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Megjelenik havonta

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Radnóti Miklós:
Október
Hűvös, arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

Ferenczy Károly: Október

Sinka István: Üdv néked ifjúság!
Üdv néked ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
^ Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy arányt adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
(Buda, 1956. október 26.)

Ízelítő a tartalomból
Önkormányzati hírek
2. oldal
Beszélgetés Pilár György környezetvédelmi
tanácsnokkal
3. oldal
Pályázati felhívás az EU SAPARD-program
keretében
4. oldal
Tallózó
5. oldal
Rendőrségi hírek
6. oldal
Beszámoló a Rokkantak Napja eseménye
iről és a szeptember 9-én rendezett
jótékonysági koncertről
8-9. oldal
Gondolatok, érdekességek a borról
12. oldal
Jeles napok - ünnepi szokások
13. oldal
Jegyzetek a Sydney-i olimpiáról - Sport 14-15. oldal

TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!
A hamarosan megjelenő (városunk múltját régi fényképeken bemutató) TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KÉPES
LAPOK c. könyvre 2000. november l5-ig lehet előfizetni
a Törökszentmiklós és Vídéke Újság szerkesztőségénél is
(Tmikós, Kossuth út 161)
%V/
A december elején megjelenő könyv ára kétezer forint
Az előfizetők neve támogatóként szerepel majd a könyvben.
A képeskönyv a régi Törökszentmiklóst mutatja be második világháború előtti fényképek, képeslapok, iratok
segítségével.
Támogató segítségüket előre is köszönjük. A könyvet
kiadó R. B. Egyesület nevében a szerző

Galsi Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A megjelenésünk óta eltelt időszakban két alkalommal
is ülésezett városunk képviselő-testülete.
Az első tanácskozás szeptember 14-én zajlott, ezen
18 napirend szerepelt. Ezek közül most csak a legfontosabbakról, a közvéleményt leginkább érdeklő témákról
számolunk be olvasóinknak.
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról elhangzott
tájékoztató szerint a költségvetésben tervezett bevételek és
kiadások időarányosan teljesültek, figyelembe véve az
időközben szükségessé vált módosításokat is. Az intézmények által küldött szöveges jelentések utalnak ugyan nehézségekre, de szigorú költséggazdálkodás mellett, valamint
újabb bevételi források feltárásával - kutatásával előreláthatóan elegendőek lesznek a rendelkezésre álló keretek a
második félévi gazdálkodáshoz.
A városatyák elfogadták az önkormányzat tulajdonát képező Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor értékesítésre történő
kijelölésről szóló határozatot. Az indoklásban szerepelt,
hogy a faházak és a tábor területén lévő berendezések teljes
körű felújításra szorulnak, amelynek összege csak hosszú
távon térülne meg. A tábor üzemeltetése a
Törökszentmiklóstól való nagy távolság miatt eddig is
gondot okozott, tehát célszerűbbnek látták az eladást.
A testület módosította az Ipari Park infrastruktúrájának
megtervezése ügyében májusban hozott határozatát, és
döntést hozott az Oktatási Minisztérium által kiírt SZAK'
2000 pályázaton, továbbá a Dekatlon Atlétikai Sportág
Alapítvány pályázaton való részvételéről, illetve önrész
biztosításáról.
Újból a képviselők elé került az orvosi szolgálatokat működtető egészségügyi vállalkozások iparűzési adómentesség iránti kérelme, amelyet a testület ismételten elutasított.
A Lábassy János Szakképző Iskola tornatermének építésére
vonatkozó korábbi határozat is módosításra szorult, ugyanis a TEKI 2000-ben, és 2001-ben összesen 56 millió Ft-tal
támogatja az építkezést, így a saját erő összege is változik.
Az év elejétől működő okmányirodák feladatköre (az időközben született jogszabály-módosítás alapján) november
1-től az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával, 2001.
január 1-től pedig a gépjárműokmányok és vezetői engedélyek kiadásával, cseréjével ill. pótlásával bővül. A munka megfelelő színvonalon történő ellátása megkívánja a
Hivatal keretlétszámának növelését.
A Városüzemeltetési Centrum megszűnése után október 1től korlátolt felelősségű társaság veszi át a szilárd hulladék
kezelésének ügyét és a településtisztasági szolgáltatást. A
társaság cégneve: Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kit.

Október 4-én tartotta soron következő ülését a testület, amely a
nagyobb vitát kiváltó témák miatt jóval hosszabbra nyúlt a megszokottnál, ennek ellenére mégsem született minden témában végleges döntés.
A hivatali dolgozók feladatai az utóbbi időben megnövekedtek, az
illetmények viszont nem követték ezt a változást. A másfél év alatt
bekövetkezett 11,4%-os fluktuáció kedvezőtlenül hat a munka minőségi ellátására. A jó szakemberek megtartása érdekében vált szükségessé
a köztisztviselői illetményalap módosítása.
A 2. napirenden belül egy immáron esedékessé vált rendeletelfogadására került sor az Önkormányzat és költségvetési szervei közbeszerzéseinek lefolytatásáról. A meglevő közbeszerzési törvény nem szabályoz minden részletkérdést, ezért vált indokolttá a helyi önkormányzati
rendelet megalkotása.
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről hozott, 1996-ban hatályba lépett helyi rendelet módosítása is aktuálissá vált. Az apróbb változtatások mellett a testület
tagjai két fontos, írhatnánk úgy is: zsebbevágó kérdésben foglaltak
állást. Ezek alapján az eredeti rendeletszöveg kiegészül a köztisztviselők ruházati költségtérítésével, valamint a hatékony adóbeszedést elősegítő érdekeltségi célú jutalékalap létrehozásával.
Az idén májustól a központi orvosi ügyeletet működtető SOLORIENS
BT az elhasználódott NIVA gépkocsi helyett szeretne újat vásárolni,
amihez az önkormányzat támogatását kérte. Az előterjesztésben ugyan
három javaslat is szerepelt, de a testület végül is elnapolta a döntést a
további finanszírozási kérdések tisztázása érdekében.
A fogorvosi szolgálatokat ellátó vállalkozó szakorvosok az önkormányzattal kötött szerződés alapján eddig ingyenesen használták a
rendelőben elhelyezett berendezéseket, felszerelési eszközöket, s a
tulajdonos önkormányzat végezte a pótlásokat, cserét 20000 forintos
értékhatár felett. Mivel a használat során több vitás kérdés fölmerült,
szükségessé vált a szerződés módosítása. Időközben a fogszakorvosok
részéről megfogalmazódott a berendezések, készülékek megvásárlásának igénye, de egyelőre konkrét árajánlat nélkül.
Az előterjesztés több részletkérdésben pontosításra szorul, így ebben a
témában is csak később születik testületi döntés.
A Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Intézményében november elsejétől 2000 forinttal (a jelenlegi 22 ezer
helyett 24 ezerre) emelkedik a térítési díj, amelyet a várható infláció
okozta többletkiadások indokolnak.
Az EGYMI-ben használt röntgengépek cseréje is napirendre került. Az
önkormányzat azonban az alapvető feltételeknek megfelelő, közel 40
millió értékű gép beszerzését csak pályázat útján tudja megoldani.
A pályázathoz szükséges 30%-os önerő biztosítását a jelenlevő képviselők egyhangúlag megszavazták.

A testület szolgáltatási szerződést kötött a Szentmiklósi Televíziót
működtető KOMPILÁR Kft.-vei, melynek értelmében a tv heti 30
perces önkormányzati magazin készítését, képújságszerkesztést, illetve
A Városi Könyvtárban bekövetkezett könyvtártechnikai archiválandó anyag összeállítását vállalja 2000. november 1-től 2005.
fejlesztések indokolták, hogy az intézmény igazgatója június 30-ig.
kezdeményezze a korábbi könyvtárhasználati rendelet Működési feltételeinek javítása érdekében a kft. szeretné bérbe venni a
régi tűzoltótornyot, amelynek felújítását is vállalná.
módosítását.
Újdonság például, hogy állományvédelmi szempontok A torony bérlete ügyében még nem egyezetek meg a szerződő felek,
alapján a hétvégére kölcsönzött kézikönyvekért leltári díjat így egy ideig még a Székács Elemér Szakközépiskolában üzemelő
kell fizetni, de változik a videó- és médiatárba szóló be-^ DOLBY fejállomásról kerül a hálózatra a Szentmiklósi TV műsora.
iratkozási díj, valamint a számítógépes hálózati szolgáltatás
használati díja is.
Összeállította: F. K. I
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MEGKÉRDEZTÜK...
Tavaly m á j u s b a n , a Környezetvédelmi Világnap kapcsán folytattunk
beszélgetést v á r o s u n k helyzetéről a Polgármesteri Hivatal műszaki
i r o d á j á n a k akkori vezetőjével és munkatársaival. A t é m á b a n azóta
felmerült kérdésekről, az időközben hozott rejideletek, h a t á r o z a t o k
hatékonyságáról, életképességéről kérdeztük P I L Á R G Y Ö R G Y környezetvédelmi tanácsost, s a tavalyi riportalanyt, T Ö R Ö K N É PAP
EDINÁT.
— Ön miként kapta (éppen) a környezetvédelmi tanácsnok címet?
— Az indíttatás úgy vélem a Horgász
Egyesületbeli küldöttségemnek köszönhető, hiszen tudvalevőleg a horgászok
tudatos környezetvédők. Mi, akik (bár)
hobbiból horgászunk, szeretjük és óvjuk
is a környezetet, a természetet.
Szerencsére a munkahelyemen, a Székács Elemér Szakközépiskolában is elég
erős az odafigyelés, a környezetvédelmi
nevelés. Sokat tesznek az ügy érdekében a kollégáim mind a tanórai keretben, mind a tanórán kívüli foglalkozásokon.
— A Hivatalban kik az Ön partnerei ?
— A műszaki irodával a legszorosabb a
munkakapcsolatom, övék a város belterülete. Hozzájuk tartozik a közterület
felügyelet.
— Jelenleg négy közterület felügyelő
végez rendszeres ellenőrzést. A magántulajdonosok felé szóbeli, írásbeli
figyelmeztetést, felszólítást juttatunk el
a magán- és közterületek kaszáitatására,
tisztántartására vonatkozóan - egészíti
ki Edina.
— A felügyelőkhöz tartozik még a rongálások, szemetelések, engedély nélküli
fakivágások ügye is, továbbá az útügyi
szabálysértések, rendeletek betartásának
ellenőrzése -veszi vissza a szót a tanácsnok úr.
Az én „feladatom" inkább az áttekintés,
de egy-egy ötletet egyeztetve, a bizottságon keresztül továbbvíve meg lehet
valósítani, a fajsúlyosabb ügyekben
pedig akár rendelet, határozat is születhet, ami viszont már a képviselő-testület
hatásköre.
— Mi a helyzet a külterülettel?
— Ez a rész a Gazdasági és pénzügyi
irodához tartozik.
— A külterületen a mezőőrök felügyelik
a szántóterületek művelését, a gazos
területeket ők jelzik a Földhivatal, valamint a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás felé további intézkedésre - folytatja Edina.
Az önkormányzati tulajdonú területeken
a Városüzemeltetési Centrum végezte a
gyommentesítést, tisztántartást. Ezt a
feladatot október 1-től a Törökszent-

miklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
látja el.
A lakosság felé a helyi médiákon (újság,
rádió), piaci hangosbemondón keresztül
illetve plakátokon juttatunk el felhívást,
tájékoztatást.
— Az előzetes beszélgetés során is kiderült, hogy rendkívül szerteágazó ez a
munka, s ha az államnak illetve a települések önkormányzatainak lenne elég
pénze e sokoldalú feladatkör ellátására,
akkor nem lenne szükség a helyi szabályozásra, a rendeletek és határozatok
egy részére. A másik lényeges ok viszont
az, hogy az emberek (szerencsére talán
kisebbik hányada) még nem érzi át, érti
meg a környezetvédelem fontosságát.
— A rendeletek végrehajtásának, betartásának ellenőrzésekor nem a büntetés
az elsődleges cél, sokkal inkább a ráhatás, a tudati nevelés - folytatja a gondolatmenetet Pilár György.
A Hivatal a fokozatosság elvét érvényesíti. Csak akkor történik bírságolás vagy
feljelentés, ha a szóbeli ül. írásbeli figyelmeztetés teljesen hatástalan.
Szerencsére azonban az a tapasztalatom,
hogy az emberek egyre inkább odafigyelnek a környezetükre, hogy észreveszik és jelzik a problémákat, hogy
együttműködnek a hivatal munkatársaival.
— A tavalyi beszélgetésben még csak
tervként fogalmazódott meg a kötelező
szemétszállítás. Azóta született egy
rendelet, ami valljuk be, sok vitát, ellenérzést, nemtetszést kiváltott. Most mi a
helyzet?
— Ami tény: a városnak a saját szemetét
el kell takarítania. Ez nem új feladat, és
nem annak függvénye, hogy belépünk-e
az UNIÓ-ba vagy sem. S mivel ezt a
munkát senki sem végzi el helyettünk
ingyen, ezt bizony nekünk kell megfizetnünk.
Be kell látni, hogy a mindenki számára
elfogadható és jó megoldás szinte lehetetlen. Valóban sok probléma adódott és
adódik is abból, hogy itt párhuzamosan
egy adónemről és ugyanakkor egy szolgáltatásról is szó van. Ezek még kiforratlan dolgok, de reméljük hamarosan
tisztázódni fognak, s a ma még kissé

bonyolultnak tűnő rendelet egyértelműbbé válik.
Azt viszont el kell ismerni, hogy amióta
létezik ez a szabályozás, tehát kb. május-június óta tisztább a város. A konténerek környékén (pl. a temetők mellett)
megszűnt a szemétlerakás, nincsenek
műanyagzsákos szeméthalmok, szebb,
mutatósabb az utcakép. A már említett
Kommunális Szolgáltató Kft. anyagilag
még inkább érdekelt abban, hogy elvégezze a konténerek elszállítását, a parkrendezést, íunyírást, s az önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
Az alapító okirat bejegyzése, a cégvezető megbízása megtörtént, reméljük a
munka elvégzése is zökkenőmentes
lesz.
— Tudom, hogy voltak már kísérletek
pl. a papírhulladék külön gyűjtésére, de
ez nem igazán volt sikeres. Szerepel-e a
tervekben a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése, vagy ez ma még irreális?
— Igen, a kft. alapító okiratában szerepel ez a célkitűzés, tehát tervezzük.
Szorgalmazni kell olyan területeken,
ahol ez koncentráltan lehetséges. Amire
viszont vigyáznunk kell, hogy ezt az
elejétől a végéig következetesen végig
kell vinni.
— A lerakásnál ez megoldható?
— Városi szinten sajnos ez még nem
realizálható. Ahhoz több településnek
kellene összefognia, hogy ez megvalósítható legyen. Folynak viszont tárgyalások egy nagytérségi hulladéklerakó
létrehozása ügyében, ami korszerű hulladékártalmatlanítást illetve újrahasznosítást is lehetővé tenne.
Nemrégen született jogerős ítélet a
kengyeli veszélyeshulladék-megsemmisítő megépítésére. A közelség miatt ez
megoldást jelenthet a mi (a város) veszélyes hulladékunk begyűjtésére, megsemmisítésére, de persze ez a közelség
további ellenérzéseket is kiválthat az
emberekben. Na, de ez még nem a jelen
ügye.
— Utolsó kérdésem: lesz-e az idén őszszel lomtalanítási akció?
— Az évi kétszeri (tavaszi, őszi) lomtalanítás szervezése, bonyolítása is az
újonnan alakult kft. feladata, de az időszakot a jegyző határozza meg. Ha ez
aktuális lesz, bizonyára hirdetni fogják.
— Köszönöm a beszélgetést, illetve a
válaszokat.
F. K. I.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY!
A Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulás a Statisztikai Kistérség közigazgatási területén,
pályázati felhívást tesz közzé az EU SAPARD-program keretében, mintaprojektek megvalósítására
A Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulás elkészítette a Statisztikai Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési
Stratégiai Programját, amely befogadást nyert a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban. A programozás következő
részében az operatív tervezést kell végrehajtani, amely alapján el kell készíteni a kistérség Operatív Programját a 2000-2003 közötti
időszakra. A program megvalósulását az Európai Unió SAPARD címzetű előcsatlakozási alapja és a Magyar Állam társfinanszírozza.
A mintaprojektben való részvétel feltételei a következők:
• a projekt (beruházás) a Statisztikai Kistérség közigazgatási területén, tehát Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Tiszatenyő,
Tiszapüspöki, Tiszabő, Kuncsorba, Kétpó, Örményes, Szajol településeken valósuljon meg
• a mintaprojektek megvalósítási időszaka a 2000-2003 közötti időszakban történjen meg
• a projekt javítsa az itt élő lakosság megélhetési körülményeit, életminőségét; szolgálja a gazdaság fenntartható- és komplex fejlesztését úgy, hogy a természeti erőforrásokat és a kulturális hagyományokat megőrizze és védje
• rendelkezzen a projekt megvalósításához szükséges, előirt saját forrással
• a kistérségben megfogalmazott támogatható célok valamelyikéhez illeszkedjen.
A támogatható célok (alprogramok és intézkedéscsoportok):
2. ALPROGRAM: KÜLTERÜLETI INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE
a) A külterületi főgyűjtő földutak felújítása, burkolattal és kétoldali útárokkal történő kiépítése
b) A külterületi majorok, tanyák, tanyacsoportok infrastruktúrájának fejlesztése
A támogatás mértéke: 75% (szennyvíz- és megújuló energiaforrások esetén 75%), max.: 50 millió Ft/projekt (szennyvíz- és megújuló
energiaforrások esetén 40 millió Ft).
3. ALPROGRAM: FELDOLGOZÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
c) Kis- és közepes méretű előfeldolgozók, hűtőházak és csomagoló üzemek létesítése (zöldség, gyümölcs, gyógynövény, vetőmag, méz, vad, hal)
d) Kis- és közepes méretű vágóhidak és előfeldolgozók létesítése (juh, szarvasmarha, sertés)
e) Tejfeldolgozó üzemek létesítése (juh, szarvasmarha)
A támogatás mértéke: 40%, max.: 80 millió Ft/projekt.
4. ALPROGRAM: AZ EGYÉB GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉS DIVERZIFIKÁCIÓJA
f) Ipari munkahely teremtő- és kézműipari beruházások támogatása
g) Vidéki-, falusi-, öko- és lovas turizmus fejlesztése, Thermál strand, kemping
A támogatás mértéke: 50%, max.: 5 millió Ft/projekt.
5. ALPROGRAM: KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSEK TÁMOGATÁSA
A támogatás mértéke: 90-100%, max.: 5 millió Ft/projekt.
6. ALPROGRAM: SZAKMAI KÉPZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, INTEGRÁLT OKTATÁS
FEJLESZTÉS
h) A helyi szakmai képzés infrastruktúrájának megteremtése
i) A szaktanácsadói hálózat infrastruktúrájának kiépítése és tájgazdálkodási referencia központ létrehozása
A támogatás mértéke: szakképzés esetén 75%, max.: 75 ezer Ft/fő, illetőleg 300 ezer Ft/képzés (csak szakképzésre fordítható).
7. ALPROGRAM: A KÖRNYEZET VÉDELMÉT, A KÖRNYEZETFEJLESZTÉST, VALAMINT A VIDÉK ÁLLAPOTÁNAK
MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ TERMELÉSI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE ÉS EGYÉB BEAVATKOZÁSOK
j) Extenzív mezőgazdasági termelési/tartási módszerek alkalmazása és biogazdálkodás bevezetése
k) Állattartással összefüggő környezetvédelmi megoldások elősegítése
1) Veszélyes hulladék tároló udvarok kialakítása
A támogatás mértéke: a) esetében 100% (felső határ: 1.000 ha vagy 500 számosállat, illetve 8 millió Ft/bemutató gazdaság), max.:
13.320 Ft/ha vagy számosállat; b) esetében 30%, max.: 40 millió Ft/projekt; c) esetében 50%, max.: 5 millió Ft/projekt.
12. ALPROGRAM: TELEPÜLÉSEK FELÚJÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE, KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG
VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE
m) Az építészeti örökség megóvása, a történelmi, kulturális és természeti értékek védelme, regisztrációjuk és bemutatásuk
n) Kulturális hagyományok- és rendezvények támogatása
A támogatás mértéke: 75%, max.: 40millió Ft (közösségfejlesztési projektre max.: 5 millió Ft).
A támogatottak köre: önkormányzatok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni gazdálkodók, oktatási- és közintézmények, civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, természetes és jogi személyek (alprogramonként változó).
A megvalósítani kívánt projekteket a Társulás tervezői munkacsoportja megvizsgálja, kedvező esetben felveszi az Operatív Programba. Minden egyes alprogram végrehajtásához a térségből, minimum három mintaprojekt szükséges. A Társulás a Vidékfejlesztési
Operatív Programot 2000. november 15-ig készíti el. A támogatás jellege vissza nem térítendő. A projektre a pályázatok kiírása ezután történik meg.
A projektekre való jelentkezés határideje: 2000. október 30.
A projektekre való jelentkezés feltételeiről, és egyéb információkról érdeklődni lehet Kiss Csaba térségmenedzsernél (56/361-111,
20/312-9071), illetve Sipos Zsigmond térségmenedzsernél (56/390-001/251).
Bakk Zoltán
Törökszentmiklós Város Polgármestere
A Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulás elnöke
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TALLÓZÓ
Megalapozott adócsökkentési ígéretekkel akár választásokat is
lehet nyerni a fejlettebb országokban. E tekintetben még igen
messze vagyunk a világ előrébb tartó régióitól: az adórendszer
átalakítása, az adóterhek csökkentése olykor-olykor nálunk is
felmerült az eddigi választási kampányokban. Az adórendszerről
szóló közvéleménykutatás szerint nincsenek jó véleménnyel a
polgárok az adórendszerről, jó részük radikális átalakításokat,
igazságosabb és egyszerűbb szabályokat szeretne. További
részletek az Elégedetlen polgárok = Figyelő 39. szám 24-25. p.
^ 4t
Évente 6-7 ezer civil szervezet nem jut hozzá a számára felajánlott 1%-nyi SZJA-hoz, mert nem tudja teljesíteni a feltételeket. A szabályok jövőre sem enyhülnek lényegesen. Az adózó
polgárok pedig szívesebben adóznak, ha nem a „nagy kalapba"
megy jövedelmük egy része, hanem maguk dönthetnek arról,
hogy milyen nemes célokat szolgáljanak forintjaik. Az eltérített
százmilliók = Figyelő, 39. szám 48-49. p. című cikkben olvashat
minderről részletesen.

*

*

A kétszáz legnagyobb vállalkozás tavaly tovább növelte a súlyát
a magyar gazdaságban. E cégek adták a nettó árbevétel 41%-át.
A 200 legnagyobb vállalkozás élmezőnyének első 13 helyen
lényegében nem történt változás a korábbi ranglistához képest. A
bekerülési küszöb 14%-kal, 13,4 milliárd forintra nőtt. Továbbra
is meghatározó az export, ám immár érezhető a belső piacra
történő ipari eladások gyors bővülése is. Kedvező külföldi és
belgazdasági folyamatok segítették a magyar gazdaság növekedését 1999 és 2000-ben. Kedvezőek az egyensúlyi mutatók, de
az infláció ismét gyorsult. A legnagyobb Magyarországi vállalkozásokról a számok tükrében a Figyelő különszámában olvashat -2000. október top 2000.

* * &

A vámjogi szabályozás szerepe a külgazdasági szabályozó rendszeren belül a piacgazdasági környezetben az utóbbi időben bekövetkezett változásokat
követve és különösen az Európai Unióval kiépített
szerződéses kapcsolat eredményeként felértékelődött. Erre tekintettel az érintett gazdálkodók számára
is nélkülözhetetlen a vámjogi változások folyamatos
figyelemmel kisérése. Az Európai Unió tagországaiban közvetlenül alkalmazott egységes vámkódexhez
és végrehajtási szabályaihoz történő fokozatos közeledést is
biztosító vámjogi változások ismerete egyúttal felkészíti a magyar gazdálkodókat az EU-hoz történő csatlakozással Magyarországon is hatályba lépő vámunió szabályainak zökkenőmentes
alkalmazására. Minderről részletesen olvashat Az új vámszabályokról gazdálkodóknak = Házi Jogtanácsadó 2000. szeptember
3-36. p.

^

*

Bár a végső áment az adócsomag novemberi zárószavazásán
mondja ki a parlament, szinte biztosra vehető, hogy a kormánypárti képviselők adókedvezményre vonatkozó indítványai alapján jövőre száz forint értékű beruházást 82-ből is megúszhatnak
majd a nyereséges kisvállalkozások. Ugyanakkor különböző
adatok, illetve vélemények keringenek arról, hogy ez a lehetőség
hány vállalkozót érint, a kedvezmény összegében mekkora
summára rúg és a beruházások milyen körére teijed ki. A kisvállalkozások beruházási adókedvezményeiről a Kicsit becsülik
című írásban olvashat =HVG. 2000. szeptember. 30. 133-135. p.

A föld, mint tulajdon, mint tőke, különleges helyet foglal
el a gazdaságban és a politikában. A föld, mint tőke, elmozdíthatatlan, összességében nem nagyobbítható, korlátozottan áll rendelkezésre, térben meghatározott, szüntelenül megújuló természeti erőforrás, nemzeti kincs. A föld az
ország terhe, lakóhelyünk alapja. Politikailag meghatározza az államterületet, ezért a földtulajdont az egész nemzet
érdeke és jövője szempontjából kell szabályozni. Részletesen a Nemzeti Földalap c. összeállításban olvashat = Magyar Mezőgazdaság 39. szám. 6-7. p.

&

*

Ahogy arról már korábban írtunk, az idei általános mezőgazdasági összeírásra (AMÖ) olyan lélektani pillanatban
került sor, amikor hazánk az uniós csatlakozási tárgyalását
vezető delegációjának a soknál is több adatra volt szüksége.
A KSH jóvoltából szeptemberben elkészültek a végleges
adatok. Ezek három kötetben és CD-n állnak az érdeklődők
rendelkezésére. A számok üzenetéről részletesen olvashat a
= Magyar Mezőgazdaság Agrárutunk c. rovatában 2000.
39. szám 8-9. p.
ak wk «k
A szövetkezet fogalma és a szövetkezések szerepe újra
értékelődik Magyarországon a rendszerváltás után. Ma is
sok a félreértés és kevés a hiteles információ arról, hogyan
kell az új követelményeknek megfelelően szervezni, alakítani a szövetkezeteket. Magyarország történelme igen
gazdag a valódi szövetkezeti hagyományokban. Ezek ismerete jó alapot ad a fejlett agrárgazdaságú nyugat-európai
országok gazdálkodói együttműködéseinek megértéséhez.
A tanulmányból részletesen megismerhetjük az Európai
Unió szövetkezeti politikáját. Világossá
válnak a létező igen gazdag szövetkezeti
formák előnyei, amelyek a magyar gazdálkodók számára is utat mutatnak a kockázatcsökkentést és piaci érdekérvényesítést segítő szerveződésre. Ezen intézményesülés
nélkül nem lehet a vidékfejlesztés jogharmonizációjának érvényre jutásáról sem beszélni,
ezért is szükséges kormányzati eszközökkel
elősegíteni a szövetkezeti modellváltást
Magyarországon.
Az agrártámogatási lehetőségekről, külön tekintettel a
szövetkezésekre és az uniós csatlakozásra c. cikkben olvashat részletesen = Magyar Mezőgazdaság különszámában 2000. 39. szám.

* *

^

Egyre kevesebb ágazatot, ugyanakkor minden korábbinál
nagyobb gazdasági súlyt képvisel a legnagyobb hazai vállalkozáságat tömörítő TOP 200 céglista. A Figyelő által
immár huszadik alkalommal összeállított rangsor élmezőnye gyakorlatilag változatlan az előző évhez képest. A
legnagyobb vállalkozás ezúttal is a MOL lett, míg a legnagyobb exportárbevételt az Audi Hungária Motor érte el. A
MOL a legnagyobb, a Matáv a legnyereségesebb cég volt
tavaly Magyarországon. További részletek a TOP 200: az
élmezőny a régi c. összeállításban = Népszabadság 2000.
szeptember 30. 11. p.

* *

*

Polgár Lászlóné

2000. október

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

6

Törökszentmiklós

Rendőrségi hírek
Szeptember 26-án az esti órákban egy
helyi lakos autójának ablaküvegét ismeretlen tettes betörte, és ellopta a benne
lévő táskát. A gépkocsi a Bihari és a
Teleki út kereszteződésében állt, lezárt
állapotban. A tulajdonosnak 170 ezer
forint kárt okozott a gépkocsi fosztogatója.

garázsba. A tulajdonos kára 40 ezer férfi az Almásy úton bántalmazott egy
gyermekével sétáló helyi asszonyt, aki
forint.
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket
Ugyanezen az éjszakán a Béke Terme- szenvedett.
lőszövetkezet 1. számú tehenészeti telepéről egy Sterimob típusú magasnyomáOktóber 1-én reggel jelentette egy
sú mosóberendezést vittek el. A vizsgá- szalagházi lakos, hogy autóját az éjszaka
lat megállapította, hogy a telep kerítése folyamán feltehetően álkulccsal feltörhiányos, s a tárolásra kijelölt istálló ték, s a járműből a rádiósmagnót és a
A hónap végén egy Alatkai úti házba ajtaja sem volt zárva. A kár 100 ezer horgászfelszerelést elvitték. A kár értéke
törtek be, azóta ismertté vált elkövetők. forint.
25 ezer forint.
A ház melléképületének ajtaját beSzeptember 30-án az Arany János útOktóber 3-án a Munkácsi út egyik lanyomták, majd a főépületbe jutva onnan
egy mobiltelefont, egy sétálómagnót, ról jelezte a tulajdonos, hogy a háza előtt kástulajdonosánál három férfi jelentkeegy pénztárcát, személyi igazolványt és parkírozó gépkocsija ablakát betörték, s zett azzal az ürüggyel, hogy villanyszeegyéb iratokat vittek el. A nyomozás abból egy táskát loptak el. A táskában relési munkákat végeznek. A „munka"
eredményeként két gyermekkorú leány- iratok és 40 ezer forint készpénz volt. A végeztével, majd a három férfi távozása
hoz jutottak az illetékesek, akik tettüket rongálással együtt 110 ezer forint kár után fedezte fel a ház lakója, hogy eltűnt
50 ezer forint készpénze, továbbá két
elismerték. A pénztárca (a benne levő keletkezett.
takarékkönyve. A tanúkihallgatások sokb. ezer forinttal) kivételével valamenyUgyanezen a napon, a délutáni órák- rán felszínre került, hogy ebben az időnyi ellopott tárgy visszakerült a tulájdoban a járőröző rendőr a Hangulat presszó ben egy GAY-102 forgalmi rendszámú
nosához.
előtti betoncsatornában egy sérülten gépkocsit láttak nem messze a helyfekvő
férfit talált. Miután hamar kide- színtől, amelyből három férfi szállt ki,
Szeptember 29-én éjjel egy Ferdinánd
rült,
hogy
a férfi erősen ittas állapotban zöld színű szerelőruhában. Az ügyben a
úti ház garázsába törtek be, ahonnan
van,
fején
több sérüléssel, a mentők a nyomozás folytatódik.
három kerékpárt vittek el ismeretlenek.
Hetényi
Géza
Kórházba szállították. Az
Az elkövetők a kerítést átmászva jutot(A híreket a rendőrségtől kaptuk.
adatgyűjtés
során
megállapították a
tak be az udvaron éppen épülőben lévő
KM.)
nyomozók, hogy a szolnoki illetőségű
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Múltunkdicsőnapjai
„ A k á r cselekszünk, a k á r csak gyötrődünk, mindenképpen a nemzet j ó vagy rossz sorsának alakítói vagyunk.
N é p ü n k most bizonyára fel fog állni. De legbiztosabban úgy, ha minden fia t a l p r a áll." (Móricz Zsigmond)

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sir a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem jáijon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Gazdag Erzsi: Ifjúság, te vagy csillagunk
(Október 23-a emlékére)

Mondd, meddig él, ki soká élhet?
Pár évtized az élete.
Tesz-vesz, nyűglődik, forgolódik,
s lejár, mint az óra kereke.

Lámpásod ez a szó: Szabadság.
S ez a szó a te csillagod.
Verembe lépsz, sírod gödrébe,
Ha lámpásod elhagyod.

Ez volt hited, a szent, a nagy eszme,
te sokat vádolt ifjúság.
Ezért nyílott ki meleg véred,
mint frissen bomló rózsaág.

Hallgass te szent, tüzes igékre!
Fejed felett a csillagok.
Itt börtönödnek bársony éje.
Lámpásod odafönt ragyog.

Ó szabadság! Teérted halni!
Ha élni nem lehet veled!
Hagyd börtönöd, s szaladj az égre!
S örökké tart majd életed.

Fent lobogsz már a csillagokban,
s örök fényeddel üzened:
Örökké él a hősök népe,
Örökké él majd nemzeted.

Gondolatok a hazaszeretetről
„Küzdeni és győzni tanulj.
Kell küzdeni s győzni hazádért.

„Szép és dicsőséges dolog
a hazáért meghalni.
Még szebb a hazáért élni."

(Kölcsey Ferenc)
(Zrínyi Miklós)

„Ez a föld az, amelyen élünk
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok
és a zöldellő dombok földje Magyarország.
S a tízmillió magyar, aki benne él!"
(Veres Péter)
„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos,
hogy vannak-e értékei, hanem az is,
hogy vannak-e értékeinek megbecsülői!'
(Egry Józsefi

„A haza nem azon darab föld, melyen születtünk. Nem a
hegylánc, melynek kékellő csúcsaira a gyermek vágyódva feltekint, nem a folyó. Hasonló vidékeket találunk a föld más részein is, s a szív azért nem érzi magát
honosabbnak rajtok. A haza több. Azon hely, melyen
magunkat szabadoknak érezhetjük, melyben csak hasonlókat találunk, melynek története dicsőségünk, virágzása boldogságunk, jövője reményünk. Hol házunk
áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink
zöldellnek. Ez a haza."
(Eötvös Józsefi

„A zene m a g a s a b b r e n d ű megnyilatkozás,
mint minden bölcsesség és filozófia." (Beethoven)

OKTOBER 1. A ZENE VILAGNAPJA
Sokféle világnap megrendezésével találkozunk egy-egy év
folyamán. Különböző élethelyzetű, egészséges és beteg emberek problémáira, körülményeire hívják fel vele a figyelmet.
A zene viszont mindenkié! Világnapját október l-jén ünnepeljük, amiből Törökszentmiklós sem szokott kimaradni.
A Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai az idén is nagyon szép
mű-sort állítottak össze. Október 2-i előadásukban J. S. Bach,
Marais, Vinter, Chopin és Beethoven műveket hallottunk. A
tanári fuvós-ötös tagjaiként szereplő Patkósné Dobos Irén,
Csiki István, Fancsali Lelle, Csépes János és Sarkadiné

Mártha Irén művészi produkcióját már nagyon sokszor
megcsodálhattuk, csakúgy, mint Balázsné Tóth Hajnalka
gordonkajátékát, Papp Erzsébet zongoraszólóját, valamint Mesterné Vadas Zsuzsa mélyhegedű- és Nagy Tamás zongorajátékát.
A felnőttekből és gyermekekből álló hallgatóság elragadtatott tapsa kísérte előadásukat, de azokét nem tudta
pótolni, akik ezen a szép estén nem jöttek el a zeneiskola
Kodály termébe!
Hajnal Jné
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A ROKKANTAK NAPJÁRÓL
Szeptember 29-én tartotta hagyományos rendezvényét a törökszentmiklósi Mozgássérült Csoport, a Rokkantak Napja
alkalmából. Bár a naptár őszt mutatott, a kellemes nyárutó
megkönnyítette a kimozdulást a tagok számára. Rég nem
látott számban jöttek el egy kis kikapcsolódásra.
Tiszagyendáról, Tiszakürtről és Tiszatenyőről is megérkeztek
a csoporthoz tartozó sorstársak.
A Bethlen Gábor Református Általános Iskola mozgásművészet tagozatos 47c osztály tanulói modern táncok bemutatásával kezdték a jó hangulat megalapozását. Vezetőjük
Szalavári Anna.
Mészáros Sándor gazdaságvezető tájékoztatást adott az időszerű problémákról és feladatokról. (A Fogyatékossági törvényt és a megváltozott rendelkezéseket ismertető előadások
még ezután hangzanak majd el, október folyamán. Híradást
ezekről a novemberi számban adunk.)
Dr. Varga Imre jegyző a Polgármesteri Hivatal nevében köszöntötte a jelen lévőket. Mint említette, ő először van itt, és
csak most ismerte meg ezt a jókedvű közösséget.
Dr. Laczkó Béla c. prépost, plébános viszont, ha teheti,
minden alkalommal eljön egy kis beszélgetésre. Ő is örömmel
tapasztalja, hogy itt mindig ilyen jól érzik magukat az emberek. Bizonyítják, hogy lehetünk vidámak akkor is, ha a mozgás kissé nehezebben megy. Segítsünk egymásnak szeretettel,
hiszen hasonló gondokkal küzdünk mindnyájan!
Mint ezelőtt, úgy most is a csoporttársak sok munkája és az
áldozatos támogatók adományai segítették a rendezvény
megvalósítását. Ladányi Istvánné csoportvezető, a vezetőség

„... bármilyen az élet,
csüggednem nem szabad!
Mert reményt és hitet is őrzök a
Lelkemben..."
(Papp András)
A rokkantak napján találkoztam Papp
Andrással, aki a Tiszakürti Mozgássérültek Otthonából látogatott társaival
Törökszentmiklósra, a MEOSZ helyi
csoportja összejövetelére. Kedves kis
műsorral is készültek erre a vendégeskedésre, amelynek keretében András
saját verseiből adott elő kettőt. Pár nappal korábban ezekkel nyert különdíjat
Mezőtúron, az „Idős korúak, de ifjú
szívűek" versenyén.
Nem lehetett meghatottság nélkül
hallgatni annak a 27 éves - mozgásában
erősen korlátozott - fiatalembernek
bizakodó, szép gondolatait, akinek még
bot segítségével is komoly problémát
jelent minden lépés megtétele! Megkértem, hogy beszéljen életéről az olvasóknak, ha szívesen teszi. íme a történet:
— Helvéciái vagyok, de Kecskeméten
születtem 1973-ban, öt és fél hónapra.
Súlyos sérüléssel, nehezen jöttem a

és a tagság nevében köszöni a személyes megjelenést a jegyző úrnak, a prépost úrnak, Engel Edit szolnoki összekötőnek,
Gulácsi Istvánnénak, a Városi Vöröskereszt vezetőjének és a
10.000 Ft-os támogatást a Polgármesteri Hivatalnak. Ezt az
összeget felajánlják a belvízkárosultaknak, ahögy azt korábban is tették. Ugyancsak köszönetet mondanak a Kölcsey
Ferenc Általános Iskola gazdasági igazgatójának és az Iskolakonyhát vezető Szelei Mihálynénak azért, hogy évről évre
ingyenesen használhatják a termet és a konyhát. Hálás szívvel
fogadják továbbá a dolgozók és a tálaló nénik odaadó munkáját és kedvességét, a vacsorához szükséges nyersanyagok
biztosítását a Suijányhús Kft-nek, Molnár Gyulának, Serfőző
Istvánnak és Berta Ferencnek. A rendezvény sikeréhez hozzájárultak még: Herbály Imre országgyűlési képviselő (pénzadománnyal), a Rádió Törökszentmiklós, a Bethlen Gábor
Református Általános Iskola és a Mozgássérültek Otthona,
Tiszakürt.
A „KAPOCS" Alapítvány javára rendezett jótékonysági
koncert szervezőjét: Hajdrik Józsefet is köszönet illeti. Nem
említettem még a zenét szolgáltató Benedek Zsoltot, aki ingyen muzsikált az egyre vidámabban szórakozó és táncra
perdülő vendégeknek.
A hivatalos rész befejezését ízletes estebéd követte, utána
pedig sok-sok nyeremény talált gazdára a tombolahúzáson,
ami szintén mind a jószívű adakozókat dicséri.

világra; tönkrement a járóidegközpontom. Hogy most itt lehetek annak
kilenc műtét volt az ára. Édesanyám
óriási akaraterővel foglalkozott velem
és nevelőapámtól is nagyon sok segítséget kaptam. Mondhatom, hogy ő
faragott embert belőlem. Van még
négy testvérem, ők egészségesek.
— Iskolába hogyan tudott járni?
— Az általános iskola első négy osztályát Budapesten, a Villányi úti bentlakásos otthonban végeztem, a felső
tagozatot pedig már Kecskeméten.
— Mióta lakik Tiszakürtön?
— Két éve megnősültem, azóta élünk
az otthonban. Feleségem kecskeméti,
sajnos ő már árva. Szintén súlyosan
mozgáskorlátozott. Még gyermekkorunkban ismerkedtünk meg Budapesten
Szerencsére, van munkám és tudok
dolgozni. Társaimmal napi hét órában
alkatrészeket készítünk - igény szerint
— autókhoz, telefonokhoz, stb. Bár
Tiszakürtön lakom, a családi otthontól
nem szakadtam el. Hazajárunk együtt,
a feleségemmel. Autóbusszal megoldható a közlekedésünk.
— Hogyan kezdett el verseket írni?

Hajnal Jné

— Szabadidőmben előbb saját szórakoztatásomra fogtam tollat, majd barátaim
unszolására egyre több gondolatomat
vetettem papírra. Bárhol járok, utazom,
vagy bárkivel beszélgetek, a szerzett
élmények olyan mély benyomást keltenek bennem, hogy kénytelen vagyok
versbe foglalni, akár éjjel kettőkor is!
Már százötven versem van, de kiadó még
nincs hozzá. Ebben egyelőre csak reménykedhetem.
— Miért érzi fontosnak, hogy írjon?
— A legszebb kifejező eszköz a vers!
Mindent el lehet mondani vele, akár
öröm, akár bánat vagy fájdalom zajlik az
ember lelkében. Mindenkihez szeretnék
szólni általa. Sok a mondanivalóm, de
talán a legfontosabb az, hogy még így is
lehet teljes életet élni. Hány „egészséges"
ember folytat italozó, önpusztító életet,
fecsérli el erejét, miközben talán a felsőbbrendűség érzésével fordul el nehezen
mozduló, rokkant embertársától!
A rokkantak napján ehhez nincs, mit
hozzátenni! Ma egy olyan fiatalember
volt a „tanítómesterünk", aki sokunknál
többet tud az élet értelméről és értékéről.
András, köszönjük!
Hajnal Jné

2000. október

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

9

EGY SZÁNDÉK NEMESSÉGE
Szeptember 9-én ragyogott a Nap. Nagy volt a készülődés.
Régi barátok, ismerősök gyülekeztek a piaccsarnokkal
szembeni téren, ahol az Old Centrál zenekar és barátai
jótékonysági bulit rendeztek: „MEDGYESSY GÁBOR
GYÓGYULÁSÁÉRT" és a „KAPOCS a Mozgássérültek
Segítségére Alapítvány" támogatására. Egy-egy hasonló indíttatású esemény hátterében mindig a jó szándéknak kell munkálkodnia, hogy az
elérhesse célját. Szerencsére városunk vállalkozói, és a kisebbnagyobb cégek vezetői, de a magánszemélyek is készségesek voltak a
rendezvény szponzorálásában. A reklámhadjáratban kivette részét a Rádió Törökszentmiklós is. Az URH 96,4 Mh-en folyamatosan
invitálta városunk lakóit, és a környéken élőket erre a nemes célú összejövetelre. A Törökszentmiklós
és Vidéke havonta megjelenő közéleti újság előzetesben
közölt cikket arról, hogyan indult el útjára a gondolat a
megvalósulás felé. A HEUREKA reklámújság hetente
informálta az érdeklődőket, és a támogatók egyre gyarapodó névsorával fémjelezte a humanitás nagyszerűségét.
Ezzel ösztökélte városunk lakóit, hogy amikor eljön a
„nagy nap", mindenki résztvevője legyen ennek a karitatív
rendezvénynek, hogy jelenlétükkel is bizonyítsák, igenis
van értelme az önzetlen segítésnek is.
Bukta Ágnes és Búzás Lajos a helyi rádió munkatársai
vállalták a műsor konferálását. Személyük, karizmatikus
megjelenésük, és a szakmai rutinuk garancia volt a sikerre.
Lendületes tempót diktáltak. Profi szinten, show műsorba
illő eleganciával fogták össze és vezették a rendezvényt.
Az általuk megszerkesztett zenés játék résztvevői tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem felejtették el a 60-as 70es évek slágerszámait. A nyertesek az eseményre felajánlott ajándéktárgyak valamelyikének örülhettek.
A technikai hiányosságoktól eltekintve, a kisebb bakikat
nem számolva, a rendezvény sikeres volt. Mindenki, akit
időben és térben sikerült felkeresnünk, lelkesen sietett
segítségünkre. Az engedélyeket, tárgyi feltételeket és a
biztonságot megköszönjük a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőinek, az ÁNTSZ vezetőjének dr.
Fehér Ágnes városi tisztifőorvosnak. Továbbá a VÜC
vezetőinek, dolgozóinak, a TITÁSZ-nak, a Művelődési
Központnak, a városi Rendőrkapitányság szolgálatban lévő
dolgozóinak. Önzetlenül felügyelték a rendet a helyi Polgárőrök. A jelenlévők kultúrált viselkedése bizonyítja,
hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Sok-sok nézője (kis
fényhiány miatt egy ideig) csak hallgatója volt a koncertsorozatnak. Szikora Éva és dalszerzői már nem ismeretlenek városunk lakói előtt. Nagyszerű produkciójukat hoszszantartó taps követte. Szegedről érkezett az Abszolút
zenekar. Szabó Norbi az együttes „frontembere" törökszentmiklósi születésű. Azért jöttek hatalmas lelkesedéssel,
hogy bizonyítsák karitatív érzékenységüket. 40 perces
kiváló zenével, - saját szerzeményeikkel - ajándékozták
meg a közönséget. Reméljük sokat hallunk még róluk. Az
alternatívabb zenét kedvelők igényeinek megfelelően ját-

szott a helyi Reaction csapat. A Kormos Klán együttes
zenélése rövidebbre sikeredett, mint amennyit a közönség
várt, de a siker itt is osztatlan volt. A meghívott vendégelőadók, zenekarok szívvel-lélekkel bizonyították, hogy ők
is támogatói a jónak. Az est házigazdái, szervezői, felajánlói már türelmetlenül várták, hogy végre feldüböröghessen a 60-as 70-es évek zenéje. És amikor Bukta Ági és
Búzás Lajos felkonferálta az OLD CENTRAL zenekart a
közönség vastapssal köszöntötte régi kedvenceiket a kissé
megfogyatkozott „aranycsapatot". A zenéből nem
hiányzott a lelkesedés, de a zenekarból hiányzott
Hegedűs Misi, Herolt Karcsi, Barta Feri. A vendéglátó egységek korrekt árakkal dolgoztak. Az Ő
felajánlásaik a rendezvényre, a bevétel hasznából
keletkezett pénzösszeg volt. A tombolatárgyak sokaságával tárgyi örömök
észese is lehetett az a sok szerencsés
nyertes, akinek megegyezett tombolája
a kihúzott számmal. Itt most nem isméÜ teljük meg a rengeteg támogató névsorát, hiszen a Heurékában nyolc alkalommal lett leközölve, de még egyszer
Mindenkinek nagy-nagy köszönettel tartozunk! Csak a
szponzorok feltételnélküli segítségével és a szereplők ingyenes fellépésével volt lehetséges, hogy mind a „KAPOCS A MOZGÁSSÉRÜLTEK SEGÍTSÉGÉRE" ALAPÍTVÁNY és a „MEDGYESSY GÁBOR GYÓGYULÁSÁÉRT" megnyitott egyszámlaszámra 100 000-100 000
Ft-ot át tudtunk utalni. A Mozgássérültek Segítségére Alapítvány 1995. március 8-a óta működik városunkban. Az
alapítvány célja: a mozgásukban korlátozott emberek általános életkörülményeinek javítása, rendezvények szervezése, egészségügyi felvilágosítás nyújtása valamint a különösen nehéz körülmények között élő mozgáskorlátozottak
szociális segélyezése. Alapítványuk 1998 óta közalapítvány, jogosult a SZJA 1%-os támogatására, azoktól, akik
szívükön viselik helyzetük jobbítását. Nem is olyan rég,
estebéddel egybekötött műsoros összejövetelen találkoztak
Törökszentmiklós és környékén élő sorstársaikkal az alapítvány tagjai, ahol felhőtlen jókedvvel bizonyították, hogy
az életben mindig megtalálható a szépség, a derű, és a
remény a teljes értékű életvitelre.
Amíg földi életünknek van napos oldala, addig lesz árnyoldala is.
Innentől szomorú szívvel írom a sorokat. Medgyessy Gabi
32 éves korában 2000. szeptember 29-én testében megfáradva, de lelkében az örökélet reményével elhalálozott.
Sokan megállítottak az úton, s azt mondták: - Látod hiábavaló volt minden erőfeszítés. Én most is hiszem: nem így
van! Amit mi emberek megtehetünk, meg kell tennünk
embertársainkért. Sorsunkat nem kerülhetjük el, de lelki
fejlődésünk érdekében a jót és a rosszat is meg kell tapasztalnunk. Engedjék meg, hogy Gábor gyászjelentéséből
idézzek egy sort: „Igen Atyám, mert így volt kedves előtted" (Máté ev. 11:26)
Tudom, hogy akik szívükben megőrzik Gábor emlékét, az
mindig kedves marad Őnékik is!
Hajdrik József
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Megnyílt a város ötödik gyógyszertára

Szeptember 4-től fogadja az Almásy úton megépült Amarylis
gyógyszertar a betegeket (persze az egészségeseket is).
Fotó: K M.
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Ópusztaszeri kirándulás

A Városi Művelődési Központ szervezésében,
az ópusztaszeri kiránduláson résztvevők csoportja a
Nemzeti Történeti Emlékpark bejáratánál.
Fotó: R-nő

A hónap fotói
Helyesbítés: Múlt havi számunkban a Parlagfüvet ábrázoló fénykép tévesen jelent meg. A Csillag Divatház dolgozóitól
ezúton kérünk elnézést, (szerk.)

Ha muzeális értéknek tekintjük, akkor még maradhat..
(Megtekinthetők a szalagház előtt, a nap minden órájában.)

Fotó: H. M.

Ecetfa levelestül, ágastul...
(Ez éppen a volt zeneiskola épületétől
jobbra lévő sarkon díszeleg, de a városban
jó néhány illetéktelen helyen fellelhető.)

A szegedi GRIMM-BUSZ Színház vendégszereplésén, egy nap négyszer telt meg a Városi Művelődési Központ pódiumterme, óvodásokkal és kisiskolásokkal.
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Rejtvények
Ebben a hónapban rejtvényeinket a Zenei Világnap tiszteletére
a muzsika jegyében állítottuk össze. Jó fejtörést kívánunk!

Hangoljunk!

Gárfás Endre:
Tökparádé
Itt a tökmag, figyelem!
Egykettőre elvetem,
öntözgetem, gyomlálgatom,
kártevőktől oltalmazom,
s aztán a sok virág mögött
híznak már a turbántökök.
Akkorára nőnek meg,
mint a ... mint a fejetek.
S ha nagyobbak, mint a sülttök,
szék helyett a tökre ültök,
tök az asztal, és az ebéd
töktányérban tökfőzelék,
tök kerül a hintalóra,
tökkel ül az ingaóra.

Máris megteheted, ha az itt látható hangszerek nevét beírod az
ábrába úgy, hogy a kiemelt sorban egy újabb hangszer nevét olvashasd. Melyik ez a hangszer? Ha megtaláltad kezdődhet a hangolás
a koncerthez!

Trombita-talány
Figyeld meg alaposan a képen látható trombitákat. Ha jó megfigyelő vagy, hamar
kideríted melyik két trombita egyforma!

Télen, ha a tök már szárad,
kiszedem a magocskákat,
megpirítom tűzhelylapon,
s fogam között ropogtatom,
így ni ... Hajjaj, hol az eszem?
Hogyan lesz a tökmagból tök,
ha a magot most megeszem?
Szerencsére
magvetésre
maradt öt-hat
turbántök-mag.
Gondozom majd: úgy talántán
nem megy tönkre tökpalántám.

ÁRVAI FOTÓ
Törökszentmiklós,
Kossuth út 155,
Tel.: 390-162

Kottából fújja
Csilla kedvenc dalát, Schubert egyik
szerzeményét adja elő. Hogy melyiket,
azt megtud-hatod, ha egy ceruza
segítségével lecsúsztatod a betűket a
vonalak mentén a hozzájuk tartozó
üres mezőkbe, és be is írod őket. Ha
figyelmesen dolgoztál, már olvashatod
is a dal címét. Hogy szól?

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Filmek, albumok, képkeretek,
fényképezőgépek óriási
választékban k a p h a t ó k !

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

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
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K i s MÉRTÉKBEN ORVOSSÁG
Gondolatok, érdekességek a borról
„Igyál bort, és egészséges maradsz."
(Paracelsus)

Augusztusi számunkban - aktualitása
lévén a kenyérről írtunk.
Itt az ősz, a szüret ideje. Essék szó most
a borról, a borfogyasztásról, mint gasztronómiai élményről.
Nem célom a bor reklámozása, de ma
már vitathatatlanul bizonyított tény,
hogy a mértékletesen, kulturáltan elfogyasztott napi egy-két pohár bor jó
hatású a felnőtt ember szervezetére.
Néhány példa ennek igazolására: A
mérsékelt borfogyasztóknál jóval alacsonyabb a szívbetegségek aránya, mint
a nem ivóknál. A bor viszonylag csekély alkoholtartalma előnyösen hat az
idegekre, a szívre, az érrendszerre,
csökkenti a lelki feszültségeket, amelyek érszűkítő hatásúak; tágítja az ereket, és hozzájárul ahhoz, hogy a szívizom több vérhez jusson. Ezenkívül
tartalmaz olyan oxidánsokat, amelyek
bizonyos daganatos megbetegedések
megelőzésében vesznek részt.
A napi 1-2 pohár bort ivók ellenállóbbak a megfázásokkal szemben, sőt egy
vizsgálat szerint a borivók csontja erősebb is.
A bor egyik értékes alkotóeleme, a
glicerin javítja a szervezet nitrogén- és
zsírgazdálkodását, savai elősegítik az
emésztést, szerves sói pedig javítják

bizonyos enzimek működését. Gyomorsavhiányban és étvágytalanságban szenvedőknek a savas fehérborok, valamint a
fanyar vörösborok szinte gyógyszert
jelentenek. Ugyanígy az érszűkületben,
érelmeszesedésben szenvedő idős embereknek is jót tesz az étkezés közben
elfogyasztott egy-két pohár bor.
Egy krónika szerint a magyarok már az
ötödik században ismerték a szőlőt és az
abból készített bort.
A magyar borok több évszázada világhírűek, közülük a legismertebb, s talán a
legkülönösebb a tokaji aszú. Nem hiába
tartották róla, hogy a „borok királya, a
királyok bora".
A bor és a borfogyasztás történetéről
hosszasan írhatnánk. Következzék inkább néhány praktikus tanács ahhoz,
hogy miként illik felszolgálni a bort, és
milyen bor illik a különféle ételekhez.
A bor kitöltése bizonyos szokások szerint alakult. A házigazda a palack kinyitásakor először kevéske bort tölt a saját
poharába, aztán megtölti a vendégek
poharát, és csak utolsóként a sajátját.
Felszolgáláskor a pincér annak a poharába tölt először, aki a bort rendelte.
A bor nemes illata csak a neki megfelelő
hőfokon érvényesül igazán. A fehér
borokat 10-12 fokra, a vörös borokat 1618 fokra hűtjük.

ÁFÉSZ SZOLGÁLTATÁSOK
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja:
'

uiiuiurin.

A bort vékony falú, lehetőleg talpas,
kehely formájú, színtelen poharakból
igyuk. Az ideális méret az 1-1,5 dl
űrtartalmú.
Általános alapelv, hogy éhgyomorra ne
igyunk bort, valamint az is, hogy a
fehér húsból készült ételekhez a fehér, a
sötétebb színű húsokhoz a vörösbor
ajánlott
Néhány példa.
Sült vagy rántott halhoz az illatos,
könnyű fehér borok valók.
Pecsenyékhez, meleg sonkához közepesen erős vörösborok illenek.
Bárány- és juhhúshoz, birkapörkölthöz
inkább kis alkoholtartalmú, kevésbé
tüzes bor a legjobb.
Marhahúshoz általában nem túl nehézbor ajánlható.
A sertéshúsételek közül a malacsülthöz
legmegfelelőbb a határozott karakterű,
pl. somlói, Badacsonyi kéknyelű.
A szárnyasokból készített ételekhez
legjobbak a vörösborok. Paprikás csirkéhez kissé nagyobb alkoholtartalmú,
határozott karakterű bort adjunk, pl.
burgundit, kékfrankost.
Vadhúshoz és vadas módra készült
húsokhoz erősebb vörösborokat kínáljunk: bikavért, kékfrankost.
A sajtokhoz is megfelelő borokat kell
társítani. A finom sajtokhoz (Eidami,
Ementhali) alacsony savtartalmú fehérborok illenek, a jellegzetes, erős ízű sajtokhoz (pl. a
füstölt sajthoz) a nehezebb,
fanyar vörös való.
Édességekhez, cukrászsüteményekhez természetes édességű
borokat kínáljunk: aszút, csemegebort.

Műszaki részlegeink vállalján.

építőipari kivitelezéseket
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
sírkő, síremlék készítési munkákat
tekercselését és azok felújító karbantartását
épület-műköves megrendeléseket
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását,
víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket
ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését
általános lakatos szakipari munkát
és szerelését
asztalos munkákat
festést, mázolást, tapétázást
üvegezést

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
Ipari osztály:
Kivitelező részleg:

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

A bort lassan igyuk, hogy teljes
mértékben élvezhessük az ízét,
aromáját, illatát.
A helyesen megválasztott borral nagyban fokozhatjuk az
ételek élvezetét.
Ne feledje! A koccintáskor
elhangzó Egészségedre!, Egészségére! avagy Egészségünkre!
jókívánság csak akkor válik
igazzá, ha valóban csak mértékletesen fogyasztjuk a „hegy
levét".
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Dalmát sült m á j
Hozzávalók: 60 dkg sertésmáj, 5 dkg vaj vagy margarin, 4 gerezd
fokhagyma, 1 csomó zöldpetrezselyem, só, őrölt bors.
köretnek 60 dkg burgonya.
Elkészítés: A májat vékony szeletekre vágjuk, egy kicsit bevagdossuk, és őrölt borssal bedörzsöljük. A máj szeleteket vajban vagy
•nargarinban hirtelen megsütjük, majd megszóljuk a finomra vágott
zöldpetrezselyemmel meg a zúzott fokhagymával, és közvetlen
tálalás előtt megsózzuk.
Sós vízben főtt, hasábokra vágott burgonyával tálaljuk.
Alföldi pásztorétel
Hozzávalók: 20 dkg parasztkolbász, 20 dkg húsos kolozsvári szalonna, 50 dkg burgonya, 20 dkg tarhonya, 3 fej vöröshagyma, 5 cső
zöldpaprika, 3 paradicsom, 5 ek. olaj, 1 ek. pirospaprika.
Elkészítés: A szeletekre vágott, bevagdosott szalonnát az olajban
pirosra sütjük, majd kiszedjük, és melegen tartjuk. A visszamaradt
zsiradékban megpirítjuk a megtisztított, kockákra aprított hagymát,
hozzáadjuk a megtisztított, kockákra darabolt burgonyát és kevergetve kb. 6-8 percig pároljuk. Amikor a burgonya már üveges, megszórjuk a pirospaprikával, és felengedjük fél liter vízzel. Utána a
héjától megszabadított, karikákra vágott kolbász, a felszeletelt zöldpaprika meg a paradicsom is a lábasba kerül. Amikor felforrt, beleszórjuk a tarhonyát és lefedve kis lángon kb. 30 perc alatt puhára
főzzük, majd a fedőt levéve zsírjára pirítjuk. A kisütött szalonnaszeletekkel koronázva tálaljuk.
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Paprikaleves
Hozzávalók: 5 cső zöldpaprika, 2-2 szál sárga ill. fehérrépa, 1 kis fej
karalábé, 1 burgonya, 1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 3
ek. olaj, só, bors, köménymag, betétnek 10 dkg kiskockatészta.
Elkészítés: A megtisztított, karikákra vágott zöldségeket az olajban
egy kissé megpároljuk, majd hozzáadjuk a kicsumázott, karikákra
vágott zöldpaprikát, az apróra vagdalt hagymát és a zúzott fokhagymát. Sóval, borssal meg egy mokkáskanálnvi köménymag-gal fűszerezzük, és felengedjük 1,2 1 vízzel. Fedő alatt félig megpároljuk,
majd hozzáadjuk a megtisztított, kockákra vágott burgonyát, és az
egészet puhára főzzük. Sós vízben főtt kiskockatésztával tálaljuk.
Húsos fehérbableves
Hozzávalók: 20 dkg sertéshús, 30 dkg sertéscsont, 15 dkg száraz
fehérbab, 25 dkg fejeskáposzta, 2-2 szál sárga ill. fehérrépa, 1 fej
vöröshagyma, 1 darabka szalonnabőr, só, bors.
Elkészítés: A megmosott húst apró kockákra vágjuk, és nagy lángon
kevergetve addig sütjük, amíg a zsíija kiolvad. Ezután hozzáadjuk az
előző este beáztatott babot, a megtisztított, karikákra vágott zöldségeket, a hagymát és a kitorzsázott, vékony laskára vágott káposztát.
Felengedjük 1,5 1 vízzel, beletesszük a szalonnabőrt meg a jól megmosott csontot, és sóval meg borssal fűszerezve, lefedve kb. egy óra
alatt puhára főzzük. Végül kiemeljük a levesből a csontot, és úgy
tálaljuk, hogy minden tányérba egyformán kerüljön hús.
Kiss Zoltán

Jeles napok - ü nnepi szokások
Október a nyolcadik hónap volt a régi római naptárban (octo =
nyolc). Ez a latin szó görögből ered, ahol az octo „halott kampó"t jelent. Amikor a latin hónapneveket magyarosították, az ősz
középső hónapja a Skorpió hava, illetve a „hideggel ijesztő"
Mindszent hava nevet kapta, annak ellenére, hogy a Nap még
javarészt a Mérleg jegyében jár, és majd csak 23-án lép át a
Skorpió csillagképbe, és a mindenszentek ünnepe is november
elsejére esik.

Október - Mindszent hava
Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja
- A ferences rend megalapítójának ünnepe.
- Ferenc hete az őszi búza vetésének ideje.
- Szüretkezdő nap.
Október 9. - Dénes napja
- Az igazi szüret ideje.
- Időjósló nap: Fia ezen a napon szeles az idő,
kemény télre számíthatunk.
Október 15, - Teréz napja
- A paraszti munkarendben az igazi nagy szüret nyitánya.
Október 20. - Vendel napja
- Szent Vendel a jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentje.
Október 21. - Orsolya napja
- Időjósló nap: névnapjuk időjárása
a várható tél megmutatója.
Október 26. - Dömötör napja
- Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje.
- Időjósló nap: ha Dömötör napján hideg szél fuj,
kemény lesz a tél.
Október 28. - Simon, Júdás napja
- A téli félév kezdőnapjának tartották.
Dömötörözés
A Dömötör napi mulatságok főleg az Alföldön, elsősorban Szeged környékén voltak szokásban. Országszerte nagy vigassággal
ünnepelték e napot, köszöntötték a „juhász újévet". Jeles ese-

mény volt az e napi búcsú. A tanyai öregek zászló alatt vonultak
be a városba, utánuk jöttek a tanyai kapitányok és a legtekintélyesebb öreg gazdák. Felpántlikázott juhászlegények terelgették
az ajándék fehér bárányokat, amelyekkel a plébános urat is meglepték. Sokfelé ekkor fogadták meg a következő idényre a birkapásztorokat. A falusi gyerekeknek ezen a napon játékpuskát
faragtak az öregszülők, mivel Dömötör katonaszent volt. A fapuskát az éj leple alatt elégették, hamuját szétszórták, hogy ne
legyen háború.
Szüreti népszokások
„Már hát elérkezett a víg október is,.,.
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körül
A szüretelök víg tábora örüL
Mellybe hordogatja a megért szolokét,
Víg tánccal s lármával nyomja benne őket..."
Csokonai Vitéz Mihály a bort és a szerelmet dicsőítő magyar
Anakreón magasztalta így a szüretet 1794 őszén. A szüret hajdanán nem csupán a vincellérek meg a kapások várva várt nagy
eseménye volt, hanem az egész társadalmat megmozgató, magával ragadó zajos ünnep. Államalapításunk ezredik évében is
érdemes rá emlékezni, hogy a rómaiaktól örökölt szőlő már a XI.
században a magyarság kedvelt növénye volt. Egyik első írásos
emlékünkben, István király fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben ily rangot kapott nemzeti italunk: „Itassanak meg olykor
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi!"
Bálint Sándor magyar néprajztudós szerint a munka megünneplésében nálunk az aratás mellett a szüretnek van legkülönösebb
jelentősége. Valamikor a szüretidőszakára „vakációt" tartott a
törvényhozás, hazaengedték az iskolából a diákokat. A szüret
megkezdése a helyi éghajlathoz kötődött, vidékenként más-más
dátumhoz. A szőlőhegyeken ágyúk dörögtek, a szedés befejezésekor zene szólt, és a pincesorok között táncolt a nép. Volt, ahol
borkirályt választottak, szüreti körmenetet tartottak. A gazdát a
szüret végén szőlőkoszorúval köszöntötték.
Polgár Lászlóné
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Bevált az ötkarikás jóslat
(jegyzet)
Hát igen. Tulajdonképpen egy
szavam sem lehet. A legalább 8-at
teljesítették olimpikonjaink, de
utólag belegondolva bánom, hogy
nem kerek számot írtam a legalább
után. Talán az is teljesülhetett volna. Késő bánat, persze így is
szép volt a millenniumi olimpia.
Hallgatva a rádiót, nézve a tv olimpiai közvetítéseit, végigizgultam az eseményeket az általam nagyra becsült és kissé irigyelt sportriporterekkel. Velük bosszankodtam, ha valami nem
úgy sikerült, mint azt vártuk, és meghatódtunk (mert egyikükmásikuk férfiasan be is vallotta), amikor felcsendült ott a meszszi Sydneyben a mi fülünknek oly kedves dallam, a magyar
himnusz.
Elköszönt Samaranch elnök úr, kimondva a dicsérő LEG-et,
amit négy évvel ezelőtt az atlantaiak is szerettek volna hallani,
hogy minden idők legjobbja volt ez a mostani olimpia.
A ceremónia és a késő éjszakába nyúló ünneplés, tánc, vigalom
után kialudt a láng, véget ért a XXVII. nyári olimpia.
Persze jobb lett volna több arany, de az országok közötti nem
hivatalos pontversenyen elért 13. helyezésünk is nagyon szép
eredmény a kétszáz induló nemzet sportvetélkedőjén.
Örülünk mindannak, ami sikerült! Nagy Tímea és Kovács
Ágnes aranyának, akik az utolsó pillanatban, mondhatni a
„véghajrában" fordították a maguk javára a már-már elveszettnek hitt küzdelmet, s szerezték meg a trófeát; Csollány Szilveszter kimagaslóan szép gyűrűgyakorlatának, vízipólósaink
meglepetésszerűen lehengerlő, magabiztos játékának. S természetesen kajak-kenusaink teljesítményeinek: Kolonics György
egyéni győzelmének, a férfi kajak négyes szép sikerének,
Kammerer Zoltán és Storcz Botond aranyduplázásának, valamint a Pulai Imre - Nóvák Ferenc duó ügyes célbasiklásának.

S persze ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek most
nem sikerült felállni a dobogó legmagasabb fokára, de dicsőséget és pontot szereztek ennek a kis nemzetnek, öregbítették a magyar sport hírnevét.
ARANYÉRMESEK: Nagy Tímea (női párbajtőr); Kovács
Ágnes (200 m női mellúszás);Csollány Szilveszter {gyűrű);
férfi vízilabdacsapat; férfi kenu kettes (500 m); Kolonics
György {kenu egyes); férfi kajak kettes (1000 m); férfi kajak
négyes (1000 m).
EZÜSTÉRMESEK: Márkus Erzsébet
{súlyemelés);
Bárdosi Sándor {birkózás); női kajak négyes (500 m); női
kézilabdacsapat; Balogh Gábor {öttusa); női kajak kettes
(500 m).
BRONZÉRMESEK: Igaly Diána {sportlövészet); Erdei
Zsolt {ökölvívás); férfi kajak kettes (1000 m).
TOVÁBBI PONTSZERZŐK:
4. helyezettek: Czene Attila {200 m vegyesúszás); Ferjancsik Domonkos (férfi kard egyéni); női párbajtőrcsapat;
asztalitenisz női páros; Vereckei Ákos (kajak egyes).
5. helyezettek: férfi kétpárevezősök; Likerecz Gyöngyi
(súlyemelés); Kovács Ágnes (100 m női mellúszás); férfi
kardcsapat; Szabolcsi Szilvia (pályakerékpár); Gerebics
Roland (sportlövészet); 4x100 m-es férfi vegyesváltó-úszók;
Salim József (teakwondo); férfi kenu kettes.
6. helyezettek: Supola Zoltán (lólengés); Kovács Zoltán
(súlyemelés); női tőrcsapat; Kőbán Rita (kajak egyes).
Sydneytől pedig még ne búcsúzzunk véglegesen. Hamarosan kezdődik ugyanis a paraolimpia, ahol több versenyszámban is éremeséllyel indulnak a magyar sportolók. Úgyhogy továbbra is érvényes a biztatás:
HAJRA
MAGYAROK!
F. K. I.

Kezdődik a csapatbajnokság
Október közepétől - öt hónapi szünet után ismét megkezdődnek a megyei I. osztály
csapatbajnoki küzdelmei.
Versenyzőink a szünetet nemcsak pihenéssel
töltötték, hanem a felkészülésre, játékerejük
növelésére is gondot fordítottak Többen
különböző egyéni versenyeken is részt vettek.
Júliusban Nyíregyházán Millenniumi Nemzetközi Verseny B csoportjában:
3. Barta Ferenc
8. Balogh János (45 induló).
Kitűnő teljesítmény.
Ugyancsak Millenniumi Nemzetközi Versenyt rendeztek augusztusban Szolnokon. A
B és C csoportban induló versenyzőink szép
eredményeket értek el.
B csoportban:
2. Bencsik Péter
5. Barta Ferenc
7. Dancza János
18. Pató Mihály (a felnőttek között jól helytállt).

C csoportban (14 éven aluliak):
1. Dancza János junior
5. Tekse Balázs.
Augusztusban ill. szeptemberben Szarvason és Orosházán rendeztek jelentős
versenyt, amelyen K. Szabó Imre mesterjelölt a középmezőnyben végzett.
Szolnok város nyílt villámbajnokságán
(gondolkodási idő 5-5 perc):
4. Barta Ferenc
5. Bencsik Péter.
Versenyzőink több itthoni versenyen is
összemérhették erejüket. Júniusban
meghívásos versenyen (kisújszállási
versenyzők részvételével):
2. Bencsik Péter
3. Barta Ferenc
5. Balogh János
7. Dancza János.
Júliusban 2x30 perces játékidővel városi rapid bajnokságra, szeptemberben
2x1 órás játékidővel városi szuperbajnokságra került sor. Ez utóbbit az

1998-ban elhunyt idősebb Barta
Ferenc emlékére rendeztük A rapid
bajnokságon K. Szabó Imre szerezte
meg az első helyet Balogh János,
Bencsik Péter és Szabó Imre előtt.
Meglepő volt Barta Ferenc sikertelen
szereplése. A szuperbajnokságon viszont tudásának megfelelően versenyezve első lett.
A bajnokság B csoportjában:
1. Veres József
2. Seres Vígh Zoltán
3. Pató Mihály.
A bajnokság A csoportjában:
1. Barta Ferenc
2. Bencsik Péter
3. K Szabó Imre
4. Simon Zoltán;
5. Seres Vígh Zoltán
6. Veres József.
Simon Zoltán
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ATLÉTIKA
Budapest Serdülő Egyéni Bajnokságán *a
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub
versenyzői
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SZEKERES LAJOS és BÓZSÓ BALÁZS
ORSZÁGOS BAJNOK a serdülő fiúk
távolugró mezőnyében
Szeptember 16-17-én az UTE atlétikai pályán került megrendezésre a
13-15 éves atléták országos egyéni bajnoksága. Szép őszies időjárás
fogadta a közel 1000 sportolót. Ez azt jelentette, hogy korosztályonként 25-30 fot küldtek versenyszámonként a bajnoki helyezésekért. A
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub 6-6 versenyzője mindkét napon
sikeresen szerepelt a serdülő korosztály legmagasabb szintű versenyén.
Két alkalommal is egyszerre állt két miklósi a dobogón. (14 év magas-,
13 év távol). Az 5 dobogós helyezést a 14 éves Szekeres Lajos 602
cm-es és a 13 éves Bózsó Balázs 553 cm-es távolugró országos bajnoki
címe vezeti. Ezt a 14 éves Csizmadia Barna 169 cm-es magasugró
második helyezése követi, a dobogó harmadik fokára pedig Szekeres
Lajos 165 cm-es magasugrásával és Bognár Miklós 542 cm-es távolugrásával állhatott fel.

A múlt heti debreceni megmérettetést ezen a hétvégén a
Budapest Serdülő Egyéni Bajnokság követte a 13-15 éves
atléták részére. Az UTE pályán szombaton és vasárnap remek időjárás, jó rendezés és rangos ellenfelek között versenyezhettek a miklósi atléták. Több dobogós helyezést és
versenyszámonként igen kiemelkedő eredményt értek el. Ez
igen fontos volt a 16-17-i országos bajnokság előtt. Erre a
hétre tisztázódott, hogy milyen felkészülés szükséges még a
minél eredményesebb szerepléshez.
Dobogós eredmények:
Csizmadia Barna 14 éves magasugrás
175 cm
I. h I-VL részletes eredmények ilL helyezések:
Bózsó Balázs 13 éves
80 m gátfutás 12,3 mp
I. h.
Szekeres Lajos 14 éves
I. h.
távolugrás
602 cm
magasugrás
165 cm
m. h.
80 m síkfutás 10,0 mp II. h.
Csizmadia Barna 14 éves magasugrás
169 cm
E. h.
távolugrás
507 cm III. h.
Bózsó Balázs 13 éves
553 cm
I. h.
távolugrás
Bognár Miklós 13 éves távolugrás
528 cm
II. h.
V.
h.
80
m
síkfutás
10,70
mp
súlylökés
10.46 m II. h.
80 m gátfutás 12,55 mp V. h.
80m gátfutás 12,7 mp II. h.
Bognár Miklós 13 éves
távolugrás
542 cm
m. h.
gerelyhajítás 38,14 m III. h.
39,17 m IV. h.
gerelyhajítás
Gonda Zsolt 13 éves
magasugrás
150 cm
II. h.
V. h.
154 cm
magasugrás
Ladányi Katalin 13 éves magasugrás
130 cm
I. h.
80 m gátfutás 12,74 mp VI. h.
Edzőjük: Bertán István
Az elért egyéni eredmények alapján reményteljes helyezések várhatók
Diákolimpia - Körzeti középiskolás me- az október 7-i országos ügyességi magas- ill. távolugró csapatbajnokságon, ahol 4 fös csapatok kerülnek értékelésre. Ezen bajnoki pontokzei futóbajnokság
kal sikerülne megerősíteni előkelő pozíciónkat az országos serdülő
ranglistán, ami minden eddigi évnél jobbnak tűnik az eddig lezajlott
Eredmények:
V. korcsoport leány csapat V. korcsoport leány egyéni versenyek értékelése után.
B. /.
1. Bercsényi
16 h. sz. 1. Panyik Dalma
Bercsényi
2. Bethlen Ref. 21 h. sz. 2. Kormos Edina
Bercsényi
3. Balázs Nikolett Bethten Ref.

V. korcsoportfiúcsapat V. korcsoportfiú egyéni

1. Lábassy
20 h. sz. 1. Kácsor József
2. Bercsényi
28 h. sz. 2. Sípos Tibor
3. Bethlen Ref. 31 h. sz. 3. Holyba István

Lábassy
Bercsényi
Lábassy

VI. korcsoport leány csapat VI. korcsoport leány egyéni

1. Bethlen Ref.

6 h. sz. 1. Barta Melinda
Bethlen Ref.
2. Szabó U. Krisztina Bethlen Ref.
3. Horváth Ilona
Bethlen Ref.

VI. korcsoportfiú csapat VI. korcsoportfiú egyéni
1. Bethlen Ref.

6 h . sz. 1. Balogh József
Bethlen Ref.
2. Mukus György
Bethlen Ref.
3. Templom Mihály Bethlen Ref.

14 éves fiú távolugrás eredményhirdetés: I. Szekeres Lajos

B.I.

13 éves fiú távolugrás eredményhirdetés: L Bózsó Balázs;
III. Bognár Miklós
Mindkét képen edzőjük: Bertán István
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
56/390-676

HALOTTAINK
Pató György (45), Hagymási Lászlóné Víg Erzsébet
(62), Földvári Józsefné Borsós Mária (78), Kántor
Benjámin (65), özv. Tóth Jánosné Török Ilona (78), özv.
Nyilas Sándorné Siska Erzsébet (101), Káilya Imre (54),
Balázs Erzsébet (52), Püspöki István Mihály (49), Kormos Lajos (69), Lengyel József (73), Medgyessy Gábor
(32), Bódi József (53), Túró Anna (65), Nyeső Péter
(56),
özv. Kónya Jánosné Kondás Ilona (70), Joó
Gábor /aug./ (37), Tóth Sándorné Bartvai Julianna (69),
id. Turcsányi István (77), özv. Buczkó Béláné Stummer
Anna (86), Pólai Elemérné Fekete Erzsébet Anna (71),
özv. Bodó Istvánné Lóczi Mária (54), özv. Majoros
Lászlóné Balázs Margit /aug./ (65), Tóta Géza (59), id
Csikós Imre (60), Mrena Vince (84), Tamási József
(91), özv. Jakab Ferencné Hevesi Tóth Rozália (67),
Demeter László (64), Bordás János /Kengyel/ (63),
Sáfrány Sándor (59), Fehér János (67), Dudics Pál (74),
ÉS

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 10.00: Juice
10.00 - 12. 00: Szívküldi
12.00 - 13.00: Nóta/Operett
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 -16.00; Szívküldi
16.00 - 17.00: Rock az óra körül
17.00 - 19.00: Dance-party
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Újdonság magnósoknak
Hírek időpontjai: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Szentmiklósi TV
műsora
Péntek
17- Városi híradó
Benne: a városi közéleti, kulturális
és sportesemények.
18- Fekete Gyöngy
- argentin filmsorozat Vasárnap
8- A pénteki adás ismétlése.

TEMETKEZÉS

(szept. 4-től okt. 5-ig)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Fax.: 56/390-283

Csütörtök
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
11.00- 12.00: Koktél
12.00-13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: DJ. Service
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Rendőrségi Magazin DL. Stúdió
19.00 - 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Kívánságműsor
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Péntek
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00-09.00: Juice
09.00 - 12.00: Turmix
12.00-13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00-16.00: Élő kívánságműsor
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00-19.00: Önkormányzati Magazin
19.00 - 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Rég volt, szép volt
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Szombat
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 11.00: Önkormányzati Magazin
11.00-12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerlista
16.00 - 17.00: Telefonos játék
17.00 - 18.00: Szívküldi
18.00 - 19.00: Nemcsak 20 éveseké a világ
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Újdonság magnósoknak
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek

Hétfő
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Rég volt, szép volt
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Zenés lapozgató
16.00 -17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Sportmagazin
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Slágerlista
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Kedd
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Zenés lapozgató
11.00-12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerparádé
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Iskolapad
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: DJ. Service
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Szerda
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Jtoce
09.00 - 11.00: Újdonság magnósoknak
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Turmix
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Slágerparádé
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek

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

POSTA BT.

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással.

Zimány Györgyné Grmann Julianna (70), Banka István (72),
Tiszapüspöki: Barna József (87), Bezzeg Julianna (65).

VIDÉKE
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