaskó Mária zongo-
rajátékában gyönyörködhettünk Utána következett Kolonnay 
Zoltán zongoraművész, aki saját művét adta elő, frenetikus 
sikert aratva a görögös dallamokkal. Csodás zenéjét, fantasz-
tikus játékát tapsviharral, hangos, tetszésnyilvánítással jutal-
mazta az egyébként sajnos nem túl nagy létszámú közönség. 
A műsort követő rövid szünetben az átélt nagyszerű élményt 
beszélte meg a lelkes hallgatóság. Akinek még kedve volt 
maradni, az egy jóhangulatú „talk show' -n vehetett részt. 
Ezen Molnár Sándor (Dezső) mesélt kalandozásairól humoro-
san; Mindez már a pódiumteremmel szemben egy Tavernának 
átalakított kisteremben zajlott, ahol aztán az éjszaka további 

részében, élő görög zene mellett múlathatták az időt a társa-
ságra vágyók. Csekő Sándor és az írisz zenekar jóvoltából. 
A másnap sem volt kevésbé érdekes. A debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem professzora az ógörögök szerelmi 
életéről tartott élvezetes előadást. A professzor úr közelebb 
hozta hallgatóságához a görög építészetet, művészetet is a 
fenti erotikus témán keresztül. 
Az ezt követő műsor vonzotta a legnagyobb számú közön-
séget. A Maszkaradesz együttes a görög zene különböző 
műfajaiból adott ízelítőt. Műsorukat az Iliosz táncegyüttes 
tánca színesítette. Nagy sikerük volt. Akinek tetszett a medi-
terrán zene és a temperamentumos tánc, az rögtön ki is pró-
bálhatta az egyszerűbb-bonyolultabb lépéseket az éjszakába 
nyúló táncházban. 

A gazdag programsorozatból minden korosztály válogat-
hatott volna magának. Sajnos nem sokan tették, pedig aki 
nem látta, nem hallotta ezeket a műsorokat, remek élménytől 
fosztotta meg magát. 
Kedves Olvasóink! 
Ajánlom kísérjék figyelemmel az R. B. Egyesület által szer-
vezett rendezvényeket, látogassanak el ezekre, nem bánják 
meg. 
A következő R. B. program: 

Március 26-án 17 órakor a Városi Művelődési Központ 
pódiumtermében 

Együtt-est címmel 
Műsor: Party Music Band 
Belépő: elővételben 400 Ft, a helyszínen 500 Ft. 

Lassan megszokjuk, hogy az R. B. 
Egyesület nevével fémjelzett prog-
ramokon érdemes megjelenni, mert 
ezek nemcsak különlegesek, szóra-
koztatóak, de érdekesek és színvo-
nalasak is. 
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Általános iskolások közlekedési versenye 
Borsos Károlyné és a Detty Virágszalon volt az ötletadója, illetve az egyik támogatója annak a közlekedési verseny-

nek, melynek döntőjét március 10-én délután rendezték meg a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Petőfi Napok 
keretében. A vetélkedő többfordulós volt: első körben 2635 gyerek töltötte ki azt a tesztet, amelyik a korosztály szá-
mára a legelemibb közlekedési szabályokat foglalta magába. Most a legjobbak megmérettetésére került sor a város 
négy általános iskolájából, valamint a Gimnázium nyolcosztályosainak első négy évfolyamából szervezett csapatok 4-
4résztvevőjével. A versenyen ott voltak a további támogatók képviselői is, így a Hungária Biztosító Mezőtúri Fiókja 
részéről Kovács Sándor, a Rádió Törökszentmiklós részéről pedig Wekkel Jánosné. 

A Városi Balesetmegelőzési Bizottságot és a Rendőrka-
pitányságot a háromtagú zsűri képviselte: Németh Jenő, 
Sándor Csaba és Molnárné Antal Irén századosok. 

A Játékosok" két fordulóban és két korosztályban mér-
ték össze felkészültségüket: mind az alsós, mind a felsős 
gyerekek először egy elméleti tesztet oldottak meg, 25 
percnyi időkeretben. A második fordulóban a felsősöknek 
ügyességi feladatok következtek: ezt kerékpárral kellett 
„megoldani", ugyanis egy kijelölt keskeny sávban brin-
gáztak - a lehető leglassabban - majd bóják között manő-
vereztek. Közben a kicsik egy olyan puzzle játékot raktak 
össze, amelyik közlekedési témájú volt. Ha elkészültek 
vele, pontokat érő kérdésekre válaszolhattak. 
— A mai versenynek nincs vesztese, hisz' minden résztve-
vő olyan ismeretekkel gazdagodott, amelyek feltehetően 
szerepet játszanak a balesetmentes közlekedésben - mon-
dottá Németh Jenő százados, a zsűri elnöke Nem is be-
szélve az együtt töltött kellemes délutánról, no meg a sok-
sok ajándékról és jutalomról, amelyeket a résztvevők és 
iskoláik kaptak. Az első helyezett iskola 50 ezer forint 
pénzjutalmat kapott, minden további helyezett pedig a 
Detty Virágszalontól egy-egy „meglepetést". Az iskolák és 
a zsűri tagjai emléklapban, a versenyzők pedig egy-egy 
plakettban részesültek. 

A házigazda - Soós Kálmán igazgató - külön is megkö-
szönte a főszervezőnek. Borsos Károlvnénak a támogatá-
sát, közreműködését és mindenkinek, aki hasonló szerepet 
játszott a közlekedési versenyben. 

BETA 
KERESKEDELMI KFT. 

IPARKETTA CENTER! 
LAMINÁLT PARKETTA 

1.590 Ft/m2-től 
&MINOSEGI DARABSZONYEGEK 
•Í0,60 cm x 110 cm 1.890 Ft/db $ 
£160 cm x 230 cm 9.900Ft/db í 
§200 cm x 290 cm 18.000 Ft/db £ 

Cím: Szolnok, Szapáry út 10. 
Tel.: 56/374-645 

Nyitva tartás: H-P-ig 8-17-ig 
Szo.: 8-12-ig 

A verseny eredménye: 
- alsó tagozat: 1. Petőfi Sándor Ált. Isk. 

2. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 
3. Bethlen Gábor Ref. Ált. Isk. 
4. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 

- felső tagozat: 

Összesítettben: 

1. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 
2. Bercsényi M. Gimn. A Szp. 
3. Bercsényi M. Gimn. B Szp. 
4. Petőfi Sándor Ált. Isk. 
5. Bethlen Gábor Ref. Ált. Isk. 
6. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 

1. Petőfi Sándor Ált. Isk. 
2. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 
3. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 
4. Bethlen Gábor Ref. Ált. Isk. 
5. Bercsényi M. Gimnázium 

75 pont 
70 pont 
64 pont 
59 pont 

99,5 pont 
98 pont 
92,9 pont 
90,2 pont 
82,5 pont 
79 pont 

165,2 pont 
158,5 pont 
149 pont 
146,5 pont 
190,9 pont 

(H. M.) 

A versenyzők. 

Kerékpáros ügyességi verseny 
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RECEPTEK 
- HÚSVÉTI ELŐZETES -

Húsvéti leves 
Hozzávalók: 2 vastagabb szelet füstölt sonka, 25 dkg csiperkegomba, 10 dkg zöldbor-
só, 1 1 csirkehúsleves, 1 kisebb póréhagyma, vaj, só, bors, chili, fél csokor petrezse-
lyem. 
Elkészítés: A vajon üvegesre pároljuk a megtisztított, néhány karikára vágott póré-
hagymát. Hozzáadjuk a megtisztított, felszeletelt gombát, majd a zöldborsót. Felöntjük 
a húslevessel, szükség szerint fűszerezzük, és fedő alatt majdnem készre főzzük. Végül 
beletesszük a kockára vágott maradék füstölt sonkát, és összeforraljuk. Frissen vágott 
petrezselyemmel tálaljuk. 

Tojásfasírozott 
Hozzávalók: 6 tojás, 1 zsemle, 1 fej hagyma, 2 ek. liszt, 2 ek. zsemlemorzsa, só, bors, 
petrezselyem, pirospaprika, olaj. 
Elkészítés: Négy tojást keményre főzünk, apró kockára vágunk. A zsemlét hideg vízbe 
áztatjuk, ha megszívta magát, alaposan kinyomkodjuk, és összedolgozzuk a kemény 
tojással, 1 nyers tojással, a nagyon finomra vágott vöröshagymával, sóval, borssal, 
pirospaprikával és az apróra vágott petrezselyemmel. Kis gombócokat formálunk be-
lőle, majd a szokásos módon lisztbe, tojásba és morzsába panírozzuk. Bő, forró olaj-
ban aranybarnára sütjük. 

Göngyölt, rántott sonka 
Hozzávalók: 12 szelet gépsonka, 10 dkg juhtúró, 10 dkg tehéntúró, 1 tojássárgája, 1 
teáskanál ecetes reszelt torma, a panírozáshoz liszt, tojás, morzsa, a kisütéshez olaj. 
Elkészítés: Elmorzsoljuk a juhtúrót és összedolgozzuk az átpaszirozott tehéntúróval, a 
tojássárgájával meg a reszelt tormával. A krémmel megkenjük a gépsonkaszeletek 
egyik oldalát, összegöngyöljük, és hústűvel vagy fogvájóval összetűzzük. Panírozzuk, 
majd bő, forró olajban kisütjük. 
Párolt rizs vagy sült burgonya és tartármártás illik hozzá. 

Sonkás lepény 
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 20 dkg margarin, 1 tojás, 5 dl tejföl, 40 dkg főtt-füstölt son-
ka, só, bors. 
Elkészítés: A lisztet eldolgozzuk a tojássárgájával, a margarinnal, pici sóval és annyi 
tejföllel, hogy rugalmas tésztát kapjunk. Egy éjszakán át hűtőszekrényben pihentetjük. 
Másnap két részre osztjuk, és ujjnyi vastagra nyújtjuk. Az egyik felével kibélelünk egy 
tepsit. A sonkát ledaráljuk, összekeveijük a maradék tejföllel, borsozzuk, és a tészta-
lapra kenjük. Befedjük a másik tésztalappal, villával megszurkáljuk és bekenjük a 
tojásfehéijével. Közepesen meleg sütőben szép pirosra sütjük. 

Koktélok, turmixok 
A télről a fagyasztóban maradt tavalyi gyümölcsből gyorsan 
és könnyen elkészíthető italokat kapunk. 

Eperital 
Hozzávalók: 30 dkg eper, 5 dl joghurt vagy kefir, 3 ek. por-
cukor. 
Elkészítés: Az epret megtisztítjuk, turmixgépben pépesítjük, 
átszűijük, hogy a magoktól megszabadítsuk, és fél órára jégbe 
hűtjük. Az eperpépet a joghurttal vagy kefirrel és a porcukor-
ral a turmixgépben habosra keverjük. Poharakba töltjük, min-
degyikre 2-3 jégkockát dobunk és 5 perc múlva 
tálaljuk. 

Szederital 
Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg szeder, 4 dl tej, 4 ek. 
porcukor. 
Elkészítés: A szedret megtisztítjuk, tésztaszűrőbe vagy 
szitába tesszük, leöblítjük, és alaposan lecsepegtetjük. 
A gyümölcsöt a tejjel turmixgépben habosra veijük. Poharak-
ba töltve azonnal kínáljuk. 

Cseresznye koktél 
Hozzávalók: 70 dkg cseresznye, 3 dl tejszín, 1 dl cseresznye-
pálinka, 2 ek. porcukor, 12 jégkocka. 
Elkészítés: A cseresznyét kimagozzuk, a tejszínnel turmix-
gépben pépesítjük. Belekeveijük a pálinkát, és a porcukorral 
ízesítjük. Jégkockára öntve kínáljuk. 

Napkelte 
Hozzávalók: 20 dkg földieper, 20 dkg áfonya, 4 

dl tej, lA dl vodka, 3 ek. porcukor, jégkockák. 
Elkészítés: A hozzávalókat (a jégkockák nélkül) 
turmixgépbe öntjük és pépesítjük. Poharakba 
rakjuk a jégkockákat, ráöntjük az italt, és kínáljuk. 

A húsvét egyébként sokak szerint a tavasz 
kezdetének az ünnepe is. Ezért úgymond 

folytatásként a következő hónapban ennek az 
~ évszaknak megfelelő recepteket olvashatnak. 

Kiss Zoltán 
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13 Március - Böjtmás hava 

„Március van, s határtalan az Élet" (Ady). Bármilyen is az időjárás, Mars isten 
hónapja már a biztos tavasz reményét hordozza, az élet zendülését. A régi római 
év tíz hónapos, és a márciussal kezdődött. A régi magyar naptárakban böjtmás 
hava néven emlegetik, mert erre a hónapra esik a húsvétot megelőző nagyböjt 
nagyobb része. A Nap a tavasz első napját követően a Kos jegyébe lép, ezért ne-
vezik a Kos havának, a meteorológusok pedig tavaszelőnek. A hónap bővelkedik 
jeles napokban, amelyhez kedves, megőrzésre érdemes népszokások kötődnek 

Jeles napok - ünnepi szokások 
Március 12. - Gergely napja 
— Gergelyjárás - iskolás gyerekek adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő-
szokása, a „Szent Gergely doktornak, híres tanítónak az ő napján" kezdetű ének-
kel. 
— vető és termésjósló nap 
— időjárással kapcsolatos szólás, ha ezen a napon még havazik: Megrázta még 
Gergely a szakállát! 

Március 18. - Sándor napja 
— névnapköszöntés 
— vetőnap: zab, árpa 

Március 19. - József napja 
— névnapköszöntés 
— marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése 
— időjóslás: Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor, és szénahor-
dáskor. 

Március 21. - Benedek napja 
— ételszentelés 
— időjóslás: Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár. 
— mindhárom napra pedig a következő: Sándor, József, Benedek 

zsákban hozzák a meleget! 

Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony 
— termésjóslás, fák oltására, szemzésére alkalmas nap. 

Jeles napokhoz fűződő 
érdekességek! 

Gergelyjárás vagy Gergelyezés 
Március 12-én Nagy Szent Gergely ben-
cés szerzetesre, majd pápára emlékeznek. 
A középkori kultúra előkészítője iskolákat 
alapított, rendszerezte az egyházi éneke-
ket. Gergely nap az iskolákban a tavaszi 
félév kezdete volt, és ekkor a diákok 
adománygyűjtő körútra indultak Felvo-
nulásokat szerveztek, köszöntőket éne-
keltek, új tanulókat toboroztak Eredete a 
középkorra vezethető vissza. Tavaszkezdő 
napnak is tartják. Zalában úgy tudják, 
hogy az ekkor metszett szőlő sokat terem. 
Sokfelé alkalmasnak tartották e napot a 
búza, a rozs, hüvelyesek vetésére és a 
palántának való mag vetésére. A legis-
mertebb három név márciusban a Sándor, 
József, Benedek. A három jeles nap közül 
mondásokban és hiedelmekben leggazda-
gabb József napja, a tavasz első napjának 
ünnepe. A hagyomány szerint ezen a 
napon szólalnak meg a madarak, mert 
„Szent József kiosztotta nekik a sípot". 
Időjárás és termésjóslás is fűződik József 
napjához. Az Alföldön úgy vélik, ha szi-
várvány látható e napon, akkor a széles 
sárga sáv jó búzatermést, a széles piros 
sáv sok bortermést hoz. Méhészek ekkor 
engedik ki először a méheket, és a gazdák 
a jószágot a legelőre. 

Polgár Lászlóné 

Adatgyűjtés a jövő mezőgazdaságáért 
2000. április 1-21. 

Számvetés - gazdálkodásunkról, környezetünkről, lehetőségeinkről, 
magunk és közös jövőnk megalapozásáért! 

A tavasszal végrehajtandó, a magyar 
mezőgazdasági statisztika történetének 
hatodik teljes körű felmérése során a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal elsődleges célja, 
hogy napjaink mezőgazdaságáról egy ak-
tuális, hiteles és pontos képet tudjunk fel-
vázolni. Szüksége van erre a döntéshozók-
nak, a mezőgazdasági szakembereknek és 
nem utolsó sorban az EU mezőgazdasági 
támogatására pályázóknak, hiszen a támo-
gatás alapja egy megbízható statisztika. 
Mindezeken túlmenően az idei összeírással 
Magyarország csatlakozik a FAO (az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szer-
vezete) 2000-es világcenzusához. 

Április elsejétől három héten át az or-
szág minden településén végzik az össze-
írást a KSH munkatársai. Török-
szentmiklóson közel 8000 mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdálkodót keres 
fel - az állattartásra engedélyezett terüle-
teken házról házra járva, a többi esetben 
előre megadott címjegyzék alapján - a 
felmérést végző 47 számlálóbiztos. 

A várhatóan 30-40 perces felmérés so-
rán a számlálóbiztosok rákérdeznek a 
gazdálkodók tulajdonában és használatá-
ban lévő földterületre, állatállományra, a 
gazdaságukhoz tartozó személyekre, va-
gyontárgyakra is. 

Az Országgyűlés által törvényben 
elrendelt összeíráskor a lakosságnak 
kötelezettsége válaszolni a feltett 
kérdésekre, ugyanakkor alaptalanok 
azok a félelmek, hogy az adatszol-
gáltatókat bármilyen hátrány érheti, 
hiszen a KSH munkatársait hiteles 
igazolvánnyal látja el és csak az 
adatvédelmi törvény betartása mel-
lett gyűjtenek adatokat. 

A KSH Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatósága kéri a lakoso-
kat, legyenek partnerei az országos 
mezőgazdasági leltár elkészítésében, 
hiszen ez közös érdekük. 

ÁMÖ 2000 - Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért! 
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SPORT * SPORT * SPORT 
Atlétika 

Egy héttel a fedettpályás Serdülő Országos Seregszemle 3 
próba bajnokság előtt (Budapest, február 26.) kiváló alkalom 
volt a 19-i szolnoki megmérettetés a 13-14-15 évesek részére. 
Ezúttal is rangos küzdelmek folytak, ahol a Diák Atlétikai 
Klub versenyzői szép számmal gyűjtötték az érmeket. 
Edzőiknek, a helyezések mellett az elért eredmények is iga-
zolták, hogy a 3 hónapos alapozás után igen sok egyéni csúcs 
született, ami azt jelenti, hogy becsületes munkát végeztek az 
edzéseken. 
Eredmények: 
1987. születésűek: 

Bózsó Balázs 

Bognár Miklós 

Ladányi Katalin 

Tóth Bettina 
Hoppál Zsanett 

1985. születésűek: 
Bagi István 

Jahutka Lívia 
Modla Réka 

Bognár Miklós a fedettpályás serdülő 
hárompróba Országos Seregszemlén 

bajnoki címet szerzett 
Február 26-án, az FTC futófolyosón az ország legjobb serdülő 
atlétái (13-14-15 évesek) gyülekeztek, hogy hárompróbában 
(80 m gátfutás, 80 m síkfutás, távolugrás) megküzdjenek a 
bajnoki helyezésekért. A bajnokságon a Diák Atlétikai Klub 
versenyzői is részt vettek, ahol az 1987-es születésű fiúk 
mezőnyében két „miklósi" vívott színvonalas, szoros küzdel-
met, melynek eredményeként a dobogó I-Il. helyét Bognár 
Miklós és Bózsó Balázs foglalta el. 
A kiváló helyezés mellett az eredményeik is azt mutatják, 
hogy a nyári pályaversenyeken és országos bajnokságokon is 
szép reményeik vannak a jó szereplésre, bízva addigi rendsze-
res edzésmunkájukban. Hasonlóan az élen végezhetnek a 
korosztályos bajnokságokon Szekeres Lajos, Csizmadia Bar-
na, Gonda Zsolt, Ladányi Katalin, akik a fedettpályás verse-
nyeken a mezőny első harmadában szerepeltek. 
Eredmények: 
Bognár Miklós hárompróba 1454 pont I. h. 

80 m gátfutás 12,4 mp 
80 m síkfutás 10,8 mp 
távolugrás 500 cm 

Bózsó Balázs hárompróba 1407 pont II. h. 
80 m gátfutás 12,4 mp - ^ 
80 m síkfutás 10,3 mp 
távolugrás 446 cm 

Edzőjük: Bertán István 

60 m síkfutás I. h. 
60 m gátfutás I. h. 
távolugrás II. h. 
60 m gátfutás II. h. 
távolugrás III. h. 
magasugrás I. h. 
60 m gátfutás III. h. 
magasugrás II. h. 
magasugrás III. h. 

60 m síkfutás II. h. 
60 m gátfutás III. h. 
magasugrás I. h. 
60 m gátfutás II. h. 
magasugrás II. h. 

Sakk 
/Január 15-február 5-e között renV 
/dezték meg Szolnokon a Megyei J 
/felnőtt egyéni sakk bajnokságot,^ 

a 

Diák Sakk csapatbajnokság 

Törökszentmiklósi / £ amelyen 
/Sakk Klub hét versenyzőt inditott./ 
£ Versenyzőink az előzetes várako-/ 
/zásnak megfelelően, néhányan/ 
/azon felül szerepeltek. ^ 
/Dancza János 5., Barta Ferenc 12V 
/helyezést ért el 54 versenyző kö-^ 
/zül. Az iíjúsági korú Balogh Já-/ 
/nosnak is sikerült az első 20 közé^ 
/jutnia. / 
/ A megyei I. osztályban továbbra isJ 
/üldözi csapatunkat a balszerencse;' / 
/ Kunmadaras - Törökszentmiklós ^ 
> 5,5-4,5. / 
/Győzött: Barta Ferenc, BencsikJ 
£ Péter, Seres Vigh Zoltán, Kristóf/ 
/pái . J 
/Döntetlen: Simon Zoltán. / 

Március 4-én a Törökszent-
miklósi Sakk Klub, a Városi 

Sportfelügyelőség és a Petőfi Sándor Ált. 
Iskola közösen rendezte meg a Petőfi 
Napok keretében a városi nyílt diák sakk 
csapatbajnokságot, amely megyei selejte-
ző is volt. 
Két korcsoportban - I. korcsoport (alsó 
tagozatos korosztály) II. korcsoport (felső 
tagozatos korosztály) három illetve négy-
fős csapatokkal mérték össze erejüket 
iskolájuk képviseletében. (Városunk, a 
város környéki iskolák - Tiszatenyő, 
Tiszapüspöki - valamint a túrkevei Kos-
suth L. Alt. Iskola tanulói.) 
A legnépesebb mezőny a fiú II-III. kor-
csoportban gyűlt össze, ahol nyolc csapat 
indult. 
Részletes eredmények: 

II-III. korcsoport (fiúk): 
1. Bethlen G. Ref. Ált. Iskola 23,5 pont 
2. Tiszapüspöki Ált. Iskola 19,5 pont 
3. Tiszatenyői Ált. Iskola 14,5 pont 
4. Kölcsey F. Ált. Iskola 12,5 pont 

A győztes csapat tagjai: Pató Mihály, 
Tekse Balázs, Bálint András, Vékony 
Zsolt (Mendrik Attila). A táblánkénti 
egyéni értékelésben Dancza János (Ti-
szetenyő), Tekse Balázs, Bálint András, 
Dancza Piroska (Tiszatenyő, fiúk között 
indult) voltak a legeredményesebbek. A 
fenti tanulók valamennyien a Törökszent-
miklósi Sakk Klub versenyzői. 
II-III. korcsoport (lányok): 
1. Tiszapüspöki Ált Isk. 7 pont 
(Bódi Hajnalka, Szűcs Nikoletta, Kormos 
Mariann, Benedek Terézia) 
2. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 1 pont 
Egyénileg Szűcs Nikoletta és Kormos 
Mariann voltak a legeredményesebbek. 
I. korcsoport (fiúk): 
1. Kölcsey Ferenc Ált Iskola 6 pont 
(Szebenyi Zoltán, Bartha Zoltán) 
2. Petőfi Sándor Ált. Isk. II. 5,5 pont 
3. Petőfi Sándor Ált. Isk. I. 5 pont 
Egyénileg Szebenyi Zoltán és Bartha 
Zoltán nyújtották a legjobb teljesítményt. 

Simon Zoltán 
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Labdarúgás 
Törökszentmiklós és vonzáskörzete labdarúgó 
tornáján a II korcsoportban I. helyezett a Hu-
nyadi Mátyás Ált. Isk csapata. 

További győztesek: 

Gyermek csoport: Petőfi Sándor Ált. Isk. 
csapatvezető: Gácsi Attila 

I. korcsoport: Petőfi Sándor Alt. Isk. 
csapatvezető: Nagy Tibor 

III. korcsoport: Bethlen G. Ref. Alt. Isk. 
csapatvezető: Velkei Tibor 

Bertán I. 

Álló sor balról jobbra: Gál Imre, Varga Róbert, Kiss Sándor tanár, Márton 
Dávid, Bálint Gábor 
Guggolnak: Botlik Sándor, Hoppál István, Tóth Zoltán, Polgár Gábor, Tö-
rök Ferenc 

Gyereksarok 
- MOCORGÓ KIKELET -

Márciusi rejtvényturmix 
kicsiknek és nagyoknak 

© A képek nevének kezdőbetűiből egy ünnepi vers címét 
olvashatod össze. Mi a vers címe? Ki írta? 

Lukács Ottó 
Tavaszváró 

Felhők szélén 
kandikáló 
kikelet. 
Nap-szelekkel 
fújjad szerte 
a telet. 
Jégcsap könnye 
utolsókat 
csorduljon. 
A kertekben 
pázsit-szőnyeg 
guruljon. 
Felhők szélén 
kandikáló 
üzenet. 
Jöjjél, jöjjél, 
ülj le közénk 
kikelet. 

® írd a megfejtéseket egymás alá! A kezdőbetűkből egy 
híres magyar író nevét olvashatod össze! 
1. Kukorica Jancsi más néven. 
2. Mór keresztnév magánhangzója. 
3. Itt született Petőfi Sándor. 
4. Itt járt Petőfi gimnáziumba. 
5. Petrovics keresztneve. 
6. Petrovicsné keresztneve. 
7. Az „o" magánhangzó hosszú páija. 
8. Sándor fordítva. 

Doszkocs Júlia 
Hóvirágcsalogató ^ 
Hóvirágom, hóvirágom, | j 
üde, zsenge virágszálom, ^ 
dugd ki már a fejecskédet $ 
napvilágra hószín éked - g 
csengettyűdet simogassam, $ 
ezüst szavát hadd hallgassam. ^ 

® Keresd a páiját! 
tartozik? 
1. Széchenyi István 
2. Klauzál Gábor 
3. Deák Ferenc 
4. Mészáros Lázár 
5. Esterházy Pál 
6. Szemere Bertalan 
7. Eötvös József 
8. Kossuth Lajos 

Melyik névhez, melyik miniszteri rang 

A. a király személye körüli miniszter 
B. hadügyminiszter 
C. pénzügyminiszter 
D. igazságügy-miniszter 
E. kereskedelmi miniszter 
F. közlekedésügyi miniszter 
G. belügyminiszter 
H. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Helyreigazítás 
Múlt havi számunkban közöltük az általános iskolások Karakas Zsuzsanna (Kölcsey Ált. Isk.) neve. A hiányosságért 
városi Ki-Mit-Tud?-jának eredményeit. elnézést kérünk, s természetesen gratulálunk a szép eredményhez. 
Sajnálatos módon a felső tagozatosok névsorából kima-
radt a modern tánc kategóriában III. helyezést elért A Szerkesztőség 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
Hétfő 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés lapozgató (ism.) 
11.20: Önkormányzati Fórum (ism.) 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.00: Sportmagazin 
18.05: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Újdonság magnósoknak! 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 
Péntek 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés turmix 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.20: Önkormányzati Fórum 
18.05: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Zenés lapozgató 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

« . 56/390-676 
Kedd 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Nap indító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés nosztalgia műsor (ism.) 
11.20: DL. Stúdió műsora 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Szíár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.15: Gyerekszáj 
18.05: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Lemezbemutató (DJ. Service) 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 
Szombat 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 07.05: és 08.00: Hírek 
09.00: Hírek (óránként) 
09.05: Könnyűzene 
10.05: Danceparty 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Szívküldi 
16.05: Pop zenei válogatás 
17.20: 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 

Fax.: 56/390-283 
Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés turmix 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.15: Szentmiklósi kaleidoszkóp 
18.00: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerparádé 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Vasárnap 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 07.05: és 08.00: Hírek 
09.00: Hírek 
09.05: Szívküldi 
Benne: 11.00: Hírek 
12.00: Hírek 
12.05: Magyar nóták - Operett 
13.00: Hírek 
13.05: Vasárnapi szieszta 
14.00: Zenés délután (óránként hírek) 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.15: Gyerekszáj (ism.) 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Slágerlista 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
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 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.05: Hasznos tanácsok-Rendőrségi M. 
18.05: Könnyűzenei válogatás 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Kívánságműsor 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

Gyógyszertárak 
Készenléti szolgálata 

Máre. 25-26. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

Ápr. 01-02. Kígyó Patika 
Kossuth L. út 83. 

Ápr. 08-09. Fontana 
Kossuth L. út 125. 

Ápr. 15-16. Fontana 
Kossuth L. út 125. 

Ápr. 22-24. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

Ápr. 29-30. Fehérkereszt 
Almásy út 2. 

TEMETKEZÉS HALOTTAINK 
(febr. 9 - márc. 8-ig) 

Nagy Zsuzsanna (78 éves), Farkas Miklósné Enyedi 
Rozália (68 éves), özv. Pozderka Ferencné Tóth Julian-
na (75 éves), Csala István (72 éves), Bózsó Jánosné 
Bagdi Erzsébet (79 éves), Tóth Györgyné Bana Róza 
(62 éves), Bíró István Kálmán (56 éves), Bakos József 
(68 éves), özv. Vizsonyi Pálné Hajpál Sarolta (71 
éves), Pollai Ferenc, id Fekete János (84 éves), Uijla-
kán István (68 éves), Török László (76 éves), Török 
Lászlóné Bognár Anna (57 éves), Papp Imréné Sebők 
Julianna (85 éves), Hegedűs Károly (69 éves), Simon 
István (50 éves), Bődi Ferencné Fehér Magdolna (71 
éves), özv. Barcs Sándorné Bognár Anna (87 éves), Dr. 
Fehér Imre (58 éves), id. Erdős János (49 éves), Varga 
Gyula (43 éves), Mészáros Györgyné Szécsi Rozália 
(56 éves), Molnár Vince (85 éves), özv. Mendler 
Józsefné Pfeiffer Mária (89 éves), özv. Nagy Gáborné 
Földvári Eszter (73 éves), Tripsánszky József /január/ 
(68 éves), Török Mihályné Takács Aranka (45 éves), 
Antal Mihályné Katona Eszter (92 eves), Szabó Sándor 
(49 éves), Gellérfy Ferenc (73 éves), Juhász Béláné 
Fülöp Margit (62 éves), Székely Györgyné Deák Piros-

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 
A szomorú hírről, ha értesül\ forduljon hozzánk bizalommal, 

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

A hűtés csak nálunk díjtalan! 

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

Erdős I. Út 1. Tel 06-60/485-019 
Régi református temető Tel. 06-60/385-374 

Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 
Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással. 

ka (65 éves), Magyar Zsolt (24 éves), Gulyás János (85 éves), 
Zavadszky Zénóné Szabó Róza /1998./ (78 éves), Zavadszky Zénó 
(92 éves), Tiszapüspöki: özv. Uliczki Jánosné Hulimai Mária (85 
éves), Vincze László (72 éves), özv. Vincze Istvánné Gaál Szidónia 
(88 éves), Fülöp Béla (78 éves). 
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