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Gazdag kulturális és művelődési kínálat 
itt-ott szerény részvétellel 

Természetesen kinek-kinek szuverén joga, hogy a kultúra, a szórakozás, a ki-
kapcsolódás milyen kínálatával, hol és mikor él. Ezzel együtt a július 12-15. 
közötti „menü" a 24 ezres város jóval nagyobb érdeklődését érdemelte volna. 
Több ok miatt is. Mindenek előtt mert élményt, gondolatokat, ismereteket és 
értéket adott, s szórakozást is nyújtott. Persze nem kommerszet A szervezők -
Sülye Károlyné igazgatónő és csapata, valamint Sípos Zsigmond térségi mene-
dzser - igazán kitettek magukért, dicséretesen szerveztek. Ügybuzgóságuk és 
lelkesedésük viszonzásaként nagyobb részvételünk a hála - ami ugyan nem 
piacgazdasági fogalom - és a megerősítés jele lett volna: hogy tudniillik érde-
mes efféle programokat szervezni. Nagyon ráfér az olykor helybentopogó me-
zővárosi, polgárosodni szándékozó arculatunkhoz. 

A július 12-én nyíló Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari kiállításon egy tucat 
stand igyekezett felvonultatni a kistér-
ség profilját. Persze ennél jóval gazda-
gabb a valóság: a zöldség-gyümölcs 
ágazat művelői a mostoha természeti 
viszonyok miatt nem akarták elhozni 
gyenge minőségű portékájukat, aztán 
egy páran az utolsó pillanatban le is 
mondták a részvételt. 

A megnyitón - amelyen 30-35 jelen-
levő volt - Sípos Zsigmond házigazda 
köszöntője után Bakk Zoltán polgár-
mester abban jelölte meg a kiállítás 
célját, hogy térségünkben is ráirányítsa 
a figyelmet az agráriumra: nehézségeire, 
feszültségeire, a megoldások keresésére. 
Az uniós csatlakozás szempontjából ez 
különösen aktuális. Farkas Zoltán, az 
Agrármarketing Centrum igazgatója -
a kiállítás megnyitója és támogatója -
hangsúlyozta, egy ilyen bemutatkozás 
lehetőség arra, hogy a termelő és a fo-
gyasztó találkozzon, ismerjék meg 
egymást. Fontos, hogy a régió keresse 
és találja meg azt az arculatot, amellyel 
egységesen léphet fel akár a bel- akár a 
külföldi piacon. 

A Béke termelőszövetkezet Népdalkö-
rének csokra igazán ide illet, kár hogy 
kevés térségi és helyi - ágazatban ille-
tékes - tisztelte meg a fórumot. 

Akik megnézték a mini „tárlatot", bi-
zonyára találkozhattak egy-két kurió-
zummal is: miután helyet kapott né-
hány, nem mezőgazdasághoz kapcsoló-
dó kiállító is, megcsodálhattuk a 
Tiszapüspökiben élő és dolgozó Matúz 
János lakatos kisiparos egyedi kivitele-
zésű, míves munkáit. Aztán ki hitte 
volna, hogy a kecsketejből oly' ínyenc -
és táplálkozási szempontból igen egés-
zséges - termékeket lehet készíteni, 
mint azt Lukács Ilona Kunhegyesi 
őstermelő felvonultatta, méltán elköny-
velve a látogatók elismerését. Több, 
mint érdekesség volt az örményesi 
Alföldi Tésztagyártó Kft termékeinek 

minősége: alapanyaga az ÖKO-IO® 
törkölybúza, amelyet a múlt század 
végéig Magyarországon is elsőrangú 
kenyérgabonaként tartottak nyilván, 
mert a szélsőséges viszonyok közepette 
is biztonságosan termett. Emellett 20%-
os fehérjetartalma, vitamin-, ásvány- és 
nyomelem-készlete magasabb a töme-
gesen termesztett fajtákénál. Mi több, 
növényvédőszerek alkalmazása nélkül 
termeszthető. Miután keményítő és 
zsírtartalma rendkívül alacsony, cukor-
betegek is fogyaszthatják. Fogyasztása 
csökkenti a koleszterin szintet, hosszabb 
távon pedig az érelmeszesedést. 

A pénteken lezajlott Agrár- és Élelmi-
szeripari Konferencia csak a szórólap-
okon hirdetett nevében volt az: a har-
mincfős hallgatóság harmadát a „köte-
lező", az „illő, hogy ott van" publikum 
tette ki. „Aktualitások, feladatok az 
agrár és élelmiszeriparban az Európai 
Unió előkapujában" című kurzuson a 
leginkább érintettek - falugazdászok, 
agrár szakemberek, polgármesterek, 
alpolgármesterek, stb. - csak hevenyé-
szett számban voltak jelen. Pedig a 
térség „padlón fekvő" mezőgazdaságá-
ra, kontra uniós csatlakozás volt teríté-
ken ezen a délelőttön. A tetejébe még -
talán egy kivétellel - rangos, országos, 
nemzetközi kitekintést birtokló szakem-
berek tartottak közvetlen hangulatú 
előadásokat. 

Nyújtó Ferenc, a Miniszterelnöki Hi-
vatal agrár referense az agrár és élel-
miszeripari termelés, értékesítés kihívá-
sairól és feladatairól beszélt. Az ágazat 
fontosságát érzékeltette, amikor felvá-
zolta, hogy Magyarország 150 kistérsé-
géből 80-ban 20%-nál nagyobb arányú 
az ágazatban foglalkoztatottak aránya-
élelmiszeripar nélkül. A világgazdasági 
szinten ez a mutató 25%-os. 

A hazai mezőgazdaság több gondot 
görget maga előtt: drágán termel (igaz, a 
nemzetközi piaci árak nyomottak), 
tőkehiánnyal küszködik, elaprózottak a 

birtokok, nincsenek értékesítő szövetke-
zetek. Igen komoly gondjai vannak a 
hús-, baromfi-, tej-, malom- és kon-
zerviparoknak. A versenyképesség 
biztosítása miatt az előbbi feszültsége-
ket nagyon gyorsan oldani kell: ellenben 
nem tudunk piaci pozíciókat szerezni. 

Az uniós csatlakozás után tudni kell -
persze előtte is hogy hazánk évente 
3,6 millió hektár szántóterület után 
kaphat támogatást, dacára annak, hogy 
1,1 millióval több a művelhető terüle-
tünk. Az EU támogatás 50%-a földala-
pú, következésképpen ugaroltatáson is 
szükség lesz. Mit vár az Unió a támo-
gatás fejében? A sertés-piacot nem 
korlátozza, szabályozott viszont a tej-
termelés, a vágómarha- és a juhte-
nyésztés. Sajátosság, hogy alma, körte, 
kajszi, őszibarack és szőlő esetében 
csak újratelepítési támogatást nyújtanak. 
Ilyen és hasonló tényekkel vázolta az 
előadó a belépés égetően fontos tenni-
valóit. 

Szendrőné Dr. Font Erzsébet főosz-
tályvezető az előcsatlakozás és a csatla-
kozás fontosabb mozzanatait vázolta. 

Dr. Bujdosóné Kertész Judit az 
Agromarketing Centrum munkatársa a 
piackutatásról referált, egy kevésbé 
szuggesztív előadásban. 

Dr. Szabó Zoltán, a Hangya Szövet-
kezetek elnöke profi volt a témában. 
Kár, hogy akkorra 16 főre apadtunk a 
teremben. Az európai szövetkezeti 
mozgalom gazdag palettáját tálalta, s a 
hazai megoldási lehetőségeket is tag-
lalta. 

Érdekes módon a konferenciát követő 
állófogadáson és kötetlen beszélgetésen 
már voltunk vagy negyvenen. 

Szécsi László szökőkútjai és csobogói 



2000. augusztus TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 
Július 14-én délután avatta fel Dr. 

Hámori József akadémikus, egyetemi 
tanár a Szalmagalériát. Ekkor került 
sor Az államiság jelképei nemzetközi 
pályázat értékelésére és bemutatására is 
a Pincegalériában. Az előzőhöz gyorsan 
odakívánkozik, hogy ez az első ilyen 
múzeum Magyarországon, s ez itt szű-
kebb hazánkban, Törökszentmiklóson! 
Valószínű, hogy a kilenc éve kezdődő 
szalmafonásból, e régi hagyomány 
megújításával Sülye Károlyné, az „ügy" 
elsőszámú felkarolója és mozgatója 
mára már várostörténetet írt. 

Az utóbbiaknak egyik minősítése, 
amelyet Dr. Györgyi Erzsébet muzeoló-
gus, a szalmafonás szakavatottja mon-
dott el értékelésében: a pályázati anyag-
ból kiállított munkák magas színvonalú-
ak. A hazai szalmafonók méltók a dicsé-
retre, felsőbb osztályba léptek. Számára 
öröm, hogy a mozgalmat Sülyéné Klá-
rika „kézbe vette", s itt Miklóson óriási 
fejlődést tudtak produkálni. Bárkit el-
hívhatnak a Szalmagalériába és kiállí-
tásra, minden bizonnyal gyönyörködni 
fognak - zárta kedves hangvételű minő-
sítését. 

Dr. Chikány Gábor, a Magyarok Vi-
lágszövetségének főtitkára a kiállítási 
megnyitójában többek között azt 
mondta, hogy a szalma méltó az állami-
ság jelképeinek, e szent szimbólumok-
nak a megformálására, hiszen az életet, 
a magot az éltető Nap felé emelik. 

Dr. Visy Zsolt, helyettes államtitkár 
adta át a díjakat, aki rövid méltatásában 
felhívta a figyelmünket arra, hogy a 
Szalmafonók Baráti Köre, a 
törökszentmiklósiak, az emberiség leg-
ősibb tradícióját keltették életre: a szal-
ma, a gabonatermesztés 10 ezer éves 
múltra tekint vissza. Az értékelő zsűri 
több tucat elismerést, díjat, miniszteri 
díjat és egy különdíjat ítélt oda a legki-
válóbb alkotóknak. A miniszteri külön-
díjat Szabó Katinka, kisújszállási óvó-
nő kapta, a koronázási jelképek művé-
szi megformálásáért. 

A továbbiakban Szalmaország címmel 
nemzetközi konferencia kezdődött a 
pódiumteremben amerikai, angol, belga, 
holland, svájci, svéd, ausztrál, erdélyi, 
jugoszláv és természetesen magyar 
szalmafonók részvételével. Ez ismétel-
ten első ilyen jellegű rendezvény Ma-
gyarországon. 

Dr. Györgyi Erzsébet muzeológus 
előadásában - Tüskés Tünde angol 
nyelvű tolmácsolásával - a szalmafonás 
történeti hátterét mutatta be az érdeklő-
dők tetszésére. 

Ekkor került bemutatásra Tüskés 
Tünde - Sülye Károlyné: Szalmaország 

- a szalmafonás hagyománya a XX. 
században Magyarországon című 
könyv. A társszerkesztő, Tüskés Tünde 
- aki „civilben" tanárnő - a hazai szal-
mafonó mozgalom frontembere: a nem-
zetközi konferencia szervezése is az ő 
nevéhez fűződik, a külföldi résztvevők 
programjának kidolgozója pedig Sülye 
Károlyné volt. 

A pénteki konferenciát Margyn 
Owens-Celli kaliforniai múzeum-
tulajdonos (Long Beach) zárta, melyben 
diák segítségével mutatta be meghök-
kentően gazdag gyűjteményét, illetve 
más múzeumok anyagából is válogatott. 
Igazi megszállott, szenvedélyes „szal-
más", aki 28 éve foglalkozik ezzel. 
1984-ben „hívta életre" a gyűjteményét, 
s ma ez a foglalkozása, ebből él. Rövid, 
vele készített inteijúban elmondta, hogy 
nem gazdagodott meg a múzeumból, de 
óriási öröm számára, hogy gyűjtemé-
nyét - a világ legkülönbözőbb részeiből, 
is több száz éves példányokat is - min-
denki láthatja. Gyűjteményének értéke 1 
millió dollár. A törökszentmiklósi Galé-
riáról, kiállításról felsőfokon szólt: 
elragadó, szuper, csodálatos - mondta, 
és gratulált hozzá. Nem járt még e 
csöppnyi országban, de itt csodák is 

vőivel együtt úgy kétszázötvenen. Pedig 
ez igen-igen hangulatos volt: 4 csapat 
versenyzett, ott voltak a mezőtúri ha-
gyományőrzők, citera- és dudazenekar. 
Volt szabadtéri pörkölt, amitől a külföl-
di vendégek is megnyalták az ujjukat. 

Szombat délután a Gimnázium udva-
rán másfélórás nemzetközi kavalkád-
ban gyönyörködhettünk - vagy húszan. 
A többiek a szereplők voltak. Bár kon-
ferencia is volt: az, OTP mellett a cir-
kusz „teljes fordulattal" üzemelt. Persze 

az is s z ó r a k o z á s n a k itt olaszországi 
zászlóhajítók, Törökországból egy is-

vannak 
végén. 

áradozott beszélgetésünk kola táncos lábú gyermekei, 17 kiló 
ruhát cipelve magukon. Persze mindezt 
bájosan, kedvenc" \ litván táncosok 

Margyn QSvens^Celli, Kalifornia Szalma-
múzeum tulajdonos 

A szombati - július 15-i - kézikaszás 
arató- bemutatón és versenyen a szo-
kottnál kevesebben voltak, a csapatok-
kal, a nemzetközi konferencia résztve-

még a közönség egy-egy tagját is meg-
táncoltatták. Fellépett a Kodály Zoltán 

ÍJnnepi melléklet 3 
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Zeneiskola hagyományőrző 
tagozata és a Miklós 
Néptáncegyüttes is. 

Közben a Nemzetközi Szal-
mafonó Konferencia részt-
vevői Kétpón, a kastély-
szállóban folytatták szakmai 
programjukat, 50 feletti 
résztvevővel. Este Szentta-
más adott otthont a hangula-
tos Kastély-partinak, ahol a 
Kodály Zoltán Zeneiskola 
fúvós- és kamaraegyüttese 
szerepelt, továbbá Emese ál-
ma címmel, a Zsanett Stúdió 
közreműködésével egy na-
gyon szép divatbemutatóban gyönyör-
ködhettek a vendégek. 

Vasárnap délelőtt gyakorlati bemutatók 
voltak, délben lakodalmi ebéddel, hét-

főn pedig hortobágyi kirán-
dulás szerepelt a programban. 
Este az 1600-as évek lako-
májával köszöntek el, mely a 
külföldiek szálláshelyén, a 
kétpói kastélyban költetett el. 
A rendezvénysorozat végén 
ők „legekben" köszönték meg 
a szervezőknek a kifogástalan 
programokat és a szervezést. 
Hálásak voltak, azzal együtt, 
hogy ittlétük teljes egészében 
önköltséges volt. Nekünk, 
itthoniaknak még fizetni sem 
kellett... 

(Herczegh M. 
Fotó: Árvái és a szerző) 

A városi millenniumi rendezvényso-
rozat keretében július 8-9-én „Folk 
Napok" elnevezéssel került megrende-
zésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Népi Kézműves Találkozó. 

Szervezetünk - az Apáról Fiúra Ala-
pítvány - tagjai már az elmúlt esztendő-
ben eltervezték, hogy a 2000. évet mél-
tóképpen egy nagy rendezvénnyel teszik 
emlékezetessé saját maga és a város 
polgárai számára. 
így született meg a gondolat, hogy Me-
gyei Népi Kézműves Találkozó kereté-
ben a megyénkben élő kézműveseket 
egy konferenciára hívjuk meg. Sajnos 
sok kézműves elszigeteltségben él, és 
így felkutatásuk sem volt egy könnyű 
feladat. De büszkék lehetünk, mert 20 
kézműves jött el megyénk különböző 
településeiről. Ezen a konferencián 
neves, elismert szakemberek tartottak 
előadást. 

Délelőtt a „Kézművesség és hagyo-
mány régen és most" címmel Dr. 
Füvessy Anikó a tiszafüredi Kiss Pál 
Múzeum igazgatója tartotta meg előadá-
sát. 
Ezt követően Dr. Bellon Tibor a JATE 
tanszékvezető docense tartott értekezést 
„Megyénk népi kézműves kultúrája" 
címmel. Dr. Bellon Tibor nem idegen 
városunkban, hiszen több évig végzett 
kutatást Jász-Nagykun-Szolnok megye 
népművészetének múltjáról és jelenéről. 
Többször járt városunkban is. Nagyon 
örültünk elismerő szavainak, mellyel 
összeforrott csapatmunkánkat méltatta. 
Délután „Kincseink" címmel nyílt kiál-
lítás a pincegalériában a találkozón 
résztvevő kézművesek munkáiból. A 
kiállítást Dr. Bellon Tibor nyitotta meg. 
Széles tárházát láthatta az ide látogató a 

FOLK N A P O K 
különböző hímzés fajtáinak, a szövési 
technikáknak, de látható volt fafaragás, 
kosárfonás, csipkeverés, gyöngyfűzés, 
textiljáték készítés, csuhé és szalmaal-
kotás, sőt volt fazekas és bőrös munka 
is. A kiállítás ünnepi hangulatát fokoz-
ták a Boda Péter csodálatos hangján 
előadott cigánydalok, majd Hudu Csaba 
és Koncz Mária a Miklósi 
néptáncegyüttes tagjainak műsora. 
A megnyitó után Borbély Jolán etnográ-
fus a Népművészeti Egyesületek Szö-
vetségének alelnöke „Giccs és értéke-
Lehetőségek a magyar népművészetben 
címmel tartotta meg előadását. Vála-
szolt kérdéseinkre. A galériában szak-
mai tanáccsal látta el a hozzáfordulókat. 
Utolsó előadónk Dr. Ürmössy Ildikó a 
megyei Euró Info Központ vezetője 
volt, aki arról beszélt milyen támogatá-
sok és lehetőségek vannak a vállalkozá-
sokban a népi kézművesek számára. 
Az előadások után alapítványunk veze-
tője Molnár Anett beszélt a mi közössé-
günk múltjáról és jelenéről, utána be-
szélgettünk a résztvevő kézművesekkel. 

Az első nap esti programjaiba már a 
közönség is bekapcsolódhatott. 
Herbály Imre országgyűlési képviselő 
köszöntő szavai után Berecz András 
énekes-mesemondót hallhattuk. Csodá-
latos hangja, ízes mesemondása mosolyt 
varázsolt az emberek arcára. A szolnoki 
Sodrás népzenei kisegyüttes és Nyolcas 
Erika népdalénekes színvonalas műso-
rával folytatódott az este. 
Az első napot egy jól sikerült táncházzal 
zártuk, ahol gyermek és felnőtt együtt 
ropta a táncot. A táncházat Busái Nor-
bert és Péter Zsuzsanna a Budapest 
Táncegyüttes táncosai vezették. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Né-
pi Kézműves Találkozó folytatásaként 
került megrendezésre július 9-én vasár-
nap a MIKLÓSI VIGADALOM, ahol 
egésznapos vásári forgataggal vártuk az 
érdeklődőket. A „Kirakodóvásár"-on az 

Mesterség bemutató 

ország különböző területéről érkező 
kézművesek árulták portékájukat, mu-
tatták be tevékenységüket. így felnőtt és 
gyermek egyaránt megismerkedhetett a 
különböző mesterségek fortélyaival, sőt 
ki is próbálhatták, pl. rokkázás, bőrözés, 
stb. A gyerekeket egész nap kézműves 
foglalkozások (gyöngyfűzés, mézeska-
lács készítés, csuhézás, szalmázás, 
origami, agyagozás, gyertyamártás, 
babakészítés, nemezelés, szövés, stb.) és 
a Konok Kunok népi játékai várták. 
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Sajnos az időjárás nem fogadott kegyei-
be bennünket, így az eredetileg szabad-
térre tervezett rendezvényünk beszorult 
a Művelődési Házba. Aki azonban az 
eső ellenére bennünket választott, az 
semmiképpen nem csalódott program-
jainkban. A fellépő hivatásos 
és amatőr művészek sorában 
megemlíthető a Magyar 
Dudazenekar, a Maszk Báb-
színház, Szivárvány és Iringó 
citerazenekar, Kereplő Szín-
ház, Jártató Együttes, Jászság 
Néptáncegyüttes vezetői 
Szűcs Gábor és Urbán Mária, 
a 25 éves Miklós Néptánc-
együttes, Szabó Andrásné és 
Mészáros Piroska mese-
mondók, stb. 
Ezek a nevek sokak számára 
ismeretlennek tűnhetnek, de 
aki a népművészeti mozga-
lomban él, az jól ismeri a művészeket. 
Hiszen egyenként, önnön műfajukban 
ugyanolyan elismert előadókról van szó, 
mint pl. a gyermekdalairól ismert Ha-
lász Judit vagy Papp Rita. 
S ha éppen a gyerekekről esett szó, 
közülük sokan azt sem tudják mi az a 
„duda". Pedig ez a hangszer a magyar 
nép életében mindig fontos szerepet 
töltött be. Az 1989-ben alakult Magyar 

Dudazenekar sok nemzetközi és hazai 
fesztiválon ért el szép eredményt, s 
céljuk éppen a már említett kulturális 
kincs megőrzése. Műsoruk alatt egysze-
rűen „földbe gyökerezett" az ember 
lába. 

A Miklósi néptáncegyüttes jubileumi műsorából adott Ízelítőt 

A szintén fellépett /meghívott/ Maszk 
Bábszínpad, ill. a Kereplő Színház tag-
jai hivatásos művészek, akik évi 200 
fellépést vállalnak, így szinte minden 
másnap utaznak. Nem kis dolog volt 
megnyerni őket rendezvényünkre, és 
műsorukat látva olyan élményben lehe-
tett része a gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, amely egy életre szóló, felejt-
hetetlen emléket jelenthetett. 

A Turai Ifjúsági Néptánccsoport Ma-
gyarország olyan területéről (Palócföld-
ről) érkezett kicsiny városunkba, ahol 
még a mai napig népviseletben járnak 
az idősek és a fiatalok egy része is, s 
életük meghatározója az a hagyomány, 

amely kitölti mindennap-
jaikat. Egy lánynak fontos 
pl. a hosszú haj, egy fiúnak 
pedig a kalap, az ízes táj-
szólásról nem is beszélve. 
Műsorukon keresztül egy 
picit az ottlévők is beleláttak 
az ő életükbe, megismer-
hették táncaikat, dalaikat. 

Saját környezetünkre visz-
szatérve, úgy érzem elég 
csak megemlíteni a 25 éves 
évfordulóját ünneplő Miklós 
Néptáncegyüttes műsorát, 
akik közel 9 hónapig készül-
tek azzal a repertoárral, 

melyet most lehet, hogy utoljára látha-
tott a közönség. 

Egyszóval olyan művészek léptek fel 
a nap folyamán, akiket nem lehet sűrűn 
együtt látni, egy színpadon, ráadásul itt, 
helyben Törökszentmiklóson. 

Polgár Anita 
Kürti Béláné 

ÁFÉSZ 
S Z O L G Á L T A T Á S O K 

KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

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

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

Műszaki részegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok tekercselését 
és azok felújító karbantartását 
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását, ellenőrzéseit, külön-
féle tűzcsapok ellenőrzését és szerelését 

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK 
FELVÉTELE: 

ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139. 
Ipari osztály: (56) 390-505 
Kivitelező részleg: (56) 390-335 
Tekercselő részleg: (56) 390-827 
Tűzoltó részleg: (56) 390-826 

APRÓ HIRDETÉS 

ÁLLÁS: Képesített könyvelői, érettségi és alapfokú számí-
tógép kezelői bizonyítvánnyal rendelkező 30 éves nő lehe-
tőleg otthon végezhető munkát keres. Számítógép van! 
Tel: 56-393-975. Hoppáiné 

ÁRVAI FOTÓ 
Törökszentmiklós, Kossuth út 155. 

Tel.: 390-162 

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Filmek, albumok, képkeretek, 
fényképezőgépek és napszemüvegek 

kaphatók óriási választékban! 
Színes film feldolgozás 

lehetőség szerint 1 órán belül! 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

A rendőrségi járőrözés és az éberség 
vette elejét június hónapban több bűn-
cselekménynek: így 10-én a hajnali 
órákban az egyik söröző környékén 
végeztek ellenőrzést, melynek során az 
épületből gyanús zajt hallottak. A tulaj-
donost értesítve, vele együtt bejutva a 
helyiségbe, egy betörőt értek tetten. 
Ugyanekkor a fegyverneki Magyar 
Vendéglő parkolójában füleltek le a 
járőrök két gyanúsan viselkedő férfit, 
akik éppen egy görög rendszámú kami-
on üzemanyagtartályából eresztették le 
a gázolajat. 
Ugyanezen a napon a kora esti órákban 
az egyik, a város belterületén lévő Kft. 
telephelyére a kerítésen keresztül négy 
helyi lakos behatolt azzal a szándékkal, 
hogy onnan alumínium lemezeket lop-
janak el. Az értesített, majd kivonult 
rendőrök rövid üldözés után elfogták a 
tetteseket. 
Szintén 10-én, az esti órákban értesítés 
érkezett a város központjából, lakásbe-
törés gyanúját észlelve: a gyorsan kiér-
kező rendőrök a lakásban fogták el a 
betörőt, aki az ajtó befeszítésével jutott 
be a lakásba. 

Ö 
Július 8-án a késő éjszakai órákban 
Tiszatenyő egyik sörözőjébe a falat 
kibontva ismeretlen elkövető bejutott a 
helyiségbe, ahonnan a játékgép perse-
lyét - benne 60 ezer forinttal - eltulaj-
donította. 

U 
Július 9-én a hajnali órákban a 46-os 
főközlekedési úton személyi sérüléssel 
járó közlekedési baleset történt. Egy 
mezőgazdasági vontatóhoz kapcsolt 
bálázógép Törökszentmiklós felé tartva, 
kanyarodás közben áttért a menetirány 
szerinti bal oldalra és összeütközött egy 
személygépkocsival. A baleset követ-

keztében egy személy könnyű, egy 
pedig súlyos sérülést szenvedett. A 
járművekben 600 ezer forint kár kelet-
kezett. 

tS 
Július 10-én a helyi Postahivatalból 
jelezte egy személy, hogy egy ismeret-
len nő ellopta Nokia típusú rádiótele-
fonját. Az adatgyűjtés során a nyomo-
zók eljutottak egy helyi lakoshoz, aki-
nek a lakásán megtalálták a telefont. 

U 
Július 13-án, a város belterületén egy 
segédmotoros előzés közben későn vette 
észre a vele szemben közlekedő kerék-
párost, ezért erősen fékezni kényszerült: 
a vizes, csúszós úton járművével elesett 
és nekicsúszott a kerékpárosnak. Az 
ütközés következtében a motoros 8 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. 

m 
Úgy tűnik, a piaci szezonnal együtt 
járnak a tolvajlások, s legtöbb esetben 
maguk a kárvallottak sokszor szinte 
kínálják a lehetőséget: így például a 
múlt hónap egyik piaci napján rendőr-
ségi segítséget kért egy árus, mert el-
lopták a pénztárcáját - benne 48 ezer 
forinttal. A sértett elmondta, hogy az 
eset megtörténte előtt egy fiatal férfi 
érkezett a standjához, aki elmélyülten 
kezdte nézegetni az eladásra kínált áruit. 
Hamarosan újabb két fiatal érkezett, s az 
eladó velük kezdett foglalkozni - mi-
közben az előző „vásárló" feltűnés 
nélkül távozott. Miután az utóbbiakat 
végig figyelemmel kísérte a bejelentő, 
alapos a gyanúja, hogy az előző fiatal 
férfi lopta el az értékesítésre szánt ruha-
neműk alatt tartott (!!) pénztárcáját. 

m 
(A híreket a rendőrségtől kaptuk. 

KM,) 

MUTASSUNK PÉLDÁT 
GYEREKEINKNEK! 

Egyre gyakrabban láthatunk olyan 
esetet, amikor a felnőtt személy -
általában a szülő - gyermekét kézen 
fogva szabálytalan helyen halad át az 
úttesten. 
A szülők, felnőttek példamutatása a 
gyermekek számára fontos iránymu-
tatás a közúti közlekedésben. A pél-
dák sokasága sajnos ma még negatív. 
A forgalomirányító lámpák jelzései-
nek figyelmen kívül hagyása, a „zeb-
ra" igénybevételének mellőzése, 150 
cm-nél alacsonyabb gyermek gépko-
csi első ülésen szállítása, stb. gyakori 
jelenség. A bajt csak tetézi az a szülő, 
aki esetenként gyermekét kézen fog-
va hasonló szabálytalanságra „kény-
szeríti". 
A rossz példák sokasága sajnálatosan 
a gépjárművezetés közben is tetten-
érhető. A járművezetés tanult visel-
kedés, és így része a családban, az 
egyéb környezetben végbemenő szo-
cializációs folyamatnak. Ne feledjék! 
A gyermekek alaposan megfigyelik 
szüleik vezetési stílusát, amely ké-
sőbbi közlekedésükben - különösen 
annak kezdeti szakaszában - megha-
tározó jelentőségű. 
Gyermekeink biztonsága érdekében 
mutassunk pozitív példát, tartsuk meg 
a közlekedés szabályait, legyünk 
partnerek a közlekedésben! 

VÁROSI BALESTMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG 

MI A TEENDŐ, HA SZABADSÁGRA MEGYÜNK? 
- Csak a megbízható szomszédainknak és barátainknak említ-
sük, hogy elmentünk. 
-Ha megoldható, adjunk egy tartalék kulcsot valamelyik 
szomszédunknak vagy a közelben lakó rokonunknak, ismerő-
sünknek. 
-Hagyjunk náluk egy értesítési telefonszámot, amin szükség 
esetén elérhetnek bennünket. 
- Távozásunk idejére ne hagyjunk otthon nagyobb mennyisé-
gű készpénzt vagy értékesebb ékszert. 
-Ha hosszabb időre távozunk, bízzunk meg valakit a kert 
rendben tartásával, hogy ez se árulkodjon távollétünkről. 
-Kéljük meg szomszédunkat, hogy parkoljon a ház előtt, 
ezzel is azt a látszatot keltve, mintha otthon lennénk. 

- A sötétítőket és spalettákat hagyjuk úgy, ahogy normális 
esetben szoktuk, csak akkor zárjunk be mindent, ha egyébként 
is így szoktuk tenni. 
-Ha tudjuk, kapcsoljuk ki a telefonunk csengését, a hosszú 
válasz nélküli csengetés árulkodó jel lehet. 
-Az üzenetrögzítőn ne hagyjunk arra utaló üzenetet, hogy 
hosszabb időre távoztunk. 
-Távozás előtt ellenőrizzük, hogy mindent megfelelően be-
zártunk-e, beleértve a kerti tárolókat és a garázst is. 
- Mindent próbáljunk úgy hagyni, mintha otthon lennénk. 
Bűn és balesetmentes nyaralást kívánunk! 

Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
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Szeretnél külföldön dolgozni? 
Kaptál egy ígéretes ajánlatot? 

Mielőtt belevágnál, nagyon fontos, hogy odafi-
gyelj a következőkre: 

Utazás előtt: 
> Légy óvatos a külföldi állásajánlatokkal! Gyanús, ha a hirde-
tés „könnyű" vagy „erotikus" munkát ígér, ha nyelvtudásra nincs 
szükség, ha mobiltelefonszámot, vagy jeligét adnak meg. Tudd: a 
törvényesen működő munkaközvetítő cégekről hivatalos nyil-
vántartás létezik 
> Még ha valamelyik barátod, vagy rokonod ígért is állást, ne 
bízz meg benne vakon. Mielőtt elfogadod, gondold át alaposan az 
ajánlatát! 
> Köss részletes munkaszerződést! Tájékozódj a munkavállalás 
és a kinntartózkodás feltételeiről. A külföldi munkaszerződés kö-
telező tartalmáról Magyarországon jogszabály rendelkezik. 
> Az otthoniaknak mindenképpen add meg a leendő szállásod 
pontos címét és a leendő munkáltatód adatait! 
> Gyűjts össze minél több címet a fogadó országban, ahova baj 
esetén fordulhatsz. írd fel a helyi magyar nagykövetség telefon-
számát. 
> Hagyj otthon egy fénymásolatot az útleveledről és egy pél-
dányt a legutóbb készült fényképedből. 
> Kössél teljes körű biztosítást, ami a betegség és a balesetbiz-
tosítást is tartalmazza. Ebből is hagyj otthon egy másolatot. Uta-
zás előtt menjél el kivizsgálásra a háziorvosodhoz és a fogorvo-
sodhoz. 
> Mindig legyen annyi tartalék pénzed, amennyiből baj esetén 
haza tudsz utazni. 
> Legyen legalább egyvalaki, akit rendszeresen felhívsz! 
Egyezzetek meg előre, hogy milyen gyakran fogsz telefonálni, és 
állapodjatok meg valamilyen titkos jelmondatban, arra az esetre, 
ha netalán bajba kerülnél, és nem beszélhetnél nyíltan. 
> Amint megérkeztél, értesítsd a családodat és a közeli barátai-
dat! 

A kinttartózkodásod alatt: 
> Soha, semmilyen körülmények között ne add ki a kezedből az 
útleveledet! Ha a hivatalos ügyek intézéséhez szükség van rá, 
mindig legyél jelen Te is. 
> Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy magánál tartsa az útleve-
ledet, ez annak a jele, hogy ki akar használni. 
> Ha ellopták, elvették az irataidat, ne tétovázz, hanem azonnal 
lépj kapcsolatba a rendőrséggel vagy a magyar nagykövetséggel. 
> Ha a munkáltatód nem tartja be a munkaszerződésben leírta-
kat, vedd fel a kapcsolatot azzal, aki a munkát közvetítette. Ha 
nem történik változás, jogod van felbontani a szerződést. 
> Ne fogadj el semmilyen ajándékot, vagy szívességet, se a 
megérkezéskor, se a kinttartózkodásod alatt. Ne kelljen senkinek 
se „hálásnak" lenned. 
> Telefonálj haza rendszeresen, az előzőleg megbeszéltek sze-
rint. Azonnal tájékoztasd az otthoniakat a tartózkodásoddal kap-
csolatos bármilyen változásról. 
> Ha fogva tartottak, eladtak, vagy prostitúcióra kényszerítet-
tek, minden körülmények között jogod van a segítséghez és a vé-
delemhez, még akkor is, ha kisebb bűncselekményekbe kevered-
tél (pl. fekete munka, illegális kinttartózkodás, hamis okiratok). 
> Ha bajban vagy, hívd a magyar nagykövetséget, a rendőrséget 
vagy a helyi segélyszervezetet. 
További felvilágosításért vagy tanácsért hívd az IOM-NANE 

ingyenes információs és segélyvonalát! 
10-18 h-ig: 06-80-630-125 

Miklósi rendőröket jutalmazott a MATÁV 
Július 20-án (csütörtökön) a kapitányság vezetője dicsé-
retben, a MATÁV pedig pénzjutalomban részesítette a 
törökszentmiklósi kapitányság hat dolgozóját, akik veze-
tékes telefonfülkéket kifosztó csoportot lepleztek le az év 
elejénf s ezzel további jelentős károktól mentesítették a 
távközlési vállalatot! 
A fosztogatás-sorozat tavaly szeptemberben kezdődött a 
város belterületén. Az elkövetők egy saját maguk által 
készített speciális eszközzel „leszerelték" a fölkékbeti 
található perselyeket, amelyeket magukkal vittek, s csak 
később, biztonságos helyen törtek fel A tettesek, akik egy-
egy alkalommal 6-10 ezer forintot zsákmányoltak, gyorsan 
dolgoztak, ezért kilétüket felderítem nem volt egyszerű 
feladat. Az alapos és szisztematikus nyomozás során végül 
képbe került egy helyi fiatalokból áöó csoport, akik közül 
három főt 2000 januárjában sikerült elfogni, s ellenük 
minden kétséget kizáró bizonyítékot szerezni. 
A gyanúsítottak kihallgatása és a házkutatások eredménye-
ként további négy személyt is sikerült büntetőeljárás alá 
vonni, s az eljárás során 18 fülke kifosztását, több mint 200 
ezer forint lopási és mintegy 150 ezer rongálási kárt 
az elkövetőkre bizonyítani. Mivel a csoport egyre szerve-
zettebb és nagyobb területre kiterjedő tevékenysége azt az 
igazi veszélyt sejtette, hogy a banda más telelepülésekre is 
kiterjeszti áldásos munkáját, leleplezésük az eddig oko-
zottnál jóval nagyobb károktól mentette meg a MATÁV-
Ot Ezért a sikeres felderítésben résztvetteket; Tóth Tibor 
főhadnagyot, Horváth Arntand és Tóth Csaba hadna-
gyokat, Nagy Imre zászlóst, valamint Kónya & 
Bokor László főtörzsőrmestereket 2000 július 20-án a 
kapitányság vezetője dicséretben, Baranya Tamás, a 
közlési Beruházások Védelméért Alapítvány titkára 
Imre László, a MATÁV Rt osztályvezető pedig pétaz* 
jutalomban részesítette. 

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁR! 
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2000. szeptembe-
rétől „Állampolgári jogok, lehetőségek a rendőrségi 
eljárásban" címmel kurzust indít a város közössége szá-
mára, mely során a résztvevők bepillanthatnak kapitánysá-
gunk mindennapi munkájába. 
A kurzusban résztvevőknek alkalmuk nyílik, hogy talál-
kozhassanak a kapitányság vezetőjével, a különféle szak-
ágak vezetőivel, módot kapnak arra, hogy kérdéseiket 
feltegyék, illetve ötleteikkel segítséget nyújthatnak váro-
sunk közrendjének, közbiztonságának megtartásában. 
A kurzuson résztvevők heti két alkalommal hallgathatnak 
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. 

További információk és jelentkezési lapok a 
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon kaphatók. 
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„Passzív ellátás helyett aktív támogatást." „Segély helyett 
munkát." Ezeket a szlogeneket már évek óta gyakran hallhatjuk a 
munkanélküliséggel kapcsolatosan. Mint kiderült a fenti megfo-
galmazások nem csak jelmondatok. Megfogalmazásuk már régen 
megtörtént a szakmai berkekben, a közvélemény határozott elvá-
rása is ebbe az irányba mutatott, a politika pedig némi késlekedés 
után irányadó szintre emelte a koncepciók között. Sőt nem csak a 
koncepciók között jelent meg, hanem a végrehajtása is megkez-
dődött. Először látványosan a pályakezdők segélyének eltörlése, 
ill. annak aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel történő he-
lyettesítése valósult meg 1996-ban. Ez az intézkedés azt jelen-
tette, hogy az amúgy is a megélhetést nem biztosító (a minimális 
öregségi nyugdíj 80%-ának megfelelő) pályakezdők munkanél-
küli segélyét megszüntették, egyúttal bevezették a munkatapasz-
talat-szerzés támogatását, a foglalkoztatási támogatást, bővítették 
a különféle esélynövelő programokban, képzésben való részvétel 
lehetőségét. 

Mindezek ugyan nem oldották meg az ifjúsági munkanélküli-
ség gondját, de mindenképpen orvosoltak néhány alapvető prob-
lémát. Ide sorolható a gyakorlattal nem rendelkező fiatalok el-
helyezkedési nehézségei, a kissé céltalan álláskeresés, és a je-
lentős számú önkéntesen vállalt munkanélküliség is. Azóta a 
kirendeltségen az évi száz főt meghaladó munkatapasztalat-
szerzés támogatása az újonnan belépő pályakezdők harmadának-
felének ad munkalehetőséget, és ötven-hatvan fő részesül vala-
milyen képzésben. Ezek és más lehetőségek alkalmazása (pl. a 
felsőfokú végzettségűek kirendeltségen kidolgozott programja) 
azt eredményezik, hogy az aktívan együttműködő pályakezdők 
többsége fél éven belül ki tud lépni a munkanélküli állapotból. 

Hasonló szemléletváltás következett be a munkanélküliek más 
rétegeinek kezelésében is. Mint már többször írtunk róla, csök-
kentették a munkanélküli járadék, jövedelempótló támogatás 
folyósítási idejét, majd az utóbbit meg is szüntették idén május 
elsejétől. A nehezebb feltételekkel elérhető rendszeres szociális 
segély maradt helyette. A pénzbeli ellátások változtatásán túl 
szintén előrelépés volt a regionális közmunka lehetőségek bőví-
tése, és most még a 30 napos közmunkát is bevezették a rendsze-
res szociális segélyhez kapcsolódóan. Emellett természetesen 
továbbra is rendelkezésre áll a hagyományosan értelmezett, 
települések szintjén működtetett közhasznú foglalkoztatás. E 
három foglalkoztatási forma sok tekintetben hasonlít egymáshoz. 
Azonban a közmunkával a térségi közösségeket, a közhasznú-, és 
a szociális segélyhez kötött 30 napos közmunkával a település 
általános szükségleteit érintő nonprofit tevékenységet lehet meg-
valósítani. 

Sok érv és ellenérv jelenik meg e foglalkoztatás mellett és el-
len. Nyilvánvaló előnye a költségek jelentős részének állami 
megtérítése, az elhelyezkedni nem tudók munkába történő bevo-
nása, bizonyos önkormányzati feladatok elvégzése, stb. Hátrány-
ként említhető az ide bevonható munkavállalói réteg alulmoti-
váltsága, rossz hatásfoka, a sok gondot, törődést okozó foglal-
koztatás bonyolítása. Ezekben valóban sok igazság van, azonban 
nem feltétlenül kell itt megállni. A kérdés mindig az, hogy mit 
akarunk elérni, mi a célunk. Ami biztos, hogy térségünkben a 
munkaerőpiac keresleti oldalról korlátos, azaz kevés a munka-
hely. Azt is látni kell, hogy bármelyik térségben mindig lesznek 
olyan csoportok, akik valamiért nehezen helyezhetők el piaci 
körülmények között. Az alulképzettség, munkahelyhiány, föld-
rajzi különbségek, szociális és motiváltsági problémák akadá-
lyozhatják a sikeres munkábaállást. 

Dönteni kell, hogy mi legyen ezeknek az embereknek a sorsa, 
jövője, és ki az, aki ennek megoldásában leginkább cselekvőké-
pes. Az államra ilyen értelemben ma már nem lehet számítani, 
hiszen csak szűk területen van munkaadói státuszban. A vállal-
kozások azok, amik megvalósítják a nemzeti foglalkoztatás ér-

demi részét, azonban ez piaci jellemzőkkel bír. Csak annyit, csak 
olyanokat és csak annyi ideig foglalkoztatnak, amennyi a gazda-
sági szükségszerűségből következik. Tehát sem az állam, sem a 
vállalkozások nem használják fel a rendelkezésre álló nemzeti 
aktív munkaerőállományt, még a viszonylagos teljes foglalkoz-
tatottság esetén sem. Akik kimaradnak, azok az átmenetileg vagy 
tartósan munkanélküliek, szociális segélyezettek. 

Lehetne azt mondani, hogy ez elsősorban az egyén problémája, 
igyekezzen megoldani ő maga. Azonban amellett, hogy az egyé-
ni törekvés szükségességét alapvetésként kell elfogadni, a meg-
oldás a sok korlátozó egyéni tényező miatt nem olyan kézenfek-
vő. Tovább gondolva, a társadalom szempontjából sem mindegy 
mennyi ember marad ki a munkamegosztásból, ezáltal a közter-
hek viseléséből, ill. mennyi emberre kell, hogy költse az állam a 
szociális kiadásait. Ez nagyban meghatározza a társadalom haté-
konyságát, amelynek mértéke egyik nemzetnél sem közömbös, 
egy olyan felzárkózó fázisban lévőnél, mint a magyar pedig főleg 
nem. 

Másként fogalmazva vannak a foglalkoztatásban olyan rések, 
amelyekkel más munkáltatóknak, más eszközökkel kell foglal-
kozni, és ez elsősorban helyi problémaként jelenik meg. A fenti-
ekből következően nevezi meg a foglalkoztatási törvény az ön-
kormányzatokat, mint a helyi problémák kezelőjét, e feladatok 
megoldásával kapcsolatban. Ha eltekintenénk e törvényi felha-
talmazástól, akkor sem látható egyéb megoldás, hiszen nincs 
más, aki ezt a szerepet felvállalná. A foglalkoztatási és az abból 
eredő szociális, szegénységi, bűnözési, leszakadási problémák 
pedig elsősorban helyileg hatnak, ezért mind az ilyen helyzetben 
lévők, mind a helyi társadalom érdekében ezek megoldása fo-
lyamatosan fennálló alapvető feladat. 

Az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzatoknak meglehetősen 
szűkösek a forrásaik és a mozgásterei e tekintetben. Nem is 
várható el, hogy a nemzeti méretű problémákat az önkormány-
zatok elszigetelten oldják meg. Ezért tapasztalható az állami 
szerepvállalás a terület-, és vidékfejlesztéssel, a beruházás ösz-
tönzéssel és más eszközökkel, nem utolsó sorban a köz-, köz-
hasznú munkák azaz az un. másodlagos munkaerőpiac finanszí-
rozásával. A jelenlegi központi segítség a településeknek az ár-, 
és belvíz okozta károk helyreállítási költségeinek teljes átvállalá-
sa mind az anyagszükséglet, mind a foglalkoztatási költségei 
tekintetében. Ennek 40%-a a feladatok foglalkoztatási kiadásait 
hivatott fedezni, amelyet a Munkaerőpiaci Alapból a munkaügyi 
szervezeten keresztül közhasznú jellegű munka keretében lehet 
felhasználni. 

A munka körzetünkben hat települést érint, és csak a foglal-
koztatási költségekre fordítható összeg meghaladja az 50 millió 
Ft-ot. Ez három-négyhónapos időtartamra mintegy 120-180 fő 
foglalkoztatását teszi lehetővé a bérektől függően. A jellemzője 
az, hogy rendszeresen munkával nem rendelkező személyek 
munkanélküliként regisztrálva, közhasznú munka keretében 
dolgozhatnak. A foglalkoztatás elősegítésére a kormány több 
közhasznú szabályt feloldott, a béreket is a piaci szférában elér-
hető szinten lehet megállapítani. Szükség is van erre, hiszen a 
cél, hogy a munka el legyen végezve, ehhez megfelelő szakkép-
zettséggel rendelkező, jó hozzáállású, felelős építőipari munká-
sokra (kőművesekre, ácsokra, festőkre, stb.), segédmunkásokra 
van szükség. Bízunk abban, hogy minél többen jelentkeznek a 
kirendeltségen, az önkormányzatoknál ilyen munkavállalók, akik 
kihasználva a jó kereseti lehetőséget, elvégzik a megoldandó 
közfeladatokat is. Az önkormányzatok pedig e sajátságos foglal-
koztatási forma szervezési, irányítási nehézségein túljutva jelen-
tős segítséget kapnak munkájukhoz, és további terveket készíte-
nek a magasabb szintű közhasznú munka alkalmazására. 

Hevesi Tóth Ferenc 
kirendeltség-vezető 
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Visszapillantó - jövőbe néző 
Egy kis történelem 

Ki gondolná, hogy lapunk története a század ele-
jére nyúlik vissza? Pedig így van. A város gyors 
fejlődése, a polgáriasodás során komoly igény jelent-
kezett a helyi sajtó jelenlétére. így 1908, szeptember 
20-án megjelent az első Törökszentmiklós és Vidé-
ke című lap, melynek első szerkesztője Timár La-
jos volt, és amely folyamatosan működött és tájé-
koztatott 1944-ig. s bár formájában, tartalmában, 
jellegében teljesen eltért ez a politikai, társadalmi 
hetilap a ma is olvasható, ugyanezt a címet viselő 
lapunktól, mégiscsak elődeink egyikének tekinthet-
jük. Egyikének, hiszen ezzel párhuzamosan, több 
kevesebb ideig három másik újság is létezett. Garami 
István szerkesztésében a Törökszentmiklósi Újság 
1913 és 1919 között, a Törökszentmiklósi Hírlap 
1928 és 1938 között, ezt Bisztray Jaromir szerkesz-
tette és 1930-1938 között Törökszentmiklósi Friss 
Újság címmel H. Pogány Ákos szerkesztett lapot. 
Mindegyik hetente jelent meg. 

Az újrakezdés 
A fentiek valóban történelemnek számítanak. A 
megszállás alatt 1944-ben megszűnt a 
Törökszentmiklós és Vidéke is. Nem is volt váro-
sunknak hosszú ideig(több mint 40 évig) újságja. 
Aztán ismét volt Valaki, aki nemcsak szükségét 
érezte a helyi sajtónak, de tett is azért, hogy ez létre-
jöjjön. Fejes Ferenc - aki ekkor a TIT városi szerve-
zetének titkára is volt - több fórumon fölvetette az 
ötletet. Az elképzelést mások is támogatták. Létrejött 
a Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány, 
melyet számos alapítótag, s a városban akkoriban 
működő pártok is támogattak. Az alapítvány kurató-
riumának elnöke Dn Slezák Sándor lett, majd a 
későbbiekben őt követték (a következő sorrendben) 
Sülye Károlyné, Fejes Ferenc és Kovács István, 
aki a mai napig is betölti ezt a tisztet. A hivatalos utat 
végigjárva 1990. augusztusában jelenhetett meg a 
Törökszentmiklós és Vidéke független közéleti 
lap, mely azóta (az 1995-ös pár hónapos technikai 
szünettől eltekintve) jelen van a város életében. Kü-
lönbözött ősétől függetlenségében, hiszen a század 
elején léte nagymértékben függött a helyi és megyei 
hatalmasságok jóindulatától. 

Az új forma függetlennek indult, s meg is tartotta 
függetlenségét az évek folyamán. 
A lap első főszerkesztője Szőke György volt, tőle 
Nagy Tibor vette át a stafétabotot, később Szurmay 
Zoltán, majd Pásztor Gábor dolgozott lelkesen az 
újság életben maradásáért, a minél szélesebb körű 
tájékoztatásért. 1996-tól 1998-ig újabb váltás ered-
ményeként Dr. Szabó Lajos látta el a főszerkesztői 
feladatokat nagyon odaadó munkával. 
A szívvel-lélekkel dolgozó csapatba tartoztak még 
természetesen az alapítótagok, a kuratórium és a 
szerkesztőbizottság tagjai. Mai létünket nekik, az ő 
kitartásuknak, erőfeszítéseiknek, lelkesedésüknek 
köszönhetjük. 

A feladat 
Kezdettől fogva igyekeztünk olvasóinkat tájékoztatni a város és kör-
nyéke rendezvényeinek, eseményeinek időpontjairól, a már lezajlott 
rendezvények kimeneteléről, sikeréről esetleg kudarcáról. 
Megszólaltattuk lapunkban az itt élő érdekes vagy kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó, elismerésre méltó embereket, a Miklóson járt híres-
ségeket, 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a hagyományápolásnak, azon va-
gyunk, lehetőségeinkhez mérten segítsünk ebben. 
Aktualitásban nem vehetjük fel a versenyt a hetilapokkal, de ez nem 
is dolgunk (bár törekszünk a minél gyorsabb tudósításokra). Az utó-
kornak is dolgozunk, számukra szeretnénk megőrizni lapunk hasábjain 
Törökszentmiklós és környékének értékeit, kulturális, gazdasági, köz-
életi stb. kincseit. Ennek érdekében igyekszünk a híradás szintjén túl, 
részletesebb, mélyebb tájékoztatást adni. 

Nehézségek 
Az alapítvány és így az újság is anyagi nehézségekkel küzd. Bár az 
Önkormányzathoz évente benyújtható pályázatokon kisebb összegeket 
elnyerünk, bizony vannak időszakok, mikor szorítunk, hogy a követ-
kező hónapokban is meg tudjunk jelenni. 
Személyi feltételeink sem mondhatók ideálisnak A szerkesztőbizott-
ságban hat fo (Fehérné Kovács Hona, Hajnal Józsefné, Hercegh 
Mihály, Hoppáiné Bognár Ágnes, Polgár Lászlóné, Varga Mária) 
dolgozik rendszeresen, de mindannyian munka mellett. Az újságírás 
senkinek sem szakmája. Mindezek ellenére teljes erőbedobással, ál-
landó odafigyeléssel, folytonos önképzéssel munkálkodik mindenki a 
lap és a lakosság szolgálatában. Szívesen látnánk szerkesztőségünk 
tagjai között hasonló lelkes embereket, akik kedvet éreznének az új-
ságíráshoz, mondanivalójuk van, ötleteiket, gondolataikat megoszta-
nák velünk s az olvasókkal. Gondot okoz még a vidéki eseményekről 
való tájékoztatás, pedig próbálkoztunk, de sajnos kevés sikerrel. 
Nehezen találunk a környező kis településeken olyan munkatársat, aki 
a rendszeres munkát vállalná. 

Tervek 
Régóta téma a szerkesztőségi 
üléseken a lap megújítása. 
Amennyiben az anyagi és szemé-
lyi feltételeken javítani tudnánk, 
szívesen vállalnánk a gyakoribb 
(mondjuk kéthetes) megjelenést 
esetleg színesebb formában. 
Tartalmilag is szeretnénk frissíte-
ni lapunkon új rovatok elindításá-
val. 
Újra próbálkozunk a környéken 
lévő települések bevonásával. 

Mi bízunk abban, hogy a 
Törökszentmiklós és Vidéke 
Újság fennmarad, hogy fejlődni 
tud, hogy Önök Kedves Olvasóink továbbra is olvasnak bennünket, 
hogy olvasótáborunk bővül az elkövetkezendő időben, hogy észre-
vételeikkel, javaslataikkal, pozitív és negatív kritikáikkal segítik mun-
kánkat. 

(V. M.) 

2000, augusztus 



2000. augusztus TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE Ünnepi melléklet 11 

Visszaemlékezések, val lomások, vélemények 

Szerettük volna jubileumi mellékletünkben megszólaltatni 
újságunk eddigi főszerkesztőit, munkatársait, olvasóit. Meg-
kerestük Őket, s kértük íijanak néhány gondolatot arról, mi 
jut eszükbe a Törökszentmiklós és Vidéke Újságról, hogyan 
gondolnak vissza a lapnál töltött időszakra, mi a véleményük 

a jelenlegi munkáról. Szinte minden megkeresett személy 
készséges volt, ígéretet kaptunk is, de sajnos írásokat jóval 
kevesebbet a vártnál. Amit azonban kézhez kaptunk, azt most 
örömmel nyújtjuk át olvasóinknak. 

Épp törökszentmiklósi volt az az élete 
dele táján járó férfi, akivel együtt ültünk 
végig egy végtelenségig előremutató 
hangulatot sugárzó „állásvadász" tan-
folyamot. Akkoriban ez a fogalom 
meglehetősen bizarrnak számított, ám 
hatásosnak bizonyult. 
Legalább hatan voltunk. 
Az ötvenes éveiben járó, egykor vezető 
beosztású ember - félvezető - az ön-
megvalósítás és a pénzcsinálás új mód-
jaira volt kíváncsi, én pedig pszicholo-
gizáló és újságírói hajlamaimat éltem ki. 
írtam és írtam. 
Mindez Szolnokon történt. Emberünk-
nek egyébként történetünk szempontjá-
ból nincs különösebb szerepe, ha csak 
az nem, hogy törökszentmiklósi, és a 
kurzus, melyen részt vettünk, a rend-
szerváltás tájékán lehetett, valamint 
mind a ketten új utakat kerestünk. 
Ő, a már említett okok miatt volt jelen, 
szerénységem meg azért, mert nem 
voltam biztos abban, hogy iskoláimmal, 
jelesül az utolsóval, az újságíróival 
boldogulok-e a szemléletváltoztatások 
közepette. Akkoriban ugyanis biztosabb 
lehettem a kettes találatomban a lottón, 
mint abban, hogy ki, miként irányítja 
majd a SAJTÓT. 
A lottón csak egyes találatom volt. 
Az akkori megyei napilapnál a szakma 
nagyjai és trubadúrjai is sokat törték 
ilyesféle talányokon a fejüket. Egyéb-
ként nem jutottak sokra, ifjú kollégaként 
én sem. De volt egy-két önmagát vállaló 
írástudó, aki ellenállt a közízlésnek. 
Közöttük volt az, aki a miklósiak lapját 
is szerkesztette egy darabig. 
Szóval ilyesmin gondolkodtak a zsur-
naliszták. 
E homlokráncolásoktól terhes korban 
ajánlottak fel egy munkát: Vállaljam el 
a Törökszentmiklós és Vidéke szer-
kesztői feladatait. Nagy kihívás volt, 
kevés honoráriummal. A kihívás a 
munka miatt volt emberpróbáló, a hono-
rárium a szolnoki lapkiadó vállalat 
visszafogott fizetségétől kevés. 
Egy nyugodt természetű ember kény-
szerűségből megy embermegváltó tan-
folyamokra, nincs mindig kedve írni és 

Hajdanában 

ütközni. Alapvetően nyugodt természe-
tűnek tartom magam. 
Hajdanában azért volt nagy falat a szer-
kesztés, mert szellemiségében igen 
tagolt volt a csapat, a kuratórium meg 
pláne. Persze ahány ember annyi szem-
lélet munkál. Ahány delegált volt a 
kuratóriumban és a lap írói gárdájában, 
annyi nézet képviseltette magát. Ki 
mondta az igazat, hogy kinek jár na-
gyobb fizetség: egy rövid jegyzet írójá-
nak vagy egy kétoldalas interjú tolmá-
csolójának. 
Mindezekkel együtt kellett egy egysé-
ges periodikát kialakítani. Mert nem 
csak azt tartottam fontosnak, hogy mi-
lyen a küllem, a tördelés, hanem cél a 
szerkesztő előtt, a szellemi harmónia is. 
Volt amikor sikerült elképzeléseimet 
valóra váltani, volt amikor nem. Min-
denki emlékszik ugyanis arra, milyen 
színessé vált és mennyire erős lett a 
világnézeti paletta és mennyire megnőtt 
az igény aziránt, hogy mindez markán-
san láthatóvá is váljon. 
A város egyetlen helyi újságja volt, meg 
kellett adni a lehetőséget a különböző 
vélemények nyilvánosságának A fele-

A volt tördelőszerkesztő: 

lős szerkesztő dolga bonyolultabbá vált. 
Minden tiszteletem a művelődési ház 
segítőkész munkatársainak, a jó tollú 
kollégáknak. Nekik is köszönhetem, 
hogy most még inkább hiszem: önma-
gában nem erény a fényes újságpapír, a 
színes fotó. Az sem, hogy milliókkal 
nézetnek és hallgattatnak híreket és 
véleményeket. Ám a honorárium mérté-
ke sem mindig meghatározó. 
Több újságot szerkesztettem és szer-
kesztek, úgy érzem a lakóhelyhez való 
kötődés, a település szeretete, a közéle-
tiség elsőrendű szempontok. 
De mik ezek mindahhoz képest, amikor 
kinyitja az ember a friss újságot - mint 
néha egy jó könyvet - és beleszagol. Ez 
a nyomda illat. Ez az ólombetűk vará-
zsa. 
Ez volt nekem Törökszentmiklós és 
Vidéke! 

Szurmay Zoltán 

Dr. Szabó Lajos nyd igazgató, előző 
főszerkesztőnk betegség miatt - sajnos 
- nem tudta elkészítem vállalt írását. 
Jobbulást kívánunk! 

Szívesen gondolok vissza arra a hat évre, amelyet a Törökszentmiklós és Vi-
déke c. újságnál töltöttem. Érdekesnek, színesnek tartottam a tudósítói munkát, 
csakúgy, mint a lap számítógépes szerkesztését. Mégis úgy gondolom, hogy 
amikor az állandóan jelen lévő pénztelenség beárnyékolja a nemes törekvéseket, 
akkor a „lokálpatriotizmus" is alábbhagy. 

Gratulálok a 10 éves jubileumhoz. Sajnálom, hogy nem valósult meg Szélpál 
Árpád jövendölése, melyet Törökszentmiklós 100 év múlva című publiciszti-
kájában Fantazmák alcímmel írt még a századelőn: 

„ ...Az ívlámpák fényében ott tündöklik az arany betűs felirat egy három eme-
letes palota homlokzatán: Törökszentmiklósi Újság; Rubinstein féle könyv-
nyomda. Bent az épületben villanyáram hajtja a hatalmas gépeket, amelyek a 
tudományt, a szellemet csak úgy ontják, mint megannyi tűzokádó sárkány. ...Ma 
már világlap benyomását kelti, 5 naponként megjelenik ezer meg ezer példány-
ban. " 

A fentiek szellemében szól jókívánságom az újabb 10 (50, 100) évre: kívá-
nom, hogy lelkes, kitartó munka eredményeként, az anyagi lehetőségek széles 
körű kihasználásával valóra váljon a lap fejlődése - tartalmában, aktualitásában 
és külső formájában egyaránt. 

Szűcs Zsuzsa 
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A jelenlegi munkatárs: 
Mit adott és mit jelent számomra az újság? 

Az 1996-os esztendő jelentős változást 
hozott életemben. Betegségem előreha-
ladtával már nem tudtam vállalni a déle-
lőtti-délutáni iskolai munkát, s betegállo-
mányba kerülve otthonmaradásra kény-
szerültem. 
Az első hetekben rettenetesen hiányzott a 
tanítás, a gyerekek, tanártársaim, szóval az 
egész iskolai légkör. (Még ma is gyakran 
eszembe jut egy-egy magyaróra, illetve a 
kellemesen hűvös könyvtárban zajlott 
vers- és mesemondó versenyek, a külön-
böző témában megtartott vetélkedők.) 
Próbáltam valami átmeneti megoldást, 
elfoglaltságot keresni, de semmi épkézláb 
ötlet nem jutott eszembe azon kívül, hogy 
igyekeztem felfrissíteni angolnyelv-
tudásomat egy jövőbeni utazás reményé-
ben. 
Aztán egy napon megcsörrent a telefon. A 
Törökszentmiklós és Vidéke Újság alapít-
ványának kuratóriumi elnöke, Kovács 
István hívott, s azt kérdezte, igaz-e, hogy 
Írogatok, mert szívesen látna az újságnál. 
Én csak hápogtam a meglepetéstől, mert 
bár egy-két munkahelyi összejövetelre 
tényleg összehoztam néhány paródikus 
jellegű irományt, amit a kollégák elismerő 
nevetéssel nyugtáztak, de egyéb próbálko-
zásaimat nem ismerte a nyilvánosság. 
(Csak az íróasztalfiók őrizte kézzel papír-
ra vetett „alkotásaimat", amelyek rövid, 
novellaszerű írások, ill. mindennapi éle-
tünk apró örömeit, fonákságait tollhegyre 
tűző jegyzetek voltak.) 
Hivatásszerűen soha nem tudtam volna 
művelni az írást, mert az ihlet, az alkotói 
pillanat nem túl gyakran keresett meg, de 

az újságírás, ami bizonyos fokú szabadsá-
got és kötetlenséget is jelent, jó ötletnek 
tűnt. 
Vállaltam a feladatot, bár - meg kell 
vallanom - féltem is tőle. Belevágtam, s 
az élet hozta a témákat. 
Az első „komolyabb" munkám a Maksa 
Zoltánnal készített villáminterjú volt, 
amely valóban rövid, mindössze 12 perces 
beszélgetés alapján készült. A barátságos, 
mindig mosolygó humorista közvetlensé-
gével gyorsan feloldotta a bennem lévő 
kezdeti drukkot, s éreztem, hogy a művész 
is elégedett a riporttal. (Ez a műfaj a ké-
sőbbiekben is egyik kedvenc műfajom 
maradt.) 
A témák kidolgozása persze (sajnos) 
mindig pillanatnyi állapotom függvénye, 
ugyanis szeretek utánajárni a dolgoknak, 
de az utóbbi időben már többször előfor-
dult, hogy a felkért riportalanyok - belát-
va mozgáskorlátozottságomat - szívesen 
vállalták, hogy a helyembe jöjjenek egy 
„kis" beszélgetésre. így volt ez például 
Batáné Máté Mária könyvtárigazgatóval, 
Molnár Anett alapítványi elnökkel, Hajnal 
Andrásné hímzővel, s a rádiós Búzás 
Lajossal, hogy csak a közelmúlt néhány 
cikkének,főszereplőit" említsem, akiknek 
ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki 
munkám ily módon történő segítéséért. 
Nem tanultam az újságírást, de magyarta-
nárként azt hiszem, van némi fogalmam 
róla. S ha írásaim tetszenek az olvasónak, 
ha esetleges zsörtölődéseim célt érnek, és 
foganatjuk is lesz, az igazi öröm számom-
ra. 

Úgy gondolom, van még tanulnivalóm, és 
szeretnék is többet tudni az újságírás 
fortélyairól, jobban megismerni a lap 
olvasóinak igényeit. 
A tenni akarás tehát él bennem; téma, ötlet 
is adódik, de fizikai erőm olykor gátja a 
kivitelezésnek, s ezért nem tudok minden 
lapszámhoz anyagot készíteni. Ezt az új 
elfoglaltságot, új feladatot - úgy is írhat-
nám: a személyembe vetett bizalmat -
mégis fordulópontként tartom számon 
életemben. 
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a 
munkatársak, akikkel itt az újságnál kap-
csolatba kerültem, egyike sem hivatásos 
újságíró, de szívvel-lélekkel dolgoznak 
azon, hogy havonta megjelenhessen ez a 
politikamentes, tárgyilagosan, pontos 
tájékoztatásra törekvő helyi sajtótermék. 
És hozzáteszem, amit sokan nem tudnak, 
hogy még az anyagiak sem vezérelnek 
bennünket, ugyanis hosszú évek óta válto-
zatlanul alacsony honoráriumot tud csak 
fizetni munkatársai részére az újság ala-
pítványa.) 
Bizonyos fokig megváltozott az életem 
azzal, hogy minden nehézség ellenére 
vállaltam a kihívást, s egy új, bár az elő-
zőnél jóval kisebb közösség tagja lettem. 
Ismét olyan emberek közé kerültem, akik 
a munkában - mozgássérültségem ellenére 
- egyenrangú társnak tekintenek. Jó érzés 
újra tartozni valahová, ahol megkérdezik, 
mi újság, odacsörögnek, hogy mi van 
velem, s a lényeg: számítanak rám, a 
munkámra, írásaimra. 

Fehérné Kovács Ilona 

A külső munkatárs: 
Törökszentmiklós és Vidéke 1908 óta kisebb 
nagyobb megszakításokkal publicisztikai da-
rabja városunknak. A legnagyobb pausa, az 
1945 utáni megszűnt, újra él és tájékoztat. Ez a 
létezés az alapértéke. Újjászületése után tartal-
mában viharos fóruma városunknak, amely 
azonban lecsillapodott, talán jobban is a kelle-
ténél. Ugyanúgy mint az első években. Akkor 
igen színvonalas elvi viták közvetítője egy 
darabig. 
Városunk helyi gondjai, problémái ma sokféle 
megítélés alatt állnak. A kérdés talán elvárás is: 
„Tükrözi-e lényegi vonásait?" 1945 előtt az 
ilyen egymásmellettiségek szülték meg a párhu-
zamos újságokat, melyek* egy-egy alapállás 
szerint fejtegették véleményüket a valóságról. 
Csodálom azt az amatőr gárdát a régi profi 
szerkesztők után, amelyik egyre színvonalasab-
ban, egyre kevesebb nyomdahibával, differenci-
álódó rovatrendszerrel tájékoztat bennünket a 
„hicet munc" (itt és most) tényeiről. 

Szabó Antal 
(a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője) 

És végüly de nem utolsó sorban az olvasó: 
A Törökszentmiklós és Vidéke újságot kezdettől fogva olvasom. Nagyon jól tájé-
koztat mindenről. Megtudom belőle a helyi eseményeket. 
Szerintem a témák egyensúlyban vannak. Feleslegesen semmivel sem foglalkozik. 
Egyet azért hiányolok: Tiszapüspökiből nem hoznak híreket. Pedig ott is sok 
minden történik, ami megérdemelné a nyilvánosságot! 

Egy bolti dolgozó 

A „Törökszentmiklós és Vidéke" című újság szerkesztésével és cikkeivel általá-
nosságban meg vagyok elégedve. Mivel havonta jelenik meg, nem veheti fel a 
versenyt egy hetente megjelenő, ingyenes lappal, a rövid, aktuális hírek közlésé-
ben. Cikkei viszont tartalmasak, érdekesek. 

A jobbítás szándékával az alábbiakban közlöm javaslataimat, milyen témákról 
olvasnék szívesen: 

Fel kellene vállalni városunk közvéleményének formálását! Közismert a lakos-
ság közömbössége, - beleértve az értelmiségieket is! Ennek okairól, eredetéről 
vitát lehetne kezdeményezni. Részben ide kapcsolódik a városi fürdő helyzete. A 
helybeliek nem látogatják. A külföldieknek megéri több száz km-t utazni érte? 
Szép tervek voltak a fejlesztésre, ezek hogyan alakultak azóta? 
Egyéb témák: 

Közlekedési morál! A felüljárótól (46-os út) a lámpáig sok autó 80-100 km se-
bességgel száguld. Az helyes, hogy a 4-esút mellett a járdán való kerékpározás 
megengedett, de nem mindegy, milyen gyorsan! A többi járdákon viszont nem 
kellene balesetveszélyesen száguldozni! Továbbra is vannak a városban „őrült" 
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motorosok, akik óriási gépeikkel félelmetesen 
rohannak az utcákon. (Rendőrség figyelmébe!) 

A levegő tisztaságának érdekében az öntöde 
gázainak káros hatásáról és a szeméttelep éjsza-
kai füstöléséről is lehetne írni! 

A város szomorú belvíz-helyzete megérde-
melné, hogy folyamatosan tájékozódhasson 
erről a lakosság. 

A bevásárló központok (Penny, Plusz) és a helyi ÁFÉSZ meg a kiskereskedők 
helyzete... 

Városunk 1 (egy) postahivatallal rendelkezik. A terület nagysága megkívánná 
két postahivatal létesítését, hogy ne kelljen kilométereket gyalogolni és jó ideig 
sorbaállni egy-egy csekk feladásáért. Az utóbbi években sok vállalat, intézmény 
postán kéri a befizetést, ezért óriási a zsúfoltság! 

Egy olvasó 
Mindkét olvasói vélemény adójának neve és címe megvan a szerkesztőségben. 

Főszerkesztők jöttek, főszerkesztők mentek, és állandó 
mozgásban volt a szerkesztőbizottság. Az „állandóságot" 
ebben a folytonos változásban Hajnal Józsefné, Adélka képvi-
selte, és képviseli a mai napig. O az egyetlen szerkesztőségi 
tag, aki a lap újraindításától (1990. aug.) az eltelt 10 évben 
fáradhatatlanul kitartott. Ő, aki 40 évig a kicsiket tanította a 
betűvetésre, 10 éve lapunk olvasóit szolgálja írásaival. A 
kerek számok bűvöletében élünk. Adélka az a pedagógus, akit 
a vágyak, harcok, örömök és csalódások, hitek, újabb és újabb 
kihívások nem elkeserítettek, hanem tettekre sarkalltak. Ami-
kor az ember egy évtizedet eltölt egy szerkesztőségben, aka-
ratlanul is visszapillant a múltba, számvetést készít. Számve-
tést készít, amelyből erőt merítve már a holnapra készül. 
Hajnal Józsefné a Törökszentmiklós és Vidéke c. független 
havilap munkatársaként 10 éve veszi a fáradságot, hogy hó-
napról hónapra, erőt, egészséget nem kímélve papírra vesse 
gondolatait, megossza önökkel tapasztalatait. Engedjék meg a 
lap olvasói, hogy ez alkalomból először is megköszönjük azt 
a sok-sok értékes írást, amellyel gazdagította lapunkat, kö-
szönjük kitartását, másrészt pedig megkéljük „Őt", hogy 
ossza meg lapunk olvasóival tapasztalatait, az eltelt 10 év 
örömeit, gondjait. De mielőtt szóra bírnám 
szerkesztőkolléganőmet, egy rövid pályarajzzal még tartozom 
Önöknek. 

1952. április l-jén kezdett tanítani. Oktató, nevelő munkáját 
a dunántúli Kulcs kis településen kezdte. Törökszentmiklósra 
1958-ban került, az év augusztusától 10 éven keresztül a 
Sűrűdűlői Ált. Iskola kis nebulóit oktatta, ismertette meg a 
betűvetés tudományával. 1968. június 30-án ő zárta be az 
iskola kapuit, maga mögött hagyva az üressé vált iskolát. 

Pedagógus munkáját a Rózsa téri iskolában (ma Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola) folytatta, ahol nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott. A lap szerkesztőségébe 1990-ben került, ahol azóta 
is, immáron nyugdíjasként is az egyik legaktívabb munkatárs. 
Pontossága, precizitása mindannyiunk számára példaként 
szolgál. 

— E tartalmas és nagyon gazdag életpálya azon 10 évéről 
érdeklődöm most, amelyet újságíróként töltött el lapunknál. 
Kíváncsian olvassuk majd papírra vetett gondolatát, észrevé-
teleit, tehát kérem, ossza meg velünk, kollégákkal, valamint a 
lap olvasóival az eltelt 10 esztendő mérlegét! 

— 1990 júliusában jutott el hozzám a hír, hogy ismét lesz 
újság Törökszentmiklóson. Most gyűjtik a támogatókat. Első 
és egyetlen kérdésem az volt: Mit tudok tenni az érdekében? 
Miután létrejött az alapítvány, augusztus 9-én megtartottuk a 
közgyűlést, ahol megválasztottuk a kuratóriumot. Még abban 
a hónapban megjelent az első szám. főszerkesztője Szőke 
György, a kiadásért felelős Fejes Ferenc volt. A lap első 
munkatársai őrajtuk kívül Bálint Erika, Dr. Fehér Imre, 
Kakuk Imre, Pásztor Gábor és Török András voltak, majd a 
negyedik számtól Kovács Györgyné is bekapcsolódott a 
munkába. Mellettük Dr. Slezák Sándor szolgált rendszeresen 

jogi tanácsadással, és (akkor még!) sokan írták meg vélemé-
nyüket, észrevételüket a napi élet eseményeivel és az újság-
cikkekkel kapcsolatban is. 

— Mikor határozta el, hogy az anyagi támogatás mellett 
tollával is segíti a lapot? 

— Pár hétig gondolkodtam rajta, aztán - bátorságot véve -
nekivágtam a feladatnak. Mivel addigra a Hortobágyi Zoltán 
által Szolnokon szerkesztett MAHOLNAP című újság lekö-
zölte 5-6 írásomat, így a TÖRÖKSZENTMIKLOS ÉS 
VIDÉKE negyedik számához is beküldtem egyet a szerkesz-
tőségbe. Úgy éreztem, meg kell szólalnom, mert van monda-
nivalóm. Nagy örömömre, azonnal elfogadták és ettől kezdve 
vagyok tagja a szerkesztőbizottságnak. 

— Hogyan tekint vissza az elmúlt tíz évre? 
— Rengeteg munka van mindannyiunk háta mögött. Sajnos, 

kifelé ez nem nagyon látszik! „Megszállotténak kell lenni 
ehhez is, hogy hónapról hónapra összegyűjtsük és formába 
öntsük az anyagot. Nem szabad feladni, ha néha hiábavalónak 
érezzük is erőfeszítéseinket! Az emberek közönyét, érdekte-
lenségét nehéz elviselni. Az első évfolyamok számaiban miért 
tudtak hozzászólni, vitatkozni, a korabeli rendezvényeken 
megjelenni...? Miért ül most ekkora álmosság rajtunk? Ha 
valamelyik szervezet rendez valami értékes programot, szinte 
mindig ugyanaz a kisszámú közönség van jelen! (Lásd a júli-
usi hétvégéket!) Csak az az érték, ami pénzt hoz? Csak arra 
figyelünk fel? Pedig tudunk néha összefogni a nagy és szent 
célok érdekében! Az utóbbi hónapok ennek is szép példáját 
adták. 

Az olvasók hozzászólásaira, véleményeire, igényeik meg-
ismerésére most is szükségünk lenne, bár a közérdekű témák 
nem mindig elérhetők, és a megjelenéskor már nem is hatnak 
igazán az újdonság erejével. 

Gondot jelent az is, hogy lapunk címében szerepel ugyan a 
„VIDÉKE" megnevezés, de tartalmában nem. Vidéki tudósí-
tóink elmaradtak, újabbak pedig - többszörös kérésünk elle-
nére - nem vállalkoznak a segítségünkre. 

De ne legyen panasznap ez a jelentős évforduló! Optimistá-
nak kell lennünk és bíznunk a dolgok javulásában! 

Szeretném ezúton is megköszönni mindazoknak a segítő 
munkáját, akik hívtak és szívesen fogadtak egy-egy esemény 
megírására. Ezzel lehetővé tették, hogy a jelen krónikásaként 
a jövőnek dolgozhassam. Nagyon sok emberrel találkoztam e 
sok év alatt, és mindenkitől tanultam valamit, ami által gaz-
dagabb lettem. Végül hadd idézzek a tíz év előtti, első szám 
beköszöntőjéből: 

„...Öntől pedig, kedves Olvasó, azt kéljük, hogy vásárolja 
és olvassa rendszeresen lapunkat, hiszen annak sorsa, fenn-
maradása az Ön érdeklődésétől is függ!" 

Lehetne ehhez még bármit is hozzátenni? 
— További munkádhoz erőt, egészséget, kitartást kívánok a 

magam és a lap olvasói nevében. 
Polgár Lászlóné 
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... Megyénk népdalkörei közül,... kilencen vállal-
koztak a megmérettetésre, s közülük hatan arany 
minősítéssel térhettek haza. Köztük volt a Béke 
Mg. Sz. népdalköre is. 
Pásztor: Miklósra röpült az Aranypáva - A díjat 
elsőként a Béke Mg. Sz. népdalköre kapta meg 
1995. febr. 10. 9. p. 
A szobában hatalmas korondira emlékeztető vi-
rágtartó, kerámiából készült sakk-készlet, fantáziát 
megmozgató fali dombormű,... Mindez a török-
szentmiklósi Veres Zoltán portáján, aki nemes 
egyszerűséggel stukkókészítőnek nevezi magát. 
Pásztor: A megyében az egyetlen gipszminta 
készítő 
1995. jan. 19. 13. p. 
Köszöntjük a 60 éves Duh Istvánt 
1996. szept. 6. p. 
Sülye Károlynénak, a Városi Művelődési Köz-
pont igazgatójának a Magyar Köztársaság Műve-
lődési és Közoktatási minisztere a Népművelésért 
díjat adományozta. 1996. aug. 20-án. 
Egy élet a népművelés szolgálatában 
1996. szept. 2. p. 
Szabó Etelka - Tusika néni - 1996. ápr. 4-én 
ünnepelte 91. Születésnapját. 56 éve él 
Törökszentmiklóson, 30 éve nyugdíjas. 
Hajnal Józsefné: Egy Kossuth-díj története -
Születésnapi beszélgetés Szabó Etelka nyugdíjas 
védőnővel 
1996. júl. 6. p. 

Akikre buszkék lehetőnk 

Dienes Eszter már régóta, mintegy két évti-
zede jelen van megyénk irodalmi életében. 
Versei a hetvenes évektől kezdve több-
kevesebb rendszerességgel olvashatók voltak 
a Jászkunság, s Szolnok Megyei Néplap, és 
más lapok hasábjain. 
Fehér Imre: Dienes Eszter: Mosolymaradék 
1996. jan. 19. 12. p. 
Forrai Henrik városunkban él feleségével, 
két felnőtt fiával és kislányával. A lakatos 
szakmával rendelkező, diszpécserként dolgo-
zó fiatalembernek különös hobbija van... 
Szűcs Zsuzsa: Érdekes emberek: - a fegyver-
kovács - Fontos a patinás benyomás 
1996. okt. 10. p. 
... Nem volt könnyű hozzájutni Erzsi írásai-
hoz. Annál is inkább, mivel az általa írt 
kötetekben a Szűcs Erzsébet helyett (valójá-
ban egyszerű német fordítással) Liza 
Kürschner szerepel szerzőként... 
Fehérné K. I.: Erzsi és/vagy Liza - Beszél-
getés egy törökszentmiklósi bestseller íróval 
1997. jan. 10-11. p. 
Szűcs Zsuzsa: Megjelenhet-e a Szélpál 
Árpád emlékkönyv? - Beszélgetés Dr. 
Fehér Imre szerkesztővel 
1997. aug. 8-9. p. 
Fadgyas Lajos (közismert nevén Laci bácsi) 
alakja, egyénisége hozzátartozik városunk 

piacának képéhez. „Ha még egyszer 
születnék, akkor is ezt csinálnám." 
Szűcs Zsuzsa: Laci bácsi fazekasmű-
helyében jártunk 
1997. dec. 9. p. 
Nemrég hallhattuk, olvashattuk a hírt. 
Darvasi László író megtisztelő ki-
tüntetésben részesült, eddigi munkája 
elismerése jeléül megkapta a József 
Attila-díjat. 
Fehérné K. I.: Négyszemközt Darvasi 
Lászlóval - József Attila-díja alkal-
mából 
1998. ápr. 7. p. 
„A sportág erős vonzásában vagyunk 
a féijemmel együtt." Beszélgetés 
Unyatyinszkiné Karakas Júlia 
tornaedzővel. Egykori Bercsényis 
diákkal, Ónodi Henrietta olimpiai 
bajnoknő mesterével. 
1999. okt. 3. p. 
„... Ehhez megszállottság kell nagy-
nagy szeretet." Magdika volt, aki 
kézzelfogható közelségbe hozta szá-
momra a hímzések ezerarcú csodála-
tos világát. 
Fehérné K. I.: Beszélgetés Hajnal 
Andrásné hímző asszonnyal, szak-
körvezetővel 
2000. máj. 11-12. p. 

Vendégeink voltak*.. 
Nagyjaink, akik nyilatkoztak lapunk munkatársainak: politikusok, kék* zenészek* mővésasek 

Nem először, de valószínűleg nem is 
utoljára járt városunkban Gazsó 
Ferenc egyetemi tanár, volt oktatási 
miniszterhelyettes... 
Vita az új oktatási törvényről - Gazsó 
Ferenc a Hunyadi úton 
1991. máj. 9. p. 
Hogyan is volt ez? Mi is történt 
velünk? Bródynak sikerült a lehetet-
len, ha kis időre is, de visszavezetett 
bennünket húsz évvel ezelőtti önma-
gunkhoz. 
Pásztor: Aki most is olyan, mint húsz 
évvel ezelőtt 
1992. jan. 4. p. 
„Csak olyan dalt énekelek, amivel 
azonosulni tudok." 
Pásztor: Néhány perc Zoránnal 
előadás előtt 
1992. máj. 9. p. 
... várta a kérdéseket. Azok záporoz-
ni kezdtek, a Palotást mintha lassított 
varázsütés érte volna. Fokozatosan 
kivirult, csillogtatni kezdte humo-' 
rát... Erre a szemem előtt lejátszódó 
átváltozásra kérdeztem először. 
Pásztor: Politikamentes beszélgetés 
Palotás Jánossal 
1994. máj. 16. 12. p. 
Orbán Viktor Törökszentmiklóson 
1994. máj. 16. 20. p. (Képriport) 

Törökszentmiklóson először mutatkozott be a 
Mikroszkóp Színpad népszerű Zsarukabaré 
című műsorával... 
Pásztor: Felújított zsarukabaré - Két perc elő-
adás előtt Sas Józseffel 
1994. okt. 14. 7. p. 
A közelmúltban megyénk több városának zenei 
eseménye volt Benkő Lászlónak, az Omega 
együttes billentyűsének ,^Alfától az Omegáig" 
c. műsora. A közismert zenészt... az autogram-
gyüjtők gyűrűjéből néhány percnyi beszélgetés 
erejéig sikerült kiszabadítani. 
Pásztor: Rányitni a füleket a zenére - Beszél-
getés a fiatalokról és a zenéről Benkő Lászlóval 
1995. ápr. 20. 9. p. 
Pásztor: Torgyán elnök a Művelődési Köz-
pontban 
1995. máj. 19. 9. p. 
Lengyel László, a gazdaság és a politika felső 
köreiben legtöbbek által elismert, de szóki-
mondása miatt nem mindenki által szeretett 
politológus... a Városi Könyvtár vendége volt. 
Pásztor: Beszélgetés Lengyel László közgaz-
dász-politológussal - nemcsak a társadalom, a 
sajtó is elbizonytalanodott 
1995. jún. 16. 10. p. 
„Én egyforma vagyok a színpadon, a magán-

életben, mindig." 
Fehérné K. I.: Interjú Maksa Zoltán humoris-
tával 
1996. dec. 6-7. p. 

Ha igaz, e században miniszterelnök nem járt a 
városban. Nos a jég megtört, ugyanis április 6-
án... Horn Gyula a város vendége volt. 
Hercegh Mihály: Kormányfői látogatás Török-
szentmiklóson 
1998. máj. 2. p. 
Mint ismeretes, Dr. Paskai László, bíboros, 
prímás, esztergomi érsek szeptember 20-án, a 
Hunyadi téren ünnepi főpapi szentmisét mondott, 
majd megáldotta a Mindszenty emlékhelyet és 
szobrot. 
Herczegh Mihály: „Most a múltra emlékezünk, 
de a jövőt akarjuk építeni" - Beszélgetés Dr. 
Paskai László kardinálissal 
1998. okt. 8-9. p. 
Az egész nemzet részesüljön a kultúra áldásában. 
Herczegh M.: Interjú Dr. Hámori József aka-
démikussal, kulturminiszterrel 
1999. jan. 4. p. 
Április 16-án volt annak a millenniumi pályázat-
nak az eredményhirdetése, amit a város Önkor-
mányzata, a Művelődési Központ és a Szenthá-
romság Római Katolikus Főplébánia hirdetett 
meg Megváltás a Szentháromság kiteljesedésé-
ben a hármas hármasságban. A különösen jó 
színvonalú rendezvény fővédnöke Dr. Lévai 
Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége 
volt. 
Herczegh M.: Néha kétemberes feladat a mi-
niszterelnök feleségének lenni - Beszélgetés Dr. 
Lévai Anikóval 
2000. jún. 1-3. p. 
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Lukács Béla 1913. december 4-én nyitotta 
meg a mozi kapuit. A Lukács dinasztia neve 
és az épület egybefonódtak,.. 
Busái Barbara: 80 éves filmszínházunk 
1993. dec. 10. 6. p. 
Csodálatos, felemelő, megható, legszebb 
emlékek egyike. Megannyi szuperlativus, 
amelyet általában ritkán használ az ember. 
Most mégis e kifejezéseket örökíti meg a 
krónika. 
Pásztor: 20 éves a Miklósi Néptánc-együttes 
- Csodálatos est a tánc varázslatában 
1995. jún. 16. 6. p. 
1945. június 15! Sokak számára egy háború 
utáni rom emlékű szürke hétköznap. Szá-
munkra egy felejthetetlen születésnap, mer 
ekkor alakult meg szövetkezetünk... 
Mász Imre: Az 50 éves Törökszentmiklós és 
Vidéke ÁFÉSZ köszöntése 
1996. ápr. 5. p. 

Patinás, szép épület áll a Petőfi út 52. szá-
mú, több mint egy hektár és 2000 m2 alapte-
rületű telken, immár 70 éve. 
Soós Kálmán: Márvány táblán arany betűk -
70 éves iskola a Petőfi úton 
1997. márc. 7. p. 
Szabó L.: 100 éves a Husi huzalüzem. 
Riport Husi Béla vállalkozóval 
1997. aug. 2-3. p. 
Kilencven évvel ezelőtt született,... egy jel-
lemző huszadik századi költő,... aki hét ma-
gyar várost és falut ajándékozott meg a 
szülőföldnek járó szeretettel. 
Fehér Imre: A 90 éve született Vihar Bélá-
ról 
1998. máj. 5. p. 
A gyökerek 1848-ra nyúlnak vissza, amikor 
Lábassy János kovácsmester megalapította 
kis kovácsműhelyét, amely mezőgazdasági 

Bemutattuk*,. 
„Számomra a tanítás és képalkotás egy-
formán alkotói élmény." 
Portré Sindel Mihályról - Kőrös parti 
indíttatásról, a csodálatos tűzzománcról. 
„Kezdettől fogva elbűvölt a természet 
kimeríthetetlen gazdagsága, harmóniája, 
varázsa." 
1992. jan. 
Sütő Zoltán református kántor, orgonista 
karnagy, akit a szentmiklósiak tisztelettel 
és szeretettel csak Zoli bácsiként emleget-
nek egymás között, a város meghatározó 
személyiségei közé tartozik. 
Fehér Imre: A zene szerelmese - az egy-
ház szolgája. Beszélgetés Sütő Zoltán 
orgonista karnaggyal 
1992. márc. 4-5. p. 
Dr. Vlagyimir Pontéinak orvospszic-
hiáter, hipnotizőr neve sokak számára nem 
ismeretlen Törökszentmiklóson. A közel-
múltban egyszer már járt itt, és akkor mint 
hipnotizőrt kérdeztük... 

Pásztor: Beszélgetés Vlagyimir Ponter-
nakkal különleges gyógyító módszereiről 
1992. ápr. 5. p. 
...25 éve ír verseket. S mivel azt is tudom, 
hogy nem 10-20, nem 100-200, hanem közel 
16 ezer versről van szó, joggal merül fel 
bennem: esetleg félreértésről van szó... 
Pásztor: Aki rím nélkül tudatja az anyanyelv 
zamatát 
1992. máj. 3. p. 
Pásztor: Sátánbetegségbe esett, s 
parafenomén lett. Világrekordra kacsingat a 
miklósi taxis 
1992. okt. 12-13. p. 
Felül kell emelkednünk származásunkon..., 
de legfőképpen önmagunkon. Vajon sikerül-
e? Ha nem, elbukunk, s akkor hiába a nem-
zetiségi rang... mégsem akarok elbújni, 
elrejteni arcomat, melyet születésem sütött 
rám;... hogy amíg le nem fogják szemem, s 
szót tudok ejteni a számon, kiáltok értetek... 
(Farkas K.) 

A múltat idéztük..* 

gépeket és eszközöket gyártott, a kor szín-
vonalához képest kiváló minőségben. 
Herczegh Mihály: 150 éves a Mezőgép RT 
Öntöde gyára 
1998. máj. 10-11. p. 
Herczegh M.: 40 éves a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 
1999. máj. 8-9. p. 
Igaz, a félévszázad, e szűk emberöltő nem 
különösebben hosszú idő egy intézmény 
életében, de vitathatatlan, hogy a városi 
könyvtár életében mégis jelentős fejezet. 
Fehérné K. I.: 50 év a helyi közművelődés 
szolgálatában 
1999. okt. 6-7. p. 
Polgár Lászlóné: 50 éves a Székács Elemér 
Szakközépiskola - Az első negyedszázad 
rövid története 
2000. ápr. 9. p. 

Lehet-e ennél szebb hitvallás, életprogram? 
Hajnal Józsefné: Kiáltok értetek! 
1993. jan. 29. 4. p. 
Búzás Sándor: ... megragadok minden 
lehetőséget, amely Törökszentmiklós és a 
választókörzet gyarapodásához szükséges. 
Dögei Imre: ... a kisgazdáknak konstruktív 
ellenzékiségre kell törekedni. 
Pásztor: Más-más úton, de ugyanoda - Két 
törökszentmiklósi a parlamentben 
1994. jún. 10. 2-3. p. 
44 év hosszú idő - egy egész munkás élet! 
Eljött azonban az a nap, amikor vállalt élethi-
vatásuknak megfelelően ismét közösségben 
élhetnek. Programjuk a régi: Páli Szent Vince 
szellemében segíteni mindenütt, ahol erre 
szükség van... 
Hajnal Józsefné: Újra együtt 44 év után 
1995. jan. 19. 12. p. 

Csór Edit: Törökszentmiklós címere 1970-ig az 
Almásy címer 
1991. máj. 
Csór Edit: Az 1945 előtti paraszti világ 
Törökszentmiklóson 
1991. júl. 13. p. 
Nehéz helyzetben lenne a helytörténész, ha az 
1720 után romjaiból újjátelepült Törökszent-
miklós nevezetes eseményeiről kellene írni... 
Pásztor: Törökszentmiklós a szabadságharcban -
Tallózás a dokumentumok között 
1992. márc. 6. p. 

„1897. május 27-én szinte észrevétlenül, 
minden előkészület nélkül, de elszánt 
akarattal és lelkesedéssel egy kis társaság 
kerül össze..." 
Hajnal Józsefné: Csak énekelj, mert az 
énekben a szív dobog! (Bárdos Lajos) - A 
Törökszentmiklósi dalárda története 
1993. máj. 28. 8. p. 
A múlt év december l-jén megelevenedett 
az élet a helyi Helytörténeti Gyűjtemény-
ben. Idősek és fiatalok, szakemberek és 

érdeklődők gyülekeztek egyéni és újság 
meghívásra... 
Szabó Antal: Helytörténeti konferenciáról -
Fejezetek Törökszentmiklós múltjából 
1996. febr. 8-9. p. . 
Az alföldi magyar kisvárosokba a XVIII. 
században települtek le nagyobb számban 
mesteremberek... 
Husi Béla: Adalékok a törökszentmiklósi 
iparosság történetéhez 
1997. ápr. 10. p. 

Pásztor: Csodálatos, de nem csoda! -
Törökszentmiklóson először van NB l-es 
csapat 
1994. jún. 10. 19. p. 

Törökszentmiklósnak jutott az a dicsőség, 
hogy megrendezhette az első Amatőr Orszá-
gos Teke Bajnokságot... 
Pásztor: Jól sikerült az országos bajnokság -
Jövőre is jönnek a tekézők 
1994. szept. 9. 17-19. p. 

Szűcs Zsuzsa: Villáminteijú Terényi Sándor 
ökölvívóval, a diákolimpia országos bajno-
kával 
1997. ápr. 14. p. 
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A Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szakaszán kevés olyan természeti szépség-
gel megáldott terület van, mint éppen 
Tiszapüspöki környéke. 
Áldás vagy átok? A Tisza-partok igazgyön-
gye: Tiszapüspöki 
1990. l.sz. 8. p. 
„Tiszabőn az oktatás-nevelés az általános 
válságon tűi is mély ponton van évek óta. 
Az okok sokrétűek. A tanulók nagy része... 

10 éve ment el közülünk egy olyan peda-
gógus, akit városunknak nem szabad elfe-
lejteni: Zsigmond Ferenc nyugdíjas igaz-
gatóhelyettes, általános iskolai tanár. 
Hajnal Jné.: Megkésett mementó 
1992. febr. 5. p. 
Tisztes kort megélve távozott közülünk... 
A krónikás bizonnyal feljegyezte - amit 
talán kevesen tudnak hogy a Dráva 
menti Barcsról elszármazott pedagógus -
sokunknak Gyurka bácsi - városunkban 
iskola és kollégium alapító volt. 
Herczegh M.: Szokolai György (1909-
1993) 
1993. nov. 5.2. p. 
... A hétköznapi élet tapasztalatait csokor-
ba fogva szervezte a kórházi betegellátást 
Szikszón, majd 1965-től Törökszentmik-
lóson az egészségügyet. 
Hodosi Miklós: In memóriáin Dr. Süle 
Mihály 
1994. dec. 8. 3. p. 

Törökszentimklós és Vidéke 
az előírt követelményeknek sem tud 
megfelelni. Megmozdult az állóvíz... 
Imrei István: Iskolakísérlet Tiszabőn 
1992. febr. 4-5. p. 
Az igazság, jóság, becsület útja. Az ala-
pító mester nyilatkozik a Tiszatenyői 
Önvédelmi Szakosztály életéről, jövőjé-
ről. 
Hajnal Józsefné: Tiszatenyői riportok 
1996. febr. 14. p. 

In memóriám 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élete 
kincsét" (Arany) 
Tóvizi Edit: Emlékezünk Cseresznyés dok-
tor úrra 
1996. márc. 9. p. 
Azt hiszem. Törökszentmiklóson kevesen 
vannak, akik ne ismerték volna. Sokunk 
számára azonban jóval többet jelentett, mint 
egy ismerős... 
Fehérné K. I.: Egy dalostárs emlékére - In 
memóriám Reiff Aladár 
1996. nov. 4-5. p. 
„Élet, Halál minden beszéd merül, 
És bírául fölötted ki sem ül, 
Csak aki lát - az Isten egyedül"... 
Bethlen G. Ref. Isk. dolgozói: In memóriám 
- Tóth Péter tanár úr emlékezete 
1997. júl. 13. p. 
, ,Nem voltam más, csak ember, 
s ez a név harcost jelent." (Goethe) 
Kádár László: Sindelár László (1913-1997) 
1998. febr. 7. p. 

Újságunk címéből következően kötelességünk-
nek érezzük a környező települések életével, 
problémáival, értékeivel megismertetni a kedves 
olvasót. A bemutatkozást Tiszapüspöki kezdi. 
Tiszapüspöki bemutatkozik 
1996. febr. 4-5. p. 
„Gyermekeink már biztos létben vállalhatják 
magukat kengyelieknek. 
Kengyel bemutatkozik 
1996. ápr. 6-7. p. 

Szegényebbek lettünk egy mindig vidám, 
örökiíjú, „nagyapóval" Nem sétál többé 
szeretett városa jólismert útjain... 
Buczkó Béla (1908-1998) 
1998. aug. 11. p. 
Hitetlenül, megdöbbenve álltunk a tanáriban, 
nem tudtuk a váratlanul jött halálhírét elhin-
ni... 
Ferencz Jné, Dr. Szabó Jné.: Szakái 
Károlyné (1936-1998) 
1998. márc. 10. p. 
Január 19-én ismét szegényebbek lettünk egy 
értékes emberrel. Várdai Jánosnétól búcsú-
zunk... 
Varga M.: Várdai Jánosné (1928-2000) 
2000. febr. 17. p. 
Március 5-én lett volna 59 éves... Kiválóan 
felkészült, író-kutató tanáregyéniséget tisz-
telhettünk személyében... 
Herczegh M.: Dr. Fehér Imre (1941-2000) 
2000. márc. 8. p. 

Kis előzetes egy kiállítás képeiből 
Évek óta rendszeresen segíti fényképeivel lapunkat Árvái János fényképész. 
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy Pécsett kiállítás nyílt fotóiból, melyeket hamarosan Törökszentmiklóson is megtekinthetünk. 
Ebből nyújtunk most ízelítőt olvasóinknak néhány kép erejéig. 
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H Í R A D Á S A KÉPZŐMŰVÉSZÉTI STUDIÓ HÁZATÁJÁRÓL 
Lassan két éve, hogy megalakult a tö-

rökszentmiklósi Képzőművészeti Stú-
dió, a Művelődési Házban. Erről az 
eseményről és terveinkről már tájékoz-
tatott a Törökszentmiklós és Vidéke. 
Munkánkról és eredményeinkről most 
röviden beszámolunk az olvasóknak 

1999 őszén művészeti vezetőváltás 
történt. Gácsi Barna és Sajtos Béla 
vették át a stafétabotot Pató Róza szob-
rászművésztől. 

Az elmúlt egy év alatt sokat tudtunk 
fejlődni. Ezt bizonyítja, hogy Török-
szentmiklóson, Martfűn, Túrkevén, 
Tiszatenyőn és Szolnokon rendeztünk 
önálló és csoportos kiállítást. 

Júniusban négy fő vett részt a Képző-
művészeti Szabadegyetemen, Szolno-
kon. Munkáinkkal szeptemberben talál-
kozhatnak az érdeklődők a szolnoki 
Hozam Klubban. 

Július 21-én a III. Tiszavidéki Amatőr 
Alkotók Tárlatán Csongrád-Bokroson 

képviseltük városunkat: Balogh Károly-
né szobraival, Jancsó László, Maróthy 
Eszter, Takács Irén és Pintérné Farkas 
Éva pedig festményeikkel. Munkáinkat 
háromtagú nemzetközi zsűri értékelte. 

A Stúdió tagjai nemcsak a Művelődési 
Házon belül, hanem a magánéletben is 
baráti kapcsolatot tartanak fenn. Biztat-
ják, és mindenben segítik egymást. 

(F. É.) 

Irány a strand! 

A hat úszógumis fiú közül öt teljesen egyforma, az egyik 
viszont kissé eltér tőlük. 
Melyikük lóg ki a sorból, és mi a különbség? 

Lepkekergetés 

Panka lepkehálójával szeretné csendben 
becserkészni a gyanútlan pillangót. Melyik úton 
közelítse meg a három közül? 

Nyári találka 

A gyerekek mindig délután 3 órakor mennek 
fagyizni. Erika minden második, Anna min-
den ötödik, Robi minden hetedik napon. 
Hány naponként találkoznak mindhárman a 
fagyizóban? 

Az iker papagájok első pillantás-
ra egyformának tűnnek, de ha 
jobban megvizsgálod őket, ak-
kor hat különbséget fedezhetsz 
fel köztük. Keresd meg őket! 
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EGYSZER VOLT EGY ZENEKAR 

Talán már két hónapja is van, amikor valamelyik kereskedel-
mi rádió reggeli műsorában felcsendült a Rolling Stones 
együttes Kőszívek című száma. Akik, tinédzser korukat a '60-
as években Törökszentmiklóson töltötték, netán 2000 júniu-
sában ezt a műsort szintén hallgatták, bizonyára ugyanazt a 
lelket meggyötrő, gyönyörködtető, az elmúlást felidéző, édes-
bús-kín fájdalmát érezhették szívükben, mint amikor az em-
ber megvilágosodik, és rádöbben: Valami visszafordíthatatla-
nul, nagyon eltnúlt! 
így voltam ezzel én is. Most valamiért mégis erősebben hatott 
rám ez a "nóta", mint bármikor. Zakatolt agyamban ez a 
szaggatott ritmusú, gyengéden finom, de Mick Jagger szájá-
ból mégis szívet tépően bársonyos érdes hang, amely a Beat-
les-sel párhuzamosan képes volt zenei korszakot teremteni. És 
akkor megtörtént velem a második csoda. 
Ugyanezen a napon, nagy bevásárló szatyorral, a piaci forga-
tagban feltűnt rég nem látott barátom: Kormos Öcsi. 
- Nincsenek véletlenek, csak a helyzetre megérett dolgok: -
kezdtem én köszönés helyett. 
- Hello Öcsi! - így köszöntött Ő, merthogy én is Öcsi vagyok. 
- Szia! Tudod\ amikor a dolgok összecsengnek, akkor a lehe-
tőséget nem szabad elszalasztani. 
- Miről beszélsz? 
- Ha van időd számomra, elmondom. - Elmondtam! 
- Mindenki szeretne kirukkolni a Millenniumi Centenárium 
emlékére valami maradandó, fergeteges rendezvénnyel. Ez az 
év a XX. század utolsó éve. Van, aki a város történelmi ese-
ményeit szedi időrendi sorrendbe, mementót állítva a múló 
időnek. Van, aki a népi hagyományoknak állít örök emléket. 
A lehetőségek kifogyhatatlanok, hiszen ahány ember, közös-
ség, annyi az érdeklődési forma. De egy dologban mindenki-
nek egyezőnek kell lennie: Legyen buzgó vágya a szépet 
szívében megőrizni, és azt az utókornak eredeti formájában 
átadni. A Ti zenétek a '60-as '70-es évek fiataljainak, olyan 
tudatformáló kultúra, mi több, "lelki-csemege" volt, amelyet 
most, 2000-ben gyermekeinknek, unokáinknak ismét hallania, 
élveznie, értékelnie kell, azért is, hogy értsenek, megértsenek 
bennünket: "öreg biteket". 
Innentől egyértelmű a dolog: Szeretettel megkérlek magam, 
és korosztályom nevében: Játsszatok nekünk újra! 
- Kérésed, vágyainkkal megegyező. Szervezd meg! Találj M 

egy jó helyet, biztos időpontot, hozz össze rengeteg embert. 
Ja, és legyen nagyon kellemes, esőmentes idő! Bennem meg-
van a késztetés, bár az együttes tagjait már nagyon nehéz 
utolérni térben, időben és lélekben is. De a feladatok azért 
vannak, hogy megoldjuk! 
- Emlékszem, valamikor 1962-ben, vagy '63-ban...? - nézett 
rám kérdően Kormos Öcsi, mintha én tudhatnám mikor! Kis-
szobámban először ültünk ott együtt, az akkori csúcstechnika 
előtt, és az Orion világvevő rádiónk kereső gombját izgatottan 
tekergettük. Az akkori időkben, igencsak tiltott Szabad Euró-
pa és Luxemburg Rádió adásait próbáltuk minél tisztábban 
befogni, ami majdnem lehetetlenségnek bizonyult, mert a 
szovjet kémelhárítás emberei mindent megtettek, hogy élvez-
hetetlen legyen az adás. Pedig kit érdekelt a politika? Ben-
nünket egy hang, hangzás fogott meg, valami új, sejtelmes 
lelket bizsergető zene: a Beatlesé, a Rolling Stonesé és sorol-
hatnám az akkor is gombamód szaporodó újabb, és újabb 
együttesek nevét. Felvértezve vártuk, hogy Cseke László 
bemondó, végre elhallgasson. Vájt fülünkben bízva, kezünk-
ben tollal és papírral, valamint az akkor menő Tesla szalagos 

magnónkkal startra készen vártuk, hogy felcsendüljön a zene. 
Mindenki visszafogott lélegzettel próbálta " megfogni" a 
dallamot, annak hangulatát, érzését, szövegét. Első hallásra 
kottáztuk, az angol szöveget igyekeztük fonetikusan leírni, 
hangszalagon rögzíteni, és amikor jött a hosszú recsegés-
ropogás hangzavara, mellyel mesterségesen zavarták az adást, 
összeomlott bennünk minden. De másnap mindig újra kezd-
tük a hangokat, dallamokat összegyűjteni, hogy összeállhas-
son az első törökszentmiklósi beat zenekar, amely mint utólag 
kiderült ugyanolyan élményt biztosított "rajongóinknak", mint 
nekünk az eredeti zenekar. 
1965-ben a Rolling Stones számának címét adoptáltuk, így az 
öt jó barát: Szentannai András szóló gitár, Szabó Józsi /Dodi/, 
Urbán Attila /Jean/ ritmus gitár, Kormos Sándor /Öcsi/ bil-
lentyűs, valamint Herolt Karcsi /Kamásli/ dobfelszerelésével 
megalakult a KŐSZÍVEK együttes. 
Minden vasárnap dupla ünnep volt azok számára, akiknek ez 
a zene a mindent jelentette. A törzshelyünk az Úttörő Ifjúsági 
Ház volt. Klub formában működött a rendezvénysorozat. 
Tagsági könyvvel rendelkezők mindig hozhattak egy vendé-
get, akikért kötelesek voltak erkölcsi felelőséget vállalni. 
Belépő 3 Ft. A Bambi, az akkori egyetlen szénsavas üdítőital 
fogyasztását, szolgáltatását becsületkasszával oldottuk meg. 
Csak megjegyzem: soha nem volt probléma az elszámolás-
kor! Mielőtt télvíz idején elkezdődött a buli, mi gyújtottunk 
be a szeneskályhába, később az olajosba. Természetesen 
külső segítség mindig volt, hisz szinte személy szerint isme-
rős volt mindenki. Mikor véget ért a rendezvény, magunk 
"pakoltuk" vissza a székeket, söprögettünk és teremtettünk 
eredeti rendet azok számára, akik másnap, más rendezvényen 
vették igénybe a termet. Mindig fejlődni akartunk. Az új 
hangzásokat, visszhangosítást, effekteket, kihangosítást Szabó 
Pista elektromérnök barátunk prezentálta. Tóth Béla techni-
kus is mindent elkövetett, hogy le tudjuk utánozni az eredeti 
hangzást, ezért szétszedett minden elektromos 
audiókészüléket: rádiót, hangszórókat, magnót, hogy nekünk 
tökéletes hangfalakat, keverőpultot, stb. barkácsoljon. Talán a 
mai fiatalok el sem hiszik, hogy volt olyan zenésztársunk, aki 
az iskolapad keményfájából faragta ki elektromos gitárjának 
testét. 
- Öcsi! Végül is, ha jól tudom ez a zenekar rengeteg változá-
son ment át Jöttek, mentek a zenészek Változtak a színhelyek, 
ahol felléptetek, csak egy valami nem változott a ti önfeledt 
lelkesedésetek a zene iránt. 
- így van. A Kőszívekből lettünk Junior. Ezzel a zenekarral 
debütált Balázs Klári, Korda György felesége. Amikor 
Rubicon név alatt zenéltünk például csak hárman voltunk. A 
Fortuna együttesünk, egy hasonló nevű pezsgő hatására ala-
kult meg a Libresszóban. Lettünk Centrál, sőt New Centrál, 
de mi mindig is a régiek maradtunk, a régi csibészek....! 
- Lehettetek volna országos hírű zenészek is ezzel a képesség-
gel 
- Lehettünk volna, ha nem jött volna az a volna. A Ki Mit Tud 
megyei döntőéig eljutottunk, de a technika ördöge keresztbe 
húzta számításainkat. Amikor Kunhegyesen a színpadon 
minden tudásunkat beleadva megszólalt a zene, de a hangfa-
lakból csak recsegés-ropogás hallatszott. Nem lettünk sztárok, 
és nem lettünk a zenész szakmából milliomosok. 
Az időrendiséget most nem követve, és teljesség igénye nél-
kül: Valamikor együtt játszottunk! Szentannai Bandi, Szabó 
Dodi, Urbán Attila /Jean/, Herolt Karcsi /Kamásli/, Szabó 
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Misi, Hegedűs Misi, Rábaközi Gyuszi /Puzsér/, Soós Kálmán, 
Bartha Feri, Őz Tibi, Váradi Laci /Bocs/, Korom Imi 
És ami ebben a legfájdalmasabb tudod az, hogy vannak, aki-
kért már csak muzsikálhatunk, de soha nem zenélhetnek 
együtt velük. Herolt Karcsi, Hegedűs Misi, Bartha Feri! Ér-
tetek is szól majd egy-egy dal. 
- De mikor? 
- Nézd, ez most már csak azon múlik, hogy minden a helyére 
kerüljön. Kell egy fix időpont: 
Legyen 2000. szeptember 09-e szombat 18 óra 
Legyen a színhely a város központjában, a Piaccsarnokkal 
szembeni tér. 
Legyen tökéletesen megszervezett! Kiváló technika, kultúrált 
környezet, büfé, polgárvédelem, és sok-sok vendég. Jöjjön el 
mindenki családjával, gyermekeivel, hozza magával ismerő-
seit, barátait. És még valami, nagyon fontos! 

Ez a buli, mint mindegyik más, csak akkor lesz életképes, ha 
lesznek támogatóink Szponzorok, mecénások, akik felvállal-
ják, hogy a rendezvény költségeit anyagi lehetőségükhöz 
mérten támogatják. Ugyanis mi az esemény helyszínén 
felállított becsületkassza tartalmát ajánljuk fel a helyi 
Mozgáskorlátozottak Egyesület tagjainak rehabilitációs 
eszközök megvásárlására. 
- Öcsi! Akkor miért kételkedsz a többi ember jó szándékában? 
Tudd\ hogy mindenki ott lesz, akinek ti, és a zenétek határozta 
meg akkori jelenét, majdani múltját 
- A mindenit! Hogy elszaladt az idő! - tekintett órájára 
Kormos Öcsi, de én éreztem nemcsak erre a röpke fél órára 
gondolt. 
- Tényleg - szóltam én, és elővettem zsebemből kopott 
karórám, de Ő már nem látta, hogy az enyémnek nincs szíja. 

Hajdrik József 

Konyhai ötletek 

1. A sóskát fedő alatt pároljuk víz nélkül. Sűrí-
téskor ne legyen forró a massza, mert könnyen 
megcsomósodik. Ha ez mégis megtörtént, szűr-
jük át vagy turmixoljuk. 
2. Az odaégett kalácsot kihűlés után puha kefé-
vel végigdörzsöljük, de nem kaparjuk le. Bevon-
ható cukor- vagy csokoládémázzal. így jól sike-
rültnek látszik. 
3. A baromfihúst sütés vagy főzés előtt dör-
zsöljük be citromlével vagy ecettel. Húsa szép 
fehér és omlós lesz. 
4. Az egészen zsenge tök sem fő szét, ha hámo-
zás után rövid időre ecetes vízbe tesszük. 
5. Ha a bab hosszas főzés után sem puhult meg, 
egy mokkáskanál szódabikarbónától 10 perc alatt 
puha lesz. 

Kiss 
Zoltán 
rovata 

Szalonnás burgonyasaláta 

Hozzávalók (4 személyre): 1 kg burgonya, 10 dkg húsos 
füstölt szalonna, 3 fej lila hagyma, Va liter erőleves kockából, 
2-3 ek. borecet, 2-3 teáskanál mustár, só, fehér bors, 1 hosz-
szúkás zellergumó. 
Elkészítés: A burgonyát héjában 20 percig főzzük, hideg 
vízzel leöblítjük, majd meghámozzuk és félbevágjuk. 
A csíkokra vágott szalonnát serpenyőben kisütjük. A hagymát 
vékony karikákra vágjuk, rövid ideig együtt sütjük a szalon-
nával, majd felöntjük az erőlevessel. Mustárral, sóval, borssal 
ízesítjük. Ráöntjük a burgonyára, és 2-3 óráig érleljük. 
A zellert megtisztítjuk, felszeleteljük, forró sós vízben 
blansírozzuk, lecsepegtetjük, és a salátához adjuk. Ha szüksé-
ges, újból ízesítjük, és zellerzölddel díszítve kínáljuk. 

Tejfölös rakott lepény 

Hozzávalók (20 szelethez): 50 dkg liszt, 6dkg vaj, 9 dkg cu-
kor, 3 kisebb tojás, 3 dl tej, 2 dl tejföl, 7 dkg dió, 1,2 kg alma, 
4 ek. citromlé, 1 zacskó vaníliás cukor, lzacskó élesztőpor, 
só. 
Elkészítés: A lisztet összekeveijük a sóval, az élesztőporral, 
és 6 dkg cukorral. A tejet felmelegítjük, felolvasztjuk benne a 
vajat, majd a liszthez öntjük. A tésztát robotgéppel alaposan 
kidolgozzuk, és letakarva, meleg helyen 30 percig kelesztjük. 
A megkelt tésztát átgyúrjuk, és lisztezett deszkán a tepsi mé-
reténél kicsit nagyobbra nyújtjuk. Margarinnal kikent tepsibe 
fektetjük, és a lelógó szélekből körben peremet készítünk. A 
tészta alját villával megszurkáljuk, majd a tepsiben további 15 
percig kelesztjük. 
Közben a diót durvára összevágjuk. A meghámozott almákat 
nyolcfelé vágjuk, a magházat eltávolítjuk. A citromlével 
meglocsolt almacikkelyekkel kirakjuk a tészta tetejét. A ma-
radék cukorral, a vaníliás cukorral és a tojással kikevert tejfölt 
az almára öntjük. Meghintjük dióval és előmelegített sütőben 
200 fokon 25 percig sütjük. 

Hideg almaleves 

Hozzávalók (4 személyre): étkezési keményítő, 2-4 ek. cukor, 
4 alma, 2 ek. vágott pisztácia. 
Elkészítés: Annyi étkezési keményítőt csomómentesen keve-
rünk 1 liter hideg vízzel, hogy zselés állagú legyen. Cukorral 
édesítjük. A megmosott almát negyedeljük, magházát eltávo-
lítjuk A vékonyra szelt gerezdeket a zseléhez keverjük, végül 
meghintjük vágott pisztáciával. 

Fahéjas puffancs 

Hozzávalók (25 darabhoz): 40 dkg liszt, 25 dkg vaj, 20 dkg 
cukor, 4 tojás, 1 kg alma, 2 ek. porcukor, 1 zacskó vaníliás 
cukor, 1 zacskó sütőpor, Vi citrom leve, lA teáskanál őrölt 
fahéj, csipetnyi só. 
Elkészítés: Az almát meghámozzuk, felnegyedeljük, maghá-
zát kiemeljük. A gyümölcs húsát kockára vágjuk, majd cit-
romlével meglocsoljuk. A vajat habosra keveijük a cukorral 
és a sóval, majd egyenként hozzáadjuk a tojásokat is. A lisztet 
összekeverjük a sütőporral és a fahéjjal, majd a krémbe önt-
jük. Végül belekeverjük az almakockákat is. A tésztából mar-
garinnal kikent tepsibe evőkanálnyi halmokat rakunk Elő-
melegített sütőben 200 fokon 15-20percig sütjük Porcukorral 
gazdagon meghintve tálaljuk. 
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Jeles napok - Ünnepi szokások 
Július - Augusztus 

A július és augusztus hónap nem bővelkedik ünnepekben. Talán 
azért, mert a legfontosabb nyári mezőgazdasági munkák, többek 
között az aratás időszaka. 

Július - Szent Jakab hava 
A régi rómaiaknál „Quintilis" volt, miután náluk az esztendő 
márciussal kezdődött, így július „ötödik" hónap volt. Amikor 
azonban Caesar (Kr. E. 45-ben) végrehajtotta a naptárreformot és 
miután a császár is ebben a hónapban született, róla nevezték el. 
A júliust Szent Jakab havaként emlegetjük, a meteorológusok 
Nyárhó-ként tartják számon, az asztrológusoknál pedig Oroszlán 
havaként szerepel. 

Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja 
- Az aratás kezdőnapjaként tartják számon 
Július 20. - ülés napja 
- földművelő népünk hírhedt, zivatart hozó dátumként tartja 
számon 
Július 22. - Mária Magdolna napja 
- az esős szentek egyike, amely ha tiszta, ajándékoz, hogyha 
pedig esős könnyen ártalmat hoz. Az ekkor levágott haj biztos 
sikert arat. A fodrászok, fésűsök, parókakészítők védőszentjükké 
választották. 
Július 25. - Jakab napja 
- a búcsújárók, hajósok, utasemberek védőszentje, 
- a zab aratásának befejezése is e naphoz fűződik, 
- a vincellérek úgy tartják, hogy e napon hagyja abba a növe-
kedést a szőlő, 
- a juhászok Jakab éjszakáján a csillagok állásából megállapít-
ják, hogy milyen lesz a tél. 
Július 26. - Anna napja 
- Szűz Mária édesanyjára, Szent Annára emlékeztet, 
- A régi öregek szerint „Anna asszony reggelre már hűvös, ne 
játssz vele!" 
- Ekkor szakad meg a kender töve, el lehet kezdeni a 
kendernyűvést. 

Aratási szokások - aratási hiedelmek 
Július az aratás hónapja, melyet félmeztelen, nagy kalapú 
paraszt testesít meg, amint épp sarlóját köszörüli, arat vele, 
vagy kévét hord, netán a csűrben búzáját csépeli. Népünk 
nem Péter-Pál napján kezdte az aratást, ahogy az a kalendári-
umban elő volt írva, hanem Július 2-án, Sarlós Boldogasz-
szony napján. Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse na-
gyon gazdag. Az aratást Szent rítushoz illő áhítattal kezdték 
hajdanán, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal, a búza 
elé letérdelve, imával kezdték A munkát a föld szent, keleti 
sarkában kezdték (napkelet), az első két kévét keresztbe rak-
ták Mindez az „életet" jelentő új kenyérnek szólt. Régi gya-
korlat és hagyomány szerint sarlóval az asszonyok arattak, 
nyomukban járva a férfiak kötötték a kévét. Régi arató szo-
kás, hogy ha bárki idegen vagy gazda meglátogatta az arató-
kat, a marokverők szalmakötéllel megkötözték, és csak aján-
dék fejében engedték szabadon. A legtöbb hagyomány az 
aratás végéhez kapcsolódott. Pl. egy kis darabon lábon hagy-
ták a gabonát, hogy a következő esztendőben is jó termés 
legyen. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú, amely 
különböző formájú lehetett, pl. csigaszerű, korona formájú, 
koszorú alakú. Az aratókoszorút általában a mestergerendára 
akasztották, és vetéskor a koszorúból kivert szemeket kever-
ték a vetőmag közé. 

Augusztus - Kisasszony hava 
Augusztus régi neve a rómaiaknál „Sextilis" (hatodik volt. A régi 
rómaiak megfigyelték, hogy amikor legkínzóbb a nyári forróság, 
akkor a Nagy-Kutya (Canis maior) csillagkép uralja az eget. 
Kedveskedő becézéssel kánikulának, kutyuskának nevezték. 
Innen ered „kutya meleg" elnevezés. A meteorológusok nyárutó 
havaként tartják számon, a középkor Mária kultuszából eredően 
Kisasszony havaként emlegetjük. 

Augusztus 1. - Napos Szent Péter napja 
- Szent Péter börtönből való szabadulásának ünnepe. 
Augusztus 10. - Lőrinc napja 
- A nap kedvező időjárásából a pásztorok szép őszt jósoltak: 
„Lőrinc napja, ha szép 

Sok a gyümölcs és ép." 
- E naptól Lőrinces, azaz lucskos a dinnye belseje. 
Augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja 
- Szűz Mária menybemenetelének ünnepe, a legrégibb magyar 
ünnep, búcsúnap. 
- A két boldogasszony közti időszak (Nagyboldogasszony aug. 
15. - Kisboldogasszony szept. 8.) az anyagi munkák elvégzésére 
szerencsés időszak. A „két asszony nap közében" gyűjtötték 
össze a télire elálló tojást, ültették a kiscsibéket. 
Augusztus 20. - Szent István napja 
- Első államalapító királyunk ünnepe, 
- Új kenyér ünnepe. Az ünnepi asztal ékességét az új lisztből 
sütött kenyér adta, 
- Rossz időjárásából a népi megfigyelők a karácsonyi, azaz a 
téli István-nap enyheségét jósolták. 
Augusztus 24. - Bertalan napja 
- Szent Bertalan apostol ünnepe, 
- A régi céhvilágban a magyar szűcsök, csizmadiák védő-
szentje, 
- Ha a szent napján esik az eső, akkor bő káposzta termésre 
számíthatunk, 
- A Bertalan napon köpült vaj gyógyító hatású, tartották a régi 
öregek, 
- Időjósló megfigyelés szerint: 

„Amint Szent Bertalan magát mutogatja, 
az őszi idő is magát mind aszerint tartja." 

Szent királyunk jeles napja 
Szent István napja a magyarság legrégebbi ünnepe. Az 1038 
nyarán elhunyt első királyunk sírját 1083. augusztus 20-án -
szentté avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári baziliká-
ban, és az egyház ezt a dátumot iktatta a naptárba szent ün-
nepként. I. István legendás alakját - vallási és nagy nemzeti 
kultúra mellett -, a néphagyomány is érthető tisztelettel övez-
te. Kultusza mindig akkor élénkült fel, amikor hazánkat nagy 
megpróbáltatás, nyomor, idegen elnyomás sújtotta. Mária 
Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította. Első alka-
lommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent 
István jobbjának tiszteletére. István király a magyar történe-
lem egyik legfontosabb személyisége, neki köszönhető, hogy 
a magyarság megvetette lábát Európában. Augusztus 20-a 
nemzeti ünnep, amelyhez jelentős népünnepély is fűződik. 
Korábban elsősorban Szent Istvánra emlékeztünk e napon. 
1949-1990-ig az alkotmányt és az új kenyeret ünnepeltük 
augusztus 20-án. 1990-től nemzeti ünnep, amelyen egyaránt 
emlékezünk első királyunkra, aki megalapította a magyar 
államot, s örülünk az új kenyérnek. 
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A kenyér elődei 
A legénykenyerek, a kenyérfélék ősei 
kőlapon, hamu alatt, sütőharangban 
vagy kemencében sültek. Anyaguk 
szerint bármely gabonaféle vagy régeb-
ben termesztett növényünk (köles, haj-
dina) lisztjéből készülhetnek vízzel és 
kevés sóval. A legénykenyeret eredeti-
leg durvára őrölt alapanyagú 
kósaféléből sütötték. 
A pogácsa a pásztorok, vándorló embe-
rek gyorsan elkészíthető eledele volt. A 
„molnárpogácsát" a vízimolnárok sü-
tötték az őrlésre várakozó gazdáknak 
ízes csemege volt a finomabb tésztából 
készült mézespogácsa, a mézeskalács 
elődje. 
A primitív módon készült ételek hosszú 
ideig megtartották rituális tartalmukat, a 
hozzájuk tapadt hiedelmeket. A ko-
vásztalan kenyér sütése a keresztény 
mitológiában gyökerezik. 
Sok helyen tiltott volt bizonyos napokon 
a kenyérsütés. Luca napján például 
sokáig szokás volt kenyér helyett le-
pényt sütni. 

A sütőharang 
A kemence őse a legegyszerűbb eszköz 
a zárt térben való sütéshez. A lapított 
félgömb alakú fedőt tűzálló anyagból 
készítik vagy kőből faragják. 
A sütőharangot kövekkel feltámasztják, 
és alatta tüzet raknak. Ezután az ételt a 
hamutól megtisztított tűzhelyre teszik, 
és az áttüzesedett sütőharanggal lebo-
rítják A tetejére rákotoiják a forró ha-
mut és parazsat, hogy a meleget tovább 
tartsa. 
Sütőharang agyagból is készülhetett. 

A kemence és a kenyér 
A boglya formájú kemence a sütőha-
rangnak megnagyobbított, helyhez kö-
tött változata. 
Az évszázadok legfontosabb eledele, a 
mindennapi kenyér kemencében sült 
foszlósra, ízesre. Fontosságát jelzi, hogy 
fő kenyérgabonánkat, a búzát sok he-
lyen „életnek" is nevezik. A mai héjas-
beles, kelesztett kenyér hosszú fejlődés 
eredménye. A moldvai csángók még a 
30-as években sem sütöttek kenyeret, 
kásával, puliszkával éltek A városból 
hozott kenyér ünnepi eledelnek számí-
tott. Az alföldi magas, domború, piro-
sas-barnás búzakenyér egész Európában 
páiját ritkítja, igazi magyar különleges-
ség. 
A házi kenyérsütés gyakorlata az utóbbi 
időkben visszaszorult, de mostanában 

ismét feléledni látszik, hiszen a gáz- és 
villanytűzhelyek is alkalmasak a jó 
kenyér elkészítésére, a speciális kenyér-
sütő berendezések pedig szinte csábíta-
nak a különféle alapanyagú kenyerek 
sütésének kipróbálására. 
Az életet adó kenyér a paraszti társada-
lomban szimbolikussá vált. Már a gabo-
na termesztését is rítusok kísérik, mint 
pl. a nálunk Törökszentmiklóson is 
újból szokássá vált aratóünnep. A ke-
nyérsütés szinte minden fázisához tarto-
zott valamilyen mágikus cselekmény. A 
kenyér megszegésekor a késsel való 
keresztvetés sok háznál még ma is szo-
kás. 
A kenyér elkészítése bonyolult munka-
folyamat. 
A kenyér minősége elsősorban a liszt 
összetételétől, sikertartalmától függ. 
Kezdetben igen egyszerű eszközökkel, 
őrlőkövekkel, mozsárban törték, zúzták 
a gabonaszemeket. A később kialakult 
kézimalom csak kásának való őrle-
ményt, darát adott. Az igazi, jó kenyér-
nek való lisztet malmokban őrlik. 
A jó kenyér készítésének másik fontos 
feltétele a kelesztés megfelelő módja. A 
gyári élesztő megjelenéséig - a múlt 
század végéig - házilag készült 
kelesztőanyagokat használtak. A házi 
élesztő egyik legfontosabb alapanyaga a 
komló. A kenyérsütés számtalan módja 
közül talán a legelterjedtebb a követke-
ző: a lisztet már a sütést megelőző nap 
estéjén előkészítik A szükséges meny-
nyiséget átszitálják, s kb. a felét az ún. 
dagasztóteknőbe öntik Ezután kerül sor 
a kovászolásra, a „kovásztevésre". A 

kovász az előző sütéskor eltett kevés 
tésztából: a „sütnivalóból" és az élesz-
tőből áll. A sütnivalót vízzel felhígítják 
2-3 órán át áztatják, majd az élesztővel 
együtt szitán át a lisztbe öntik. Az egé-
szet fakanállal jól összekeverik, sót 
tesznek bele és letakarva állni hagyják. 
A kovász 1-2 óra alatt megkel. Ezután 
hozzáadják a többi lisztet és meleg vizet 
beleöntve az egészet összedolgozzák. 
Ezután következik a dagasztás, az egyik 
legnehezebb asszonyi munka. Addig 
kell a tésztát dagasztani, amíg lyukak 
nem keletkeznek benne, és jól el nem 
válik a teknő falától. Ezután a tésztát 
ismét letakaiják, és kelni hagyják. Kb. 
másfél óra alatt a tészta jól megkel, s 
ekkor lehet szakajtókosarakba szaggatni 
a nyers kenyeret. Kelesztés közben 
felfűtik a kemencét, s ha áttüzesedett, 
sütőlapáttal bevetik a tésztát, a kemence 
száját pedig lezárják 
Leghamarabb a lepényformájú kenyér-
lángos, vagy a teknő aljáról összeszedett 
tésztából készült kis cipó, a „vakaró" sül 
ki, ezek a gyermekek csemegéi. A kisült 
kenyér tetejét langyos vízzel lemossák, 
hogy szép piros-barna színt és fényt 
kapjon. 
A kenyeret szellős helyen, kenyértartó 
rácson tárolják, megszegés után pedig 
fedeles kenyérkosárba kerül vászonru-
hába takarva. A kenyérsütés egész heti 
teendő volt, tehát annyi kenyeret sütöt-
tek egyszerre, hogy a családnak egy 
hétre elég legyen. 
TARJÁN Gábor írását felhasználva 
lejegyezte: 

Fehérné Kovács Ilona 

TÁJÉKOZTATÓ 
A Központi Statisztikai Hivatal ezúton is értesíti a Tisztelt lakosságot és gaz-
dálkodó szervezeteket, hogy 

2000. augusztus 1. és 14. között 
reprezentatív állat-, gép és eszközállomány összeírást 

végez a megye 49 településén. 
Az adatszolgáltatás a 154/1999 (X. 22.) számú Kormányrendelet alapján köte-
lező, amely a gazdálkodó szervezetek esetében postai úton, az egyéni gazdál-
kodóknál összeírással történik 
Ebben az időszakban a 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeíráskor me-
gyénkben regisztrált 48600 gazdaság 8%-ától kérünk információt. 
Az adatgyűjtést végző számlálóbiztosokat megbízólevéllel láttuk el. Az egyedi 
adatokat mind a számlálóbiztosok, mind a KSH hivatali titokként kezeli, azokat 
más szervek részére nem szolgáltatja ki, az eredményeket pedig csak összesítve 
hozza nyilvánosságra. 
Kérjük az érintetteket, hogy számlálóbiztosainkat fogadják megértéssel és bi-
zalommal, ezzel is elősegítve az összeírás sikerességét. 

Szíves közreműködésüket és támogatásukat előre is köszönjük. 
Központi Statisztikai Hivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
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Bognár Miklós magyar bajnoki címet 
szerzett négypróbában 

Július 4-5-én Budapesten az UTE pályán rendezte meg a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség a serdülő (13-14-15 évesek) atléták 
országos összetett bajnokságát, négy- hat- és nyolcpróba válto-
zatokban. 
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub atlétái a fiú 13-14 
évesek csapat és egyéni, 15 éveseknél egyéni összetettben 
álltak rajthoz. 
Az ország legjobb serdülő atlétáinak magyar bajnokságán ki-
válóan szerepeltek a miklósiak, melynek csúcspontja volt a 13 
évesek négypróba „A" változatának eredményhirdetése, ahol 
BOGNÁR MIKLÓS vehette át az aranyérmet és a győztesnek 
járó szép serleget. 
Ezt követően a 13 éves fiú csapat is boldogan készülődhetett a 
dobogóra, mivel 5552 pontos remek csapatmunkával a második 
helyen végeztek. 

Részletes eredmények: 
Bognár Miklós (13 éves) négypróba „A" vált. 

80m gátfutás 12,7 mp 
távolugrás 542 cm 
magasugrás 148 cm 
gerelyhajítás 37,27 m 

Bózsó Balázs (13 éves) négypróba "B" vált. 
Gonda Attila (13 éves) négypróba "C" vált. 
Szekeres Lajos (14 éves) négypróba „A" vált. 
Bagi István (15 éves) nyolcpróba 
1987-es fiú négypróba csapat 

Bognár Miklós 1869 p. 
Gonda Zsolt 1117p. 
Bózsó Balázs 1725 p. 
Gonda Attila 730 p. 
Varga Lőrinc 1110 p. 

1986-os fiú négypróba csapat 
Szekeres Lajos 1823 p. 
Csizmadia Barna 1605 p. 
Ecsédi István 1282 p. 
Zsigmond Gergely 859 p. 

Edzőjük: Bertán István 

1869 p. I. h. 

1725 p. V. h. 
73 Op. VII. h. 

O"^ T\T U 1823 p. 
3433 p. 
5552 p. 

IV. h. 
IX. h. 
II. h. 

5573 p. IV. h. 

(B. I.) 

1987-esszületésűfiú II. helyezett négypróba csapat: Gonda Attila, 
Varga Lőrinc, Gonda Zsolt, Bognár Miklós, Bózsó Balázs 

ATLÉTIKA 
Gyermek Atlétikai Fesztivál 

A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub legfiatalabb atlétái 
június 25-én Debrecenben versenyeztek az országos meghívá-
sos versenyen, melyen 10-11-12 évesek küzdöttek a helyezése-
kért. 
A 22 fős miklósi küldöttség ebben az évben is a hagyományok-
hoz híven eredményesen szerepelt, és élményekkel gazdagodva 
utazhatott haza. 
Eredmények: 1988-asszületésűek 

Nagy Gábor kislabdahajítás 
Füller Tamás 60 m gátfutás 
Török Dávid 60 m gátfutás 

1989-es születésűek 
Bakos Károly kislabdahajítás 

60 m gátfutás 
Gécsei Richárd kislabdahajítás 
Tar Renáta 600 m 

1990-es születésűek 
Molnár Zsuzsa 60 m gátfutás 
Nagy Alexandra (91) 60 m síkfutás 
Bakos Karolina (93) kislabdahajítás 

50,83 m 
9,47 mp 
9,63 mp 

45,54 m 
11,10 mp 
43,28 m 

1:58,6 

11,3 mp 
8,94 mp 
27,1 lm 

I. h. 
II. h. 

III .h. 

I. h. 
III. h. 
III. h. 
III. h. 

II. h. 
III. h. 
III. h. 

T.miklósi fiú 3x100 m váltó 
(Gaál - Bakos - Török) 

II. h. 

(B.I.) 

Serdülő Atlétikai Fesztivál 

Ebben az évben a hagyományoktól eltérően június hónapra 
tették a Debreceni Serdülő Atlétikai Fesztivál időpontját, mivel 
augusztus hónapban már a pálya teljes felújítása megkezdődik a 
II. Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra, melynek rendezési jogát 
200l-re a nevezett város kapta. 
Az 1985-86-87-es születésű atléták igen meleg időben és jó 
rendezés mellett küzdöttek, köztük a 20 fős Törökszentmiklósi 
Diák Atlétikai Klub versenyzőivel. 
A Klub versenyzői a szép helyezések mellett az egyes verseny-
számokban remek egyéni csúcsokat értek el, ami igen biztató 
volt a július 4-i országos összetett bajnokság előtt. 
Eredmények: 1987-es születésűek 

Bognár Miklós távolugrás 552 cm I. 
súlylökés 11,93 m I. 
gerelyhajítás 37,79m I. 
80 m gátfutás 12,3 mp II. 
600 m 1:38,2 p III. 

Bozsó Balázs távolugrás 536 cm I. 
80 m síkfutás 9,8 mp II. 

Gonda Attila 80 m gátfutás 13,5 mp III. 
Barócsi Andrea távolugrás 470 cm I. 

80 m síkfutás 11,2 mp II. 
Tóth Bettina 600 m 1:47,2 p III. 
Kalmár Magdolna 80 m gátfutás 15,9 mp II. 

1986-os születésűek 
Szekeres Lajos gerelyhajítás 36,96 m I. 

távolugrás 549 cm II. 
Csizmadia Barna 100 m gátfutás 16,2 mp III. 

Távolugrás 539 cm III. 
Nagy Dóra súlylökés 7,87 m III. 

1985-ös születésűek 
Modla Réka 100 m gátfutás 19,6mp I. 
Jahutka Lívia 800 m 2:41,0 p III. 

(B. I.) 
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MILLENNIUMI 2000. évi 
Diákolimpia országos döntőn 
első helyezést ért el a Kölcsey 
F. Ált. Isk. fiú öttusa csapata 

Június 22-23-án a Népstadionban ke-
rült megrendezésre a 2000. évi III. 
korcsoportos (7-8. osztályosok) atlétika 
egyéni és öttusa országos bajnoksága. 
A rekkenő meleg hatványozottan ter-
helte az ország legjobb 22-22 fiú és 
leány csapatait és egyéni versenyzőit a 
Népstadion „betonteknőjében". A 
törökszentmiklósi Kölcsey Ált Isk. 
öttusa csapata és 4x100 m váltója a 
versenyt megelőző edzéseken és a déli 
órákban edzett és ez sokat jelentett a 
sikeres szereplésben. 
Első napon a 4x100 m fiú váltó a VIII. 
helyen végzett 49,43 mp egyéni csúcs-
csal, váltósok: Görömbei Balázs, Gu-
lyás Ádám, Szekeres Lajos, Bagi Ist-
ván. 
Másnap következett a nagyobb meg-
terhelést jelentő öttusa csapatverseny, 
néhány fokkal még melegebb időben 
kellett teljesíteni az 5 versenyszámot 
(100 m síkfutás, távolugrás, súlylökés, 
kislabdahajítás, 800 m), ahol küzdeni 
tudásból kitűnően vizsgáztak a 
miklósiak, és végig szoros küzdelem-
ben megszerezték az országos bajnoki 
címet. 
A Kölcsey-s fiúk az elért teljesítmé-
nyek után büszkén állhattak fel az 
ország elsőszámú sportlétesítményében 
a dobogó legfelső fokára, s DEUTSCH 
TAMAS Ifjúsági és Sportminisztertől 
átvették az aranyérmeket és a győztes-
nek járó szép serleget. 
Az eredményhirdetés után a hat fiú 
önfeledt fürdőzéssel ünnepelte győzel-
mét a Népstadion akadályfutás 
„vizesárkában", melyben két éve 
Gécsek Tibor is ünnepelte Európa 
bajnoki győzelmét. 
Öttusa csapateredmények: 
1. Törökszentmiklós Kölcsey 3942 p. 
Gulyás Ádám 838 p., Bognár Miklós 
812 p., Szekeres Lajos 802 p., Bagi 
István 767 p., Görömbei Balázs 723 p. 
Zsigmond Gergely 638 p. 
Testnevelők: Bertán István és 
Görömbei Zoltán. 
2. Ősi Oktatási Központ 

Békéscsaba 2. Sz. Ált. Isk. 
Dunaújváros Vasvári 
Gödöllő Hajós Ált. Isk. 

3911 p. 
3892 p. 
3885 p. 
3830 p. 

Hajdúböszörmény Bethlen 3825 p. 

(B. I.) 

TEKE TISZA-KUPA, Országos Bajnokság 2000. 
Mozgalmas hétvége volt a városban június 10-11-12-én, ugyanis az ÁFÉSZ és a Claas 

Hungária VTSK vezetői (és tekései) közös szervezésben nagyszabású versenyt bonyolítottak 
le. 

A háromnapos rendezvényre az ország különböző részeiről érkeztek csapatok, így 
Gellénházáról, Pétfurdőről, Debrecenből, Budapestről, Szentesről és első alkalommal itt volt 
az igen eredményes Kapospulai Völgyesi Kft. is. Határon túlról - Jugoszláviából - érkezett a 
Partizán Szabadka csapata. -

Miután 12 női és 21 férfi csapat nevezett, 12 vegyes kategóriájú csapat is versenyzett 117 
egyéni indulóval. 

Az első napon a rövid megnyitó után a két klubelnök ünnepélyes kezdődobása következett, 
majd a nyitómérkőzés a budapesti Postás SE és a törökszentmiklósi MIL-MAN csapatai 
között. Vasárnap lépett pályára a címvédő fővárosi Rendészeti Szakközépiskola (Adyliget) a 
helyi ÁFÉSZ TSE csapatával. Őket követte a VTSK női és férfi csapata, és mindkét kategó-
riában átvették a vezetést. Délutánra volt izgalom bőven, ugyanis a Kapospulai Völgyesi Kft. 
női csapata Polecsák Brigitta kitűnő játékának köszönhetően nyolc fával átvette a vezetést. 

A VTSK jó játékának és átlagának (több mint 246 fa) eredményeként Tarsoly Péter bra-
vúija is kevésnek bizonyult: a Völgyesi Kft. dirigense ugyan átvette az egyéni vezetést, de 
már nem tudta lefaragni a 41, illetve 33 fa hátrányt. 
Vasárnap a késő estig tartó versenyeket ismerkedési est zárta, majd hétfőn reggel a versengés 
folytatódott, mely a Claas Hungária VTSK szempontjából kiemelkedő sikert hozott: vegyes 
kategóriában harmadszor, a férfi csapat pedig első ízben nyert országos bajnokságot. 
Az előbbi kategóriában az ÁFÉSZ SE a harmadik helyet szerezte meg. 
A verseny végeredménye (60 vegyes gurításból) az alábbi sorrendet hozta: a nők csapat-
versenyét (3 fő) a kapospulai Völgyesi Kf t nyerte (676 fa) a helyi VTSK (668 fa) és az 
ÁFÉSZ TSE (630 fa) előtt. További sorrend: Bp. Postás SE, Szentes Handycap, Partizán 
Szabadka, Debrecen, Péti Nitroil, Pétfurdő, Gellénháza, MIL-MAN, BKV (Budapest). 

Futó Ferenc verseny közben Kapospula Völgyesi Kft. női csapat 
A férfiaknál a Claas Hungária VTSK (739 fa) győzött, a Kapospula Völgyesi Kft. (698 
fa) és Adyligeti RSZ „A" csapata (692 fa) előtt További helyezések: BKV, MIL-MAN, 
Adyligeti RSZ ,3", Szentes Handycap, Szentes Unikum, ÁFÉSZ TSE, Partizán Szabadka, 
Gellenháza, Pétfur-dő, VTSK II., MATÁV Bp., Debrecen, Huntsman Nitroil Pétfurdő, Bp. 
Cinkota, Postás SE Bp., MEL-MAN H, Partizán Szabadka II. 
A vegyes csapatok (6 fő) küzdelmét szintén a Claas Hungária VTSK (1407 fa) nyerte, a 
második helyen Kapospula (1374 fa), míg a harmadikon a törökszentmiklósi ÁFÉSZ SE 
(1302 fa) végzett. Őket követte Szentes Handycap, Postás SE Bp., Partizán Szabadka, Deb-
recen, MIL-MAN, Pétfurdő, Huntsman Nitroil, Gellénháza és a BKV Cinkota. 
Női egyéniben Polecsák Brigitta (249 fa, Völgyesi Kft.) utasította maga mögé Horváth 
Gábornét (237 fa, Postás SE Bp.) és Balogh Máriát (237 fa, Debrecen, VILLJAV.). további 
helyezések: Monostori Anita (231 fa, Gellénháza, Három fenyő), Kozma Márta (224 fa, 
VTSK), Varga Anita (224 fa, Völgyesi Kft.), és Pállfi Gyuláné (224 fa, VTSK). 
Férfi egyéniben Tarsoly Péter (256 fa, Völgyesi Kft.) végzett az élen, Győri Ferenc (255 
fa, Adyligeti RSZ ,3") és Kocza Zoltán (255 fa, Adyligeti RSZ ,3") előtt A további helye-
zéseken Sándor Béla (248fa, Pétfürdő), Futó Ferenc (248 fa, VTSK), és Tóth Ferenc (246 fa, 
VTSK) osztozott. Azonos eredmények esetében - a szokásnak megfelelően - a jobb tarolás 
döntött. 

(F. F . - H . M.) 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en, 
Hétfő 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés lapozgató (ism.) 
11.20: Önkormányzati Fórum (ism.) 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.00: Sportmagazin 
18.05: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Újdonság magnósoknak! 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-06.00: Könnyűzene 
Péntek 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Napindító, reggeli zenés inf. műsor 
Benne: 06.05: és 07.00: Hírek 
06.30: BBC hírek 
08.00: Hírek (óránként) 
08.05: Könnyűzene 
09.20: Zenés turmix 
12.05: Könnyűzene 
14.05: Sztár zene 
16.05: Popzenei válogatás 
17.00: Műsorismertetés-Hírek 
17.20: Önkormányzati Fórum 
18.05: Könnyűzene 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.20: Zenés lapozgató 
22.05: Könnyűzene 
24.00: Klasszikusok 
01.00-07.00: Könnyűzene 

tel: 56/390-676 
Kedd 
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 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: Danceparty 
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 

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

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

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

A Szentmiklósi TV 
műsora 

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

- argentin filmsorozat -

Vasárnap 
8— A pénteki adás ismétlése. 

HALOTTAINK 
(jún. 8-tól júl. 26-ig) 

Sára László (54), Csongrádi Imre (68), Sinka Józseíhé 
Kovács Jusztina (64), Orbán Imréné Varga Piroska 
(66), id. Péntek Ferenc (64), özv. Ladányi Sándorné 
Molnár Rozália (100), Nagy László (50), Szilágyi 
Károly (75), Futó Lajosné Barabás Mária (90), özv. 
Kánya Lajosné Magell Irén (87), Búzás Sándorné Gu-
lyás Anna Terézia (49), Kocsis Sándor (74), Dikó Lajos 
(69), Fehér Bernát (78), id. Karancsi Lajos (84), Urvay 
Dezső Pál (87), Kóródi Gáspár Menyhért (78), Kovács 
László (82), Barta Károlyné Pozderka Irén (71), id. 
Mihály Márton (80), id. Kovács Károly (84), Petiik 
József (68), Gelei Lajosné Libor Mária (80), Lázár 
Mária (95), ifj. Turcsányi Sebestyén (35), Tóth András 
(71), Kovács István Mátyás (66), özv. .Parcsami Béláné 
Pintér Katalin (61), özv. Kardos Lajosné Bata Erzsébet 
(89), Dögei Lajosné Vincze Ilona (48), özv. Perge 
Istvánné Ladányi Irén (85), Nagy István (53), Pintér 
László (62), özv. Görög Istvánné Tóth Rozália (93), 
Pozderka Ferncné Hevesi Tóth Piroska (60), özv. 

TEMETKEZÉS 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

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

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

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

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással. 

Lábszki Ferencné Fehér Apollónia (90), özv. Törő Imréné Farkas Veronika 
(79), Trencsényi János (86), Sámson Csaba (52), Nemes Ferencné Galsi 
Erzsébet (72), özv. Kóti Sándorné Klenóczky Julianna (47), Szabó Tibor 
(65), Nagy János (77), özv. Ludrig Jánosné Tóth Ilona Mária (58), Török 
Pálné Körmöndi Julianna (87), id. Tekes József /Tiszapüspöki/ (75). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
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