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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta 

KETTŐS ÜNNEP(LES) A RÉGI VÁROSHÁZÁN 
Október 23-án délután az érdeklődőkkel megtelt 
pódiumteremben tartotta ünnepi ülését városunk 
önkormányzata, ahol méltóképpen emlékeztek meg az 
1956-os forradalom és szabadságharc 44., illetve a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának 11. évfordulójáról. 
A Himnusz közös eléneklése után az ünnepség szónokát 
hallgathatták meg a jelenlévők. Soós Kálmán, a Petőfi 
Sándor Általános Iskola igazgatója beszédében utalt az 
1956-os események előzményeire, felidézte az országos és 
helyi történéseket, méltatta a forradalom és szabadságharc 
jelentőségét, valamint az új Magyar Köztársaság 1989-es 
kikiáltását. 
„Örökké él majd nemzeted." Ezekkel a reményteljes 
szavakkal zárta ünnepi beszédét a szónok. 
Az őt követő ünnepi műsorban az alábbiak közreműködtek: 
Négyesi Katalin versmondó, a Bercsényi Miklós Gimnázium 
diákja, a Kodály Zoltán Zeneiskola Tanári Fúvósötöse és a 
Csendes Zenekar kíséretével fellépő Miklós Néptánc-
együttes. 
Az ünnepség második részében került sor az öt éve alapított 
városi kitüntetések átadására. 
Az idén, a millenniumi 2000. évben Törökszentmiklós Város 
Díszpolgára címet kapott LÁZÁR BARNA nyugalmazott 
iskolaigazgató, Pro Urbe díjat pedig NAGY KÁLMÁN 
iskolaigazgató, SZABÓ ANTAL gyűjteményvezető és a 
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES. A díjakat a képviselő-
testület nevében Elekes István, Kovács László és H. Tóth 
László alpolgármesterek adták át. A díjátvétel után két 
kitüntetett is szót kért megköszönve az őket ért nagy 
megtiszteltetésért. 
Nagy Kálmán külön hangsúlyozta eddigi munkájának, elért 
eredményeinek közösségi hátterét, Szabó Antal pedig meg-
emlékezett a nagyszerű elődök: Butyka Béla és Tóth Sándor 
helytörténeti kutató- és gyűjtőmunkájának érdemeiről. 
A rendezvény a Szózat közös eléneklésével fejeződött be. 

(folytatás a 4-5. oldalon) 

A kitüntetettek és hozzátartozóik 

A kitüntetett Miklós Néptáncegyüttes fellépés közben 
Fotó: Árvái J. 

Ízelítő a tartalomból 
MUNKAÜGYI HÍRADÓ 2 oldal 

BESZÉLGETÉS AZ OTP 

FIÓKVEZETŐJÉVEL 6 oldal 

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 7. oldal 

BETHLEN NAPOK TMIKLÓSON 9-11 oldal 
NYUGDÍJASOK MEGYEI KI MIT TUD? 
VETÉLKEDŐJE 12 oldal 

Tisztelt Olvasóink! 
Ebben az évben tapasztalhatták, hogy lapunk több (2-2) 
alkalommal is 20 illetve 24 oldalon jelent meg a szokásos 
16 oldal helyett. A nagyobb teljedelem és így magasabb 
nyomdaköltség ellenére az újság ára változatlan maradt. 
A papírárak változása azonban elengedhetetlenné tette, 
hogy a jövőben az eddigi 50 Ft helyett 80 Ft-os áron jelen-
jünk meg. Ezúton kéljük megértésüket, és reméljük tovább-
ra is olvasóink maradnak. 

Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma 
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Munkaügyi híradó 
A munka elvesztésének időszakában sok 

minden bizonytalan az ilyen helyzetbe 
került ember életében. Számtalan reakció, 
gondolkodásforma vagy kiútkeresés ta-
pasztalható. Van aki némi megkönnyebbü-
léssel veszi tudomásul, hogy végre lesz 
ideje a rég elmaradt dolgait, otthoni tenni-
valókat bepótolni, mások azért lélegeznek 
fel, mert már régóta szerették volna elhagy-
ni perspektívát nem nyújtó munkahelyüket, 
de valamiért sosem tudták rászánni magu-
kat. Most a kényszerűség segített döntésük-
ben. Vannak, akik arra gondolnak, itt az 
ideje az eddig is végzett melléktevékenysé-
geik vállalkozásba szervezésének, vagy a 
dédelgetett vállalkozási álmaik megvalósí-
tásának. Olyanok is vannak, akik a rendsze-
res munkavégzésből származó alacsony 
jövedelmet biztosító munkájukat felcserélik 
a szabadabb, rendszertelen, de az addigi 
keresetükkel összevethető munkavégzéssel. 
Az is gyakori, hogy ha már így esett, akkor 
kihasználják a lehetőséget és valamilyen 
képzettség megszerzését tűzik ki célul. 

Bizony vannak azonban sokan, akiknek 
nincs a tarsolyában éppen semmilyen elkép-
zelés, őket jobban megviseli a biztonság 
átmeneti elvesztése. Vagy azért, mert vá-
ratlanul érte őket a munkahely elvesztése, és 
bénítóan hat rájuk e sokkhatás, vagy csak 
mert lojális alkalmazottként nem tekintettek 
kifelé, nem keresték a megoldásokat. így 
bár a sikeres önmenedzselésnek fontos 
ismérve, hogy mindig legyen az illetőnek 
valamilyen alternatívája a jövőre nézve, de 
ha nincs, az sem jelenti feltétlenül minden-
esetben azt, hogy nem rendelkezik efféle 
képességekkel. Tehát mondhatjuk ahány 
ember, szinte annyi magatartásforma ta-
pasztalható a munkanélkülivé válás hatásá-
ra, de azért jól körülhatárolható csoportokba 
sorolható ezek. Úgy is fogalmazhatnánk, 
vannak akik többé-kevésbé látják a megol-
dást helyzetükre, vannak akik nem. Az 
elképzeléssel rendelkezők némi átmeneti 
idő múlva általában meg is valósítják azt, 
azaz kikerülnek a munkanélküli állapotból. 
A többiek viszont hosszabb időn keresztül 
állás nélkül maradnak, nyilvántartott mun-
kanélküliként, ellátással vagy anélkül, 
jövedelempótló támogatottként, rendszeres 
szociális segélyezettként. Emellett számo-
san vannak ellátatlan, nem nyilvántartott 
munkanélküliek is. 

A nyilvántartott tartósan munkanélküliek 
számára, vagy éppen a tartósság kialakulá-
sának megelőzésére sokféle megoldást 
hozott létre a törvénykezés. Már a 80'-as 
években több támogatási forma állt rendel-
kezésre, ezek legismertebb változata az 
újrakezdők, pályakezdők vállalkozási köl-
csöne. Ezzel sok ezren indultak el az alkal-
mazotti világból a siker reményében az 
önállósulás irányába. Miután intézményese-
dett a foglalkoztatáspolitika, megnyílt a 
lehetősége a közhasznú foglalkoztatásnak, 
amely a nonprofit munkáltatók támogatási 
formája. A versenyszféra gazdálkodói szá-

mára a foglalkoztatás-bővítő támogatás 
jelenti a szélesebb körű lehetőséget. Az 
egyéneket a vállalkozóvá válás támogatásá-
val tudja a munkaügyi szervezet előnyösebb 
helyzetbe hozni. A mezőgazdaság átalaku-
lási időszakában emellett még a termőföld-
del rendelkező munkanélküliek segítése 
jelentette az agrárvállalkozások gyarapítá-
sát. A vállalkozási szándék emelésén túl 
azok anyagi megalapozottságát növeli az 
önfoglalkoztatási támogatás alkalmazása. 
Ugyancsak a munkanélküli személyekre 
vonatkozó támogatás a képzés költségeinek 
átvállalása. Az ilyen módon évente a kör-
zetünkben szakképesítést szerzett 250-350 
fő jelentősen formálja a térség képzettségi 
szintjét és szakmastruktúráját. Az egyéni 
életutak alakításában nagyon fontos a sze-
mélyes szerepvállalás, ehhez kapcsolódik az 
intenzív álláskeresés támogatása, amely a 
munkahely-felkutatás költségeihez járul 
hozzá. A beruházásokkal járó munkahely-
bővítéseket a munkahelyteremtő támogatá-
sokkal, igyekezett elősegíteni a foglalkoz-
tatáspolitika. 

E mellett a munkahely megszűnések mér-
séklését volt hivatott szolgálni a munka-
helymegőrzés támogatása. Ez utóbbi kettő 
ilyen formában már az idei évtől nem áll 
rendelkezésre. Helyette a Gazdasági Mi-
nisztérium létrehozta az aktív foglalkoztatá-
si célok támogatásával kapcsolatos pályázati 
rendszerét. A 90'-es évek közepén a pálya-
kezdők munkatapasztalat-szerzésének és 
foglalkoztatási támogatásának bevezetése a 
fiatalok munkanélküliségének csökkentésé-
vel tovább bővítette az aktív foglalkoztatási 
támogatások rendszerét. A tömeges munka-
nélküliség csökkenésével egyre jobban 
differenciálódott a munkanélküli rétegekkel 
történő foglalkozás. Ezt jelezte a megválto-
zott munkaképességűek foglalkoztatási 
támogatásainak megjelenése is, ahol az 
egyéni foglalkoztatási és a beruházás, fel-
újítás jellegű költségek támogatása is 
igénybe vehető. A hátrányos térségekben 
élők munkavállalási nehézségeit hivatottak 
mérsékelni a mobilitási támogatások, ame-
lyek az utazási, csoportos személyszállítási 
és a lakhatási költségek térítésével megte-
remtik á lehetőségét a más térségben történő 
munkavállalásnak. A rendszertelenebb vagy 
rövidebb idejű foglalkoztatások esetében a 
jövedelempótló támogatásban részesülők, 
ill. az abból kikerültek alkalmi munkavál-
lalói könyvvel történő foglalkoztatása utáni 
béljárulékok átvállalása szándékozik növel-
ni ezeknek a munkanélküli csoportoknak a 
munkavállalási esélyeit. Ugyancsak a mun-
kanélküliek foglalkoztatása után érvényesít-
hető az adótörvényekben meghatározott 
kedvezmény, amely a befizetett társadalom-
biztosítási járuléknak megfelelő mértékben 
csökkenti a munkáltatói költségeket. 

Vannak olyan támogatási formák, ame-
lyek nem közvetlenül a munkanélküliek 
foglalkoztatását célozzák. Az egészségügyi 
hozzájárulás támogatása a bevezetését 

követően két évig adott lehetőséget bizo-
nyos munkáltatói körök ilyen irányú költsé-
geinek mérséklésére. Nyilvánvalóan a fog-
lalkoztatási szint megtartása volt az első-
rendű szempont. Szintén a munkanélkülivé 
válás mérséklésére szolgál a csoportos 
létszámleépítések hátrányos következmé-
nyeinek enyhítését szolgáló, a 
munkábahelyezést elősegítő bizottságok 
tevékenységének finanszírozása. Célja, 
hogy a nagyobb mértékű elbocsátások 
következtében minél többen kerüljenek 
újabb foglalkoztatásba, anélkül hogy mun-
kanélkülivé válnának. A munkanélküliség-
gel kapcsolatos tevékenységekben mind 
több olyan feladat, embercsoport van, ami-
hez a munkaügyi szervezetnek nincs ele-
gendő kompetenciája, vagy kapacitása. 
Ezekben nyújt segítséget a közhasznú szer-
vezetek támogatása, ahol a munkaügyi 
szervezet olyan szolgáltatásokat vásárol 
meg külső szervezetektől, amelyek bevoná-
sával hatékonyabban tudja elérni bizonyos 
céljait. 

Nem tartoznak a közvetlen foglalkoztatási 
támogatások közébe, de jellegét tekintve 
annak elősegítését szolgálják a munkabérek 
kifizetési nehézségeit mérséklő formák, 
amelyek a Bérgarancia Alap, ill. a munka-
bér elmaradása miatti foglalkoztatási vál-
sághelyzetek kezelésére irányuló támogatás 
igénybevételét teszik lehetővé. A fentiek 
alapján látható, hogy az évek folyamán a 
foglalkoztatáspolitika sokféle támogatási 
formát alkalmazott, alkalmaz a foglalkoz-
tatási esélyek növelésére. Ezek egy része 
kérelmek, más részük pályázati kiírások 
alapján igényelhető általában a munkaügyi 
szervezetnél, de némelyek más szerveknél 
érhetők el. 

További jellemzője ezeknek a támogatási 
formáknak, hogy egy-egy adott helyzetre, 
csoportra vonatkozóan adnak lehetőséget az 
alkalmazásra. Ez sokszor azt is jelenti, hogy 
nem juthatnak hozzá olyan munkavállalók, 
munkáltatók, akik nem felelnek meg a 
szorosan meghatározott feltételeknek, vagy 
ha igen akkor viszont nem mindig hozzák 
meg az elvárható eredményeket. A foglal-
koztatási eszközök alkalmazásának tapasz-
talatai, az igények változása, a nemzetközi 
gyakorlatok arra indították a foglalkoztatás-
politikai szakembereket, hogy szélesebb 
körben felhasználható, az egyéni helyzetek-
re testre szabottabb támogatási eszközrend-
szert dolgozzanak ki. Ennek az idei évtől a 
jogszabályi háttere rendelkezésre áll. Ez a 
munkaerő-piaci programok támogatási 
rendszere. Itt tulajdonképpen arról van szó, 
hogy az adott kezelendő munkaerő-piaci 
szituációra un. programot kell kidolgozni, 
amelyben az eddigieknél sokkal szabadab-
ban, összetettebben, célirányosabban lehet 
alkalmazni a támogatási formákat. 

Hevesi Tóth Ferenc 
kirendeltség-vezető 
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TALLÓZÓ 
>yA képzettség eddig is a siker egyik legfontosabb tényezője 

volt, ám ez a jövőben még inkább így lesz." A magyar óvodá-
kat a világ legjobbjai között tartják számon, s még az általános 
iskolák is jól szerepelnek a nemzetközi összevetésben. Ugya-
nezt a középiskolákról, a középiskolai képzésről már csak nagy 
jóindulattal lehet elmondani, az egyetemek és főiskolák pedig 
nem állják ki a próbát. További részletek az Orbán-bébi esélyei 
c. összeállításban = Figyelő\ 44. szám. 25-28. p. 

Az Országgyűlés nem rég szavazott az adótörvények 2001-
2002-es módosításairól. Az adórendszer jövőre és 2002-ben 
nem változik lényegesen, ám a változásokkal jelentősen köny-
nyebbé válik a családok és a kisvállalkozások helyzete. A kö-
vetkező két évben ugyanakkor csökken az átlagos adóteher. 
További részletek az Adókedvezmények a gyermekes csalá-
doknak c. összeállításban = Magyar Nemzet, 2000. november 
8,14.p. 

A polgárok nagy többsége szerint itt van az ideje, az adórend-
szer radikális átalakulásának. A legtöbben egy a mainál sokkal 
egyszerűbb, átláthatóbb adórendszert szeretnének. A radikális 
átalakulás gondolata azonban azért is népszerű, mert a legtöbb-
ember véleménye szerint a magyar adórendszer igazságtalanul 
osztja szét a közterheket. Ezen közvélemény-kutatásról, mely 
az adózásról szól, részletesen az Adóügyeink c. írásban olvas-
hat = Marketing és menedzsment 2000/5 70-74. p. 

Számítógépet használni nem a legegyszerűbb feladat. A ke-
zeléshez szükséges ismeretek elsajátításában azonban maga a 
gép is nagy segítséget nyújthat használójának. A számítógép 
egyedülálló sokoldalúsága azonban azt is lehetővé teszi, hogy ő 
maga vezesse be a rejtelmekbe az elé telepedő felhasználót. 
Ehhez azonban megfelelő tartalmú programra van szükség. A 
gépesített segítségről, oktató CD-kről olvashat a Teszt Maga-
zin 2000.11. szám, 17-20. p. 

Divatba jött a ragyogó mosoly. Az ehhez szükséges hófehér 
fogsort nagyanyáink idején legfeljebb szódabikarbónával lehe-
tett „előállítani". Ma már sokféle fehérítő fogkrémet kínálnak. 
Szerencsére korszerű, berendezésekkel felszerelt fogászati ren-
delőkben várják a pácienseket. A bajok elkerüléséhez tulajdon-
képpen rendszeres és alapos fogmosás, valamint évi két fogá-
szati ellenőrzés szükséges. További részletek a Fogunk fehérje 
c. összeállításban = Teszt Magazin, 2000.11. szám. 29-30. p. 

Nehéz helyzetben vannak azok, akik iskoláik befejezése után 
érettségivel vagy friss diplomásként most tanulják a munka 
világának játékszabályait. Legelőször azt kell elsajátítaniuk, 
hogyan kell munkaszerződést kötni, ha el akarják kerülni a 
későbbi vitákat. Munkaviszony valójában akkor jön létre, mi-
kor a leendő munkavállaló és a munkáltató munkaszerződést 
köt, vagyis írásba foglalják megállapodásukat. Hogyan kössünk 
munkaszerződést? A becsomagolt jogtudás-völ részletesen 
olvashat a Teszt Magazin 2000. novemberi számában az 51. 
oldalon. 

Seccoavatás. Kőnig György festőművész seccóit avatták fel 
november 4-én a Szenttamás-Imremajor Almásy-kastélyban. A 
nyolcvan négyzetméteren elterülő száraz vakolatra festett szí-
nes képek elkészítéséhez öt évvel ezelőtt fogott hozzá az alko-
tó, akit a fiatal Imre herceget körülvevő misztikus legenda 
inspirált az alkotásra. Szent Imre és Szent Gellért megfestett 
életéről tudósít a Legendák a kápolna falain c. írás = Új Nép-
lap 2000. november 6. 3. p. 

Otthonteremtők figyelmébe 
Építkezni nem kis öröm, és aki egyszer végigcsinálta, az tudja, 

nem kis bosszúság. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezés 
megannyi buktatót rejt magában, s ebben az útvesztőben az ember 
könnyen lehet szenvedő kárvallottja önnön tájékozatlanságának. Az 
itt említendő cikk a buktatók elkerüléséhez szeretne segítséget 
nyújtani. A téma nagyon összetett, nem teszi lehetővé hogy a terve-
zéstől a beköltözésig minden részletre kiterjedő áttekintést adjon. A 
lényeges tudnivalók összefoglalása azonban segít eligazodni azok-
ban a kérdésekben, amelyekre a cikk nem tér ki részletesen. Töb-
bek között megtudhatja, melyek a legfontosabb építési jogszabá-
lyok, miért fontosak a helyi rendeletek, ki tervezhet,... Minderről 
részletesen olvashat Az építkezésről, - a tervezéstől a kivitelezésig 
= Házi Jogtanácsadó, 2000. október 3-29. p. 

Aki ingatlanát el akarja adni, annak elsősorban vevőt kell találnia. 
Ez könnyű akkor, ha ismerősök, barátok közül szeretné valaki az 
ingatlant megvenni. Ha a személyes ismeretség körében nem sike-
rül vevőt találni, akkor az eladó ingatlanközvetítőhöz fordul. Ezt 
célszerű gondosan megválasztani, megéri a fáradságot, hogy több 
ingatlanközvetítőnél érdeklődjön a feltételek felől, mert az egyes 
irodák színvonala és feltételrendszere között nagy különbségek 
lehetnek. Fordulhatunk ingatlanközvetítőhöz ingatlan vásárlás vagy 
csere esetén is. Tudnunk kell azonban, hogy mi tartozik az ingat-
lanközvetítés körébe, ki jogosult ingatlanközvetítésre, mi a teendő a 
külföldön kiállított okirat esetén. Ezekre és a témához kapcsolódó 
értékes információkra kap választ, ha elolvassa Az ingatlanközve-
títésről c. cikket a Házi Jogtanácsadó, 2000. október 41-49. p. 

Köztudomású, hogy bizonyos esetekben az építési munkát ható-
sági engedéllyel lehet megkezdeni, az ingatlant arra jogosult terve-
zővel meg kell terveztetni. Az építési engedélyhez a szükséges 
műszak terveket mellékletként kell benyújtani. Ugyanakkor az 
építési engedélyhez más jellegű, lényegében az építési tevékeny-
séggel érintett ingatlanjogi helyzetére, illetőleg az építtetőre vonat-
kozó okiratokat is csatolni kell. Ilyenek például az építési jogosult-
ság igazolására szolgáló különféle okiratok. Minderről részletesen 
olvashat a Mit jelent az építési jogosultság, azaz ki és milyen iga-
zolás birtokában foghat hozzá az építkezéshez = A mi otthonunk 
2000. 5. szám, 8-9. p. 

Az otthonteremtési programmal kapcsolatban a Miniszterelnöki 
Hivatal telefonos ügyfélszolgálatához számos kérdés érkezik. Az 
összeállításban a leggyakoribb kérdések közül válogattak a szer-
kesztők, hiszen a személyre szóló felvilágosításból, a kedvezmé-
nyek igénybevételi lehetőségeiről, a szükséges feltételekkel kap-
csolatos válaszokból sokan ráismernek saját helyzetükre, s ezzel 
talán segíthetnek az elindulásban. (A hivatal helyi tarifával hívható 
a 06-40-200-195-ös telefonszámon.) részletesen olvashat minderről 
a Szocpol, lakásépítési támogatás, lakáshitel a gyakorlatban = A 
mi otthonunk, 2000. 5. szám 12. p. 

Az otthonteremtési program február óta eltelt időszaka egyrészt 
elég hosszú a tapasztalatok összegzéséhez, másrészt a tél közeled-
tével lassan befejeződnek a már megkezdett építkezések. Itt az 
ideje tehát a jövő évi álmok, tervek körvonalazásának, körültekintő 
előkészítésének. Számos rossz tapasztalat alapján a cikk áttekinti, 
mi mindenre érdemes figyelni a hitelfelvétel előtt, milyen legyen a 
bankhoz benyújtott költségvetés, milyen személyi és műszaki fel-
tételeknek kell megfelelnünk ahhoz, hogy hozzá is juthassunk ah-
hoz a hitelhez, amire biztosan számítunk. További tudnivalók A hi-
telfelvétele előtt c. cikkben -Ami otthonunk 2000. 5. szám. 10. p. 

Polgár Lászlóné 
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KETTŐS ÜNNEP(LÉS) A RÉGI VÁROSHÁZÁN 
(folytatás az 1. oldalról) 
A K I T Ü N T E T E T T E K 

Törökszentmiklós Város Díszpol-
gára: LÁZÁR BARNA nyugalma-
zott iskolaigazgató. 

Lázár Barna 1912-ben született Karcagon, 
négy éves kora óta él Törökszent-
miklóson. Az elemi és polgári iskolát itt 
végezte, majd Egerben folytatta középis-
kolai tanulmányait, ahol kántortanítói 
oklevelet szerzett, később pedig Szegeden 
földrajz-rajz szakos tanári végzettséget. 
A diploma megszerzése után nem sikerült 
Törökszentmiklósra kerülnie, ezért a 
Tiszaroff-pusztagyendai iskolában töltött 
be négy évig helyettesi állást. 
1938-ban végre „haza kerülhetett". A 
Római Katolikus Iskolában tanított, 
emellett intenzíven bekapcsolódott a város 
kulturális és sportéletébe. 
1947-től az oktatás- illetve népművelés-
ügy ranglétráján egyre magasabbra jutott 
(körzeti iskolai felügyelő, megyei fel-
ügyelő, a megyei oktatási osztály helyet-
tes vezetője, majd népművelésügyi osz-
tályvezető). 
Munkája elismeréseként a Megyei 
Könyvtár igazgatói posztját is felajánlot-
ták neki, sőt a minisztériumba is hívták, 
de ő szűkebb hazájában kívánta kamatoz-
tatni, megszerzett tudását, szakmai ta-
pasztalatait. 
Tervei valóra váltásához megfelelő szín-
helyének ígérkezett az 1958-ban alakult 
Hunyadi úti Altalános Iskola. Az új iskola 
az ő irányítása révén hamarosan elismert 
lett a megyében, sőt országos viszonylat-
ban is. Lázár igazgató úr rengeteg tapasz-
talat birtokában fogott hozzá egy akkori-

ban valóban modell értékű, korszerű is-
kola megteremtéséhez. 
„Az elvem az volt - nyilatkozta most is az 
ünnepség utáni rövid beszélgetésünk 
során hogy ha követelni akarok, ahhoz 
meg kell teremtenem a feltételeket." A 
Hunyadi úti Általános Iskola mind mód-
szerei, mind felszereltsége terén példa 
értékű lett. Nemegyszer még az ideláto-
gató tanfelügyelőt is sikerült egy-egy 
újdonsággal meglepniük. 
Az iskola tanulói létszáma közel 900-ra 
gyarapodott, a nevelőtestület is magas 
szakmai színvonalú munkát végzett. A 
körülmények, a személyi feltételek tehát 
megteremtették az alapot a magas szintű 
oktatáshoz és neveléshez, aminek ered-
ményeként ma már több kiváló szakem-
ber, mérnök, pedagógus vallja, hogy itt 
szerezte meg a tudás alapját. Lázár Barna 
igazgató úr azonban nem elégedett meg 
ennyivel, a munkában fáradhatatlan volt. 
A tantestületnek további tapasztalatszerző, 
országjáró kirándulásokat szervezett, a 
város lakói részére pedig ismeretterjesztő 
előadásokat. 
A Magyar Pedagógiai Társaság tagjaként 
közreműködött a társaság helyi tagozatá-
nak megalakításában. 
Tagja volt a városi énekkarnak, de 
jónéhány társadalmi szervezet tagjaként is 
kultúra-közvetítő szerepet vállalt. 
Összegyűlt tudásanyagát, szakmai ta-
pasztalatait tanulmányokban is igyekezett 
átadni kollégáinak, több cikke, pedagógiai 
dolgozata is megjelent a szaklapokban. 
Pedagógiai és közéleti munkásságának 
elismeréseként az évek során több kitün-
tetést, díjat is kapott. 
1952-ben a Népköztársaság Érdemérem 
ezüst fokozatát vehette át, 1960-ban pedig 
Kiváló tanár kitüntetést. Közben az okta-
tásügy kiváló dolgozója lett. 
A pedagógusok körében még ma is ritka-
ságnak számító magas elismerést, a Kos-
suth-díjat (pontosabban annak III. foko-
zatát) 1963-ban kapta mintegy addigi 
munkájának sokoldalú tevékenységének 
megkoronázásaként. 
1973-ban bár nyugdíjba vonul, de még 
egy jó darabig írogat, és nem szakad meg 
a kapcsolata az iskolával, a nevelőtestü-
lettel, a gyerekekkel sem. 
Többéves ismeretterjesztő munkájáért és 
TIT tagságáért a TIT 1982-ben tisztelet-
beli tagjává nevezi ki. 
Lázár Barna időközben az arany majd a 
gyémánt diplomát is megkapta. 
88 évesen még ma is szellemileg friss, 
érdekli az olvasás mellett a zene és a 
sport. 
Mint annak idején a Kossuth-díj, ez a 
mostani városi kitüntetés is nagyon meg-
lepte és meghatotta. 

Pro Urbe díjasok 
NAGY KÁLMÁN 

1941-ben született Komáromban. A kö-
zépiskola elvégzése után tanítói oklevelet 
szerzett, majd később történelemtanári 
végzettséget. 
29 éve,̂  1971-ben költözött a városba 
családjával. Először az Altalános Iskolai 
Diákotthon igazgatóhelyettese lett. 1973-
tól szakfelügyelői megbízatást is kapott, a 
napközi otthonok és diákotthonok fel-
ügyeletét látta el. 1975-ben, tehát negyed-
százada nevezték ki a Bethlen úti Altalá-
nos Iskola és Diákotthon igazgatójának, s 
azóta is betölti ezt a tisztséget, élvezve 
munkatársai bizalmát. A város talán leg-
kevésbé irigyelt körzetében pedagógus-
ként dolgozni nem éppen könnyű feladat, 
vezetőként pedig még nehezebb. De Nagy 
Kálmán rendkívüli gyermekszeretettel, 
óriási empátiával, a pálya iránti nagy 
elkötelezettséggel, hivatástudattal végzi 
ezt a feladatot immár harmadik évtizede. 
Kollégái tisztelik, becsülik, diákjai úgy-
szintén, s a szakmában is elismert peda-
gógiai tekintély. 
A munkában fáradhatatlan, nyitott minden 
új módszerre, korszerűsítésre, amely a 
tanulók és nevelőtársai érdekeit szolgálja, 
a mindennapi oktató-nevelő munkát segíti, 
előbbre viszi. 
Nevéhez fűződik az iskolában az ének-
zene tagozat elindítása (1984), de több 
mint tíz éves múltra tekint vissza a tehet-
séggondozási program beindítása és az 
informatika oktatása is. 
Az új utak keresését bizonyítja még eze-
ken kívül a mozgásművészeti, illetve 
szakiskolai oktatás bevezetése. Ez a sok-
oldalú munka állandó készenlétet, nagy 
odafigyelést igényel, főként azért is, mert 
az iskola (kissé szétszórtan) tíz iskola 
egységben működve oldja meg ezeket a 
feladatokat. 
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A legutóbbi beruházások, fejlesztések: a 
tornaudvar, majd a közelmúltban átadott 
tornaterem építése is elsősorban az ő és 
közvetlen munkatársai érdeme. 
Az iskola megítélése, az itt folyó oktató-
nevelő munka elismerése az utóbbi évek-
ben sokat fejlődött. Köszönhető ez Nagy 
Kálmán igazgatónak, s az irányítása alatt 
dolgozó (évek óta szinte alig-alig változó) 
nevelőtestületnek. 
Városunk nevét is öregbítették azzal, hogy 
a megye más nagyvárosaiból (Szolnok, 
Jászberény, Kisújszállás, stb.) is jelent-
keztek és jártak tanulók a tehetségnevelő 
osztályokba, illetve az a tény, hogy az 
iskola tagja az Európai Tehetségkutató 
Társaságnak, s az országhatáron túl is 
ismert az itt folyó program. 
Nagy Kálmán igazgató, kutató, tanügyi 
tanácsos több művet publikált társszerző-
ként erről a tehetségnevelési kísérletről. 
1991-ben a törökszentmiklósi Reformá-
tus Egyházközség fenntartása alá kerülés-
sel megváltozott az iskola szellemisége, 
beindult a rendszeres hitoktatás is. 
Az említett új oktatási formáknak köszön-
hetően több tanulmányi és egyházi jellegű 
versenyen vesznek részt az iskola tanulói. 
A város életében más oldalról is szerepet 
játszott Nagy Kálmán. Társadalmi megbí-
zatása révén aktívan közreműködött a 
város fejlesztésében, konkrétan az autó-
busz-pályaudvar és a piaccsarnok építésé-
nek előkészítő munkálataiban. 
Felesége, lánya is pedagógusok. 

Nagy Kálmán 1983-ban Kiváló munkáért 
kitüntetésben részesült, tavaly pedig meg-
kapta a Megyei Közgyűlés által ala-pított 
Jász-Nagvkun Pedagógiai Díjat. 

SZABÓ ANTAL 

segítette a középiskolai és általános isko-
lai oktatást. 
Néhány évig szakfelügyelő és kollégiumi 
nevelő volt, tanított esti és levelező tago-
zaton is. 
Diákok ezreit oktatta, nevelte hazánk és 
városunk történetének megismerésével 
hazaszeretetre. 
Több mint 20 éve, 1979-től vezeti, kezeli 
a város helytörténeti gyűjteményét. 
Folytatva elődei munkáját gyűjti, kutatja a 
város történetéhez kapcsolódó tárgyi 
emlékeket, írásos dokumentumokat. Segíti 
és támogatja a helytörténeti jellegű tudo-
mányos munkát, a fiatal kutatók szakdol-
gozatainak, pályázatainak megírását. 
Sajátmaga is végez kutatómunkát, tanul-
mányai megyei és helyi kiadványokban, 
szakfolyóiratokban jelentek meg. Nagy 
része van abban, hogy öt évi szervező és 
kutatómunka eredményeként kiadásra 
kész a Tanulmányok Török-szentmiklós 
életéből c. hiánypótló mű, amely még az 
idén megjelenik. 
Az önálló, tágas épületben 1992 óta nyílik 
lehetőség a gyűjtött anyag bemutatására. 
Azóta folyamatosan megtekinthetők az 
itteni állandó és időszaki kiállítások, de a 
gyűjteményvezető lehetőséget biztosit 
műkedvelők, fiatal alkotók és művészek 
bemutatkozására, kulturális események, 
rendezvények tartására is. 
1994-től a Városi Könyvtárral még szoro-
sabb az együttműködés, közös az igazga-
tás. 
Szabó Antal érdeme, hogy a helytörténeti 
gyűjtemény új helyén teljesedhetett ki, s a 
helyi kulturális és tudományos élet fontos 
színterévé vált. 
A város lakói elismerik és támogatják 
Szabó Antal munkáját, amelyet a szakfel-
ügyelet is kiválóra minősített olyannyira, 
hogy az általa vezetett gyűjteményt a 
színvonalas és tartalmas tevékenység 
alapján múzeumi intézmény besorolásra 
javasolta. 

MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES 
A Városi Művelődési Központ csoportja-
ként működő együttes az idén ünnepelte 
(két jubileumi előadással) megalakulásá-
nak 25. évfordulóját. 

A közösség a Bercsényi Miklós Gimnázi-
um csoportjából alakult Tóth Sándor 
gimnáziumi tanár irányításával. Öt Jakab 
Zoltánné táncpedagógus követte, aki 
1987-ig volt az együttes vezetője. Mostani 
művészeti vezetői: Gaál András Örökös 
Aranysarkantyús Táncos és Szalavári 
Anna Mária, mindketten a Népművészet 
Iíjú Mesterei. 
A csoport jelenlegi összetételében több 
mint tíz éve működik. Tagjai általános és 
középiskolás diákok, felsőfokú oktatási 
intézményekben tanulók, valamint dolgo-
zó fiatalok. Az utánpótlás-nevelés a 
Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola mozgásművészeti tagozatán, illetve 
a Városi Művelődési Központ néptáncis-
kolájában történik. Az együttes zenei 
kíséretét a „Csendes" zenekar végzi évek 
óta Erdélyi Klára vezetésével, aki a Nép-
művészet Ifjú Mestere, s aki a Kodály 
Zoltán Zeneiskola népzenei tanszakán a 
zenészutánpótlás nevelését is irányítja. 
A Miklós Néptáncegvüttes fő feladatának 
a Kárpát-medencében élő népek zenei és 
tánchagyományának felkutatását, megis-
merését, megőrzését és korszerű színpadi 
feldolgozását, valamint a fiatalabb kor-
osztályok körében való népszerűsítését 
tekinti. 
Műsoranyagukban a rendkívül gazdag 
magyar néptánchagyomány mindig jelleg-
zetes dialektusa megtalálható a dunántú-
litól az alföldin át az erdélyiig. 
A városi rendezvények szinte állandó 
közreműködői, de lehetőségeikhez képest 
rendszeresen szerepelnek hazai fesztivá-
lokon is. Külföldön eddig Franciaország-
ban (1989, 1994), Romániában (1990), 
Lengyelországban (1992) és Belgiumban 
(1993) képviselték kis hazánkat. 
1991-ben két szólótáncosuk a legjobbak-
nak járó kitüntetést nyerte el az Országos 
Gyermek Szólótáncfesztiválon. Az 
együttes nem egy ma már elismert hivatá-
sos táncost nevelt; indított el e rendkívül-
szép, de ugyanakkor nehéz pályán. 
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk! 

F.K.L 
Fotó: Árvái J. 

Magyar nyelv és irodalom illetve történe-
lem szakos középiskolai tanárként (kisebb 
megszakítással) 1961-től nyugdíjazásáig 
tanított a Bercsényi Miklós Gimnázium-
ban. Nyugdíjazása után még közel tíz évig Szalavári Anna Mária és Gaál András veszi át a kitüntetést Kovács László alpolgármestertől 
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Kevesebb várakozás, gyorsabb ügyintézés - ígéri a fiókvezető 
Tavaly szeptemberben az OTP Bank vezetése központosította a lakossági hite-
lezési tevékenységeket. Ez azt jelentette, hogy az ügyfeleknek heti két nap -
hétfő és szerda - állt rendelkezésükre a hitelek igénybevételére, majd az anya-
got Szolnokon dolgozták fel és bírálták el, s ismét visszaküldték a helyi OTP-
be, ahol a hitel folyósítása meg is történt. Persze több napos átfutással és sor-
baállásokkal, olykor türelmetlenséggel is az ügyfelek részéről. November 1-vel 
visszaállt a régi rendszer - tudtuk meg Kóródi Béláné fiókvezetőtől, a vele 
folytatott beszélgetés kapcsán. 

— Ezek szerint nem vált be a centralizá-
ció? 
— Igen, az elképzelés nem váltotta be a 
reményeket. A hitelfolyósítás központo-
sítása a fiókokban lassabb ügyintézést, 
várakozást, sorbaállást eredményezett. 
A vezetés elképzelése az volt, hogy így 
kevesebb alkalmazottal is meg tudják 
oldani a feladatokat, miután még jelen-

tős informatikai hálózatot is kiépített a 
bank. Hozzá kell még tenni, hogy 2000. 
január 1-től sokkal szélesebb lett a szol-
gáltatási igény a lakosság részéről, to-
vábbá változtak a hitelezési feltételek is, 

amelyeket előre pontosan nem lehetett 
feltérképezni. Ilyen körülmények után a 
bank vezetése felülvizsgálta a korábbi 
döntését, és visszaállította az egy évvel 
ezelőtti állapotot. 
— Ez pontosan mit jelent? 
— Azt, hogy a két munkatárs visszake-
rült Szolnokról, s a hét minden munka-
napján a lakossági hiteligénylésekkel 
foglalkozik 
— Tehát nem kell annyit várakozni az 
ügyfélnek és jóval kevesebb lesz az 
átfutási idő? 
— Pontosan így van. Persze lesz egy 
hónap átállási idő, mert a folyamatban 
lévő ügyeket át kell venni, fel kell dol-
gozni: erre az időszakra még kéljük az 
ügyfeleink szíves türelmét. December-
ben már a korábban megszokott ütem-
ben fognak menni a dolgok. 
— Hány alkalmazottal dolgozik ma a 
helyi fiók? 
— Tizenkilenccel. 
— El tudják látni a feladatokat, alapul 
véve a jelentős ügyfél-felfutást? 
— Igen. Kezdetben - 1994-ben - 44 
fővel indultunk, s a számítógépes rend-
szer beléptetésével ma ennyi az optimá-
lis alkalmazotti létszám. Figyelembe 
kell venni, hogy kiépültek az ATM-ek, 
a POS terminálok s a kártyák. Ezek azt 

eredményezik, hogy az ügyfeleknek 
nem kell bejönni a bankba, egyéb mó-
don is lehetőségük van a gyors ügyinté-
zésekre. Nem is beszélve a további 
elektronikus banki szolgáltatásokról, 
mint az Internet, a telebank és a 
házibank. 
— Miért népszerű az OTP Bank? 
— Mert fennállása óta lakossági bank és 
piacvezető. Ma is keressük a lehetősé-
geket, hogy az ügyfeleinket továbbra is 
megtarthassuk: ezért helyeztünk el a 
kilenc, hozzánk tartozó településen 
bolti-terminálokat, ahol kártyával lehet 
vásárolni, ezért növeltük az ATM-ek 
számát, ezért vezettük be az A-, B- és 
újabban a C-hiteleket is. Ezekkel együtt 
— a lakossági bankok között - a legsta-
bilabb bank, s érdemes azt is tudni, 
hogy Közép-Európa legjobb bankja 
minősítéssel rendelkezünk immáron 
harmadik éve. 
— Mi az új a szolgáltatások között? 
— Mindenekelőtt az elektronikus banki 
szolgáltatások: telefonon keresztül lehet 
ügyleteket bonyolítani, folyószámlát 
lehet követni Interneten, ugyanígy ezen 
keresztül ügyleteket bonyolítani. 
— Ez az a bizonyos házi-bank? 
— Igen. Ahol van számítógép és Inter-
net hozzáférés, mindezeket a rendszeren 
keresztül le lehet bonyolítani és be sem 
kell járni a bankba. Szintén ez évben 
lépett be a C-hitel is, amely további 
lehetőségeket kínál az ügyfeleknek. 
— Köszönjük a tájékoztatást. 

(H. M.) 
Fotó: H. M. 

Alapítványi bál 
A Hunyadi úti Óvoda Süss fel nap alapítványa 

október 14-én tartotta hagyományos, őszi jóté-
konysági bálját. A szervezők ezennel is megköszönik 
a vállalatok, cégek, egyéni vállalkozók, szülők, 
nagyszülők és az óvoda dolgozóinak a támogatását. 
Adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak az 
óvodába járó gyermekek magasabb szintű szemé-
lyiségfejlesztéséhez. 

Ismételt köszönettel: az Óvoda dolgozói. 

H. M. 
Fotó: H. M. Áll a bál... 
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Szinte aüg van az évnek olyan napja, amikor ne emlékeznénk 
meg valamiről. Szokás azt mondani, hogy a társadalom lelki-
ismerete szólal meg, amikor kitüntetett figyelmet szentel egy-
egy csoportnak vagy jelenségnek. Immáron 3 éve november 
3-án a Magyar Tudomány Napját ünnepeljük. Miért éppen 
november 3-t ajánlotta az Akadémia a Magyar Tudomány 
Napjának? -Az 1825. évi országgyűlésen Széchenyi István 
ezen a napon tette meg azt a felajánlást, amely a Magyar 
Tudományos Akadémia megszületéséhez vezetett. Ezen a 
napon talált egymásra a magyar nemzet, a tudomány, a tör-
vényhozás és a mecenatúra az európai gondolkodás jegyében. 
Korunk feladata, hogy a tudomány megbecsülésével váltsa 
valóra Széchenyi álmát, amelyet a Naplójában így fogalma-
zott meg: „Boldog jövendő nemzedék! A miénknél nagyobb 
és általánosabb tudástok türelmesebbé, szelídebbé, eredmé-
nyesebbé és következésképp boldogabbá tesz majd bennete-
ket, mint mi vagyunk." 
Ezen a napon, a magyar államiság ezredik évében, a Magyar 
Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóját is 
ünnepeljük. Ünnepségek, díjátadások, megemlékezések, nyílt 
napok, rendkívüli múzeumlátogatási lehetőségek gazdagítot-
ták a Magyar Tudomány Napjának rendezvényeit. Ezen ren-
dezvények sorozatához kapcsolódott az Ipolyi Arnold Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény is, amikor tevékeny 
részt vállalt a Kisújszállási Városi Könyvtár, az Anyanyelv-
ápolók Kisújszállási Csoportja és a TIT Kisújszállási és Vá-
roskörnyéki Szervezet által meghirdetett MAGYAR 
TUDÓSOK című'vetélkedő helyi selejtezőjének lebonyolítá-
sában. A vetélkedőt a nagykun térség általános iskoláinak 6. 
osztályos tanulói és a 8 osztályos gimnáziumok azonos korú 
tanulói részére hirdették meg, valamint a középiskolás és 

szakmunkás tanulók 1-2. osztályosai részére. A három for-
dulóból álló vetélkedő feladatlapjait a könyvtárban vehették 
át a résztvevő diákok. 
A rendezvényen Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Kenderes, 
Kunhegyes és Törökszentmiklós települések diákjai vettek 
részt. 
Városunk valamennyi általános és középiskolája részt vett a 
vetélkedőn. A városi döntőn, amely október 20-án került 
lebonyolításra, az öt érdekeltiskolából 20 csapat mérte össze 
tudását. Legeredményesebben a Bethlen Gábor Református 
Tagozatos Altalános és Szakiskola és Kollégium 6. b osztá-
lyos csapata szerepelt. A „TUDORKÁK" - Wyszoczky An-
na, Várszegi Csaba, Fejes Zoltán - képviselték városunkat 
2000. október 26-án a kisújszállási döntőben. A résztvevő 
diákok méltó helytállását, felkészültségét misem bizonyítja 
jobban, hogy a népes mezőnyben a kimagasló második helyen 
végeztek. Gratulálunk a gyerekeknek, felkészítő tanáraiknak. 
További munkájukhoz sok sikert kívánunk E nemes vetélke-
dő a Magyar Tudomány Napja alkalmából szép sikerrel feje-
ződött be. Folytatása 2001-ben Törökszentmiklóson. A jövő 
évi rendezvényt az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár rendezi, 
reméljük hasonló sikerekkel. 

P. Lné 

ZENEI HÍREINK Hírek 
SAPARD-programról 

A Törőkszentmiklós és Térsége Együtt-
működési Társulás elkészítette a Statiszti-
kai Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfej-
lesztési Stratégiai Programját, amely befo-
gadást nyert a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztériumba. Az előző szá-
munkban közzétettük a pályázati felhívást, 
amely az EU-SAPARD-program kereté-
ben mintaprojektek megvalósításáról tájé-
koztatta olvasóinkat többek között a min-
taprojektekben való részvétel feltételeiről, 
a támogatható célokról* * A projektekre 
való jelentkezés határideje 2000 október 
30. volt. A kiírásra 74 pályázat éikezett A 
beérkezett pályázatok közül 8 pályamfi 
minőségileg ilL Témakörével nem felel 
meg az EU pályázati feltételeknek (pá. 
fenntarthatóság, 8-10 éves időtartamon 
belül nyereséges legyen,, ) 
66 pályázat november 15-ig felteijesztésre 
kerül a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Vidékfejlesztési prog-
ram főosztályára, (A tájékoztatót Sipos 
Zsigmond térségmenedzsertől kaptuk.) 

A Magyar Köztársaság kikiáltásának 11. és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 44. évfordulójának tiszteletére október 21-én este ünnepi hangversenyt 
adott a Szolnoki Kamarazenekar a Szentháromság Főplébániatemplomban, Bah 
József karnagy vezénylésével. 

Lassan már hagyománnyá válik, hogy ebben a szépen felújított templomban 
ilyen művészi élményben lehet részünk A Martfűi Városi Női Kar is egyre több-
ször vendégeskedik városunkban. 

A kiváló műsor összeállításban elsőként Händel: Vizizene című, húsztételes 
művéből hallottunk néhányat. A zeneszerző ezt egy vízi karneválra írta. 

Gluck: „Boldog lelkek tánca" fuvolára és vonós zenekarra készült. Pappné Fe-
kete Borbála fuvolaszólójával hangzott el. 

A „Stabat Mater Dolorosa" (Pergolesi) nem a boldog lélek szárnyalása, hanem 
az anyai fájdalom megfogalmazása, Krisztus kereszthalála miatt. De ezen a na-
pon, az '56-os áldozatok, a disszidáltak miatti anyai fájdalom emléke és a köze-
ledő Halottak napja alkalmából nagyon is időszerű volt. Előadta a Martűi Városi 
Női Kar, Bozorádi János karigazgató vezetésével. 

„Aase halála" következett Grieg: Peer Gynt című művéből, végül pedig Haydn 
Búcsúszimfóniája, ami mindig nagy siker, a korabeli történetismeretével együtt. 

Sokan választották ezt a szép hangversenyt a nap befejező programjaként, és 
vitték magukkal lelkükben az emlékét annak ellenére, hogy más szórakoztató 
rendezvény is volt aznap a városban. 

A Kossuth Rádió november 9-én „Zenélő városaink" című műsorában beszá-
molt a Szolnoki Kamarazenekar és a Martfűi Városi Női Kar egyre gyakoribb 
törökszentmiklósi és környékbeli szerepléseiről és interjút készített Bali József 
karnaggyal, a hangversenyekkel kapcsolatban. 

<P. L.) /Hajnal Jné/ 
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A „SZENT IMRE LEGENDA" ES"SZENT GELLÉRT ÉLETE" 
A KASTÉLYBAN 

A millenniumi események keretében 
Szenttamás-Imremajorban, a volt Almá-
sy-kastély Kápolnatermében november 
4-én ünnepélyes keretek között adták át 
König Róbert festőművész „Szent Imre 
legenda" és „Szent Gellért élete" című 
falfestményeit. A rendezvény díszven-
dége dr. Nemeskürty István Millenniumi 
Kormánybiztos volt. 

Minden település igyekszik ebben az 
évben valami maradandót teremteni. A 
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. 
Ezzel az alkotással, - amit Törökszent-
miklós Város Polgármesteri Hivatala is 
támogatott, - beírta nevét a város törté-
nelmébe. Dr. Kelemen Béla vezérigaz-
gató a vendégek köszöntése után külön 
is megköszönte a kormánybiztosnak a 
hivatala által nyújtott anyagi segítséget. 

Dr. Nemeskürty István Millenniumi Kor-
mánybiztos 

Dr. Nemeskürty István vázolta a Szent 
István, első királyunk halála után kirob-
bant trónviszályokat, mivel a trónörö-

kös. Imre herceg „vadkan" áldozata lett. 
Szent Lászlónak köszönhetjük, hogy 
nem merült feledésbe Szent István és 
családja. Ő avattatta szentté első kirá-
lyunkat, fiát: Imre herceget és nevelőjét: 
Gellért püspököt. Amikor Törökszent-
miklóson elhatározták, hogy König 
Róbert, kiváló képességű művész 
seccoival (száraz vakolatra festett színes 
képeivel) díszítik a kastély kápolnater-
mét, jól döntöttek Ha Európa gazdag 
polgárai nem ékesítették volna városun-
kat műalkotásokkal annak idején, akkor 
ma nem lenne, mit néznünk! Amikor 
egy-egy város vagy üzem létrehoz vala-
mi képzőművészeti alkotást, nagyon 
meg kell köszönni, hogy pénzt szántak 
rá, bár vannak, akik ezt feleslegesnek 
tartják. Régen azért készült annyi fal-
festmény, mert a templomok, kastélyok 
művészi képeivel meséltek az írástudat-
lan embereknek. 

Kereszténységünk 2000 éves jubileu-
mát ünnepeljük! Szent István helyesen 
ítélte meg a kereszténység felvételének 
szükségességét, de az nem igaz, hogy a 
magyar népet kényszerrel kellett a ke-
resztény hitre téríteni. Ezt a honfoglalás 
korából ránk maradt számtalan imádság 
is bizonyítja. 

Befejezésül a kormánybiztos köszönte 
a meghívást és kimondta azon kívánsá-
gát, hogy a XXI. század is teremjen 
nekünk Szent Istvánt, Imrét, Gellértet és 
szent uralkodókat. 

Dr. Augustin Blazovich O. S. B. be-
tegsége miatt levélben küldte köszönté-
sét Bécsből és sajnálatát fejezte ki, ami-

ért nem láthatja a művészi alkotásokat. 
Helyette dr. Laczkó Béla c. prépost és 
Lőrincz Krizosztom bencés szerzetes 
végezte el a felszentelést, a nyolc bol-
dogság evangéliumi szavait idézve. 

Szabó József nagytiszteletű úr Almásv 
Imre tetteit méltatta, amelyekkel bizto-
sította a betelepített reformátusok temp-
lomépítését és szabad vallásgyakorlását. 
Végül ő is áldást kért népünkre, életünk-
re. 
„ A képzőművész a vonalakkal, színek-
kel beszél", - kezdte mondandóját König 
Róbert, aki öt év alatt készítette el a ma 
felszentelt, hatalmas művet. Köszönetet 

ÁFÉSZ S Z O L G Á L T A T Á S O K 
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
A Törökszentmiklós és Vidéke AFESZ ipari részlegei 

az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja: 

Műszaki részegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

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

ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését 
és szerelését 

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

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

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

König Róbert festőművész, az alkotó 
mondott azért, hogy lehetőséget kapott 
rá. A mai napnak nagyon sok „részese" 
van. Az itt dolgozó emberek rendszere-
sen belátogattak hozzá, érdeklődtek a 
készülő képek felől... Ha csak pülanat-
nyi élményt kaptak is, már nem volt 
hiábavaló a találkozásuk! 

Ezután a művész röviden be-
mutatta az alkotást, magyarázta 
a képek jelentését és megkö-
szönte az avatást. 
A rendezvényen ifj. Jászai 
László színművész működött 
közre több költemény elmondá-
sával. Nagy Gáspár versét német 
nyelven is hallhattuk Molnár 
Judit tolmácsolásában, ill. an-
golul, Molnár Tibor előadásá-
ban. Ők mindketten a Bercsényi 
Miklós Gimnázium volt tanulói, 
akik dicséretesen oldották meg 
ezt a nem mindennapi feladatot. 
A Martfű Városi Női Kar sze-
replése nagyban emelte az ünnep 
fényét, vezetőjük Bozorádi Já-
nos karnagy volt. 

/Hajnal Jné/ 
Fotó: Árvái J. 
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„Ha isten velünk..." 
Bethlen Rapok Törökszentmiklóson 

Október 17-19-ig tartották a róla elne-
vezett református általános iskolában a 
kétévenként megrendezésre kerülő talál-
kozót. Az első két délutánon sportver-
senyek voltak. Kézilabda-bajnokságon 
mérték össze erejüket a 7. 8. osztályos 
fiú, ill. a lányok. 

19-én a tanulmányi versenyek nagy 
napja ünnepi istentisztelettel indult, 
amelyen Szabóné Csökmei Edit nagy-
tiszteletű asszony Bethlen Gábor alakját 
állította hallgatósága elé. A kiemelke-
dően magas műveltségű fejedelem igen 
nehéz körülményeket élt meg gyermek 
korában. 12 évesen árvaságra jutva, 
apródként került a királyi udvarba. 15 
éves, amikor már a király mellett harcol 
a török ellen, hazája szabadságáért. Jól 
beszélt latinul és görögül így korán 

vers és imádság az ő tiszteletét és haza-
szeretetünket volt hivatva erősíteni. 

Ezután Nagy Kálmán igazgató kö-
szöntötte a jelenlévőket, és örömét fe-
jezte ki, hogy együtt ünnepelhetjük 
iskolánk 280. születésnapját. 16 iskola 
jött el 487 tanulójával, hogy ismeretei-
ket bővítsék, és barátságukat elmélyít-
sék. (Két éve 15 iskola 485 tanulója 
mérte össze tudását.) A mai nap legfőbb 
értéke, hogy együtt lehetünk békesség-
ben, szeretetben. Tájékoztatást adott a 
további programokról és kiemelte, hogy 
egyenlő eséllyel indul ma itt mindenki. 
A feladatokat csak az összeállítók isme-
rik és a versenyzők neve is csak az 
eredményhirdetéskor derül ki. 

A programok megkezdése előtti per-
cekben alkalom nyílt egy rövid beszél-

mátus Általános Iskolából érkezett és a 
helytörténeti vetélkedő elnöke: 
— 1996-ban indult ez az iskola és alul-
ról építkezik. Kétszáznegyven beirt 
tanulónk van, nevelőtestületünk létszá-
ma tizenhét. Tagjai vagvunk a Megyei 
Tehetséggondozó Társaságnak. Két éve 
is itt voltunk A mai napra mi készítet-
tük a helytörténeti vetélkedő anyagát. 
Most negyvenkét tanulót hoztunk akik 
ebben a kategóriában nem indulnak. 
Eszenyi Balázs a hajdúböszörményi 
Baltazár Dezső Református Általános 
Iskola igazgatója, a református általános 
iskolák matematika szaktanácsadója. 
Zsűrielnök a matematika szekcióban és 
az alsós nyelvtan-helyesírásban: 
— Szintén alulról építkező iskolát ve-
zetek. Most a hatodik osztálynál tartunk. 

.4 Bethlen Napok vendég tanárai 

szerepet kapott a diplomáciai életben. 
Lelkét a Biblia erősítette, amit estenként 
a sátrában, gyertyafénynél olvasott. 

Később a törökkel szövetséget kötve, 
vele együtt szállt szembe az igazi ellen-
séggel. 33 évesen már Erdély fejedelme. 
Bőkezű mecénás, aki a tehetséges ifja-
kat a saját költségén taníttatta külföldi 
egyetemeken. 

Virágzó országot hagyott maga után. 
amikor 49 évesen befejezte szenvedé-
sekkel teli, értékes életét. Erős hitéről 
adott tanúbizonyságot utolsó üzenetével 
is. amit már csak leírva tudott továbbí-
tani népének és mindenkinek: "Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk?" 

61 költemény maradt fenn róla. Tetteit 
illetően Szent Istvánnal és Mátyás ki-
rállyal emlegethetjük egy sorban. 

Az. istentiszteletet rövid műsor követ-
te. amelyben a Bethlen Gáborról szóló 

getésre három vendég pedagógussal. 
Megkértem őket. hogy pár mondattal 
mutassák be iskolájukat és a versenyek-
kel kapcsolatos teendőiket. 

Sipos Kund Kötönyné, a nyíregyházi 
Jókai Mór Református Általános Iskola 
igazgatója, a versmondó kategória elnö-
ke: 
— Iskolánk nyolc évfolyamon, huszon-
hat tanulócsoporttal dolgozik. Hatszáz-
ötven tanulónkkal a város huszonhárom 
általános iskolájából - nagyság szerint -
az ötödik helyen állunk. Egyházi isko-
laként 1995 óta működünk. Kollégáim 
készítették el a földrajz, a német, angol 
és a nyelvhelyességi versenvekre a 
feladatokat és szintén a zsűriben foglal-
nak helyet. Tanulót nem hoztunk ma-
gunkkal. 

Földváriné Simon Ilona vezető szak-
tanácsadó a karcagi Nagykun Refor-

A prózamondó verseny 

kilencvenhét tanulónkat teljes szakosí-
tással tanítjuk. Kapcsolatunk példás úgy 
a város önkormányzatával, mint a 
szomszédos iskolával. A régi lányisko-
lát már visszakaptuk, két év múlva 
átadják a másikat is. egészen. Őszre 
tervezzük az egyházi óvoda beindítását. 
Nevelőim állították össze a nyelvtan és 
helyesírás verseny anyagát. 

Közben ..becsengettek" és meg-
kezdődött a munka. Az értékelés utáni 
eredményhirdetés folyamatosan történt. 
Minden versenyző tanuló kapott emlék-
oklevelet. ..Orendo et laborando" 
(Imádkozva és dolgozva) felirattal. 
1 l""-kor rövid műsor zárta a nap hiva-
talos részét, azután jöhetett a jól megér-
demelt pihenés és szórakozás. 

(Hajnal Jné) 
Fotó: Árvái J. 
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ÖSSZESÍTŐ a BETHLEN-NAPOKON elért helyezésekről 
Számítástechnika verseny: 
5. évfolyam: 
I. Hegedűs Péter Bercsényi M. Gimn. Törökszentmiklós 
II. Urbán Csaba Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
ül. Medgyessy Ádám Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
6. évfolyam: 
I. Szabó Ferenc Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
II. Hegedűs Péter Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
m. Ozsváth Réka Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Mesemondó verseny: 
1. évfolyam: 
1. Nagy Dénes 
II. Fekete Szabina 

III. Bárdos György 
2. évfolyam: 
I. Horváth Hajnalka 
II. Németh Pál 

III. Ratkai Imre 

Matematika verseny: 
3. évfolyam: 

Ref. Ált. Isk. Kisújszállás 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Kossuth L. Ált. Isk. Kunhegyes 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

I. Molnár Szandra 
I. Márton Csilla 
II. Gulyás Tibor 

II. Czakó István 
III. Ágoston Krisztina 
III. Bakos Ádám 
4. évfolyam: 
I. Mészáros Imre 

II. Englert Dávid 
III. Köteles Alexandra 

5. évfolyam: 
I. Juhász Péter 
II. Pál Tamás 
III. Nagy Sándor 

Nyelvtan-helyesírás: 
3. évfolyam: 
I. Sánta Adrienn 
II. Kocsis Zsófia 

III. Bódi Krisztina 

Kossuth L. Ált. Isk. Kunhegyes 
Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Felszab, úti Ált. Isk. Fegyvernek 
Ált. Isk. TiszarofT 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Ref. Ált. Isk. Mezőtúr 
Ált Isk. Tiszapüspöki 

Nyelvhelyességi verseny: 
5. évfolyam: 
I. Gugyel Adrienn Ált. Isk. Kétpó 
II. Nguyen Thi Hai Yen Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr, 

III. Szecsei Endre 
6. évfolyam: 
I. Patkós Lajos 
II. Szecsei Orsolya 

III. Szűcs Márta 

Prózamondó verseny : 
5. évfolyam: 
I. Gazsó Ákos 
I. Kertész Katinka 

II. Farkas Flóra 
III. Tóth Andrea 

Petőfi S- Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 
Felszabadulás úü Ált. Isk. Fegyvernek 

Versmondó verseny: 
7. évfolyam: 
I. -
II. Dankó Judit Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

III. Tordai Tímea Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 

7. évfolyam: 
I. Török Károly 
II. Varga Péter 

III. Molnár János 
8. évfolyam: 
I. Hegedűs Norbert 

II. Hendrik Zoltán 
III. Horváth Péter 

3. évfolyam: 
I. Kis Balázs 

II. Borbíró Rebeka 
III. Varga Zsófia 

4. évfolyam: 
I. Horváth György 

II. Lukács Pál 
III. Varga Ágnes 

6. évfolyam: 
I. Nagy Sándor 
I. Török István 
I. Csemány Balázs 
II. Fejes Zoltán 

III. Hoppál Attila 
7. évfolyam: 
I. Hendrik Attila 

II. Garancsi Gábor 
III. Murányi Ferenc 

8. évfolyam: 
I. Hendrik Zoltán 
II. Bazsó Gábor 

III. Szalai András 

4. évfolyam: 
I. Ádámi Lilla 

II. Jenei Szabolcs 
II. Nyíri Adrienn 
III. Vetési Renáta 

Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Ref. Ált. Isk. Mezőtúr 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált Isk. Törökszentmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 

Hunyadi M. Ált. Isk. Tmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Ált. Isk. TiszarofT 

Kossuth L. Ált. Isk. Kunhegyes 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Ált. Isk. Tiszapüspöki 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 

Ref. Ált. Isk. Mezőtúr 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bán Zs. Ref. Ált. Isk. Tiszafüred 
Ált. Isk. Kétpó 

7. évfolyam: 
I. Fejes Erika 

II. Kis Krisztina 
III. Kacsándi Tamás 

8. évfolyam: 
I. Komócsin Edina 

II. Polgár Zsuzsanna 
III. Oláh János 

6. évfolyam: 
I. 

II. Iványi Vera 
III. Bálint Edit 

8. évfolyam: 
I. Nyíri Nikoletta 

II. Fási Mónika 
III. Sarkadi Katalin 

Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 

Ált. Isk. Tiszaroff 
Bethlen G. Ref Ált. Isk. Tmiklós 
Karcagi Nagykun Ref Ált. Iskola 

Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 

Helytörténeti verseny (csapatverseny) 
I. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós (Karakas Kitti, B. Kiss Judit, Futás Gabriella) 

II. Szegedi Kis István Ref. Gimn. Mezőtúr (Harsányi Krisztina, Kállai Judit, Ágoston Fruzsina) 
III. Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós (Halmai Ágnes, Matykó Noémi, Kiss Péter) 
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Idegennyelvi verseny 
Angol 
5. évfolyam: 
I. Szűcs Anett 
II. Majtényi Zsolt 
ül. Nagy Renáta 
6. évfolyam: 
I. Wyszoczky Anna 
II. Szakáll Anetta 
ül. Kovács László 
7. évfolyam: 
I. Bana Péter 
II. Horváth Gábor 
III. Koltai Tamás 

Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Iskola 
Felszabadulás úti Ált. Isk. Fegyvernek 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 

8. évfolyam: 
I. Majtényi Ákos 
II. Papp Magdolna 
III. Bazsó Gábor 
Német: 
7. évfolyam: 
I. Póllai Döniz 
II. Kovács Nikoletta 
III. Farkas Bertalan 
8. évfolyam: 
I. Joó Petra 
II. Bognár Miklós 
III. Treznyák Péter 

Földrajz (csapatverseny): 
I. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós (Dóra Gábor, Majtényi Ákos, Polgár Anita) 
II. Ált. Isk. Tiszaroff (Borbély Éva, Nagy Kinga, Tasnádi Mónika) 
III. Ált. Isk. Tiszapüspöki (Tóvízi Lilla, Szászi Gergő, Lakatos Ádám) 

Bibliatörténet-mondó verseny különdíjasai: 
1. évfolyam: 
Major Máté 
Némety Pál 
2. évfolyam: 
Dér Alexandra 
Szilágyi Richárd 
3. évfolyam: 
Zabolai Enikő 
4. évfolyam: 
Balogh Bence 

Bethlen G. Ref. Alt. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Kossuth L. Ált. Isk. Kunhegyes 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

5. évfolyam: 
László Hedvig 
Borsi Anikó 
6. évfolyam: 
Nagy Sára 
Fejes Zoltán 
7. évfolyam: 
Csíder Nikolett 
8. évfolyam: 
Nagy Mónika 

Bethlen G. Ref. Alt. Isk. Tmiklós 
Szegedi K. I. Ref. Gimn. Mezőtúr 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Petőfi S. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Ált. Isk. Tiszatenyő 

Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Tmiklós 

Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk. 

Kossuth L. Ált. Isk. Kunhegyes 
Bethlen G. Ref. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 

Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk. 

Kézilabda bajnokság 
fiú 7-8. osztály IV korosztály; 
I. Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
II. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. és Szakisk. és Koll. Törökszentmiklós 
ÜL Szegedi Kis István Ref. Gimn. Szakközépisk. és Koll. Mezőtúr 
IV. Bercsényi Miklós Gimnázium Törökszentmiklós 

Leány 7-8. osztály IV korosztály: 
I. Kölcsey F. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
II. Hunyadi M. Ált. Isk. Törökszentmiklós 
3H. Bercsényi Miklós Gimnázium Törökszentmiklós 
IV. Szegedi K. I. Ref. Gimn. Szakközépisk. és Kollégium Mezőtúr 
V. Bethlen G. Ref. Ált. Isk. és Szakisk. és Koll. Törökszentmiklós 

Őszi rendezvények a mozgássérültek helyi csoportjánál 
A márciusi egészségügyi tájékoztató előadás sikeres fogadta-
tásán felbuzdulva októberben is előadásra hívta tagjait a 
Mozgássérültek Egyesületének törökszentmiklósi csoportja. 
Az október 2-ai program keretében Dr. ÁROK TERÉZIA, a 
szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet reuma-
tológus főorvosa beszélt a korunk népbetegségének számító 
magas vérnyomásról, továbbá a cukorbetegségről és a csont-
ritkulásról. A színesen, érdekesen, mindenki számára közért-
hetően előadott tájékoztatót nagy számú hallgatóság kísérte 
figyelemmel. A meghívást kapott nyugdíjas klub tagjaival 
együtt közel 80 fő lehetett részese a színvonalas előadásnak 
Az érdeklődők a részletkérdésekre is választ kaptak a főor-
vosnőtől, aki szívesen vállalta további ismeretteijesztő elő-
adások megtartását a csoport tagjait leginkább foglalkoztató 
témakörökben. 

Október 9-én NÁSZ MARGIT, a Mozgássérültek Egyesüle-
tének megyei elnöke volt a csoport vendége. 
A házasságkötő terem most egy kerek-asztal beszélgetés 
színhelyéül szolgált, amelynek témája az esélyegyenlőség 
volt. 
A találkozóra meghívást kaptak a város vezetői is, de Ladányi 
Istvánné csoportvezető szívesen látott volna még több a fo-
gyatékosok ügyét felkaroló támogatót és segíteni tudó sze-
mélyt is a rendezvényen. 

A résztvevők egy csoportja a dr. Arok Terézia október 2-ai előadását 
követő (kötetlen) beszélgetésen 

A csoportvezető ezúton is köszöni a programok szervezésé-
ben közreműködő Posta, az Info Törökszentmiklós és a Rádió 
Törökszentmiklós segítő hozzáállását. 

F. K. I. 
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Törökszentmiklós 
régen és ma 

(A régi fotókat az R. B. Egyesülettől kaptuk - mai fotók: H. M.) 

Életre keltett évek 
Nyugdíjasok megyei Ki Mit Tud? vetélkedője 

1988-ban indult útjára az a nagysikerű rendezvénysorozat, 
melyek az elmúlt hónap 14-én részesei lehettünk A rendez-
vénysorozat ötletgazdája, és hosszú évek óta szervezője immá-
ron kilencedik alkalommal Sülve Károly né a Művelődési Köz-
pont igazgatója. Megyénk nyugdíjasainak e nemes vetélkedőjét 
az induláskor öt éven keresztül évente megrendezték. 1992-től 
a szervezők döntése értelmében kétévente kerül megrendezésre 
e vetélkedő. Az idei, 2000. október 14-én megrendezett nyug-
díjas Ki Mit Tud?-ot a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont, a Nyugdíjasok Megyei Kulturális és Érdekvédelmi Egye-
sülete, valamint a Törökszentmiklósi Művelődési Központ 
kollektívája szervezte és bonyolította. A nagyszabású rendez-
vényen 67 műsorszámot élvezhettek a résztvevők. A rendez-
vényt Herbály Imre, térségünk országgyűlési képviselője nyi-
totta meg. Megnyitójában hangsúlyozta a nemzeti kultúra őrzé-
sének fontosságát, továbbadását. A nemzeti identitástudat az 
Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában különösen 
kiemelkedő szerepet kap. A hagyományőrző együttesek, a 
szólóénekesek, a versmondók vidám, családias hangulatot 
teremtettek. 

Kiemelkedően szerepelt az 
Almásy János Nyugdíjas klub 
(vezetője Szabó Andrásné) pro-
dukciójuk igazi lakodalmi han-
gulatot varázsolt a terembe. 
Munkájukat a zsűri nívódíjjal jutalmazta. 
Az estébe nyúló produkcióknak az autóbuszok, vonatok 
indulása vetett véget. A rendezvényen 20 település nyugdí-
jasai vettek részt, amely színvonalában messze meghaladta 
az előző években tapasztaltakat. Nemes gesztus részesei 
voltak a szervezők, hiszen a benevezett települések önkor-
mányzatai (80%-ban) felajánlásaikkal, díjak vásárlásával 
nagyban hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, a méltó 
jutalmazáshoz. Támogatta e nemes szándékot a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram Közreműködési Szakkollégiuma is. 
A megmérettetés 2002-ben folytatódik, amikor is tizedik 
alkalommal kerül megrendezésre városunkban a KI MIT 
TUD? 

Polgár Lné 
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Első látszerészi élményem: a direktorom kanesal volt 
(Beszélgetés Őz István optikussal) 

A Zeneiskola korábbi épületének egy földszinti helyiségében tavaly decembe-
re óta „üzemel" Őz István kisvállalkozó optikai szalonja. A régi - EGYMI-ben 
található üzletet már kinőtték, ami persze továbbra is fogadja a vásárlókat, 
megrendelőket Az üzlet kialakítása, berendezése valóban szalonszerű: az igé-
nyes belső, eleganciát sugároz az ide belépőnek. Imponáló a gazdag választék 
és a gyors, kultúrált kiszolgálás, valóban - településünk még néhány, hasonló 
egységével együtt - méltó városi rangunkhoz. 
— Hogy lesz valakiből látszerész? -
faggatom a tulajdonosú Oz Istvánt. 
— Jó tizenöt évvel ezelőtt - érettségik 
tájékán - nézegettem a különböző pros-
pektusokat, hogy melyek a hiány-
szakmák. mit is választhatnék kenyérke-
reső foglalkozásnak Aztán Majtényi 
Laci barátommal még Pestre is felmen-
tünk az akkori Országos Pályaválasztási 
Tanácsadóba, tájékozódni. Miután lát-
szerészből kevés volt az országban, ez 
után érdeklődtünk. Ott el is mondták, 
hogy itt és itt találjuk azt a vállalatot, 
ahol ilyen képzés folyik. Nyomban 
kocsiba ültünk és perceken belül az 
OFOTÉRT előtt voltunk. Lehetett úgy 
11 óra. A portás elmagyarázta, 
hogy melyik szobában, kit 
keressünk. Egy kétméteres 
ember fogadott - aki egyéb-
ként később az évfolyam 
felelőse lett akinek nyomban 
elmondtam a szándékomat. 
Bevitt egy terembe, ahol ücsö-
röghettek vagy harmincan. Azt 
is elmondtam, négy napja 
tudtam meg, hogy ilyen 
képzés is van Magyaror-
szágon. Tényleg nem tudtam 
róla, a családban még szemü-
veges sem volt. Kisvártatva be 
kellett mennem a direktorhoz, ahol meg 
is kaptam az első, máig is maradandó 
optikai élményemet: az igazgató úr 
kancsal volt. Rá még nem összefelé, 
hanem kétfelé álltak a szemtengelyei, 
így aztán bárhogy erőlködtem, nem 
tudtam a szemébe nézni. Kezembe 
nyomott egy papírt: töltsem ki, s jövőre 
adjam be - mondta. Közben felbáto-
rodtam, s megkérdeztem a direktor 
úrtól, nem lehetne-e most jelentkezni. Ő 
negyvenszeres túljelentkezésről beszélt, 
de támogatta az ötletemet. 
— Miből kellett felvételizni? 
— Fizikából és biológiából. Ez is a 
dolog pikantériája, ugyanis bioszból 
gyenge voltam, persze fizikából jól 
álltam a Bercsényiben. Mindezt egy 
leánnyal meg is beszéltük, miután ki-
jöttem az igazgató úrtól: én megcsiná-
lom a fizikát neki is, ő meg - mert 

bioszból 'Tej" volt - a másik felvételi 
tárgyat. így is történt. 
— Mi lett az eredmény? 
— Az, hogy a végén behívlak és meg-
kérdezték kérek-e kollégiumot. Mindjárt 
tudtam, hogy a dolog egyenesben van. 
— Hogy lehet valaki látszerészmester? 
— Mint más egyéb szakmában: vizsgát 
kell tenni, ahol igen komolyak a köve-
telmények. Feltétele természetesen az 
érettségi utáni két éves képzés, majd az 
azt követő - legalább két év utáni -
gyakorlat. Ekkor lehet mestervizsgát 
tenni. Én ezt 1993-ban szereztem meg. 
— Az üzlet belső tere elegáns. Kinek a 
műve? 

— Miután a kivitelezés is saját, a beren-
dezést, a kialakítást is mi találtuk ki. 
— Hogy fogadta a vevőkör? 
— Örömmel és elégedettséggel. Nem 
kell az emeletre járkálni - főleg az idő-
sebbeknek -, központban van, egyszerre 
több vevővel is tudunk foglalkozni, a 
vásárló - akár a legigényesebb is -
tetőtől-talpig megnézheti magát, hogy jó 
keretet vásárolt-e, stb. 
— Mit kínál ez a szalon? 
— Lencsék elkészítését, műanyag len-
csék színezését, komputeres szemvizs-
gálatot, ultrahangos tisztítást, UV-szűrő 
mérést, szemüvegápoló és kontaktlen-
cséhez szükséges ápoló szereket, külön-
böző kereteket és néhány optikai esz-
közt. 
— Mit érdemes tudni a komputeres 
szemvizsgálatról? 
— Azt, hogy egy saját tulajdonú beren-
dezéssel minden csütörtökön 16-18-ig 

egy ceglédi szemorvos rendel s a szol-
gáltatást igénybe vevő kap a szeméről 
egy teljes körű diagnózist, ami alapján a 
szemüvegét megrendelheti. 
— Mennyi a vizsgálat díja? 
— 1500 forint. 
— Milyen a szemüvegkeretek kínálata és 
ezek árfekvése ? 
— Bő a választék gyerekeknek, fiata-
labbak és idősebbek, hölgyek és férfiak 
számára egyaránt. A termékek 40%-a 
saját olasz import, tehát közvetlenül a 
gyártól szerzem be. Az árak szerintem 
nagyon szolidak: de inkább erről a vevő 
másutt is győződjön meg. 
— Kontaktlencse árusítás folyik? 
— Ez a jövő zenéje: ennek egészségügyi 
feltételei is vannak, amelyhez bővíteni 
szeretném egy helyiséggel a jelenlegi 
üzletet. Igény lenne rá a lakosság köré-
ből, de a hely kevés. 
— A munkák vállalásának határideje? 
— A legigényesebb is maximum két hét, 

de sokszor azonnal. 
— Mit szól a szakma a látens 
konkurenciához? 
— Hát igen, igazándiból nem 
is konkurencia. Az ember 
találkozik szemüvegek árusí-
tásával boltban, postán és 
még számtalan helyen. Szá-
munkra ez meglepő, hogy 
valahol olyan terméket adnak 
el dömping-áron, amiről nem 
tudják, hogy jó-e, vagy rossz? 
Mindenesetre az olcsó termék 
gyanús. Érthetetlen azért is, 
mert az optikusoktól a 
törvények sokféle megfelelést 

elvárnak, de ezektől az alkalmi elárusí-
tóhelyektől meg szinte semmit. Az még 
nem minden, hogy egy szemüveggel 
tudok olvasni: fontos a két szem távol-
sága, a lencsék szöge, és még sok más 
egyéb. Nem is beszélve, hogy közülük 
több nem is test-barát, tehát anyaguk 
allergiát okozhat. Hosszabb távon nem 
találom célszerűnek e szemüvegek 
használatát. Meglepő ez akkor is, ami-
kor ma már Magyarországon egyetemi 
szinten olyan szakembereket -
optometrikusokat - képeznek, akik a 
szakma további minőségemelését hiva-
tottak szolgálni, s közben meg dívik a 
dilettantizmus. Ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a szemüveg készítése is 
egészségügyi szolgáltatás. 
— Köszönjük a beszélgetést! 

(H.M.) 
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Jeles napok - ünnepi szokások 
Naptárunk 11. hónapja a régi római kalendáriumban a kilencedik volt, 
latin neve a November is azt jelenti kilencedik. Régi magyar neve Szent 
András hava, a csillagok állása szerint a Nyilas hava, meteorológiai 
megnevezése őszutó. 

November - Szent András hava 
November 1. - Mindenszentek napja 
- A naptárban a név szerint nem említett összes szentek emléknapja. 
- A sírok megtisztítása, feldíszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére. 
- A néphit szerint ezen az éjszakán hazalátogatnak a halottak, és miséz-
nek a templomban. 
November 2. - Halottak napja 
- A halottakra való emlékezés napja. E nap jellemzője a temetőbe járás, a 
sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás. 
November 11. - Szent Márton napja 
-Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje. Pannóniában 
született 
- Márton napi lúd (a következő év bősége reményében fogyasztották e 
napon), ugyanis "Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhe-
zik". 
- Időjósló nap: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, 

akkor karácsonykor vízben poroszkál." 
November 19. - Erzsébet napja 
- Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. 
- Időjósló nap: ha ezen a napon havazik, azt mondják „Erzsébet megrázta 
pendelyét". 
November 25. - Katalin napja 
- Szent Katalin a házasságra vágyó leányok védőszentje. 
- Félj és házasság jósló hiedelmek és praktikák fűződnek e naphoz, pl. 
katalinággal. 
- Időjósló nap: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. 
- A lakodalmak őszi időszakának befejező napja. 
November 30. - András napja 
- Szent András apostol emléknapja. 
- Házasság és félj jósló nap, ugyanis: „Aki böjtöl András napján, vőle-
gényt lát éjszakáján". 
- A disznóvágás és a disznótor hagyományos ideje. 

November 1, november 2. - Mindenszentek napja, Halot-
tak napja 
E két november elejei nap, a mindenszentek és a halottak napja a halot-
takra való emlékezés ünnepe. Szent András havának kezdeti jeles napjai 
- a mindenszentekkel összekapcsolódó halottak ünnepe, - a mi zaklatot-
tabb korunkban is a temetőkertek sírhantjai közé fordítják az élők töp-
rengő, fájdalmas emlékezetét. „Voltunk mint Ti, lesztek mint Mi: por és 
hamu..." - hirdeti sok helyütt a ravatalozók bejárata fölötti felirat, amely 
a legrégebb időkből ránk maradt, összefüggő magyar nyelvemlékünk, a 
Halotti Beszéd üzenetét tartalmazza. E figyelmeztetés alapgondolata a 
halottak napi gyertyák fényénél döbbent rá bennünket: Látjátok, feleim, 
mik vagyunk... De tulajdonképpen honnét is ered az eltávozottak iránti, 
külön ünnepben is megnyilatkozó, mélységes tiszteletünk. 
Keletkezése egyidős az emberrel. Rendszeresen megemlékeztek halotta-
ikról az indogermán törzsek, perzsák és az ókori görögök. A rómaiak 
Feralia ünnepein még a templomaikat is bezárták, és csak az elhunytakra 
gondoltak. Később a római katolikus egyház az előző korok hagyomá-
nyain szentesítette a clunyi kolostor kezdeményezését, és 989-ben Odilo 
apát elrendelte, hogy mindenszentek vecsernyéje után minden zárdában 
zsolozsmát végezzenek az összes halottért, és másnap, november 2-án a 
pap gyászmisét mondjon. 

Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az 
ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emléke-
zik meg. 
Az elmúlás, a halál gondolata jól beillik a termé-
szet nyújtotta keretbe, a késő őszi halottak napja a 
pihenni térő növényvilág hangulatába. A krizan-
tém, mint a múló év utolsó virága, szeretteink 
síqára költözik, és persze meggyújtjuk a gyertyát 
is, felekezeti hovatartozás nélkül, hogy az emlék-
láng pislákoló fénye még inkább az elhunyt alakja 
köré vonja gondolatainkat. 
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halot-
tak, ezért sok helyen az elhunyt családtagoknak is 
terítettek az asztalnál. Sokfelé alamizsna ontó nap 
is a mindenszentek. Kalácsot sütöttek, amit a te-
mető kapujában álló koldusoknak adtak. Sokfelé 
dologtiltó nap, illetve jósló nap is november 2-a, -
ha sok eső esik, sok felnőtt hal meg a következő 
évben. A budavári németek azt tudatták, hogyha 
halottak napján valaki virágot szakít a sírról, akkor 
azt elviszi a halott. Ilyenkor benépesülnek a te-
metők, s a virággal borított hantokat körülállják a 
távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a 
szülőföld. Az ünneplés, a gyász napjai ezek, ami-
kor a néma könnyektől a hangos zokogásig utat tör 
magának az emlékezés. A novemberi hideg 
csendben pedig mintha megelevenednének Ady 
Endre fájóan szép sorai: 

O hányszor kell sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk, 
Dobjuk el a tettető álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk. 

(Ady: Halottak napján) 

Márton napja - Márton lúdja 
Márton napját a téli évnegyed kezdetének tartot-
ták. „Itt vagyon az esztendő ama dátuma, midőn 
Szent Márton püspök egykoron az alacsony embe-
ri sárhajlékból felköltözött a magas menyekbe, s 
amikor itt a földön a jóízű must borrá változik..." 
Mátyás király krónikaírója, Túroczi János méltatta 
így november 11-t. Bod Péter erdélyi tudós 
eképpen méltatta 1757-ben Márton napját: 
„Matronalin... mikoron az emberek Sült Ludat 
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esznek, s újbort isznak hozzá." Mint e sorokból is ki sej lik, a magyarság 
áltat kedvelt szent kultusza, szerves kapcsolatban állt a népélet szokás-
rendjével. A legenda szerint - Szent Márton a ludak óljába bújt. hogy 
püspökké választása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtek-
helyét. Márton napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész 
évben ehessenek, ihassanak. A Szent Márton lúdja kifejezés arra utal, 
hogy e napon már le lehet vágni a tömött libát, mert „aki Márton napon 
libát nem eszik, egész éven át éhezik''. A liba csontjából az időjárásra 
jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha vi-
szont barna és rövid, akkor sáros. Egy kalendáriumi feljegyzés szerint: 
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben porosz-
kál.". 

András napja 
Nem tudni, a legendát szülte-é népünnepe, vagy legendája miatt lett a 
hónap apostola, mindenesetre senki sem illik nála jobban a tizenkettőből 
Nyilas havának első dekádjába, olyannyira, hogy eleinte a hónapot is 
róla nevezték el. 
Szent András a keleti egyház védőszentje, aki a hagyomány szerint átló-
san ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért az ilyen keresztet andráske-
resztnek nevezik. András nap házasságjósló nap. Ilyen jóslások pl. az 
ólomöntés, amik az öntvény formájából következtettek a jövendőbeli 
foglalkozására, vagy a gombócfőzés. A gombócba egy-egy férfi nevet 
rejtettek. Amelyik gombóc először jött fel a víz tetejére, olyan nevet 
visel majd az illető hölgy félje. András nap fordulat a naptárban is. A 
rákövetkező napon kezdődik a meteorológiai tél. Andrásnappal kezdődik 
az egyházi év, az advanttel kezdetét veszi a karácsonyt megelőző 4 hetes 
várakozási idő. 

Polgár Lászlóné 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak a kedves rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, ismerősök-
nek, akik Drága Fiunk ifj. Annus Károly búcsúztatásán 
részt vettek. Emlékhelyére virágot, koszorút helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték. 

az Annus család 

Helyesbítés! 
Előző számunkban a Rokkantak napjáról készült beszámolóban 
tévesen szerepelt a Polgármesteri Hivatal által adott 10 000 Ft-os 
támogatással kapcsolatban a következő mondat: 
„Ezt az összeget felajánlják a belvízkárosultaknak..." 
Helyesen a mondat így hangzik: 
„A tombolabevételből felajánlanak 10 000 Ft-ot a belvízkárosul-
taknak, ahogy azt korábban is tették." 
A tévedésért kérjük szíves elnézésüket! 

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

| Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. 
i Filmek, albumok, képkeretek, fényképezőgépek nagy választékban! 
I | Színes film kidolgozás lehetőség szerint 1 órán belül! 
í | Ajándék film vagy album! 

Kosztolányi Dezső 
Halotti beszéd 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 
De nincs már. 
Akár a föld. 
Jaj, összedőlt 
a kincstár. 

Okuljatok mindannyian e példán. 
Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 
Nézzétek e főt, ez összeomló, 
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 
mely a kimondhatatlan ködbe vész 
kővé meredve, 
mint egy ereklye, 
s rá ékírással van karcolva ritka, 
egyetlen életének ősi titka. 

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 
Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, 
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, 
mint, vízbe süllyedt templomok harangja 
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég: 
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék', 
vagy bort ivott és boldogan meredt a 
kezében égő, olcsó cigaretta 
füstjére, és futott, telefonált, 
és szőtte álmát, mint színes fonalt: 
a homlokán feltündökölt a jegy, 
hogy miihók közt az egyetlenegy. 

Keresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő nem. 
Többé soha 
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó, tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse. 

Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az az ember ottan a mesében 
Az élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt..." 
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt? 
S mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt..." 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra. 
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. 
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A hónap fotói 

Ez is egy muzeális hirdető, de nem „működik1 

(A szalagház 125. sz. épülete előtt) 
Táncoló betűk... (A Kossuth tér sarkán) 

Fotó: H. M. 

Temesvári Margit Csoda az ablakban 

Donászy Magda 
Őszutó 

Búcsúzik a tarka ősz. 
A rozsdamarta lomb 

a földre hull. A föld hideg, 
kemény, akár a csont. 

Agg ágakon a cinkepár 
fejét behúzva vár. 

Ki tudja, ki: hová repült 
a fény, a dal, a nyár? 

Hová repült a sok barát, 
madárka-ismerős? 

Ki tudja, mért, hová repült 
a nyár után az ősz? 

Hőembertalány 
A két vidám, bohókás hóember 
között, ha hiszed, ha nem 
nyolc különbséget fedezhetsz 
fel. Mik azok? 

- , Az a kislány, akiről most mesélni fogok, vala-
mikor réges-régen élt. Olyan régen, hogy róla-
tok akkor még csak álmodtak a szüleitek, mély, 
boldog álmokat szövögettek arról, hogy egy-
szer majd megszülettek. 
Fekete haja volt a kislánynak és csipkés kö-
ténykéje, és a világon a legjobban a cipőket 
szerette. Volt is két pár cipője. Egy fehér pán-
tos, kopogós sarkú, és egy fekete-fehér betétes, 
magas szárú lakkcipő. Ha ezt a lakkcipőt a 
lábára húzta, úgy érezte, hogy fölgyalogolhat 
velük egészen a csillagokig! Az az igazság, 
hogy volt még egy puha bélésű patentos hóci-
pője is, de ezt a hócipőt a kislány sehogy sem 
szívelhette. 
És a baj itt kezdődött. 
Abban az évben már novemberben lehullott a 
hó. Sűrű, puha pelyhekben szakadt vagy két 
napig megállás nélkül. S amikor már elállt a 
fehér zuhogás, megjött a fagy. Kemény lett a 
vizek teteje, az udvaron befagyott a tyúkok 

lábosa és a kacsaitató, s vastagra hízott a jég a 
városszéli kiöntéseken is. 
December ötödikét írt a naptár, a gyerekek - a 
cipőket oly bolondul szerető kislány is - már a 
Mikulást várták. Készítették a kiscsizmákat, 
fényesítették a bakancsokat, a kislány is a cipő-
jét tisztította. Mit gondoltok, melyik cipőjét 
akarta az ablakba tenni? Hát persze! A ked-
vencét, a fekete-fehér betétes, magas szárú 
lakkcipőt. Ebéd után éppen fényesítgette, ami-
kor a szomszédék két fia korcsolyával a vállán 
beállított. 
- Kimegyünk csúszkálni a kiöntésekhez. Sötéte-
désre visszajövünk! - mondták, és magukkal 
hívták a kislányt is. 
- Húzd fel a hócipődet! - szólt a kislányra a 
nagymamája -, nehogy átfázzál! 
De a kislány utálta a hócipőt, közülnézett, hogy 
hova rejthetné. A tükrös szekrény mögé dugta, 
ő maga meg észrevétlenül beleugrott a gyönyö-
rűen csillogó fekete-fehér betétes, magas szárú 

lakkcipőbe, és a fiúk után eredt. 
A kiöntéseken már ott csúszkált az utca összes 
gyereke. A korcsolyák szikrát vetettek a jégen, 
a bakancsok hosszú csúszkákon suhantak, és 
messze siklott a kislánnyal is a magas szárú 
lakkcipő. Már jó ideje csúszkáltak, amikor 
szürkülni kezdett. 
- Még kipróbálom a széleken, aztán hazame-
gyek - gondolta a kislány. Messze csúszott a 
többiektől, élvezettel futott neki a hosszú, sima 
jégnek. Hallotta, hogy kiabálnak utána: 
vigyázz!, de nem törődött senkivel. Nekiiramo-
dott, csúszott, csúszott, egyszer csak reccs! 
Térdig állt a jéghideg, posványos vízben. 
A gyerekek odaszaladtak, kihúzták a kabátujjá-
nál fogva, és a kislány csak akkor kezdett el 
sírni, amikor a csúffá tett fekete-fehér betétes, 
magas szárú lakkcipőt meglátta. Mit teszek az 
ablakba? Jaj, mit fog szólni a nagymama! 
Hazafelé jéggé fagytak a könnyek az arcán, és 
kopogósra dermedt a cipő a lábán. Odahaza 
még csend volt. A nagymama aludt. A kislány a 
jeges cipőket hirtelen ötlettel a sütőbe tette. Ha 
megszáradnak, újra kipucolom - gondolta. 
A hidegtől és az ijedségtől fáradtan leült egy 
fotelba, és elaludt. Késő este ébredt fel. A ma-
mája egy összesült, mocskosra aszalódott cipőt 
tartott a kezében. 
A kislány még sírni sem mert. 
Azon a Mikulás-estén ő volt az egyedüli gyerek, 
aki nem tehetett cipőt az ablakba. Szótlanul 
vacsoráztak, hüppögve itta a teáját, alig ment le 
falat a torkán. 
Aztán csöndben bement a szobába, és azt hitte, 
nem lát jól. Nem hitt a szemének! Az ablakban 
ott állt a szekrény mögé dugott hócipő, és teli 
volt almával, dióval, cukros kaláccsal és mó-
kusmogyoróval, amit a világon a legjobban 
szeretett. 
Másnap a hócipőben ment a jégre, és úgy érez-
te, ha akar, velük is fölgyalogolhat a csillagok-
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Az egészséges, szabályos, szép fehér 
fogsor növeli önbizalmunkat, vonzerőnket. 

Sokan hivatkoznak rosszfogaikra utalva, 
hogy örökölték, hogy adottság. Nem te-
hetnek a fiatal korban tönkrement fogak-
ról, hiszen ők rendszeresen mossák, sikál-
ják. Ugyanakkor rettegünk a fogorvostól, 
sokan csak végsőesetben fordulnak hozzá, 
mikor már legtöbbször menthetetlen a 
foguk. 
De valóban megteszünk-e mindent fogaink 
épségéért? Tudjuk-e egyáltalán mit tehe-
tünk értük? Ismeijük-e a helyes száj- és 
fogápolást? 
A leggyakoribb betegségek közé tartozik a 
fogszuvasodás. Születésünkkor szerveze-
tünkben még nincsenek az úgynevezett 
„fogrontó" baktériumok. Hogyan kerülnek 
ezek a kórokozók legtöbbször szerveze-
tünkbe, gyermekeink szervezetébe? Talán 
nem is gondolják, hogy amikor a szülők 
lenyalják a cumit, kiskanalat, amit aztán 
gyermekük szájába dugnak, akkor telep-
szenek meg az első kórokozók. így aztán 
az első kibúvó tejfogakon kialakul az a 
lepedék, mely melegágya a fent említett 
baktériumoknak 
És bár szervezetünk legkeményebb anyaga 
a fogzománc, minél több cukrot tartalmaz 

Fogas kérdések 
táplálékunk, annál könnyebben támad-
ják meg a kórokozók. 
Azért ne keseredjenek el az édesszájú-
ak, az édességről nem kell teljesen 
lemondani. Ma már rengeteg olyan 
csoki, cukorka, rágógumi, üdítő, sőt 
sütemény és fagyi közül válogathatunk, 
mely mesterséges édesítőszerrel ké-
szült. Ezeknek a termékeknek az édes-
ségtartalmát a baktériumok nem tudják 
savvá alakítani. Ha azonban az ilyen 
finomságokat nem tudjuk megszokni 
vagy nem tudunk a hagyományos nya-
lánkságokról lemondani, nassolás után 
minél hamarabb mossuk meg fogunkat! 
Az sem mindegy mit eszünk. Vannak 
olyan táplálékok, melyek nélkülözhe-
tetlenek ahhoz, hogy fogunk egészséges 
maradjon. Például a sajtok, joghurtok, 
melyek kalciumban a leggazdagabbak. 
Ám ahhoz, hogy a kalcium beépülhes-
sen, szükséges a D vitamin is, ami leg-
nagyobb mennyiségben a tengeri halak-
ban található meg. 
Sokszor halljuk, hogy fontos a fluor is. 
Ezzel őrizhetjük meg a fogzománc 
keménységét. Ez az ásványi anyag is a 
halakban és az ásványvízben fordul elő. 

Fontos a fogak épsége, esztétikuma 
szempontjából a fogsor szabályossága 
is. Nem szép látvány, és nem kelle-
mes érzés az egymásra nőtt vagy 
túlságosan előreálló fogsor. Ha a 
fogak vagy az állcsontok szabálytala-
nul állnak. A hibákat korrigálni lehet 
születéstől felnőttkorig. Általában 8 
éves kor táján kezdik a fogszabályo-
zást. Minél később kezdődik el a 
korrigálás, a kezelés ideje annál to-
vább tart. 
Ma a társadalombiztosítás 16 éves 
korig téríti a fogszabályozás költsé-
geit. 

Érdekességek: 
Manapság sokat hallunk a borok 
előnyéről, áldásos hatásáról a szerve-
zetre. De a borkedvelők között többen 
vannak, akiknek érzékeny a foga. Ez 
nem véletlen, hiszen a finom nedűben 
található savak rongálják a fogzo-
máncot. Ezért a borivók számára 
különösen fontos, hogy naponta le-
galább kétszer mossanak fogat. 

(V. M.) 

Vegyes egytál 
Hozzávalók: 40 dkg darált hús, 1 üveg konzerv zöldbor-
só, 3 szál sárgarépa, 50 dkg burgonya, 3dkg vaj, 2 tojás, 
2 dl tej, 3 dkg liszt, 6ek. olaj, só, őrölt bors. 
Elkészítés: A megmosott burgonyát héjában megfőzzük, 
meghámozzuk, és karikára vágjuk. A megtisztított, csí-
kokra vágott sárgarépát sós vízben puhára pároljuk, majd 
leszűijük. A darált húst, meg a levétől lecsurgatott zöld-
borsót külön-külön, két-két ek. olajban megpároljuk. Egy 
tűzálló tálat kikenünk a maradék olajjal, majd soronként 
lerakjuk a burgonyát, a darált húst, a zöldborsót meg a 
sárgarépát. A rétegek közé egy kevés sót, meg ízlés sze-
rint őrölt borsot szórunk Végül a vajból meg a lisztből 
világos rántást készítünk, felengedjük tejjel és állandóan 
kevergetve sűrű mártássá főzzük, majd levesszük a tűzről 
és belekeverjük az egész tojásokat. A tojásos mártással 
meglocsoljuk a rakott húst, és forró sütőbe tolva addig 
sütjük, amíg a teteje megpirul. Savanyúsággal tálaljuk. 

Matrózhús 
Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb, 1 fej vöröshagyma, 2ek. liszt, 1 dl 
olaj, 2ek. mustár, só, őrölt bors, l mokkáskanálnyi majoránna, 
Köretnek: 20 dkg rizs, 1 ek. Vegeta. 
Elkészítés: A megmosott húst vékony csíkokra vágjuk, és a lisztben 
megforgatva, az olajban kisütjük, majd szűrőlapáttal kiszedjük és 
félretesszük. A visszamaradt zsiradékban üvegesre pirítjuk a megtisz-
tított, apróra vágott hagymát, hozzáadjuk a félretett húst, sóval, őrölt 
borssal meg majoránnával fűszerezzük, és egy kevés vizet alá öntve 
félpuhára pároljuk. Végül hozzáadjuk a mustárt, és a vizet pótolva a 
húst teljesen puhára pároljuk. Vegetával ízesített párolt rizzsel tálal-
juk. 

Gyümölcsös szelet 
Hozzávalók (20 szelethez): 
- a tésztához: 50 dkg liszt, 10 dkg cukor, 2,5 dl tej, 5 
dkg élesztő, 7-8 dkg vaj, 1 tojás. 
- a tetejére: Vi doboz őszibarackkonzerv, 1 kis doboz 
ananászkonzerv, 20 dkg vaj, 20 dkg cukor, 20dkg 
szálasra vágott mandula, 4 ek. áfonyadzsem, 4 ek. tej. 
Elkészítés: Az élesztőt feloldjuk a langyos tejben. A 
lisztet elkeveijük a cukorral, majd hozzáadjuk az 
élesztős tejet, az olvasztott vajat és a tojást. Sima 
tésztává dolgozzuk, és meleg helyen kb. 20 percig 
kelesztjük. 
A konzervgyümölcsöket lecsöpögtetjük, az ősziba-
rackot négyfelé, az ananászt nagyon apró darabokra 
vágjuk. Az olvasztott vajjal összekeverjük a tejet, a 
cukrot és a mandulát. Gyenge tűzön kb. 3 percig 
főzzük, kissé kihűtjük, majd hozzákeverjük az ana-
nászt. A tésztát kinyújtjuk, tepsibe simítjuk, kirakjuk 
az őszibarackokkal, majd ismét 20 percig kelesztjük 
Ráöntjük az ananászos-mandulás folyadékot, és áfo-
nyadzsemmel díszítjük Előmelegített sütőben 200 
fokon (3-as fokozaton) 20 percig sütjük. 
Lapunk következő számában szokásomhoz híven 
ünnepi receptekkel jelentkezek karácsonyra, és tippet 
adok, hogy mi kerüljön a szilveszteri svédasztalra. 
Mindezek mellett bármely korosztály számára fo-
gyasztható - garantált alkoholmentes - koktél re-
ceptjét is olvashatják. 

Kiss Zoltán 
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Október 10-én a Tulipán presszó elől egy 
100 ezer forint értékű láncfűrészt lopott el 
egy ismeretlen elkövető. A tulajdonos a 
kerékpár csomagtartóján hagyta az értékes 
gépet, míg ő betért a presszóba. 

Az elmúlt hónap több gépkocsi feltörése 
azt jelzi, hogy a tulajdonosok elővigyá-
zatlanok: a járművekben hagyott értéktár-
gyak ugyanis elsőszámú célpontot jelente-
nek a tolvajok számára, 
így október 14-én délután egy helyi lakos 
jelentette be, hogy a Kossuth Lajos út 38 
szám előtt parkírozó tehergépkocsijából 
ismeretlen tettes elvitte a pénztárcáját a 
benne lévő iratokkal együtt. Sajnos a tulaj-
donos - miközben bement az Éden 
Marketbe vásárolni - a járművét nyitva 
hagyta. A gyors nyomozás pusztán két, 
gyanúsan viselkedő férfiig jutott el, de 
bizonyítékokat nem tudott felderíteni. 
Október 20-án a város egyik benzinkútján 
tankolt egy külföldi állampolgár: miután 
befejezte az üzemanyag vételt, bement 
fizetni és szólt társainak, hogy indulhat-
nak. Közben sajnos a gépjárművét nem 
zárta le, s ismeretlen elkövető „kiemelte" 
az autóstáskát, tartalmával együtt. Azon 
túl, hogy 176 ezer forint készpénznek 
nyoma veszett, a táskában lévő személyes 

Rendőrségi hírek 
iratokat is ellopta a tettes. A nyomozás 
nem vezetett eredményre. 

4" 
október 17-én a Szent László utcából 
jelentették, hogy az egyik házba két isme-
retlen férfi és egy nő csengetett be azzal az 
ürüggyel, hogy az elmaradt villanyszámlát 
egyenlítse ki a lakó. A jóhiszemű tulajdo-
nos átment a szomszédba pénzt kölcsö-
nözni: mire visszatért, a „vendégek sehol 
nem voltak, rá még a szekrényben tartott 
pénztárcáját is elvitték, a benne lévő 3 ezer 
forinttal együtt. 

I 
Október 23-án a Bartahalom dűlőben lévő 
büfébe törtek be ismeretlenek, ahonnan 
használati tárgyakat vittek el. A betörők 
feltehetően álkulcs segítségével jutottak be 
az épületbe. 

* 
Ugyanezen a napon a Kossuth és a Hunya-
di út kereszteződésében személyi sérülés-
sel járó közlekedési baleset történt: a vizs-
gálat megállapította, hogy a vétkes az a 
helyi lakos volt, aki gépjárművét figyel-
metlenül vezette a 4-es főútvonalon, s 
nekiütközött a jelzéssel, szabályosan balra 
kanyarodni szándékozó ugyancsak török-
szentmiklósi illetékességű férfi gépkocsi-
jának. A vétlen vezető nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A két 

személygépkocsiban 350ezer forint kár 
keletkezett. 

* 
November 4-én a Tavasz Abc-ben egy 
jászladányi hölgyet füleltek le az eladók, 
miközben 15 ezer forint értékű kozmetikai 
árúval szándékozott távozni - fizetés nél-
kül. A tolvajt visszatartva, a rendőrség 
„elszámoltatta" az illetőt, amikor is az 
előzőekre fény derült. 

* 
TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2001 január 1-től a gépjárművekkel kap-
csolatos ügyintézés a Polgármesteri Hiva-
tal Okmányirodájához kerül átadásra. 
Az anyagok, okmányok előkészítése és 
átadása miatt 2000 november 27-től az 
ügyfélfogadási időt - a megyében egysé-
gesen - csökkentettük, 
Az új ügyfélfogadási idő: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7~-12~ 
szerda: ügyfélfogadás nincs, 
Ügyintézésük során az új időpontokat 
szíveskedjenek figyelembe venni. 

Rendőrkapitányság Törökszentmiklós 

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

Drog no! 
November 3-8 között a Városi Rendőrkapitányság 

épületében vándorkiállítást láthattak az érdeklődők, mely 
meghökkentően és megrázóan mutatta be - zömmel a 
fotóművészet eszközeivel - a kábítószer-fogyasztás 
tragikus következményeit. A kiállítást az ORFK 
bocsátotta útjára. A rendelkezésre álló szűk időkeret 
ellenére sokan - zömmel a tanintézetek fiataljai, például a 
Kölcseyből, a Petőfiből, a Tiszapüspöki Általános 
Iskolából és a Gimnáziumból - tekintették meg az 
anyagot, szervezett formában. Amúgy kár, hogy 3-4 napra 
nem jutott el az egyes iskolákhoz: ugyanis mondanivalója 
valószínű sokkal több, mint egy hasonló témájú 
előadásnak 

Reprodukciók a kiállítás anyagából Fotó: H. M. 
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SPORT 
FÁY KUPA 2000 

Már többéves múltra tekint vissza az a kis-
pályás labdarugó bajnokság, amelyet őszön-
ként rendeznek meg a Fáy sportpályán. 
Az idei focitornára nyolc csapat nevezett, de 
a több héten át tartó megmérettetést végül 
két csapat vállalta. 
A mérkőzéseket Veres Sándor és Gácsi 
Lajos játékvezetők irányították. 
A pénteki fordulók egy-egy alkalommal a 
torna aktív résztvevői mellett népes szurko-
lótábort is vonzottak, bizonyítva azt, hegy 
igény van a mozgásra, a tömegsportra, s a 
meccsek utáni baráti beszélgetésre. 
Fehér László képviselő, a FÁY KUPA fő-
szervezője örömmel újságolta, hogy ez a 
focitorna egyre népszerűbb, a játszó csapa-
tok az egész város területéről szerveződnek 
— tehát nem csak a kerület fiataljait és „öre-
gebbjei"-t mozgatják meg -, s a 
város vezetői közül egyre többen 
támogatják ezt a sportrendez-
vényt. 
így a mostanit név szerint Bakk 
Zoltán polgármester, Elekes Zol-
tán, H. Tóth László alpolgár-
mesterek, Váradi Lászlóné, 
Sántha Albert, Serfőző István 
képviselők, Sziráki Imre, 
ÁFÉSZ-elnök, valamint Németh 
József, a NED WORKS 
igazgatója. Az ő anyagi hozzájá-
rulásuk révén minden résztvevő 
csapat ajándékot is kapott az 
október 14-én zajlott utolsó 
fordulóval egybekötött VÁROSI 
eredményhirdetésen, ahol a 
díjakat és a kupát Bakk Zoltán polgármester 
és Váradi Lászlóné ifjúsági és sporttanács-
nok adtak át. 
Az idei bajnokság végeredménye: 
I. Szállítók 12 ponttal 

II. Öregfiúk 9 ponttal 
III. ÁFÉSZ 7 ponttal 

IV. NEDWORKS 6 ponttal 
V. SB '99 6 ponttal 
VI. „Gulyás" 6 ponttal 
VII. „Zöld Sas" 2 ponttal 
A záróeseményt közös ebéd és beszélgetés 
követte, amely módot adott a tornán résztve-
vő csapatoknak az önértékelésre, a mérkőzé-
sek egy-egy emlékezetes pillanatának felidé-
zésére. 
A versenyben kuriózumnak számító női 
csapat vezetőjét, Kulcsár Ilonát meginvitál-
tam egy kis csevelyre. 
— Kifejezetten erre az alkalomra állt össze a 
csapatotok, vagy már korábban is játszotta-
tok együtt? 
— A Millennium Kupa elnevezésű városi 
kispályás labdarúgótornán már részt vettünk 
a nyáron, de az indulásunk története nem 
éppen hétköznapi. 
A meghirdetésre eredetileg a baráti körünk-
ből szerveződött férficsapatot szerettük 
volna nevezni, de kiderült, hogy igazolt 

játékos nem vehet részt a versenyen. Ekkor 
jött az ötlet, hogy talán mi lányok is próbál-
kozhatnánk. 
Leadtuk a nevezést, de persze nem árultuk el 
(bár nem is kérdezte senki), hogy a Zöld Sas 
név mögött tulajdonképpen egy női csapat 
rejtőzik. (A csapat „névadója" valójában, 
azaz „intézmény", ahol Ilona vállalkozóként 
dolgozik - a szerk. megjegyzése.) 
Amikor az első mérkőzésen megjelentünk 
apályán a fiúktól kölcsönkért egyenmezbe 
öltözve, finoman szólva nem kis meglepetést 
okoztunk a szervezőknek, s leendő ellenfe-
leinknek. Voltak, akik nem is akartak elle-
nünk kiállni. 
— Ott hogyan végeztetek? 
— Végül is nyolc csapatból a hatodikok 
lettünk, de őszintén szólva ez az eredménv 

SPORTPÁLYA MILLENNIUM KUPA 2000. 

kicsit az ellenfeleknek is köszönhető. 
— Ez a „siker" gondolom arra ösztönzött 
benneteket, hogy talán más versenyeken is 
bátran induljatok. Mégis kikből verbuváló-
dott a csapatotok? Valamilyen szinten csak 
kötődhettek a sporthoz, vagy nem jól gon-
dolom? 
— Néhányan kézilabdáztunk ugyan, vannak 
akik tanulóként ma is játszogatnak, de a mi 
elég változó összetételű, 14 évestől 30 éves 
korú diákból, főiskolásból, dolgozóból álló 
csapatunk nem igazán ismeri még a futball 
játékszabályait. A pályán bizony ebben sok 
segítséget kaptunk a játékvezetőktől, akik 
nem csak fújták a sípot, de magyarázták is, 
hogy mit kell tennünk az adott helyzetben. 
— Milyen volt számotokra ez a mostani 
bajnokság? 
— Nem fogadták kitörő örömmel a jelentke-
zésünket, sőt sokáig kétséges is volt a rész-
vételünk a szervezők ellenvéleménye miatt. 
Aztán mégiscsak játszhattunk, s bár a lét-
számot illetően a péntekenkénti kiállás 
olykor gondot okozott, de annyival köny-
nyebb volt, hogy itt alkalmanként csak egy 
meccset kellett lejátszanunk, míg a nyáron 
egymást követően három mérkőzésen kellett 
helytállni. 

— Igaz, hogy egyszer még egy anyuka is 
kényszerült beállni a hiányos csapatba? 
— Igen, ez az utolsó fordulóban történt, 
aminek a 8. csapat korábbi visszalépése 
miatt számunkra igazán nem is volt tétje, de 
szerettünk volna játszani, s kihívtuk a TLC 
Góliát csapatát, akiknek Gergely Mátyás az 
edzőjük. 
Ezen a mérkőzésen játszott az egyik csapat-
tag anyukája, aki még gólt is rúgott a 10-12 
éves fiúk kapujába. Hozzáteszem, hogy én 
meg ekkor a saját fiam ellen játszottam. 
— Valljuk be így most a bajnokság után, 
hogy talán még pontszerzésre is kevés esé-
lyetek volt, de példamutató lelkesedéssel, 
kitartással küzdöttetek mindvégig. Lesz-e 
folytatás? Hiszen úgy tudom a városban 
nincs másik női csapat, akik ellen mérkőz-

hetnétek? 
— Nagyon nehéz a női csapatok 
szervezése, és idő hiányában mi 
sem tudunk vállalkozni erre. De 
lenne rá igény, s remélem talán 
sikerül előbbre lépni az ügyben. 
Én midenesetre hadd köszönjem 
itt meg az eddigi ellenfeleknek, 
a férfi csapatoknak a velünk 
szemben tanúsított megértést, 
toleranciát, illetve a játékve-
zetők segítőkészségét. Szeret-
ném a leggyakrabban játszó csa-
pattagok nevét is megemlíteni. 
Ők rajtam kívül: Hegedűs 
Szilvia, Kóródi Éva (a főszer-

aug 19 vezők, ötletgazdák), továbbá 
Nagy Mónika, Nikolics Melinda 

és Sebestyén Andrea. 
Köszönöm nekik is a helytállást. 
— Én pedig köszönöm a beszélgetést 

F. K. I. 

SAKK 
A megyei I. osztályú csapatbajnokság 
első fordulójában: 
Tmiklós - Kunmadaras 6,5:3,5. 
A második fordulóban: 
Újszász - Törökszentmiklós 6,5:3,5. 
Két kulcsemberét nélkülöző török-
szentmiklósi csapat közel állt ahhoz, 
hogy meglepetést okozzon a tavalyi 
bajnok otthonában, de néhány ígéretes 
parti balszerencsésen végződött. 
Két győzelmet ért el Seres Víg Zol-
tán. 
Egyszer győzött Berta Ferenc, 
Bencsik Péter, László Antal, Simon 
Zoltán, Drimusz Tibor és Pató Mi-
hály. 

Simon Zoltán 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
Fax.: 56/390-283 

Hétfő 
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
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: Juice 
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 

8: 56/390-676 
Csütörtök 
06.00 - 08.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
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: 
08.00 - 09.00: 
09.00-12.00: 
12.00-13.00: 
13 .00- 14.00: 
14 .00- 16.00: 
16.00 - 17.00 
17.00-19.00 
19.00-19.30 
19.50 
20.00 - 22.00: 
22.00 - 07.00 

Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Juice 
Turmix 
Sztárzene 
Szieszta 
Élő kívánságműsor 
Slágerözön 
Önkormányzati Magazin 
BBC hírek 

: Esti mese 
Rég volt, szép volt 
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 ját de 
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 -7.00:-Zene mindenkinek 

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 
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek 

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. 

HALOTTAINK 
(okt. 6-tól nov. 7-ig) 

Kulcsár István (45), Juhász Béláné Szikszai Eszter (75), Ba-
logh József (71), Vas Imre (64), Török Sándorné Zákány 
Rozália (66), Juhász Lajos Ferenc (70), Bana Sándor (79), 
Fábián Gyula (64), Kovács József (87), Herbály Sándorné Pap 
Margit (83), özv. dr. Máté Józsefné Nagy Julianna (95), Gábor 
Imre (95), Gusztafik Jánosné Fehér Piroska (70), Bodnár 
Sándorné Tóth Veronika (65), Szabó Ferencné Juhász Zsu-
zsanna (86), Juhász Mihályné Nagy Jusztina (88), Somlai 
Henrik /márc./ (74), özv. Somlai Henrikné Kürthy Ilona 
/szept./ (76), Pápai Sándor (70), özv. Busi Jánosné Szabó 
Margit (93), Kiss József (88), özv. Fehér Gáborné Fehér Pi-
roska (78), Karancsi Sándorné Jakab Erzsébet (76), Tóth 
András László (54), özv. Pozderka Béláné Gulyás Jolán (73), 
Ádám Zoltánné Veres Erzsébet (46), Balázs János (73), Buru 
Józsefné Simon Irén (61), Fekete Imre (44), Szekeres Béla 
(60), Balogh Lászlóné Galsi Irén (45), Annus Károly (47), 
Csikós László (71), Földes László (68), Tiszapüspöki: Liska 
János (75), Benedek Béla (76), Koltai György (59), Óbala: 
Balogh László (70). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

T E M E T K E Z É S 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

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

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

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

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással. 

GYÓGYSZERTÁRAK KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATA 

Nov. 17-24. 
Nov. 24-Dec. 1. 
Dec. 1-8. 
Dec. 8- 15. 

Fehérkereszt 
Fontana 
Kígyó Patika 
Fehérkereszt 

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