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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

Néha kétemberes feladat a miniszterelnök 
feleségének lenni... 

Beszélgetés Dr. Lévai Anikóval 
Április 16-án volt annak a millenniumi pályázatnak az ered-

ményhirdetése és díjazása, amit a város Önkormányzata, a Mű-
velődési Központ és a Szentháromság Római Katolikus Főplé-
bánia hirdetett meg Megváltás a Szentháromság kiteljesedésében 
a hármas hármasságában címmel. A különösen jó színvonalú 
rendezvény fővédnöke és vendége Dr. Lévai Anikó, Orbán 
Viktor miniszterelnök felesége volt. Szoros tennivalói közepette 
készséggel állt lapunk rendelkezésére, egy közvetlen hangulatú 
interjú erejéig. 
— Legyen segítségemre abban, hogy a protokoll hogyan szólítja 
meg Önt? 
— Engem Lévai Anikónak hívnak, és úgy tessék szólítani, aho-
gyanjólesik. 
— Köszönöm. Kedves Anikó, szabad tudni, hogy mit fog mesélni 
férjének törökszentmiklósi élményeiről? 
— Nem valószínű, hogy ma már találkozunk Az árvíz óta sze-
gényt alig látom. Innen nem haza, hanem Szolnokra megyek, 
anyukámékhoz, ugyanis a tavaszi szünet miatt itt vannak a gye-
rekek is. Velük megyek majd a Tisza gátjára, s ha jön a féljem 
Szolnokra, a gátakat megtekinteni, ott fogunk találkozni. Feltét-
lenül el fogom mesélni, hogy egy kiváló szervezésű pályázati 
eredményhirdetésen és kiállításon vettem részt. Nagyon megle-
pett, hogy az ország legkülönbözőbb részeiről sok pályamunka 
érkezett a felsőoktatási intézmények hallgatóitól. Az is meglepő 
számomra, hogy nem csak képzőművészeti, hanem zenei is. Sőt, 
esszékkel is lehetett pályázni. 

(folytatása 3. oldalon) 

Dr. Vogel Judit zászlóanya beszéde az emlékszalag 
felkötése után 

A tartalomból 
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SZENTMIKLÓSI DIÁKTALÁLKOZÓ 
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Olvasóink! 

Legközelebb augusz-
tusban jelentkezünk 10 
éves jubileumi szá-
munkkal. 
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Dr.Seregélv István egri érsek a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar elnökének szent-

beszéde 

Tombor Sándor Közigazgatási államtit-
kár a millenniumi zászló átadója és 

Bakk Zoltán polgármester A 25 éves Miklós Néptáncegyüttes képviselői a millenniumi emlékzászlóval 

Dr. Vogel Judit zászlóanya szalagot köt a millenniumi em 
lékzászlóra A zászló ökumenikus megáldása 

A Szentháromság Római Katolikus Fő-
templom 100 éves jubileumi ünnepe és 

Törökszentmiklós város millenniumi napja 
2000. június 18. 
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A felújított Szűz Mária szobor és a kereszt megáldása 
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Néha kétemberes feladat a miniszterelnök feleségének lenni,.. 
Beszélgetés Dr. Lévai Anikóval 

(folytatás az. L oldalról) 
—- Járt mór Törökszentmiklóson? 

- Hogyne. Egyébként s/.olnoki születé-
sű vagyok. 18 éves koromig ott nevel-
kedtem. Ha Debrecenbe megyünk, a 
városon keresztíilvisz az utunk, ugyan-
így. ha Mezőtúrra a férjem nagymamá-
jához látogatunk. Itt a Művelődési Ház-
ban ugvan még nem jártam, de már 
hallottam Klára asszony különleges, 
művészien komponált „szalma-
országáról". Sőt. amikor e pályázat és 
kiállítás fővédnökének felkért, küldött is 
nekem ajándékba néhány szalma-
figurát. Visszatérve még a mai rendez-
vényre. azt fogom még elmondani a 
férjemnek, hogy ez szerintem az or-
szágban bárhol megállta volna a helyét, 
kiemelkedő színvonala miatt. 
— Itt nevelkedett Szolnokon. Hogyan 
alakult tovább a sorsa? 
— A Verseghvben végeztem, aztán 
egyből felvettek az ELTE jogi karára. 
Diplomázás után ügyvédjelölt voltam, 
többek között Szolnokon is: tárgyalá-
sokra jártam. Törökszentmiklóson is 
megfordultam. Ennélfogva sok jó isme-
rős kollégám van ma is a városból, a 
megyéből. ígv dr. Pataky Csaba például. 
Aztán Budapesten ügyvédi munkakört 
töltöttem be. majd a három gyermek 
megszületése után világossá vált. hogy 
ügyvédként nem folytathatom amíg 
kicsik a gyerekek. így hát egy másod-
diplomás képzést kezdtem el: értékpa-
pír- és bank-szakjogot tanultam. Végzés 
után dolgoztam is három évig egy 
bankban. Ma pedig pénzügyi-jogot 
oktatok a gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen, s ez mindössze heti két nap 
elfoglaltságot jelent. 
— Sűrű a „ menetrendje " egv miniszter-
elnök feleségének? 
— Annyira nem vészes. Olykor a férje-
met el kell kísérni külföldre, ami neki is 
segítséget jelent. Ilyenkor nekem is 
feszes a programom: fel kell készülnöm 
az illető országgal kapcsolatban, tájéko-
zottnak kell lennem. Néha valóban 
kétemberes feladat a miniszterelnök 
feleségének lenni, de igazándiból ez 
természetes is: úgy gondolom, ha van 
egy tanár és van három gyermeke, s a 
munkáját komolyan veszi, bizony sokat 
kell tennie, hogy a családját el tudja 
tartani és harmonikusan éljenek. Persze 
lehet esztergályos, vagy éppen főorvos 
is az illető. Szerintem a miniszterelnök-
ség is ugyanolyan feladat, munka, mint 
a többi, csak ennek nagyobb a nyilvá-

nossága. Ugyanúgy egymásra vagyunk 
utalva, mint sok más nagycsaládos szü-
lő. 
— ... és mikor Anyuka? 

A nap minden percében. 
— Fizikálisan gondoltam... 
— Úgv is! Reggel én v iszem a gyereke-
ket az iskolába, a kicsit az óv odába. A 
napi teendőket úgv szervezem, hogy 
délután 4-kor én megyek értük, én ta-
nulok velük: kikérdezem a leckéjüket, 
megnézem, hogy a fiam szépen írta-e le 
a házi feladatot. Én szoktam őket vinni 
edzésre, szolfézsra. 
— Ezek szerint nem kellett életmódot 
változtatni ? 
— Nem. mert ahol három kisgyermek 
van. ez kizárt. Ilyen esetben legalább az 
egyik szülőnek teljesértékűen a gyer-
mekek mellett kell lenni. 
— Igen nehezen terjed a háromgyerme-
kes családmodell Magyarországon... 
- - Valóban így van. Számunkra meg-
szokott a nagy család: mi is hárman 
vagyunk testvérek és a férjeinek is. 
Tehát nálunk ez a természetes. 
— Közreműködik ilyen szervezet mun-
kájában? 
— Ha hívnak, természetesen elmegyek. 
Ugyanis nekem van két karitatív szerve-
zetem. amelyekben dolgozok. Az egyik, 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, 
ami tíz évvel ezelőtt éppen a mi laká-
sunkban alakult, s én voltam a jogi 
képviselője. Azóta már nemzetközi 
hírűvé nőtte ki magát. Nemcsak Magva-
rországra korlátozódik a tevékenysége, 
hanem az egész Kárpát-medencére. 
Nyolc programja van: egy ilyen például 
a gyermekétkeztetési, ami a nagyon 
hátrányos helyzetű településeken élő 
gyermekek iskolai étkeztetését hivatott 
biztosítani. Egy másik program a gyer-
mekegészségügyet karolta fel: célja. 

hogy leromlott gyermekotthonok lakói-
nak adjon segítséget. A közeli napokban 
Erdélybe megyünk, s viszünk egy 
komplett fogorvosi-buszt, szakembe-
rekkel együtt, elvégezni a megfelelő 
szűréseket. Állami gondozottakkal is 
foglalkozunk: most éppen a Róbert 
Károly körúti Gyermekotthonnal ismer-
kedtünk meg. ahová elvittem a Magya-
rországra akkreditált nagykövet urak 
feleségeit is. Szervezetünk szerepet 
játszik az állami gondozottak első la-
káshoz jutásában is. Érdekesség, hogy a 
gyermeki jogok kidolgozásában is sze-
repet játszottunk, melyet a magvar par-
lament - történetében egyedülállóan -
1996-ban ellenszavazat nélkül fogadott 
el. 
— Melyik a másik karitatív szewezet? 
— A Magyar Ökumenikus Szeretetszol-
gálat: két éve vagyunk kapcsolatban 
Lehel László lelkész úrral, aki régi jó 
barátom. Miután sajnos már két év óta 
szinte sorscsapásszerűen sújtják hazán-
kat a különböző természeti katasztrófák 
— gondolok itt a belvizekre, árvizekre. -
bőven van tennivalónk: határainkon 
belül és túl egyaránt. így Ukrajnában. 
Erdélyben és a Felvidéken. Tegnapelőtt 
Bodrogzugban jártunk és ivóvizet, fer-
tőtlenítő szereket és tartós élelmiszere-
ket vittünk Olaszliszkára. Sárazsa-
dánvba. Vámosújfaluba és Bodrog-
olasziba. 
— Ezeket saját maga szervezte? 
— Többnyire igen. nekem nincs titkár-
nőm. A Mini&terelnöki Hivatal sajtó-
osztályán van egy kedves barátom, aki 
segíteni szokott. 
— A Katolikus Híradó előző száma a 
fövédnöki felkérés után íródott levele 
egy részletét közli, melyben megfogal-
mazza, hogy a pályázaton való részvéte 
kitűnő lehetősége a fiataloknak, hogy 
emeljék a millenniumi ünnepek fényét. 
Milyennek látja a fiatalokat? 
— Sok tehetséges fiatal van közöttük. 
Tény. hogy nagyon sokféle hatás éri 
őket. s ha nincs mögötte szilárd erkölcsi 
háttér, amit az iskolában, a családban 
kapnak (vagy nem kapnak) meg. - pl. 
nem tartoznak semmiféle egyházi kö-
zösséghez - akkor bizony értékzavar 
jelentkezik. Ez nem feltétlenül az ő 
hibájuk. Mindannyiónk felelőssége, 
hogy miv é válnak. 
— Ke eke s Anikó, lapunk nevében is 
köszönjük a beszélgetést. 

(Hercegh Mihály) 
Fotó: Árvái 
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Emlékezés a hősökre 
(Elekes István alpolgármester ünnepi beszéde a Hősök napján) 

1914. október 31-ére, halottak napjára a Törökszentmiklós és 
Vidéke helyi újság szerkesztőségi-cikkéből a következőket 
olvashatjuk az első világháború negyedik hónapjában: 

„kinek a gondos keze, kinek a szeretete borítja be az életre és 
hervadásra emlékeztető virágokkal önzetlen szeretet jelével, 
Észak és Dél csataterén, idegen és honi földön nyugvó hőseink 
jeltelen sírjait ki gyújtja fel a frissen hantolt, annyi kincset 
maguk alatt rejtő domboKon a sötétségbe fényt vivő gyertyá-
kat? ...Abban a magasztos pillanatban, melyben nemes véröket 
hullatták a hazáért, egy egész nemzet hatottai lettek. Méltatla-
nok lennénk hozzájuk, érdemtelenek a magyar névre, ha nem 
ismernők, nem teljesítenők kötelességünket, melyet korunk, 
nemzeti hőseink tisztelete ránk ró. Sírjaikat halottak napján 
varázsolja elénk a kötelességérzet és az ott pihenők lelki nyu-
galmát adja meg a jótékonyság gyakorlása..." 

Ezek a gondolatok, ez a kötelességfelhívás hányszor volt ak-
tuális népünk történetében! A lehetőségek között igyekezett 
nemcsak Törökszentmiklós társadalma, de a nemzet egésze is 
mindenkor teljesíteni. Ez a kötelesség 1924-ben állami szinten 
hivatalos lett. Ennek története van. 
Első lépése akkor valósult meg, amikor Ferenc József és kabi-
netje engedélyezte 1849. október 6-a nyilvános emlékezéseit. 
Ugyanakkor belenyugodtak az 1848/49-es honvédhősök em-
lékművének megtűrésébe, állításába. IV. Károly 1917-ben 
viszont egyenesen támogatta - nagy szükség volt rá - a hősök 
emlékének megörökítését szobrok, obeliszkek, emléktáblák 
állítását, hogy ezzel is lendületet adjon a lankadó harckészség-
nek, meg egy kevés gyógyírt a hozzátartozóknak, településkö-
zösségeknek veszteségeikért. Az egyre nagyobb véráldozatot 
adó Törökszentmiklós társadalma, rögvest élni akart a lehető-
séggel. A már idézett újság 1917. február 18-i számában így 
indokolta a közvélemény szándékát: 
„emléket, magasztos emléket kell állítani... melyik még egy 
részről a hazáért megdicsőült vértanújaink neveit időtlen időkig 
emlékezetben tartsa, másrészről fennen hirdesse a nemzet soha 
meg nem szűnő hálája, mely mindegyikőnk szívében kialha-
tatlan lánggal ég, - emlékezet, 
melyik oltára legyen honszerelemnek, hová kegyeletet áldozni 
jár ifjú és öreg egyaránt:' 

Megszületett az elképzelés helyi elhelyezésre, formára, tar-
talmára egyaránt. Az állomás mellett, a virágkertben obeliszket 
terveztek felállítani, melynek tetején márványba faragott 
oroszlán áll, rajta „Pro patria" azaz „A hazáért" felirat, alatta 
valamennyi hős nevének bevésése következett volna. Az elha-
tározást nagv lendülettel követte a kivitelezés részletes megter-
vezése, az anyagi alap megteremtése. Élén a Gazdák Gőzmal-
ma Részvénytársaság és Gróf Almássv Imre akinek mindkét fia 
a fronton - a haditengerészetnél, illetve a huszároknál szolgált. 
Az utóbbi többször meg is sebesült. A háború miatt azonban a 
terv terv maradt, pedig már majdnem együtt volt a pénzalap, 
amit az infláció elértéktelenített. 1924-ben új törvény megho-
zatalát látta szükségesnek a törvényhozás. „Hősök ünnepe" 
napjának megünneplését állami szintre emelték. Ez minden 
településen május utolsó vasárnapján tartatott meg, megyei 
szinten az alispánok, városin a polgármesterek felelősségével. 
Közben a háborút követően számos emlékművet avattak ha-
zánkban, tisztelegve ezzel is a frontokon elesett áldozatok 
emlékének. A Hősök ünnepének törvénybe iktatása, az einlék-
avatások, - így Kuncsorbán éppen ebben az évben, - újabb 
lendületet adtak a helyi törekvéseknek, melyek eredménye az 

előttünk álló szoborkomplexum, és az akkor a községháza 
előterében felállított, márványtáblára vésett hősök névsora, 
amely már nem fért volna esztétikusan az itt álló szobor 
talapzatán, hiszen helyi vonatkozásban a pusztákkal együtt 
mintegy ezer volt az elesettek száma. A „Hősök napjának" 
emlékezése két évtized alatt hagyománnyá vált. Az emlék-
műavatás, e hősök napja a második világháború után az 
egész országban több mint elsorvadt. Csak a szovjet katoná-
ról állítottak emlékművet. Érvényesült a római világban 
szólássá vált „Jaj a legyőzötteknek" normája. A mi hőseink 
még a sírban sem lettek egyenlők. Pedig ők is a hazáért 
harcoltak, sokan mély meggyőződéssel arról, hogy Trianon 
következményeit fel kell számolni. Ezért is sodródtunk a 
második nagy világégésbe. Teljesíteni akarták a történelmi 
Magyarország visszaállítását. A háború véráldozatának 
értelmét, értékeit a történelem folyamata igazolja rövidebb, 
még inkább hosszabb távon. Nekünk magyaroknak a két 
világháború áldozatai Trianont, huszonegy néhány év múl-
va, megduplázott áldozathozatallal súlyosbított békét hoz-
ták A történelem nem a mi szándékainkat hagyta jóvá. 
Ennek ellenére a hősök napján mégis joggal igényelik már-
tírjaink s az utódok a legnagyobb kitüntetésük mellé, a fake-
reszt mellé május utolsó vasárnapi tiszteletadást. Ez adja 
jelenlétünk erkölcsi erejét. A jaltai békeszerződés követ-
kezményeként Európát vasfüggöny osztotta meg. Az új 
helyzetben politikai tendencia volt új értékrend kialakítása. 
Pedig egv-egy7 országnak sikeres történelmi tettei, példás 
intézményei, kiemelkedő politikai vezérei, a nemzeti és 
erkölcsi értelemben jó és nemes hőseinek példája kovácsol-
ják, egyesítik, növelik önbecsülését! Ha ezeket elfeledjük, 
elveszítjük, identitástudatunk hitványul, csekélyesedik. Az 
említett értékekre vigyázni kell, nem csak érdemes. 
A vasfüggöny mögött új, többségében kétes értékű hősök 
születtek. A majd fél évszázad következményeként pozitív 
példaértékeink bizonytalanná váltak, feledés sorsára jutot-
tak, s ez különösen most. mikor ünnepelhetjük, úgy mintegy 
évtizede a Hősöket, megoszt bennünket sokminden más 
mellett, de nem kevesen bele is segítenek ebbe az értékkava-
rodásba. Igen, ez a valóság, ebből ki kell lábalni s a sok 
időszakos érték közül az időtállókat vissza kell állítani. A 
magyar katonát a vitéz, a bajtárs szavak jellemezték mindig. 
A bajtársi összefogásban tudtak csak a honfoglalók, l. And-
rás könnyűlovas serege, Szent László harcosai. IV. Béla 
honvédői. Mátyás és fekete serege. Esze Tamás talpasai, az 
1848/49-es szabadságharcosok, majd utódaik Doberdónál. 
Isonzónál, a Don kanyarban, 1956 hősei elsősorban a fővá-
rosban a nemzeti értékekért hősként harcolni, életeket ál-
dozni. Mint például Izsóid János Károly, akinek neve a 
márványtáblába vésve áll sorstársai névsorában, aki 27 üt-
közetben vett részt, halálát előre sejtette, s utolsó bevetése 
előtt egy megható búcsúzó verset írt. melyet halála után nála 
találtak zubbonyában, melyből idézek két versszakot: 

„Hull a levél a fáról. 
Elköszönök jó anyámtól. 
S meghalok, nincs életemhez remény. 
Pár nap múlva sírban nyugszom Én! 
Áldjon Isten amiért felnevelték 
Hogy hazánkért ily fájdalmat szenvedtél. 
Imát mondj érettem árva fiadért. 
Aki hősi halált halt a magyarhazáért." 
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Ma szeretnénk hogy ne csak katonáink legyenek honvédek, de 
minden magyar vitézül, hősként álljon helyt ne a fronton, ha-
nem ahová rendelte a sors. s társ. segítő legyen minden bajba-
jutott magyar számára. Legyenek új hősök a régieket követve a 
nemzeti értékek védelmében, mint az egészen közelmúltban 
sokan a Tiszai árvíz elleni v édekezés idején. Könnyebb szívvel 
állítunk emléktáblát nekik róluk mint a hősi halottakról. 
Elhunyt szeretteinkre emlékezni, cselekedeteiket felidézni szép 

és kegyeletes tett. hiszen ezekre, akik valaha értünk csalá-
dunkért dolgoztak áldozatot hoztak mindig szeretettel em-
lékezünk. elmúlásukat fájlaljuk. Hát még a nemzet hőseire! 
Ezt a célt szolgálják örök mementóként az első a második 
világháború és 1956 hőseinek emelt emlékművek, ezt szol-
gálja a Hősök napja emlékezés, s ezért hajtunk fejet Török-
szent-miklós hőseire is emlékezve a mai napon egyenként és 
összességükben. 

TALLÓZÓ 
A 2000. évi agrártámogatási rendszerben lényeges módo-
sítások történtek, melyek érintették az agrártámogatások 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. 
(XII. 22.) Korm. Rendeletet és a mezőgazdasági termelők 
agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgál-
tatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 
30.) Komi. rendeletet. Ezenkívül az agrártámogatások 
igénybevételének részletes szabályairól az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően a földművelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter új rendeletet hirdetett meg 6/2000. (II. 
26.) számon. E rendeletmódosítások az elmúlt év tapasz-
talatait figyelembe véve hosszú előkészítő munka után 
jelentek meg. s olyan lényeges kérdéseket érintettek, ame-
lyek a termelők számára könnyebbé és gördülékenyebbé 
teszik a támogatások igénybevételét. Az agrártámogatási 
rendszer 2000. évi változásairól részletesen olvashat a 
Házi Jogtanácsadó 2000. május. 34. p. 
A szabálysértésről szóló 1968. évi I. törvényt felváltó új. 
1999. évi LXIX. törvényt az országgyűlés 1999. június 15-
én fogadta el, a Magyar Közlöny 1999. évi 57. számában 
hirdették ki, s 2000. Március l-jén lépett hatályba; rendel-
kezéseit a hatálybalépését követően kell alkalmazni. Az új 
szabálysértési törvényről, valamint arról, hogy mit 
értünk szabálysértés alatt, melyek a szabálysértési jog 
forrásai, mennyiben bővült a törvényben meghatáro-
zott szabálysértések köre, - ezekre és hasonló kérdésekre 
kaphatunk választ a Házi Jogtanácsadó 2000. májusi 
számában a 2. oldalon. 
Sokáig csak hisztinek tartották, mára azonban kiderült, 
hogy a harmadik évezredben hazánkban a becslések szerint 
már egy-másfél millió ember szenved allergiában, és 
évente 10-15 százalékkal emelkedik az új betegek száma. 
Az allergia egyik legkellemetlenebb, évről évre visszatérő, 
sokak esetében szezonális betegség, melynek tünetei, a 
tapasztalatok szerint egyre súlyosbodnak. A kutatók bizo-
nyosra veszik, hogy az allergiás megbetegedések terjedése 
nem a diagnosztika javulásának következménye, hanem 
világtendencia. Az idén agresszívabbak a tünetek, mint az 
elmúlt évben. A pollennaptárral illusztrált cikket a Ma-
gyar Nemzet 2000. május 18-i számának 4. oldalán ol-
vashatja részletesen = Évente tizenöt százalékkal több 
allergiás beteg cím alatt. 
Milliárdok maradhatnak meg az előzetesen tervezetthez 
képest a gyedre szánt keretből, s a szakemberek szerint 
ebben komoly szerepe van annak, hogy a szülők még nem 
tanulták meg a gyed szabályait. Sok ezren lehetnek, akik 
nem tudják, milyendöntéseket kell meghozniuk, hogy jo-
gosultak legyenek később az ellátásra. A Magyar Nemzet 
összeállítása azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy jár-

e gyed a munkanélküli segélyen lévőknek, vagy azoknak, 
akik nagy obb gyermekükkel gyesen vannak otthon. A 
cikkből kiderül, hogy a gy ed szabályai rendkívül bonyo-
lultak, és nagyon sok múlik a részleteken. Ezekről a rész-
letekről olvashat egy egész oldalas összeállítást a Gyed -
gyesen lévőknek igen, főállású anyáknak nem = Ma-
gyar Nemzet 2000. május 19.18. p. 
A magyar középiskolák eredményes oktatómunkája, annak 
változása nyomon követhető diákjaik felvételi szereplésé-
ből. A sorrend az iskolaválasztás időszakában a szülők 
számára is irányadó lehet. A most lezáailt vizsgálat az 
egyes iskolák megítélésén túl lehetővé teszi következteté-
sek levonását, a magyar középfokú oktatás fejlődési irány-
zataira nézve is. Összehasonlíthatók a megyék, a település, 
- illetőleg iskolatípusok és az iskolafenntartó szervezetek 
is. Minderről részletesen olvashat a Középiskolai oktatás 
a felsőoktatási feltételek tükrében = Magyar Nemzet 
2000. május 27. 5. p. 
Az ár- és belvízkárosultak hamarosan jogosultak lesznek a 
kiemelt támogatású, vagyis a legfeljebb 8 százalékos hitel 
felvételére. Ez az egyetlen biztos pontja az otthonteremtési 
támogatások kiterjesztésének. Egyelőre azt tudni, hogy 
jövőre valószínűleg nagyobb változásokra lehet számítani. 
Több javaslat is született az otthonteremtési kedvezmé-
nyek továbbfejlesztésére. Részletesen a Lakásprogram: 
előnyben a vízkárosultak = Népszabadság 2000. május 
16.15. p. 
Észak Alföld - régiós közkép. A Népszabadság 2000. 
május 16-i számának e rovatában részletesen olvashat 
arról, hogy - Erősítik a szolnoki gátrendszert. Az újság-
ban részletes beszámolót olvashatnak Jubileumi aranyla-
kodalmak címmel arról a ritkaság számba menő rendez-
vényről, melynek mottója a következő mondat is lehetett 
volna: „Lakodalom van a mi utcánkban'*. A cikkből kide-
rül, hogyr a város millennium ünnepségsorozatának része-
ként nyolc házaspár tartotta aranylakodalmát 
Törökszentmiklóson. További részletek Pozsonyi István 
írásából a 32. oldalon. 
A kormány a lakástámogatási kedv ezmények kibővítéséről 
döntött. Július l-jétől valamennyi házaspár vagy gyerme-
két egyedül nevelő szülő új lakás vásárlása vagy építése 
esetén nyolc- helyett tízmillió forintos hitelt vehet fel 
nyolc százalékos kamatra. A kedvezményt nemcsak az 
első közös, hanem minden új lakásnál igénybe lehet venni. 
Az új lakások után illetéket sem kell fizetni. A Kibővítik a 
lakástámogatási rendszert = Népszabadság 2000. május 
24. 1. p. (folytatás a 4. oldalon) 

Polgár László né 
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A piacvesztés ellenére az ÁFÉSZ tavaly is eredményesen működött 
Május 20-án tartotta a Törökszentmiklós és Vidéki ÁFÉSZ szokásos évi kül-

döttgyűlését, ahol értékelték az elmúlt évet és jóváhagyták az idei tervszámo-
kat Az Igazgatóság nevében Mász Imre elnök terjesztette elő a beszámolót, 
melynek fontos eleme, hogy a várt és korábban is jelzett kiélezett piaci viszo-
nyok közepette a szövetkezet talpon van: a bolti kereskedelem és a péküzem 
eredményei elmaradtak a tervektől, míg a többi ágazat teljesítette azt. az 
ÁFÉSZ gazdaságilag, pénzügyileg stabil, tavalyi nyeresége alig maradt el a 
korábbi évekétől. 

A szövetkezet jelenleg 1933 tagot 
számlál, miután 34 fővel csökkent. A 
tagi kedvezményekre, juttatásokra 5.3 
millió forintot fordítottak. A vagyon 
nettó értéke növekedett, mert 46 tagtól 
és 215 nem tagtól visszavásárolták az 
üzletrészt. A bruttó árbevétel - 1.53 md 
forint - több, mint az előző évi. Az 
adózás előtti eredmény 4,55 millió fo-
rint, amely a tervezettnél kisebb. Fej-
lesztésre több jutott a tervben foglaltnál: 
a többletet pályázaton nyerte a szövet-
kezet. A prémium nélküli keretek az 
érdekeltségi elv alapján - ágazatonként 
és egységenként is differenciálta - 13.5 

%-kal nőttek. Az ÁFÉSZ pontosan 
teljesítette az állammal, a TB-vel, a 
szállítókkal, az érdekképviseleti szer-
vekkel és az önkormányzatokkal szem-
beni kötelezettségeket. 

A bolti kereskedelem feltételei tovább 
romlottak: a kiesett városi és községi 
forgalmat a szolnoki Vár ABC 162 
milliós árbevétele pótolta. Módosult a 
forgalom szerkezete, ugyanis nőtt a 
frissáruk és az iparcikkek részaránya. 
Jól működik az akciós rendszer, mert az 
élelmiszerek és a napi cikkek forgalmá-
nak 40 %-át ez teszi ki. A készletgaz-
dálkodás továbbra is gond. amely ked-

vezőtlenül hatott a pénzügyi helyzetre. 
A vendéglátás a korábbi éveknek 

megfelelően működött. 
A 19 bérleményes egység árbevétele 

jobb a tavalyinál. 
A péküzem deficittel zárta az évet. a 

termékek egyenletes jó minőségét nem 
tudta biztosítani. 

A cukrászüzem bevétele többszöröse a 
tervezettnek: a saját bolthálózat igé-
nyeinek kielégítése mellett külső meg-
rendelőknek is szállított. 

Az ipari tevékenység kedvezően ala-
kult, mert a piaci munkájuk dinamikus 
volt, vállalkozói tevékenységük fejlő-
dött, s a pályázatokon eredményesen 
vettek részt. Különösen a kivitelező 
részleg működött megbízhatóan, mert 
árbevételük 27 %-kal haladta meg az 
előző évit. 

Az idei évre a küldöttgyűlés a piaci 
pozíciók megőrzését, a bolti kereskede-
lemben a piacvesztés megállítását tűzte 

Az elnökség.. 

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

rnfmwÁjm.nw* A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei a * ™ 
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja: 

Vállalunk: Műszaki részlegeink vállalják: 
• villamos motor ők, hegesztő transzformátorok 

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

ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését 
és szerelését 

építőipari kivitelezéseket 
sírkő, síremlék készítési munkákat 
épület-műköves megrendeléseket 
víz-, gáz-, központi fíítés 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 

és a küldöttek 
ki célul. Az árbevétel szerény 
növekedését határozták el 
továbbá a 4,5 millió forintos 
nyereség elérését és az átlag-
keresetek 8-10%-os fejleszté-
sét. 

A küldöttgyűlés személyi 
kérdésekben is döntött: miután 
Mász Imre elnök elérte a 
nyugdíjazási korhatárt, ezzel a 
lehetőséggel élni kívánt, s a 
jövőre esedékes választásig 
Sziráki Imre elnökhelyettest 
bízták meg az elnöki teendők 
ellátásával. A leköszönő elnök 
a Szövetkezeti Életút - a 
szakma legmagasabb kitünte-
tésében részesült. Kelemen 
Miklósné nyugdíjas főköny-
velő pedig Szövetkezeti Ér-
deméremben. 
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A Petőfi Lakásszövetkezet küldött-közgyűlése 
Május 15-én tartotta szokásos éves közgyűlését a több mint 1000 lakást számláló 
szövetkezet. A küldöttek hallhatták a tavalyi év gazdálkodásáról készített részletes 
beszámolót és az idei tervszámokat. Az igazgatóság beszámolóját Deák Ferenc 
elnök ismertette. A közgy űlésen jelen voltak a képviselőtestület meghívott tagjai: 
Váradi Lászlóné, Serfőző István és Sülve Attila. 

Az elnöki beszámoló megállapította, különbség elszámolása. A Vízmű az órák 
hogy 1999-ben is takarékosan gazdálko-
dott a szövetkezet: a befizetett összegek-
ből sikerült fedezni a kiadásokat. Az üze-
melési költségek közel 19 millió forintot 
igényeltek, melynek legnagyobb tétele -
5,5 millió forint - a szemétszállítás és 
kéményseprés együttese. A felújítási 
alapban 30 millió forint van a szövetkezet 
használatában. A gondnoksági költségek 
összege 4,7 millió volt. mely három fővel 
látja el az ügyvitelt. A 10 %-os bérfej-
lesztésük mellett az épület külseje és belső 
része megcsinosodott, bútorok beszerzésé-
re került sor, továbbá - mely nagyon 
időszerű volt - számítógépet kapott az 
iroda. Deák Ferenc elnök a közgyűlés 
nevében megköszönte Kohlné 'lakos Ilona 
munkáját, aki nyugdíjba vonul. 

A beszámoló foglalkozott a különböző, 
lakásszövetkezetet érintő bírósági ügyek-
kel: korábban derült fény a Kossuth L. út 
123. számú ház süllyedési-ügyére, amely 
jelenleg bírói szakban van, s most kerül 
sor a második tárgyalásra: az igazságügyi 
szakértői vélemény és a körülmények a 
szövetkezet számára reménvkeltőek. 

Sajnos sok a lakók, tulajdonosok között 
a hátralékosok száma: a múlt év végén 
161 főt tartottak nyilván, 1,4 millió forint-
összegben - néhány esetben bírósági 
végrehajtást is foganatosítani kellett. 

A szükséges felújításokat, karbantartá-
sokat - a lakógyűlések határozatainak 
megfelelően - az igazgatóság és a gond-
nokság elvégeztette. 

A vízdíj 2000. január 1-től 309 Ft/m3 

lett. Egyre több tulajdonos szereltet a 
lakásba almérőket, ezzel együtt továbbra 
is vitára ad okot a fő- és almérők közötti 

hitelesítésében, a pontos leolvasásban nem 
igazán partner, ráérősen, lassan reagál. A 
törvény és a Kormányrendelet a szolgál-
tatót védi, így csak hosszú alkudozásokkal 
lehet eredményi elemi. 

Az épületek érintés- és villámvédelmi 
felülvizsgálatait a lakásszövetkezet beter-
vezte, amely ebben az évben lesz esedé-
kes. Tavaly egy épületben volt meghibá-
sodás, s a tulajdonosok hiába hívták a 
TITASZ illetékeseit: miután a zavart az 
épületen belül észlelték, nem nyúltak 
hozzá. A nem szolgáltatói magatartás előtt 
a szövetkezet is értetlenül állt. 

A szemétszállítás az elmúlt évig a meg-
szokott rend szerint bonyolódott. Az idén 
a kommunális adó bevezetésével módo-
sult: a szállítási díj 350 Ft/hó/lakás lett. A 
konténerek bérleti díja 170 Ft/hó/lakás 
lett. A tetemes növekedés okán a szövet-
kezet vezetősége eljárt a Polgármesteri 
Hivatal illetékeseinél: örömmel jelezhette 
a beszámoló, hogy a rendelet módosításá-
val ez 75 forintra mérséklődött (tavaly 58-
62 Ft között volt). 

A szövetkezet és a biztosító-társaságok 
között jó a kapcsolat, bár olykor az ügy-
intézés hosszadalmas. Az előző évben a 
biztosítók 142 ezer forint kárt nem térí-
tettek meg a biztosítások hiánya, a fel nem 
deríthető társaságnál kötött szerződések és 
egyéb okok miatt. Az elnöki beszámoló 
felhívta a figyelmet a Társasházi Lakás-
biztosításra, mely előnyös lenne a közös 
területeken keletkezett házak lefedésére is. 

A beszámoló elhangzása után a küldöt-
tek szépszámmal szóltak a legkülönbö-
zőbb témákban: ígv többek között a Fáy 
lakótelepről észrevételezték, hogy a sze-

méttároló konténereket a boltok, kocsmák 
telehordják hulladékkal, s közben a lakók 
fizetnek érte. Kötelezni kell az illetéke-
seknek, hogy a konténervásárlása, vagy 
bérlése legyen mindenki számára kötele-
ző, s azt ellenőrizzék is. Ugyancsak erről a 
lakótelepről jelezték, hogy hiába van 
kitéve a „Pihenő övezet" tábla, ezt a moto-
rosok, autósok figyelmen kívül hagyják: 
gyorsan hajtanak, túráztatják a járműve-
ket, stb. Ugyanitt gond van az italboltok, 
szórakozóhelyek zajszintjével is: éjjel a 
lakók nem tudnak pihenni. Szükséges 
lenne a zárórát ellenőriztetni. Nem meg-
nyugtató az sem, hogy a sarkon lévő fod-
rász-kozmetika vendégei jármüveikkel 
elállják a járdát, s a babakocsikkal nem 
lehet elférni. 

Egy másik hozzászóló a Táncsics lakó-
telepről azt észrevételezte hogy a parko-
lóba éjszakánként autóbusz parkírozik, s 
rendszeresen túráztatja a járművét, ami 
zavarja az ott lakók pihenését. 

Egy következő hozzászóló a lakótelepek 
rendetlenségére hívta fel a figyelmet. 

Serfőző István képviselő elmondta, hogy 
az éjszakai nyugalom zavarása ügyében és 
egyebekben nem olyan tökéletes a rendőr-
ség munkája, ahogyan azt a hivatalos 
beszámolók tükrözik. Javasolta, hogy 
képviselőtestületi-üléseken, amelyek 
nyilvánosak, a lakásszövetkezet képvise-
lője is legyen jelen, s akkor a szavát is 
hallathatná. 

Váradi Lászlóné képviselő felajánlotta, 
hogy ha szükséges, kérhetnek segítséget 
egy-egy anyagi gond megoldásában, mi-
után van 450 ezer forint képviselői kerete. 

Deák Ferenc elnök a kritikával, észre-
vételekkel egyetértett: egy-egy gond meg-
oldására javaslattal is szolgált, továbbá a 
hatáskörön túliakat az illetékes fórumra 
viszi. 

(H. M.) 

MILLENNIUMI GYERMEKNAP A KÖLCSEYBEN EKNAP A KÖLCSEYBEN 
Se vége, se hossza a millenniumi rendezvényeknek. Minden héten 
több gazdag programból válogathatnak a szórakozni vágyó gyere-
kek, felnőttek egyaránt. 
A Kölcsey Altalános Iskola is szerette volna emlékezetessé tenni 
diákjai számára az idei gyermeknapot. 
Május 25-én az Ipolyi téri épület udvarán az alsósok palackot ástak 
el, mely tartalmazta az idén ebben az épületben tanulók és dolgo-
zók névsorát. A palackot két országos versenyen szépen szereplő 
gyerek (Csiffó Adriána - országos szavalóversenyen 4. h. és 
Kontos János országos birkózó verseny I. h.) engedte le a mélybe. 
Másnap egész napos program várta az alsósokat. A közel 400 
gyerek és felnőtt reggel 7 autóbuszon indult Ópusztaszerre, hogy 
megtekintse a Fesztv-körképet és egynütt tölthesse a gyereknapot. A 
kirándulás remekül sikerült, kicsi-nagy egyaránt jól érezte magát. 
Minden korosztály megtalálta a neki legjobban tetsző, az őt leg-
jobban érdeklő programot, mely óriási élmény volt. 
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Munkaügyi Híradó 
A Kormány a foglalkoztatáspolitikát a gazdaságpolitika 

részeként értelmezi, emiek megfelelően a foglalkoztatáspoli-
tika irányelveit azokhoz a súlyponti elemekhez kapcsolja, 
amelyek az ország gazdaságpolitikájában, ill. annak megvaló-
sításában a legfontosabb prioritásokat jelentik. Ezt tükrözi 
vissza a minisztériumok strukturális átszervezése is. amely-
nek keretében a foglalkoztatási feladatokat, a munkaügyi 
szervezetet, a gazdasági minisztériumhoz csatolták július 1-
től. Ebből következően valószínűleg további változások vár-
hatók a munkaügyi tevékenységek súlyponti feladataiban, 
munkamódszereiben és célkitűzéseiben. A változtatások egy-
részt az EU-nak megfelelés, másrészt pedig a gazdaságpoliti-
kai célok eredményesebb, hatékonyabb megvalósítására ho-
zott politikai döntés magyarázza. 

A Kormány 1040/2000 (V. 31.). határozatában a munka-
erő-piaci helyzetről, a foglalkoztatáspolitikai irányelvekről és 
az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szól. Az 
alábbiakban ezekből mutatunk be egy összefoglalót. 

A foglalkoztatáspolitika középtávú stratégiai feladatai, 
céljai: 

1. Az első a foglalkoztatottság bővítése, hosszabb távon -
az EU által kitűzött célnak megfelelően- a teljes foglalkozta-
tottság lehetőségeinek biztosítása. 

A foglalkoztatási helyzetben 1998. óta határozott javulás 
érezhető. Ebben az évben a munkanélküliek száma éves át-
lagban 313 ezer fő volt, 36 ezerrel kevesebb, mint az előző 
évben. Ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 51,6 ezer fővel 
növekedett. A munkanélküliségi ráta a KSH mérési módsze-
rei szerint (amely megegyezik a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) ajánlott mérési módszerével) '97 évi 8,7 %-
ról '98 átlagában 7,8%-ra mérséklődött, különösen a II. félév-
ben. A tavalyi évben a foglalkoztatottak száma 3 millió 811 
ezerre nőtt, ami 3,1 %-os, azaz 114 ezer fős növekedést jelent. 
Ezzel mind a foglalkoztatottak száma, mind a 15-64 éves 
népességre számított foglalkoztatási arány újra elérte a '93. 
évi szintet. 

A munkanélküliek '99. évi átlaga 285 ezer fő volt, 7 %-os 
aránnyal, amely az EU 9,2 %-os arányához képest kedvező. 
Ez a kedvező kép több területen negatív elemeket is hordoz, 
így például hazánkban nagyon alacsony a foglalkoztatottak 
aránya, a munkavállalási korú népességen belül. A 15-64 éves 
korosztályokban a hazai 55,7 %-hoz képest az EU tagorszá-
gaiban ez 61,1 %. Nálunk a munkanélküliek között igen ma-
gas (több mint 50 %) a tartósan elhelyezkedni nem tudók 
aránya. Az országos munkanélküliségi mutatón belül azonban 
egyes térségekben jelentős különbségek vannak, a nagyon 
magastól a természetesen alacsony értékig. Magyarországon a 
demográfiai mutatók szerint a következő években növekvő 
számban kerülnek ki fiatalok az iskolákból, akik növelik a 
munkát keresők számát. Továbbá még az is hazai jelenség, 
hogy nem egyszerűen a munkanélküliek számát kell csök-
kenteni, hanem olyan tömegeknek a munka világába történő 
visszavezetése a feladat, akik képzettségük, egészség-
ügyi/szociális problémájuk miatt, vagy csak könnyen elérhető 
munkahelyek hiányában ellátásukat kimerítve hagyták el már 
évek óta a munkaerőpiacot. 

A 2000. évi cél az, hogy 1-1,5 %-al azaz 40-60 ezer fővel 
növekedjen a foglalkoztatottak száma. Ezt hívatottak segíteni 
a közgazdasági szabályozások fejlesztése, és a direkt módsze-
rek, mint az infrastrukturális építési programok beindítása, 
befektetés-ösztönzés, munkahely teremtés támogatása. 

2. A második cél az inaktivitás tendenciájának visszafor-
dítása a társadalomban. Mint ismeretes az utóbbi 10 évben 
megemelkedett a munkavállalási korú népesség különféle 
rendszeres szociális, társadalombiztosítási ellátásokba, nyug-
díjba áramlása, amely ugyan csökkenti a munkanélküliek 
számát, a másik oldalról viszont a társadalmilag nagyon fon-
tos tevékenységekbe bevonható munkaerőbázis számát is 
csökkenti. Azaz kevesebben termelik meg a társadalmi mű-
ködéshez fontos anyagi, szellemi javakat, ugyanakkor többen 
veszik igénybe az állami gondoskodást. 

Az utóbbi időben a gazdaságilag inaktív népesség száma 
ugyan mérséklődött, ennek ellenére a 15-54 éves nők, ill. 15-
59 éves férfiak 30%-a, mintegy 2 millió 23 ezer fő nem volt 
jelen a munkaerőpiacon '99-ben. Az inaktívak számának 
csökkenésében valószínűleg szerepet játszott a nyugdíjkor-
határ megemelése is. A további csökkenés a népesség egész-
ségi/szociális állapotának javulásával, biztosabb megélhetést 
nyújtó, rugalmas munkahelyek számának jelentős bővülésétől 
várható. 

3. A harmadik stratégiai cél a munkanélküliség jellegének 
megváltoztatása. Tehát az, hogy lényegesen csökkenjen a 
munkanélküliek között a hosszú ideje tartósan munka nélkül 
levők száma. Ugyanis minél régebben áll fenn ez az állapot, 
annál nehezebb az újra munkába állás. Meg kell változtatni a 
munkanélküliségi jellemzőket abban is, hogy amíg az egyes 
gazdasági ágazatokban jelentős munkaerő szabadul fel, addig 
más ágazatok munkaerő hiánnyal állnak szemben. A felsza-
baduló munkaerő konvertálása, átirányítása azért fontos, hogy 
a gazdaság egészét tekintve, ne legyenek többen munka nél-
kül, mint amennyi munkaerőre az adott időszakban ténylege-
sen nincs szükség. 

Hasonlóan a munkanélküliség tömeges állandósult for-
máját is át kell változtatni a gazdaság mozgását rugalmasan 
követő munkanélküliségi formára. Ez alapvetően nem a mun-
kanélküliek számát csökkenti, hanem munkába állási lehető-
ségek gyakoriságának növekedésével a mozdulatlan, hosszú 
idejű munkanélküli állapotot tördeli meg, ezzel akadályozva 
meg a munkától való végleges eltávolodást. 

4. A foglalkoztatottak alkalmazkodóképességének és a 
vállalkozások versenyképességének javítására irányuló törek-
vések támogatása a negyedik cél. Amikor a munkanélküliség-
ről beszélünk, abba nem csak a gazdasági, hanem a munka-
vállalói tényezőket is bele kell érteni. Fontos, hogy a ma 
munkavállalója többirányú ismeretekkel, képzettséggel meg-
felelő motivációval rendelkezzen, hogy meg tudjon felelni az 
új ismeretek befogadásának, a gyorsan változó, eredményori-
entált munkaadói elvárásoknak. Ugyancsak fontos, hogy 
képesek legyenek a munkavállalók a szükség szerinti, lehető-
ség szerinti munkahely-változtatásra, a hatékony munkahely-
keresésre, az esetleges több egymás melletti keresőtevékeny-
ségek folytatására. 

Másfelől a gazdaságnak, a vállalkozásoknak is meg kell 
felelni, nem csak a piac, hanem a munkavállalói elvárásoknak 
is. Egyrészt olyan versenyképességet, fejlődőképességet kell 
produkálni, amely egyfajta vállalkozói stabilitást, növekedést, 
ezen keresztül munkahely megtartást, -bővítést eredményez. 
Másrészt az alkalmazottaik számára elfogadható jövedelmet, 
munkafeltételeket, továbbképzést, fizikai és szellemi meg-
újulási lehetőségeket, belátható ideig perspektívát, önmegva-
lósítást nyújthat. 

5. A munkaerőpiaci egyenlőtlenségek mérséklésének célja 
nem kevésbé fontos az előzőeknél. Földrajzi értelemben az 
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elmaradott térségek felzárkóztatása a gazdaságban és a fog-
lalkoztatásban minőségi változást jelent, megakadályozva az 
első és második szintű gazdaság és társadalom kialakulását, 
továbbélését. A népességen belül pedig azt jelenti, hogy fel 
kell számolni a különféle szempontból hátrányos különbsége-
ket előidéző okokat. így a fiatalok munkába állását, a nők 
esélyegyenlőségét biztosítani kell, a roma népcsoport az ala-
csony iskolai végzettségűek hátrányait, a megváltozott mun-

kaképességűek. az idősebb kom munkavállalók vagy a kiste-
lepüléseken és a munkaerő túlkínálattal rendelkező térségek-
ben élők munkavállalási gondjait enyhíteni, a mobilitásukat 
pedig növelni kell. 

Hevesi Tóth Ferenc 
kirendeltség-vezető 

Találkozó az országgyűlési képviselő és a civil szervezetek között 
Herbály Imre országgyűlési képviselő 
kötetlen beszélgetésre hívta meg váro-
sunk civil szervezeteinek képviselőit. A 
beszélgetés célja az volt, hogy kölcsönö-
sen megismerkedjünk egymással, képvi-
selői munkájával, a civil szervezetek 
képviselői pedig szóljanak eredményeik-
ről, gondjaikról. 
A közel három és fél órás beszélgetés 
mindkét félnek hasznos volt. Bepillan-
tást nyerhettünk képviselő úr felelős-
ségteljes munkájába. Örömmel hallot-

tuk, hogy szívesen segített és segít azok-
nak az alapítványoknak, egyesületeknek, 
akik problémáikkal megkeresik őt. 
A civil szervezetek jelen lévő képviselői 
(szinte valamennyien ott voltak) bemu-
tatták az alapítványukat, elért eredmé-
nyeiket, és talán legtöbbet a gondjaikról 
beszéltek. 
A beszélgetés során többen felvetették, 
hogy jó lett volna, ha erre az alkalomra a 
város vezetőit (vagy közülük valakit) is 
meghívják, akik az elhangzottakat to-

vábbíthatnák a megfelelő fórumra. 
Képviselő úr szerint viszont akkor 
talán nem mindenki szólt volna ilyen 
bátran, nyíltan a gondokról. Szerintem 
azonban akkor is lettünk volna néhá-
nyan, akik őszintén feltárjuk gondjain-
kat, amely főképp az anyagiak hiányá-
ból adódik. 
Úgy gondolom, napjainkban senkinek 
nem szabad megharagudnia a másikra, 
mert az őszinte véleményt mond, fő-
ként ha nem egyéni érdekből teszi. 
Képviselő úr összefoglalójában ki-
emelte, hogy fontosnak tartja a civil 
szervezetek létét, úgy érzi szükség van 
rájuk. Ezért az országgyűlésben, a 
törvényelőkészítő munka során, a civil 
szervezeti formát érintő kérdésekben 
erősíti azok fennmaradását. Lehetősé-
geihez képest a továbbiakban is segíti 
az alapítványi pályázatok érvényesülé-
sét. Segítségünkre lesz abban is, hogy 
az elhangzottakról tájékoztatja váro-
sunk vezetőségét is. 
A házigazda és a meghívottak egyaránt 
eredményesnek ítélték az együtt töltött 
délutánt. 
Reméljük városunk vezetői is találnak 
arra módot és időt - a múlt évihez 
hasonlóan - hogy fórumot rendezzenek 
a gondok, problémák meghallgatására, 
s találnak lehetőséget megoldásukra. 
Lapunk eddig csak a városban működő 
alapítványok eredményeiről írt. Jó 
lenne szólni néha a szép munka, a jól 
sikerült rendezvényről szóló beszámo-
lók mellett a gondokról is. Ezt azért 
vetem föl, mert talán a város vezetősé-
ge, képviselő-testülete nem ismeri 
teljes mélységéig a civil szervezetek 
eredményeit, a gondjaikról nem is 
beszélve. Szerkesztőségünk szeretne 
lehetőséget adni mindenki számára, 
hogy az újság hasábjain beszámolhas-
son munkájáról, felvethesse problémá-
it. 
Herbály Imre képviselő úrnak köszön-
jük a lehetőséget, a segítő szándékot. 

Kovács István 
az újság alapítvány elnöke 

„Önökkel, Önökért a biztos jövőért!" 
: A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetünk újabb takarékszö-
vetkezeti kirendeltséget nyit Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 123. szám 

i alatt (volt Állami Biztosító épülete) 
¡ Az egység átadását május hónapra tervezzük 
| Mindkét takarékszövetkezeti kirendeltségünkön ajánljuk pénzügyi szolgálta-
; tásainkat, minden kedves ügyfelünknek és leendő ügyfelünknek. 

I Betétgyűjtési lehetőségek: 
| • hagyományos takarékbetét, 
| • Takarékszelvény, Matrac betétjegy, Kamatjegy, 
| • SZUMMA diszkontbetét, 
| • életciklus betétek, 
i • lakossági folyószámla betét, 
i • vállalkozói bankszámla betét. 

I Hitelnyújtás: 
i • személyi hitelek, áruvásárlási, gépkocsi vásárlási hitelek, 
| • nem támogatott, támogatott lakáshitelek, 
| • mezőgazdasági termelői hitel, 
| • kis- és középvállalkozók eszközfinanszírozási és beruházási hitelei, folyó-
| számla hitel, 
I • lakossági folyószámla hitel. 

! Számlavezetés: 
; • vállalkozások bankszámláinak, magánszemélyek lakossági folyószámla ve-
: zetése. 
; Egyéb szolgáltatások: 
i • biztosítások kötése, Fundamenta Lakáselőtakarékossági betétek. 

„Bízzon bennünk, mi is bízunk Önben!" 
Pataki Lászlóné ügyvezető igazgató 

Fegyvernek és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet 
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Rendőrségi hírek 
Május 18-án jelezték Fegyvernekről. hogy az éjszakai órákban a Magyar 
Vendéglő parkolójában várakozó szlovák rendszámú kamion ablakát isme-
retlen elkövető betörte, s az utastérből 2570 német márkát, a jármű tankjából 
pedig gázolajat lopott. A lopással okozott kár 330 ezer forint. 

Május 22-én az egyik belterületi szórakozóhely esett a betörők áldozatául: a 
söröző ablakát betörték, s a kiszolgáló helyiségből a lemezkazettát - 15 ezer 
forinttal - és a tulajdonos cégbélyegzőjét elvitték. 

Ugyanezen a napon a Fáy-lakótelepen a délelőtti órákban (!) ismeretlen 
elkövető az egyik lakás bejárati ajtajának zárját letörve, bejutott a lakásba, 
ahonnan 50 márkát lopott el. 
Az ilyen és hasonló ügyekben, illetve az igen kellemetlen esetek elkerülése 
érdekében kéri a rendőrség a lakosok segítségét. A bűncselekmények elkö-
vetőinek felkutatásában komoly segítséget jelentene, ha nagyobb figyelmet 
fordítanának az állampolgárok a lakókörnyezetükben megjelenő idegenekre: 
különösen azokra, akik a legkülönbözőbb indokkal lakásokba becsengetnek. 
Segítség továbbá az is, ha az illetéktelennek tűnő személyeket alaposan meg-
figyelik. tudnak róla személyleírást adni. az esetlegesen használt jármű ható-
sági jelzését felírják. Az információ vételére a kapitányság 390-007-es és a 
390-010-es telefonszáma mindig rendelkezésre áll. 

Szintén 22-én a délelőtti órákban a város belterületén történt személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset. A Petőfi úton a Bethlen út irányába haladó 
kerékpáros a 46-os úthoz érve rákanyarodott, majd azon 20 métert haladva 
hirtelen körültekintés nélkül megfordult járművével. A szabálytalankodó 
kerékpárost a vele azonos irányba haladó személygépkocsi vezetője már nem 
tudta kikerülni és összeütköztek: a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérü-
lést szenvedett. A vétlen autós járművében 150 ezer forint kár keletkezett. 

Május 25-re virradóra ismeretlen tettesek a Tisza II. főcsatorna mentén el-
helyezett légvezetéket közel 600 méteren levágták és eltulajdonították. A kár 
tetemes, 700 ezer forint. 

<V)> 
Május 27-én éjfél tájékában egy Fegyvernek belterületén közlekedő segéd-
motoros a villanyoszlopnak ütközött és 8 napon túl gyógyuló sérülést szen-
vedett. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a motor vezetője járművét ittas 
állapotban vezette. 

Ugyanezen a napon a délutáni órákban szintén Fegyvernek belterületén egy 
kerékpáros irányváltoztatási szándékának jelzése nélkül, közvetlen a mögötte 
haladó - az őt éppen előzni készülő - motorkerékpáros elé kanyarodott: az 
ütközés következtében a kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a kór-
házba szállítást követően életét vesztette. 

Június 2-án virradóra ismeretlen tettes a kerítésen átmászva és az ablakot 
betörve behatolt a Kossuth úton lévő Referencia Kft. kereskedőházába, 
ahonnan egy Szieszta gázkályhát és egy gázpalackot vitt el. A kár értéke 30 
ezer forint. 

Június 5-én a város belterületén reggel.6- és9~ közötti (!) időben történt 
lakásbetörés. Az elkövető a hátsó bejárati ajtót betörve a lakásból 20 ezer 
forint értékben tulajdonított el műszaki és lakásfelszerelési cikkeket. 

Június 7-én a hajnali órákban a városban lévő egyik sörözőt látogatta meg 
ismeretlen tettes. A rácsot lefeszítve, majd az ajtót betörve a szórakozóhely-
ről édességet, dohányárut és italokat vitt el. továbbá a játékgép feltörése után 
a benne lévő készpénzt is magához vette. A tulajdonos kára 67 ezer forint. 

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

A VÁROSI 
BALESETMEGELŐZÉSI 

BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 

A közelgő nyári szünidő fokozott óvatosságra 
int minden közlekedőt. A nyári iskolai szünidő 
a gyerekeknek igazi öröm, a felnőtteknek 
azonban kisebb-nagyobb gondot is okozhat, 
hiszen a legjobb szervezés ellenére is akadnak 
olyan napok, órák. amikor a különböző kor-
osztályú gyermekek felügyelet nélkül marad-
nak. 
Megjelenésük az utakon nagyobb felelősséget 
ró a közlekedés valamennyi résztvevőjére. 
Mindannyiuk érdeke, hogy a gyermekek által 
okozott balesetveszélyes helyzeteket időben 
sikerüljön felismerni és elkerülni, hiszen a 
gyermeket ért balesetek különösen tragikusak. 
A megyében az első öt hónapban 18 gyermek-
baleset történt, melyben 7 gyermek súlyosan. 
11 könnyebben sérült meg. A balesetek közül 
17-et gyermekkorú személy okozott, 6-ot 
gyalogosként, 11 -et kerékpárosként. Főbb 
baleseti ok gyalogosként vigyázatlan, hirtelen, 
körültekintés nélküli lelépés az úttestre (6 
esetben), kerékpárosként az elsőbbségi jog 
meg nem adása (5 esetben). A gyermekbale-
setek fele 16 és 19 óra között történt. 
A balesetek megelőzése érdekében kéljük a 
járművezetőket, hogy azokon a helyeken, ahol 
a gyermekek megjelenésére fokozottabban 
számítani kell (játszóterek, gyermekintézmé-
nyek. gyermektáborok, lakótelepek, strandok, 
stb.) különösen körültekintően közlekedjenek. 
Számítsanak arra, hogy a gyermekek figyel-
metlenül, körültekintés nélkül szándékoznak 
az úttesten áthaladni. Kerékpárral közlekedő 
gyermeket fokozott óvatossággal közelítsék 
meg, számítva annak kaijelzés nélküli, hirtelen 
irányváltoztatására, bizonytalan iránytartására. 
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság kéri a 
szülőket, hogy hívják fel a gyermekek figyel-
mét a gyalogos-. kerékpáros- és 
utasközlekedés legfontosabb szabályaira, (pl. 
álló jármű mögött áthaladás, körültekintés 
nélkül az úttestre lépés stb. veszélyeire.) elle-
nőrizzék le a gyermekük kerékpárjának üzem-
biztonságát, előírásszerű felszereléseinek 
meglétét, működőképességét. 
A gyermekek helyes közlekedésre való nevelé-
séhez alapvető az. hogy a szülő önmaga is 
mutasson ebben példát akár gyalogosan, akár 
járművezetőként közlekedik. 

A NYÁRI SZÜNETBEN IS 
MINDENKINEK BALESETMENTES 

KÖZLEKEDÉST KÍVÁNUNK! 

I arc )si Balesetm ege Iözési Bizo t tság 
Városi Balesetmegelőzési Bizottság 
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Ügyes diákok két keréken 
Május 19-én Szolnokon a Tiszaligeti KRESZ-
parkban a megye általános iskolás diákjai mérték 
össze kerékpáros elméleti tudásukat. Városunkat 
a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata kép-
viselte. 
A színvonalas versenyen Tornyi Tamás, Bozsó 
Balázs, Nagy Beáta és Vadász Gabriella jeles-
kedtek. Ennek jutalmául átvehették a Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság harmadik helyezet-
teknek járó díját és a vele járó oklevelet. A csa-
patból Nagy Beáta, Vadász Gabriella, Bozsó 
Balázs kimagasló teljesítménye elismeréséül 8 
napos balatoni jutalomüdülésen vehet részt. 
Ugyancsak ekkor került megrendezésre a 
segédmotorkerékpáros verseny megyei döntője, 
ahol a Székács Elemér Mezőgazdasági Szak-
középiskola diákja, Magyar Zoltán vett részt. 
Ugyancsak jó eredménnyel a harmadik helyezet-
nek járó díjat vehette át 
Az immár hagyományosnak számító kerékpáros 
és segédmotorkerékpáros versenyen évről-évre 
egyre magasabb színvonalon adnak számot köz-
lekedési és gyakorlati tudásukról az ifjú kereke-
zők. 
Az elért eredményekhez gratulálunk és további 
sikereket kívánunk. 

Városi Balesetmegelőzési Bizottság 
Törökszentmiklós 

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁR! 

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2000. szeptemberétől 

„Állampolgári jogok, lehetőségek a rendőrségi eljárásban" 
című kurzust indít a város közössége számára, mely során a résztvevők 
bepillanthatnak kapitányságunk mindennapi munkájába. 
A kurzusban résztvevőknek alkalmuk nyílik, hogy találkozhassanak a 
kapitányság vezetőjével, a különféle szakágak vezetőivel, módot kapnak 
arra, hogy kérdéseiket feltegyék, illetve ötleteikkel segítséget nyújthatnak 
városunk közrendjének, közbiztonságának megtartásában. 
A kurzuson résztvevők heti két alkalommal hallgathatnak meg előadásokat 
a következő témakörökben: 
- A bizonyítékokkal kapcsolatos technikusi vélemények. 
- A bűncselekmény lezajlásának megállapítása, 
- Az áldozat/tanú teendői, 
- Bírósági rendszer, tanúskodás a bíróságon, 
- Keresés, elfogás, 
- A letartóztatással kapcsolatos törvények, 
- Otthoni erőszak, 
- D.A.D.A. program, 
- Közlekedési tevékenységek, 
- Baleseti nyomozások. 
A kurzus képzést nyújt sok rendőrségi tárgyban, ezért Kapitányságunk azt 
szeretné, ha a résztvevők un. jószolgálati nagykövetei leimének a Török-
szentmiklósi Rendőrkapitányságnak, saját lakókörnyezetüknek, családjuk-
nak a közbiztonság megőrzésében. 

FEJES ZOLTÁN 
Kapitányságvezető 

APAK NAPJA 
Június 15.: az APÁK NAPJA. Az apák megünneplését a századelőn kezdemé-
nyezték az Egyesült Államokban. Magyarországon jó pár évtized után, 1994-
-ben ünnepelték először. 

/Lz a nyugatról jött kezdeményezés sok 
más hóborttal ellentétben nálunk egyál-
talán nem vált divattá, s hogy elteijed-e 
úgy, mint például a Valentin-nap, hát 
őszintén szólva kétlem. 
Nem vagyok feminista, de úgy gondo-
lom, hogy a nők, pontosabban az anyák 
közismerten több időt szentelnek a 
gyermeknevelésre, a családra, nagyobb 
gondot fordítanak az otthonra. S ha 
mindent az ún. „második műszakiban, 

tehát főállású munka mellett végzik, 
akkor még komolyabb a vállukon a 
teher. 
Persze az lenne ideális, ha minden csa-
lád teljes lenne, s mindkét fél egyfor-
mán kivenné részét az említett munkák-
ból, hiszen a gyermeknek mindkét szü-
lőjére egyaránt nagy szüksége van. De 
az is köztudott, hogy Magy arországon is 
egyre több a csonka család a válások 
magas száma miatt 

Horváth Jenq -r Sándor: Levél apukához 

Azt mondta Anyu. hogy te csak egy pár hétre mégy el. 
vidéken vagy. most ott dolgozol. 
Elhittem, és azóta is úgy aludtam én el. 
másnap itt vagy, vajon mit hozol? 
Nem jöttél, csak jött helyetted 
pénz. cukor, ajándék 
cs villannyal hajtott kisvasút. 
Nincsen, aki megjavítsa. 
ha rossz lesz a játck. 
cs nélküled nem örülök úgy... 

Elgondolkoztam azon, milyen érdekes, 
hogy7 a május végi gyermeknap az 
anyák napja és a kevésbé ismert, s még 
kevésbé megtartott apák napja között 
kapott helyet a naptárban. Mintha az 
utód erre is, arra is figyelve, mindkét 
kezét kinyújtva jelezné az igazi családi 
kapcsolatot, az összetartozást. 
Eszembe jutott egy szívbemarkolóan 
szomorkás dal, amely úgy tudom a 60-
as években volt sláger. Ennek a dalnak 
egy megindítóan szép részletével azt 
szeretném bizonyítani, hogy mennyire 
fontosak életünkben az apák is. 

Apuka, gyere haza, szépen kérlek, 
ígérem, hogy jó leszek nagy on. 
Nem verem meg többé a kisöcsémet, 
fogamat szó nélkül megmosom. 
Semmit se hozz nekem, mert más úgysem kell, 
csak te gyere és velünk maradj. 
Ugy e. nem sokat alszom már, s egy reggel 
itt leszel. Csókol kisfiad... 

F. K. I. 
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INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK 
Törökszentmiklós, Autóbusz-állomás Telefon: (56) 390-051 
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Vasúti menetrend 
BUDAPEST - FELÉ 

Vonat Tmiklós- Hová Érkezés Megjegyzés 
száma ról indul ideje 
S 6009 4H Budapest Nyugati Ó22 Naponta 
S 6007 4̂2 Budapest Nyugati 7— Naponta 
6049 Szolnok 6— Hétköznap 
406-1 640 Budapest Nyugati 832 Naponta 
16807 Kőbánya-Kispest 

Keszthelv 
8 " Közi. VI. 17-VIII. 27-ig 

Naponta 
6307 ?34 Budapest Nyugati QlS Naponta 
699 7— Budapest Keleti 

Sopron-Szombathely 
9~ Naponta 

16907 82S Kőbánya-Kispest 
Tapolca 

950 Közi. VI. 17-VI1I. 27-ig 

6127 8— Szolnok g06 Nemközl. VI. 17-VTII. 27-ig 
6207 10— Budapest Nyugati 12— Naponta 
6105 12~ Budapest Nyugati 14— Naponta 
6203 14— Budapest Nyugati 16— Naponta 
6033 15— Szolnok 15 - Naponui 
6103 16— Budapest Nyugati 1811 Naponta 
6223 18— Szolnok 18« Naponta 
16701 19— Záhony-Szeged 19" Közi. VI. 12-ig IX. 10-

XII. 17-ig I. 7-től Vasárnap 
16301 19 - Budapest Nyugati 2 1 - Csak vasárnap 
6801 2 0 - Budapest Nyugati 2 2 - Naponta 

DEBRECEN-FELÉ 
Szolnok Vonat Tmiklós Hová Érkezés Megjegyzés 

indul száma indul ideje 
5 - Sz 6020 Debrecen 6 - Naponta 
6— Sz 6222 y08 Záhony s5-9 Naponta 
9 - S 6102 Nyíregyháza 

Nvírábránv 
11" Naponta 

10- 6022 io— Debrecen 13- Naponta 
12— 6202 12- Záhony 14- Naponta 
13- 16304 134" Fehérgyarmat 15~ A hét utolsó munka-

napján 
14— 6034 j4ií> Kisújszállás 14- Naponta 
15* 6104 1S49 Nyíregyháza 17— Naponta 
15— 17601 16— Szegedről 

Záhonyba 
17— A hét utolsó munka-

napján VI. 16-ig IX. 8-
tóí XII. 22-ig I. 5-től 

16— 6306 17- Debrecen 
Mátészalka 

18-
2 0 -

Naponta 

18- 407-2 18— Biharkeresztes 19- Naponta 
18— 6036 1901 Kisújszállás 19- Hétköznap 
19— 16806 20— Keszthelyről 

Debrecenbe 
2 1 - Közi. VT. 17-VIII. 27-ig 

naponta 
19'7 6908 20L2' Záhony 21« Naponta 
20ls- 16906 2 0 - Tapolcáról 

Nyíregyháza 
22-io Közi. VI. 17-VIII. 27-ig 

naponta 
2 r : ? 6008 21« Debrecen 2 3 - Naponta 
2237 6000 22M Debrecen o!S Közi. X. 1-től naponta 
iy2 16000 2 3 - Debrecen I19 Közi. IX. 30-ig naponta 

j ZENÉS HÍREK-
I RÖVIDEN 
| A 2000 diák találkozójának kereté-
jben 4-én, vasárnap a diákmise után 
|hangverseny volt a Szentháromság 
| Főtemplomban, a Kodály Zoltán 
¡Zeneiskola rendezésében. 
¡1 Elsőként Schubert Ave Maria-ját 
¡1 játszotta csellón Balázsné Tóth Haj-
¡¡nalka, orgonán kísérte Nagy Tamás, 
¡mindketten a zeneiskola tanárai. 
¡¡Csodálatos élmény volt hallgatni 
löket. 
|l Hzt követően a zeneiskola vonós-
zenekara Händel, Mozart és Csaj-
kovszkij müveket adott elő Mesterné 
¡Vadas Zsuzsa tanárnő vezetésével. 
\\ A nyári tervekről, feladatokról is 
¡érdeklődtünk Balázs Zsolt igazgató 
j l ú r t ó l . Június 18-ra, a város hármas 
|| millenniumi ünnepére ismét hang-
j | versennyel ké szülnek. Akkor 
¡Patkósné Dobos Irén Arcadel Ave 
¡¡Maria-ját adja elő fuvolán. Nagy 
¡¡Tamás orgona kíséretével, a zenekar 
¡1 pedig újabb Händel műveket fog 
jl játszani. 
j | A Szentmiklósi Napok keretében 
!;július 14-én 16 órakor a Sáfrány 
¡¡Népzenei Együttes lép fel a Városi 
¡¡Művelődési Központban, a július 
¡¡15-i ara tó versenyen a Kodály Zoltán 
! Zeneiskola Ti szapüspöki Roma 
! Hagyományőrző Csoportja és Nép-
Szenei Együttese szerepel. Ugyancsak 
¡¡15-én a szenttamási Almásy kastély-
ában tartandó partin pedig a tanári 
¡fúvós ötöst hallgathatjuk majd. 
! A nyár a táborozások ideje is. Az 
Ilidén a tehetséggondozás keretében 
||kb. 8-10 tanulót küldenek zenei 
¡¡táborokba, részvételüket a zeneiskola 
¡¡alapítványa támogatja anvagilag. 
Íj (H. Jné) 
I  

ÁRVÁI FOTÓ 
Törökszentmiklós, Kossuth út 155. * 

Tel.: 390-162 
Folyamatosan bővülő árukészlettel 

várjuk kedves vásárlóinkat. ? 
Filmek, albumok, képkeretek, 

fényképezőgépek és óriási válasz-
tékban kaphatók napszem-

üvegek! 
Színes film kidolgozás 

lehetőség szerint 1 órán 
belül! 

Ajándékfilm vagy album! 
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A Claas Hungária nyílt napja 
Iskolákban, óvodákban rendszeresen 

tartanak nyílt napot, de az kevésbé 
szokásos nálunk, hogy ipari üzem szer-
vezzen ilyet: nos, a Claas Hungária Kft. 
május 27-én erre vállalkozott. A 10-17 
óráig tartó rendezvényre a házigazdák 
láthatóan felkészültek, ugyanis a kapun 
belépő látogató, meghívott mindjárt a 
kezébe kapott egy információs térképet, 
amely eligazította a látnivalók között. 
Az üzemi körsétán megnézhették az 
ezertonnás présgépet, a lézer-vágó 
berendezést, az élhajlítót, a festőcsar-
nokot, az un. CDS-szerelőt, a forgá-
csolót, a csőhajlítót és még egyebeket. 
Akinek éppenséggel kérdése volt égy-
egy gyártási fázissal kapcsolatban, 
megtehette, s mindjárt választ is kaptott 
a gépeken dolgozó munkatársaktól. 

A gyár udvarán alkalmi „géptárlat" 
mutatta meg a kíváncsiskodóknak, 
érdeklődőknek a Claas-cég termékeinek 
- így a törökszentmiklósiénak is - egy-
egy jeles példányát: rotációs fűkaszákat, 
a fedélzeti számítógéppel felszerelt 
Lexion kombájnt, az amerikai 
Caterpillarral gyártott „gumilánctalpas" 
vontatót és a kombájn vágóasztalokat. 

Ha az érdeklődő meghívott és vendég 
megfáradt, leülhetett a sörsátorba enni 
vagy inni: a bejárati fogadáskor a ven-
déglátók egy 1500 forintos bonnal is 
kedveskedtek az érkezőknek. A kedvet 
még inkább fokozta a sátor mellett el-
helyezett szabadtéri nyársonsütő, me-
lyen éppen egy egész malac forgott a 
zsírjában, ínycsiklandozóan. 

A gyermekek különböző ügyességi 
játékokban vehettek részt, volt légvár, 
pónilovaglás, elektromos játékautó, 
kézműves bemutató és foglalkozás. Aki 
jól kitöltötte a gyár termékeivel kap-
csolatos lapot, még nyerhetett is. 

Ebéd után - szintén az udvaron felál-
lított színpadon — kulturális műsor zaj-
lott, énekkel, tánccal. 

A szervezők nyílt napra invitálták a 

Az 1000 tonnás présgép 
dolgozók családtagjait, ismerőseit, a 
meghívottakat és minden érdeklődőt, de 
ennél jóval többet adtak. Hangulatos, 
közvetlen légkörű hétvégi rendezvényen 
vehettünk részt. 

Dr. Thomas Lorf, a miklósi gyár 
ügyvezető igazgatója magyar nyelven 
- ugyanis szorgalmasan tanulja el-
mondott megnyitójában azt a szándékát 
fejezte ki, hogy az 1997. június elseje 
óta Törökszentmiklóson jelenlévő Claas 
cég szeretné megmutatni, hogyan fej-
lődtek, hol és hogyan dolgoznak. 

Az elmúlt három évben kb. 13 millió 
márkát és rengeteg munkát fektettek be 
az üzem fejlesztésébe. Felújították a 
teljes infrastruktúrát festőcsarnokot, 
szerelősort, tanműhelyt, és hegesztősort 
építettek. Ugyanígy felújították az iro-
dákat. és a legmodernebb kommuniká-
ciós technikával szerelték fel. 

Megtudtuk azt is, ma az összes vágó-
asztalt és a fűkasza felét a gyár készíti. 
Jó esélyük van arra, hogy megduplázzák 
a forgalmukat, s ezzel az egész régió 

fej lődéséhez hozzájárulnak, hiszen 
további igényes és modem munkahe-
lyeket teremtenek. Munkájukhoz sok 
segítséget kaptak a hatóságoktól, akik 
gyors fejlődésüket támogatják; a be-
szállítóktól, akik jó minőséget állítanak 
elő, valamint a Claas lelkesen dolgozó 
munkatársaitól. 

A mezőgazdasági gépgyártásnak a tér-
ségben nagy hagy ományai vannak, mely 
tradíciót szeretnék folytatni. A gyár 
gazdája is ezt szeretné továbbvinni, 
hiszen már a MEZŐGÉP idejében több-
ségük itt dolgozott - fejezte be tetszést 
kiváltó megnyitóját dr. Thomas Lorf úr. 

Ebéd után az ügyvezető igazgató kés-
zséggel válaszolt a sajtó képviselőinek 
kérdéseire is. Itt megtudhattuk, hogy a 
gyár eddig kölcsönökből élt, ma viszont 
már maguk termelik ki a pénzt. Az idei 
évre négymilliárd forintos lesz a for-
galmuk, melyet a következő években 
megdupláznak, dacára annak, hogy 
jelenleg a mezőgazdasági gépek utáni 
kereslet visszaesett. Uj termékként 
fogják gyártani a Lexion kombájn vágó-
asztalát, s a fűkaszák gyártását illetően 
is folynak tárgyalások a cégen belül: a 
miklósi gyár esélyei jók, ugyanis ked-
vezőbbek a költségráfordításai. A fej-
lesztést létszámnövekedés is követi: 
kezdetben 318 dolgozót vettek át, ebben 
az évben már 380 embert foglalkoztat-
nak, 2001-ben pedig újabb 40 főt von-
nak be. Ide sorolható még az a 40 körüli 
munkahely is, amelyet a beszállítók 
révén teremtettek meg az Emelőgép és 
Famíves Kft-nél, az Ökocentnél és más 
egységeknél. Sajátosság, hogy korábban 
a beszerzett áruk 90 %-a nyugatról 
érkezett, ma ez már 70 %: szándékuk 
szerint minél több magyar partnert sze-
retnének bevonni. A fejlesztések között 
szerepel egy ipari vágány kiépítése is. 

(H. ML) 

Szállításra várva Az étvágygerjesztő... 
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.. A jövő nemzedékének találkozója..." 
2000 szentmiklósi diák millenniumi találkozója 

Törökszentmiklóson 
2000. június 2-4. 

Az ezredforduló küszöbén, a magyar államiság fennállásá-
nak ezeréves jubileumán, nemzetünk jövője iránti felelősség-
érzéstől áthatva, nyílt meg a millennium jegyében a VI. 
Szentmiklósi Napok rendezvénysorozata Törökszentmiklóson 
június 2-án. 

E forró nyári napon diákok sokasága gyülekezett a Bercsé-
nvi Miklós Gimnázium udvarán. A résztvevők között azonban 

tartozás gondolatával. A rendezvény színvonalát a résztvevők 
színvonalas műsorral emelték. Meg kell említeni a 
szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola fanfár együttesét, 
akik a Szentmiklósi fanfar c. darabot adták elő. A fanfárok 
hangjai mellett énekhanggal a szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola diákjai töltötték be a termet. Csodálatosan 
szép hangjuk üdítően hatott a nyári hőségben. 

A polgármesteri megnyitó... 

nemcsak városunk általános iskolásait tisztelhettük, hanem 
felfedezhettük soraikban a Szentmiklós nevét viselő települé-
sek diákjait is. Köztük a szigetszentmiklósiakat. a 
kunszentmiklósiakat és a mosonszentmiklósiakat. A rendezők 
jóvoltából, nagyon ötletesen, az ..összetartozást" az azonos 
színű szalagok jelentették, melyeknek sárga. zöld. kék. piros, 
lila színe, színesítette az anuigy is színes megnyitó műsort. 

Délután három órakor Sülve Károlvné a Művelődési Köz-
pont igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd városunk 
polgármestere Bakk Zol-
tán megnyitójával vette 
kezdetét ezen jeles 
eseménysorozat. Polgár-
mester úr köszöntőjében 
üdvözölte a résztvevő 
diákokat, köszöntötte az 
Országos Szentmiklós 
Szövetség képviselőit. 
Mózes Ernő, Németh 
István. Nyerges József és 
Szegő János urakat, vala-
mint Szabó Józsefet, a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnö-
két. Elismeréssel szólt a 
szövetség munkájáról, és 
hangsúlyozta, hogy mi-

A 24 órás verseny egyik csapata 

Íven nagy örömmel tölti el e találkozó megszervezése, melyet 
a jövő nemzedékének találkozójaként definiált. Ezt követően 
Szabó József lelkész úr emelkedett szólásra. Beszédében 
kiemelten foglalkozott az összetartozás, a szeretet, az együvé 

... év az érdeklődők 

..Jó volt magyarnak lenni" - méltatta Sülve Károlvné a 
szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola millenniumi 
verses irodalmi összeállítását, melynek címe „Hazát és há-
zat". Kár. hogy a kissé hosszúra nyúlt műsort nem mindig 
lehetett jól hallani a hátsó sorokban. 

A gyermekek produkciója után a Mi van a Szentmiklósiak 
puttonyában az ezredfordulón? című pályázat eredményhir-
detésére és díjátadására került sor. A sikeres pályamunkákat a 
diákok megtekinthették a Művelődési Központban. A meg-

nyitó városunk 
polgármesterének ajándékával, a 
szolnoki és a törökszentmiklósi 
fúvós egvíit-tes műsorával ért 
véget. A diákok, kísérőik, 
valamint az érdeklődő török-
szentmiklósi közönség még 
három napon át élvezhette a 
jeles rendezvény-sorozat prog-
ramjait. melyek közül csak 
néhányat had említsek, pl. a Zc-
nés-est (a népzenétől a discó 
zenéig) a Petőfi Sándor Általá-
nos Isko-lában. vagy a 
középiskolások 24 órás 
honismereti vetélkedője, nem is 
beszélve a Városi Sport-pályán 
megrendezett egész napos 

Szentmiklósi Kaval-kádról. Köszönjük az élményt, köszönjük 
e színvonalas, emlékezetes három napot. 

Polgár LászIóné 
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5 éves a PRO BIBLIOTHECA Alapítvány 

A rendszerváltást megelőzően a külön-
böző szolgáltatások területén a civil 
szervezetek nem igen kaptak teret. Ezt 
követően azonban új struktúrák, új 
megoldások kínálkoztak. Létrejöttek a 
nonprofit szervezetek és az önkormány-
zatok együttműködésének feltételei, 
megteremtődött a jogi háttér. 
Ezen kedvező feltételeket, kínálkozó 
lehetőséget a városi Könyvtár munka-
társai, valamint olvasói is „megérezték". 
1995. február l-jén az olvasók és a 
könyvtárosok összefogásával megala-
kult a PRO BIBLIOTHECA (Könyvtár-
ért) alapítvány. A rendezvényen, mely a 
könyvtár olvasótermében volt, szép 
számmal képviseltették magukat az 
olvasók. Az alapítvány létrehozójának 
célja a könyvtári feladatok segítése, 
mind a szakmai munka, mind pedig a 
rendezvények szervezése terén. Célját, 
melyet az alapító okirat rögzít, így fo-
galmazta meg: 
- „Az állampolgárok információs 
lehetőségeit szolgáló feladatok, szakmai 
programok megvalósítása (közhasznú 
információs bázis, adatbázisok, CD 
kazetták, nagy értékű kézikönyvek 
vásárlása,...) 
- Művelődési közösségek megalakulá-
sának, működésének könyvtári eszkö-
zökkel történő támogatása. 
- A gyermekek, fiatalok tanulásának, 
művelődésének könyvtári eszközökkel 
történő támogatása. 
- A gyermekek, fiatalok tanulásának, 
szabadidejének tartalmas eltöltésében 
segítségnyújtás, vers- és prózamondó 
versenyek szervezése, vetélkedők, nyári 
olvasótáborok, nyelvi táborok szervezé-
se, folyóirat olvasó klub működtetésé-
vel. 
- Helytörténeti, szépirodalmi kiad-
ványok megjelenésének támogatása. 
Az alapítvány nyilvántartásba vételéről 
a hivatalos bírósági végzés 1995. május 
23-i keltezésű. 
A fent leírtak szellemében végzi fela-
datát, tevékenységét a Pro Bibliotheca 
Alapítvány. Megalakulása után a szer-
vezet bemutatkozó bált rendezett. Erre a 
bálra 1995. február 11-én került sor, 

mely több tekintetben is rendhagyónak 
mondható. A rendezvény keretén belül 
sikerült megnyerni a helyi alkotókat, 
elsősorban népírókat, - a bemutatkozás-
ra. Az est díszvendége Darvasi László 
volt, aki azóta már több irodalmi díj 
kitüntetettje, (pl. József Attila díj). Ven-
dégünk volt Rentz Mátyás és dr. Fehér 
Imre, akinek rendezésében a helyi Ber-
csényi Miklós Gimnázium diákjai 
Szélpál Árpád műveiből összeállított 
műsorral léptek fel. Az alapítványi bált 
követő kuratóriumi ülésen a kuratórium 
tagjai úgy döntöttek, hogy ebből a ren-
dezvényből hagyományt teremtenek, 
mind szellemiségét, mind pedig idő-
pontját illetően. Azóta minden év febru-
áijának első szombatján e nemes kez-
deményezés szellemében invitálja váro-
sunk lakosságát az igényes szórakozásra 
a Pro Bibliotheca Alapítvány. E rendez-
vény célja a könyvtárpártoló polgárok 
részére találkozási lehetőséget biztosíta-
ni, lehetőséget adni a helyi művészek-
nek a bemutatkozásra, a fiataloknak a 
találkozásra. Mellettük számtalan mű-
vész volt vendége az alapítvány rendez-
vényeinek az eltelt öt évben. Köztük 
olyan jeles személyiségek, mint pl. 
Hűvösvölgyi Ildikó, ifj. Rátonyi Róbert, 
Őze Áron színművészek, Giczy Tamás 
bűvész, Szentírmai Rita dalénekes, 
Sashegyi Szilvia operaénekes,... 
Az alapítvány mindemellett megjelen-
tetett egy prospektust, amely bemutatja 
a Városi Könyvtárat és a Helytörténeti 
Gyűjteményt. 
1996-ban a Soros Alapítványhoz be-
nyújtott pályázat eredményeként teljes 
körű Internet hozzáférési lehetőséghez 
jutott a Városi Könyvtár, és természete-
sen a könyvtárat használó olvasók soka-
sága. Egy újabb pályázat révén e lehető-
séggel 1999. december 31-ig élhetett az 
intézmény. 
Hagyományteremtő szándékkal, néhány 
intézmény és magánszemély összefogá-
sával indult el városunkban az ünnepi 
könyvhét alkalmából megrendezésre 
kerülő irodalmi estek rendezvénysoro-
zata a Helytörténeti Gyűjtemény kertjé-
ben. A „múzeumkerti" rendezvények 
vendégei voltak többek között, első 
alkalommal 1997-ben a helyi írók, váro-
sunkhoz kötődő, kiadvánnyal rendelke-
ző alkotók. 
1998-ban a Stádium kiadó fiatal íróit 
látta vendégül az alapítvány, akik Kár-
páti Kamill költő vezetésével felejthe-
tetlen irodalmi estet tartottak a város 
irodalomszerető közönségének. 

Az elmúlt év könyvhéti rendezvényen 
Pécsi Ildikó és Pálos Zsuzsa színmű-
vésznő vendégeskedett a múzeumkert-
ben. 
Az idei könyvhéten Térey János, Ménes 
Attila voltak a vendégek. Kiemelkedő 
rendezvénye volt az alapítványnak a dr. 
Fehér Imre: Idők rianása c. művének a 
helyi illetve a budapesti könyvbemuta-
tója. 
Több pályázaton szerepelt sikeresen az 
alapítvány. A gyermekkönyvtár elhasz-
nálódott könyveinek lecserélésére 400 
ezer Ft-ot nyert, melyhez 100 ezer Ft 
önrészt biztosított. Szintén 100 ezer Ft-
tal járult hozzá az olvasótermi fénymá-
soló megvásárlásához. 
Hasonlóan kiemelkedő esemény volt a 
könyvtár névfelvételi ünnepsége, ami-
kor az intézmény Ipolyi Arnold tudós 
püspök nevét vette fel. A könyvtár falán 
elhelyezett emléktábla, amelyre Kő Pál 
Munkácsy-díjas, érdemes művész készít 
bronzplakettet. 
E jelentős események, és azok a színvo-
nalas rendezvények, amelyeket az ala-
pítvány léte fémjelez, nem valósulhattak 
meg a lelkes kuratóriumi tagok munká-
ja. a könyvtári dolgozók és a könyvtár-
pártoló olvasók együttműködése nélkül. 
Mindebből azt gondolom, világosan 
látszik, hogy milyen nemes célokat tud 
szolgálni egy alapítvány, amely léte 
pillanatától azon tevékeny szolgálatában 
áll, amelyre büszke lehet a város iroda-
lomszerető közössége, és büszke rá a 
több mint 100 ezer kötetes állománnyal 
rendelkező könyvtár is, amely Önöket 
szolgálja. 
A PRO BIBLIOTHECA Alapítvány 
célkitűzésének megfelelően elsődleges 
és kizárólagos feladatának tekinti a 
könyvtár munkájának segítését, a 
könyvtári tevékenységek színvonalának 
emelését, és a minőségi munka tekinte-
tében jelentősen hozzájárul az igényes, 
kultúrált szolgáltatások létrehozásához 
városunkban. 

Polgár Lászlóné 
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MEMENTÓ 
Farkas István általános iskolai tanár 

(1934-1975) 

1975. május 7-én kaptuk a megdöb-
bentő hírt: „Farkas István, a Hunyadi úti 
Általános Iskola tanára katonai köteles-
ségteljesítés közben, - autójával hazafelé 
haladva - súlyos balesetet szenvedett 
egy elébe ugró őz miatt. Agyzúzódás 
következtében eszméletét vesztette." 

Egy teljes hónapig küzdöttek életéért a 
szolnoki Heténvi Géza Kórház intenzív 
osztályán, hiába. 1975. június 7-én örök-
re eltávozott közülünk. Temetése június 
12-én volt, katonai díszpompával. 

Halálának 25. évfordulóján (ami éppen 
a pedagógusnap közelében van), emlé-
kezzünk Rá most. ezekkel a sorokkal. 
Neve nem merülhet feledésbe tanítvá-
nyai, a szülők és pályatársak körében 
egy olyan tehetséges és tevékeny peda-
gógusnak. amilyen Ő volt. A legilletéke-
sebbhez: feleségéhez fordultam a kérés-
sel: mondja el, ki is volt Farkas Isfrán. 
- 1934. február 4-én született Baranya 
megyében, a Pécs melletti Kökényben. 
Bányászcsaládból származott. Hamaro-
san Pécsre költöztek, ahol az elemi és 
polgári iskola elvégzése után a helyi 
Állami Tanítóképző Intézménybe nyert 
felvételt. Ennek befejezése után ugyan-
ott beiratkozott a Pedagógiai Főiskola 
történelem-ének szakára, amit 1954-ben 
jeles eredménnyel végzett el. Még kép-
zős korában hallgatója lett a konzervató-
riumnak is. hegedű tanszakon. 
- Tanulmányainak befejezése után 
hová vitt az útja? 
- Tanári munkáját Szekszárdon kezdte, 
a Garai téri Általános Iskolában, ahol 
sikeresen vezette az iskola kórusát is. 
1957-ben népgazdasági érdekből a Tol-
na-Mözs-i Általános Iskolához került. A 

tanítás mellett az ottani Földműves-
szövetkezet „Bartók Béla Vegyeskaráf 
vezette. Itt a „Szocialista Kultúráért" 
éremmel és nívódíjjal tüntették ki. 
- Tolna megye elég messze esik 
Törökszentmiklóstól! Hogy került ide? 
- Házasságkötés révén, 1959-ben. Én 
a Petőfi úti Általános Iskolában dol-
goztam biológia-rajz szakos tanárként, 
o pedig akkor épült, új, Hunyadi úti 
Alt. Iskolában kapott állást, ahol halá-
láig dolgozott. 
- Még emlékszünk, hogy ez az iskola 
jó hírnevet szerzett az énekoktatással 
kapcsolatban. 
- Igen. Az akkori igazgató: Lázár 
Barnabás minden segítséget megadott, 
hogy az énektanítás a legmagasabb 
szintre emelkedjen. Énekkaruk orszá-
gosan elismert, aranyérmes kórus lett. 
Számtalan iskolai, városi és országos 
fellépésen vettek részt nagy sikerrel. 
- A tanár úr hamarosan vezető be-
osztásba került. Mi lett az új feladata? 
- A Városi Művelődési Osztályon 
népművelési felügyelő lett. Nagyon 
sokat tett a kulturális élet fellendülésé-
ért. Mint TIT titkár (Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat), eredményesen 
munkálkodott az ismeretterjesztő elő-
adások szervezésében és megtartásá-
ban. 
- Milyen szerepe volt az ¿málló zene-
iskola létrejöttében? 
- Rengeteget tárgyalt a minisztéri-
ummal, megyei vezetőkkel, a névadás 
ügyében Kodály Zoltánnéval is. Na-
gyon komoly munkát végzett az ügy 
érdekében, de végül is sikerült meg-
nyitni a zeneiskolát. Szerette volna, 
hogy a használaton kívüli zsidó temp-
lom zenei központ legyen, ahol kórus-
találkozókat, irodalmi esteket, színházi 
előadásokat, városi ünnepségeket le-
hetett volna tartani. 
- A Liszt Ferenc kórus karnagyaként 
milyen eredményeket ért el? 
- 1969-ben kapta ezt a megbízatást, 
amikor az elődje Dunántúlra távozott. 
Sokat szerepeltek a városban és azon 
kívül is. Nívó díjak, ezüstkoszorú, 
aranyfokozatok, aranykoszorú elnyeré-
se bizonyítják színvonalas munkájukat. 
Jó kapcsolat alakult ki az Alkotmány 
Tsz. Pávakörével, amit közös fellépé-
sek tettek emlékezetessé. 

Az énekkar rendszeres résztvevője volt a 
jászberényi „Székely Mihály Napok" 
találkozóinak, valamint az Országos 
Szövetkezeti Kórustalálkozóknak. 1970-
ben a „IV. Országos Pedagógus Kórus-
fesztivál Debreceni Résztvevői" kitün-
tetést kapták. 
1971-ben megalakult a Városi Társa-
dalmi Temetési Kórus, ennek vezetője is 
ő lett. Részvétteljes hozzáállásukkal 
igyekeztek az elhunytak hozzátartozói-
nak fájdalmát enyhíteni. 
1973-ban Pécsen lépett fel. Műsorukat a 
Kossuth Rádió is közvetítette. Itt elisme-
résként, Zsolnay-plakettet és dicsérő 
oklevelet kaptak, Tillai Aurél zeneszerző 
pedig rájuk bízta újabb művének bemu-
tatását. 
1974-ben, január 27-én szintén a Kos-
suth Rádió tűzte műsorára a szolnoki 
„Kóruspódium" hangversenyéről készült 
felvételüket. 
Mindezek mellett sikeresen vezette még 
a Bercsényi Miklós Gimnázium és a 
Székács Elemér Mezőgazdasági Szak-
középiskola énekkarát, és tagja volt a 
Kórusok Országos Tanácsának is. 
- Soha nem érzett honvágyat a Du-
nántúl után? Hiszen az a vidék egészen 
más! 
- Bizony, nehezen szokta meg az Al-
földet, de ezzel már más is volt így! 
Később azonban szinte szülőhelyeként 
tisztelte ezt a várost és kulturális életéért 
szívvel-lélekkel munkálkodott. Nagyon 
sok terv e volt még, de korai halála nem 
engedte, hogy álmai beteljesüljenek. 
Sajnos, nem érhette meg, hogy gyerme-
keit felnőni lássa és útjukra indíthassa. 
Fia 14, lánya 11 éves volt, amikor eltá-
vozott közülünk. 
Nagyon boldog lenne lánya énekművé-
szi sikere miatt, aki a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ének 
tanszékén adjuntus. Fia is a pedagógus-
pályát választotta az üzemmérnöki mun-
ka után. Jelenleg a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola tanára, mint gyógype-
dagógus és logopédus, szabadidejében 
pedig fafaragással foglalkozik. 
- Köszönöm, hogy vállalta ezt a fáj-
dalmas emléket felidéző szomorú beszél-
getést, és ezzel is hozzájárult ahhoz, 
hogy az újabb nemzedék megismerje, mi 
pedig jobban megőrizhessük Farkas 
István tanár úr emlékét. 

(Hajnal Jné) 
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Jeles napok - ünnepi szokások 
Június, a megújult természet teljes kiteljesedésének hónapja, 
latin nevét az ókori rómaiaktól kapta. Egyes kutatók szerint 
Jupiter felesége. Júno asszony, az anyák oltalmazója volt a 
névadója. Nálunk az Ikrek jegy éből a Rák csillagképbe váltó 
nyárelőt a régi magyar kalendáriumok, a - nyári napforduló 
patrónusa tiszteletére Szent Iván havaként emlegetik. Jelképe 
a hajdani metszeteken sárgászöld ruhát, repülő ifjú fején 
éretlen kalászkoszorúval, jobbján a hónap jegyének Rák jelé-
vel. 

Június - Szent Iván hava 

Pünkösd (június 11.) 
Az idén június 11-én ünnepeljük. A nap a keresztény egyház 
egyik főünnepe. - a húsvétot követő 50. napon kezdődik. 
Elnevezése a görög - pentekosztész (ötvenedik) szóból szár-
mazik. Mozgó ünnep. Általában május 10 és június 13 közölt 
tartják. Pünkösd a nyár bevonulásának ősi. pogány kori ün-
nepkörében is fellelhető volt. E jeles napon sok helyüti zöld 
ágakkal díszítik fel a templomokat és a lakóházak helyiségeit. 
A fennmaradt népszokások közül a pünkösdi király- és a 
pünkösdi királyné választása legjellemzőbb. Az ünnep termé-
szetes jelképe a zöld ág és a rózsa. 

Június 8. - Medárd napja 
- Időjósló nap, ugyanis ha ezen a napon esik az eső, akkor 
negyven napig esni fog, ellenkező esetben negyven napos 
szárazság következik. 
Június 10. - Margit napja 
- A parasztregula szerint névnapján kömiyen válhat vesze-
delmessé az időjárás. 
Június 13. - Szent Antal napja 
- A háziállatok patrónusa. 
Június 24. - Szent Iván napja 
- Tűzgyújtás és tűzugrás fűződik e naphoz. 
Június 29. - Péter-Pál napja 
- Az aratás kezdőnapja. Úgy tartják, hogy ezen a napon 
szakad meg a búza töve. 

Szent Iván nap (június 24.) 
A keresztény világban a nyári napfordulóba eső Keresztelő 
Szent János ünnepe az 5. században lett általánossá. A szent 
tiszteletére gyújtott Szent Iván-i tüzet hozták kapcsolatba a 
napfordulóval. Bár egy 18. századi egyházi szerző, Inchofer 
szerint a magvarok a 11. század óta gyújtanak tüzet, hiteles 
adataink csak a 16. századtól vannak. A tűzgyújtás alkalmával 
énekeltek, melynek során a tüzet a lányok és legények átug-
rálták. Az ugrás sikerének mágikus jelentőséget tulajdonítot-
tak. Ilyenkor jósoltak a lányoknak a férjhez menésről. A tűz-
ugráson kívül Európa szerte szokás a fáklyagyújtás, tüzes 
karika eregetése, tűzcsóválás. 

Polgár Lászlóné 

PRAKTIKUS TANÁCSOK UTAZÁSHOZ KÉSZÜLŐKNEK 
Itt a nyár, a kikapcsolódás, az önfeledt szórakozás, a pihenés 
ideje. Akár rövidebb, akár hosszabb utazást tervezünk, minden-
képpen célszerű előzetesen egy listát összeírni a magunkkal 
viendő holmikról. Ez alapján könnyen ellenőrizhetjük azt is, 
hogy mit készítettünk a bőröndbe, útitáskába, de az utazás ideje 
alatt és végén is praktikusan használható. 
Ha az úti programban több szállás is szerepel, ajánlatos ennek 
megfelelően külön csomagokban, rekeszekben elhelyezni bizo-
nyos holmikat, például a váltás fehérneműt. 
Persze nem csak az egyes állomások, szálláshelyek szerint igye-
kezzünk csoportosítani az útiholmit, hanem a fajtája szerint is, 
pl. alsónemű, felső ruházat, lábbelik, iratok, stb. 
A piperetáskában a kozmetikai szerek mellett legyen mindig egy 
kisebb varrókészlet ollóval, a legszükségesebb gyógyszerek, 
sebhintőpor, sebtapasz, illetve kevés mosó- és tisztítószer is. 
Akár hazai, akár külföldi nyaralásra készülünk, ha lehetséges 
adjuk meg egy rokonnak, jó barátnak vagy jószomszédnak az 

üdülő címét és telefonszámát, ahol szükség esetén elérhel-
nek minket vagy üzenetet hagy hatnak számunkra. 
Az utazás megkezdése előtt ajánlatos tájékozódni a várható 
költőpénz-szükségletről, számítva persze a váratlan hely-
zetekre. 
Ha nincs, aki több napos távollétünkben gondozza szoba-
növényeinket. a teendő a következő: Elindulás előtt öntöz-
zük meg a növényeket tej és víz keverékével (fele-fele 
arányban). A föld így nedves lesz egészen addig, amíg 
haza nem érkezünk. 
A lakásból való távozás előtt ellenőrizzük, hogy elzártuk-e 
a vízcsapot, a gázt, és nincs-e bekapcsolva a televízió vagy 
más elektromos készülék. 
Minden utazni indulónak kellemes időt és utazást, jó pihe-
nést és sok szép élményt kívánunk! 

Összeállította: F. K. I. 

Egy kis humor 
Érdeklődés 
- Pincér, van még abból a vörösborból, amit tegnap ittam? 
- Igen, uram, van még! 
- Akkor hozzon egy üvegsörl! 

Várni kell 
Lerobbant vendéglátóhelyen a pincér üdítőt szolgál fel a ven-
dégnek, aki így szól: 
- Legyen szíves, hozzon ehhez az üdítőhöz egy szalmaszálat! 
- Várnia kell uram - magyarázza a pincér -, mert minden 
szalmaszálunk foglalt! 

Nyári gond 
A házaspár nyaralni készül, s a férj nyugtalankodik, hogy mi 
lesz a gyerekekkel. 
- A gyerekekre vigyáz majd az anyám - mondja a feleség 
-, a kutya meg a kanári itt marad a szomszédban. Rétiéknél. 
A macskát meg levisszük Vecsésre, a nővéremékhez. 
A férj elgondolkodva hallgatja. 
- Most mire gondolsz? - kérdi az asszony. 
- Azon töröm a fejem, hogy ha a lakásban ilyen csend és 
nyugalom lesz, akkor minek kell elutaznunk? Itthon is pi-
henhetnénk. 
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VÉGET ÉRT AZ „ÖRÜLET"! 
de: - Jó buli volt! 

Beszélgetés Búzás Lajossal, a Suzuki-játék törökszentmiklósi résztvevőjével 

Bizonyára sokan figyelemmel kisérték a május 21-én indult kéthetes „ver-
senyt", hiszen a négy fős játékban a Rádió Törökszentmiklós elszánt munka-
társa BÚZÁS LAJOS is bekerült Június 5-én befejeződött a Wagon R+ típusú 
gépkoesiért tartó küzdelem, és mi azok között lehettünk, akiknek az elsők 
között nyilatkozott a helyi versenyző, akiért végig sokan szurkoltak. 
- Fogadd elismerésemet a helytállá-
sért, de talán nem haragszol meg, ha 
elárulom, hogy én ezt a kihívást egy 
őrültségnek minősítem 
- Hát ez valóban az volt. nem sértő a 
megjegyzés. 
- Mesélj nekünk a kezdetekről! 
- A Sláger Rádióból hallottam először 
a felhívást, majd aztán a Blikk c. lapban 
olvastam róla. Ez utóbbiban volt a je-
lentkezési lap. amelyben mindenféle 
személyi adatokat kértek, s egy frappáns 
indoklást, hogy ki miért szeretne részt 
venni a versenyben. Én ezt kitöltöttem, 
elküldtem, de aztán el is felejtkeztem az 
egészről. Mígnem egyszer csak jött egy 
értesítés, hogy bekerültem az esélyes 
104 fő közé, s várnak a május 21-ei 
sorsolásra. 
Na. ott már csak 59-en jelentünk meg. 
Közülünk húzták ki négyszer 5 fő nevét, 
akik még újra „mérkőztek" egymássál. s 
aki a válaszadásban a legtalpraesettebb-
nek bizonyult, az került a csapatból a 
végleges 4 játékos közé. 
Hozzá kell tennem, hogy a helyszínre 
már a 15 napos ottlétre felkészülten 
kellett érkeznünk tehát mindent ma-
gunkkal kellett vinnünk amire a két hét 
alatt szükségünk lehet. 
Mindezek után motoros kísérettel vittek 
át minket a SKÁLA METRÓ-hoz. Ott 
már újságírók, tv-sek vártak bennünket, 
mi pedig beültünk a Suzukiba, s elkez-
dődött a verseny a 2 millión felüli érté-
ket képviselő autóért. 
- A család hogyan fogadta részvételi 
szándékodat? 
- Csak a meghívó kézhez-
vételekor szereztek róla tu-
domást. de szinte lel-
kesebbek voltak, mint én. 
- Melyek voltak a leg-
szigorúbb kitételek a ver-
senyben maradás 57 szabály-
pontja közül? 
- Az alapvető feltételek, 
amelyet valójában csak már a 
kocsiban ülve fogtunk fel 
igazán, hogy amit beviszünk 
az autóba, az csak a játék 
végén kerülhet ki onnan, voll 
az egyik legfontosabb. Tehát 

igyekeztünk kikerülni a „szemété-
be vitelt. Ebben nagy gyakorlatra tettünk 
szert, de az úgynevezett segítők közre-
működését is kértük az élelmiszerek 
kibontásában. A másik elég szigorú 
feltétel volt, hogy semmiféle írott-
nyomtatott anyagot nem vihettünk be a 
kocsiba. így aztán (kezdetben) a 15 
perces kiszállást újságvételre, olvasásra 
is felhasználtuk. Később rájöttünk, hogy 
kívülről a segítők tarthatják nekünk az 
újságot, illetve azt a szélvédőre, ablakra 
ragasztva is lehet olvasni. 
- Ezeket a 15 perces kiszállásokat 
gondolom alaposan kellett megten?ezni, 
jól beosztani. Volt-e lehetőségetek va-
lami lyen testmozgásra ? 
- Miután a SKÁLA METRÓ teraszán 
táboroztunk, innen 40 lépcsőn át lehetett 
elérni a fontosabb helyiségeket, illetve 
volt még egy 100-150 m-es egyenes 
szakasz is. amit rendszerint futva tet-
tünk meg. hiszen az idő hajtott minket. 
(Szerencsére olyankor velünk tartott 
egy-egy biztonsági őr. aki szabaddá 
tette az utat. s egy időmérő segítő.) 
- A te neved alatt mely karitatív szer-
vezetnek folyt a gyűjtés? 
- A játék indulásakor sorsoltunk, hogy 
ki melyik jótékonysági szervezetet fogja 
képviselni. Nekem az Ökumenikus 
szeretetszolgálat jutott. 
- Hogyan telt napközben az idő? 
- Az első két napon elég rossz volt az 
időjárás, de azt követően rengetegen 
jöttek oda hozzánk érdeklődők, beszél-
getni vágyók, éjjel-nappal egyaránt. 

Lajos vezető pozícióban 

Nemcsak kíváncsiskodók, de segíteni 
szándékozók is. Ez persze nagyon jól 
esett. Akadtak olyanok is. akik nap mint 
nap meglátogattak bennünket, s a 15 
nap elteltével szinte barátként búcsúztak 
tőlünk. 
(Mi négyen a tüzetesebb megismerke-
dést az esetleges újabb rossz időre tar-
togattuk de hál Istenek szinte végig 
szép időnk volt. s akár napi 24 órában is 
tudtunk volna az autót körülvevőkkel 
beszélgetni.) 
- Fölmerült-e benned a játék során 
akár egyszer is, hogy abbahagyod? 
- Az első két esős nap kissé elvette a 
kedvünket, akkor gondoltam én is arra, 
hogy kiszállok, de aztán megegyeztünk, 
hogyha semmi komolyabb akadály nem 
jön közbe, akkor végig kitartunk, azon 
leszünk, hogy mindnyájan jól érezzük 
magunkat, s amit sikerül összegyűjteni, 
azt igazságosan négy felé osztjuk. 
- Ugv gondolom, hogy ez a 15 napos 
önkéntesen vállalt bezártság egy kisebb 
fajta túlélő programnak is beillett. Per-
sze nyilvánvalóan sokat számított, hogy 
biztonsági őrök vigyáztak rátok, hogy 
segítők vettek körül benneteket. De 
milyen ötletek, praktikák segítettek még 
a talpon, akarom mondani popón mara-
dáshoz? 
- Úgy telt legjobban és persze leg-
gyorsabban az idő. ha-sokan voltak az 
autó körül. Még az sem volt unalmas, ha 
hasonlókat kérdeztek, hiszen mindig 
más volt a kérdező, lilásként tették fel a 
kérdést, és egy-két esetet leszámítva 
elmondható, hogy szeretettel, kedves-
séggel közeledtek hozzánk. Nekem 
külön is jólesett, hogy a reggeli első 
vagy második látogató rendszerint 
miklósi volt. 
- Az utolsó, a végleges ki-szálláskor, 

amelyet több tv—csatorna is 
közvetített, úgy tűnt, hogy 
nagyon jókedvűek, vidámak 
vagytok Ez csak látszat volt, 
vagy valóban ilyen jó 
hangulatban hagytátok el a 
kéthetes "börtön "-/? 
- Nem játszottuk meg 
magunkat, tényleg jó volt a 
hangulat, jól sikerült min-
den. Egy rossz szavunk sem 
lehel a szervezőkre, a rádiós 
kollégákra, akik elhalmoztak 
bennünket minden jóval. 
Végig kedvesek, aranyosak 
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voltak hozzánk Úgy. hogy igazán jó 
buli volt ez a játék. 
- Tehát azt lehet összegzésként el-
mondani, hogy mindenki jól járt ebben 
az őrült ötletnek tűnt versenyben: maga 
a Suzuki cég, valamint a Sláger Rádió, 
akik. a reklámkampányt elindították; 
aztán a karitatív szerezetek, akiknek 
gyűjtöttetek, és nem utolsó-sorban per-
sze ti négyen, akik. végig kitartottatok és 
megérdemeltétek az ajándékokat 
Mert végül senki sem távozott üres kéz-
zel. Hiszen elvileg az egyetlen hölgyjá-
tékosé, Zsuzsáé leit a Suzuki Wagon RT, 
a Szabadság - szerelem szlogenű gépko-
csi, ti pedig vigaszdíjként egy-egy robo-
gót, hűtőgépet, jó néhány „apróbb" 
ajándékot vihettetek haza. 
- A hűtő már valóban megérkezett, de 
a robogót bizományban hagytam a már-
kakereskedőnél. Úgy vélem ez egy kissé 
drága jószág egy ilyen kisvárosban. 
- Hogyan oldottad meg a munkahe-
lyeden a kéthetes távollétet? 
- A kollégáim nagyon aranyosak 
voltak, vállalták, hogy dolgoznak he-
lyettem. 
- Mikor álltál munkába? 
- Hát itt hadd meséljek el valamit. A 
kollégák és a vezetők azt kérték, hogy 
Pestről hazafelé jövet ugorjak be a rádi-

óba. Én úgy is tettein. A szokásos halk 
zene. viszonylagos csend és mindössze 
egy kolléga fogadott, de a másik helyi-
ségben meglepetésemre ott volt az egész 
stáb. és pezsgővel, süteménnyel ünne-
peltük meg a hazatérésemet. Kedden 
még kaptam egy pihenőnapot, de szer-
dán reggel 6-kor újra dolgoztam. 
- A köz\>etítések során többször is 
elhangzott, hogy médiasztárok lettetek, 
és valóban én is így gondolom. Hogyan 
tapasztaltad, tapasztalod, milyen a 
városi fogadtatás, a verseny helyi vissz-
hangja? 
- Röviden: nagyon jó és kellemes. 
Kissé jobban érzékeltetve a dolgot: 
ahová eddig 10-15 perc alatt jutottam el, 
arra most egy jó órát, másfelet is rá kell 
szánnom, mert megállítanak, kérdezget-
nek, és én ezt még most sem unom, sőt 
nagyon jólesik, hogy figyelemmel kí-
sérték 15 napos megpróbáltatásunkat. 
Lesz is még bőven elfoglaltságunk a 
játékkal kapcsolatban: tv-felvétel, do-
kumentumfilm, stb. 
- Változott-e benned valami az eltelt 
időszakban? Másként látsz-e bizonyos 
dolgokat? 
- Nagyon jó érzés volt, hogy az embe-
rek azért odafigyelnek a másikra, hogy 
aranyosak, kedvesek, segítőkészek is 

tudnak lenni. A 15 percek pedig megta-
nítottak az időbeosztás fontosságára. 
- Hasonló versenyen, kihíváson, ilyen 
,,őrültségen" részt venné l-e még egy-
szer? 
- Mikor indul? Azonnal. 
- Tehát ezután figyelni fogod az ilyen 
felhívásokat? 
- Azt azért nem, mert akkor biztosan 
nem sikerülne. Mert én még sosem 
nyertem korábban, még tombolán sem. 
Most is alig hittem, hogy sikerült bejut-
nom a négy közé. Kemény volt, de 
megérte. 
- Kicsit irigyellek a bátorságodért, az 
elszántságodért, a kitartásodért, mert 
azért nem volt kis teljesítmény ezt a két 
hetet végigcsinálni. Úgyhogy még egy-
szer fogadd elismerésemet és gratuláci-
ómat. 

F. K. I. 

Tmiklós, 2000. június 9. 

É L É N K S Z Í N F O L T A M A G Y A R - M A G Y A R H É T V É G É N 
A MAGYAR-MAGYAR HÉTVÉGE is része volt 

Törökszentmiklós millenniumi rendezvényeinek, május 25-
28-ig. a Kodály Zoltán Zeneiskola Tantestülete és 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata ünnepi hangver-
senyre hívta zenekedvelő közönségét 25-én este a pódiumte-
rembe. 

Bakk Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Arról 
beszélt, hogy ebben a jubileumi évben, amikor a kereszténv-

Patkósné Dobos Irén és Patkós Imre műsorszáma az ünnepi hang-
versenyen 

ség 2000, - és államalapításunk 1000 éves évfordulójának 
ünnepségei tartanak országszerte, nekünk is meg kell állnunk, 
hogy áttekintsük a múltat és a jövőt! Hamarosan kapcsoló-
dunk a keresztény Európához, ezért nélkülözhetetlen, hogy 
tudatosítsuk nemzeti értékeinket. 

Az ember és a művészet összetartozása elválaszthatatlan, a 
zene viszont az ünnepekkel van szoros kapcsolatban. Ezért 
került sor erre a hangversenyre is, amelyhez jó szórakozást 
kívánt a hallgatóságnak. 

A műsorban elsőnek Chopin H-dúr Nocturne hangzott el 
Papp Erzsébet előadásában, majd Vincenzo Rellini Esz-dúr 
Concerto-ját adta elő Csiki István oboán. 

Ezután Haydn-szerzemények következtek. A C-dúr Concert 
I. tételét gordonkán Balázsné Tóth Hajnalka, az F-dúr Con-
certo fuvolára és oboára c. művet pedig Patkósné Dobos Irén 
és Patkós Imre játszották, e három utóbbi műsorszámot a 
Szolnoki Kamarazenekar kísérte. Hangversenymester Bali 
Gábor volt. 

Befejezésül Brahms: A-moll trio-jának II.-III. tételét hal-
lottuk Fancsali Lelle, Balázsné Tóth Hajnalka és Nagy Tamás 
tolmácsolásában. 

A nem túl nagy létszámú, de annál lelkesebb közönség vas-
tapssal jutalmazta az összes szereplők művészi előadását, ami 
méltó bevezetése volt a MAGYAR-MAGYAR millenniumi, 
zenei hétvégének. 

(Hajnal Jné) 
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VTSK sikerek Szlovéniában 
Nemzetek közötti sportkapcsolatok ápolása céljából érkezett 

május 26-án a Városi Tömegsport Klub tizenkét fős csapata. 
Futó Ferenc klub-elnök vezetésével a szlovákiai Sostanj ba: Iván 
Zuidar a KK Tes Sostanj elnöke az 1998-as törökszentmiklósi 
meghívá st vi szonozva. 

A hosszú - 560 km-es - lenyűgözően szép út élményei után a 
csapatok már az érkezésük pillanatában megtapasztalhatták a 
házigazdák szívélyes és baráti vendéglátását, Mino Oslovnik 
jóvoltából. 

Maga a település mesébe illó, tizenötezer lelket számláló vá-
roska, amelyet sportrepterével, tenisz- és golfpályáival valamint 
egyéb sportlétesítményeivel fővárosunk is megirigyelhetne. 

A megérkezés után a vendéglátók bemutatták az erőmüvet, 
amelyben számos érdekesség mellett minden igényt kielégítő 
konditerem, luxus kivitelezésű, elektronikával ellátott, négysávos 
tekecsarnok volt látható. 

A törökszentmiklósi csapatot Sostanjtól 18 kilométerre, egy 
pazar kilátású turistaházban helyezték el. Az 1096 m magasság-
ban fekvő pihenőhelyet merész szerpentineken és hajtűkanya-
rokon át lehetett megközelíteni. 

Másnap a kölcsönös zászlócseréket baráti ajándékozások kö-
vették, majd a verseny következett, amelyet az érdeklődők a szó 
valódi értelmében páholyból nézhették. 

A verseny kiváló hangulatú és igazán izgalmas volt, szoros 
eredményekkel. 

A 100 dobásos (2x25 teli és tarolás) küzdelem a következők-
nek megfelelően alakult: 
Női egyéntben Kozma Márta (Törökszentmiklós, VTSK, 402 
fa) nyert, Brovnik Romana (KK. Tes Sostanj, 398 fa) és Simonfi 
Tímea (Gellénháza, Három Fenyő, 385 fa) előtt. 
A hölgyek csapatversenyében Gellénháza (Három Fenyő) 
jeleskedett, a KK. Tes Sostanj és a Törökszentmiklós VTSK 
előtt. 
Férfi egyéniben Kiss Miklós (Gellérnáza, Három Fenyő, 457 
fa) lett az első. A második helyen holtverseny alakult ki Futó 
Ferenc (Törökszentmiklós, VTSK) és Szecski Román (KK. Tes 
Sostan) között (424 fa). A harmadikon Ivan Zuidar (KK. Tes 
Sostanj, 420 fa) vérzett. A második helyen teljes egyenlőség volt 
(71-71) - (69-73), majd a kilenceseket követően 3-3. 
A férfiak csapatversenyét a hazaiak nyerték, a 
Törökszentmiklós VTSK és a Gellénháza Három Fenyő előtt. 

Az eredményhirdetés után Futó Ferenc az MTTOSZ budapesti 
elnöksége felhatalmazása alapján újabb maghívást tolmácsolt a 
házigazdák részére a 200l-es budapesti nemzetközi versenyre. 

KK. Tes Sí i, Gellénháza és a VTSK csapatai 
(halról jobbra) 

A szálláshely üde környezete és a miklósiak 

Külön köszönet illeti Franjó Masek tolmácsot, aki hozzájárult a 
jó hangulat és a baráti légkör megteremtéséhez. 

E remek verseny is beigazolta a tömegsport összetartó erejét és 
szükségességét: itt sem volt vesztes, nyertes annál inkább. Min-
denki nyert egy szép emléket, élményekben gazdag utat és sze-
rezhetett kitűnő barátokat. 

A VTSK küldöttségét Ruffné Jantyik Mária, Kozma Márta, 
Kiss Balázsné, Meggvesiné Polónyi Mónika, Gonda József Futó 
Tibor, Rőszer József, Nádas István, Szécsi László, Fodor Tamás, 
Csiki Tibor és Futó Ferenc képviselték. 

( F . F . - H . M.) 

RECEPTEK 
Grill-parti 

A nyári kerti vendégeskedésnek különleges hangulata van. A 
szabadtűzön süthető húsfélék elkészítésénél a vendégek is 
segíthetnek A hozzávaló salátákat, szószokat korábban ösz-
szeállíthatjuk. 

Sajttal töltött karaj 
Hozzávalók (8 adaghoz): 8 szelet csontos karaj. 10 dkg trap-
pista sajt. 1 teáskanál tárkony. 2 teáskanál mustár. 1 ek. olaj. 5 
dkg vaj. 1 mokkáskanál petrezselyem. 8 paradicsom, só. bors. 
Elkészítés: A sajtot kockára vágjuk. Ha friss tárkonyt hasz-
nálunk. megmossuk és felaprítjuk. A karajt megmossuk és 
leszárítjuk, éles késsel zsebet vágunk a hússzeletekbe, be-
kenjük mustárral, megtöltjük a sajttal és tárkonnyal. A zsebet 
fogvájóval lezárjuk majd sózzuk borsozzuk és olajjal, be-

kenjük. A paradicsomokat megmossuk és bemetszíik kereszt-
ben a tetejét, megszórjuk őrölt borssal. Először a húst kezdjük 
sütni, majd amikor megfordítottuk a fóliára helyezett paradi-
csommal együtt készre sütjük. A petrezselyemmel habosra 
kevert vajból mindegyik grillezett karajra egy darabkát te-
szünk. 

Csirke roston 
Hozzávalók (4 személyre): 1 konyhakész (1 kg-os) csirke, 1 
narancs leve. 1 ek. olaj. rozmaring, só. őrölt bors. 
Elkészítés: A csirke hátát kettévágjuk, kézzel laposra nyom-
juk. A narancslevet az olajjal, sóval, borssal és rozmaringgal 
elkeverjük, megkenjük vele a csirkét kívül-belül és két órán át 
állni hagyjuk. Roston időnként forgatva ropogósra sütjük. 
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Városi háromtusa bajnokság 
Május 15-én a Kölcsey Sportudvaron zajlott a bajnokság, melyen az alábbi eredmé-
nyek születtek: 
Fiú csapat: 
1. Kölcsey, A " 1152 p. 
2. Kölcsey ?.B" 1083 p. 
3. Petőfi 890 p. 
4. Petőfi j r 665 p. 
Leány csapat: 
1. Kölcsey ,A" 1470 p. 
2. Kölcsey JET 1113 p, 

(B. I.) 

Fiú egyéni összetett: 
1. Csecsei Richárd (Kölcsey) 277 p. 
2. Mester Ádám (Kölcsey) 269 p. 
3. Gruber Péter (Kölcsey) 234 p. 

Leány egyéni összetett: 
1. Benedek Judit (Kölcsey) 327 p. 
2. Molnár Zsuzsanna (Kölcsey) 325 p. 
3. Tar Renáta (Kölcsey) 302 p. 

Diákfoci 
A Bercsényi Miklós Gimnázium csapata 
nyerte a középfokú iskolák kispályás 
labdarúgó bajnokságát, a jó erőkből álló 
Lábassy János Szakképző Iskola csapata 
előtt. Egybehangzó vélemények szerint a 
bajnokság legsportszerííbb csapata címet 
a Bethlen Gábor Református Iskola tago-
zatának az együttese nyerte cl. 
A győztes és a legsportszerííbb iskola 
csapata egy-egy meccslabdával gvarapít-
hatta szertárát. 

ATLÉTIKA DIAKOLIMPIA 
r 

Országos döntőben a Kölcsey Alt 
Iskola fiú négytusa csapata 

Május 16-án és 17-én rendezték meg Szolnokon a 
négytusa diákolimpia megyei döntőjét a fiúk és a 
lányok részére. Városunkat a körzeti verseny megnye-
rése után a Kölcsey Alt. Iskola csapatai képviselték. 
Az első napon a fiúk magabiztos versenyzéssel, a 
körzeti forduló teljesítményét is felülmúlva szerezték 
meg a megyei bajnoki címet, így kivívták a jogot az 
országos döntőben való szereplésre. 
2491 ponttal végeztek az első helyen, 170 ponttal 
értek el többet a második helyezett csapatnál. 
A csapat tagjai: Kovács Imre, Varga Lőrinc, Török 
Dávid, Füller Tamás, Nagy Gábor, Bakos Károly. 
Egyéni összetettben Kovács Imre 541 ponttal bronz-
érmes lett. 
A második napon a lányok is dobogós reményekkel 
keltek útnak. A várakozásnak megfelelően ők is ki-
tettek magukért, mert a második helyen végeztek. 
Pontjaik száma: 2552. 
A csapat tagjai: Barócsi Andrea, Kalmár Magdolna, 
Tóth Bettina, Koszta Orsolya, Pozderka Dóra, Szeke-
res Judit. 
Egyéni összetettben Barócsi Andrea 602 ponttal 
ezüstérmes lett. 
A csapatok testnevelői: Kiss Ferencné és Görömbei 
Zoltán. 

Atlétika 
Május 18-án Debrecenben vettek részt meghívásos minősítő versenyen a 
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői. Ez egyben Hajdú-Bihar 
megye összetett bajnoksága is volt. 
A kellemes időben és jól rendezett versenyen Bognár Miklós, Bózsó Balázs 
és Szekeres Lajos ért el aranyjelvényes minősítést ill. I—III. helyezést. 
Eredmények: 
Bognár Miklós 1987. szül. négypróba „A" vált. 1780 p. aranvj. í. h. 

80"m gátf. 12,9 mp 
magasugrás 147 cm 
távolugrás 544 cm 
sereivh. 33,68 m 

Bózsó Balázs 1987. szül. 

Szekeres Lajos 1986. szül. 

négypróba ,J3" vált. 1656 p. aranvj. 11. h. 
80 m gátf. 12,2 mp 
távolugrás 532 cm 
300 m 43,9 mp 
1000 m 3:33,3 p 

négypróba „A"' vált. 1668 p. aranyi. III. h. 
100 m gátf. 16,3 mp 
magasugrás 153 cm 
távolugrás 510 cm 
gerelyh. 31,98 m 

Csizmadia Barna 1986. szül. 
magasugrás 162 cm 

(B. I.) 

Remekeltek a kölcseysek az alsó tagozatos osztályok megyei háromtusa versenyén 
Május 30-án rendezték meg Szolnokon az évek óta hagyomá-
nyos megyei háromtusa versenyt az 1-3. osztályosok számára. 
Városunkból a Kölcsey Ált. Iskola vett részt 6 csapattal a ren-
dezvényen. A „kicsik" igazán kitettek magukért, csapatban két 
megyei bajnoki címet, két második és két harmadik helyezést 
értek el. Egyéniben nyolc versenyző állhatott fel a dobogóra. 
Eredmények: 
1. osztályosok 
Csapatban: - lányok 1. helyezés' (Bakos Karolina, Kiss 
Anett, Lipák Enikő, Kovács Anita, Csecsei Brigitta, Csiki Sza-
bina) 

- fiúk 3. helyezés (Bakos Patrik, Csemány Ákos, 
Murányi Tamás, Csanádi Valter, Ferge István, Faragó Zoltán) 
Egyéniben: 1. Bakos Karolina 

2. Kovács Anita 
3. Bakos Patrik és Csanádi Valter 

2. osztályosok 
Csapatban: - lányok 1. helyezés ( Kovács Kitti, Fülöp Diána, 
Izsó Sára, Fehér Lotti, Várszegi Vanda, Búru Adrienn) 

- fiúk 3. helyezés (Mészáros Péter, Donkó Roland, 
Farkas Zoltán, Buru Dávid, Nagy Viktor, Baláti György) 
Egyéniben: 1. Kovács Kitti 

2. Fülöp Diána 
3. Várszegi Vanda 

Mindkét osztály testnevelője Görömbei Zoltán. 
3. osztályosok 
Csapatban: - lányok és fiúk egyaránt 2. helyezés (Nagy Ale-
xandra, Csiki Evelin, Kenyeres Barbara, Jenei Alexandra, Ratkai 
Adrienn. Postás Tímea, illetve Grúber Péter, Hoppál Ádám, Szécsi 
Attila, Fejes Tóth Arnold, Göblvös Dávid, Petren Cxergö) 
Egyéniben: 1. Nagy Alexandra 
Testnevelő: Kiss Ferencné. 
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OTP Triatlon Diákolim-
pia 

Május 31-én került megrendezésre váro-
sunkban az OTP Triatlon Diákolimpia. 
A verseny megrendezését segítették a 
Városi Diáksport Bizottság tagjai, a 
Városi Rendőrkapitányság dolgozói, a 
helyi OTP munkatársai, a strandfürdő 
üzemeltetője-, dolgozói, a Birkózó Klub 
edzői, szülők és a város nyugdíjas korú 
tanáregyéniségei Jávor László, Karakas 
Gyula és Kiscsatári József. 49 versenyző 
vállalta a kihívást, ami úszásból, kerék-
pározásból és futásból tevődött össze egy 
verseny keretében. 
Eredmények: 
Lánvok 

Gvermek korcsoport: II. korcsoport I. futam: 
1. Lőrincz Etelka Bethlen 1. Szikszai Balázs Kölcsey 
II. korcsoport: 2. Bojtok Róbert Kölcsey 
1. Szebenyi Anett Kölcsey 3. Várszegi Csaba Bethlen 
2. Koszta Orsolya Kölcsey UJlrtarn: 
3. Csikós Ildikó Kölcsey I. Nagy Zoltán Bethlen 
III. korcsoport: 2. Márvány Kristóf Kölcsey 
I. Pócs Gabriella Hunyadi 3. Szikszai László Kölcsey 
2. Kovács Erika Hunyadi III. korcsoport: 
3. Polgár Krisztina Hunyadi 1. Mrena Gábor Kölcsey 
IV. korcsoport: 2. Csemány Tibor Kölcsey 
1. Turcsaki Natália Lábassy 3. Kovács Péter Kölcsey 
Fiúk IV. korcsoport: 
Gvermek korcsoport: 1. Török Tamás Bercsényi 
1. Lőrincz György Bethlen 2. Bézi Róbert Bercsényi 
I. korcsoport: 3. Tóth Pál Máté Pálfy 
1. Kriszte Dávid Petőfi V. korcsoport: 
2. Tóth Pál Ákos Petőfi 1. Varga Tamás Vásárhelyi 
3. Nagy Krisztián Kölcsey 2. Benedek László Lábassy 

Sakk 
Még a rivális csapatok is helytelenítették a megyei szövetség 
botrányos eljárását, amely során érdemi ok nélkül összesen hat 
pontot vont le Törökszentmiklóstól, s a levont pontokat az ellen-
fél csapatai között elosztotta. 
Ezáltal csapatunk - a gyengébb őszi szereplés után a tavaszi 
fordulókban szép eredményeket ért el - lecsúszott a tabella végé-
re. 
Az utolsó forduló előtt ebben a helyzetben a bajnoki mérkőzés 
feltételei a teljes érdektelenség miatt nem voltak adottak, csapa-
tunk erre nem kívánt kiállni. Végül csak a sportszerűség kedvéért 
tartalékos csapattal fogadta a bajnokság megnyerésére törő 
Új szászt, amely 8 :2 arányban megnyerte a találkozót. (Bencsik 
Péter nyert, Barta Ferenc és Balogh János remizett.) 
A balul végződött csapatbajnokság mellett sakkozóink néhány jó 
egyéni teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. A megyei 
felnőtt egyéni bajnokságon Dancza János ötödik, Barta Ferenc 
tizenkettedik lett. Mindketten közel állnak a mesterjelölti szint-
hez. 
K. Szabó Imre mesterjelölti minősítést ért el, nyilvántartják a 
Fide (Nemzetközi Sakkszövetség) listáján. 
Két legerősebb iijusági versenyzőnk közül Balogh János teljesí-
tette, Bencsik Péter megközelítette a felnőtt I. osztályú szintet. 
A legfiatalabbak közül Pató Mihály rangos országos versenyen 
ért el második helyezést, rajta kívül főleg ifj. Dancza János telje-
sítménye érdemel említést. 

A sakkozás népszerűsítéséért sokat tehetnek az iskolák. Jelenleg 
a Bethlen Gábor Református Általános Iskola tanulói érdeklőd-
nek legbehatóbban a sakk iránt. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
minden évben helyet ad a városi gyermekversenynek, amelyen a 
városi és város környéki iskolák mindegyike indít versenyzőt. E 
téren különösen a Tiszapüspöki Általános Iskola jeleskedik. 
Mindezek ellenére úgy látom, hogy a sakkozás nem szerepel 
kellő súllyal az iskolai szabadidős tevékenységek között, és 
messze nincsenek kihasználva a benne rejlő nevelési lehetősé-
gek. Ennek eredményességét tekintve nem hátrány, ha a pedagó-
gus jól sakkozik, de ez nem szükségszerű, elég, ha csak szeret 
sakkozni. 
E sorok írója is nagyon amatőr volt, amikor Dancza Jánossal, K. 
Szabó Imrével, Szabó Imrével az egykori falusi kisiskolá-sokkal 
el kezdett foglalkozni. 
A sakkozás iránt érdeklődő pedagógusoknak Klubunk szívesen 
nyújt segítséget. 
Az idén több rendezvényt tervezünk. A közelmúltban zajlott le a 
városi rapid bajnokság (25-25 perc gondolkodási idő) 
Ezen: 1. K. Szabó Imre 
2. Balogh János 
3. Bencsik Péter 
Június második felében szimultánt tervezünk Kádas Gábor mes-
ter közreműködésével, szeptemberben a városi szuperbajnokság 
megrendezésére kerül sor. 

Simon Zoltán 

Bemutatkozik Kontra Erzsébet 
Kontra Erzsébetnek hívnak. Törökszentmiklóson élek. Jelen-
leg a Székács Elemér Szakközépiskola 10. c. osztályát vé-
geztem el. Már korábban is jelentek meg verseim, azóta vál-

tozott a rálátásom. A stilisztika rejtelmeibe Dr. Fehér Imréné 
és Darabánt Anna tanárnő vezetett be. 

Kontra Erzsébet versei: 
Szerelemről 

Kis virág, ez voltál, 
Élet, az életben, 
Te vagy nekem. 
Szívembe lelket öntesz. 
Ó mondd, ki vagy te nekem? 
Ha rád nézek, reszketek, 
Csillag vagy te. ó kedvesem. 

Igazán 

Rád gondolok szüntelen, 
Ez egy vérpezsdítő szerelem. 
Forr az ész, esedez a szív, 
Ez egy vérpezsdítő szerelem. 

Égy kis csillag, fenn az égen, 
Áldást küld az Úr nevében. 
Vártalak, most itt vagv velem. 
Csak te vagy nekem, drága szerelmem. 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
S : 56/390-676 Fax.: 56/390-283 

Hétfő 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
Napiridító, 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 

Kedd 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
Nap indító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés nosztalgia műsor (ism.) 
11.20: DL. Stúdió műsora 
12.05: Könnyűzene 
14.05: 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 partv 
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 

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

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

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: DJ. Service (ism.) 
11.15:Szentmiklósi kaleidoszkóp(ism.) 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.05: Hasznos tanácsok-Rendőrségi M. 
18.05: Könnyűzenei válogatás 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Kívánságműsor 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 

A Szentmiklósi TV 
műsora 

Péntek 
17"-- Városi híradó 
Benne: a városi közéleti, 
kulturális és sportesemények. 
18-Fekete Gyöngy 

- argentin filmsorozat -

Vasárnap 
8 - A pénteki adás ismétlése. 

TEMETKEZÉS 
KEDVEZMENY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

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

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

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

Telefonon is megrendelhető koszorú, síresokor díjtalan kiszállítással. 

Július 8-9, 
Július 15-16. 
Július 22-23, 
Július 29-30. 
Aug. 5-6» 
Aug 12-13. 
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Kossuth L út 125. 
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Kossuth L. út 125 
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