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FÜGGETLEN KÖZELETI LAP Megjelenik havonta 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének ülését 2000. március 23-án tartotta meg. 
Az ülés napirendjén nyolc téma szerepelt. A lakosságot köz-
vetlenül érintő beszámolókról illetve önkormányzati rendele-
tekről tájékoztatjuk Olvasóinkat. 
A napirendek sorában az első a KÖZMEGHALLGATÁS volt: 
a) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről. Előadója 

Fejes Zoltán őrnagy városi rendőrkapitány volt. 
b) Előterjesztés a kommunális hulladékszállítás kötelező 

igénybevételének bevezetésére. Előterjesztője dr. Varga 
Imre jegyző volt. 

A város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóról 
részletesen írtunk lapunk márciusi számában. 
Az önkormányzati ülésen szép számmal részt vevő polgá-
rok, valamint a képviselő-testület tagjai élénk érdeklődést 
mutattak a beszámoló iránt. A legtöbb kérdés a 4. sz. fő-
közlekedési út forgalmával volt kapcsolatban, amely igen 
balesetveszélyessé vált. A zajszint is megemelkedik időn-
ként, ami már-már elviselhetetlen. Elhangzott kérdésként, 
hogy a városban milyen a droghelyzet, illetve létezik-e 
prostitúció. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Régió Klub Törökszentmiklós 
A nemrégiben megalakult Régió 

Klub arra hivatott, hogy segítséget 
adjon a város és környékének fejlő-
déséhez - mondotta megnyitójában 
Ladányi Sándor, a Klub elnöke. A 
gáláns meghívó március 9-re Dr. 
Vértes András, a Gazdaságkutató 
Intézet vezérigazgatójának előadá-
sára invitált bennünket, ahol a világ 
és a magyar gazdaság kérdései vol-
tak terítéken. 

A bevezetőben megtudhattuk, hogy 
az intézet részvénytársasági formában 
működik, ahol vizsgálják a magyar 
gazdaság folyamatát, prognózisokat 
készítenek, véleményeket gyűjtenek, 
továbbá Közép-Európát is figyelem-
mel kísérik. 

A magyar gazdaság nehéz tíz évet 
hagyott maga mögött: az utóbbi öt év 
alatt a GDP 20%-kal csökkent, a to-
vábbiakra nézve viszont jó a prognó-
zis. Az elmúlt időszakban, a gazda-
ságban mély szerkezeti változás tör-
tént, mintegy 20 md $ külföldi tőke 
áramlott az országba. Sajnos, ebből a 
Tiszántúlra nagyon kevés jutott. Vég-
eredményként a hazai gazdaság ver-
senyképessé vált, különösen a gép-
gyártás, vegyipar, távközlés és a 
szoftver-ipar. Nem versenyképes vi-
szont a mezőgazdaság, melynek a 
termelési értéke 30%-kal kevesebb, 
mint 1989-ben. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 90-es 
évek elején rendbe tették a magyar gaz-
daság egyensúlyát: akkor 9-10%-os defi-
citek voltak, ami ma 3-5% között mozog. 

Erős a bizalom a gazdaságunk iránt, sőt 
túl erős: olykor a spekulációs tőke is 
megjelenik. 

Milyenek a kilátásaink? - tette fel a 
kérdést az előadó: a világgazdasági kö-
rülmények kellemesek, a politikai is. Az 
Európai Unió 3%-os gazdasági növeke-
dést produkál, az exportlehetőségeink 
kiválóak, annál is inkább, mert 80%-a 
Európába irányul. Az természetesen nem 
kedvező, hogy Oroszországban a politi-
kai és gazdasági klíma bizonytalan. 

Mi az ami csak rajtunk múlik a továb-
biakban? Mindenekelőtt a reformokat 
kellene folytatni, mint ahogy helyes volt 
a pénzügyi, nyugdíj, banki, stb. átalakí-
tás. Égető szükségszerűség az agrárre-
form: eddig nyoma sincs a szerkezeti 
változásnak Az agráriumban túltermelés 
és túlkapacitás az uralkodó (A vágóhidak 
kapacitása például 12 millió, szemben a 
6 millió élő sertéssel). Az állam támo-
gatja a termelést, ahelyett hogy csak a 
piacképeseket támogatná. Szükség lenne 
a birtokszerkezet stabilizálására, a kül-
földi tőke beengedésére és a belső tőke-
felhalmozás elindulására. Ma a mező-
gazdasági üzemek 20%-a versenyképes, 
20-30%-a még azzá válhat, 40-50%-a 
pedig versenyképtelen. A jelenlegi támo-

gatás zömét az utóbbiak kapják meg, 
jóllehet a modern támogatási rendszer a 
piacképességet támogatja, a többit szoci-
álisan kezeli. Mindezt tetézi ama tény is, 
hogy az agrárdiplomácia gyermekcipő-
benjár. 

Reformra van szükség az egészség-
ügyben, a lakásgazdálkodásban, az inf-
rastruktúra fejlesztésében, a környezet-
védelemben és a régiók kezelésében is. 

Kedvező tendencia lenne, ha évente 
1-1,5 md dollár tőke jönne be: ez kétsé-
get kizáróan profitot is vinne ki az or-
szágból, de jutna belső fejlesztésre is, 
továbbá maga után vonná a középválla-
latok megerősödését is. Annál is inkább, 
mert a hazai cégek többnyire ilyen mé-
retűek. Hiányzik viszont a megfelelő 
szakember, a megfelelő szervező, a 
kívánatos technológia. 

A lakossági fogyasztás növekedett, ma 
ez 4-5%-os emelkedést mutat: fontos, 
hogy a közép- és az alacsony fizetésű 
rétegekben is gyarapodott a fogyasztás. 

A tetszéssel és tapssal fogadott előadás 
után több kérdés hangzott el a 60-70 fős 
hallgatóság részéről, így az agrár-
kilátásainkról az uniós csatlakozás után, 
az autópályák építéséről, a hazai egész-
ségügyi váltásról, a fekete és szürke 
gazdaságról és a várható uniós csatlako-
zás időpontjáról. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Megfogalmazódott olyan vélemény is, hogy a rendőrség 
elsősorban a gyorshajtókat bünteti - ami helyes ugyan -, 
de az egyéb súlyos szabálysértőket ritkán emelik ki a 
forgalomból és büntetik meg. 
A városi rendőrkapitányság munkáját az önkormányzat 
testülete eredményesnek minősítette. 
A feltett kérdésekre a kapitányság vezetője illetve az 
ülésen szintén részt vevő Molnár Miklós alezredes, a 
megyei főkapitányság bűnügyi főigazgatója, megyei 
főkapitány-helyettes adott korrekt, kielégítő válaszokat. 
Az írásban benyújtott kérdéseket Bakk Zoltán polgár-
mester ismertette a jelenlévőkkel, majd néhányan a 
megjelentek közül kérdéseket tettek fel. 
Kérdések hangzottak el 
- a hulladékszállítás kötelező igénybevételéről, 
- a megemelt kommunális adóról, 
- a belvízelvezető csatornarendszerek építéséről, a 
belvíz miatt megrongálódott házak tulajdonosainak az 
önkormányzattól várható pénzbeli támogatások helyze-
téről. 
A kérdésekre Bakk Zoltán polgármester és dr. Varga 
Imre jegyző válaszolt. 
A hulladékszállítás kötelezővé tétele többek között azért 
vált szükségessé, mert városunk köz- és külterületein, 
rendszeresen gyűlnek össze környezetünket romboló 
szeméthalmok. A jelenlegi gyakorlat szerint szintelehe-
tetlen összegyűjteni és a megfelelő helyre szállítani a 
felgyülemlő hulladékot. 
A kommunális adó 9000 Ft-ra történő emelésének első-
sorban két fő oka van. Az első a belvízhelyzet, a másik 
a hulladékszállítás költségének előteremtése. A város és 
a polgárok értékeinek megóvása, további károk megelő-
zése érdekében szükséges a belvíz elvezetésére szolgáló 
vízelvezető rendszerek elkészítése, amely nem kis költ-
ségébe kerül a városnak. 
Az Önkormányzat ezeknek a feladatoknak a megoldá-
sához címzett állami támogatást kért. A támogatást 
akkor kapjuk meg, ha a megépítendő rendszer költsé-
geinek egy részét a város biztosítani tudja. Ezt az össze-
get részben a megemelt kommunális adóból lehet előte-
remteni. Várhatóan az április-májusi kormányülés dön-
tése után kapja meg a város a célzott támogatást. 
A lakásokban keletkezett belvízkárok enyhítésével kap-
csolatban benyújtott kérelmeket a júniusi kormányülés 
tárgyalja. A város vezetése bízik a kedvező döntésben. 
A másik ok a városban jelentkező hulladékszállítás 
költségeinek előteremtése. Akik kommunális adót fizet-
nek, azoknak a hulladékszállítás 2000. április 15-től 
díjtalan. A kommunális adót fizető önálló ingatlan-
illetve önállóan használt ingatlanrész tulajdonosa - vagy 
ha a tulajdonos valamint a használó és a kezelő nem 
azonos személy - használója, kezelője köteles igénybe 
venni a hulladékszállítást, mint szolgáltatást, kivéve 

- a beépítetlen telek tulajdonosát, 
- a lakatlan lakás tulajdonosát. 

Lakatlannak az a lakás tekinthető, mely - a lakcímnyil-
vántartás szerint - senkinek sem képezi lakó- vagy tar-
tózkodási helyét, és a lakást ténylegesen nem használja 
senki. 

A KOMMUNÁLIS ADÓ MÓDOSÍTÁSAIRÓL 

Az Önkormányzat testülete módosította a kommunális adóról szóló 
29/199 (XII. 16.) ÖK számú rendeletet. 
A rendelet módosítása óta az adófizető polgárok több csatornán 
értesülhettek a kommunális adóról és annak változásáról. Ezért 
lapunk szerkesztősége úgy döntött, hogy a száraz paragrafusok 
helyett a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze olvasóink részé-
re. 
2000. január 1-től jelentős kommunális adóemelésre került sor. Az 
emelés egyik oka, hogy a kommunális hulladékszállítás ellenérté-
két az adóban fizessék lakosaink. Mivel az adófizetés és a szolgál-
tatás igénybevétele elválik egymástól, így elkerülhetetlenül előfor-
dulnak olyan esetek, amikor adómentességben részesülő is részesül 
a szolgáltatásból, vagy ellenkezőleg, az adófizető nem veszi (nem 
veheti) igénybe az adóból finanszírozott szolgáltatást. Az utóbbi 
eset az adóra vonatkozó szabályok alakításával orvosolható. 
Az adórendelet egységes adómértéket állapít meg minden adótárgy-
ra, így lakásra, üzletre, beépítetlen telekre, zártkertre. Az adótár-
gyak közül a hulladékszállítás szempontjából a beépítetlen telek, 
zártkert valamint a lakások közül a lakatlan lakás emelendő ki, 
mivel a zártkertekre nem teijed ki a hulladékszállítás, a másik két 
esetben pedig a szolgáltatás kötelező igénybevételének nincs értel-
me. A három adótárgy esetében indokolt csökkenteni az általános 
adómértéket. 
A kedvezmény megállapítására két különböző megoldás kínálko-
zik: a kedvezményre jogosító körülmény hivatalból való figyelem-
bevétele, vagy a kérelem alapján adható kedvezmény. A beépítetlen 
telek és a zártkert esetében a hivatalból való megítélésnek nincs 
akadálya, amellyel az adózókat is mentesíteni lehet az ügyintézés 
terhe alól. A lakatlan lakás esetében azonban a kérelemre adható 
kedvezmény biztosítása ajánlható, mivel a kedvezményre okot adó 
körülmények helyszíni vizsgálata is szükséges. A Képviselő testü-
let az adókedvezményeket - az adórendelet módosításával - kibő-
vítette a következők szerint: 
• 60%-os adókedvezmény illeti meg azt a személyt, aki az év első 
napján (vagy korábban) már betöltötte 70. életévét. 
• 50%-os adókedvezmény illeti meg a beépítetlen telek tulajdono-
sát, valamint a zártkerti építmény tulajdonosát. 
• 25%-os adókedvezmény illeti meg 2000-ben a Surjányban, Sza-
kállason, Óballán lévő ingatlan tulajdonosát. 
• 1225 Ft adókedvezmény jár annak, aki a kommunális hulladék-
szállítást 2000-ben igénybe veszi. 
• 50%-os adókedvezmény adható a lakatlan lakás tulajdonosának 
(ezt a kedvezményt külön kérelmezni kell, a lakatlanság tényének 
megállapítása miatt; a kedvezmény olyan arányban kapható meg, 
amilyen időtartamban a lakás lakatlan volt.) 
A felsorolt kedvezmények tekintetében még LÉNYEGES szabály, 
hogy közülük csak EGYFAJTA kedvezmény vehető igénybe. Az 
adó 2000-ben pótlékmentesen akár több részletben is megfizethető 
2000. december 15-ig. (Csekket a Polgármesteri Hivatalban lehet 
kérni.) 
Ha Ön a 2000. évi kommunális adót (9000 Ft-ot) már befizette, 
vagy többet fizetett be, mint a fenti kedvezménnyel csökkentett 
összeg, a túlfizetés összegéről az Adócsoportnál (a befizetést iga-
zoló feladóvevény bemutatásával) rendelkezhet, hogy a túlfizetés 
összegét visszakéri, vagy a jövő évi adójában történő jóváírást 
igényli. 

(K. I.) 
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TALLÓZÓ 
Adózás: 
A természetbeni juttatás olyan sajátos jövedelem, amelyet a 
kifizető nyújt a magánszemélynek akkor, amikor szolgálta-
tásért, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termékért, 
értékpapírért vagy bármilyen más vagyoni értékért nem kéri 
el azt az ellenértéket a magánszemélytől, amibe neki került. 
Az ilyen jövedelemre is kiteljed a személyi jövedelemadó-
zás, azonban a magánszemélyek és az őket foglalkoztató 
munkáltatók, megbízók, üzleti partnerek és más juttatók 
szempontjából a természetben adott juttatások adóelőnnyel 
járnak, és számos mentesség is kedvezővé teszi ezt a formát. 
Minderről részletesen olvashat a: 
Természetbeni juttatások adókedvezményei = Adó, 2000. 
4. szám. 8. p. 
2000. január 1-től a felhasználók nyugtaadási kötelezettsé-
güket csak olyan pénztárgépekkel és taxaméterekkel teljesít-
hetik, amelyek megfelelnek a 2000. év dátumváltási köve-
telményeinek. Az Országos Pénztárgép és Taxaméter Tech-
nikai Bizottság nyilatkozatban tette közzé a 2000. év dátum-
változásának kezelése szerint kategóriákba sorolt pénztárgé-
pek és taxaméterek listáját. Erről olvashat az: 
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a pénz-
tárgépek és taxaméterek 2000. január 1. utáni használ-
hatóságáról = Adó, 2000. 4. szám. 49-54. p. 

Vállalkozás: 
A környezetet szennyező vagy terhelő vállalkozások eseté-
ben valamilyen sajátos engedélyezési rendszer kialakítása 
indokolt - ebben az érdekeltek többnyire egyetértettek. Nem 
volt azonban ilyen egyértelműen kedvező a fogadtatása a 
kiinduló tételt megvalósító jogszabálynak, a telepengedély 
alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 
11.) Korm. rendeletnek. (Megjelent a Magyar Közlöny 
1999. évi 51. számában). 
A kormány, felismerve az eredeti szabályozás buktatóit -
elsősorban azokat a nehézségeket, amelyeket a rendelet 
hatálybalépésekor már működő vállalkozásoknak okozott-, 
módosította a rendeletet. A módosítást a 9/2000. (II. 2.) 
Korm. rendelet tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 2000. 
é̂vi 10. számában jelent meg. Legfontosabb változás: a már 
működő telepen tevékenykedőknek a meghosszabbított 
határidő szerint, 2001. június 30-ig kell telepengedélyt 
kérni. Részletesen olvashat a: 
Telepengedélyezési eljárás = Házi Jogtanácsadó, 2000. 
március., 65-74. p. 
Melyek a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyok? 
Mikor kezdődik a vállalkozó biztosítási kötelezettsége? 
Mely esetekben kell társadalombiztosítási járulékot fizetni? 
Milyen járulékok fizetésére kötelezettek a foglalkoztatottak 
és a vállalkozók? Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezett-
ség több, egyidejűleg fennálló, biztosítással járó jogviszony 
esetén? Milyen megállapodások köthetők az új szabályok 
szerint a társadalombiztosítási szervekkel? Hogyan kell 
táppénz-, illetve egészségügyi hozzájárulást fizetni? A biz-
tosítási kötelezettség alá eső jogviszonyról, a járulékfizetési 
szabályokról, az egészségügyi hozzájárulás fizetéséről ol-
vashat a: 
Társadalombiztosítás 2000 = Házi Jogtanácsadó 3. szám 
3-43. p. 

Lakástámogatás: 
A kormány kiemelt hangsúlyt helyez az otthonteremtés előse-
gítésére, összehangolt és sokrétű szabályozási politikára törek-
szik, amely nem szociális, hanem társadalompolitikai kérdés-
ként kezeli a lakásügyet. A támogatási rendszer elsősorban az 
új lakásépítésekre helyezte a fő hangsúlyt. 
A lakástámogatási rendszer új elemei = Házi Jogtanácsadó, 
2000. 3. szám. 50-57. p. olvashatunk részletesen. 
A január 1-én életbe lépett új lakáshitelezési rendszer az ingat-
lanpiac élénkítését is fokozta. A kutatók a rendszert elemezve 
ama következtetésre jutottak, hogy ez a támogatási forma jobb 
a korábbinál. Csökkenő kamatokról, növekvő árakról olvashat-
nak a: 
Ki tud fölvenni kedvezményes hitelt? = Magyar Nemzet, 
2000. március 29., 10. p. 

Fontos tudnivalók: 
Az Országgyűlés 1999. november 9-i ülésnapján fogadta el (és 
1999. november 13-án hirdették ki) az 1999. évi XCIX. tör-
vényt, amely módosította a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fede-
zetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt a magánnyugdíjról és a 
magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt, 
és a magánnyugdíj-pénztári rendszert is érintő adótörvények 
rendelkezéseit. 1999. december 18-án hirdették ki a társada-
lombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. cvi költségvetéséről 
szóló 1999. évi CIX. törvényt, amely módosította a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXL törvény 
rendelkezéseit. A törvények mellett módosultak a vonatkozó 
rendeletek is, melyet a Magyar Közlöny december 26-i szá-
mában olvashatunk. 
A magánnyugdíj-pénztári rendszert érintő változásokról az 
Adó 2000. 4. szám. 20-29. p. olvashatnak. 
A Magyar Közlöny 1999. évi 120. számában jelent meg az 
egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 
1999. évi CXXII. törvény. Ez a jogszabály - többek között 
módosította a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tör-
vényt. Az említett két törv ény módosítását a munkanélküliség 
kezelésében bekövetkezett szemléletváltozás alapozta meg. A 
módosítások célja: egyrészt az, hogy fokozottabban ösztönözze 
a munkanélkülit a munka világába történő visszakerülésre, 
aktívabb álláskeresésre, másrészt megtakarításokat éljen el az 
ellátási rendszerben, és ezáltal több pénz jusson a foglalkozta-
tás támogatására. E két törvény módosításról olvashatunk a: 
Változások a munkanélküliség kezelésében = Házi Jogta-
nácsadó 2000. 3. szám. 43-49. p. 
Mivel hazánk felszíni vizeinek 95%-a külföldről érkezik, elen-
gedhetetlen, hogy szomszédaink eleget tegyenek a környezet-
védelmi előírásoknak. A két- vagy több-oldalú nemzetközi 
szerződések persze csak annyit érnek, amennyit betartanak 
belőlük. A környezeti ártalmak ugyanis nem ismerik a határo-
kat. Kiváló példái ennek az egymást követő folyószennyeződé-
sek, amelyeknek ártatlan, passzív elszenvedői vagyunk. Rész-
letesen a: 
Mit hoznak a folyók c. cikkben olvashatunk minderről. = 
Szabad Föld, 2000. március 28., 30. p. 

Összeállította: Polgár Lászlóné 
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Munkaügyi Híradó 
A kormányzat határozottan dekla-

rálta a foglalkoztatási politikájában 
azokat az elveket, amelyek egyrészt a 
90-es évektől folyamatosan ebbe az 
irányba mutattak, másrészt pedig azo-
kat, amelyek most először jelentek meg 
ilyen nyilvánvalóan. A folyamatosan 
létező koncepciók közé tartozik a pasz-
szív ellátások visszaszorítása, az aktív 
foglalkoztatási politika alkalmazása. 
Tudniillik az, hogy minél kisebb legyen 
azoknak a munka nélkül maradottaknak 
az aránya, akik hosszú hónapokig se-
gélyezett státuszban vannak, anélkül 
hogy valamilyen aktív módon munkát 
keresnének, vagy felkészülnének az 
újabb munkavállalásra, esetleg támoga-
tással elhelyezkednének. Ezt a folya-
matot jól példázza a munkanélküli ellá-
tás a bevezetéskori 24 hónapról történő 
következetes folyamatos csökkentése, a 
pályakezdő munkanélküliek segélyének 
'96. júliusi eltörlése. Párhuzamosan 
ezzel növelték a munkába állás támo-
gatási lehetőségeinek formáit. Itt első-
sorban a pályakezdők munkatapasztalat-
szerzésének támogatását, a közmunka 
bevezetését, a munkanélküliek mobilitá-
si támogatásait kell megemlíteni. A 
passzív ellátások szűkítésének további 
módja a munkanélküliek jövedelem-
pótló támogatásának határozatlan ideig 
történő folyósításának 24 hónapra való 
korlátozása volt. 

A kormány foglalkoztatáspolitikáját 
jellemzi az is, hogy a foglalkoztatást 
nem elkülönült ágazatként, hanem a 
gazdaságpolitika szerves részeként, a 
gazdaság elsődleges fejlesztése útján, 
annak un. melléktermékeként kívánja 
növelni. Ezenkívül markáns vonása 
ennek a politikának a szociális és a 
foglalkoztatási problémák kezelésének 
összekapcsolása. Az EU országaiban ma 
már az egyéni munkanélküliségi prob-
lémák kezelését a szociális, a családi 
körülmények feltérképezésével, azok 
javításával, sőt gyakran még az iskola-
évek alatti tanulási nehézségek, sérülé-
sek feloldásával végzik. Ennek ismere-
tében érthető, hogy miért integrálták a 
munkaügyi tevékenységet a Szociális és 
Családügyi Minisztérium szervezetébe. 

A legutóbbi jogszabályi változások 
is ebbe az irányba mutatnak, tovább 
csökkentették azt a passzív ellátási időt, 
amely alatt számos esetben csak a se-
gélyezés történik. Ugyanakkor már a 
segélyezési idő alatt növelni kívánják a 
munkára való felkészülést biztosító 
szolgáltatások, támogatások szerepét, 

mennyiségét. A változások egy un. 
munkaügyi és szociális törvénycsoma-
got érintettek, abban többek között a 
foglalkoztatási és a szociális törvénye-
ket is. 

Legnagyobb változások, hogy április 
30-a után nem lehet jövedelempótló 
támogatást megállapítani, csupán a 
fennállókat tovább folyósítani, helyét a 
módosított rendszeres szociális segély 
váltja fel május elsejétől. Hasonlóan 
jelentős a foglalkoztatási törvényben 
február elsejétől hatályba lépő változás 
is, a munkanélküli járadék maximális 
folyósítási idejének 360 napról 270 
napra történő csökkentése. Továbbra is 
a megelőző négy év munkaviszonyban 
töltött napjai alapján állapítható meg a 
járadék folyósításának időtartama. 
Azonban ezután erre az időre már csak 
9 hónap ellátás jár. Eltér abban is a 
járadék megállapításának módja, hogy 
ezelőtt a munkaviszony napjai sávon-
ként határozták meg a járadék napjainak 
számát, most folyamatosan öt munká-
ban töltött nap után egynapi ellátás 
állapítható meg. Az ellátásba kerüléshez 
szükséges minimális munkaviszony 
fogalma megmaradt, de amíg eddig 
legalább 360 nap munkaviszony (ismé-
telt munkanélküli járadékhoz 180 nap) 
kellett ahhoz, jelenleg csak 200 nap. 
Viszont megszűnt az ismételt munka-
nélküli járadék igénybevételének lehe-
tősége, azaz akár első, akár többedik 
alkalommal igényli valaki a járadékot, 
minden esetben 200 nap, még az előző 
ellátásnál figyelembe nem vett munka-
viszonyt kell felmutatnia. 

A munkanélküli járadék mértékét 
ugyanúgy a munkanélkülivé válást 
megelőző négy naptári negyedévben 
elért átlagkereset 65 %-ában kell meg-
határozni, de az nem lehet több, mint a 
járadék felső határa. A járadék alsó 
határa a megállapításkori minimális 
öregségi nyugdíj 90 %-a, a felső határa 
ennek kétszerese. Akinek nem éri el az 
átlagkeresete az alsó határt, annak az 
átlagkeresetének megfelelő összeg jár. 
Az alsó határ jelenleg 14.990, a felső 
határ 29.980 Ft havonta. Fontos még azt 
is tudni, hogy amennyiben szünetel az 
ellátás, 540 napon belül ugyanakkora 
összeggel folyósítható az újra, és csak 
ennél hosszabb szüneteltetés esetén 
folyósítható a szünetelés lejártakor 
érvényes minimális öregségi nyugdíj 
alapján. 

Ez a rövidebbnek tűnő ellátási idő 
azonban átértékelhető azoknál, akik 

képzéssel kívánják esélyesebbé tenni 
magukat a munkaerőpiacon. Amennyi-
ben valaki a munkanélküli járadék fo-
lyósítása megkezdését követően 180 
napon belül képzésbe kerül, számára a 
munkanélküli járadékot - annak kime-
rítése után - a képzés időtartamára to-
vább kell folyósítani, legfeljebb azon-
ban további 365 napig. Tehát ez is olyan 
aktív időszak, amely arra ösztönöz, 
hogy a munkanélküli fejlessze magát, és 
ne csak passzív módon töltse ki a segé-
lyezés idejét. 

Lényeges változás, hogy megszűnt a 
járadék melletti keresőtevékenység 
végzésének lehetősége. Ugyan e tevé-
kenységeket április elsejéig meghosz-
szabbították azokban az esetekben, 
amelyeket február elseje előtt jelentettek 
be, kezdtek el, de újakat már nem lehe-
tett indítani. Tehát a keresőtevékenység 
formájára és összegére tekintet nélkül 
nincs mód az ellátás mellett egyidejűleg 
munkát végezni. Az őstermelőkre is ez 
vonatkozik. Amíg eddig az SzJA-ban 
meghatározott évi 250 ezer Ft adómen-
tes bevételük feletti jövedelmük havonta 
elérhette a minimálbér 50 %-át, addig 
ezután csak a 250 ezer Ft alatti bevétel 
mellett folyósítható járadék. Az ezt 
meghaladó bevételt annak realizálása 
után 8 napon belül kell jelenteni a ki-
rendeltség felé, és az adóévre eső mun-
kanélküli járadékot vissza kell fizetni. 

A munkanélküli ellátásban részesü-
lőknek a munkavégzésre a 90 napnál 
rövidebb keresőtevékenység végzésére 
az ellátás szüneteltetése mellett, ill. 
alkalmi munkavállalói könyvvel (AMK) 
továbbra is van lehetőségük. Tudni kell, 
hogy, amíg azonban a 90 napnál rövi-
debb keresőtevékenységet legkésőbb a 
munkakezdést megelőző és a befejezé-
sét követő napon be kell jelenteni, addig 
az AMK-vel történő munkavállalást 
nem. Az alkalmi munkavállalói könyv-
vel dolgozóknak viszont ezután is min-
den hónap végén be kell mutatniuk a 
könyveiket a kirendeltségen a munka-
nélküli járadék, a nyugdíj előtti munka-
nélküli segély számfejtése előtt, mert a 
munkában töltött napokra nem jár ellá-
tás. Hasonlóképpen kell majd cseleked-
niük a rendszeres szociális segélyezet-
teknek is az önkormányzat felé a május 
elseje után megállapított esetekben. 

Hevesi Tóth Ferenc 
kirendeltség-vezető 
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Régió klub Törökszentmiklós 
(Folytatás az l oldalról) 

Március 28-án Bakk Zoltán polgár-
mester volt a klub vendége, aki a vá-
ros 2000. évi költségvetéséről, beruhá-
zási és fejlesztési terveiről tájékoztatta 
a mintegy nyolcvan meghívottat. 

A tavalyi évet illetően túlságosan sok 
pénzt és energiát kötöttek le a természeti 
károk mérséklése - kezdte fejegetését a 
város első embere. Volt árvíz, belvíz, 
viharkár és hóakadály elhárítás. Novem-
ber vége óta folyik a belvíz elleni véde-
kezés, amely hozzávetőlegesen 500 
millió forint kárt okozott. Sajnos a bel-
vízelvezető rendszereket nem csak a 
termelőegységek és gazdaságok, hanem 
az emberek és a hatóságok is elhanya-
golták. A védekezésben az emberek egy 
részének a hozzáállása kritikátlan: az 
idősek szinte erejükön felül dolgoztak, 
míg a középkorosztályt nem lehetett 
látni a munkálatoknál. A védekezésre 30 
millió forintot fordított a város, a 330 
család megsegítésére 121 milliót, egyéb 
munkálatokra pedig 100 milliót. Az 
iménti összegek jelentős része központi 
forrásból származott. Figyelemre méltó, 
hogy a teljes megyei támogatás ötödét 
Törökszentmiklós város kapta. 

Az intézmények - 69%-os finanszíro-
zás mellett is - zavartalanul működtek. 
Eredményeik sokkal jobbak, mint pénz-
ügyi pozícióik. Az elmúlt időszakban 
megtörtént az „átvilágításuk". 

Az EGYMI-ben teljes körű finanszíro-
zás valósult meg. Labor-műszerek és 
röntgen-berendezés bevezetésére került 
sor, 60-70 millió forint értékben. Szóba 
került egy fekvőbeteg-részleg kialakítása 
is. 

A két középfokú intézményben (Szé-
kács és Bercsényi) csökkent a gyermek-
létszám, s közben új szakok és képzési 
formák indultak be. A szakképzésben 
igényként merült fel szorosabb kapcsolat 
a vállalkozókkal és a piaci igényekkel. 

Az alapfokú oktatásban és az óvodák-
ban „helyén vannak a dolgok". 

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
igen komoly terhelést jelentett a belvíz 
elleni védekezés. 

2000-ben továbbra is kiemelt feladat a 
munkahelyteremtés: a folyamat kedvező 
mederben halad, ugyanis mintegy 900 
munkahely létesült. Az viszont kedve-
zőtlen, hogy a kb. 2000 munkanélküli 
közül sokan mindent megtesznek, hogy 
ne kelljen dolgozni. 

Az Ipari Park tető alá kerül a Claas, a 
Videoton, a Nedwork és az Önkormány-
zat összefogásával: a Videoton vállalta a 

tervek, dokumentációk elkészítését, 
amely „másutt" 6-7 millió forintba ke-
rülne. A közműfejlesztés tervének ki-
dolgozása folyamatban van, mostmár 
befektetőket kell toborozni. Az is lénye-
ges, hogy területünket bekapcsoljuk a 
vállalkozási övezetekbe. 

Az É-i városrész szennyvízelvezetési 
rendszerére 48 millió forintot fordít az 
Önkormányzat, 12,7 km csatorna meg-
építésével. Az idősek Szociális Otthona 
augusztus végére elkészül, 10,6 millió 
forintért. A központi konyha költségve-
tése 21 millió, a kempingé pedig 20, 
amelyhez PHARE-támogatást is kap-
tunk. A közvilágítás további korszerűsí-
tésére 70 millió forintot, amely 4-5 év 
alatt az áram díjában megtérül. Utak 
építése, javítása 10-15, az Ipari Park 10, 
informatikai fejlesztés 6, a felújításuk 
11, a szenny- és csapadékvíz levezető 
rendszerek szétválasztása pedig 10 mil-
lió forintba kerül. A különböző rendezé-
si tervekre 4 millió forintot lehet szánni. 
Miután a strandfürdő vizének gyógyvíz-
zé minősítése első körben sikertelen 
volt, saját erőnkből igyekszünk ezt 
megtenni. El kell készíteni az OTP mel-
letti telek rendezési tervét, ugyanígy a 
strandfürdőét is. A költségvetés műkö-
dési kiadásaiból (2,3 md Ft) 400 millió a 
szociális kiadások tétele, amely igen 
magas. Ugyanakkor jó szakembereket 
nehéz „kapni", középszintűeket viszont 
könnyű. Munkahelyteremtésre, térségi 
feladatokra hozzávetőlegesen 400 millió 
forint áll rendelkezésre, külső forrásból 
(a térségi társulás 10 települést foglal 
magába). Az iménti működési kiadásból 
fejlesztésre 118 
fordít a város. 

Fontos az 
gazdaságos működése, | 
éppen ezért - megfelelő | 

indokok | 

milliót 
I 

intézmények | 

vizsgálatok és 
után - összevonás 
déka is időszerű. 

vasútállomás térségében ezek a munká-
latok folytatódnak, a Bacsó Béla út kör-
nyékét mihamarabb be kell fejezni. 
Természetesen további körzetek is a 
listán vannak: ez kb. 225 milliós prog-
ramot jelent, amiből 134 központi for-
rásból származna, ha a parlament is 
szentesíti. 

Két, úgynevezett ISPA-pályázat a szi-
lárd kommunális hulladékégető létesíté-
sével kapcsolatos, amely Szolnokon 
épülne. A 3 md-os költség 10-15%-át 
saját erőből kell biztosítani. Pályázati 
forrásból valósulna meg a nagytérségi 
szennyvízkezelő program is, amely 34 
települést fogna össze, 12 md forintos 
keretből, s a gesztora Törökszentmiklós 
lenne. 

A SAPARD pályázatok a kistérségi 
mezőgazdasági programokat és az agrár 
infrastruktúrát hivatottak serkenteni. 

A kommunális adórendet megszületé-
sekor felhangok és támadások érték: a 
kötelező szemétszállítás bevezetése 
szükségszerű lépés. Ugyanígy sok kriti-
kát kapott az idei költségvetés is. Ezek 
elsősorban nem szakmai kifogások, 
hanem érzelmi, indulati megnyilvánulá-
sok voltak. Úgy vélhető, hogy a költség-
vetés 50 millió forintos tervezett hiánya 
áthidalható szervezéssel és pályázatok-
kal (Karcagé pl. 300 milliós). 

Döntő fontosságú a költségvetés stabi-
litása (a tavalyi év pénzmaradványa 366 
millió forint), a gazdálkodás biztonsága. 
A városnak ezt a jövőben is meg kell 
tartania - zárta alapos tájékoztatását 
Bakk Zoltán polgármester. 

H. M. 

ÁRVAI FOTÓ 
Törökszentmiklós, Kossuth út 155. 

Tel.: 390-162 

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Filmek, albumok, képkeretek, fényképezőgépek 
és már ismét kaphatók napszemüvegek 

óriási választékban! 
Színes film kidolgozás 

l e h e t ő s é g s z e r i n t 1 ó r á n b e l ü l ! 

a l b u m ! 

P szán-| 
I 
I 

Távlatban újabb munka-1 
hely-lehetőségek vannak | 
kilátásban, ugyanis a Ned-1 
work 8000 m2-s üzem-| 
csarnokkal bővül, 300-| 
350 munkahelyet kínálva. | 
Egy finn céggel folynak | 
tárgyalások, zöldmezős | 
beruházással kapcsolat-1 
ban. | 

Tovább folyik a belvíz-| 
elvezető-rendszerek ki-1 ^ . , , , . _._ , , . ~ , i A i a n d e k f i l m v a g y „ .... ~ epitese: a Tenyoi ut es a — J 
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FALUGAZDÁSZI KÖZLEMÉNY 
Értesítjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a Hivatal a 2000. 
évi REGISZTRÁCIÓ-t megkezdte! Ez azokra nézve kötelező, 
akik ezévben agrártermelési támogatást kívánnak igénybe ven-
ni. (Földalapú - állattenyésztési - gépvásárlási - beruházási -
stb.) 
A REGISZTRÁCIÓ-hoz szükséges: 
1. Földhivatali - földhasználat bejelentő lap alapján2000-

ben használt földterület. (Saját, családi vagy bérelt földte-
rület.) A földhasználati bejelentés a gázolaj-jövedéki adó 
visszaigényléséhez is szükséges, ellentétben a korábbi 
évekkel. 

2. Őstermelőknél: adókártya - őstermelői igazolvány. 
3. Vállalkozóknál: vállalkozói igazolvány száma - adószám 

- bankszámlaszám. 
4. 1999. évi mezőgazdasági árbevétel, vagy a termelő vállalja, 

hogy 2000-ben a ha-onkénti árbevétele eléri az 50.000.- Ft-
ot. (A múlt évben 250.000.- Ft-ot kellett teljesíteni.) 

5. A termesztett növények vetésterületi megosztása 2000-
ben. 

6. Állatállomány létszáma. 
7. Állatférőhelyek száma. 
8. Erő-, betakarító-, munkagép ellátottság. 
9. Szolgáltatások igénybevétele a talajelőkésztéstől a betaka-

rításig. 

A REGISZTRÁCIÓ-hoz kapcsolódó támogatá-
sok igénybevételének feltételei: 

Földalapú növénytermesztési támogatás: 
Ha a gazdálkodó: 
1. 1-300 ha földterületet használ, és a következőket termeli: 

búzát, árpát, rozsot, triticalét, kukoricát (kivéve silóku-
koricát), rizst, szóját, szárazborsót, dohányt, repcét, 
napraforgót, burgonyát, tökmagot, fénymagot. 

2. 300 ha feletti területet művel, melynek ha-onkénti AK 
értéke nem haladja meg a 17 AK/ha-t. 

3. 1 ha-t meghaladó területen szántóföldi zöldségtermesztést 
(a fűszerpaprikát is beleértve) folytat. 

4. 0,5 ha-t meghaladó termő gyümölcsöst vagy termő szőlőte-
rületet művel. 

5. Gyepterületet használ. 
6. Halastavat használ. 
7. Termő gyümölcsültetvény és 

szántóföldi zöldség, valamint hib-
rid vetőmag területre öntöző vizet 
használ, és amelyre érvényes, saját 
névre szóló üzemeltetési vízjogi 
engedéllyel rendelkezik. 

A támogatás igénybevételéhez szüksé-
ges a termelőnek igazolnia, hogy a 
2000. évi vízgazdálkodási társulati 
díjat befizette. (Ez szükséges a bel-
vízkár bejelentéséhez is.) 
Szükséges továbbá, hogy az igénylő a 
támogatott növények esetében saját 
nevére szóló fémzárolt vetőmag 
számlával rendelkezzen, ha a számla 
ÁFA nélküli összege nem fedezi a 
támogatás összegét, akkor műtrágya és 
növényvédőszer számla is szükséges. 
(Állattartóknál istállótragya felhaszná-
lás igazolható.) 
Amennyiben a termék értékesítésre 
kerül termékértékesítési szerződést 
kell bemutatni vagy nyilatkozni kell a 
saját gazdaságban történő felhasz-
nálásról. 

Használt terület 
(ha) 

Támogatási összeg 
(Ft/ha) 

Szántó 1,00-20,00 8.000.-
Szántó 20,01 - 50,00 6.000.-
Szántó 50,01 - 300,00 4.000.-

Szántó 300,00 ha felett 17 AK alatt 3.000.-
Szőlő-gyümölcsös 8.000.-

Szántóföldi zöldség 8.000.-
Gyep 3.000.-

Halastó 3.000.-
Termő gyüm. és szántóföldi zöldség, vala-

mint hibrid vetőmag előállítás ter. öntözése. 
Felhasznált vízmenny. 

3 Ft/m3 

Állattenyésztési támogatás: 
• Tehénre (amennyiben hústípusú bikával vagy kettőshasznosítású ma-

gyar-tarka bikával lett termékenyítve) 20.000.- Ft/db. 
• Húshasznú, angol telivér és ügető kancára. 
• Anyajuhra, anyakecskére, a május 31-ig 6 hónapot betöltött növen-

dékállományra is. 
• Tenyészkoca állomány minőségi cseréjére. 
• Méhcsaládokra, méhanyákra. 
• Növendéknyúlra. 
A részletes feltételek megismerése, tájékoztatás, igénylőlapok átvétele 
a Hivatalban lehetséges. 

Felhívjuk az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők figyelmét, hogy a 
korábban kiváltott igazolványok érvényessége 1999. december 31-én 
lejárt, ezért az érvényesítés miatt sürgősen keressék fel Hivatalunkat! 

Az ügyfélfogadás rendje: Délelőtt Délután 
Hétfő 8üü_12üü 12—-16— 
Kedd 8üo_12üü Nincs ügyfélfogadás! 

Szerda 12—-16— 

Csütörtök 8uu_]2uy 12—-16— 
Péntek Nincs ügyfélfogadás! 

Helye: Törökszentmiklós, Almásy út 6. (földszint 6-os szoba) 
Tel.: 56-392-805 

Tóth György 
falugazdász 

Á F É S Z S Z O L G Á L T A T Á S O K 

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

Műszaki részlegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

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

ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését 
és szerelését 

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

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

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

KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
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Március 12-én éjfél után Tiszapüspökiben a 
Sándor söröző utcai ablakait három, azóta 
ismertté vált személy betörte: az ok „mindösz-
sze" annyi volt, hogy nem engedték be őket a 
zártkörű rendezvényre. A kár 12 ezer forint, 
ugyanis tizenegy darab üveg lett az „áldozat". 

Március 13-án egy Kossuth úti lakatlan ingat-
lant törtek fel ismeretlen elkövetők, ahonnan 
egy kerékpárt, két televíziót, konyhai felszere-
lési tárgyakat, porcelán edényeket, figurákat 
loptak el, 100 ezer forintértékben. 

* 
Március 14-én az esti órákban egy ki világi tat-
lan kerékpáros 8 napon túl gyógyuló sérülése-
ket szenvedett, miután egy tehergépkocsi so-
fóije későn észlelve a felezővonal közelében 
közlekedőt, lökhárítójával elütötte a szabályta-
lanul közlekedő férfit. Mindez a 46-os út 6-os 
kilométerszelvényénél történt. 

* 
Március 17-én a CLAAS Hungária Kft. terüle-
téről loptak el különböző alkatrészeket és festé-
keket. A nyomozók gyorsan felderítették az 
elkövetőket: egy tiszatenyői és egy kengyeli 
férfi lakásán tartott házkutatásnál az eltulajdo-
nított tárgyak elő is kerültek. 

# 
Kengyelen is fosztogatják a telefonfülkék 
perselyeit: március 18-án az éjszakai órákban a 
Ságvári út 10. szám előtt lévő nyilvános állo-

más jelezte a feltörést: az elkövető a zárat 
megfúrta, majd a perselyt kiemelte, magával 
vitte. 

üt 
Március 18-án délután néhány perc leforgása 
alatt egy 28 ezer forint értékű MB-kerékpárt 
loptak el a szalagház egyik lépcsőházából. 
Sajnos, a tolvaj dolgát megkönnyítette, hogy a 
sárga színű, fekete sárvédőjű kerékpárt a tulaj-
donos lezáratlan állapotban hagyta. 

# 
Idős embert ütött el Tiszapüspöki belterületén a 
járdán kerékpározva egy fiatal, március 18-án 
délelőtt: a sűrű hóesésben lehajtott fővel közle-
kedett és későn vette észre az előtte haladó 
gyalogost. Az idős bácsika olyan szerencséüe-
nül esett, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérü-
lést szenvedett. 

Félmillió forint értékű rézkábelt loptak el isme-
retlen tettesek Tiszabőn, a Regionális Vízmű 
telepéről, március 2l-re virradóra. Az elköve-
tők a lakatot lefeszítették, és 100 méter kábelt 
magukkal vittek. 

# 
Ugyanezen a napon a város egyik, Köztársaság 
úti házából egy MB-kerékpárt tulajdonítottak 
el: a tettes az udvaron lévő zárt garázsból vitte 
el a kétkerekűt. 

Március 24-én éjszaka az egyik suijányi ital-

£ 

boltot törték fel, ahonnan italt és do-
hányárut loptak el. Az üzletben lévő 
játékgépet is feltörték, s a benne lévő 
pénzt magukkal vitték. A kár 260 ezer 
forint. 

Három gyermekkorú személyt fogott el 
a rendőrség március 24-én a kora esti 
órákban, akik a tetőn keresztül bemász-
tak az egyik város végén lévő presszóba 
és fagylaltport, valamint italárut vettek 
magukhoz. 

Március 25-én az Állami Gazdaság Rt. 
suijányi telepéről három 200 literes 
hordót vittek el, melyekben motor- és 
hidraulika olajat tároltak. Az ismeretlen 
elkövetők az olajdepó kerítésének la-
katját levágták, és a fémhordókat a 
kapun át kigurították. A kár 360 ezer 
forint. 

Március 26-án - vasárnap - este 3/49-kor 
a Damjanich úti ABC riasztója „bejel-
zett": a kiérkező járőrök megállapították 
a betörési kísérlet tényét. A tettesek az 
udvar felöli ajtót feszítették be, miután a 
riasztó megszólalt: a tettesek ekkor 
elmenekültek. 

Ugyanezen a napon éjfélkor 
Tiszatenyőn fosztották ki az egyik nyil-
vános telefonfülkét. Az ismeretlen 
elkövető a „szokásos módon" jutott 
zsákmányához: a készülék zárját be-
nyomta és a pénztartó kazettát magával 
vitte. 

* 
Március utolsó napjaiban 20 óra körül a 
Táncsics lakótelep parkolójából két 
gyermekkorú személy egy Trabant 
személygépkocsit „kötött el". A keresett 
járművet a rendőrök a város belterületén 
tartóztatták fel, majd az elkövetők ellen 
az eljárást megindították. 

ifc 
Nem adta meg az elsőbbséget március 
28-án a reggeli órákban annak a sze-
mélygépkocsinak a vezetője, aki a Szé-
chenyi és Pánthy út kereszteződésében 
egy kerékpárost előzött. A vétlen kerék-
páros asszony nyolc napon belül gyó-
gyuló sérülést szenvedett. 

# 
Március 30-án súlyos, nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedett az a 
kengyeli hölgy, aki a 4-es úton Fegyver-
nek felé közlekedve a 124-es kilométer-
kőnél későn vette észre az előtte forgal-
mi okokból fékezőket: hirtelen fékezve, 
járműve az útpadka füves részére csú-
szott, majd hirtelen balra rántva a kor-
mányt, áttért a menetirány szerinti bal-
oldalra, ahol összeütközött egy szembe 
érkező tehergépkocsival. A járművek-
ben 2 millió forint kár keletkezett. 

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

„Önökkel, Önökért a biztos jövőért!" 
A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetünk újabb takarékszövet-
kezeti kirendeltséget nyit Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 123. szám alatt, (volt 
Állami Biztosító épülete) 
Az egység átadását május hónapra tervezzük 
Mindkét takarékszövetkezeti kirendeltségünkön ajánljuk pénzügyi szolgáltatá-
sainkat, minden Kedves ügyfelünknek és leendő ügyfelünknek. 
Betétgyűjtési lehetőségek: 

• hagyományos takarékbetét, 
• Takarékszelvény, Matrac betétjegy, Kamatjegy, 
• SZUMMA diszkontbetét, 
• életciklus betétek, 
• lakossági folyószámla betét, 
• vállalkozói bankszámla betét. 

Hitelnyújtás: 
• személyi hitelek, áruvásárlási, gépkocsi vásárlási hitelek, 
• nem támogatott, támogatott lakáshitelek, 
• mezőgazdasági termelői hitel, 
• kis- és középvállalkozók eszközfinanszírozási és beruházási hitelei, folyószámla 

hitel, 
• lakossági folyószámla hitel. 

Számlavezetés: 
• vállalkozások bankszámláinak, magánszemélyek lakossági folyószámla vezeté-

se. 
Egyéb szolgáltatások: 

• biztosítások kötése, Fundamenta Lakáselőtakarékossági betétek. 
„Bízzon bennünk, mi is bízunk Önben!" 

Pataki Lászlóné ügyvezető igazgató 
Fegyvernek és Vidéke Körzeti 

Takarékszövetkezet 
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Új pénzintézeti fiók nyílik 
Hamarosan új fiókot nyit a Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Törökszentmiklóson. Ebből az apropóból kerestük meg Sztupjár Péter ügy-
vezető igazgatót, aki kérdéseinkre az alábbi tájékoztatást adta: 

Bevezető kérdésként kérem, mutassa be a Takarékszövetkezetet. 
Takarékszövetkezetünk működése közel 40 éves múltra tekint vissza, 

amelynek során mérföldkőnek számított, amikor a Tiszaföldvári, Cibakházi 
és Kengyeli Szövetkezetek egyesültek. 

Pénzintézetünk országos átlagban közepes forgalmat bonyolít, viszont saját 
tőke ellátottsága közel kétszerese a szektor átlagának. Ez utóbbi köszönhető 
az évek óta kimagaslóan eredményes gazdálkodásnak (pl. 1999-ben nyeresé-
günk meghaladta a hazai átlag 2,5-szeresét). 

Mikor és hol nyílik a törökszentmiklósi fiók? 
Tavaly év végén határoztuk el, hogy bővítjük működési körzetünket. A tö-

rökszentmiklósi fiókot május hónapban tervezzük megnyitni, helyileg a 
Táncsics M. úton, a piac sarkán - a volt tsz iroda egy részében. 

Milyen ügyfélkört céloznak meg (lakosság, vállalkozók, intézmények, stb.) ? 
A vállalkozói és lakossági ügyfélkört egyaránt fogadjuk valamennyi szol-

gáltatásunkkal. Már eddig is több helybeli üzletfél fogyasztási vagy beruhá-
zási célját finanszíroztuk meg. 

Az induláskor milyen üzletágakkal foglalkoznak? Pénzforgalmi számlát 
kiknek vezetnek (lakossági vállalkozói, stb.) ? Valuta, deviza üzletággal 
kívánnak-e foglalkozni? Értékpapír számlavezetést terveznek-e? 

Elsődlegesen ügyfélkörünk hitelezését kívánjuk megvalósítani, valamint 
betétgyűjtéssel és számlavezetéssel kívánunk foglalkozni. Valuta, deviza 
üzletág bevezetését nem tervezzük. Megtakarítási formáink közül mindenki 
megtalálja az igényeinek megfelelő lejáratú betéttípust. 

Amennyiben hitelezéssel is foglalkoznak, úgy az új építési jellegű hitelezés 
szerepel-e szolgáltatásaik között? 

Szolgáltatásaink között kiemelt szerepe van a lakosság életkörülményét 
meghatározó lakáscélú igények segítésének. Az állami támogatások teljes 
körű ügyintézését vállaljuk (szoc. pol, kiegészítő kamattámogatás, stb.) va-
lamint többféle konstrukcióval várjuk majd az érdeklődőket. 

Elektronikus banki szolgáltatást végeznek-e (kártya, telefonos banki szol-
gáltatás)? 

Kezdetben nem telepítünk pénzkiadó automatát, de a vezetett számlákhoz 
VISA-kártya igényelhető, amelynek országszerte széles elfogadóhelyi köre 
van. 

Terveik között szerepel-e kedvező kamatozású banki szolgáltatás (betét.-, 
hitelkamat)? 

A válasz természetesen az, hogy igen, de ezek konkrét mértékéről - a ver-
senyszabályok korrekt betartása érdekében - ezúton nem nyilatkoznék. Az 
érdeklődők erről kirendeltségünkön a nyitást követően tájékozódhatnak. 

Nyitvatartási rendjükkel hogyan alkalmazkodnak az elvárásokhoz? 
Átlagos, a többi kirendeltségünkkel szinkronban lévő munkarendet terve-

zünk, hetente egy hosszabb és egy rövidebb pénztári nyitvatartással. 
A városban működő többi pénzintézettel (beleértve a Fegyverneki Tak. 

Szöv. Kirendeltséget is) szemben nyújtanak-e mást illetve kedvezőbbet szol-
gáltatásaikban, vagyis a konkurenciával szemben mi biztosítja létjogosultsá-
gukat, nyereséges működésüket? 

Nyereséget természetesen a kezdeti években nem tervezünk, viszont létjo-
gosultságunkat elsődlegesen jelzi meglévő ügyfélkörünk, valamint azon tény, 
hogy sokan a megyeszékhelyen működő pénzintézeteket keresik fel hiteligé-
nyeikkel. Eddigi körzetünkben, ebben az üzletágban vezető piaci részesedé-
sünk van, köszönhetően az ügyfélcentrikus és rugalmas üzletpolitikánknak. 

Hiszem, hogy7 a hitelnyújtásban nem csak a kamat dominál, hanem az is, 
hogy helyben milyen gyorsan tudjuk az igényeket kielégíteni. 

Ugy érzem, hogy törökszentmiklósi munkatársaink ennek megfelelve, 
maghatározó pozíciót és elismerést vívhatnak ki a pénzintézeti szolgáltatások 
körében. 

Reményein^ szerint fiókunk 3-5 éves távlatban gondolkodva már nyeresé-
ges lesz. Az viszont biztos, hogy a város lakosai egy új pénzintézettel csak 
nyerhetnek, hiszen nagyobb versenyre, esetleg kedvezményekre kényszerít-
jük ezáltal a már jelen lévő szolgáltatókat. 

Köszönjük a bemutatkozást, és a kérdésekre adott válaszokat Kívánunk 
qikeres működést és sok ügyfelet. (V. M.) 

Nőnapi összejövetel 
Kevés szórakozási lehetőség nyílik a mozgássérül-

tek számára, ahol részt tudnak vermi, és igazán jól is 
érzik magukat. Ezért jönnek össze saját szervezés-
ben, megszokott környezetben és kialakult baráti 
körükben, amikor csak alkalmuk van rá. Szerencsé-
re, városunkban olyan remek csoport működik, 
amelyik ezt időről időre meg tudja szervezni, és 
mindig akadnak támogatóik is. 

Március 17-én, - kissé megkésve - Nőnap okán 
rendeztek nagyon hangulatos találkozót a szokott 
helyen, a jól megközelíthető iskolai ebédlőben. La-
dányi Istvánné köszöntötte a vendégeket és a sorstár-
sakat. A Városi Vöröskeresztet Farkas Éva, nyugdí-
jas tanárnő képviselte, a rk. egyház részéről Dr. 
Laczkó Béla c. prépost, plébános jött el. A csoport-
vezető beszámolt arról, hogy a környező települések: 
Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Tiszagyenda is szívesen 
csatlakoznának hozzájuk. A Rokkantak napját már 
velük közösen tartanák. A tervezett budapesti kirán-
dulásra is felhívta a figyelmet: a rákövetkező héten 
készültek a Parlamentbe, délután pedig egy ígéretes 
színházi előadásra szereztek jegyeket. (Mint azóta 
megtudtuk, nagyon jól sikerült a tervezett program/) 

Az ünnepelteket a Bethlen Gábor Református Al-
talános Iskola 3/c osztályának mozgásművészeti 
tagozata szórakoztatta. Farsangi és kalocsai táncuk-
kal nagy tetszést arattak (betanította Szalavári Anna), 
a zenéről Soós Kálmán, a Petőfi Sándor Altalános 
Iskola igazgatója gondoskodott. Ügyes segítőre talált 
Gusztatik Krisztián személyében. 

Dr. Laczkó Béla prépost, plébános köszöntötte a 
jelenlévőket, és a nők pótolhatatlan szerepéről, fela-
datairól szólt. „Nélkülük semmi szép és jó nem való-
sulhatna meg a világon. Ok névtelen hősök. A férfiak 
tudnak bölcseket mondani, hatalmat gyakorolni, de a 
nők érzékeny lelkülete és mély érzelmei biztosítják a 
családok összetartását és a gyermekek nevelését." 

Soós Kálmán igazgató folytatta az elismerő gon-
dolatok sorát. Az iskolában is többségükben ők je-
lennek meg: a lányok, édesanyák és a nagymamák. 
Ok viszik a gondokat, ők tartják a hátukat... Eleget 
tesznek otthon és a munkahelyen, és derűt visznek 
környezetükbe. Ezt kedvenc költeményéből, Sípos 
Gyula: „A dolgozó anya" című verséből idézett 
soraival is bizonyította. 

Mivel 365 nap (az idén) a férfiaké, egy pedig a nő-
ké, szeretné zenéjével is dicsérni az ünnepelteket, és 
örömet szerezni nekik. 

Ez sikerült is! Jó volt hallgatni a kellemes dallamo-
kat, miközben elfogyasztottuk a megvendégelésre 
szánt finom falatokat. 

A szervezők nem szoktak elfeledkezni a köszönet-
ről sem. Az Iskolakonyha, a tálaló nénik, Koller 
Ferenc virágkertész, a Városi Vöröskereszt, a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola, Engler Edit szolnoki 
összekötő és Mészáros Sándor gazdaságvezető fo-
gadják hálás köszönetüket! 

Végül meg kell említeni Ladányi Istvánné Katika 
hősies áldozatvállalását, aki akkor még kórházban 
fekvő, súlyos beteg gyermeke mellől is vállalta az 
ünnep megszervezését és lebonyolítását. (Ezért is 
volt a késés.) Győzte, mert győzni akarta fizikai és 
lelki erővel, hogy a rábízottak ne szenvedjenek rö-
vidséget az ő családja problémái miatt! 

(H. Jné) 
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Törökszentmiklósi nyelvemlék 
1510 körülről 

Megyénkben a XIII. század közepére a kereszténység felvétele után foko-
zatosan szerveződött az egyház. Három főesperesség létét bizonyítják a 
források, amelyek elsősorban pápai tizedjegyzékek. Kettő az egri egyház-
megyéhez tartozott egy a vácihoz. Ezek a következők: 
a) Patai, melyhez környékünkről a Pyspeky (Tiszapüspöki), Keurew 

(Nagykörű), Fakaro (Fakaropuszta Besenyszögnél, Balával átellenben) 
tartozott. 

b) A kemeji fóesperességhez Zayla (Szajol), Bala (nem a mai Törökszent-
miklós), Fywerneg (Fegyvernek). 

c) A harmadiknak, mely a váci püspökség része, székhelye maga Szol-
nok. 

Az egyes fóesperességekhez tartozó települések sora viselte valamilyen 
összetételben egy-egy szent nevét vagy utalt az egyház funkciójára: Kerek-
egyháza (Tenyő és Kengyel között), Tenyőmonostor, a későbbi Balaszent-
miklós és Szenttamás. 
A szolnoki főesperesség plébániája illetve temploma a Tiszaszálló területén 
volt, a balaszentmiklósié alighanem a mai református templom táján. 
Tenyőmonostoré és Kerekegyházáé a régész kutatóknak ma is fejtörést 
okoz, pedig a múlt tavaszon több régész (Tárnoki Judit, Csányi Mariann, 
Fodor István, s a cikk írója is) járta le a terepet. Nagy segítséget jelentene a 
korabeli temető = címterem megtalálása, mivel a templom mindig mellette 
volt. 
Mohács után a török erőszakkal, karddal átrajzolta az Alföld település-
rendjét. Környékünk egyetlen emléke, a fegyverneki gótikus templomto-
rony, 1526 előttről maradt meg. Művelődéstörténeti emlék azonban 
Szentmiklósról is maradt ránk. Létét annak a Bertalan balaszentmiklósi 
plébánosnak köszönhetjük, aki nagy valószínűséggel szerzője a Döbrentei 
kódexnek. Bereg (mai Ukrajna) vármegye Halobori falujából való. Apja 
neve Halbori Dobos Gergely. Nos, ő az, akinek nevéhez kapcsolódik az 
említett művelődéstörténeti emlék. A Benediktust (mindkettő ima szöveg) 
fordította magyarra. Ez a szöveg mai ismereteink szerint megyénk legré-
gibb nyelvemléke. Eredetijét az Esztergomi Főszékesegyház Könyviárának 
ősnyomtatványaként őrzik, 
íme a szöveg: 
„ditziretes w az irzelmek istene, mert megh latogata es waltsagoth zerze az 
w népinek es az my megh maradojanak zaruat emeli fel az w gyermekinek 
dawidnak hazaban, mykepen zolth az w zent pofetaynak zayoknak alatala, 
kijk az wilágnak kezdettitul fogva woltanak, hogij jowedore megh 
zabaduinak az my ellensegitol es mindeneknek kezeybol kijk magynkat 
gywlolnek, hogij yrgalmassagot tenne az my attaynkwal, es meg 
emlekoznek az w zenth testamentumarul es hay betellesiteni eskejyth melel 
meg eskeutli wala abrahamnak az my attyanknak, es meg adna mi nekünk 
hogh az my ellensegeinknek kezybol ky zabadultatwan fiielem nelkwl 
zolgalnanak unekij zenth eletivel es igassagwal w előtte, az mi eletünknek 
mynden napjiaban es te gijermek jowendore az felseges istennek 
profetainknak hywaltalal, mert az w istennek zemelinek elootte elol megij 
hogh az wtayt meg kizijijedh es hogh az w nipinek wdwossiginek 
tanusagath aggyad az a bűnöknek batyanaltabon az my isteninknek 
konoruletes zwrenek inzanak altala, melnel minket megh latogata az fel 
thamadoth nap azmagassagbol, hogh wilagossagot adna azoknak az kik 
sotitzugben halainak arnikaban ülnek wala, hogh az my labaynkat 
bikessignek wtara igazgatna." 
Ez volt tehát a szöveg. Megállapítható általa, hogy nyelvünk és helyesírá-
sunk illetve írásunk a fejlődés milyen stádiumában volt. Nem volt nagybe-
tű, nem tagolódott a szöveg mondatokra, ő és ű helyett o-t, u-t, w-t írtak. A 
v mindig w betűvel íródott, stb. a toldalékok már a mai módon illeszkedtek 
a szavakhoz. 
Mohács előtt ezen a nyelven beszéltek eleink. Kifejező, erőteljes szemlé-
letes. írni pedig a magasabb műveltségűek, iskolázottak tudtak, s azok 
közül is akik Krakkóban jártak egyetemen. Az ő nevük is benne találtatik 
abban a könyvecskében, melynek neve Magyar Burza. Ebben 4180 egye-
temista neve van, közöttük 2750 magyar. Saját házuk volt, állami és egy-
házi méltóságok mellett lengyel, magyar főurak is támogatták fenntartását, 
de a jobb módú diákok is, így például Karancsi György. 
Nemcsak a Benedictust, de a Magnificatot is lefordította. 
/Irodalom: Váci Egyházmegyei Almanack II. Vác 1980/ 

Sz. A. 

5 0 ÉVES A SZÉKÁCS ELEMÉR 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

/Az első negyedszázad rövid története/ 

A Székács Elemér Szákközépiskola az 1999/2000-es tan-
évben ünnepli fennállásának félévszázados évfordulóját. E 
jelentős eseményre, a jubileumi ünnepség megrendezésére, 
az elmúlt napokban került sor, mégpedig a Székács Gazda-
napok - ünnepségsorozat keretében 2000. április 14, 15, 16-
án. Az ötvenéves iskolában 10. alkalommal szervezték meg 
a gazdanapokat. Valójában tehát kettős jubileum résztvevői 
lehettek az ünnepségsorozaton megjelentek. E jelentős 
esemény kapcsán tekintjük át röviden az iskola történetét. 

Az iskola névadója Székács Elemér, kiváló mezőgazdasá-
gi szakember és nemesítő volt, kiváltképp a búzanemesítés 
területén jelentős munkássága. Az intézmény 1962. novem-
ber 24-én vette fel Székács Elemér nevét. 

Az iskola elődje a Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola 
és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás 1941-ben létesült 
Törökszentmiklóson. A tanulókat Törökszentmiklósról és 
környékéről toborozták. A tanulmányi idő 2 év volt. A 
háború súlyos nyomokat hagyott az oktatás területén is. Az 
iskolát kórháznak használták, a tanárokat szétszórta a hábo-
rú. 1945. tavaszán történelmi változásokat élt át a település, 
vele együtt az intézmény újjászervezése is. 

A Magyar Gazdaképző Iskolát nemzeti szabályzatának 
megállapításáról szóló 53 800/1945 F. M. számú rendelet 
végrehajtásaként az intézményt Gazdaképző Iskolává szer-
vezték át. Az iskolát 1945. novemberében a szenttamás-
pusztai Imre majorba telepítették át. A régi épületben a 
háziasszonyképző iskola működött. Az iskola vezetői nem 
mondtak le a középiskola létesítéséről. A tanítás végül az 
1946/47-es tanévben kezdődött meg az állomás melletti 
korábbi iskolaépületben. Az épületben gazdasszony- és 
gazdaképzés folyt. 

A gazdaképző iskolát 1949. szeptemberében az 1200 1-
9/1949. IV. sz. rendelettel mezőgazdasági gimnáziummá 
nyilvánították. Az oktatás 30 tanulóval kezdődött (23 fiú, 7 
lány). A tantestület 3 fős volt. A mezőgazdasági gimnázium 
tiszavirág-életű időszaka volt az intézményi oktatásban. 

1950. június 10-én a 128/1950. IV. 30. M. T. számú ren-
delet végrehajtásaként megkezdődött a Növénytermesztési 
Mezőgazdasági Technikum szervezése. 

1950. szeptemberében a Mezőgazdasági Technikumban az 
oktatás 61 fővel indult. A megváltozott oktatási rendszer a 
feltételek sürgető javítását vonta maga után. A személyi és 
tárgyi feltételek megteremtése lehetőséget adott az intéz-
ményben folyó munka minőségének emelésére. A gyakorlati 
oktatást a tangazdaság biztosította. 1953-ban megindult a 
szertárak fejlesztése. 

1965-ben új tanügyi épülettel bővült az intézmény. 
1957-6l-ig az iskola, mint mezőgazdasági leányiskola 

folytatta oktató tevékenységét. 1961-től új koedukált formá-
ban működött. 1965/66-os tanévben új tantervek léptek 
életbe, amelyek előkészítői voltak az új szakközépiskolai 
rendre való áttérésnek. 

Az 1670/1968. sz. MÉM. utasítás konkrétan rendelkezett a 
törökszentmiklósi szakközépiskolai osztály megnyitásáról, 
amely alapján az 1968/69-es tanévben két osztállyal indult, 
mint általános irányú növénytermesztési, illetve állatte-
nyésztési mezőgazdasági szakközépiskola. Az iskola neve -
működése alapján - Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 
Technikum és Szakközépiskola, majd később Törökszent-
miklósi Mezőgazdasági Szakközépiskola. Az iskolában 
1971/72-ben volt az első szakközépiskolai érettségi vizsga, 
amely igazolta az oktatási rendszer helyességét. 

Polgár Lászlóné 
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Szól a Rádió! 
Köszöntjük az 5 éves születésnapját ünneplő 

Rádió Törökszentmiklós!-(t) 
Nagy esemény részese volt Török-

szentmiklós lakossága 1995. április 14-
én, amikor is az éter hullámain keresz-
tül, rádiókészülékeikben, a 96,4 MHz-
en felhangzott a Rádió Törökszent-
miklós szignálja. 

Az öt évvel ezelőtti jeles eseményso-
rozat keretében megszólaló rádióadás -
amely ideiglenes jelleggel, napi 4 órás 
időtartamra, tíz napra szóló sugárzási 
engedéllyel indult - napjainkra bebizo-
nyította, hogy a város életének szerves 
részévé vált. Tekintsük most át röviden, 
hogyan is alakult, formálódott a rádió-
zás Törökszentmiklóson! 

Az 5 éves születésnapon felidézzük az 
eltelt időszakot, a már „történelminek" 
is nevezhető fél évtizedet. Hogyan is 
jutott el a lelkes kis közösséggel rendel-
kező rádiós stáb a tíznapos kísérleti 
adástól a 24 órás sugárzásig! 
Egy kis történelem 

1995. április 14-én - a Székács Gaz-
danapok rendezvénysorozat keretén 
belül hallhatjuk először a Rádió Török-
szent-miklós adását, 10 napon keresztül, 
naponta 17-22-óráig. 

1996. július 23-tól határozott időre 
szóló engedéllyel, napi 24 órás sugárzá-
si lehetőséggel, (napi 16 órás adásidő-
vel) - nyolc pályázó közül a Rádió 
Törökszentmiklós nyerte meg a stúdió-
alapítási engedélyt. 

1998. december 3. - az ORTT (Or-
szágos Rádió és Televízió Testület) 
stúdióalapítási pályázata, melyet a mé-
diatörvény szellemében írtak ki, a Rádió 
Horizont BT. sikeres pályázatával zá-
rult. A műsorszolgáltatási jogosultságra 
meghirdetett 96,4 MHz-es frekvencián a 
sugárzási jogot a törökszentmiklósiak 
nyerték. A szerződéskötésre 1999. feb-
ruár 18-án került sor, ahol a jogot a 
rádió 7 évre kapta meg. 

1999. június 21-től napi 24 órában 
szól a rádió Törökszentmiklóson. 
Közéleti szerepvállalás 

A helyi rádió interaktív, hiteles szere-
pet vállal a közéleti tájékoztatásban, 
jelentős közszolgálati szerepet tölt be. A 
reggel 6-8 óráig tartó, Jó reggelt 
Törökszentmiklós! című napindító, 
zenés információs műsor élenjáró sze-
repet tölt be a helyi tájékoztatásban. A 
műsor hallgatói többek között híreket, 
piaci információt, rendőrségi tájékozta-

tót, a Munkaügyi Központ állásajánla-
tait, könyvajánlást, közéleti informáci-
ókat (a város életéhez kapcsolódó) 
hallhatnak naponta. A város életéhez 
kapcsolódó gazdasági, kulturális híre-
ket, riportokat hallhatnak szerda délu-
tánonként a Szentmiklósi Kaleidosz-
kóp c. összeállítás hallgatói. A 
Szentmiklósi Kaleidoszkóp, amint 
neve is utal rá, sokszínűségével, az 
információk közvetlen továbbításával, 
a helyszíni bejelentkezések, a helyi 
közszolgálati információk továbbításá-
val úttörő szerepet vállal a lakosság 
tájékoztatásában. Az adás egyedülálló, 
a maga nemében páratlan kezdemé-
nyezése volt a „Nekem szülőhazám" 
helytörténeti sorozat. A színes műsor-
sorozattal a Rádió Törökszentmiklós 
célja a város múltjának megismerteté-
se, a városlakók identitástudatának 
elmélyítése. A sorozat elkészítésével 
első ízben történt meg, hogy a város 
történetével foglalkozó tudósok kutatá-
saik eredményével a nyilvánosság elé 
léptek. A tudományos igénnyel szer-
kesztett műsor közreadása úttörő mun-
ka a város régmúltjának, illetve közel-
múltjának megismertetésében. A 12 
rész sikeres vetélkedővel zárult. Kö-
szönet érte a lelkes kis csapatnak. 

Itt kell megemlíteni a havonta egy 
alkalommal jelentkező AGRÁRIUM 
c. összeállítást, a falugazdász műsorát, 
amely első kézből tájékoztatja a gazdá-
kat, és a lakosságot a mezőgazdaság 
fontos teendőiről. 

A közéleti információk közvetítése 
sorából nem maradhat ki a pénteken 
délutánonként sugárzott Önkormány-
zati Fórum. A Rendőrségi Magazin 
hallgatói a város, illetve a vonzáskörzet 
rendőrségi eseményeiről kapnak tájé-
koztatást minden héten. A DL stúdió-
val készített műsorok igen jelentős 
szerepet vállaltak az egészséges élet-
móddal összefüggő kérdések közreadá-
sában. A Rádió Törökszent-miklós 
műsorában Hasznos tanácsok címmel 
hallhatják ezen összeállításokét. Sike-
resek a gyermekek részére kedd délu-
tánonként sugárzott Gyerekszáj című 
műsorok, melyekben a város vala-
mennyi általános iskolája részt vesz. 
Kávéház című műsorban a rádió a 
vételkörzetéhez kötődő jeles magyar 

személyiségek portréját mutatja be (va-
sárnap este). 
Szórakoztató műsorok 

Jelentős zenei élményt nyújtanak min-
den korosztálynak, de talán a fiatalok 
körében nagyon népszerűek a rádió ze-
nés adásai, a Sztár zene, a Zenés turmix 
(telefonos játékkal), a Slágerparádé, a 
Zenés lapozgató, valamint a magnósok-
nak szóló műsorok és a Kívánságműsor, 
nem beszélve Dance Party-ról. Kelle-
mes zenei élményt, szórakozást nyújta-
nak minden korosztálynak a Rég volt,... 
című összeállítás, és a különösen népsze-
rű (talán a listát is vezető) Szívküldi, 
hiszen itt szembesülhet a hallgató a rádió 
egyik szlogenjével, miszerint a „Rádió 
Önöknek, Önökért" szól. Szeretném 
megemlíteni azokat a neves együtteseket, 
szólóénekeseket, akik vendégei voltak a 
Rádió Törökszent-miklós stúdiójának. Itt 
járt a Bestiák, a Baby Sisters, a Kozmix, 
V-tech, a Dupla KV, a Picasso Branch, a 
Prognózis, Balázs Pali, Hoffer Dani, ... 
és sorolhatnánk még azokat, akik az 
elmúlt öt évben személyesen megfor-
dultak a rádióban. Nem szóltunk még a 
több mint 2000 CD-ről, amely a rádió 
rendelkezésére áll, valamint arról, hogy a 
stúdió szinte minden jelentős zenei kia-
dóval promóciós kapcsolatban van. Pl. 
Hungaroton Gong, Sony Music, Rekord 
Express, Universal, (Polygram), EMI, 
BMG, WARNER MUSIK,... 

Sok mindenről írtunk, rengeteg dolog-
ról nem ejtettünk szót. Mindez bizonyít-
ja, hogy mennyire sokszínű, a lakosság 
legszélesebb rétegeinek megfelelni kívá-
nó műsorstruktúrával rendelkezik a Rá-
dió Törökszentmiklós. Legsikeresebb 
műsoraikat az elkövetkezőkben önállóan 
is igyekszünk bemutatni. Addig is kö-
szönjük az eltelt öt év sikerét, a jövőre 
nézve pedig erőt, egészséget, jó munkát 
kívánunk a Rádió Törökszentmiklós 
valamennyi munkatársának, hiszen az ő 
munkájuk nyomán ismerheti meg a tele-
pülés a város gondjait, örömeit. A tájé-
koztatásban elért sikereik a mi sikereink 
is. Boldog születésnapot kívánunk a 
Rádió Törökszentmiklós valamennyi 
munkatársának! Kívánjuk, hogy lelkese-
désük a jövőben is legalább annyi ered-
ményt, sikert produkáljon, mint a mö-
göttük lévő fél évtized. 

Polgár Lászlóné 
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Lassan egy éve lesz annak, hogy tévé-
készülékeinken új csatorna jelent meg: a 
Szentmiklósi TV. A kezdetben még 
csak képújságot sugárzó televízió az 
utóbbi időben jelentős, látványos fejlő-
désnek indult. Az egyéves születésnap 
kapcsán beszélgettem Pilár Györggyel, 
a Szentmiklósi TV alapítójával. 

Pontosan mióta működik városunk 
televíziós csatornája? 

1999. május 22-én jelentünk meg elő-
ször a képernyőn. 

Honnan az ötlet, hogy Törökszentmik-
lósnak televíziója legyen? 

Nem új az ötlet. Ellőttem már mások 
is próbálkoztak vele. Hogy bennem 
mikor vetődött fel, hogy tévét „csinál-
jak"? Fiatalkori álmom, részese lenni 
valamiféle technikai műsorszolgáltatás-
nak. Szerettem volna tévé közelébe 
kerülni. Nem is annyira műsort készíte-
ni, inkább a technikai munkálatokban 
részt venni. Tehát az ötlet régi, aztán 
mikor 1998-ban családi vállalkozásba 
kezdünk - már gondolva a televíziózás 
lehetőségére is - ezt a tevékenységi kört 
is belevettük. A megvalósításhoz azon-
ban kelletek bizonyos jogi, illetve tech-
nikai feltételek, így csak 1999. májusára 
valósult meg a régóta dédelgetett álom. 
Kellett-e pályázatot benyújtani? 
Nem. Ez kábelen keresztül történő mű-
sorszolgáltatás. Nuii pályázat, hanem 
bejelentés-köteles. 
A személyes indíttatáson túl miért 
érezte szükségét, hogy egy kisvárosnak 
helyi tévéje legyen? 
A miénknél sokkal kisebb települése-

ken is van. Hasznos, a lakosság szereti. 
Úgy gondolom fontos, hiszen, szükség 
van - főként egy ekkora városban -
televízióra. Gondoljunk arra, hogy a 
számunkra fontos eseményekről (pl. 
belvíz megjelenése, kiemelkedő sze-
mélyek látogatása, stb.) csak néhány 
másodpercben vagy egyáltalán nem 
láthatunk tudósítást a nagy tévékben. A 
helyi tévében pont ezekről a város éle-
tében kiemelkedő, a lakosságot érintő 
eseményekről, problémákról számolunk 
be, tudósítunk. Fontos, hogy a média 3 

ága (írott sajtó, rádió, TV.) egyaránt 
jelen legyen a város életében. Ezek 
egymást kiegészítve szolgálják a tájé-
koztatást. 

Az eltelt közel egy év alatt miben sike-
rült fejlődést elérni? 

Kezdetben főként csak számítástech-
nikai háttere volt tevékenységünknek, 
még csak a Képújság működött. Szép 
lassacskán haladtunk előre, de ez nem 
baj. Arra gondoltam, anyagi és szellemi 
lehetőségeink befektetésével mutassuk 
meg, hogy tudunk valamit csinálni, fenn 
tudunk maradni. Aztán az év vége felé 
saját erőből vásárolt, kölcsön kapott 
eszközökkel, külső segítséggel már 
szerkesztett műsorokat készíthettünk. 

Melyek voltak az első jelentős műso-
rok? 

Az első bemutatható műsorunk az 
október 23-i ünnepséghez kapcsolódott. 
A városi ünnepségről, a Pro Urbe díj 
átadásáról adtunk hírt. A kitüntetettek-
kel készült interjúkat láthatták a nézők. 
A következő jelentősebb adás a kará-
csonyi volt. A Borsos Virágkereskedés 
a Miklós Rádióval szervezte az Óvódá-
sok karácsonyát, melybe a TV-t is be-
vonták. 

Még ezek után is volt előrelépés? 
Igen, január óta ismét történt egy kis 

fejlődés. Mivel a technika nagyon sokba 
kerül, ebben nehezen, lassan tudunk 
csak haladni. Ám az idén eljutottunk 
oda, hogy a városi eseményekről he-
tente sugárzunk összefoglalót. A ki-
emeltekről, mint pl. az ír vagy görög 
hétvége, keresztmetszetet adunk Már 
van számítógépes reditáló rendszerünk, 
tudunk szerkeszteni, vágni, feliratozni, 
így már lehetőség nyílt arra, hogy rend-
szeresen tudósítsunk pl. a sportesemé-
nyekről, horgászatról. Nagy segítséget 
nyújtott mindezekben a Referencia Kft. 

Minden fejlesztés komoly anyagi te-
herrel jár. Hogy tudnak mégis haladni, 
egyáltalán fennmaradni? 

Ez egy ördögi kör. Mivel kereskedel-
mi alapon működünk, a bevételből tu-
dunk visszaforgatni a fejlesztésbe. A 
bevétel a reklámból jön. Nagyságát a 
hirdetések reklámértéke határozza meg, 
ezért nézőink számát folyamatosan 
növelni kell, de ezt csak jobb és rend-
szeresebb műsorokkal tudjuk elérni. 
Ebből a körből kell kitörni, amire van is 
esély. Beléptünk a Helyi Televíziók 
Országos Egyesületébe, innen is remé-
lünk együttműködési segítséget. Kiala-
kulóban van a Hálózatos Televíziók 
Részvénytársasága, ami a műsorellátás-

ban szintén segíti a helyi televíziókat. 
Ebbe is szándékunkban áll bekapcso-
lódni, de hangsúlyozom, legfontosabb a 
helyi műsorok készítése. Ehhez kell 
saját technika, saját személyzet. 

Jelenleg hány fős a rendszeresen dol-
gozó stáb? 

Most még úgy fogalmazhatnám, hogy 
egyszemélyes a vállalkozás, bár többen 
segítenek, vesznek részt a munkában. 
Érdekes, örömteli, hogy sokan jelent-
keztek, ajánlották fel segítségüket. Nem 
riasztotta őket még az sem, hogy ez 
egyelőre inkább viszi, mint hozza a 
pénzt. Tehát a stáb létszámát most még 
nemigen lehet meghatározni, de meg 
kell említenem Bukta Ágnes nevét, aki 
legelső segítőink között volt, mint be-
mondó és riporter. Egy fiatalember segít 
a kameramunkában és a szerkesztésben, 
egy másik most kezd, mint technikus, 
így jelenleg 4-5 fő dolgozik, ki többet, 
ki kevesebbet. Bízom benne, hogy ha-
marosan munkahelyet is tudunk terem-
teni néhány embernek. 

Hány lakásban vannak jelen, és van-e 
információjuk a nézettségről? 

Körülbelül 1000 lakásban fogható 
adásunk, ott ahol a Dolby kábelrendszer 
működik. Ez a szám azonban nő. Hama-
rosan bekapcsolják az Alkotás utat is. 
Több visszajelzést kaptunk a karácsonyi 
műsorról, Valentin napkor, illetve a Dr. 
Fehér Imre emlékműsor után. A reagá-
lások zöme kedvező volt. Egyben már 
biztosak vagyunk: műsorunk nem vész 
el a semmiben. 

Tervezik-e állandó műsorrend kiala-
kítását? 

Természetesen. Az már most is állan-
dó, hogy péntekenként 17—-tói egyórás 
városi híradót láthatnak. Április 7-től 
pedig Fekete gyöngy címmel 200 részes 
filmsorozat indult el, melyet a Suijány 
hús támogatott. A sorozat városunkban 
csak a mi műsorunkban látható, 18—-tói 
látható. Ezeket a műsorokat vasárnap 
8—-tói ismételjük. Szeretnénk sok köz-
szolgálati műsort adni, melyben fórumot 
kap az Önkormányzat és a Polgármeste-
ri Hivatal. Friss és hiteles hírforrásként 
akarunk a város életében részt venni. Az 
őszre még színesebb, választékosabb, 
magasabb színvonalú adással kívánunk 
a nyilvánosság elé lépni, és tervezzük az 
adásidő növelését is. 

Terveikhez, elképzeléseikhez sok si-
kert, kitartást, s minél több támogatót 
kívánunk. 

(V. M.) 
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MÁRCIUS 15. Törökszentmiklóson 

A Kölcsey Ferenc Alt. Iskola L osztályosai a millenniumi olvasó-
könw átadásán Az R. B. Egvesület által szervezett fáklyás felvonulás 

Koszorúzások 

A Kossuth út 48. számú háznál lévő emléktáblánál Muszka Sándor <4 Kossuth út 127. sz. háznál lévő emléktáblánál Szakái Károlyné a 
koszorúz Kölcsey Alt Isk. igazgató helyettese és a műsort adó negyedikesek 

Bakk Zoltán polgármester ünnepi megemlékezése 
a Kossuth szobornál 

Városunk méltó tisztelettel , gazdag, szín-
vonalas rendezvénysorozatta l ünnepel te 
az 1848-as forradalom és szabadságharc 

A Petőfi szobor leleplezésénél Szegő János és Soós Kálmán az iskola igazgatója \ 52. évfordulóját . 
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Millenniumi Petőfi Napok 
Március 4-14. között bonyolította le a Petőfi Sándor Általános Iskola a Petőfi Napok-

at. Az iskolai rendezvénysorozaton minden tanuló érintett volt valamelyik programban. 
(KRESZ verseny, ünnepi akadályverseny, tantárgyi vetélkedők, stb.). néhány eseményen 
a résztvevők az elődöntők legjobbjai közül kerültek a döntőkbe. Volt verseny matemati-
kából, helyesírásból, vers- és prózamondásból, daléneklésből, angolból és német nyelv-
ből. 

A rendezvénysorozat keretén belül került sor a leendő elsősök szülői értekezletére, va-
lamint az első osztályosoknak a millenniumi könyv átadására is. 

Az iskola nevelői, dolgozói az előkészítés és lebonyolítás során mindent megtettek a 
rendezvények sikeréért: szerencsére az időjárás is kedvezett a szabadtéri programok 
lebonyolításának, így szép számú meghívott és érdeklődő jelenlétében folytak. 

Az intézmény testülete ezúton is köszöni a Polgármesteri Hivatal, a Városi Önkor-
mányzat Képviselőtestülete, a szülők és magánszemélyek adományait, amelyek segítsé-
gével a Petőfi szobor elkészülhetett. Lakatos Aranka művészi alkotását Győrffy Sándor 
szobrász öntötte bronzba, s környezete kialakítását Markóth Imre mérnök tervei alapján a 
Referencia Kft. végezte el. A virágosítást, a díszítést az iskola a Borsos-kertészetnek 
köszöni. A szobrot Varga Mihály államtitkár avatta fel a március 14-én 12--kor kezdődő 
ünnepségen. A Petőfi Napok zárórendezvénye a temetői megemlékezés, majd a Petőfitől 
Kossuthoz" fáklyás felvonulás volt, március 14-én este. 

Az ünnepi napokat a tanulmányi munka napjai követik. A Petőfi szoborral gazdagodott 
intézmény újabb feladatokra készül: Iskolanyitogató programmal a leendő elsősök szá-
mára, a szülők tájékoztatásával, a minőségfejlesztési pályázat tennivalóival, a szülői 
elképzelések, vélemények összegzésével, az új tanév előmunkálataival, s mindezekkel 
párhuzamosan a napi oktató-nevelő munka szokásos tennivalóival. 

(H. M.) 
A Petőfi mellszobrot Varga Mihály államtit-

kár avatta fel 

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG KÓRUSBEMUTATÓ 
Megyénkben minden márciusban be-

mutatkoznak az általános iskolai kóru-
sok. Törökszentmiklóson a hónap utolsó 
szombatján szokták tartani ezt a rendez-
vényt. A korábbi években összetalálko-
zott itt nyolc-tíz énekkar is, számuk az 
idén négyre zsugorodott. 

Bukta Éva köszöntőjében er-
ről is beszélt: „Sajnos, kevés a 
jelentkező, mert nem kapnak 
elég támogatást. De mi, akik 
most itt vagyunk, örüljünk, 
hogy részesei lehetünk ennek a 
szép élménynek!" 

Városunkból csupán a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola 
Gyermekkara szerepelt, Csir-
maz László karnagy vezetésé-
vel. Ők is sok hátránnyal küz-
denek, de azért minden évben 
sikerül felkészülniük. Szépen 
szóló népdalcsokrot adtak elő, 
szólamú „Szép dallam, szállj!" 
szépen szárnyalt. A „Bikaviadal 
muskísérete nagyon jól érvényesült. 

A mezőtúri „Kicsinyek Kórusa" éne-
kelve vonult a nézőtérről a színpadra, 
majd műsoruk végén vissza. Csidemé 
Csízi Magdolna vezényelt, zongorakísé-
rőjük Cserhátiné Páli Anikó volt. Hét 
számból álló műsorukban zömében 
többszólamú művek szerepeltek, élvezet 
volt hallgatni őket. Befejező számuk: ifj. 
Somoijai J. - Leilei K : „Varázskréta" 
előadásáért - a többi dicséreten túl -
külön elismerő oklevelet is kaptak. A 
szép éneklés mellett a „külsőre" is gon-

a több-
valóban 

rit-

dol tak: egy en-nv akkendőj ük nagyon 
emelte a megjelenésüket. 

Kunhegyesről, a Dózsa úti Általános Is-
kolából érkezett a harmadik kórus, Nagy 
Tibor tanár úr vezetésével. Erdélyi népdal-
csokruk mellett Kodály Zoltán és Bárdos 

A kunhegyesi általános iskola kórusa 
Lajos müvei csendültek fel, többszólamú 
feldolgozásban. A népdalcsokorért külön 
elismerő oklevél járt a bemutató végén. 

Negyedikként, de - eredményeiket te-
kintve - nem utolsónak a mezőtúri Kossuth 
úti Áltklános Iskola vegyes nagykómsa 
következett, Seres Attiláné és Csurgó 
Erzsébet tanárnők vezénylésével. .Zongorán 
kísért Molnárné Nádházi Magdolna. Szó-
lóval kezdtek a nézőtéren, majd Szent 
Istvánról szóló közös énekléssel sorakoztak 
fel a színpadra, eközben is hiánytalanul 
megőrizve a szép, egyöntetű hangzást. 
Nyolc műsorszámukban magyar és latin 
nyelvű egyházi dallamok, Kodály Z. és 
Karai J. művei szerepeltek. Zümmö-
gőkórus, többszólamúság tette változatossá 

előadásukat. Befejezésként gregorián dal-
lamra vonultak le: „Magyarország, Te jó 
Anya..." címmel. Műsorválasztásuk idő-
szerűén, a millennium jegyében történt. 
Zúgó taps jutalmazta igyekezetüket. 

A zsűri kéttagú volt. Molnár Éva, a szol-
noki Bartók Béla Kamarakó-
rus karnagya és Kovács 
Andrásné, ének szaktanácsadó 
látták el az értékelés feladatát. 
Mint Molnár Éva karnagy 
elmondta, most könnyű volt a 
helyzetük. Ugyanis, ahány 
kórus, annyiféle körülmények 
között él és dolgozik. A me-
zőtúriak ének-zene tagozato-
sak, nem is hasonlíthatók 
össze a többiekkel. Mivel a 
zsűri tagjai már végighallgat-
ták az összes bemutatót, nyu-
godt szívvel alkották meg 

véleményüket: igen magas színvonalú 
előadásokat hallottak ezen a délelőttön 

Arany oklevelet kapott a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és Kunhegyes, Dózsa úti 
Általános Iskola Kórusa. Arany diplomát 
szavaztak meg Mezőtúr, Kossuth úti Álta-
lános Iskola „Kicsinyek Kórusá"-nak és 
Nagykórusának egyaránt. A Nagykórus 
emellé megkapta a legnagyobb elismerést 
is: felterjesztették ,AZ EV KÓRUSA" 
megtisztelő cím elnyerésére. 

A tanárok és tanulóik nem fáradoztak 
hiába. Nemcsak az elismerés teheti őket 
boldoggá, hanem az is, hogy lélekben 
hétről hétre gazdagodnak a közös éneklés 
gyönyörűsége által. 

(H. Jné) 
Fotó: Árvái J. 
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KÖLCSEY NAPOK 
2000. március 27-31. 

Idén ötödször rendezte meg a Kölcsey Ferenc Általános Iskola a 
Kölcsey Napokat, ami kétszeresen is jubileuminak számított. Egy-
részt, mert a millennium évében zajlott, másrészt mert éppen 10 évvel 
ezelőtt, az általános iskolák közül elsőként rendezett ilyen hetet az 
iskola. 

Színvonalában, a programok színességében, gazdagságában nem 
maradt el az eddigiektől. 

Az első naptól látható volt a Kölcsey épület aulájában a SZENT 
ISTVÁN KIRÁLY AZ ÁLLAMALAPÍTÓ ÉS KORA című képző-
művészeti pályázat legszebb munkáiból készült kiállítás. Szerdán 
számos városi versenynek adott helyet az iskola, melyre szép szám-
mal érkeztek a versengésre vágyók, a versenyeken az alábbi eredmé-
nyek születtek: 
Helyesírási verseny 
5. évfolyam 

1. Wyszoczky Anna Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 112,5 
2. Molnár Lili Bercsényi M. Gimn. 107,5 
3. Csemány Balázs Kölcsey F. Ált. Isk. 103,5 
4. Sándor Erika Kölcsey F. Ált. Isk. 103 
5. Bálint Edit Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 94 
6. Keller Melinda Petőfi S. Ált Isk. 90 

6. évfolyam 
1. Tóth Bettina Kölcsey F. Ált. Isk. 70 
2. Kovács Ferenc Petőfi S. Ált Isk. 61 
3. Katona Zsuzsa Hunyadi M. Ált. Isk. 60 
3. Szőke Adrienn Kölcsey F. Ált. Isk. 60 
5. Kovács Nikoletta Petőfi S. Ált Isk. 54 
6. Hajnal Szilvia Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 50 

7. évfolyam 
1. Matykó Noémi Kölcsey F. Ált. Isk. 89 
2. Kelemen Bernadett Kölcsey F. Ált. Isk. 88 
3. Polgár Zsuzsa Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 87 
3. Nádas Rita Hunyadi M. Ált. Isk. 87 
5. Kocsis László Bercsényi M. Gimn. 83 
6. Hendrik Zoltán Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 80 

8. évfolyam 
1. Szűcs Dóra Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 108 
2. Wyszoczky Gábor Bethlen G. Ref Ált. Isk. 100 
3. Kiss Dániel Kölcsey F. Ált. Isk. 94 
4. Zagyi Erika Kölcsey F. Ált. Isk. 84 
5. Nagy Beáta Petőfi S. Ált Isk. 83,5 
6. Karsai Zsuzsa Petőfi S. Ált Isk. 62 

Felsós komplex műveltségi vetélkedő 
1. Kölcsey F. Alt. Isk. 81 pont 
2. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 70 pont 
3. Hunyadi M. Ált. Isk. 62 pont 
4. Szolnok Kölcsey F. Ált Isk. 61 pont 
5. Petőfi S. Ált Isk. 50 pont 

Környezetvédelmi vetélkedő 5-6. osztály 
1. Kölcsey F. Alt. Isk. 67 pont 
2. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 59 pont 
3. Bercsényi M. Gimn. 58 pont 
4. Hunyadi M. Ált. Isk. 49 pont 

Alsós komplex műveltségi vetélkedő 
1. Kölcsey F. Alt. Isk. 92 pont 
2. Bethlen G. Ref Ált. Isk. 91 pont 
3. Szolnok Kölcsey F. Ált Isk. 86 pont 
4. Hunyadi M. Ált. Isk. 83 pont 

A városi szintű versenyeken túl számos iskolán belüli prog-
ramból válogathattak a kölcseysek. Volt számítástechnika és 
nyelvi verseny, a legkisebbek a régi mesterségekkel (mézes-
sütés, agyagozás, szövés-fonás, gyertyamártás, stb.) is meg-
ismerkedhettek. A sport sem maradt ki az eseményekből. 
Meg kell említeni a Kölcsey futást és a Kölcsey-kupa tornát, 
ahol két korcsoportban mérhették össze ügyességüket a 
kézilabdás lányok, fiúk. 

(V. M.) 

VÁROSI MUVELODESI KOZPONT 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

Kossuth Lajos űt 135. Tel. /Fax/: 56-390-013 

SZÍNHÁZBUSZT SZERVEZÜNK! 
B U D A P E S T T H Á L I A S Z Í N H Á Z április 28-án pénteken 19 óra 

HELLO, DOLLY musical két részben a Budapesti Operett Színház előadásában 
Rendezte: Horváth Péter 

Busz indul: Almásy út 2. sz. elől 16 órakor 
Érkezik: kb. 24 órakor 

Részvételidíj: 2700 Ft/fő (belépőjegy+útiköltség) 

G Y U L A V Á R S Z Í N H Á Z július 14-én szombat 20,30 óra 
Szörényi Levente - Bródy János: ISTVÁN, A KIRÁLY - rockopera 

a Nemzeti Színház előadása 
Rendezte: Iglódi István 

Részvételi díj: 3300 Ft/fő (belépőjegy+útiköltség) 

S Z E G E D S Z A B A D T É R I J Á T É K O K augusztus 5-én szombaton 
Bernstein - Sondheim: WEST SIDE STORY - musical 

a Vígszínház előadása 
Rendezte: Eszenyi Enikő 

Részvételi díj: 4000 Ft/fő (belépőjegy+útiköltség) 
Érdeklődni és jelentkezni a Városi Művelődési Központ 30-as irodájában, ilL a 

390-013-as telefonon lehet. 

Köszöntjük az 
ÉDESANYÁKAT! 

Gárdonyi Géza: 
Mikor a gyermek... 

Mikor a gyermek gőgicsél 
az Isten-tudja, mit beszél! 

Csak mosolyog és integet... 
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet? 

S mint virággal az esti szél, 
az anyja vissza úgy beszél, 
oly lágyan és oly édesen... 
De őt sem érti senkisem. 

Hogy mit beszélnek oly sokat, 
apának tudni nem szabad: 

Az égi nyelv ez. Mély titok. 
Nem értik, csak az angyalok. 
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KÉPEK A JASZKUN VILÁG MUVESZETI SZEMLE KULTURAVAL A NYUGAT 
KAPUJÁBAN NEMZETI FESZTIVÁL 2000. KARCAGI TERÜLETI DÖNTŐJÉN 

FELLÉPŐ TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSOPORTOKRÓL 
2000. április 8 

BÉKE MG. SZÖVETKEZET NÉPDALKÖRE 
A népdalkör 1972-ben alakult a szövetkezet támogatásával. 
Fenntartója ma is a BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet. 
Az eltelt, közel 30 év alatt sok-sok baráti találkozón, helyi, 
megyei, országos bemutatón, népzenei fesztiválon vettek 
részt. 
Országos minősítő hangversenyen minden alkalommal 
ARANY fokozatot értek el. 
Az együttes, - a Kórusok Országos Tanácsától - három alka-
lommal kapta meg az ARANY PÁVA DIJ kitüntető címet. 
Törökszentmiklós Város Önkonnányzata 1997-ben „Pro Urbe 
Törökszentmiklós", a Megyei Önkormányzat, 1999-ben, Jász-
Nagykun-Szolnok Megyéért Díj kitüntető címet adományozta 
a Népdalkörnek. 
A népdal szeretete, az együttlét öröme, a közös éneklés erő-
sítette, és biztosítja ma is a csoport egységét, eredményes 
működését. 
Felkészítő: Bischof László karnagy 

SÜLYE KLÁRA 
1996-ban kezdett el komolyan népdalokat énekelni. Azóta 
több városi rendezvényen is fellépett. A szólisták országos 
minősítésén kétszer is arany fokozatot ért el. 
Jelenleg a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium 2. osztályos 
tanulója. 

ZSANETT MODELL ÉS TÁNCSTÚDIÓ FORMÁCIÓS 
TÁNC CSOPORTJA (latin mix.) 
Róluk érdemes tudni, hogy 2 éve működnek a Városi Műve-
lődési Központban és sok sikeres fellépést és versenyt tudhat-
nak maguk mögött. A klubon belül latin, rock-and roll és 
diszkó show táncot, formációt oktatnak. Legutóbb az amatőr 
divat és modem táncverseny junior I. helyezését érték el Bu-
dapesten. 
Felkészítő: Nagy- Bana Zsanett 

MIKLÓS NEPTANCEGYÜTTES 
Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Tagjai általános 
és középiskolai diákok és dolgozó fiatalok. Az utánpótlás 
nevelése a város általános iskoláiban működő gyermekcso-
portokban történik, mintegy 200 fővel. 
Eddigi fellépéseik: Franciaország, Románia, Lengyelország, 
Belgium. 
Az együttes székhelye a Városi Művelődési Központ. 
Művészeti vezető: Gaál András és Szalavári Anna a Népmű-
vészet Iijú Mesterei. 

DALMA DANCE CLUB LATIN HIP-HOP MIX 
CSOPORTJA 
Felkészítő: Gvőrfi Dalma 
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DALMA DANCE CLUB MINI HIP-HOP CSOPORTJA 
A Dalma Dance Club csoportjai 2 éve alakultak aerobic és 
tánc klubként. 3-20 éves korig minden korosztály megtalálja a 
számára megfelelő táncstílust, amelyekben van hagyományos 
és modern is (hip-hop, funky, latin táncok, disco, show tánc, 
stb.). Közel 100 fellépésen vettek részt: Cegléd, Tiszaföldvár, 
Szolnok, Mezőtúr, Debrecen, stb. 1998-ban a ceglédi amatőr 
fesztiválon elhozták az első, a közönség valamint a különdíjat 
is. A klubban vannak kezdő és haladó csoportok is a további 
fejlődés érdekében. 
Felkészítő: Győrfi Dalma 

DALMA DANCE CLUB FUNKY CSOPORTJA 
Felkészítő: Győrfi Dalma 

Tovább jutott a Megyei döntőbe a Béke Mg. Szövet-
kezet Népdalköre és a Dalma Dance Club Mini Hip-
Hop csoportja. Gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk! 

R-nő 

ARANYFONÁL, ARANYKÉZ... 
Az idei márciusban minden fórumon na-

gyon sokat beszéllek a nőkről. Erre két 
ünnep is adott alkalmat, de nekünk, 
törökszentmiklósiaknak egy harmadik volt a 
legcsodálatosabb. Március 8-án nyílt meg a 
Pincegalériában a 15. évfordulóját ünneplő 
Aranyfonál Kézimunka Szakkör kiállítása. 

Györgyi Erzsébet nyd. muzeológus Buda-
pestről érkezett erre a nagy eseményre, aki 
Ipolyi Arnold gyűjtésében már találkozott a 
kunsági hímzés említésével. Örömmel ész-
lelte a híres főpap és néprajzkutató egyre 
növekvő miklósi népszerűségét: nemcsak 
teret neveztünk el róla, hanem könyvtárat és 
helytörténeti gyűjteményt is. 

A kiállításra belépve, mintha valami me-
sevilágba csöppentünk volna! Nemcsak 
azért, mert tizenhárom, különböző népvise-
letbe öltözött baba fogadott bennünket, 
hanem azért is, mert úgy éreztük, ez a gyö-
nyörű látvány nem lehet igaz. A bemutatott 
hímzések a művészetnek olyan magas foká-
ról tanúskodtak, hogy csak álomnak hittük 
az egészet. Mindezt a mi asszonyaink, lá-
nyaink alkották! Aranyból van nemcsak a 

„fonaluk", hanem a kezük, de talán még a 
gyűszűjük is! A művek 17 nevet dicsérnek. 
A szakkör vezetője Hajnal Andrásné, akinek 
ehhez szakértői képesítése is van. 

A kiállított tárgyak készítői: Boda 
Mihályné, Czégény Mihályné, Csajági 
Jánosné, Csortos Gyuláné, Fehér Ferencné, 
Hajnal Andrásné, (az összes baba is az ő 
keze munkája!), Kuczera Istvánné, Lőrinczi 
Károlyné, Molnár Magdolna, Mosolygó 
Sándorné, Ollé Gyuláné, Pálinkás Istvánné, 
Poczai Károlyné, Porzóné Zaka Mária, 
Sándor Istvánné, Szabó Andrásné és Szécsi 
Miklósné. Nem hagyhatom ki elhunyt tár-
suk: Botlikné Erzsike néni alkotásait sem, 
amelyeket a családtagok hoztak be erre az 
alkalomra. 

Rajtuk kívül több tagja is van még szak-
körüknek. Heti egy alkalommal általában 
10-14-en jönnek össze kézimunkázni. Ken-
gyelről és Szolnokról is járnak át hozzájuk. 

Szólni kéli gondjaikról is! Anyagi nehé-
zségekkel küzdenek. Nagyon drága az 
anyag, a fonal. Saját pénzüket fektetik bele, 
ami nem térül vissza. Idős, nyugdíjas asszo-

nyokról lévén szó, ez nem kis probléma. Azt 
remélik, ha kisebb térítőkéi készítenének, a 
karácsonyi vásáron talán el tudnák adni. 

A másik gond inkább az utódoké kellene, 
hogy legyen! Művészetük, ez a drága kincs, 
el fog tűnni Törökszentmiklósról, (de hazánk 
többi tájáról is), ha az ő kezükből kihull a 
hímzőtű. Ahogy a népszokások, népdalok, 
néptáncok, kismesterségek, stb. megőrzésé-
hez a 24. órában vagyunk, így a népi hímzés 
is végveszélyben van. A lányokat az iskolá-
ban tanítani kellene újra a kézimunka alap-
jaira, mint a mai nagymamákat, annak ide-
jén! Nem igaz, hogy legalább egy részük ne 
szeretné meg, és ne vinné tovább, hozzájuk 
hasonlóan. Addig várunk vele, amíg már 
nem lesz kitől tanulni? 

Gratulálunk az Aranyfonál Kézimunka 
Szakkör minden tagjának! Köszönjük él-
ményt nyújtó, szép munkájukat és sok-sok 
fiatalt kívánunk soraikba, legyen kinek 
átadni művészetüket! 

(Hajnal Jné) 
Fotó: Árvái J. 



r 

Április - Szent György hava 
Április az első igazi tavaszi hónap. A hónap neve is a tavaszra utal, 
amely Ovidius megfejtése szerint az „aprile" (kinyitni) szóból származik. 
Igaz a nyelvészetben ismeretes még néhány megnevezése, ilyen például a 
Vénusz etruszk nevéből az „Apru", de nem zárható ki Aphrodité befolyá-
sa sem a hónapkeresztelőnél. A régi római naptárban több neves ünnep 
volt áprilisban. Ilyenek a Cerália - a gabona ünnepe, Vinália - a borkós-
toló napja, Florália - a virágok fesztiválja. 
Április a csillagászat szerint a Bika hava, meteorológiai elnevezése sze-
rint Tavaszhó, régi magyar neve pedig Szent György hava. 

Jeles napok - ünnepi szokások 

Április 1. 
- Ugratások, csúfolódások, bolondozások napja. 
Április 24. - Szent György napja 
- Sárkányölő Szent György napja, az állatok kihajtásának napja 
- Vetőnap (kukorica, bab, uborka) 
- Időjóslás; ha a békák megszólalnak, korai lesz a nyár. 
Április 25. - Márk napja 
- Márk evangélista ünnepe 
- Búzaszentelő körmenet. 

Érdekességek 
Áprilisi időjóslás 
, Április hónap ha nedves, 
Aratás lesz bő és kedves." - tartja a népi rigmus. A nagypénteki eső 
áldást hoz. A húsvétvasárnapi eső száraz nyarat ígér. Ha Szent György-
napon a varjú nem látszik ki a rozsból, gazdag termés várható. A Szent 
Márk-napi fulemüleszó jó tavaszt hirdet, ha hallgat, változó lesz a tavasz. 
A kellemes áprilisi idő rossz május előjele. Ha 6-án megcsordul Vince, 
tele lesz a pince. 
A húsvéti ünnepkörre jellemző szólások 
Júdáspénz - az igaz ügy elárulásáért kapott pénz. 
Júdáscsók - a szeretet megnyilvánulásával való visszaélés. 
Kálváriát jár - nem ártom magam bele semmibe. 
Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen - célzás arra, hogy az életben 
semmit sem adnak ingyen. 

Húsvéti ünnepkör 
Jeles napjaink közül a karácsony után a legkedveltebb és 
legszebb családi ünnepünk a húsvét. A húsvét a tavasz 
igazi nagy ünnepe. Ünnepét a tavaszi napéjegyenlőségét 
követő holdtölte utáni első vasárnap tartják. A legkoráb-
bi húsvét dátuma a holdtöltéhez igazodva március 22-e, 
a legkésőbbi pedig április 25-én fordulhat elő. Nagyon 
korán volt húsvétvasárnap 1818-ban, és ápr. 25-ére esett 
1943-ban. 
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus feltá-
madásának emléknapja. Magyar elnevezése onnan ered, 
hogy ekkor ér véget a negyvennapos böjt. A „virágva-
sárnappal" kezdődő húsvéti ünnepkör zárónapja a hús-
vétot követő, néphagyományokban gazdag „fehérvasár-
nap". 
Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja, amelyet mély 
gyász követ. A harangok Rómába mentek, hogy a pápát 
lássák. 
Nagypéntek Jézus kereszthalála. Nagyszombaton este 
újra megszólalnak a harangok. Húsvét vasárnapja öröm-
ünnep, hétfője pedig a játék és a vidámság napja. 
A szokásos locsolkodásnak népi és keresztény hagyomá-
nyai vannak. Régen általában ilyenkor tartották a ke-
resztelőket. A népi elnevezés, a vízbevető hétfő is jelzi, 
hogy azelőtt nem csak a mai finomkodó kölni vizes ön-
tözködés járta. Egyes vidékeken vödörrel locsolták a 
lányokat, és a patakba, vízbe való belemerítés, fürdetés 
sem volt ritka. A víz tisztító erejét a termékenységgel 
hozták kapcsolatba. 
A tojás hagyományos húsvéti étel, az újjászületés, a 
termékenység ősi szimbóluma. Piros színe védelmet 
jelentett az ártó szellemek ellen, de Jézus vérét is jelké-
pezi. 

Polgár Lászlóné 

Tavaszi saláta 
Hozzávalók: 1 fej saláta, 10 dkg 
sárgarépa, 15 dkg paradicsom, 1 

csomó újhagyma, 1 csomó retek, 15 dkg 
uborka, 1 citrom, 1 csomó zöldpetrezselyem, 2 dkg 

porcukor, só. 
Elkészítés: A hozzávalókat jó alaposan megtisztítjuk. A 
sárgarépát hosszában négyfelé vágjuk, majd vékonyan 

felszeleteljük. A paradicsomot vékonyan cikkekre, a 
hónapos retket és az újhagymát vékony karikákra vágjuk. Az alap-
anyagokat porcelántálba tesszük, megsózzuk, porcukrot hintünk rá, 
meglocsoljuk a kicsavart citrom levével, kevés olajjal és meghintjük 
finomra vágott zöldpetrezselyemmel, majd hűtőszekrénybe tesszük. 
Hidegen tálaljuk, melegben nagyon jól esik. 

Tavaszi retek- tojássaláta 
Hozzávalók: 6 kemény tojás, 2 csokor retek, Vi citrom leve, 1 kis 
csokor kerti zsázsa. 
Az öntethez: 2 ek. majonéz, 4 ek. tejszín, só, bors. 
Elkészítés: a tojást meghámozzuk, karikákra vágjuk, a retket megtisz-
títjuk, megmossuk, felkarikázzuk, a zsázsát finomra vágjuk. A tojás-
és retekkarikákból félreteszünk néhányat a díszítéshez, a többit meg-
öntözzük az átszűrt citromlével, és óvatosan összekeverjük. A majo-
nézt kikeveijük a tejszínnel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a salátára 
öntjük, lazán összekeveijük, és fél órára hidegre tesszük. 
Tálaláskor tetejét megdíszítjük a félretett tojás- és retekkarikákkal. 

Gyerkőc csemegék 

Zöldséges tojásrántotta 
Hozzávalók (1 személyre): 2 tojás, 1 ek. tejszín, 10 dkg vegyes 
zöldség (uborka, újhagyma, gomba, paprika, sárgarépa, stb.), 2 ek. 
olaj, só. 
Elkészítés: a zöldségeket apró darabokra vágjuk, az újhagymát 
vékonyan felkarikázzuk. Egy serpenyőbe 1 ek. olajat öntünk, be-
letesszük a zöldségeket, kevés sóval ízesítjük, és időnként kever-
getve megpároljuk. A tojásokat villával felverjük, csipet sóval 
ízesítjük, hozzákeverjük a tejszínt. Serpenyőben 1 ek. olajon rán-
tottát sütünk belőle. Amikor kész, hosszúkás alakzatban tányérra 
rakjuk, és a tetejére halmozzuk a párolt zöldséget. 
Friss kenyeret, péksüteményt kínálunk hozzá. 

Uborka-vitorlás 
Hozzávalók: 3 nagyobb uborka, 2 doboz májkrém, 2 ek. tejszín, 3 
szelet sajt, 2 retek, 1 lilahagyma, 1 csomag ropi. 
Elkészítés: a megmosott uborkák tompábbik végét egyenesre le-
vágjuk. Hosszanti irányban a harmadát levágjuk, és a magok egy 
részét kikaparjuk. A májkrémet villával összetörjük, tejszínnel 
kikeverjük, nyomózsákba tesszük, és így megtöltjük vele az ubor-
kákat. A széleknél retekszeletkékkel díszítjük, az evezőket ropiból, 
az orrvitorlát lilahagyma-szeletkékből készítjük. 

Kiss Zoltán 
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GYÖNYÖRŰ TAVASZ... Törökszentmiklóson 
1997. januárjában alakult meg a Magyaror-

szági Wing Chun Harcművészeti Egyesület 
törökszentmiklósi klubja. 

A Wing Chun legendája a Siu Lam (Shaolin) 
Kolostorban kezdődött a Qing dinasztia ide-
jén. A templom nemcsak szerzetesek szent 
helye, de az uralmon lévő Qingek ellen har-
coló és a katonák elől bujkáló lázadó forra-
dalmárok búvóhelye is volt. A lázadó tevé-
kenység felszámolása során a császári csapa-
tok a templomot is elfoglalták, porig égették, a 
szerzeteseket pedig kivégezték. A mészárlás 
elől négy papnak és egy apácának sikerült 
megmenekülnie. 

Ng Mui apáca vándorlásai során szemtanú-
jává vált egy daru és egy kígyó közötti küz-
delemnek. A látottak inspiráló hatására egy új 
- ekkor még névtelen - harci rendszer alapjait 
fektette le. Vándorlásai során megtanította 
harci stílusát egy fiatal lánynak, akit egy helyi 
bűnöző - akarata ellenére - házasságra akart 
kényszeríteni. Ng Mui átadta tudását a lány-
nak, aki az apáca javaslatára nyilvános küz-
delemre hívta ki „kérőjét". Yim Wing Chun -
az ifjú hölgy - fölényes győzelmével nemcsak 
a nem kívánt házasságtól szabadult meg, de 
egy csapásra híres küzdővé vált. 

Yim Wing Chun később hozzáment udvar-
lójához. Az apáca művészetét megtanította 
férjének, aki a stílust felesége tiszteletére 
Wing Chun Keun-nek - Gyönyörű Tavasz 
Öklének - nevezte el. A hagyomány úgy tart-
ja, felesége halála után - annak kívánságára -
Leung Bok-Chao útra kelt, hogy továbbadja 
tudását. 

Az évek hosszú során a Wing Chun stílusá-
ban sokat fejlődött. 1964-ben Yip Man nagy-
mester visszavonult az oktatástól. Iskoláit és a 
Wing Chun terjesztésének feladatát tanítvá-
nyaira hagyta. 1972-ben halt meg, miután 
látta, hogy a Wing Chun világszerte ismertté 
vált és tanulók ezrei gyakorolják. A Wing 
Chun elterjedését nagymértékben elősegítette 
Bruce Lee - a népszerű harcművész és film-
sztár. 

A Magyarországi Wing Chun Harcművé-
szeti Egyesület 1990. májusában alakult meg 
Szolnokon. Az egyesület vezetője Dai Siíu 
Juhász Zoltán (Dai Sifu = Első Mester). Célja 
a Tradicionális Wing Chun Kung Fu terjeszté-
se és népszerűsítése, a fiatalok egészséges 
életmódra nevelése a távol-keleti harcművé-
szetek megismertetése által. Jelenleg az ország 
hat megyéjének 12 városában folyik oktatás, 
köztük Törökszent-miklóson is. 

A helyi klub vezetője Sihing Sávai Péter el-
mondta, hogy a klub 1985 óta működik, de 
csak három éve tagjai a Magyarországi Wing 
Chun Harcművészeti Egyesületnek. Mostanra 
alakult ki egy olyan közösség, akikre hosszú 
távon lehet építeni. Az elmúlt évben kétszer 
edzőtáborban, tízszer pedig szemináriumon 
vehettünk részt. 

Milyen kortól lehet edzeni a Wing Chun-t? 
9-10 éves kortól 100 éves korig bárki el-

kezdheti. Kedden és pénteken 17 órától a helyi 
Városi Művelődési Központ pincehelyiség-
ében megtalálhatók vagyunk. 

Van valami felvételi kritérium, vagy bárki 
egyből tagja lehet a klubnak? 

Egy hónap ismerkedés után dönt a tagjelölt, 
hogy akarja-e folytatni tovább vagy sem. 

A városban is bemutatkoztatok már. Mikor 
láthatnak benneteket legközelebb a török-
szentmiklósi lakosok? 

Ha felkérést kapunk bármikor, de azt hiszem 
a majálison újra találkozunk a miklósi közön-
séggel. 

Az egészséges életmódra nevelés és a távol-
keleti harcművészetek megismerésén túl, mire 
tanít még a Wing Chun? 

Önvédelemre, önfegyelemre, a helyes lég-
zéstechnikára, kitartásra, tűrőképességre, tehát 
összességében az embert teljes egészében 
megváltoztatja fizikailag, lelkileg egyaránt. A 
klub nyitva mindenki előtt, örömmel várjuk az 
érdeklődőket és egy hónap múlva minden 
kiderül. 

R-nő 

Jászki Béla: 
Kankalin 

Csing-csiling, cseng a rím, 
| í ébredezz, kankalin, 
í kankalin kulcsvirág, 
]s nyisd ki a tavasz kapuját. 

Virágoskert 
Ha ügyes kiskertész vagy, akkor 
ebből a szép kis virágos-kertből 
három egyenes vonallal négy 
olyan kertecskét alakítasz ki, 
amelyek mindegyikében pompá-
zik három különböző virág. 

Varga Géza: 
Gólyahír 

9 Messze délről, most tavasszal < 
kelepelő gólya ír: 

„Hamarosan megérkezem, > 
mert hallottam, 

hogy már nagyban 
>• virágzik a gólyahír!" 



SPORT 
Alakulnak a sportegyesületek 

Jelenleg Törökszentmiklós város sportja az építkezés fázisában van. 
Az elmúlt egy év során folyamatosan alakultak meg az egy-egy sportágat 
magukban foglaló új sportegyesületek 
A sportegyesületek figyelme az iskolák felé irányul, és széles alapokról 
indulva akarnak a minőség felé is elmozdulni. Az elmúlt hetekben fel-
gyorsultak az események, három sportág képviselői tették meg az első 
lépéseket. 
Véglegessé vált, hogy az ökölvívók kiválva a TSE kereteiből a Lábassy 
János Szakképző Iskola Diáksport Egyesületében kívánnak sportolni. Az 
edzéseket továbbra is Zakar Mihály vezeti, a szakosztályvezetői teendőket 
pedig Deák Ferenc látja el. 
Az iskolát legfőbb bázisuknak tekintik, de az ökölvívás iránt érdeklődőket 
szívesen látják az iskola kondicionáló termében tartott edzéseiken 
A tenisz több országban a legnépszerűbb sportágak közé tartozik. Orszá-
gunkban is többfelé magas bérleti díjakért lehet csak játéklehetőséghez 
jutni. Városunkban az újjáalakult Törökszentmiklósi Tenisz Klub váija a 
tavasz folyamán azokat, akik teniszezni akarnak. A Tenisz Klub 2000. 
márc. 30-án fogadta el alapszabályát, és választotta meg vezetőségét. A 
választások eredményeként a következő sportemberek szervezik a teniszt: 
Körmendi Csaba (elnök), Pólyik István (titkár), dr. Banáné dr. Bárány 
Katalin, Göblyös Zsolt, Kenyeres Attila (elnökségi tagok), Simon Zoltán, 
Kardos József, Kenyeres István, Körmendi Enikő és dr. Bana Imre (kü-
lönböző tisztségeket viselnek). 
A Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület április 5-én a Bercsényi Miklós 
Gimnáziumban alakult meg, több mint 30 alapító tag részvételével. Az 
egyesület Sántha Albertet választotta meg elnöknek. Elnökségi tagok: 
Bárányi Antal, Nikolics Melinda, Polgár András, Kis József. Az ellenőrző 
bizottság elnöke: Hajik István. Tagjai: Dér Ilona és Kiss Ferenc. A Kézi-
labda Egyesület helyi erőkre támaszkodva női és férfi szakágakat kíván 
szerepeltetni serdülő, ifjúsági és felnőtt szinten. 
A régebben és az újjonan alakult sportegyesületeket a város önkormány-
zata támogatja abban a reményben, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak 
a fiatalok fizikai és erkölcsi neveléséhez, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez. Sportegyesületeink igazán életképessé akkor válnak, ha 
beágyazódnak a város életébe, a lakosság igényli és szereti tevékenységü-
ket, és mögöttük áll úgy anyagi, mint erkölcsi vonatkozásban. A sport-
egyesületek tagjainak pedig remélhetőleg lesz tartásuk, hogy a mindenna-
pi életben és a sportpályán is rászolgáljanak a szeretetre és a bizalomra. 

M. S. 

Olvasónk írta 

Sakk 
A megyei I. osztályú csapatbajnokságban további három for-
dulót játszottak le. Csapatunk az eddigi gyengébb szereplések 
után tudásának megfelelően teljesített. Először a bajnokságban 
addig veretlen Jászberényt győzte le. Ezt követően Szolnok 
ellen nem tudta megismételni jó teljesítményét. Az utolsó előtti 
fordulóban a bajnokság harmadik helyén álló Kisújszállás ellen 
ismét sikerült győznie. A sakkasztalok mellett, sportszerű 
küzdelemben. Miért kell ezt kihangsúlyoznunk? A következők 
miatt: a megyei Sakkszövetség felfedezett egy adminisztrációs 
pontatlanságot, - liíkárunk figyelmetlenségből nem a módosí-
tott erősorrendi ívet pecsételtette le, ez esetben a megyei szö-
vetség illetékese is figyelmetlen volt. A pecsét hiányát fél évig 
senki sem vette észre, gyakorlati jelentősége nem volt. A me-
gyei szövetség most ezen pecsételési ügyön szórakozva bünte-
tőpontokat vont le, amely alapján fordított eredményt tettek 
közzé a Néplapban. Tőlünk 2 pontot elvettek, amit a kisújszál-
lási csapat eredményéhez hozzáadtak. Visszamenőleg is több 
pontot elvettek, sorozatos sportszerűtlenséggel rágalmazva meg 
csapatunkat. Olyan személyek, akiknek sem a sporthoz, sem a 
sportszerűséghez nincs közük. 
Részletes eredmények: 
Törökszentmiklós Szekuritás II. SK. - Jászberény 6,5 : 3,5 
Győzött: Dancza János, Bartha Ferenc, K. Szabó Imre, Szabó 
Imre, Simon Zoltán. 
Döntetlen: Bencsik Péter, Kristóf Pál, Pató Mihály. 
Kemiterv II. Szolnok - Törökszentmiklós 7,5 : 2,5 
Győzött: Simon Zoltán, Seres Vígh Zoltán. 
Döntetlen: Bencsik Péter. 
Törökszentmiklós - Kisújszállás SE 6 : 4 
Győzött: Balogh János, K Szabó Imre, Bencsik Péter, Szabó 
Imre, Simon Zoltán, ifj. Dancza János. 

Simon Zoltán 

Az olvasói leveleket változatlanul közöljük, a leírtak nem a 
szerkesztőség véleményét tükrözik. 
(Az érintett fél reagálását következő számunkban szívesen 
közöljük. a szerk.) 

II. SZENTMIKLÓS-KUPA TEKE DIÁKOLIMPIA 
A közelmúltban lezajlott verseny! a CLAAS Hungária VTSK 
rendezte az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára, 
amelyre a megjelentek nagy örömmel érkeztek. A bemelegítő 
dobások után egyéni, majd páros verseny következett, 60-60 
vegyes gurításból. 
Fiúk jól bírták a dupla terhelést, melynek eredményeként Futó 
Tibor a Bercsényi M. gimnázium diákja kimagasló teljesítményt 
nyújtott 225, majd 218 fa teljesítésével. 

Egyéni helyezések, 60 vegyes gurításból: 
1. FUTÓ TIBOR (Bercsényi M. Gimnázium) 
2. Balázs János (Hunyadi M. Általános Isk.) 
3. Bodor Péter (Hunyadi M. Általános Isk.) 
4. Kremzer Norbert (Hunyadi M. Általános Isk.) 
5. Molnár Norbert (Hunyadi M. Általános Isk.) 
6. Bojtok Károly (Bercsényi M. Gimnázium) 

Csapat ill. páros verseny, 60 vegyes gurításból: 
1. Futó Tibor - Bojtok Károly (Bercsényi M. Gimnázium) 
2. Balázs János - Kremzer Norbert (Hunyadi M. Ált. Isk.) 
3. BodorPéter - Molnár Norbert (HunyaJi M. Általános Isk.) 

Az első három helyezett. (Balról jobbra: Balázs János, Futó Tibor, 
Bodor Péter) 

A minden évben megrendezésre kerülő verseny tanulóink részére 
díjmentes volt, a verseny költségeit a CLAAS Hungária VTSK 
fedezte. 

(H. M.) 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
S: 56/390-676 Fax.: 56/390-283 

Kedd Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 

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 

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: Sztár 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: Dance party 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Szívküldi 
16.05: Popzenei 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 

06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránkóit) 
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! 
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: 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 

A Szentmiklósi TV 
műsora 

Péntek 
17- Városi híradó 
Benne: a városi közéleti, 
kulturális és sportesemények. 
18= 30 Fekete gyöngy 

- mexikói filmsorozat -

Vasárnap 
8— A pénteki adás ismétlése. 

HALOTTAINK 
(márc. 8-tól ápr. 7-ig) 

Simon Lajos (81 éves), özv. Szikszai Bálintné Németh 
Mária (78 éves), Szilágyi Lászlóné Kovács Ibolya (46 
éves), Lévai József (73 éves), Gáspár Pál (41 éves), 
özv. Szűcs Lajosné Molnár Erzsébet (81 éves), Pócs 
Jánosné Barabás Eszter (61 éves), Boza Sándor (90 
éves), Ernst Istvánná Kánya Eszter (91 éves), Gaál 
Miklós (94 éves), özv. Tóth Istvánné Nagy Erzsébet 
(71 éves), Egyed Jenő (78 éves), özv. Kenderes 
Andrásné Forgács Anna (87 éves), Nagy Imre (61 
éves), Mező Ferenc (72 éves), Magyar András (30 
éves), Papp József (57 éves), özv. Kiss Jánosné Ollári 
Rozália (66 éves), özv. Kormos Istvánné Korsós Viktó-
ria (79 éves), Tiszapüspöki: ifj. Borbély József (46 
éves), özv. Hegedűs Kálmánné Zsarnai Jolán (79 éves), 
Péter Menyhért (59 éves). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

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

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

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

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással. 

Gyógyszertárak Készenléti szolgálata 
Április 15-16. 
Április 22-24. 
Április 29-30. 
Május 6-7. 
Május 13-14. 

Fontana 
Fehérkereszt 
Fontana 
Kígyó Patika 
Fehérkereszt 

Kossuth L. út 125. 
Almásy út 2. 
Kossuth L. út 125. 
Kossuth L. út 83. 
Almásy út 2. 
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