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Megjelenik havonta

Értelmes szív, látó szem,
halló fül...

TŰZIJÁTÉK

A református iskolák országos tanévnyitó ünnepélyét
Törökszentmiklóson tartották augusztus 26-án. Vendégek
voltak: dr. Stumpf István kancelláriaminiszter, dr. Bölcskei
Gusztáv püspök, a református zsinat lelkész elnöke,
dr. Kálmán Attila fogondnok, a református zsinat világi
elnöke, Kiss László főtanácsos, az iskolák vezetői és küldöttei, a helyi intézmények képviselői és a sok-sok érdeklődő.
Szabó József elnöklelkész köszöntőjében emlékeztetett
arra, hogy most tíz éves a református iskola, templomuk
pedig a város legrégebbi műemlék épülete.
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök ünnepi beszédében Mózes
V. könyve alapján tette fel a kérdést: Mit akar tőlünk az Úr
ma, ezen a tanévnyitón?
- „Értelmes szívet, látó szemet, halló fület! Ezekre van most
a legnagyobb szükségünk." - fogalmazta is meg rögtön a
választ. Ezután röviden visszapillantott a tíz év előtti, első
évkezdésre. Mennyi izgalom, tisztázatlan kérdés, félelem,
sérelem... gyűlt össze abban a korabeli jegyzőkönyvben!
Mára bebizonyosodott, hogy az egyházközség, az egyházmegye is lehet jó gazdája az iskolának.

Augusztus 19-én Törökszentmiklóson

(folytatás a 6. oldalon)

További tartalom

Nyári szalmafonó tábor
Szent István király ünnepén
Millenniumi nap Tiszapüspökiben
Tornaterem rekordidő alatt
DM-üzletlánc boltot nyitott a
városban
Jeles napok - Ünnepi szokások
XXVII. Nyári olimpiai játékokSydney
Gyereksarok

Augusztus 17-én a városban járt lengyelországi
küldöttség folklór műsora

2

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

2000. szeptember

Nyári Szalmafonó tábor
Július 31-től augusztus 5-ig adott otthont a Székács kollégiuma az immár hagyományos szalmafonó tábornak, melyet a Városi Művelődési Központ szervezett Sülyéné Klárika igazgatónő vezetésével. Mintegy nyolcvanan gyűltek össze
az ország különböző településeiről: Budapestről, Érdről, Kábáról, Debrecenből, Szolnokról és még ki tudja honnan. Sőt határainkon túlról, Erdélyből is.
Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, nők és férfiak, lányok és asszonyok.
Ottjártunkkor jó volt látni ezt a kor-kavalkádot, ahol önfeledten és elmélyülten, barátságban és nyugalomban tanították és tanulták ezt az ősrégi művészetet. A felületes ítélkező talán unhatja is, hogy megint a „szalmáról" szolgálunk
híradással: e sorok írója viszont azt gondolja, hogy arról írunk, ami a város
sajátja, ami kinőtte a település határait, ami hagyományápolás és érték, s az
utóbbi években idegenforgalmi rangot is kovácsol Törökszentmiklósnak, hála
a kitalálónak és szervezőnek, szervezőknek.
Sülye Károlyné táborvezetőtől megtudtuk, hogy öt oktató segítségével,
kezdő és haladó csoportokban folyt a
szalmafonás fortélyainak elsajátítása.
Azt is megtudtuk, hogy a fonáshoz
akármilyen szalma nem alkalmas, s
bizony sok-sok türelem kell az anyag
előkészítéséhez, válogatásához és persze magához a fonáshoz is. A tábor
résztvevői - 4-5 kivételével - nem helyiek: több tucat településről érkeztek.
Kíváncsiak voltunk, hogy mi a véleményük a táborról a résztvevőknek?
Voltak közöttük, akik először voltak itt,
mások már veteránnak számítanak.
Harmat Jenőné például Érdről érke-

merkedtek: ellátogattak a katolikus Herpácsiné Mester Mariann, aki három éve
oktat a miklósi táborban
templomba, megnézték a Szalmagalériát
is, és még egyebeket. Jó érzésekkel debreceni tanfolyamon ismerkedett meg
utazik haza. Milyen lesz a folytatás? - az alapokkal, azóta rendszeresen eljár a
adódott a kérdés: Jövőre ugyanitt, vele- Klárika szervezte táborokba. Három éve
tek! - válaszolta tömören, derűsen. oktatja e felélesztett népi hagyományt: a
Hálás, hogy láthatta a galériát: egysze- legszebb munkák, amelyek keze alól
rűen csodálta, hogy mindazokat, amiket kerültek ki, főleg aratókoszorúk. A
látott, szalmából el lehet készíteni. Há- legbüszkébb viszont Debrecen város
lás volt Sülyéné Klárika szervezéséért, címerére, amelyet az Államiságunk
és „tábori tanítója", Angyalka néni jelképei pályázatra készített, s miniszteri
türelméért is.
díjjal jutalmazták. Azt mondja, két heti
A Debreceni Református Kollégium munkájának „terméke" a díszes címer.
Általános Iskolájából három tanítónő is Elmondta azt is, hogy Debrecenben
érkezett: Fehértóiné Pocsai Júlia, nincs kultusza - ahogy az ország más
Radványi Lajosné és Nagyné Papp területein sem - a szalmafonásnak, ő is

A három debreceni tanító néni, tanulás közben

zett. Ő egyébként a Házi Praktika című
folyóiratból értesült, hogy itt Törökszent-miklóson lesz egy ötnapos szalmafonó tábor. „Civilben" prózai foglalkozású - így mondta - vám- és szállítmányozási ügyeket intéz. Régi vágya
volt, hogy megtanulja a fonás technikáját: annak ellenére, hogy soha nem is
próbálta, nehezebbet választott „témának". A végtermék egy aratókoszorú
lett, amivel ő is és mestere is igen elégedett volt. Azt mellesleg elárulta, hogy
van egy alapvető kézügyessége. Ittléte
alatt a légkört nagyon-nagyon közvetlennek és családiasnak érezte, és nagyon
sokat tanult. Közben a várossal is is-

Az alkotók és az alkotások

Mária. Ők is először vannak itt Miklóson és ilyen táborban. A gyermekek,
tanítványaik miatt jöttek el, hogy tudniillik tanuljanak olyan dolgokat, amit
tovább lehet majd adni nekik Mindhárom hölgy nagyszerűen érezte magát,
sok érdekeset tanult, a jövőre is szeretnének eljönni.
A fiatalabb korosztályból Jakab Judit
Hévízről érkezett, s a tábort egy szép
aratókoszorúval fejezte be.
Herpácsiné Mester Mariann három
gyermekével táborozik Debrecenből,
oktatóként. Öt éve foglalkozik fonással,
s örül, hogy gyermekei is ismerkednek a
mesterség rejtelmeivel. Régebben egy

egy hajdúnánási asszonytól tanulta az
alapokat. A tábor, az együttlét nagy
öröm számára: nagyon jó a társaság,
mindig új arcokkal ismerkedik - vélekedik. S akik eljönnek ezekbe a táborokba, előbb-utóbb - mint ő maga is „megfertőződnek" a rengeteg új élményt adó fonással. Mi kell ahhoz,
hogy valaki magas szinten művelje a
szalmafonást? - kérdeztük tőle: Ügyes
kéz, kitartás, anyagszeretet és fantázia.
Novemberben ismét eljön Törökszentmiklósra, s közben másoknak is továbbadja, hogy itt Miklóson milyen szép
dolgokat lehet művelni.
(H. M.)
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TALLÓZÓ
alapító Szent István királyunk megkoronázásának ezredik
Igencsak meglepődött az az egyéni vállalkozó, aki néhány évfordulóját. A 73. OMÉK-ról részletes összefoglalót talál a
évig szüneteltette tevékenységét, az idén mégis közel egymil- Magyar Mezőgazdaság 35. számában, amely OMÉK 2000
lió TB-járulék hátralékról kapott értesítést. A törvény szerint címmel jelent meg a lap mellékleteként
ugyanis a főállású egyéni vállalkozónak a vállalkozói igazol- Megkezdődött a millenniumi év legnagyobb agrártémájú
vány kézhezvételétől a visszaadás napjáig (a minimálbér kiállítása, a 73. Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari
után) járulékot kell fizetniük. A járulék méltányosságból sem . Kiállítás és Vásár, az OMÉK. A rendezvényről részletesen
engedhető el. További részletek a Teherkivonat = Figyelő olvashat A mezőgazdaság keresztmetszete az OMÉK-on c.
35, sz. 46-47. p.
cikkben = Magyar Nemzet 2000. szeptember 2.12. p.
A kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnése miatt válto- Az élelmiszerek adalékanyagait az ötvenes évek óta az egész
zik az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásának rendje is. világon az ENSZ mezőgazdasági szakértői bizottság ajánlásai
2000. november 1. után ez már nem a gazdasági kamarák, alapján választják ki. Élelmiszerszínezékek, antioxidánsok,
hanem a jegyzők feladata. Milyen adatokat kell tartalmaznia a tartósítószerek, állományjavítók, savak, sók, ízfokozók, édekérelemnek, és mit kell mellékelni hozzá? Hogyan történik az sítőszerek, valamint más adalékanyagok nélkül nem létezik
adatok nyilvántartása és az adatszolgáltatás? Ki ellenőrzi az ipari méretű élelmiszergyártás. Vajon tudjuk-e mit eszünk? A
egyéni vállalkozó tevékenységét, működését? Melyek a vál- titokzatos E számokról olvashat a TESZT Magazin 2000.
lalkozói igazolvánnyal kapcsolatos átmeneti rendelkezések? 8. számában, 48. p.
Ezekre, és sok fontos kérdésre kap választ, ha elolvassa az Új
jogszabályok az egyéni vállalkozói igazolványról = Házi Fontos tudnivalók, kultúra, sport...
Számolni lehet, csak nem érdemes - ezt üzenik a szakértők
Jogtanácsadó 2000. augusztus, 65-76. p.
Az Európai Unió társult országainak polgárai június elseje óta azoknak, akik kíváncsiak: megéri-e vagy sem a magána közösség tagállamaiban bárhol működhetnek egyéni vállal- nyugdíjpénztári tagság. Most már az éwégi határidő sem
kozóként. Az önfoglalkoztatóknak azonban eleget kell tenni- szorít a döntésben, hogy ismét az állam gondoskodására bízük az adott ország vállalkozói iránt támasztott feltételeknek, s zuk magunkat. A nyugtalanító nyugdíjról - részletesen a
rendelkezniük kell a vállalkozás beindításához szükséges Figyelő 35. szám, 48-49. p. olvashat.
tőkével. A zöld, de rögös útról, amely az egyéni vállalkozók A következő két év költségvetésében kiemelt helyen szerepel
tevékenységét jellemzi, részletesen olvashat az, Ez már a majd a családi adókedvezmények növelése, a Széchenyi terv
kánaán? c. cikkben = Teszt Magazin 2000. augusztus, megvalósítása, az oktatásban dolgozók bérhelyzetének javítá54-55. p.
sa, valamint a vállalkozók terheinek csökkentése. A 20012002-re szóló költségvetésről olvashat a Döntés a kétéves
Mezőgazdasági vállalkozóknak...
költségvetésről = Magyar Nemzet 2000. szeptember 2. 3. P
A termőföld haszonbérletére vonatkozó szabályok gyakorlatilag a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény hatályba „A privát kölcsön segítségével ön megfordíthatja az idő kerelépése óta változatlanok. Új rendelkezése azonban a termő- két." Ilyen, és ehhez hasonló reklámszövegekkel kínálják a
földtörvénynek, hogy annak, aki egy hektárt meghaladó mér- bankok a kecsegtetőnek tetsző személyi kölcsön szolgáltatátékben termőföldet használ, be kell jelentenie azt az ingatlan saikat. Ám mielőtt minden kiadásunkat hitelből finanszírozfekvése szerinti körzeti földhivatalnál nyilvántartásba vétel nánk, nem árt számolni a felmerülő költségekkel is. A szecéljából. A bejelentés elmulasztása nemcsak azzal jár, hogy a mélyi hitelekről olvashat az Ördög a részletekben c. cikkben
földhasználót a hivatal bírsággal sújtja, hanem azzal is, hogy = Teszt Magazin 2000. augusztus 52-53. p.
nem jogosult a termőföld alapú agrártámogatás igénybevéte- Most, amikor a millenniumi ünnep kultúránk felkutatására,
lére. Mivel a földhasználati megállapodás leggyakrabban történelmünk, kultúrtörténetünk újragondolására ad alkalmat,
haszonbérleti szerződés formájában történik, nem árt megis- nem mehetünk el szó nélkül a századfordulóhoz erősen kötőmerni a Polgári Törvénykönyv és a termőföldtörvény vonat- dő művészgeneráció öröksége mellett. Részletesen olvashat
kozó rendelkezéseit. PL Melyek a haszonbérleti szerződés minderről A nemzeti önarckép hiányai = Magyar Nemzet
általános szabályai?, Melyek a sajátos formái a szerződés- 2000. szeptember 2. 28. p.
nek?,... ezekre, és sok hasonló kérdésre kap választ A mező- Előretekintő korban élünk. A mai embernek csak halvány
gazdasági földterületek haszonbérlete c. cikkből, melyet a fogalmai vannak az ősatyákról és az ősanyákról. Egyre keveHázi Jogtanácsadó 2000. augusztusi számában olvashat.
sebbet tudunk a családról, amelynek nevét és sajátosságait
hordozzuk.
Kis magyar családkutatásról olvashat a MúltvaMagyarország mezőgazdasága 2000. c. kiadvány területi
dászok
c.
cikkben
= Magyar Nemzet 2000. szeptember 2.
adatokra támaszkodva nemcsak a legfontosabb kistérségi
33.
p.
szintre vonatkozóan tartalmaz adatokat, hanem megtalálhatók
benne olyan mutatók, amelyek nagy segítségére lesznek a Sydneyben már javában folyik a visszaszámlálás a szeptemterületi kérdésekkel foglalkozóknak Az AMÖ előzetes adatai ber közepén nyitó XXVII. Olimpiai játékokra. Az összesen
szerint Magyarországon 2000. március 31-én 960 ezer egyéni 3,3 milliárd ausztrál dollárba kerülő létesítmények,
gazdaság, és több mint 8200 mezőgazdasági tevékenységet infrastuktúra és berendezések várhatóan állni fogják a sarat, a
folytató szervezet volt. További részletek a A végleges ada- rendezésbe fektetett további 2,5 milliárd pedig némi nyeresétok előtt = Magyar Mezőgazdaság 2000. 35. szám 12-13. p. get hozhat. Minderről további részleteket olvashat a Sydney
az olimpia előtt c. összeállításban = a HVG 35. számában,
Az idei OMÉK, bár nem tekinthető jubileumnak, mégis kimelynek címe Olimpiai láz.
emelkedik a mezőgazdasági kiállítások sorából, mert évezPolgár Lászlóné
redzáró, és millenniumi: ebben az évben ünnepeljük az állam-

Egyéni vállalkozóknak*..
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉN
Augusztus 19-én a Szentháromság Főtemplomban hangversenyt adott a Szolnoki Kamarazenekar, Bah József vezetésével. Elsőként Händel Vízizene című művéből hangzott el
négy tétel.
Pergolesi, a 26 évesen elhunyt olasz zeneszerző Stabat Mater-e a Krisztus szenvedéséhez kapcsolódó zeneművekhez
tartozik. Az anyai fájdalom kifejezése a Martfűi Női Kar
gyönyörű előadásában csendült fel.
A barokk zene után Mozart egyik hegedűversenyét hallottuk. Csodálatos volt.
Weiner Leó, a Zeneművészeti Főiskola tanára és zeneszerző
komponálta a Rókatáncot, amit befejezésül hallottunk.
A piactérrel szemben felállított színpadon zajló program
ellenére megtelt a templom az érdeklődőkkel.
Dr. Laczkó Béla, mint házigazda, megköszönte a maradandó élményt nyújtó hangversenyt, ami bevezette a Szent István
napi ünnepségeket. Nem az a „minden", amit az ember anyagilag megszerezhet! A mai este a lelkeket gyönyörködtette, és
szép gondolatokat ébresztett bennünk, hiszen az ének, a mu-

A Katolikus IJjúsági Csoport előadása

zsika kétszeresen imádkozás. Köszönetet mondott a közönségnek is a szép számú megjelenésért.

Hangverseny a Szentháromság Főtemplomban

20-án délelőtt ünnepi nagygyűlés volt a szépen kialakított
templomtéren. A rendszerváltás óta hagyomány, hogy itt
rendezik meg a Szent István napi megemlékezést.
H, Tóth László alpolgármester beszédében kiemelte, hogy
nagyon jelentős korban élünk: egy ezredév-váltás idejében.
Ez igen kevés embernek jut osztályrészül.
Ha visszatekintünk népünk történelmére, rendszerint a
tragédiák jutnak eszünkbe. A külföldiek is Mohácsot, Aradot
ismerik legjobban. Szerencsére, újabban dicső múltunkat is
kezdik emlegetni. Szent István király rendelkezéseinek
meghatározó szerepük volt. Törvényei ma szigorúnak
hatnak, de az ő korában humánusak voltak. Tiltották a
gyilkolást, lopást, erősítették a magántulajdont.
Nem akarta, hogy német érsekség alatt legyünk, ezért a
pápa megalapította az esztergomi érsekséget. Államalapító
királyunk tíz püspökséget hozott létre és kialakította a
megyéket is.
Ebben az évben helyi ünnepünk is van.
100 éves a gyönyörűen felújított főtemplomunk. A jubileumot június 18-án tartottuk meg, amikorra elkészült a templomtér is, ahol elhelyeztük legrégebbi szobrunkat. Hitre, világnézetre való tekintet nélkül, kisemberek és nagyvállalkozók példátlan összefogásával valósult meg mindez.
Ma a búza, az új kenyér ünnepe is van.
Az idén nagyon veszélyeztette az árvíz, de
végül mégis győzött az „élet"! - fejezte be
szavait az alpolgármester.
A Katolikus Iijúsági Csoport előadásában
énekes könyörgés hangzott el István
királyhoz, majd történetének és érdemeinek
összefoglalása az összekötő szövegben.
Befejezésként felolvasták fiához, Szent
Imre herceghez szóló Intelmeit.

Az új kenyeret Dr. Laczkó Béla c. prépost plébános, Szabóné Csökmei Edit
lelkésznő és Majnár Zsolt lelkész ökumenikus áldásban részesítette, Bakk Zoltán
polgármester pedig megszegte.
ÍR. Jné/
Fotók: Arvai János,
Nagy János
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MILLENNIUMI NAP TISZAPÜSPÖKIBEN
Augusztus 18-án volt a nagy esemény
Tiszapüspökiben, ami méltóságteljesen
emelkedett ki a dolgos hétköznapok sorából.
A zsúfolásig megtelt templom közönsége a
Himnusz eléneklése után meghatottan hallgatta végig Sajó Sándor „Magyarnak lenni..." című gyönyörű költeményét, amelynek minden szava színigaz és mélyen elgondolkodtató ma is.
Tótok Sándor polgármester köszöntötte
dr. Hámori József akadémikust, a miniszterelnök fő tanácsadóját, dr. Benedek Gyula
hadtörténész főiskolai tanárt, Czakó István
provikárius kanonok plébánost, dr. Laczkó
Béla c. prépost plébánost, Kovács László
törökszentmiklósi alpolgármestert, Szabó
Zsigmond szajoli polgármestert, Benedek
Fülöpöt, a Tiszapüspöki Aranykorona Mezőgazdasági RT. elnökét, Balázs Zsolt zeneiskolai igazgatót, a civil szervezetek képviselőit és az összes megjelenteket. Elmondta, hogy több nagy eseménnyel ünnepli
a község a millenniumot: az országzászló
átvételével, Nepomuki Szent János szobrának felszentelésével, a helytörténeti gyűjtemény kiállításával, és Kiss Imre, volt jegyző
síremlékének avatásával, ami már megtörtént tavasszal.
Dr. Benedek Gyula a kereszténység és a
magyarság nagy évfordulójának méltatásával kezdte ünnepi beszédét. Elsorolta első
királyunk nagy tetteit: megkeresztelkedett,
keresztény papokat hozatott, szakítva a
törzsi élettel és a sámánista hittel. Általa
beilleszkedtünk Európába. Az államalapítás
mentett meg bennünket attól a pusztulástól,
ami a honfoglaláskori népek sorsa lett.
Bizánc és Salzburg helyett Rómához csatlakoztunk, ennek köszönhettük önállóságunkat.
Szent István gondoskodott az állam megvédéséről. Kiépítette a római katolikus
egyházi szervezetet is, püspökségeket, egyházi iskolákat hozott létre. A végleges rend
megszilárdulását nem érhette meg. Ez csak I.
László alatt következett be, a pogányokkal
vívott küzdelem után.
Jött a tatáijárás, a lakosság nagy részét
megölték. Az országot IV. Béla építette újjá,
mint második országalapítónk. Hazánk Nagy
Lajos, majd Mátyás király alatt nagyhata-

lommá nőtte ki magát.
A 150 éves török hódoltság idején szakadtunk le nyugattól a fejlődésben. Utána
nyugodtabb kórszak következett, de a Habsburgok beolvasztási kísérlete nagy veszélyt
hordozott. Eredménye két szabadságharc:
1703-1 l-ig és 1848-49-ben. A szomorú
vereség ismeretes, de mégsem volt hiábavaló
a sok áldozat.
1867 a kiegyezés éve, majd egy rövid, békésebb idő után jött az első világháború és
Trianon. Elvesztettük hazánk területének
2/3-át, magyarságunk 1/3-át. Gazdasági
életünk ezzel megváltozott, mezőgazdasági
országgá lettünk. Aztán a második világháború, szovjet megszállás... ezekre már
mindenki emlékszik.
Annyi balsors, oly sok viszály ellenére
hogyan maradhattunk mégis életképesek?
Olyan pozitív emberi sajátosságaink segítettek ebben, mint a nyíltszívűség, az őszinteség. Mindig idegen volt tőlünk az álnokság, a bosszúvágy. A határokon túlra került
magyarság 80 év alatt egyszer sem nyúlt az
erőszak eszközeihez, de innen se szította
senki. Államiságunk megőrzését segítette,
hogy mindig voltak „nagy" embereink, akik
életüket is fel tudták áldozni hazájukért.
Most felvirágoztatásra van szükségünk,
mert az elmúlt 45 év súlyos hátrányokat
hozott. Erősen fogy a lakosság, a vidék
járadékból él. A szaporodó vallási szekták
igyekeznek lejáratni a történelmi egyházak
tekintélyét.

Feladataink:

A nemzettudat erősítése ismét, a családban
és az iskolában. Fellépés azok ellen, akik
kétségbe vonják államalapításunk jogosságát. A keresztény szellemiségű műveltség és
kultúra hordozása. Lélekszám növekedése.
Gazdasági fellendülés. Nem a támogatás a
végső megoldás a munka és a birtoklás
lehetősége helyett. Saját termelőeszközökkel, családi erőből való gazdálkodás kell!
A történelmi áttekintés és sürgős teendőink konkrét meghatározása után a professzor
úr reményét fejezte ki, hogy magyarságtudatunk erősödik a mai rendezvény állomásai
által is. Kell, hogy egy újabb ezredév váljon
hazánkra, és 3000-ben ismét ünnepelhessünk!

A Tiszapüspöki ünnepség

A gazdasági, szociális, kulturális téren kiemelkedő munkát végzettek kitüntetése sem
maradt el. A „Tiszapüspöki Község Kitüntető Díj"-at Dr. BENEDEK GYULA hadtörténész vehette át a település múltjának
kutatásáért és történetének összeállításáért.
„Közszolgálatért Elismerés"-t CSÁNY1
ENDRÉNÉ és KISCSATÁRI JÓZSEF
nyugdíjas pedagógusok kaptak.
A millenniumi emlékzászlót Händel Győzelmi indulójának hangjai mellett hozták be.
Mielőtt dr. Hámori József átadta volna,
meghatottan emlékezett vissza diákkorára;
Törökszentmiklóson érettségizett. Majd
hazánk múltjáról szólva megerősítette, hogy
Szent István király Magyarországot az európai kereszténységhez kapcsolta, de nem
hűbéresként. így nem most megyünk Európába, csak csatlakozunk hozzájuk. A mohácsi vészig teljesen európai állam voltunk. A
déli harangszó 500 év óta azt hirdeti, hogy a
XV. században volt egy kicsi ország, amelyik meg tudta akadályozni a törököket
további hódításaikban. Nobel-díjasainkra is
büszkék lehetünk, van még tartalék a magyar népben.
A gyönyörű zászlót a polgármester átvette,
Czakó István kanonok plébános pedig megáldotta az új címerrel együtt, amit Papp Imre
grafikus tervezett, és Sisa József iparművész
készített el.
Nagyon szép műsorral szerepeltek az általános iskola tanulói, az énekkart Sándor
Renáta vezényelte, elismerésre méltóan.
Az ünnepség műsorvezetője Szalai
Vilmosné tanítónő volt, aki szövegének
összeállításáért és előadásáért minden dicséretet megérdemel!
A templomtéren felállított Nepomuki
Szent János szobor megszentelését szintén
Czakó István kanonok úr végezte, miután
elmondta Szent János történetét. A szobor
Varga Gábor szobrászművész alkotása. A
község lakói minden bizonnyal szeretettel
fogadják, és gondoskodni fognak környezetének rendben tartásáról.
Ezzel még nem zárultak le a millennium
rendezvényei. A helytörténeti kiállítást a
plébánia épületében később fogják megnyitni.
/Hajnal Jné/

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

6

2000. szeptember

Értelmes szív, látó szem, halló fül...
- Gyermekközpontú, de ne az önző szeszélyek követője!
Sokféle szabály, előírás készült egy-egy tanév eredményes
Az oktatásban a jellemfejlesztés, az emberi értékek kialakímunkájának érdekében. A legfontosabb azonban az, hogy a tása képezze a gerincet! Ne áldozzanak fel majd mindent a
fenti három megadassék! A református iskoláknak akkor karrierért, ne akarjanak átgázolni a többieken. Hamis a ina oly
vannak látó szemű tanárai, ha az élet igazságait olyanná tud- divatos jelszó: Valósítsd meg önmagadat! Helyette: Hozzál
ják tenni, hogy érthetőek legyenek a. diákok számára. Az áldozatot a másikért, vagy egy-egy nemes célért!
értelmes szív pedig képes lesz a nagy dolgokat közel hozni
Nagyon fontos, hogy milyen a tanárok lelke. Hogyan szótanítványainkhoz.
lítják meg egymást? Hogyan beszélnek egymással és egymás- „Áldja meg az Isten mindezekkel összes tanárunkat, és ról? Hogyan szólítják meg a gyerekeket? Munkájuk mennyire
adjon elég erőt a hétköznapok munkájához!" - fejezte be kiszámítható, következetes és pontos?
ünnepi gondolatait a püspök úr.
Tanítsuk meg nemzetünk történelmét! Barangolják be
Dr. Kálmán Attila fögondnok a XX. századról alkotott két gyermekeink az egész Kárpát-medencét, ismerjék meg pontoellentétes véleményt hasonlította össze. Egyesek szerint az san Trianon történetét, de gyűlölet nélkül! Érezzék, hogy egy
emberiség történetének ez volt a legmélyebb szakasza. Két nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Szomszédainkat nagy
világháború, fasizmus, kommunizmus, ateizmus szorongatá- íróik, költőik, művészeik alkotásain keresztül ismerjék meg!
sában éltünk. Mások szerint a technika, a feltalálások diadala
A fögondnok szavait „Makai Sándor-díj" átadása követte.
volt az elmúlt száz év. Ezek nélkül kipusztult volna az embe- Két hazai és egy határainkon kívüli pedagógust jutalmaznak
riség. Mindkét nézet téves. Sajnos, leépültek nagyon fontos vele minden évben. Az idén CZAPÁRY ENDRÉNÉ, a Pápai
dolgok: elmaradt anyanyelvünk, csodálatosan gazdag népi Református Gimnázium
igazgatóhelyettese,
SZABÓ
kultúránk fejlődése. Életünk vezérlő elve legyen, hogy ke- GÁBORNÉ SZŰCS KATALIN, a Kecskeméti Református
resztény kultúrában akarunk élni! Ez nem világnézet, hanem Gimnázium kollégiumának igazgatója és SZILÁGYI LAJOS,
életforma. Közvetlen kapcsolatot jelent Istennel, aki előtt a kárpátaljai Beregszászi Református Líceum igazgatója,
majd felelünk minden szavunkét, tettünkért.
tanügyi tanácsos vehette át a kitüntetést.
A tíz év alatt rengeteg változás tortáit körülöttünk: vallásDr. Stumpf István kancelláriaminiszter a szülők és pedagószabadság, új tanterv, kerettanterv... stb. Vannak iskolák, gusok kapcsolatáról beszélt. Fontos, hogy ki az, akire a XXI.
amelyek óriásit fejlődtek, de nem mindegyik tudott élni a század küszöbén rábízzuk gyermekeinket. A nevelőmunka
szabadsággal. Harc indult a gyerekekért, túlkínálat, alapja a keresztény közösség!
túlszakosodás állt be. Pedig többre mennénk, ha alaposan
Miért van szükség keresztény iskolákra? Hogy felkészítsük
megtanulnánk egy idegen nyelvet, tudnánk több szép verset, a gyermekeket korunk veszélyeire! (Erőszak, üresség, divattöbbet foglalkoznánk a művészetekkel, és számítógép segít- őrület, céltalan lődörgés a bevásárlóközpontokban...) Nem a
ségével a könyvtárban képesek lennénk megtalálni például azt fogyasztói társadalom a baj, hanem a helytelen értékítélet.
az egy dolgot, amire éppen szükségünk van.
Az oktatás célja a tudás megszerzése. Ennek állandó gyaraMilyen legyen a református iskola?
pítására kell megtanítani a gyerekeket. Nehéz ma pedagógus- Bizonyos szempontok alapján konzervatív! Kipróbált is- nak lenni. A változó eljárások nagy tudást követelnek tőlük.
meretanyagon, bevált módszerekkel tanítson! Kell a kísérlet,
Végül a Teremtő Isten áldását kérte munkájukra, jó kezdést
de az alapos és ellenőrzött legyen! Csupán az igazi értéket és eredményes befejezést kívánt.
vegyük át a sok újításból! Csak egy gyermekkoruk van a ránk
Papp Kornél, a zsinat iskolaügyi osztályvezetője az ünnepek
bízottaknak, ezt nem szabad elrontani.
és évfordulók sorából kiemelte a tíz éve indult református
Elit iskola legyen?
iskolai oktatást. Beszámolt a rendszerváltás utáni helyzetről,
- Kell egy-két osztály a legintelligensebbeknek, de ne akar- az iskolák számáról itthon és határainkon túl. A pedagógusjon minden iskola ilyen lenni. Helyette sokkal több szakisko- képzést magas színvonalúnak nevezte.
lára van szükség.
Elmondta, hogy a tíz év alatt hullámzott az országvezetés és
- Legyen liberális, de nem a mai értelemben! Inkább nyitott az egyház viszonya. Az 1994-98 közötti mélypont után most
mindenre. Nem tiltani kell a dolgokat, hanem eligazodásra, jó. Az iskolák támogatást is kapnak. Gondot okoz, hogy műszelektálásra tanítani, pl. a reklámok és a TV műsorok sűrűjé- emlék jellegű épületeik sok esetben romosán kerültek vissza
ben.
hozzájuk. Kellene egy fejlesztési terv, amiből az egyház is
részesülhetne!
A templomban megtartott rendezvényt még ünnepélyesebbé
tették a közben elhangzott könyörgések, a felcsendülő zsoltárok és színesítette a közreműködő diákok szép műsora.
Ezután a vendégek és az összes ünneplők átvonultak a megnyitásra váró sportcsarnokhoz. Itt dr. Bölcskei Gusztáv püspök, dr. Stumpf István miniszter és Kiss László, a Tiszántúli
Egyházkerület tanügyi főtanácsosa elismerő szavait hallhattuk. A főtanácsos úr emlékserleget adott át az avatási ünnep
alkalmából Nagy Kálmán iskolaigazgatónak, áldáskívánással.
Az igazgató rövid tájékoztatója és köszönetnyilvánítása után a
miniszter és a püspök úr ünnepélyesen átvágták a nemzeti
színű szalagot.
(folytatás az L oldalról)

Az országos tanévnyitó ünnepély

/Hajnal Jné/
Fotó: Árvái J.
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TORNATEREM REKORDIDO ALATT
Beszélgetés Nagy Kálmán igazgatóval
A református iskolák országos tanévnyitóját követően még egy rangos esemény, — Természetesen gondoltunk a helyi
egy tornaterem-avatás színhelye volt városunk, pontosabban a Törökszentmiklósi lakossági igények kielégítésére, amikor
Református Egyházközség fenntartásában működő, immár 10. tanévébe lépett kialakítottunk az új tornateremben egy
általános iskola és szakiskola.
szabványméretű kosárlabda-, röplabda- és

— Igazgató úr, úgy hallottam, hogy ön
ezen a nyáron szinte nem is élvezte a
szabadságot, hiszen nap mint nap figyelemmel kísérte az építkezésen folyó munkálatokat Gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy 2000. augusztus 26-án megtörténik a vágyott tornacsarnok ünnepélyes
átadása?
— Amikor egy jó éve megterveztettük az
épületet, még csak reménykedtem, illetve
reménykedtünk, hogy a minisztérium
pályázatára benyújtott tervünket elfogadják. Szerencsére a pályázat sikeres lett, s
egy ünnepi istentisztelet keretében 1999.
november 15-én megtörtént az alapkőletétel. Ezzel egy nagy lépést már megtettünk afelé, hogy végre nekünk is legyen
korszerű tornatermünk.
— Feltételezem, hogy nem sokat aludt az
augusztus 23-ra virradó éjszaka, hiszen
másnap volt a műszaki átadás, és valójában ettől függött a szombati avatás is.
Szerencsére komoly kifogásolnivalót nem
találtak a szigorú szakemberek, így aztán
befejeződött a nagy munka, elkészült a
Bethlen Gábor Altalános és Szakiskola
régóta vágyott sportlétesítménye.
Én azt hiszem, nem csak a már említett 10
éves jubileumnak, de egy személyesebb
évfordulónak is méltó megkoronázása ez
a sportcsarnok. Gratulálok ahhoz, hogy
25 éve élvezi munkatársai bizalmát, s áll
rendíthetetlen hittel, fáradhatatlanul nagy
hivatásszeretettel az intézmény élén,
emberi és szakmai példát mutatva pedagógustársainak!
— Igen, valóban negyedszázada (még
kimondani is soknak tűnik) lettem itt
igazgató, s ez a mostani tanévkezdés
többszörösen is emlékezetes marad számomra.
—Mindössze kilenc hónap alatt épültfel a
tornacsarnok, ami szerintem ma még

rekordidőnek számit, főként ha azt is
figyelembe vesszük, hogy közben volt egy
elég kemény telünk is. Áruljuk el az olvasóknak, voltaképpen mennyibe került ez a
külső és belső megjelenésében is harmonizáló, egyszerűségében is mutatós, a város,
pontosabban szólva az utcaképbe is igazán beleillő sportlétesítmény?
— A teljes bekerülési költség 80 millió Ft
volt. Ebből készült el a 17x41 méteres,
azaz 700 m2 alapterületű tornaterem,
amelyhez 200 m2-es kiszolgáló egység
kapcsolódik négy öltözővel, szertárral,
zuhanyzóval.
— Ki volt a tervező és a kivitelező?
— Az épületet a törökszentmiklósi Kovács
Gábor tervezte, s az ehhez készült pályázattal nyertünk a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton 42 millió forintot. Ezúton is hadd
köszönjem meg ezt a komoly „indulótőkét", továbbá a Tiszántúli Református
Egyházkerület és dr. Bölcskei Gusztáv
püspök támogatását, valamint azoknak a
magánszemélyeknek az adományait, akik
hozzájárultak az építkezéshez. A szakszerű kivitelezés a mezőtúri TÚRSZOL Kft.
dolgozóinak munkáját dicséri, akik Subicz
Imre, Kontér Béla és Papp Gyula irányításával azon fáradoztak, hogy az idei iskolakezdéskor az intézmény 700 tanulója
örömmel vehesse birtokba az oly régen
áhított tornatermet.
— Az eddig is több iskolaegységből álló
intézmény most egy új épülettel gazdagodott, de bátran állítom, hogy nyert a város
is ezzel az építménnyel
— Igen. Tornatermünk a város legnagyobb fedett sportlétesítménye lett.
— Gondolom, hogy a tervekben szerepel a
csarnok minél szélesebb körű kihasználása, városi Hl. rangosabb sportesemények
rendezése is.

A vendégek. Balról jobbra: Nagy Kálmán igazgató, Nagy Kálmán
esperes, Dr. StumpfIstván miniszter, Szabó József elnöklelkész és
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök.

teniszpályát. De nagyobb sportrendezvények a közeli tervekben még nem szerepelnek.
— Megmaradnak-e funkciójukban a korábbi, ideiglenesen használt „tornatermek"?
— A Vasas nagytermében az idén már
napközi és ebédlő fogadja a tanulókat,
ezzel lehetőség nyílt a felszabadult részben két új tanterem kialakítására. A Kossuth téri tornaszoba viszont továbbra is
megmarad az alsós gyerekek számára.
Az új csarnokban meg tudjuk oldani a
többi osztály testnevelésóráit, ugyanis
térelválasztóval szükség esetén párhuzamosan két óra is tartható a teremben.
— Szívem szerint most azt mondanám,
hogy a nagy munka után pihenjen egyet
Igazgató úr, de tudom, hogy egy új iskolaév-indításkor ez eleve lehetetlen kívánság.
Annál is inkább, hiszen az augusztus közepén Debrecenben megrendezett ECSAkonferencia (ahol az intézmény 12 nevelője vett részt, és hat előadást is tartottak)
újabb ösztönzést adott a ma már szép
hagyománnyal bíró tehetségnevelés és fejlesztés terén. A napi feladatok mellett
pedig készülnek az ősszel megrendezésre
kerülő Bethlen Napokra, amely reményeik
szerint szintén hagyománnyá válik a nagy
fejedelem nevét viselő iskolában.
Zárásul mit is kívánhatnék? Igazgató
úrnak és a nevelőtestület minden tagjának
jó egészséget, eredményes tanévet az
egyházközség lelkészeinek, presbitériumának lelkes gondoskodását Remélem, hogy
az olimpia évében átadott új tornaterem
sok izgalmas játéknak, egyéni és csapat
sportsikernek lesz tanúja, s talán majd
egyszer azt is elmondhatjuk, hogy innen
indult el egy magyar olimpikon sportkarrierje.
F. K. I.

A szalag átvágása
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Törökszentmiklós régen és ma
Az R. B. Egyesület jóvoltából különleges képeslapok láttak napvilágot, melyek Törökszentmiklós múltját idézik.
Ezek és a mostanában készült képek segítségével szeretnénk bemutatni következő számainkban, hogyan változott a város arculata néhány évtized alatt.

A hónap fotója
Ezek a szép, virágzás előtti példányok a Csillag Divatház
előtti betonágyásokban díszlenek, s még gondozzák is a
„növénykéket". (A felvétel augusztus derekán készült.)
Szeretnénk minden hónapban közölni a hónap fotóját.
Ebben várjuk az Önök közreműködését is.
Ha bármi olyat látnak városunkban, ami Önök szerint
arra a hónapra jellemző vagy érdekes, ne sajnálják
lefotózni és elküldeni nekünk! Szerkesztőségünk a legjobbnak ítélt fotót a következő hónapban közölni fogja.
Bízunk abban, hogy találnak témát és megörökítve el
is juttatják a nyilvánosság elé.
Köszönjük!
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MEGÚJULT AZ
ÓRAHÁZ
A nyár vége óta megújult külsővel és
belsővel fogadja ügyfeleit a Majtényi
és Fiai Óraház. Az ízléses külső (és
belső) miatt többen mondják: kár,
hogy egy kissé „eldugott" helyen van.

Augusztus 9-én az esti órákban bejelentés
érkezett, hogy a város külterületén illetéktelenek légpuskával és pisztollyal
vadásznak. Az intézkedő járőr a tényállást megállapította, majd igazoltatott közülük egy törökszentmiklósi lakost, sőt
egy hamisított vezetői engedélyre is fényt
derített. A szóban forgó személy azt állította, hogy azt készpénzért vásárolta Budapesten.
S
Augusztus 14-én Kuncsorbán egy fiatal
férfi a Polgármesteri Hivatal előtti légiriadó-sziréna oszlopáról leesett és súlyos
sérüléseket szenvedett. A nyomozás megállapította, hogy a férfi baráti társaságával
a helyi italboltban szórakozott, majd a
késő éjszakai órákban hazafelé tartva erősen ittas állapotban - virtuskodásból
felmászott az oszlopra, majd annak tetejétől egy méterre lévő légvezetéken át
akart jutni a szomszédos villanyoszlopra.
Miután nem tudta magát megtartani, 8-9
méteres magasságból az úttestre zuhant.
•
Augusztus 17-én kora délután személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset történt
a város külterületén, a 113-as kilométerszelvénynél: egy solymári lakos vezette
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Variációk egy témára
Hat - érintésvédelmi szempontból életveszélyes - kábeldobozt láttunk a Táncsics
lakótelep első három (!) tömbje körül. Ezek fotói közül közlünk most négyet.
Reméljük az illetékesek is felfigyelnek rá, s gondoskodnak a biztonságossá
tételükről, mielőtt tragédiát okozna...

személygépkocsi a kanyarban áttért a
menetirány szerinti bal oldalra és összeütközött a vele szemben szabályosan
közlekedő pótkocsis tehergépjárművel.
Az ütközés következtében mindkét jármű
az árokpartra borult. A személygépkocsi
három utasa közül ketten 8 napon túli
sérüléseket szenvedett, míg egy azon
belülit. A jármüvekben jelentős kár keletkezett.
S
Augusztus 21-én a városban történt közlekedési baleset: éjjel
-kor a Kossuth
Lajos út 171. számú ház előtt egy személygépkocsival közlekedő, figyelmetlen
vezető áttért a menetirány szerinti bal
oldalra és összeütközött a vele szemben
szabályosan közlekedő mikrobusszal. A
mikrobusz egy utasa 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. A két járműben 600
ezer forint kár keletkezett.
S
Augusztus 28-án ismeretlen elkövetők az
egyik Martinovics úti lakatlan, de lezárt
házba törtek be, ahonnan ruhásszekrényeket, konyhaszekrényt, lemezjátszót, rádiót
és építőanyagokat loptak el, 100 ezer
forint értékben.

Ugyanezen a napon a Béla király út egyik
lakásában járt betörő, aki az épület oldalsó
ablakának szúnyoghálóját vágta ki, s a
nyitott ablakon keresztül jutott a lakásba.
Az ismeretlen elkövető tekintélyes összegű készpénzzel távozott a házból.
S
Eltűnés miatt keresi a Rendőrkapitányság
Tamási Ferencet (Törökszentmiklós,
1959. május 4. an.: Szedmák Ilona),
Törökszentmiklós, Dankó Pista út 5 szám
alatti lakost, aki 2000. június 27-én lakásáról ismeretlen helyre távozott, azóta
életjelt nem adott magáról
A keresett személy utolsó ismert ruházata: szürke hosszú nadrág, szürke pulóver.
Személyleírása: 180 cm magas, sovány
testalkatú, 70 kg súlyú, szeme barna, haja
barna, rövid, hátul ilL a homlokán kopaszodó, fülei elállnak, orra hegyes, előre
ugró.
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
kéri mindazok jelentkezését, akik nevezett
személlyel, illetve tartózkodási helyével
kapcsolatban információval tudnak szolgálni, telefonon (06 56 390-010) vagy
személyesen a Törökszentmiklós Kossuth
út 143 szám alatt
(H. M.)
(A híreket a rendőrségtől kaptuk)
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DM-üzletlánc boltot nyitott a városban
Augusztus 17-én 9 órakor a város szívében lévő szalagház 125. száma előtt
a fővárosi Pénzügyőr zenekar négy tagja kellemes muzsikával, a kapuit
nyitó üzlet hölgy alkalmazottai pedig egy-egy szál rózsával és lufikkal fogadták a vásárlókat, érdeklődőket. A DM annyit tesz: Drogerie Markét, azaz
„drogéria piac", emblémájukon csak „dm". Szlogenjük: „Mert itt érzem,
hogy fontos vagyok!" - remélve, hogy a vásárlók is valóban így fogják gondolni. A nyitás napján sikerült szót váltani Karácsonyi Andrással, a dm
magyarországi ügyvezető igazgatójával, aki tájékoztatta lapunkat a sokak
számára ismeretlen üzletláncról.
— Igazgató úr! Mit tudhatunk meg a számit az üzleti stratégia?
dm-ről?
— Tervünk szerint havi 5-10 millió
— Eredetileg német, májd osztrák érde- forintos bevételre.
keltségű lett a cég. Miután 1993-ban — Az üzlet nyitónapja tényleg remekül
Magyarországra is eljutott, 100%-os komponált volt: e külsőségek pillanatomagyar érdekeltségű lett. Azóta folya- kon belül megtöltötték vásárlókkal és
matosan gyarapszik a hálózat, s ma már érdeklődőkkel a 200 m2-es vásárlói
az országban 108 egységünk üzemel.
teret. Mi van a „ terítéken mit kínálnak
— ... és Ön hogy került kapcsolatba a a vásárlóknak?
dm-mel?
— Kínálatunkban megtalálhatják vá— Úgy, hogy alapító tagja vagyok és sárlóink a szépségápolás elengedhetetlen kellékeit, kipróbálhatják kiváló Karácsonyi András ügyvezető igazgató és Végi
ügyvezető igazgatója.
Julianna területi vezető
— Tehát a hazai láncnak már 108 egy- minőségű saját márkás termékeinket.
sége van: lehet tudni, hogy mekkora Megismerhetik az egészséges táplálko- érdeklik?
zás és életmód készítményeit, valamint — Ez természetes. Az áraink - a haforgalmat bonyolítanak le?
— 2000-re 14 md forintos forgalomra megvásárolhatják a háztartáshoz szük- sonló profilú üzleteket véve alapul -,
számítunk. Ez azt jelenti, hogy ma Ma- séges egyéb napi cikkeket is. Tervezünk mértéktartóak. Az akciós áraink pedig
gyarországon az 1-200 legnagyobb cég különböző bemutatókat és természete- kimondottan kedvezőek. - fejezte be a
között vagyunk. Ha a napi cikkek for- sen sokféle akciót is, ami minden bi- tájékoztatást Karácsonyi András, a dm
galmát vesszük alapul, úgy a 18-20. zonnyal elnyeri majd elsősorban a höl- Kft. ügyvezető igazgatója.
gyek és a háziasszonyok tetszését is.
helyen állunk.
H. M.
— Milyen törökszentmiklósi forgalomra —A vevőket nyilván elsősorban az árak

Nyitás előtt...

A vásárlói tér

Sporttörténeti érdekességek, különös rekordok
Tudta-e Ön, hogy gróf Széchenyi István a Lánchíd építésén, a
Tudományos Akadémia alapításán túl arról is nevezetes, hogy
számos sportág - köztük az úszás, a vívás,« az evezés - hazai
honosításában is fontos szerepet vállalt.
Wesselényi Miklós báró hasonló érdemeket szerzett a különböző
sportágak elteij esztésében, népszerűsítésében.
*

*

*

1993. február 28-án a New York-i Central Parkban és környékén
rendezett ultramara-toni 100 km-es távján Vass Márta mindenkit megelőzve 8 h 13 p 54 mp idővel ért célba.
*

*

*

A Berettyóújfaluban született, de Kaliforniában élő Tályak
Miklós 1994. ápr. 18-án tízezer méter magasságból ugrott le
ejtőernyőjével az Északi-sarkra. A piros-fehér-zöld ernyővel

földet - ill. jeget - ért sportember magyar nemzeti zászlót helyezett el a póluson.
*

*

*

Galiotti Iván pingpongzsonglőr a legkülönbözőbb furcsa tárgyakon - magnókazetta élén, üvegpoháron, stb. - dekázik pingponglabdával. Világrekordját 1998-ban 2,5 cm átmérőjű ütővel
érte el, amivel 431-szer pattogtatta a kaucsuklabdát.
*

*

*

Fekete László az Örökös Toldi-cím birtokosa 1996-ban 205 kg
súlyú betongolyót emelt fel egy 1,2 m magas dobogóra.
Ugyanekkor a szintén magyar Nick Árpád szkandervilágbajnok fogaival 11 méterre húzott el egy 17 tonnás JAK
40-es repülőgépet és a Balatonon a 230 tonnás Füred katamaránt.

F. K. I.
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„Édes szívem, ezért ha te
Dallani vágysz küzdelmeket,
Ne kutass az aetheri űrben
Oly csillag után, mely a nap sugaránál
Ragyogóbb lehet és melegebb
S lantod ne kívánjon Olympia versenyinéi derekabbat!"
(Pindarosz I. olimpiai ódájából)
Olimpiai lázban ég a világ. Sportolóink
más nemzetek fiaival és lányaival együtt
már ott vannak az ausztráliai Sydneyben, hogy összemérjék ügyességüket,
kitartásukat. A világ legjobb sportolóinak négyévenkénti nagy versengését
azok is érdeklődéssel, sőt megkülönböztetett figyelemmel kísérik, akik
máskor egy-egy kiemelkedő sportteljesítmény hallatán legfeljebb elismerően
bólintanak.
„Lehetetlen, hogy bárki is le tudná írni
szavakkal azt a felemelő érzést - mondotta Szolón amelyet te is éreznél, ha
ott ülnél a nézők között, és a saját szemeddel látnád a bátor és kitartó atlétákat, gyönyörködnél testük szép formájában, izmaik erejében, ügyességükben,
fürgeségükben, szívósságukban és fáradhatatlanságukban, olthatatlan győzelemvágyukban. Szakadatlanul dicsérnéd őket, lelkesen kiáltoznál, és tapsolnál nekik."
Hát igen. Ez az érzés valóban csodálatos
lehet, de csak keveseknek adatik meg,
hogy élőben nézhessék a nagy sportviadalt. Nekünk, akik csak távolról figyelhetjük az eseményeket, marad a tv, a
rádió és az újságok tudósításai, és. hála a
technikának ma már ily módon is elérhető sokféle érzelem: örömkönnyek,
olykor bosszankodás, kitörő lelkesedés,
s bizony még taps is.
A sportkedvelőknek, az olimpia iránt
érdeklődőknek következzék egy

Kis olimpiatörténet
Görög forrásmunkák egybehangzó
tanúsága szerint az olimpiai játékokat
először i.e. 776-ban rendezték meg,
utoljára pedig i.sz. 393-ban, azaz összesen 293-szor. Az elsőtől az utolsóig igen
tekintélyes idő, 1169 esztendő telt el.
Ezek összgörög játékok voltak, az általános szent béke jegyében. A legkorábbi
versenyszámok: a fiitás, birkózás, pentatlón (5 szám: futás, birkózás, távolugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás), ökölvívás, kocsi- és lóversenyek. Az olimpiai játékok megszűnésének valószínűleg

a görög társadalom politikai és gazdasági hanyatlása volt a legfőbb oka.
A XIX. sz. végén a francia Pierre de
Coubertin báró vetette fel először a
görög játékok felújításának gondolatát,
ami kezdetben nem talált visszhangra.
De a báró nem adta fel.
Végül is 1894 júniusában, Párizsban
egy nemzetközi kongresszuson határozat született arról, hogy az olimpiai
játékok modern formában ugyan, de a
régi keretek megtartásával nemzetközi
alapokon életre keljenek. Coubertin
javaslatára az újkor olimpiai mozgalmát
a világ különböző tájain élő népek békés közeledésének szolgálatába állította
a párizsi kongresszus, s azt is elhatározták, hogy 1896-ban Athénban, 1900ban Párizsban, a későbbiek során pedig
más-más országban rendezik meg a
négyévenkénti világversenyeket.
Még ugyanebben az évben (1894) megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek titkára az újkori játékok
atyja, a fáradhatatlan Coubertin lett.
Először Franciaországban és Görögországban (1894), majd Ausztráliában, az
Egyesült Államokban és Magyarországon (1895) alakult Nemzeti Olimpiai
Bizottság.
A NOB hivatalos zászlója (1914 óta)
fehér színű (a világrészek egységét
jelentő) öt színes karikával. Az egymásba fonódó öt karika az olimpiai mozgalom jelképe lett. A karikák színe: kék,
sárga, fekete, zöld és piros, mert ezeknek a színeknek legalább egyike az
abban az időben az olimpiákon szereplő
minden ország zászlójában megtalálható
volt.
Az olimpia jelmondatául az ugyancsak
francia pedagógusnak, Henri Didonnak
a versenyek célját kifejező hármas gondolatát használják: litius (gyorsan),
altius (magasabbra), fortius (erősebben).
1912 és 1948 között az olimpiai játékokkal egyidőben művészeti versenyeket is tartottak, de ezek megrendezése
később már nem folytatódott, csak egyegy kiállítással. így Coubertin javaslata,
hogy az olimpiákon jöjjön létre a testi és
szellemi kultúra kapcsolata, csak részben valósult meg.
Az olimpiák fontos eseménye a megnyitó és záróünnepély, amelyen nemcsak a sportolók, ill. a különböző bizottságok tagjai, de államfők is részt vesznek. A felvonulási sort mindig Görögor-

11

szág nyitja meg, s a rendező ország
zárja.
1936 óta az olimpiai játékok ünnepi
külsőségéhez tartozik az olimpiai láng,
amelyet az ősi Olümpiában gyújtanak
meg, s onnan futók viszik fáklyával a
résztvevő országokon keresztül (a tengeren repülőgéppel) a rendező városba.
A győzelem jutalma az olimpiai aranyérem, a 2. ill. a 3. helyezettnek ezüst ill.
bronzérem, és mindegyik mellé oklevél
is dukál. A győztes áll a dobogó legmagasabb fokán, nemzeti zászlóját a középső rúdra vonják fel, miközben országának himnuszát játszák.

A magyarok és az olimpia
Az olimpiai játékok felújítása a magyar
testnevelésnek ugyancsak nagy lendületet adott. A nagyszerű munkában
Coubertin báró mellett ott találjuk a
kezdetektől a magyar dr. Kemény Ferencet, aki elsők között lett tagja a
NOB-nak is. (Sokan nem tudják, de
felvetődött az is, hogy Athén helyett
Budapesten nyithatnák meg az olimpiai
játékokat.)
A magyarok már az első (athéni) olimpián is részt vettek, ahol Hajós Alfréd
az úszás két számában is olimpiai bajnok lett.
A magyar sportolók két olimpia kivételével egyre nagyobb számban vesznek
részt ezen a nagy nemzetközi találkozón, s bár kis ország vagyunk, de az
államok nem hivatalos pontversenyén
nem egyszer voltunk dobogósok. A
magyar versenyzők számára az eddigi
legsikeresebb az 1952-es Helsinkiben
megrendezett olimpia volt, ahol 16
arany, 10 ezüst és 17 bronzérmet szereztünk. Reméljük az idei olimpia is
eredményes lesz a magyar sportolók
számára, s legalább 8 aranyéremmel
büszkélkedhetnek majd a játékok záróünnepségén.
F.KI.

12

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

2000. szeptember

Jeles napok - Ünnepi szokások
A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt
(septeum = hét), s ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor
már kilencedikké lépett elő. A rómaiak a görögöktől vették át
a hetes szám (hekta) nevét. Ez a görög hetes szó pedig a
„hepo" igéből ered, amelynek jelentése: „követni, ujjal rámutatni". A hetes számjegy tehát azt jelenti, amire rámutatunk, amit az ujjunkkal követünk. Szeptember a meteorológiai
ősz kezdetének és a csillagászati ősz beköszöntésének időszaka, hagyományosan a legnyugodtabb hónapunk hírében áll.

Kisasszony napja (szeptember 8.)

Az évszakot váltó szeptember időszakának régtől fogva sarkalatos dátuma ez a nap, amikor még verőfényes kora délutánok magukra öltik a „szemfényvesztő nyár nevét", de már a
ködös, csípős hajnalok az ősz hatalomátvételét is jelzik. Fecskehajtó kisasszony napja a katolikus egyházi naptárban Kis
boldogasszony, azaz Szűz Mária születésének emlékünnepe.
Napjainkig fennmaradt megfigyelés, hogy nálunk Kisasszony
hajtja a fecskéket messze délre, ekkor indulnak el hosszú
vándorútjukra villás farkú, kedves madaraink, követvén a
gólyákat.
Szeptember - Szent Mihály hava
Figyelemre méltó az esztendő körforgására is emlékeztető
Szeptember 1. - Egyed napja
Mária-ünnepek hazai jelképrendszere. Amíg például augusz- A vetés kezdőnapja. E napon kezdték vetni a búzát és a tus 15-e Nagyboldogasszony halálának néphagyományunkrozst. Ilyenkor fogták hízóra a disznót, amit karácsony táján ban is jeles dátuma az aratás befejezését jelenti, addig Mária
születésének szeptemberi emléknapja a jövő évi aratás megvágtak le.
alapozására,
a magvetésre figyelmeztet.
- Időjósló nap - ha e napon esik az eső, akkor esős őszre
számíthatunk.
Máté napja

Szeptember 8. - Kisasszony napja

Huszonegyedikén, a magvetőket is sürgető-emlékeztető Máté
apostol régi jeles népünnepe búcsúztatja az elvénült nyarat.
Egyébként tudományosan elismert, meteorológiai jellegzetessége a szeptember végi időszaknak, hogy őszbe váltó hónapunk ilyenkor szokott megajándékozni bennünket a vénaszszonyok nyarával. Ez a nap a búzavetés kezdőnapja. A búzaSzeptember 12. - Mária napja
vetésnek szigorú kultikus rendje volt még a század elején is.
- Szűz Mária neve napja, búcsúnap.
A gondosan előkészített, válogatott vetőmagot a katolikusok
Szeptember 21. - Máté napja
szentelt vízzel, néhol János napi borral öntözték meg. A mag- Máté apostol emléknapja. Máté hetében kezdték a búza vető csak férfiember lehetett. A mag vetése nyakba akasztott
vetését.
abroszból történt, néhol pedig a karácsonyi asztal terítője
- Időjósló nap - a tiszta időből jó bortermésre következtettek. szolgált e célra. Általában három maréknyi búzát szórtak ki
Szeptember 29. - Mihály napja
kezdésként: az elsőt a szegényeknek, a másodikat a tolvajok- Szent Mihály arkangyal ünnepe.
nak, a harmadikat a kártevő madaraknak, bízván benne, hogy
- Kisfarsang, - a lakodalmak őszi időszakának kezdete, amely ezzel megvédhetik a termést.
Katalin napig tart.
- Mihály nap a gazdasági év fordulónapja, ekkor kezdik a Szent Mihály napja
kukorica törését. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának Szent Mihály az egyik legkedveltebb templompatrónus a
Kárpát-medencében. Már a IV. században számos templomot
napja.
építettek tiszteletére, több helyen emlékére tartják a templombúcsúkat.
A hagyomány szerint Szent
Mihály a túlvilágra költöző
lélek kísérőtársa, a „Halott
vőfélye". Ezzel függ össze a
^ ^
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
hordozható ravatal „Szent MiA Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei
hály lova" elnevezése.
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja:
Szent Mihály napja az egész
magyar nyelvterületen a gazdaVállalunk:
Műszaki részlegeink vállalják:
sági év nevezetes fordulója.
építőipari kivitelezéseket
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
Ekkor „verték" szét a nyájat,
sírkő, síremlék készítési munkákat
tekercselését és azok felújító karbantartását
adták számba az állatokat, a
épület-műköves megrendeléseket
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását,
Szent György napkor kihajtott
víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését jószágokat ilyenkor terelték
általános lakatos szakipari munkát
és szerelését
vissza. Ezen a napon fogadták a
asztalos munkákat
pásztorokat. Az állatok viselkefestést, mázolást, tapétázást
déséből a jövő év időjárására
üvegezést
következtettek. E napon kezdődött a kukoricatörés. Ekkor
ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
vette kezdetét az őszi mulatsáÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L út 139.
gok időszaka, a lakodalmak,
Ipari osztály:
(56) 390-505
Tűzoltó részleg:
(56) 390-826
bálok, a „kisfarsang" ideje.
Kivitelező részleg:
(56) 390-335
Tekercselő részleg:
(56) 390-827

- Szűz Mária születésének napja, melyet a XI. század óta
tartanak számon. Kedvelt búcsúnap.
- A dióverés kezdő napja.
- Időjósló nap - az e napi bugyborékos eső sok csapadékot
jósol.

ÁFÉSZSZOLGÁLTATÁSOK

Polgár Lászlóné
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Talányos iskolakezdés
Rejtvényes felelet

Iskolanyitogató

Kata nagyon szereti a rejtvényeket, így amikor megkérdezik tőle, hogy
hányadik osztálybajárnak a testvérei, szeret rejtvényesen válaszolni:
Mindenki általános iskolába jár.
^ Klári két osztállyal Ancsa alatt, Feri egy osztállyal Peti felett jár.
^ Én két osztállyal Ancsa felett, kettővel pedig a Peti alatti osztályban
tanulok.
Nos, ki hányadik osztályba jár?

Kónya Lajos: Reggel
| Az iskola:
j kötelesség.
! Hív a reggel:
! tessék, tessék,
| aki nem rest,
j föl, munkára,
j nem süt a nap
! a hasára!

De az álmot
csak legyőzi,
felkél lassan,
kezd öltözni;
fut az óra
percről percre,
most már bezzeg
ő sietne!

Kata frissen
ugrik talpra,
ruháját is
csak felkapja
reggelit sem
akar enni,
táskájába
kell betenni.

Rendben vagytok?
Lecke, táska?
Mit készítsek
uzsonnára? Lilla ezt már
meg sem hallja,
szárnya volna úgy rohanna!

Lilla morog,
mint a medve,
szundikálni
volna kedve,
fogva tartja
paplan, dunna •
tízóráig
elaludna!

Egy-két irka
itthon marad
Keltél volna
fel hamarabb!
Nyugodt szívvel,
tiszta fejjel kellemesebb,
szebb a reggel!

De nehéz az iskolatáska...
Képünkön egy nehéz iskolatáskás diákot látsz, aki miközben a tükörben
szemléli magát, azon gondolkodik, merre induljon ma iskolába. Ha jól
összehasonlítod a kisfiút és tükörképét, hány különbséget fedezel fel
közöttük?

Dominó másképp

Vajon hány pötty kerül az utolsó ábra alá, egy bizonyos logikát követve?

ISKOLAI HUMOR
Irodalomórán
- Misi, mondd meg szépen, mikor halt meg Ady
Endre?
- De tanárnő kérem, én azt sem tudtam, hogy
beteg.
©

Kikérdezés
A gondos szülő kikérdezi a fiát történelemből.
- Mikor volt a parasztfelkelés?
- Hát... korareggel.
©

Fizika
Tanár: Tudjátok, hogy az ellenkező sarkok vonzzák
egymást?
Diák: Az nem lehet tanár úr, mert akkor az Északi
meg a Déli-sark már rég találkoztak volna az
Egyenlítőnél.
©

Természetrajzórán
- Na Pisti, melyik az az állat, amelyiktől még a tigris
is fél? - kérdezi a tanító néni.
- A tigrisné - hangzik a határozott válasz.

Számonkérés
- Dani, a héten már ötödször késtél az iskolából, mit jelentsen ez?
- Azt, hogy péntek van.
©

Pályaválasztás
Az osztály képzőművészeti kiállítást látogat meg. Az egyik kép előtt
Zoli elmerengve szól Évihez.
- Te, én eldöntöttem, hogy festő leszek, és tájképeket fogok festeni, de
csak naplementéket.
- Miért? A napfelkelte legalább olyan szép.
- Az igaz, de ahhoz túl korán kellene felkelni.
KM
Összegereblyézte: F. K. /.
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Kiss Zoltán rovata

Rizses hűs lecsóval
Hozzávalók: 2 dl rizs, 30 dkg sertéshús, 3 ek. olaj, 1 fej vöröshagyma, pirospaprika, 1 ek. paradicsompüré, só, őrölt bors, 2
gerezd fokhagyma, 4 dl húsleves, 1 kis üveg lecsókonzerv.
Elkészítés: A húst durvára megdaráljuk, a rizst megmossuk. A
kuktában kevés zsírban megpirítjuk a vöröshagymát, hozzákeverjük a darált húst, és kis ideig együtt pirítjuk. Mielőtt a rizszsel összekevernénk, pirospaprikával megszórjuk. A leszűrt
rizst ízlés szerint sóval, borssal, fokhagymával, paradicsompürével fűszerezzük, majd felöntjük forró leveslével. A leveslét
húsleveskockából is elkészíthetjük. A lezárt kuktában 8 percig
pároljuk. A lecsókonzervet mikrobán felforrósítjuk, és a merőkanállal félgömb alakúra formázott rizs mellé tálaljuk.

Gombapaprikás
Hozzávalók: 2 doboz (425 gr-os) gombakonzerv, 1 fej vöröshagyma, 3ek. olaj, só, bors, pirospaprika, majoránna, 2 dl
tejföl.
Elkészítés: A gombakonzervet szűrjük le, és a benne lévő
gombafejeket vágjuk kisebb darabokra. A vöröshagymát
tisztítsuk meg, vágjuk apró kockákra. Felhevített olajban
pirítsuk meg á hagymát, szórjuk meg pirospaprikával, majd
adjuk hozzá a felszeletelt gombát. Kb. 3 percig pároljuk
együtt, majd a gomba levéből annyit öntsünk hozzá, hogy
éppen ne lepje el. Forraljuk fel, közben fűszerezzük ízlés
szerint. Kb. 5 perccel főzés után, keverjük hozzá a tejfölt.
Miután újra felforr, tálalhatjuk. Köretként galuskát kínáljunk
hozzá.

Magyaros gombás nyárs

Vörösboros, gombás marhaszelet
Hozzávalók: 4 szelet rostélyos, só, őrölt bors, 2 ek. zsír, 1 fej
hagyma, 15 dkg gomba, 1 ek. paradicsompüré, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek. liszt, 1,5 dl vörösbor.
Elkészítés: A csont nélküli hússzeleteket megmossuk, kissé
kiverjük, leszárítjuk, és sóval, borssal meghintjük. A kuktában
felhevített zsiradékban a hússzeletek mindkét oldalát hirtelen
megsütjük, majd a húsokat kiszedjük. A visszamaradt zsiradékon megpirítjuk a finomra vágott hagymát, rátesszük a paradicsompürét, a zúzott fokhagymát, majd belerakjuk a megmosott,
a felszeletelt gombát. Miután összekevertük, ráfektetjük a hússzeleteket, ráöntjük a vörösbort, és annyi vizet, hogy épp ellepje. Lezárjuk a kuktát, és a sípoló hangtól számítva bő fél
órán keresztül pároljuk. Külön kifözött spagettivel tálaljuk.

Babfőzelék gombával
Hozzávalók: 40 dkg tarkabab, 1 fej vöröshagyma, olaj, pirospaprika, 1 ek. liszt, só, 2 babérlevél, 1 ek. ecet, 1 ek. cukor,
30 dkg gomba.
Elkészítés: Az átválogatott, átmosott szárazbabot előző este
hideg vízben beáztatjuk. Főzés előtt a babot kuktába öntjük,
annyi vízzel felöntjük, amennyi ellepi. Babérlevéllel ízesítjük,
lezárjuk a kuktát, és 25-30 perc alatt puhára főzzük. Amíg a
kukta kissé lehűl, egy lábasban, kevés olajon megpirítjuk az
apróra vágott hagymát, rátesszük a felszeletelt gombát, és
megpároljuk. Amikor már egészen kevés szaft marad a gomba
alatt, lisztszórással besűrítjük, és pirospaprikát adunk hozzá. A
babhoz hozzáöntjük a gombát, megkeverjük, a nyitott edényt
visszatesszük a tűzre, és összeforraljuk.
Közben ízlés szerint sóval, cukorral és ecettel ízesítjük.

Hozzávalók: Vi kg sertésszűz, 20 dkg gombafej, 25 dkg
lángolt kolbász, 10 dkg füstölt szalonna, 3 szem burgonya, 3
fej hagyma, só, bors, mustár, liszt, olaj.
Elkészítés: A húst egyenletesen felszeleteljük, sóval, borssal
megszórjuk. A szalonnát vékonyan felszeleteljük, a gombafejeket megmossuk, besózzuk. A hagymát, burgonyát megtisztítjuk. és ujjnyi vastag karikákra vágjuk. Hurkapálcikákra váltakozva szúrjuk fel az alapanyagokat, közben mindegyik hússzeletre egy pici mustárt kenünk. Amikor kész a
nyárs, lisztbe beforgatjuk, és serpenyőbe öntött olajban jól
átsütjük mindegyik oldalát. Tálaláskor salátával és sültburgonyával körítjük, és saját pecsenyelevével meglocsoljuk.

ARVAI FOTO
Törökszentmiklós, Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk f
kedves vásárlóinkat.

Filmek, albumok, képkeretek,
fényképezőgépek és napszemüvegek
kaphatók óriási választékban!

Színes film kidolgozás
lehetőség szerint 1 órán belül!
Ajándékfilm vagy album!

2000. szeptember
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ATLÉTIKA

Teke

14 első helyezés
Hajdú-Bihar megye serdülő egyéni bajnokságán

A szentesi Vasutas Sport Club júliusban ünnepelte fennállásának 70. évét A klub erőssége a
teke: nem véletlenül teszik le „névjegyüket" az ország legkülönbözőbb versenyein.
A Claas Hungária VTSK és a szentesi szakosztály vezetői - Futó Ferenc és Kardos Mihály azl994-es országos döntőn határozták el, hogy egymás versenyeire kölcsönösen meghívót küldenek,
s azokon részt is vesznek. Egy ilyen verseny volt a jubileumi Vasutas Kupa is, melyen a törökszentmiklósi csapatok is jelen voltak.
Az egy hétig zajló rendezvényen 100 dobásos versenyszámban 21 csapat 105 versenyzővel küzdött a helyezésekért.
A sportszerű és kitűnő hangulatú vetélkedésen az alábbi eredmények születtek:
Csapatban a MOSZ-KITÓK (Szentes, 1709 fa) nyert a törökszentmiklósi ÁFÉSZ SE (1676
fa) és a VTSK (1673 fa) előtt. További sorrend: Járműjavító, Szolnok (1660 fa), Handycap, Szentes
(1639 fa), Unikum, Szentes (1634 fa).
Női egyéniben Pap Erika győzött (Tekergők, Szentes, 433 fa), megelőzve Kozma Andrásnét
(Handycap, Szentes, 427 fa) és Kemenesiné Kardos Erzsébetet (Tekergők, Szentes, 416 fa). A
további helyezéseken Pálfí Gyuláné (VTSK, Törökszentmiklós, 415 fa), Kissné Losonczi Erika
(Debrecen, 408 fa) és Ruff Lászlóné (VTSK, Törökszentmiklós, 406 fa) osztoztak.
Férfi egyéniben Rőszer József (ÁFÉSZ SE, Törökszentmiklós, 459 fa) volt a legjobb, Futó Ferenc (VTSK, Törökszentmiklós, 455 fa) és Antal János (MOSZ-KITÓK, Szentes, 452 fa) előtt.
Őket követte Kiss Sándor (Villjav., Debrecen, 434 fa), Szabó Albert (Járműjavító, Szolnok, 430 fa)
és Szabó Sándor (MOSZ-KITÓK, Szentes, 428 fa).
^
Augusztus 5-6-án a VTSK csapata Futó Ferenc szakosztályvezetővel az élen Jugoszláviában
vendégszerepelt a Partizán Subotica meghívására. Miután a szabadkaiak már több alkalommal
szerepeltek a VTSK versenyén, a miklósiak igyekeztek „törleszteni".
A Partizán vezérkara a város főterén álló épületük előtt fogadták a vendégeket, majd megvendégelés után városnézésen vettek részt.
A versenyprogramot a pályafelújítás miatt a palicsi Sportcentrumban bonyolították le, amely egyben egy tóparti üdülőközpont is.
A versenyen - 60 vegyes gurítással - 7 csapat 35 egyéni indulóval küzdött a dobogós helyekért.
A VTSK versenyzői a házigazdák mögött végeztek 931 fával, női egyéniben Ruff Lászlóné
(230 fa) szintén második lett, míg a férfi egyéniben Nádas István a harmadik helyét biztosította
magának 241 fával.
Másnap a versenyzők a Palicsi-tó partján pihenhették ki a küzdelem izgalmait, a vendéglátók jóvoltából.

Egy hónapos edzésszünet után,
augusztus 7-én kezdték meg a
felkészülést a Törökszentmiklósi
Diák Atlétikai Klub atlétái a második félévi megyei és országos
bajnokságokra.
Négy hete, napi egy edzéssel járó
felkészülés után, szeptember 2-án
került sor az első versenyre Debrecenben, ahol 15 fo vett részt Hajdú-Bihar megye serdülő egyéni
bajnokságán.
Lelkiismeretes
felkészülésüket
igazolja, hogy 14 első és számos
II-III. helyezést értek el, ezek
közül is kimagaslik a 14 éves
Csizmadia Barna 175 cm-es magasugró és a 13 éves Bognár Miklós 41,70 m-es gerelyhajító eredménye, de valamennyien elégedettek lehetnek a felkészülés ezen
szakaszában, két héttel az országos
bajnokság előtt.
Jobb eredmények:
Bagi István
15 éves
magasugrás
165 cm I. h.
543 cm II. h.
távolugrás
14 éves
Szekeres Lajos
551 cm I. h.
távolugrás
gerelyhajítás 36,92 m I. h.
Csizmadia Barna 14 éves
magasugrás 175 cm I. h.
Bognár Miklós
13 éves
gerelyhajítás 41,70 m I. h.
524 cm I. h.
távolugrás
11,52 m I. h.
súlylökés
13 éves
Bózsó Balázs
80 m síkfutás 10,2 mp I. h.
80 m gátfutás 12,8 mp I. h.
509 cm n. h.
távolugrás
13 éves
Gonda Zsolt
145 cm i. h.
magasugrás
13 éves
Barócsi Andrea
80 m síkfutás ll,4mp i. h.
441 cm i. h.
távolugrás
Ladányi Katalin 13 éves
125 cm i. h.
magasugrás
437cm ii. h.
távolugrás

A Partizán Szabadka és a VTSK
kapitányainak ünnepélyes kézfogása

Augusztus 18-19-én bonyolította le a
Claas Hungária VTSK és az ÁFÉSZ
meghívásos tekeversenyét, a Szent István
Kupát, 11 férfi és 7 vegyes csapattal, 66
egyéni résztvevővel. A példás rendben
folyt vetélkedésnek csak egy árnyoldala
volt, ez pedig az alig elviselhető kánikula.
Női egyéniben (60 vegyes) Pálfi
Gyuláné nyert (VTSK, 246 fa), Kozma
Márta (egyéni, 244 fa) és Szűcs Erika
(Szentes VSC, 233 fa) előtt A további
helyeken Horváth Gáborné (Postás SE,
Bp., 222 fo), Lovas Anett (Bizi Trans SE,
Törökszentmiklós,
217
fa)
és

Medgyessyné Polónyi Mónika (ÁFÉSZ
SE, 207 fo) osztoztak.
A vegyes csapatok között (2 nő, 4 férfi
versenyzővel) az élmezőnyben a Claas
Hungária VTSK (1364 fo), az ÁFÉSZ
SE (1308 fo) és a Postás-MATÁV SE
(1304 fo) végzett, a Bizi Trans SE (1290
fo), a Szentesi VSC (1257 fo) és Debreceni VILLJAV (1173 fo) előtt.
Férfi egyéni első hat helyezettje: Kocza
Zoltán (ARSE , 3 " Bp., 267 fo), Czene
Imre (BKV Cinkota, 260 fo), Rőszer
József (ÁFÉSZ SE, 255 fo), Kiss Péter
(ARSE „A", Bp., 251 fo), Fodor Tamás

A VTSK ifjai a Palicsi-tó partján
(MDL-MAN SE, 247 fo) és Dudás Tibor
(Partizán Szabadka, 244 fa).
A férfiak csapatversenyét a Budapesti
ARSE „A" csapata nyerte (932 fo), a
második helyen az ÁFÉSZ SE végzett
(932 fo, kevesebb tarolás), míg a harmadikon a helyi MIL-MAN SE (920 fo)
végzett További sorrend: Claas Hungária
VTSK (914 fa), Budapesti ARSE , 3 "
(913 fo), Partizán Szalajka (907 fo).
(F. F . - H . M.)
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
* : 56/390-676

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

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: Dance party
12.05: Könnyűzene
14.05: Szívküldi
16.05: Popzenei válogatás
17.20: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Slágerparádé (ism.)
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-07.00: Könnyűzene

HALOTTAINK
(júl. 27-től szept. 3-ig)
Holló Terézia (75 éves), Zsemlye Ferenc (79 éves), Varga
Miklós Zoltánné Szilágyi Rozália (73 éves), Futás Imre (79
éves), Oláh László (44 éves), Papp Sándorné Seres Víg
Margit (79 éves), Kovács Imréné Németh Jolán (70 éves),
Pálya János (80 éves), özv. Pecze Imréné Tábi Mária (77
éves), Kardos István (73 éves), Subicz György Gábor (57
éves), ifj. Rigó Béla (49 éves), özv. Takács Istvánné
Majzik Vilma (76 éves), özv. Fehér Jánosné Gyulai Gizella
(95 éves), id. Polgár Ferenc (81 éves), Tóth László (87
éves), Hevesi Tóth István (74 éves), Nagy Mária (82 éves),
özv. Szilágyi Istvánné Boda Piroska (84 éves), Szedlák
József (48 éves), Lukács Lajos (77 éves), Tóth Józsefiié
Pozderka Terézia (73 éves), Kenyeres István (56 éves),
özv. Fehér Mihályné Turóczi Erzsébet (93 éves), özv.
Vincze Lászlóné Ladányi Erzsébet (81 éves) Szűcs Imréné
Rajna Erzsébet (68 éves), Bojtos Imre (59 éves), Molnár
Pál (67 éves), id. Majercsik Imréné László Eszter (76
éves), özv. Majoros Lászlóné Balázs Margit (65 éves), özv.
Földi Mihályné Tóvízi Jusztina /Tiszapüspöki/ (80 éves).

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

1726 Városi híradó
Benne: a városi közéleti,
kulturális és sportesemények.
1810 Fekete Gyöngy
- argentin filmsorozat -

Vasárnap

8 - A pénteki adás ismétlése.

TEMETKEZÉS
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről, ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvveztetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

POSTA

BT.

ÜZLETEI:

Kossuth L. út 184. Tel 394-115
Erdős L Út 1. Tel 06-60/485-019
Régi református temető Tel. 06-60/385-374
Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig
Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
TÖRÖKSZENTMIKLOS ES VIDEKE
Független közéleti lap
Szerkesztőség: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Főszerkesztő: Varga Mária
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