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Pályaválasztási nap Törökszentmiklóson 
A Megyei Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége 
szervezésében megrendezésre került a Mesterségek Vására kistérségi 
pályaválasztási bemutató. Felfogásunk szerint a pályaválasztás azt 
jelenti, hogy a fennálló lehetőségek alapján önállóan, célunknak 
megfelelően kiválasztunk egy olyan foglalkozást, tevékenységet, 
amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és a magunk számára társa-
dalmilag és egyénileg is hasznos munkát végezzünk. Az emberek 
különféle szakmai tevékenységeket űznek, amelyekhez szakértelem 
kell, és ez fogja a jövőbeni foglalkozásukat adni. 
Az általános képzés után a fiatal megkezdi a szakmai munkára felké-
szítő tanulmányait, amelyet majd a munkába állás követ. E folyamat 
legjelentősebb eleme a választás, amely két vagy több lehetőség 
között történő önálló felelősdöntést igényel. 
A pályaorientáció hosszú folyamat, s ebben nagy szerepe van a 
személyiségnek. Mi erre szeretnénk elsősorban hatni, hogy a pálya-
választás folyamatában ne csak érzelmi tényezők alapján döntsenek, 
hanem egyfajta céltudatossággal, körültekintéssel járjanak el a fiata-
lok. Ehhez segítséget nyújtunk tanácsadással is intézményes keretek 
között a Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó szolgáltatásain 
keresztül, valamint ha lehetőség nyílik rá, a kirendeltség is rendelke-
zésére áll a pályaválasztónak. Kulcsfontosságú, hogy a munkanélkü-
liség ellen - kiemelt tekintettel a fiatalokra és a tartósan munkanél-
küliekre - olyan koncepcióval rendelkezzünk ami kezeli, illetve 
mérsékelni tudja azt. 
Ez a nap kicsit kivételes volt a mi életünkben is. Annál is inkább, 
mert hasonló rendezvényekre évente csak egyszer kerül sor. Mi ezt a 
rendezvényt olyan fórumként tekintjük, amely a pályaválasztásra 

való felkészítés egy eleme, mely a választáshoz szükséges informá-
ciókat biztosítja, és a folyamatban résztvevőket hozza össze. 
Célunk, hogy a különböző foglalkozások és az irántuk érdeklődő 
fiatalok egymásra találjanak. A foglalkozások bemutatása mellett sor 
kerül az azokat oktató intézmények bemutatására is. Velük már 
szerencsére hagyományosan jó kapcsolataink vannak. Szívesen jöttek 
el hívásunkra a környékbeli gimnáziumok, szakiskolák, szakközépis-
kolák mintegy húszan és négy képzőintézmény. Évről évre nőtt az 
igény a kiállítási terület iránt, egyre gazdagabb, érdekesebb kiállítás-
sal jelentek meg az iskolák. A programot kiegészítette egy, a peda-
gógusoknak, pályaválasztással foglalkozó szakembereknek szóló 
műhelybeszélgetés, valamint pályaválasztási vetélkedő is. A gyere-
kek részére kézműves foglalkozást biztosítottunk külső segítők rész-
vételével, amely már a közelgő ünnepeket idézte. Látogatottságra 
sem lehetett panasz, a térség 12 általános iskolájának 8. osztályos 
tanulói több százan látogattak meg bennünket előzetes tájékoztatás, 
egyeztetés után. Számunkra sikert jelentett, hogy az iskolák, a szak-
mákat bemutatók részéről évről évre találkozhatunk ugyanazokkal, 
tehát ők is fontosnak tartják, hogy eljöjjenek a vásárra. Reméljük, 
hogy szolgáltatásunkkal segítséget, eligazítást nyújtottunk az infor-
mációk rengetegében, ötleteket adtunk, hogy mire érdemes figyelni 
döntés előtt, mert minden személynek fontos, hogy érdeklődésének 
és képességének megfelelően a lehető legjobbat válassza. 
A rendezvénytől és az ahhoz kapcsolódó folyamatos munkától azt 
várjuk, hogy általa az egyének munkavállalási lehetőségeiben pozitív 
elmozdulás jöjjön létre. 

Hevesi Tóth Ferenc 
kirendeltség- vezető 

A belvíz okozta károk helyreállítása 
A szakemberek az utolsó simításokat végzik a belvíz miatt megrongálódott épületeken. 
A kárt szenvedett objektumok között volt személyi tulajdonú és középület egyaránt. 
Jelentős értékű árokásásra, átemelők építésére és szivattyúzásra is sor került. Az elvég-
zett munkálatokról és a pénzbeli ráfordításokról kaptunk tájékoztatást Pócs 
Andrásnétól, a Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Irodájának 
vezetőjétől, aljegyzőtől. 
— Mennyi ideig is tartott a belvíz elleni 
védekezés, és mibe került? 
— Egészen pontosan 1999. november 22-én 
kezdődött és 2000. május 19-ig tartott. Erre a 
feladatra a központi költségvetésből 118,8 
millió forintot kaptunk. Ezt kimondottan a 
védekezési munkálatokra fordítottuk, így 
árkok ásására és karbantartására, szivattyú-
zásra, átemelők építésére és tisztítására, stb. 
— Hány épület szenvedett kárt ebben az 
időszakban? 
— Az első körben - bejelentés alapján -
494 személyi tulajdonú lakóház károso-
dott. A felülvizsgált kárigény 215 millió 
forintra rúgott. Ennek 50%-át, tehát 107,5 
milliót a központi költségvetés lefedezett. 
Pótigénylés alapján még újabb 86 lakás 
károsodása merült fel, 26,5 millió forint 
költséggel, amelyre fedezetet nem kap-
tunk, így az Önkormányzat - átcsoporto-
sítással - 7 millió forinttal részbeni 
megoldást biztosított a károsultaknak. 
Kárt szenvedtek a kötelező feladutellátó 
intézményeink is: óvodák, iskolák, kollé-
giumok, EGYMI és a Pszichiátriai Bete-
gek Otthona is. Ezek száma 26, melyet 
központi forrásból 100%-ban megol-
dottunk, 78,8 millió ráfordítással. A munká-
latok hamarosan befejeződnek. 
— Kik végezték ezeket a munkálatokat? 

— Megbízásos pályázaton árajánlatokat 
kértünk, melyre négyet hívtunk be, s végül 
kettőt választottunk ki: egy kunhegyesi és 
egy mezőtúri kft-t. 
— Ugy tudjuk, a károk elhárítására adomá-
nyok is érkeztek. Honnan és kiktől? 
— Igen, ennek összege egészen pontosan 9 
889 700 forint, melyből a Gyermekétkezteté-
si Alapítvány 6 millió 997 ezret juttatott. Az 
utóbbi összeget teljes egészében azoknak a 
családoknak a gyermekei kapták meg -

napközis térítési díjaik lefedezésre, szociális 
mérlegelés alapján akiknek a lakásuk kárt 
szenvedett. 
— Lehet tudni az adományozók nevét? 

— Természetesen. Az imént említett alapít-
ványon kívül az ABN-AMRO Bank helyi 
kirendeltsége egy nagyobb összeggel, továb-
bá a Fotex Kft., Farkas Imre, Bálint Imre, a 
Műszaki Üzletház, Kopárdi László, a Furák 
BT., Csató Dániel, Erdős Piroska, Horváth 
Antalné, a Sansz BT., Farkas Erzsébet, 
Stummer Kálmánné, dr. Boros Ferenc, Botlik 
Imréné, Balogh Lajosné, dr. Varga István, 
Mistral-5 BT., Barna Györgyné, Kovács 
Zoltán, Kovács István, Önnényesi Gépgyártó 
Kft., Bagdi Imre, Subitz Imréné, Szeri 
Jánosné, Mihályi Sándor, a Máltai Szeretet-
szolgálat, a Kapocs a Mozgássérültekért 
Alapítvány és az Orvos-fogorvos bál rende-
zői támogatták adományaikkal a károk eny-
hítését, akiknek a segélyezettek és az Ön-

kormányzat nevében is köszönettel tarto-
zunk, amit e helyütt is szeretnék 
ismételten megerősíteni. 
— Közeledünk az év végéhez, most volt a 
költség\>etési koncepció képviselőtestületi 
vitája és jóváhagyása. Sikeresnek ítéli? 
— Jó koncepciót sikerült elfogadtatni, 
ahogyan az idei 3 md-os költségvetést is 
kiegyensúlyozottan teljesítettük: intézmé-
nyeink zavartalanul és folyamatosan mű-
ködtek, sikerült fejleszteni is, meg-szépült 
külsejük és belső terük is. A szociális, az 
oktatási ágazatban biztosított a jövő évi 
átlagos bérfejlesztés. Szándékunk, hogy 
továbbra is pályázzunk, amint tettük azt az 
idén is, több százmillió forintos ered-

ménnyel. 
— Köszönjük a tájékoztatást és sikeres gaz-
dálkodást kívánunk az új évben. 

(H. M. Fotó: II. M.) 
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TALLÓZÓ 
Akár a létét is veszélyeztetheti a pénztáraknak a lakás-

takarékpénztári törvény tervezett módosítása, méghozzá éppen a 
politikában oly jeles időszaknak számító 2002-ben. Kis szépséghi-
bával tulajdonképpen valóra válik a lakás-takarékpénztárak vezetői-
nek álma: az e pénzintézeti formára vonatkozó törvény módosításá-
nak tervezetében javarészt olyan pontok találhatók, amelyeket több 
mint két esztendeje ők szorgalmaztak kitartóan. Tűrjék vagy támo-
gassák? teszi fel a kérdést a szerző = Figyelő 2000. 48. szám. 64-65. 
P-

Az ősember, ha számolni akart, akkor tíz ujjához folyamodott. (Az 
ujj latin neve digitus.) Idáig nyúlik tehát vissza a digitális korszak, 
amelynek első mérföldkövét azért mégiscsak valahol az évezredvál-
tás idején raktuk-rakjuk le. Kétségkívül a számítógép és az Internet 
az, amely kijelöli számunkra a fejlődés irányát az új évezredben. 
Azok a szokatlan kifejezések, mint az Ethernet, ronter, e-brokering, 
ASP, olyan jelenségeket takarnak, amelyek életünk megkönnyítésére 
jöttek létre. Nem árt ismerni őket. Tartson a cikk írójával, és mindent 
részletesen megismerhet a Kirándulás a hálózat városában című 
összeállításból = Figyelőc. lapmelléklete. 

A rendszerváltás egyik legjelentősebb vívmányaként létrejött ma-
gyar önkormányzati rendszer szeptemberben ünnepelte tízéves fenn-
állását. Ezt a napot a parlament hivatalosan az Önkormányzatok 
Napjává nyilvánította. A mindennapok szóhasználatában az önkor-
mányzat alatt a képviselőtestületet vagy a polgármesteri hivatalt 
értjük. Valójában azonban az önkormányzat nem azonos a képvise-
lőtestülettel vagy a hivatallal. Az önkormányzat mi, a polgárok 
vagyunk, s ezt a jogunkat az alkotmánytól kaptuk. A következő írás 
az önkormányzati működés néhány elemét mutatja be a polgárok 
önkormányzati közhatalom-gyakorlásának oldaláról, szól a képvi-
selőtestület döntéseiről,... További részletek A polgár és az önkor-
mányzat kapcsolata című írásban = Házi Jogtanácsadó 2000. no-
vember 3-25. p. 

A mai Magyarország egyik legfontosabb eszmei kategóriája így 
hangzik „polgár". Polgári demokráciában élünk, polgári pártokra 
szavazunk, polgári jogokkal kívánunk élni. Mit is jelent a „polgár" 
szó? Etimológiailag a német burger-ből fejlődött. Egy másik irányú 
szófejlődés szerint a debreceni parasztpolgárokat nevezték így. Mind 
a két értelmezés szerint polgár az, aki városban él, vagy legalábbis a 
városban lakásnak fontos köze van ahhoz, hogy valaki polgár lehes-
sen. A témáról folytatott kerekasztal-beszélgetés további részleteiről 
a Ki a polgár ma? rimű cikkben olvashat, melyet a Köznevelés 37. 
szátnában a 15-17. p. talál. 

Lehet, hogy egy kicsit drámai a kérdés, mégis felteszem: tudunk-e 
még olvasni? Másként; sokak számára még mindig nagy kihívás az 
ezredfordulón, hogy eligazodjanak a betűk világában? A kérdés 

mindenképpen eltúlzott, de ha azt kutatjuk, hogy milyen mértékben 
tudunk olvasni, nagyon is időszerű. Ezredfordulós kihívásainkról 
Nagy Attila' olvasáskutatóval beszélget Pogonyi Lajos Az olvasás a 
versenyképesség Ugye is című írásban = Kritika, 2000. november. 7-
11. p. 

& 
Magyarország változatlanul teljesíti a csatlakozás 1993-ban, Kop-

penhágában meghatározott politikai feltételeit és amellett, hogy 
működő piacgazdasággal rendelkezik, már rövid távon sikerrel meg 
kell birkóznia a belső piac versenykihívásaival. Hazánk utóbbi egy-
éves teljesítményét értékelő, sorrendben a harmadik jelentés először 
fogalmaz úgy Magyarország esetében, hogy már rövid távon képes 
lehet helytállni a belső piac támasztotta versenyben. A Kedvezőbb a 
mérleg c. összeállítást a = Magyar Mezőgazdaság 2000. november 
29. 9. p. találja. 

Az immár ötödik alkalommal megrendezett Foodapest a magyar 
élelmiszeripar legjelentősebb, kétévente sorra kerülő szakkiállítása. 
A jubileumi rendezvény koncepciója nem változott, hiszen továbbra 
is a szakmai jellegre, a technológia fejlődésének bemutatására, a 
nemzetközi piaci trendek megismerésére helyezik a hangsúlyt. A 
rendezvényről az Élelmiszeripari seregszemle c. írásban olvashat = 
Magyar Mezőgazdaság 2000. november 29. 29. p. 

X 
Bár a víz létfontosságú természeti hőforrás, amely a gazdasági te-

vékenységben is alapvető szerepet játszik, kezelése továbbra sem 
kapja meg azt a körültekintést és figyelmet, ami megilleti. Az egy 
földlakóra jutó rendelkezésre álló víz mennyisége ugyanis 1971 óta 
mintegy 40%-kal csökkent és jelenleg ellátási gondokkal küzdenek 
szerte a világon. További részletek a Fenntartható vízgazdálkodás 
és vízminőség című írásban = Magyar Mezőgazdaság 2000. novem-
ber 29. 46. p. 

A statisztikák 1951-ben csupán háromezer bedolgozót regisztrál-
tak. A következő években, évtizedekben a munkaadók és a munka-
vállalók nyilván felismerték a rendszerben rejlő előnyöket, mert az 
ilyen módon foglalkoztatottak száma 1968-ban már elérte a nyolc-
vanezret. További részletek a Közelebb a távmunkához c. írásban = 
Szabad Föld 2000. november 28. 3. p. 

Az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 600-ik évfordulóját 
Törökszentmiklós. Bakk Zoltán polgármester akkor a jubileum fénye 
mellett is talált a városban árnyékos területeket, melyekről elmoz-
dulást remélt és ígért. Egy esztendő távlatából vajon sikerült-e kitö-
rési lehetőségekre lelni? Törökszentmiklós szeretne gyorsan fejlődő 
város lenni = Új Néplap 2000. november 23. 

Polgár Lné 

Művelődési központok igazgatóinak fóruma 
A Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat szervezésében november 

30-án a Városi Művelődési Központ adott helyet annak az igazgatói 
fórumnak, amelynek középpontjában a közművelődési intézmények 
helyzetéről, szerepéről folytatott „ezredvégi beszélgetés" volt. A részt-
vevő szakemberek a feltételrendszereik alapján keresték az 
együttműködés lehetőségét, a közművelődés kitörési pontjait és a 
hagyományozható értékeket. Az érdeklődés övezte eszmecserét az 
MMISZ igazgatója, dr. Horváth Attila vezette. A tanácskozáson 
jelen volt H. Tóth László alpolgármester és Kurucz Anita 
irodavezető is. 

Miután a megye közművelődési szakembereit Sülye Károly né 
igazgatónő invitálta városunkba, házigazdaként volt módjában 
bemutatni településünk értékeit, így a nem régen felavatott 
Szalmagalériát is, amelyet a vendégek nagy-nagy tetszéssel és 
elismeréssel fogadtak. 

(H. M.) 
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A csoportvezető az új törvényről 
Ladányi Istvánná, Katika a MEOSZ helyi csoportjának veze-

tője. Az általa szervezett összejövetelekről minden alkalommal 
beszámoltunk olvasóinknak, de ő maga még soha nem kapott 
szót lapunk hasábjain. Pedig sok mondanivalója van, főleg most, 
amikor új törvény lép életbe hamarosan a mozgáskorlátozottak-
kal kapcsolatban. Beszélgetésünk elején megkértem, ismertesse 
tevékenységeit a szervezetben: 
— 1986 óta dolgozom a közösségért. Először gazdaságvezető 
voltam, 1995 óta pedig csoportvezető vagyok. A megyei vezető-
ség tagjaként is működöm. Feladataim nagyon szerteágazóak, de 
szívesen vállalom a megbízatásokat sorstársaim érdekében. Ter-
mészetesen, egyedül nem tudnék eleget tenni, de vannak jó se-
gítőim, akiknek ezúton is köszönetet mondok. 

Nász Margit elnökasszony és Katona Piroska csoporttag a 
tájékoztató előadáson 

— L egyen szíves a nagy érdeklődésre számot tartó 
fogyatékosügyi törvénnyel kapcsolatban tájékoztatni bennünket! 
— 2001. július l-jén lép életbe a fogyatékossági támogatás, 
valamint a 18 éven aluli fogyatékos fiatalok gondozói számára 
folyósított, emelt szintű családi pótlék. 
— Ki tekinthető mozgásszervi fogyatékosnak? 
— Aki helyváltoztatásához - az állapota miatt - segédeszköz 
állandó és szükségszerű használatát igényli. így mondja a jog-
szabály. A súlyos fogyatékosságot akkor tekintik tartósnak, ha 
annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll. 
— Mikor nyújthatják be az igényt a támogatásra? 
— Legkorábban abban a hónapban, amikor az igénylő betölti a 
18. életévét. 
—Mit tegyen, aki támogatást akar igényelni? 
— Szerezzen nyomtatványt, amelynek címe: „Igénybejelentés 
fogyatékossági támogatásra". Kapható a háziorvosnál, az egye-
sületi irodában és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Ki-

töltve vigye el a háziorvosnak, csatolja hozzá az összes záróje-
lentést, ami a mozgásszervi fogyatékosságával kapcsolatos. Az 
orvosi szakvélemény rávezetése után le lehet adni a Polgármeste-
ri Hivatal Népjóléti Irodájában vagy a mozgássérült csoport 
fogadóóráján (minden második hétfőn 12-14-ig), esetleg a Me-
gyei Mozgássérült Egyesületben (Szolnok, Somogyi Béla út 6.), 
illetve a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárban. 
— Mit kell tudni a támogatásról? 
— A fogyatékosügyi támogatás pénzt jelent. Legsúlyosabb ese-
tekben a mindenkori minimális öregségi nyugdíj 80%-át, kevés-
bé súlyos esetben 50%-át kaphatják meg, akik megfelelnek a 
jogszabály által előirt követelményeknek. Például: 

• legalább egy alsó, vagy két felső protézist 
• mindkét alsó vagy felső végtag ortézist (járógépet) 
• egy alsó és egy felső végtag protézist 
• hónalj vagy könyökmankót, amennyiben protézist nem tud-

nak alkalmazni 
• kerekesszéket használnak 

2001. július 1-től jár a támogatás, ahogy már szó volt róla. Előbb 
senkinek nem folyósítják, bárhová fordul is az igazolásaival. 
Addig viszont életben marad a jelenleg érvényben lévő közleke-
dési támogatás rendszere. 
Lehet, hogy valaki jobban jár. azzal, ha az emeltszintű családi 
pótlékot választja a támogatás helyett, de a döntéshez várja meg 
a jogszabály változását. Akit közelebbről érintenek ezek a témák, 
tanulmányozza a Magyar Közlöny 141/2000. VIII. 9-i kormány-
rendeletét. 
A fentieket szükséges tudni még a látási, hallási és értelmi fo-
gyatékosok gondozóinak is. Ebben mi is segítünk. 
— A kimerítő tájékoztatáson túl van-e valami mondanivalója 
helyi tapasztalataival kapcsolatban? 
— Törökszentmiklóson nagyon kevés a mozgássérültek számára 
fenntartott parkolóhely, de még azt is elveszik előlünk! így az 
Almásy úton az írószerbolt előtt és az EGYMI-nél sem tartják 
fenn a nekünk kijelölt területet. Egyedül a Penny mellett van 
helyünk, mert ott alig van átmenő forgalom és nagy a parkoló. 
Az autós társadalom semmibe vesz bennünket, pedig egy kis 
jóindulattal, együttérzéssel mennyit tudnának segíteni nekünk! 
— Köszönöm Katikának a sok hasznos tudnivalót és remélem, 
hogy az érdekeltek sok kérdésükre kaptak választ belőle. Kívá-
nom minden, mozgásában korlátozott embertársunknak, hogy 
legalább karácsony közeledtével érezzék, kapják meg környeze-
tüktől mindazt a szeretetet és megbecsülést, amivel egész évben 
adósaik voltunk! 

/Hajnal Jné/ 
Fotó: Ladányi Istvánné 

Úgy tűnik igen, hiszen alig egy éven 
belül másodszor telt meg a Városi Műve-
lődési Központ pódiumterme ősi ír zené-
vel. 

Az R. B. Egyesület által rendezett ír-
magyarhétvégének már tavaly ,is nagy 
sikere volt, és ez - ha lehet ilyet mondani 
- az idén még csak fokozódott. 
A két napos programsorozat túlnyomó 
része a második napon, december 2-án 
zajlott. A hangulatot a múlt évi koncerten 
igen megkedvelt BRAN együttes terem-
tette meg. Lelkesen, átéléssel, örömmel 
játszottak. Az előadás alatt nemcsak a 

zenét, dalokat ismertették meg a hallgató-
sággal, hanem azok történetét, tartalmát is. 
Az egész előadást végigkísérte a jókedv, a 
humor. Ezen az estén vendégzenészek is 
szerepeltek. Csodás játékkal kápráztatták 
el a közönséget az Írországból érkezett 
muzsikusok. A trió (Brian Finnengan, Ian 
Stephenson és Sting dobosa Peter 
Hovlahan) fantasztikusan játszott. A han-
gulatot még csak fokozta a színpadon 
meg-megjelenő, valamikor Michael 
Flatley együttesében táncoló Ronan 
Morgan, aki fergeteges táncával óriási 
elismerést váltott ki a közönségből. Az Ír-

magyar hétvége zárása is hagyományos 
volt, hiszen táncházzal fejeződött be. A 
terem zsúfolásig megtelt a táncolni vá-
gyókkal. 

Bár a 19 órás kezdés csúszott egy órát, 
de aki türelmes volt, nem bánta meg. Ettől 
a kis hibától eltekintve dicséret illeti a 
szervezőket a színvonalas műsorért és 
azért, hogy az idén nemcsak az előadást 
szervezték meg, hanem azt is, hogy a 
közönség el is menjen, mert így közel 300 
főnek szereztek felejthetetlen, jó hangulatú 
estét. 

(V. M.) 
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RENDORSEGI HÍREK 
December 1-én az éjszakai órákban isme-

retlen elkövető betört a Vécsey úti sörözőbe, 
ahonnan dohányárukat és palackozott italo-
kat vitt magával. A tettes az ajtót feszítette 
be, és így jutott be a helyiségbe. Az okozott 
kár 95 ezer forint. 

Ugyanezen a napon a reggeli órákban az 
Ady Endre úti élelmiszerbolt kasszájából M. 
Gv. helyi lakos 25 ezer forintot tulajdonított 
el. A tettes azt a rövid időt használta ki a 
lopáshoz, míg a tulajdonos a hátsó helyiség-
ben tartózkodott. A tolvajlás elkövetése után 
az illető kereket oldott: az adatgyűjtés során 
a nyomozók délután jutottak el M. Gy.-hez, 
aki a kihallgatáson elismerte tettét. 

Szintén l-jén a Kossuth úti horgászboltba 
tört be ismeretlen tettes: az ablakot betörve 
kiemelt egy horgászbotot és egy orsót. A 
keletkezett kár 16 ezer forint. 

A hónap első napja mozgalmas volt a ka-
pitányság dolgozóinak: a késő esti órákban 
Kuncsorbára kellett kivonulniuk, ugyanis a 
különösen nagy értékű lineár-öntöző-
berendezés vészjelzője beriasztott: a három 
tetten ért elkövető kb. 60 méter kábelt vágott 
le a berendezésről. A rendőrök M. Cs. török-
szentmiklósi lakost a helyszínen elfogták, 
míg két társa, H. I. és B. E. a sötétséget 
kihasználva elmenekültek a helyszínről. A 
berendezés tulajdonosát, a CSOMEZ Kft-t 
300 ezer forint rongálási kár érte. 

December 3-án az éjszakai órákban a 
tiszatenyői Postahivatal előtti, valamint a 
kengyeli Kossuth és Rákóczi út sarkán lévő 
telefonfülkéket ismeretlen elkövetők feltör-
ték és a pénztároló perselyt elvitték. 

Ugyanebben az időben a helyi vasútállo-
más büféjébe törtek be. Az elkövető bezúzta 
a kirakat üvegét, s onnan 15 ezer forint érté-
kű élelmiszert vitt el. 

Hasonlóan járt el az az elkövető is, aki a 
Kismackó cukrászda kirakatüvegét egy 
tégladarabba bezúzta, majd azon keresztül 
benyúlva hat karton rágógumit és csokoládét 
tulajdonított el. A tulajdonosnak 40 ezer 
forint kára keletkezett. 

December 4-én éjszaka a Pánthy út sarkán 
lévő újságos pavilon ablakát törték be, ahon-
nan színes újságokat vitt el ismeretlen elkö-
vető. 

December 12-én éjjel rendőri figyelőszol-
gálat ért tetten két férfit a fegyverneki Ma-
gyar vendéglő parkolójában, akik éppen egy 
kamion tankjából üzemanyagot akartak 
leereszteni. Az egyik elkövetőt sikerült el-
fogni, míg a másik a parkolóval szembeni 
szántáson keresztül elmenekült. A kiérkező 
nyomozók azt is megállapították, hogy a 
tettesek sikertelen kísérletük előtt már egy 
kamionból 110 liter üzemanyagot leenged-
tek. Az elkövetőknél egyébként hét 20, és két 
30 literes műanyag kannát találtak. 

A szajoli vonatszerencsétlenség 
gyógyíthatatlan sebeire 

Az égbolt kettéhasadt. Az álmok elindultak Dél felé. 
Fénylő csillagok kezdtek - Melegebbre vágytak -. 
Hullani a Földre. Megfagyott térben csontkezek 
Isten fáradhatatlan: Még most is kapirgálnak. 
- gondoltam - Hátha, - valaki - mégis Rátok talál. 
Gondja van a jó vetésre. Hogy elmondhassa nektek: 

Akik elindulnak valahová, 
Durva kő szomját Mindig meg kell, hogy érkezzenek! 
Sós könny nem olthatta. 
Vért kívánt, s vágya Üressé lettek az eltorzult vágyak 
Maradt olthatatlan. - Istenem segíts -! Tudom Rád találtak! 
Vaksötét a mélybe: De velünk mi lesz? 
Földanyánk keblére emelte Kik már nem is Titeket siratunk! 
Elrabolt gyermekeit Magunkat sajnáljuk, 
S ringatta, mint szép szerelmeseit Hisz egyedül maradtunk. 
Mígnem a halál csókkal zárta le mindnek. 
Gyöngy szemeit. Hajdrik József 

Ne hagyja értékeit a kocsiban 
Autóját lehetőleg őrzött parkolóban 

hagyja. 
^Ne hagyjon értéktárgyakat és okmányo-
kat a gépjárműben látható helyen. 
^Mielőtt otthagyja az autót, ellenőrizze, 
hogy rendesen bezárt-e minden ajtót és 
ablakot, bekapcsolta-e a mechanikus 
lopásgátló eszközöket. 

vásárolt árukat egyszerre, a vásárlás 
végén tegye a csomagtartóba, addig he-
lyezze el őket az áruházak csomagmegőr-
zőiben. 
^Ha bűncselekmény áldozatává válik, a 
feljelentést az elkövetés helye szerint 
illetékes rendőrkapitányságon tegye meg. 
^Jegyezze meg értéktárgyai azonosításra 
alkalmas jellemzőit, mert azokat a felje-
lentésnél kérni fogják. 

balesetmentes közlekedés érdekében 
ajánlott a vásárlási útvonalat előre megter-
vezni. 
^Számítson rá, hogy a bevásárlóközpon-
tok és karácsonyi vásárok környékén jóval 
nagyobb lesz a forgalom, a gyalogosok 
sokszor figyelmetlenek, a nagy csomagok-
kal haladók a szokásosnál lassabban ha-
ladnak. 
^Különösen figyeljenek a gyerekekre, 
akik vásárlási lázban égve a parkolókban 
és az autók között rohangálnák. 
^Kísérje figyelemmel a forgalomkorláto-
zásokról szóló híreket, információkat. 
^Még időben vizsgáltassa át autóját, 
nehogy a kisebb-nagyobb hibák megkese-
rítsék a készülődést, vásárlást 
$Ha eddig elmulasztotta, most tetesse fel 
a téli gumikat autójára. 
^Figyelem! A szabálytalanul várakozó 
járművekkel szemben a Rendőrkapitány-
ság munkatársai változatlanul intézkedése-
ket fognak tenni (helyszíni bírság, felje-
lentés, kerékbilincs, járműelszállítás). 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk. BALESETMEGELŐZÉSI: BIZOTTSÁG  
TÖRÖKSZENTMIKLÓS. 
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A népi mesterségek megújulnak 

A Művelődési Központ az utóbbi években szinte mindig - így most is - tan-
folyamokat, táborokat szervez a népi mesterségek áthagyományozása céljából. 
Most éppen - így december elején - a kosárfonás fortélyaiba tekinthet be az 
érdeklődő: szombatonként Lakatos Ernő tiszapüspöki kosárfonó okítja a cso-
port tagjait nagy-nagy türelemmel, szeretettel, derűsen és persze eredményes 
szakszerűséggel. Miután „öreg bútor" az ország különböző kézműves táborai-
ban, néhány kérdés erejéig vallatóra fogtuk. 
— Mikor került kapcsolatba a fűzfavesz- sen élni. 1973-tól viszont - az adózás 
szővel? 
— Elég régen. Először kézműves tanu-
lónak mentem el Pestre, 1952-ben. Nem 
tudtam megszerezni a szakmát, s miután 
a bátyám keresztapja volt a fehérgyar-
mati kosárfonók vezetője, elszegődtem 
oda tanulónak. Egyébként azon a kör-
rvéken születtem Kér^emíénen. Ez a kis 

miatt - romlottak a kereseti lehetőségek, 
így le is adtam az ipart. A vízügyhöz 
mentem dolgozni, mert az öt gyermek 
eltartásához pénz is kellett. Közben 
otthon azért fontam és Budapestre is 
bedolgoztam. 
— Mióta oktatja a fonást? 
— Tizenkét éve. Voltam táborokban, 

Fehérgyarmaton. Tiszaugaron. 

— Miklóson és Tiszapüspökiben nincs, 
miután Bocskai Laci bácsi meghalt már 
három éve. Túrkevén a Sallai család 
csinálja, Tószegen Kovács József, több-
ről nem tudok a környéken. 
— Vajon áthagyományozódik-e ezen a 
vidéken ez az ősi mesterség? 
— Hogyne. Tanítványaim közül vannak, 
akik már maguk is tanítják a fonást. Az 
ügyesebbek, az ötletekben gazdagok -
mint például egy burai tanítónő - meg is 
élnek belőle. A tanári pályát ott is hagy-
ta. Tehát a mesterség hál' Istennek, 
megújul. 

(H. M. 
Fotó: H. M.) 

és egy munkaja 
mattól. Tehát szabolcsi vagyok. Hamar 
megszerettem a vesszőfonást, hisz' 
olyan szép dolgokat lehet alkotni. 
— Mindig ebben a szakmában dolgo-
zott? 
,— Nem, voltam halászati szövetkezet-
ben és más munkahelyeken is, de mel-
lette a vesszőfonás mindig ott volt. 
— Mikor került Tiszapüspökibe? 
— 1961-ben. Előtte néhány évig Pilisen 
laktunk: ugyanis egy fővárosi háziipari 
szövetkezet kért fel bedolgozónak Ex-
portra - Németországba, Brazíliába, 
Pakisztánba, Hollandiába és Romániába 
— dolgoztak nádból és vesszőből. Majd 
öt évig Szajolban voltam, ahová szintén 
hívtak, ugyanis a mintakészítő elhalálo-
zott, s nem volt, aki a szintén exportra 
készülő termékek első darabjait meg-
fonja. Egy évig itt is laktunk, majd 
Tiszapüspökibe költöztünk. 
— Miket „ gyártottak " ? 
— Fotelokat, székeket, kanapékat, vi-
rágtartókat és még sok egyéb használati 
tárgyat. Szintén nádból és vesszőből. 
— Milyen volt a kereseti lehetősége? 
— Igen jó! Abban az időben az exportra 
termelést jól megfizették és még otthon 
is dolgoztam. Meg lehetett belőle rende-

Tiszapolgáriban, Lentiben és persze itt 
Miklóson is. 
— Szereti a tanítást? 
— Nagyon. Örömmel tölt el, ha látom, 
hogy tanítványaim elsajátítják a mester-
ség fogásait. Jó velük dolgozni. Érdekes 
módon azt tapasztalom, hogy a diplomá-
sok szívesen jönnek és nagyon szorgal-
masak, viszont akiknek kenyérkereső 
foglalkozás is lehetne, lusták és nincs 
türelmük. A mostani tanfolyamon, 
amely nyolc alkalmat jelent, a tanítvá-
nyok kimondottan ügyesek és kitartóak. 
— Mely mintáira a legbüszkébb? 
— A babakocsikra. 
— Az meg milyen lehet? 
— Mint egy rendes babakocsi, csak 
vesszőből, amerikai fűzből. Csak a for-
górésze, a csapágy készült fémből, a 
kerekeit vesszőből fontam. Tízet készí-
tettem belőle, ebből három Németor-
szágba került, hét meg Brazíliába. 
— Mi az ára egy ilyen gyermekkocsi-
nak? 
— A munkadíj 60 ezer forint, plusz az 
anyagköltség. Itthon ezt nem igen fizetik 
meg. 
— Van-e a környéken kosárfonó mester? 

A hónap fotója 

Biztos, hogy egvet jelent? Es ha 
egy olvasni nem luao iacsiny 
gyermek nem C-vitamin tablettát 
tesz a nyelve hegyére?... (Szerin-
tünk nem sikeres reklám. Megta-
lálható az EGYMI-ben, de az or-
szág számos kórházában és rende-
lőintézetében is.) 

(Fotó: H. M.) 
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Visszatekintő - jövőbe néző 

Száz év - Száz oldalon 
„Az igazi hagyomány, sohasem a múlt élethű visszaállítására törek-
szik, hanem arra, hogy elébe álljon annak a pusztulásnak, amit az 
idő, a feledékenység, a dolgok természetes halála elhoz közénk. " 

(Csoóri Sándor) 
Találóbb idézetet aligha választhatott volna a kötet szerzője, illetve 
szerzői, Sülye Károlyné Boros Klára, valamint Tüskés Tünde 
Szalmaország című kötetének bevezető mottójául. A szalmafonásról 
írt kötet szinte a huszonegyedik órában íródott, mármint ami a még 
élő hagyományok papírra vetését illeti. Hiszen egyre kevesebben 
élnek már azok közül, akik számára e tevékenységi kör mindennap-
jaik része volt. Elődeink számára a szalma a hasznos anyagot jelen-
tette, a ma embere számára pedig a díszítésre alkalmas, esztétikus, 
természetes anyagot. Példa értékű a kötet szerkesztői részéről, hogy 
az évszázados hagyomány jeles alkotóit felkutatták, bemutatják a 
kötetben, ugyanakkor e mellé odateszik önálló, művészi elképzelé-
seiket is. A szalmafonás hagyományosan a népi mesterségek közé 
tartozik. Örvendetes dolog, hogy az alkotók bemutatják azt, hogy a 
szalmafonásban megvan az újítás lehetősége az iparművészet irá-
nyába, a hagyományok tapasztalatainak feladása nélkül. 
A kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatára 
íródott a népi hagyományok feldolgozása és közkinccsé tétele téma-
körben. A Szalmaország címen megjelent kiadvány 2000 nyarán 
jelent meg Törökszentmiklóson a Mezoprint kiadásában, a hasonló 
címen megrendezett nemzetközi konferencia alkalmából. Tüskés 
Tünde a szalmafonást erdélyi és angol mesterektől sajátította el. 
Különös módon a törökszentmiklósi szalmafonó tevékenységről 
angliai tartózkodása alatt, édesanyjától szerzett tudomást. Több 
egyéni kiállítása volt. Tapasztalatait a „Szalmababák, kalásztündé-
rek - a búzafonás alapiskolája" című könyvében adta közre. E té-
mában ez az első, szinte kézikönyv értékű munka, melynek beve-
zetőjében említést tesz a törökszentmiklósi szalmafonó tevékeny-
ségről, melynek szervezője a Városi Művelődési Központ igazgatója 
Sülye Károlyné Boros Klára. 1991-ben az első Országos Szalmafo-
nó pályázat meghirdetésével indította el a szalmafonás magyaror-
szági újjáéledését. Nevéhez fűződik a Szalmagaléria létrehozása, 
amely az országban, de még Közép-Európában is egyedülálló. A 
szerzőpáros szerencsés találkozásának, és a több éves kutatómunká-
nak eredménye ez a könyv, melynek külön érdeme, hogy minden 
fejezet végén megismerteti az olvasókkal a témában fellelhető iro-
dalmat. Összegyűjtötték a szántó-vető ember búzával kapcsolatos 
ünnep és dologtiltó napjait, írtak a múlt agrárszokásairól, a hajdúná-
nási szalmafonásról éppúgy, mint a kőrispataki, vagy a tavankúti 
szokásról. A múlt idézését a jelen bemutatása követi, amelyben a 
szalmafonás újjáéledésével, a Szalmafonók Országos Baráti Köré-
nek tevékenységével ismerkedhet meg az olvasó. Összegyűjtötték a 
szerzők nyelvünk „szalmás kincseit" - melyet a szalmaszótárban 
ismertetnek. Külön fejezet szól a gyerekek által is elkészíthető 
szalmamunkákról, valamint inteijúkat közölnek a legjelentősebb 
alkotókkal. Olvashatunk a könyvben a magyarországi múzeumok-
ban fellelhető szalmatárgyakról, de még a világhálón fellelhető Web 
helyekről is szerezhet információt a könyv olvasója. Sülye Károlyné 
és Tüskés Tünde körüljáiják a hagyomány és modernség témakörét, 
azt, hogyan váltak a régi szokások mai életünk részévé. Bőven il-
lusztrálják a hagyományok továbbélésének lehetőségeit, realitását, 
de gazdagon illusztrált maga a könyv is, amely az irodalomjegyzék 
kek közlése mellett másik fő erénye a kiadványnak. A hagyomá-
nyokat tisztelő, megismerni szándékozó olvasónak igazi olvasmány 
az e témában párját ritkító kiadvány, amelynek még a karácsonyfa 
alatt is helye lehet. 

Farkas Kálmán: Elnémult hegedűk 
M e m o á r a Csisznyikói zenészekről -

„Elégedettség tölti el a szívemet, mert az enyéimet, a 
Csisznyikó-belieket, a másod, harmad unokaöcséimet, 
s a különböző rokoni ágakon a nagy Farkas-Ökrös-
Suki-Lázók famíliához tartozókat ott tudhatom a világ-
hírű Cigányzenekarban. A Törökszentmiklóson szüle-
tetteket, akik a Csisznyikóban cseperedtek fel, és őse-
iktől tanulták a mesterséget, akik beleszülettek a mu-
zsikus családokba, s a polgári életvitel vált ideáljukká, 
stílusukká. Csak az elismerés hangján lehet szólni 
azokról, akik kimentették a hegedűszót a 
Csisznyikóból, s bízva tehetségükben, nyakukba vették 
a világot, hogy megmérettessenek, és szerencsét pró-
báljanak. Bizonyítottak!..." 
Az elmúlt hetekben jelent meg Farkas Kálmán legújabb 
kötete, melyben a szerző a csisznyikói zenészdinasztiák 
világát tárja elénk, számos kor és társadalomtörténeti 
összefüggéseket is felvillantva. A szerző, aki nemrég 
ünnepelte 70. születésnapját, Miskolcon született 
ugyan, de Törökszentmiklóst vallja nevelő városának, 
ahol a több mint 10 éven keresztül rótta a kilométereket 
a cigányvárosból (Csisznyikó) a Kálváriáig, majd Pető-
fi utcáig, a polgári fiúiskoláig. Városunkban csepere-
dett ifjú emberré, innen erednek gyökerei, ide vezetnek 
azok a szálak, hajtások, melyek egész életét meghatá-
rozzák Ez tükröződik vissza eddigi írásaiban, megje-
lent köteteiben, melyeket az érdeklődők az Ipolyi Ar-
nold Városi Könyvtárban is megtalálnak. Munkásságát 
elemzők "Gyertyagyújtónak" „Lámpás"-nak nevezik, 
akinek gondolatai ma is megható, vonzó erővel és 
méltósággal vannak jelen a roma politikában. Több 
mint négy évtizede van a pályán. Memoáijában, min-
den részrehajlás nélkül mutatja be a Csisznyikó mikro-
világát. Mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy egy 
meglehetősen zárt és egyszerre nyitott közösségen 
belül a cigány zenész társadalom sorstörténete minél 
élesebb fényben rajzolódjon ki. Az „Elnémult hege-
dűk" címmel megjelent memoár egy olyan mű, amely-
nek szerzője az élettörténeti élmények, személyesen 
megélt történések és esetek felidézése közben szociog-
rafikus korrajzot is ad. Korrajzot ad a történeti megkö-
zelítés és értelmezés szándékával. A szerzőt sohasem 
az egyéni sorsok érdeklik, hanem maga a csisznyikói 
létforma. Aki személyes visszaemlékezésre szánja 
magát, azzal is számolni kell, hogy más forrásból 
származó történeti ismeretek birtokában hitelessége 
bármikor kétségbe vonható. A memoár írás pedig iga-
zából sohasem ment ki a divatból, csak legfeljebb az 
olvasói érdeklődés változott. Be kell ismernünk, hogy 
„egy muzsikus világot teremtő-tápláló világ süllyedt el 
a nagy dinasztiák kihalásával",... de vigasztaló lehet -
melyben a szerző is reménykedik -, hogy a körülmé-
nyek változásával újabb dinasztiák születhetnek. A 
kötet címlapján az utolsó törökszentmiklósi cigányze-
nekar fotóját láthatják. Igazi, értékes olvasmánnyal lesz 
gazdagabb, aki a kötetet elolvassa, különösen akkor, ha 
személyes ismeretség fűzi a kötetben szereplőkhöz, 
hiszen ki tudja, meddig marad fenn a Csisznyikó? 

Polgár Lné 
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BÚCSÚZUNK. BANDI... 

Tóth András halálhíre mélyen 
megrázott. 
A kifelé mindig mosolygós 
arcát mutató, de belül óriási 
terheket cipelő jóbarát hirtelen 
távozása döbbentett rá arra, 
hogy olykor nagyon kegyetlen 
a sors, igazságtalan az élet. 
Roppant nehéz volt ezt az írást 
is elkezdenem. 
Ezt megelőzően ugyanis csak 
jóval idősebb korban távozott 
közismert személyekről írtam, 
Bandi pedig nagyon korán, 
élete delén ment el közülünk, 
ráadásul hozzá több mint két 
évtizedes, napi, közvetlen 
munkakapcsolat és bensőséges 
baráti kapcsolat is fűzött. 
Nos ilyen esetben borzasztóan 
nehéz a fájdalmas érzésen 
felülkerekedve szavakat találni. 
Ezért is kértem e nemes fela-
dathoz segítő társakat, s ezért a 
címbeli többes szám. (Ráadásul 
bántott az is, hogy egyes lapok 
pontatlanul közölték születési 
évét, ami helyesen: 1946.) 
Amikor két éve váratlanul 
kiderült, hogy súlyos betegség 
támadta meg, komolyan ag-
gódtunk érte, de bíztunk a 
műtét utáni javulásban, ami be 
is következett. Aztán, amikor 
ismét jelentkezett a baj, re-
ménykedtünk a további műté-
tek eredményességében, vártuk 
a teljes gyógyulást. S úgy tűnt, 
hogy András-Bandi nem adja 
föl. 
Alig-alig hiányzott az iskolá-
ból, igyekezett ugyanúgy 
helytállni, mint a betegségét 
megelőző időszakban. Szinte 
sohasem panaszkodott. Ha 
állapotáról érdeklődtek, rövi-
den, egy-két mondattal meg-
nyugtatta a kérdezőt, gyorsan 
másra terelte a szót. 

Betegségéről, fájdalmairól nem 
szívesen beszélt, legfeljebb 
csak az utolsó hetekben, akkor 
is inkább csak a hozzá legkö-
zelebb állókkal. 
Nagy Kálmán igazgatótól, Tóth 
András közvetlen felettesétől 
tudom, hogy az idei tanévet is 
ugyanolyan lendülettel kezdte 
el, mint a korábbiakat.(Ez lett 
volna a 12. tanéve a Bethlen-
ben.) 
Előrelátóan tervezett, s már 
szeptember hónapban kirán-
dulni vitte hetedikes osztályát, 
mintha csak megérezte volna, 
hogy tavasszal már nem lesz 
módja erre. 
Gondosan, precízen készült 
óráira, becsülettel, felelősség-
teljesen végezte munkáját, tette 
a dolgát. Az iskolában sem 
akart senkit sem terhelni saját 
problémáival. (Az utolsó érte-
kezleten már a véleménynyil-
vánítástól is tartózkodott, pedig 
hasznos tanácsait, építő javas-
latait mindig örömmel fogad-
tuk.) 
Október 9-én került betegállo-
mányba, tehát szinte az utolsó 
percig helytállt. Nem sokkal 
ezután egy rendkívül meghitt 
beszélgetés zajlott közte és 
köztem - mondja most is meg-
hatódva az igazgató úr. András 
említette, hogy szeretne erőt 
gyűjteni a továbbiakhoz, bízott 
a gyógyulásban, de tisztában 
volt azzal is, hogy nem lesz 
könnyű a „harca". Az alatto-
mos kór sajnos erősebbnek 
bizonyult. 
Pedig az osztályfőnököt, a jó 
kollégát nagy-nagy szeretettel 
és aggódó figyelemmel várták 
vissza tanítványai, munkatár-
sai. 
Igazi pedagógus volt, sokat 
tapasztalt tanár és népművelő, 
akit határtalan gyerekszeretet, a 
munka iránti elkötelezettség és 
bölcsesség is jellemzett. 
Itt a Bethlenben kezdte annak 
idején az általános iskolát, és 
talán úgy is mondhatjuk, hogy 
szinte itt fejezte be életét. 
A tanáriban, az asztalán elhe-
lyezett fekete gyászlepel és a 
fehér krizantém jelezte több 
napon át, hogy a kollégákat is 
mélyen megrendítette András 
távozása. 
Csupaszív, segítőkész ember 
volt, amolyan atyai jóbarát, 

akire bizton számíthattunk -
vallja róla Mester Attila, egy-
kori kézilabdása. 
Bátran elmondhattuk neki 
kisebb-nagyobb gondjainkat, 
sohasem élt vissza a bizalom-
mal. Nem egyszer lakást, mun-
kahelyet szerzett a fiúknak, és 
nem várt érte köszönetet. • 
Azt szerette volna, ha csak a jó 
játékra összpontosítunk, s ő 
vállalta a nyugodt, biztonságos 
háttér megteremtését, amelyért 
fáradhatatlanul dolgozott. A 
kézilabdasportért, játékosaiért 
minden áldozatra készen állt. 
Én személyesen is sokat kö-
szönhetek neki. Segített a csa-
patba kerülésemkor a beillesz-
kedésben, vigasztalt, bátorított, 
ha éppen nem úgy sikerült a 
játék, sőt állást is intézett ne-
kem. 
Sportvezetőként viszont hatá-
rozott, következetes volt, aki 
maximális teljesítményt várt el 
a csapat valamennyi tagjától, 
de egy-egy szép átadás, gól 
vagy sikeres mérkőzés után a 
dicsérettel sem fukarkodott. 
Utolsó találkozásunkkor -
sajnos éppen fiatal sporttársunk 
temetésén - már őszintén be-
vallotta, hogy nincs jól, hogy 
bizony fájdalmai vannak, de 
most is a tőle megszokott csen-
dességgel, csak úgy mellékesen 
említette saját problémáját. 
Rendkívüli módon bántotta 
azonban, hogy a megfelelő 
anyagi támogatás híján vissza 
kellett lépnie a sikeresen játszó 
csapatnak az NB I-ben való 

indulástól, s ezt máig nehezen 
viselte. Ami persze érthető is 
volt, hiszen rengeteget tett 
azért, hogy ilyen csúcsra jusson 
egy törökszentmiklósi együttes. 
Engem is nagyon mélyen érin-
tett a halála, hatalmas űrt ha-
gyott maga után. 
A nyilatkozatokkal talán sike-
rült érzékeltetnem, hogy a 
pedagógus, népművelő és 
sportvezető személyében egy 
valódi közösségi embert vesz-
tettünk el, aki emellett szerető 
férj, jó apa és boldog nagyapa 
is volt. (Unokáját kedves aján-
dékként 50. születésnapjára 
„kapta".) 
Nagyon sokszor csodáltam, 
hogy mindenre van ideje, ereje 
és energiája, hogy közéleti 
tevékenysége mellett a barátait 
sem hanyagolta el, hogy időt 
szakított egy-egy kártyapartira, 
baráti csevegésre, de azt is 
tudom, hogy rendszeresen és 
elég sokat olvasott. 
Sokoldalúan művelt és tájéko-
zott volt a világ dolgaiban, de 
tudását sohasem fitogtatta, 
néha túlzottan is szerény volt. 
Szerencsére mások odafigyel-
tek munkájára, elismerték 
tevékenységét, s ezért kapta 
meg méltán 1983-ban a Gyer-
mekekért érdemérmet, tavaly 
pedig a városunk képviselő-
testülete által alapított „Pro 
Urbe Törökszentmiklós" díjat. 
Emléked szívünkben őrizzük. 

F. K. I. 
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EVFORDULOK 
„Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell." 

Kétszáz éve született a Szózat költője 
Egv Fejér megyei kis faluban, a mai Kápolnásnvéken született 1800. de-

cember 1-én Vörösmarty Mihály 
elszegényedett nemesi család-
ban. 
A kilencgyermekes családban ő 
volt a harmadik gyermek, a fiúk 
közül a legidősebb. 
Először evangélikus iskolában 
tanult, a gimnázium öt osztályát 
viszont a ciszterciták székes-
fehérvári iskolájában végezte el. 
Később Pestre került a piarista 
gimnázium költői osztályába. 
Apja korai halála a családot 
súlyos anyagi válságba sodorta, 

aminek következményeként a fiatal Vörösmartynak kenyérkereső foglalko-
zás után kellett néznie. Néhány esztendeig Tolna megyében a Perczel csa-
ládnál nevelősködött, s mikor ismét Pestre került - a tanítás mellett - az 
egyetemen filozófiai illetve jogi tanulmányokat folytatott. 
Ez az időszak nagy hatással volt műveltségének gyarapítására, de érzelmi 
élete is gazdagodott. 
Joggyakorlata közben került kapcsolatba a nemesi vármegyék Habsburg-
ellenes mozgalmaival. A nemzeti függetlenség kivívásának reménye és egy 
reménytelen szerelem ihlette Vörösmartyt nagy eposzának, a Zalán futásá-
nak írására. 
1829-benugyan letette az ügyvédi vizsgát, de a Zalán futásának sikere arra 
az elhatározásra vezette, hogy - irodalmunkban először - a független írói 
pályát válassza. Jó darabig nélkülözni kényszerült, majd a Koszorú c. lap-
szerkesztői állása jelentett számára biztos jövedelmet. 
1830-ban az Akadémia rendes tagjává választották rendszeres fizetéssel. 
Elismert író, irodalmi tekintély vált belőle. Verseiben minden lényeges 
politikai eseményre reagált. 
A Szózat, a nagy költő máig legismertebb verse az 1832-36-os országgyű-
lés feloszlatása alkalmából született. 
Érett korában kötött házasságot a nála jóval fiatalabb Csajághv Laurával. 
A 40-es évek második felében már kevesebbet írt, de elfogadta a márciusi 
forradalom vívmányait, s a Batthyány-kormány politikáját is támogatta. 
1848-ban képviselői mandátumot is kapott, s a nemzetgyűléssel együtt 
követte a kormányt Debrecenbe, majd Szegedre és Aradra. 
A világosi katasztrófa testileg-
lelkileg összetörte. Rövid ideig 
bujdosott, majd föladta magát. 
Több képviselő társával együtt 
1850-ben kegyelemben részesült. 
Életének utolsó öt éve lassú hal-
doklás volt. Bár szeretett volna 
még írni, dolgozni, de erre alig 
futotta erejéből. 
A magyar romantika legnagyobb 
hatású mestere a Csongor és Tün-
de, az Előszó, A vén cigány költője 
és számos jelentős mű szerzője 
1855. novemberében hunyt el. 
Halála az egész országot megren-
dítette, tízezrek kisérték koporsóját 
a Kerepesi temetőbe. 
Rá emlékezve álljon itt a Gondo-
latok a könyvtárban c. költemé-
nyéből szállóigévé vált két sor: 
„Mi dolgunk a világon? 
küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesebb-
ként" 

75 éves a Magyar Rádió 
75 évvel ezelőtt, 1925. december 1-én avatták fel ünnepé-
lyesen a Magyar Rádiót, ekkor indultak Magyarországon 
a rendszeres műsorszóró rádióadások. 

A rádió őse Puskás Tivadar budapesti 
„körtelefonja", a telefonhírmondó 
volt, amelyet 1892-ben szabadalmaz-
tatott. Az első nyilvános közvetítésre 
1893. februárjában került sor. Puskás 
„beszélő újság"-jának jelentősége a 
gyorsaságban állt. 
1894 őszén megalakult a Telefonhír-
mondó Rt. amely 1925-ben kapta meg 
a műsorszóró, broadcasting adások 

koncesszióját. 
A Telefonhírmondó Rt. a magyar rádiózás megindításában 
komoly szerepet játszott. A világon egyedülálló műsorközlő 
tapasztalatait az induló Magyar Rádió jól tudta hasznosítani, 
kamatoztatni. 
Az induláskor a Magyar Rádió egész működését az elnök 
igazgató Kozma Miklós személye határozta meg. 
1928-ra az előfizetők száma elérte a százezret, 1930-ra a 
háromszázezret is meghaladta. 
1928-ban egy új, nagyobb telj esi tményíi adót helyeztek 
üzembe; a 120 kW-os adó felállítására - amely az akkori 
Európa legmagasabb acéltomya volt - Lakihegyen került sor 
1933-ban. (Ezt a németek 1944. novemberében felrobbantot-
ták.) 
A háború után 1945. május 1 -én volt az első nyilvános adás. 
A Magyar Rádió kulcsszerepet játszott a történelem folyamán, 
így az 1956-os forradalomban is. 
1953-ban már egymillió előfizetőt tartanak nyilván, s bár 
1957-ben megszületik a „kistestvér" a televízió, a rádiózás 
nem sokat veszít népszerűségéből, ma is az egyik legfonto-
sabb tömegkommunikációs eszközünk, melynek célja a tájé-
koztatás, az ismeretterjesztés, a nevelés és a szórakoztatás. 
A technika fejlődésével a rádiózás is korszerűsödik, s közked-
veltségét mi sem bizonyítja jobban, mint az utóbbi években 
gomba módra elszaporodott adók, stúdiók száma, amelyek -
úgy tűnik - egész jól megférnek és megélnek egymás mellett. 

F. K. I. 

ÁFÉSZ S Z O L G Á L T A T Á S O K 
^ ^ KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

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

Műszaki részlegeink 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 fíítés szereléseket 
általános lakatos szakipari munkát 
asztalos munkákat 
festést, mázolást, tapétázást 
üvegezést 

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

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

Első ízben van lehetőség arra, hogy e lap hasábjain keresztül 
informálódjanak azokról a gyógyszerekről, gyógyhatású termé-
kekről, melyeket vény nélkül szerezhetnek be a patikákban. 

Ez amolyan „Kérdezze meg gyógyszerészét" rovat lehetne, 
aminek szerkesztéséhez Önök is hozzájárulhatnak leveleikkel és 
kérdéseikkel. Szívesen venném ötletes tanácsaikat és észrevéte-
leiket is. 

Sok vásárló és beteg érdeklődik a vitaminokról és készítmé-
nyeiről, hiszen vége a nap érlelte gyümölcs- és zöldségszezon-
nak, így ősz végén, tél elején. 

Az emberi szervezet működéséhez nem csak fehérjékre, zsírok-
ra és szénhidrátokra van szükség, hanem a vitaminokra is. Ezek a 
szerves vegyületek nélkülözhetetlenek, mással nem pótolhatók, 
központi szerepük van az anyagcserében és az energiaforgalom-
ban. Gondoljunk például arra több száz éves tapasztalatra, amit a 
hosszú hajóutak során szereztek a tengerészek a nem megfelelő 
táplálkozás miatt: a súlyos C-vitamin hiány skorbutot okozott, az 
ilyen betegeket rendre C-vitamin tartalmú fenyőtűből készült 
teával itatták. 

A tudomány fejlődésével egyre többet tudtak meg a vitaminok-
ról és hatásukról az emberi szervezetben. Kiderítették többek 
között a K-vitaminról, hogy hiányában vérzékenység alakul ki, az 
A-vitamin pedig a látáshoz nélkülözhetetlen, stb. 

Ha valaki egészségesen étkezik, nem valószínű, hogy vitamin-
hiány lép fel a szervezetében. De azoknál az embereknél, akik 
valamilyen okból diétát tartanak, dohányoznak, rendszeresen 
fogyasztanak alkoholt, nehéz fizikai munkát végeznek, aktívan 
sportolnak, vagy várandós-szoptatós kismamák, nagyobb műté-
tek, hosszantartó betegségek után lábadoznak, valamint a gyer-
mekek növekedési és fejlődési időszakában nagyobb a vitamin-
igény. 

Néhány példa: a dohányosok esetében megnövekszik a C-
vitamin igény, az E-vitamin és a C-vitamin hiánya az érelmesze-
sedés folyamatát felgyorsítja, D-vitamin hiánya az angolkór 
kialakulásáért felelős, stb. Legtöbbször a vitaminhiány mégsem 
ilyen nyilvánvaló tünetekkel jelentkezik. Sokan panaszkodnak 
fáradékonyságra, alvászavarra, hajhullásra, bőrszárazságra, vagy 
éppen gyakori felső-légúti hurutra. A háttérben gyakran áll mér-
sékelt vitaminhiány. Természetesen a fokozott vitaminbevitel 
nem helyettesítheti sohasem az orvosi tanácsokat és kezelést! 

A vitaminok pótlására sokféle gyógyszer áll rendelkezésre, bi-
zony nehéz a mai bőséges kínálatban eligazodni. Léteznek csak 
vitamint tartalmazó, csak ásványi anyag tartalmú, valamint vita-
mint és ásványi anyagot együttesen tartalmazó készítmények. 

A legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk a választásnál az 
az ok, amiért szeretnénk vitamint szedni: például sportolás, ter-
hesség, dohányzás, stb. kérdezzük meg a háziorvosunkat, a pati-
kákban a gyógyszerészeket, melyik felelne meg legjobban igé-
nyeinknek. 

Fontos, hogy ismerjük azokat a gyógyszereket, amiket alkal-
manként, vagy tartósan szoktunk szedni, és erről világosítsuk fel 
azt, akitől tanácsot kérünk, mert sok olyan gyógyszer van, amit 
nem érdemes, vagy nem szabad együtt szedni bizonyos vitami-
nokkal, ásványi sókkal. Ügyeljünk arra, hogy nem használunk-e 
már olyan patikaszert, ami vitamint is tartalmaz, hiszen a túlada-
golás is káros lehet. 

Tegyünk meg mindent egészségünk védelmében! Várom 
kérdéseiket, véleményüket! 

Maitényi Ilona gyógyszerész 
Kígyó Patika (tel: 390-037) 

(Szerk.: H. Ivi) 

Fiatalok 24 órás vetélkedője 
December 8-án délután négy órakor 

startolt a három középiskola diákjainak 24 
órás vetélkedője, melyet a rutinos nagykö-
rűi gárda, Pravda Mária és csapata vezé-
nyelt le. A játékos, sok-sok kérdéssel, 
feladattal tarkított verseny „Sok műhó 
mindenért!" szlogennel verbuválódott, 
melyen a három intézmény diákjai (és a 
bercsényis pedagógusok) szép számmal 
megjelentek. A fiatalok tetszéssel fogadták 
(és játszották végig) a maratoni küzdelmet, 
amelvet a Művelődési Központ és az R. 

B. Egyesület szervezett és biztosította a 
financiális háttért. A zsűri - váltással -
kitűnően állta a sarat. Elnöke H. Tóth 
László alpolgármester volt, tagjai pedig 
Galsi Zoltán az R. B. Egyesület elnöke, 
Simon Judit, Sülve Attila tanár és kép-
viselő, Kóródi Katalin, Bihari József 
tanácsos, Bukta Éva és Ferencz Károly 
káplán. 

Á szombat délután kettőkor kezdődő 
végelszámolásnál bizony már fáradtak és 
álmosak voltak a versenvzők, de lesven 

dicséretükre mondva, ők is derekasan 
kitartottak. A pontszámok alapján ugyan a 
bercsényisek nyertek a Lábassy és a 
Székács előtt, de - ahogyan a szervezők is 
hírelték - mindenki nyert: a három intéz-
mény diákjai egy szép élménnyel, tartal-
mas időtöltéssel és barátságokkal gyara-
podtak. Az meg már hab volt a tortán, 
hogy mindhárom iskola pénzjutalomban 
részesült. Köszönet a szervezőknek. 

(H. M. 
Fotó: H. M.) 

Egy váltás zsűri 

Tisztelt Olvasók! 

A győztesek 
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A két rajz nyolc részletében különbözik egymástól. 
Keresd meg az eltéréseket! 

Találd ki, ki mondhatja az 
alábbiakat! 

„Égből hullok, 
fehér vagyok, 

szeretem a 
kemény fagyot. 

Siklik rajtam 
szánkók talpa, 
víg csatákban 

vagyok labda... 
De ha olvad 
vizzé válok 
pára leszek, 

égbe szállok." 

A karácsonyfán 1 ünnepi 
gyertya 35 perc alatt ég el. Ha 
egyszerre tíz gyertyát gyúj-
tunk meg a fán, akkor mennyi 
idő alatt ég el mind a tíz 
gyertya? 

Benedek Elek 
A karácsonyfa 

Csingilingi, szól a csengő, 
Jertek fiúk, lányok! 
Ég a gyertya, meg van rakva 
A karácsonyfátok. 

Csingilingi, szól a csengő, 
Arany a csengése, 
Aranyosabb, szebb ez, mint a 
Muzsika zengése. 

Csingilingi, szól a csengő, 
Vajon kik csengetnek? 
Mennyországból az angyalkák 
A jó gyerekek. 

Csingilingi, szól a csengő, 
Nyílik már az ajtó, 
Cseng a szoba, zeng a szoba 
Vidám gyermekzajtól 

Csingilingi, szól a csengő, 
Jertek fiúk, lányok, 
Ég a gyertya, meg van rakva 
A karácsonyfátok. 

ÜNNEPI RECEPTEK 
Ha még nem tudják, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra, 
íme egy kis segítség, hogy könnyebb legyen a választás. 
Különleges főételt, desszertet és koktélt ajánlok Önöknek. 

Ponty sörszószban 
Hozzávalók (4 személyre): 10 dkg puszedli, 1 1 barna sör, 2 
répa, 1 vékony póré, VA zellergumó, 2 hagyma, lcitrom, 1 ek. 
vaj, 5 dkg mazsola, 1 babérlevél, 2 szegfűszeg, 4 szem bors, 4 
szem szegfűbors, 1 konyhakész ponty (kb. 1,2 kg), cukor, 
petrezselyem a díszítéshez. 
Elkészítés: A vajat felmelegítjük egy serpenyőben, és megpi-
rítjuk benne a zöldségeket. Hozzáadjuk a beáztatott puszedlit, 
a mazsolát, a babérlevelet, két szelet citromot, a szegfűszeget, 
a borsot és a szegfűborsot. A maradék sört ráöntjük, és az 
egészet lassú tűzön, fedő alatt 20 percig rotyogtatjuk. 
Közben kívül-belül alaposan megmossuk a pontyot, szárazra 
töröljük, és a sörös lébe tesszük. Lassú tűzön 30 percig főz-
zük. A pontyot kivesszük, egy tálcára tesszük, és melegen 
tartjuk A levet a citromlével, sóval és kevés cukorral ízesít-
jük. A ponty mellé öntjük és azonnal tálaljuk. A félretett 
citromszeletekkel és esetleg petrezselyemlevélkékkel díszít-
jük. 

Desszertajánlat: Kávérózsák 
Hozzávalók (kb. 35 db-hoz): 75 ml tejszín, 2 ek. azonnal 
oldódó porkávé, 15 dkg lágy vaj, 15dkg porcukor, 6 dkg étke-
zési keményítő, 25 dkg liszt, lOdkg tortabevonó csokoládé. 
Elkészítés: A vajat, a porcukrot és az étkezési keményítőt 
simára keverjük Hozzáadjuk a kávés tejszínt, végül beleszi-
táljuk a lisztet és alaposan összedolgozzuk. 
A masszát csillagcsővel habzsákba töltjük, és S alakban kis 
rózsákat nyomunk a tepsibe. A sütőben kb. 13-16 percig süt-
jük. 

Rácsra szedjük a sütiket és 
hagyjuk kihűlni. Vízfürdőben 
felolvasztjuk a csokoládét, és a 
sütiket kb. 1/3 részükig bele-
mártjuk. A rácson hagyjuk meg-
száradni. 

Italajánló: Szőlőmix 
Hozzávalók (1 pohárhoz): 1 pú-
pozott mokkáskanál gyenge kávé, 

3 ek. vörös szőlőlé, 1 ek. konyak. 
Elkészítés: A kávéporból 1,5 dl vízzel kávét főzünk, majd 
szőlőlével és a konyakkal ízesítjük. 
ízlés szerint cukorral és tejjel keverjük. Díszítésként 1-2 szem 
szőlőt szúrunk hosszú hurkapálcára és a csészébe állítjuk 
Valamennyi recepttel kívánok minden Kedves Olvasónak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Űj évet! 

Kiss Zoltán 
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Jeles napok - ünnepi szokások 
Az év utolsó hónapja. A régi római naptárban a tizedik hónap volt, a neve is innen ered Régi magyar neve karácsony hava, a 
csillagászok Bak havaként emlegetik, a meteorológusok szerint télelő. A hónap legnagyobb ünnepe a karácsony, az adventi 
ünnepkör, amely az új egyházi év kezdetét jelöli. Az advent a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka, a Szent András 
napját (nov. 30.) követő vasárnap előestéjével kezdődik. 

December - Karácsony hava 
December 4. - Borbála napja 
Szent Borbála emlékünnepe a bányászok, tüzérek, várak védő-
szentjének napja. Munkatiltó nap, tilos a varrás, fonás, söprés. Jósló 
hiedelmek: a Borbála napján vízbetett meggyfa ág (a „borbálaág"), 
ha karácsonyra kivirágzik, az eladó lány hamarosan férjhez megy. 
December 6. - Miklós napja 
Szent Miklós püspök emlékünnepe. Szent Miklós a 
halászok, révészek patrónusa, a vízenjárók védő-
szentje. Jellemzője a napnak az ajándékozás. 
Decemberi3. - Luca napja 
Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdőnapja a Ger-
gely-féle naptárreform előtt. Gonoszjáró nap, védekezés a boszor-
kányok ellen. Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, 
hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna. Jellemző Luca napi szokások a: 
> kotyolás, 
> Lucázás, 
> jóslások, varázsló eljárások pl.: 

^ félj és házasság jóslás, 
^ halál és betegség jóslás (lucapogácsával), 
^ termés jóslás (Lucahizóval), 
^ időjárásjóslás (hagymakalendáriummal). 

December 21. - Tamás napja 
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja. 
December 24. - Ádám, Éva napja, szenteste 
Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünne-
pe. Ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordá-
sa, betlehemezés. 
A karácsonyi asztal, karácsonyi ételek különleges 
jelentéstartalommal bírnak. 
Karácsonyfa állítás szokása, ajándékozás. 
December 25. - Karácsony napja 
Egyházi és családi ünnep. Krisztus születésnapja, a kereszténység 
legnagyobb ünnepe. A karácsonyi ajándékozás a szeretet megnyil-
vánulása, az összetartozás, az egymást féltő, egymásért aggódó 
szeretet jelképe. 
December 26. - Karácsony második napja, István napja 
Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító király névadó-
ja. Jellemző szokása a regölés. 
December 27. - János napja 
János apostol és evangélista ünnepe. Borszentelés napja. 
December 28. - Aprószentek napja 
A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. 
Jellemző szokása a vesszőzés, melynek során a gyerekek házról-
házra járva minden családhoz beköszönnek, fonott vesszőkorbács-
csal megveregetik a ház lakóit, majd jó egészséget, bő termést kí-
vánnak. 
December 31. - Szilveszter 
Az év utolsó napja a néphit szerint számos, 
az emberi életre, az állatállományra és a 
termés bőségére vonatkozó szokást, hiedel-
met von maga köré. Jósló hiedelmek: félj és 
időjárásjóslás. Gyakori szokás a szilveszteri 
kántálás. 

Advent 
Adventet ünnepelünk és Valakit várunk... Az advent 
latin szó, amely az Úr érkezését, istenvárást jelent. Ez 
az időszak a karácsonyra várás ideje, amely Szent And-
rás apostol ünnepétől, november 30 - december 24-ig 
tart. Az ünnep eredete az V-VL századra nyúlik vissza: 
XIV. Kelemen pápa az adventi szerdákra, péntekekre 
böjtöt rendelt el, szombatra pedig megtartóztatást. Az 
ünnepnek kettős tartalma van. a Messiás-várás, Jézus 
eljövetele, mely bűnbánatra készít fel. A bűnbánat színe 
a lila, ezért az adventi koszorún lila a gyertya és a sza-
lag. A legelső adventi koszorút 1839-ben Hamburgban 
készítette Johann Hinrick Winchern. A fából készült 
koszorún 19 fehér és 4 piros gyertyát helyeztek el, me-
lyek a vasárnapokat, és hétköznapokat jelezték. A kö-
vetkező évben ugyanazt a koszorút fenyőágakkal díszí-
tették. 
Az advent jelképei a fény, az adventi koszorú, a csillag, 
az adventi házikó. 

Karácsony 
A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja karácsony 
vigíliája, december 24-e. A karácsony szláv eredetű 
szó, az ősi keresun szóból származik, jelentése pedig 
újba lépő. Az év legnagyobb, szokásaiban, hagyomá-
nyaiban leggazdagabb, legszínesebb ünnepe. Jézus 
születését ünnepeljük ezen a napon. 
Adventtől vízkeresztig szinte minden napnak megvan a 
maga szokása. A karácsonyi ünnepkör szokásai nagyon 
régiek Magyarországon. Az ókori világban e naphoz 
fűződik a téli napforduló, a világosság győzelme a 
sötétség felett. Ma már el sem tudnánk képzelni a kará-
csony estét a gyertyafénytől csillogó karácsonyfa nél-
kül. Talán ez a legszebb, de mindenképpen a leglátvá-
nyosabb ünnepi szokás. A karácsonyfa állításának szo-
kása egyáltalán nem régi. Az első, történelmileg is 
megalapozott adat 1605-ből való, egy strasburgi polgár 
feljegyzéseiből, amely arról szól, hogy a városban az 
emberek fenyőfát állítanak, amelyet fel is díszítenek 
gyümölcsökkel, aranylánccal, édességgel. Minden, ami 
a karácsonyfát díszíti, jelentést hordoz. A gyertyák a 
fényt, a megszülető Jézust jelképezik A fa tetejére 
kerülő csillag a betlehemi háromkirályoknak utat mu-
tató betlehemi csillagnak utóda. A karácsony jelképei a 
jászol, a kereszt, a karácsonyi piramis, a karácsonyfa. A 
karácsonyfa magyarországi elterjedése a Podmaniczky 
családnak köszönhető. A fenyőfa tűlevelei az élet re-
ménységét jelképezik. Az örökzöld fenyő az örök élet 
reménységének szimbóluma. Tűlevelei a töviskorona 
tüskéire emlékeztetnek A karácsonyfához tartozó csil-
logó, színes, tarka üveggömbök, arany, ezüst színű 
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díszek a napkeleti bölcsek ajándékára utalnak. A színes papírláncok 
a kígyóra, a ..bűn láncára" emlékeztetnek. A dió is krisztusi jelkép. 'A] 
A Mária méhében lévő Jézust jelképezi. A karácsony az ajándéko- [í BETLEHEMBEN 
zás ünnepe. Az ajándékozás a szeretetből fakad. Befejezésül pedig »;- részlet -"í 
Ady Endre csodálatosan szép sorait idézem: [í '¡h 
„Harang csendül, z.endül, Messze zsong a hálaének, ^ £ Király nem jött még szegényebben, £ 
kedves kis falumban Karácsonykor magába száll minden lélek " [v Mint karácsonykor Betlehemben í 
Talán mindannyiunk lelkében él még a gyerekkori karácsonyok £ j u j o c j ? m j a z 5 szegénysége? £ 
emléke, amikor csodaváró szívvel vártuk a boldogság, a béke, a ^ , ' , , y , / £ 
szeretet ünnepét, az ünnepélyes szép estét, a tündöklő fát. a gond- z e § e n y e § a z a 8 remenysege. .. 
talan együttlétet, és az ajándékokat. | Remény nem telt be édesebben, | 

!« Mint karácsonykor Betlehemben. 
[-; Akit vártak a régi szentek, £ 

Az Isten fia ott jelent meg. £ 
í £ 
rí Kecskeméthy István í 
r:- A' 

Az ünnep margójára Egy délután sok mesével 
Ünnep közeleg. Hamarosan itt a legkedveltebb ünnepünk a kará- Az Ipolyi Arnold Könyvtár és a Pro Bibliotheca Alapít-
csonv. Közeledtét nemcsak a szépen dekorált kirakatok jelzik, vánv december 11-én ismét megrendezte a kisiskolások 
hanem a vásárlási lázban égő emberek forgataga. Mindenki sze- mesemondó versenyét, amire évek óta Mikulás táján 
retné szeretteinek a legmegfelelőbb ajándékot kiválasztani, ottho- kerül sor. Az idén is szép számmal vettek részt rajta a 
nában a karácsonyi hangulatot megteremteni. mesét szerető apróságok. Ízelítőt kaptak a hallgatók 
Sajnos vannak olyan számunkra kedves emberek, rokonok, akik- (szülők, pedagógusok, érdeklődő gyerekek) a népmesék 
kel nem lehetünk együtt a szeretet napján. Hogy érezzék: a távol- ^gazdag világából. A jelentős számú szereplő bizonyította, 
ból is gondolunk rájuk, azt a szép szokást alkalmazzuk, hogy hogy vannak még olvasni szerető gyerekek. A versenyen 
képeslapot küldünk. Lehet is kapni az üzletekben szebbnél szeb- az alábbi eredmény született: 
beket: fenyőágasat, vallási témájút, a régi korokat idézőt, meséset, 1-2. osztályos korcsoport: 
humorosat, sima képeslapot vagy széthajthatót, sőt még zenélőt is. I. Horváth Hajnalka Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 
Nincs is ebben hiba, választék van bőven, aki nem talál kedvére II. Juhász András Tiszapüspöki Ált. Isk. 
valót, az vessen magára. így gondoltam mindaddig, míg el nem III. Papp Sára Örményesi Ált. Isk. 
kezdtem válogatni. Amíg a „hagyományos" lapokat böngésztem Különdíjasok: 
nem is volt gond, de a gyönyörű széthajtható lapoknál bosszan- Ratkai Imre Petőfi S. Ált. Isk. 
kodni kezdtem. Ugyanis bármelyiket szétnyitottam, azt láttam, Tóth Beáta Fegyvernek, Dózsa Ált. Isk. 
hogy a megírandó oldalán már ott „díszlik" az ízlésesen előre Sávai Anita Örményesi Ált. Isk. 
nyomtatott sablonszöveg (esetleg idegen nyelven is): Kellemes 3-4. osztályos korcsoport: 
karácsonyi ünnepeket! Nem vitatom, kellenek ilyen lapok is, I. Deák Szilvia Petőfi S. Ált. Isk. 
hiszen gondolom nagymértékben megkönnyítik a nem magán Horváth György Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 
jellegű levelezést. Nem tudom ki, hogy van ezzel, én a kedves II. Rusz Anett Petőfi S. Ált. Isk. 
rokonaimnak, barátaimnak szeretek meghittebb személyesebb III. Borbíró Rebeka Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 
üdvözletet írni a kiválasztott képeslapon. És bevallom az előre Különdíjasok: 
nyomtatott jókívánságnál én is szívesebben olvasom barátnőm Bódi Renáta Hunyadi M. Ált. Isk. 
mindig meglepő - megható sorait. Jó lenne, ha a képeslapok ter- Nagy Eszter Fegyvernek, Dózsa Ált. Isk. 
vezői tekintettel lennének azokra, akik hozzám hasonlóan gondol- Bódi Krisztina Tiszapüspöki Ált. Isk. Ált. Isk. 
kodnak. CsifFó Adriána Kölcsey F. Ált. Isk. 

(V. M.) " (V. M.) 

December elseje: az AIDS Világnapja 
Az AIDS Világnapja alkalmából a megyei ANTSZ 

Egészségvédelmi Osztálya nagysikerű előadást szerve-
zett a középiskolások bevonásával« Dr. Simon Tamás 
professzor, a SOTE Közegészségtani Intézet tanszékve-
zetője szuggesztív egyéniségével és előadásával méltán 
aratott tetszést a fiatalok körében. 

(H.M. 
Fotó: H. M.) 

Egy délután sok mesével 
Az Ipolyi Arnold Könyvtár és a Pro Bibliotheca Alapít-

vány december 11-én ismét megrendezte a kisiskolások 
mesemondó versenyét, amire évek óta Mikulás táján 
kerül sor. Az idén is szép számmal vettek részt rajta a 
mesét szerető apróságok. Ízelítőt kaptak a hallgatók 
(szülők, pedagógusok, érdeklődő gyerekek) a népmesék 

'"gazdag világából. A jelentős számú szereplő bizonyította, 
hogy vannak még olvasni szerető gyerekek. A versenyen 
az alábbi eredmény született: 
1-2. osztályos korcsoport: 
I. Horváth Hajnalka Bethlen G. Ref. Ált. Isk 
II. Juhász András Tiszapüspöki Ált. Isk. 
III. Papp Sára Örményesi Ált. Isk. 
Különdíjasok: 

Ratkai Imre Petőfi S. Ált. Isk. 
Tóth Beáta Fegyvernek, Dózsa Ált. Isk. 
Sávai Anita Örményesi Ált. Isk. 

3-4. osztályos korcsoport: 
I. Deák Szilvia Petőfi S. Ált. Isk. 

Horváth György Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 
II. Rusz Anett Petőfi S. Ált. Isk 
III. Borbíró Rebeka Bethlen G. Ref. Ált. Isk. 
Különdíjasok: 

Bódi Renáta Hunyadi M. Ált. Isk 
Nagy Eszter Fegyvernek, Dózsa Ált. Isk. 
Bódi Krisztina Tiszapüspöki Ált. Isk Ált. Isk. 
CsifFó Adriána Kölcsey F. Ált. Isk. 

(V. M.) 

BETLEHEMBEN 
részlet 

Király nem jött még szegényebben, 
Mint karácsonykor Betlehemben. 
Tudod, mi az ő szegénysége? 
Szegények gazdag reménysége. 

Remény nem telt be édesebben, 
Mint karácsonykor Betlehemben. 
Akit vártak a régi szentek, 
Az Isten fia ott jelent meg. 

Kecskeméthy István 
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SPORT 
Évzáró az atlétáknál 

A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub 2000. december 9-
én 14 órakor tartotta évzáró ünnepélyét, melynek a Kölcsey 
F. Ált. Isk. ebédlője adott otthont. 
Az ünnepélyt Tigvi József a Diák Klub elnöke nyitotta meg, 
üdvözölve Bakk Zoltán polgármester urat és a meghívottak 
soraiban helyet foglaló önkormányzati képviselőket, szpon-
zorokat, szülőket, versenyzőket. 
Ezt követően igen találóan jegyezte meg elnök úr; hogy 
„1999-es év az aggodalom éve volt, a 2000. év pedig a meg-
nyugvás éve lett" ugyanis a klub életében ez volt az első 
teljes önálló év, amikor tiszta, áttekinthető feltételek mellett 
tervezhette egész éves tevékenységét. Meggyőződéssel 
mondható, hogy a Diák Atlétikai Klub élt a lehetőségekkel 
és tárgyi, személyi vállalásait teljesítve az eddigi legeredmé-
nyesebb évét zárja az országos bajnokságok befejeztével. 
Az anyagi feltételekről: 
— Törökszentmiklós Város Önkormányzata - első számú 
fenntartó - a benyújtott részletes és minden tekintetben 
helytálló 2 700 000 Ft-os költségvetést elfogadta, és ezen 
összeget megfelelő ütemezésben napra pontosan biztosította. 
— A Diák Atlétikai Klub és a DEKATLON Atlétikai 
Sportág Alapítvány ezen összeghez további 800 000 Ft saját 
önerős támogatást vállalt, melyet jóval túlteljesített, így 
közel 3 700 000 Ft-ból gazdálkodott. * 
— Saját önerőből vállalt támogatások a következőkből 
tevődnek össze: 

• Iparűzési adó 5%-ának az alapítvány részére történő 
felajánlása 
• Személyi adó 1%-ából származó támogatás 
• Diák Klub tagdíjbevétel 
• Városi pályázat és képviselői támogatások 
• Országos pályázaton nyert támogatás 
• Országos „A" kategóriás utánpótlás nevelőközpontú 

támogatás 
• Meghívón feltüntetett szponzorok különböző formá-

ban nyújtott támogatásai 
Tárgyi feltételek terén a következő előrelépés történt: 
— Videokamera júniusi megvásárlása nagy segítséget 
jelent a technikai munka értékelésében, hatékonyságában. 
— A balesetmentes gyakorlást és a jobb technikai feltéte-
leket biztosította a városi pályán és a Kölcsey Ált. Iskolában 
kicserélt távolugró homok /30 m3/ melyet Nagy Sándor és 
Kovács László vállalkozók közös felajánlásával sikerült 
megvalósítani. 
— További jelentős előrelépést jelent, hogy Balla Imre 
vállalkozó támogatásával teljesen fedett magasugró-
szivacsdomb gyakorlási hely valósult meg, ami az elkövet-
kezendő időben jobban segíti az eddig is igen eredményes 
versenyszámot. 
— Az Önkormányzat Sportirodájának külön az utánpótlás-
ra szánt pénzkeretéből igen komoly mennyiségű salak került 
a Petőfi és Kölcsey Ált. Iskolába, mely éveken át kiváló 
pályaviszonyokat biztosíthat. 
Személyi jellegű tervek között szerepelt a Petőfi Ált. Iskola 
nagyobb létszámú bevonása és a hozzá tartozó edző foglal-
koztatása. 2000 márciustól Hajik Ildikó testnevelő vállalt 
munkát. Jelenleg 30-32 fős a csoport létszáma. 
További személyes segítséget jelentett több hónapos rend-
szeres munkájával Bognár Péter Egerben tanuló volt atléta, 
aki edzéseken és versenyeken nagy lelkesedéssel vállalt részt 
a munkából. 

Beszámoló az idei eredményekről 

A Diák Atlétikai Klub a 2000. évben jelentős létszámnövekedéssel dol-
gozott, ugyanis a bevezetőben elhangzottak szerint a Petőfi Ált. Iskolában 
létrehoztunk új gyermek korcsoportot 30-32 fővel, 
így az év folyamán 90-100 fő végezte az edzéseket Bertán István főállá-
sú, Karakas Ferenc és Nagyné Hajik Ildikó mellékfoglalkozású edzők 
irányításával. 
A téli alapozást szokásosan az előző év november elején kezdtük meg, 
melyet havonként fedettpályás versenyek tettek változatosabbá. Szolno-
kon háromfordulós gyermek és serdülő versenyeken tucatszám szereztük 
a dobogós helyezéseket. 
Serdülő atlétáink részvettek az FTC futófolyosón megrendezett 
hárompróba bajnokságokon, ezek kiemelkedő eredményei: 
Serdülő Budapest hárompróba bajnokság. 
Bozsó Balázs I., Bognár Miklós II., Ladányi Katalin 11. 
Országos Serdülő Seregszemle hárompróba: 
Bognár Miklós I., Bozsó Balázs II. 
Jó szereplő gyermekkorcsoportos versenyzők a fedettpályás idényben: 
Benedek Judit, Bereznai Anna, Molnár Zsuzsa, Rabi Lajos, Nagy Dóra. 
Nézzük időrendi sorrendben azokat a rangosabb versenyeket, melyeken 
sikereinkkel városunk hírnevét öregbítettük. 
- Gyermek Európa Találkozó Debrecen /10-11-12 évesek/ melyen az 
ország legrangosabb utánpótlás nevelő szakosztályai indulnak. Ebben az 
évben is szép sikerrel tért haza a miklósi küldöttség: 
Eredmények: 

Bakos Károly kislabda h. I. 
60 m gátfutás II. 

Füller Tamás 60 m gátfutás II. 
Török Dávid 60m gátfutás III. 
Molnár Zsuzsa 60m gátfutás II. 
Bakos Karolina kislabda h. III. 
Tar Renáta 600 m III. 
Fiú váltó II. 

- Debreceni Serdülő Diáktalálkozó eredményei: 
Bognár Miklós távolugrás I. 

gerelyh. I. 
Bozsó Balázs távolugrás II. 
Szekeres Lajos gerelyh. I. 

távolugrás II. 
Barócsi Andrea távolugrás I. 

A három felkészülési verseny eredménye már sejtetni engedte, hogy 
versenyzőink alaposan felkészültek a Serdülő Országos Bajnokságra, 
ahol 13 és 14 éves fiú négypróba csapatokkal vettünk részt. A becsületes 
felkészülésnek meg lett az eredménye, ugyanis nagy küzdelem után 
Magyar Bajnokkal és több II-IX. helyezéssel lettek gazdagabbak. A 
felkészülés alatt meg kellett küzdeni a rekkenő meleggel is, melyet né-
mileg enyhítettek a mezőtúri uszoda-látogatások, ilyen alkalmakkor 
regenerálódtak a kisebb sérülések és a megfáradt izomzat. 
Összetett Országos Bajnokság eredményei: 

Bognár Miklós 13 éves négypróba „A" I. OB. aranyjelvény 
13 éves fiú négypróba csapat II. 
(Bognár-Bozsó-Gonda Zs.- Gonda A.- Varga) 
Szekeres Lajos 14 éves négypróba „A" IV. aranyjel vény 
14 éves fiú négypróba csapat IV. 
(Szekeres-C sizmadia-Ecsédi-Zsigmond) 
Bozsó Balázs 13 éves négypróba „B" V. aranyjelvény 
Gonda Attila 13 éves négypróba „C" VII. 
Bagi István 15 éves nyolcpróba IX. 

Az országos bajnokság után egy hónapos teljes pihenő következett, és 
augusztus 7-én kezdődött a felkészülés a szeptemberi egyéni és ügyességi 
csapatbajnokságra. Felkészülési versenyként részt vettünk igen eredmé-
nyesen a Budapest és Hajdú Bihar megyei egyéni bajnokságon. 
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Ezt követően szeptember 16-17-én került megrendezésre a 
Serdülő Egyéni Országos Bajnokság, melyen minden eddiginél 
fényesebb sikert értünk el, hiszen a sok szép helyezésen túl két 
újabb Magyar Bajnokot köszönthettünk. 
Egyéni Országos Bajnokság eredményei: 
Szekeres Lajos 14 éves távolugrás 

magasugrás 
Csizmadia Barna 14 éves magasugrás 
Bozsó Balázs 

602 cm! 
165 cm 
169 cm 
553 cm 
10,7 mp 
12,5 mp 
542 cm 
39,17 m 
154 cm 
12,7 mp 

I. OB. bajnok 
III. 
II. 
I. OB. bajnok 
V. 
V. 
II. 
IV. 
V. 
VI. 

13 éves távolugrás 
80 m síkf. 
80 m gátf. 

Bognár Miklós 13 éves távolugrás 
gerelyh. 
magasugrás 
80 m gátf. 

Az idei utolsó országos megmérettetés október 9-én Serdülő 
Atléták Ügyességi Csapatbajnoksága volt. 
Fiú magasugró csapat 160 cm átlag IV. 
/Csizmadia-Szekeres-Bagi-Gonda Zs.- Bognár/ 
Fiú távolugró csapat 553 cm átlag IV. 
/Szekeres-Csizmadia-Bagi-Bozsó-Bognár/ 
A versenyzők korosztályonként különböző minősítéseket ér-
hettek el az egyes versenyszámok szintteljesítésével. Ebben az 
évben aranyjelvényes minősítést kaptak. 
Bognár Miklós négypróba „A" változat 
Bozsó Balázs négypróba „B" változat 
Szekeres Lajos négypróba változat 

távolugrás 
Csizmadia Barna magasugrás 
Ezüstjelvényesek: Gonda Zsolt, Varga Lőrinc, Tóth Bettina, 
Barócsi Andrea, Ladányi Katalin, Gonda Attila, Bagi István. 
A Diák Atlétikai Klubnak jó kapcsolata van az iskolákkal, azon 
belül is a Kölcsey és Petőfi Ált. Iskolával, akiknek egyre több 
tanulója vesz részt a szakosztályi munkában, ezzel is kölcsönö-
sen segítjük felkészülésüket a sportág diákolimpia szintű verse-
nyeire. 
A klub nevében is köszönettel tartozunk a munkánkat segítő 
testnevelőknek, személy szerint a Kölcsey Ált. Iskolából 
Görömbei Zoltán, Takács Mária, Kiss Ferencné a Petőfi Ált. 
Iskolából Nagy Tibor és Katona Anna kollégáknak. 

Köszönjük a két intézmény igazgatójának, Ferencz Jánosnénak és Soós 
Kálmánnak segítő támogatását. 
A Diák Atlétikai Klub és a Kölcsey Ált. Isk. közös sikere szép példája az 
együttműködésnek, ugyanis az iskola fiú öttusa csapata ebben az évben 
diákolimpiai bajnok lett. Az Országos Bajnoki címért itt is óriási küzde-
lem folyt az ellenfelekkel /az ország 24 legjobb csapatával/ és a Népsta-
dion nyújtotta hőséggel. 
Csapattagok: Gulyás Ádám, Szekeres Lajos, Bognár Miklós, Bagi István, 
Görömbei Balázs, Zsigmond Gergely. 
A Kölcsey Ált. Iskola tanulói Deutsch Tamás Ifjúsági és Sportminiszter-
től átvett aranyérmekkel álltak a dobogó legfelső fokán, majd az ered-
ményhirdetés után örömteli fürdőzésbe kezdtek a szintén győztes debre-
ceni leánycsapattal a Népstadion akadályfutás vizesárkában 
A versenyzők és edzőik mindent megtettek a sikeres szereplés érdekében, 
melyet az Önkormányzat is elismert. Fogadta, és megjutalmazta a ki-
emelkedő országos eredményeket elért sportolókat és edzőiket, testneve-
lőiket! 
A Magyar Atlétikai Szövetség a szakosztályokat rangsorolja az országos 
bajnokságokon elért helyezéseik alapján. Örömmel olvastuk az Atlétika 
c. folyóiratban, hogy többpróba szakágban rangos 15. helyen állunk az 
országban működő szakosztályok között. 
Ezzel tovább erősítjük az országosan „A" kategóriás utánpótlás nevelő-
központú besorolásunkat és bízunk benne, hogy a szeptemberi országos 
eredményekkel kiegészülve pontszámunk előkelő végső helyezést ered-
ményez. 
A jórészt Budapest, Debrecen uticélú költségek átvállalása nagy segítsé-
get jelentett a Klubnak, melyet a Béke Mg. Szövetkezet, Füller József, 
Bognár Miklós, Orbán Csaba vállalt. Köszönet érte. 
Az évzáró, sportolók jutalmazásával fejeződött, oklevelek, értékes aján-
déktárgyak (Adidas cipők, melegítők, pólók, nadrágok, sapkák), plaket-
tek, jó tanuló, jó sportoló serlegek találtak gazdára. 
Felkészítő edzők sem maradtak ki, Nagyné Hajik Ildikó, Karakas Ferenc, 
Bertán István vehette át megérdemelt jutalmát. 
Az elhangzottakat Bakk Zoltán polgármester elismerő és további támo-
gató szándékú mondatai követték 
A beszámolók és díjátadások után az egybegyűltek még együtt maradtak 
egy jó hangulatban eltöltött vacsora erejéig, melyet Bognár Miklós, 
Serfőző István, Görömbei János ajánlott fel az évzáróra. 

(B. I.) 

Bosszantó győzelem, bravúros vereség 
Bármilyen furcsa ez a megfogalmazás a 
sakk csapatbajnokság küzdelmei során 
ilyesmi előfordulhat. Itt ugyanis az 
egyéni pontszámokból - győzelem egy 
pont, döntetlen fél pont - áll össze a 
csapat eredménye, s a pontszámok 
egyenértékűek a végelszámolásnál akár 
győz. akár veszít a csapat. 
Természetesen a jó csapatszellem 
nagymértékben befolyásolhatja az 
egyéni teljesítményeket. 
A megyei I. a. csapatbajnokság harma-
dik fordulójában csapatunk Túrkevét 
látta vendégül, a negyedik fordulóban 
viszont a bajnokság megnyerésére törő 
szolnoki együttes otthonába látogatott. 
Részletes eredmények: 
Törökszentmiklós - Túrkeve 6:4 
Győzött: Dancza János, K. Szabó Imre, 
Balogh János. Bencsik Péter. László 
Antal. Pató Mihálv. 

Legalább két pontot elvesztegető török-
szentmiklósi csapat jogosan bosszanko-
dott a mérkőzés után. 
Keviterv Szolnok - Tmiklós 5,5:4,5 
A szinte teljes egészében NB 1. b-ben 
illetve NB II.-ben edződött játékosokból 
álló szolnoki csapat nem titkolt szándé-
ka egy nagyarányú győzelem elérése 
volt. Végül meg kellett szenvednie a 
legkisebb arányú győzelemért a jól 
küzdő törökszentmiklósiak ellen. 
Győzött: Barta Ferenc, László Antal, 
Seres Vígli Zoltán. 
Döntetlent ért el: Bencsik Péter, Simon 
Zoltán, Pató Mihály. 
Ezzel a mérkőzéssel befejeződött az 
őszi idény, amelynek eredményével 
összességében elégedettek lehetünk; a 
Törökszentmiklósi Sakk Klub csapata 
Új szász és Szolnok mögött harmadik 
helyen áll a bajnokságban. 

Külön öröm a fiatalok - Barta Ferenc, 
Balogh János, Bencsik Péter, Seres 
Vígh Zoltán, Pató Mihály - fejlődése. 

Simon Zoltán 

Köszönjük! 
A DEKATLON ATLÉTIKAI 
SPORTÁG ALAPÍTVÁNY Kurató-
riuma nevében köszönetünket fejez-
zük ki mindazon támogatóinknak, 
akik 1999. évi személyi jövedelem-
adójuk /SZJA/ 1%-át Alapítványunk 
javára átutaltatták. 
Ezzel egyidőben tájékoztatjuk a 
kedves érintetteket, hogy ezen pénz-
eszközöket diák sportolóink verse-
nyeztetési illetve a szakosztály mű-
ködtetési költségeinek fedezetére 
használtuk fel. 

Alapítvány Kuratóriuma 

SAKK 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLOS 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 voíL, szép volt 
11 .00- 12.00: Koktél 
12.00 - 13.00: Szlárzene 
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 

S 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: 
0 9 . 0 0 - 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 
Sztár zene 
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 játék 
17 .00- 18.00: Szívküldi 
18.00 - 19.00: Nemcsak 20 éveseké a világ 
19 .00- 19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 - 22.00: Újdonság magnósoknak 
22.00 -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, 

' ' - « £ 2 1 . 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A Szentmiklósi TV 
műsora 

Péntek 
1 7 - Városi híradó 
Benne: a városi közéleti, kulturális 

és sportesemények. 
1 8 - Fekete Gyöngy 

- argentin filmsorozat -

Vasárnap 
83Q A pénteki adás ismétlése. 

HALOTTAINK 
(nov. 8- dec. 5-ig) 

Szarka Ferenc (61 éves), Ladányi Zsigmond (67 éves), 
Varga Julianna (68 éves), özv. Rábaközi Gyuláné Pócs 
Eszter (77 éves), Gerőcs István (47 éves), Csányi Sán-
dor (44 éves), Budai Ferenc (48 éves), Takács Imre (47 
éves), özv. Libor Ferencné Markóth Piroska (87 éves), 
Kovács Ferencné Kenyeres Anna (65 éves), Bóka József 
(50 éves), özv. Papp Béláné Erdei Margit (79 éves), 
Farkas Mátyás apátplébános (69 éves), Nagy Lajos (74 
éves), Csernát Lőrinc (96 éves), Zsigmond Gergely (73 
éves), Juhász Mihályné Bartus Margit (66 éves), özv. 
Kóródi Ferencné Tóth Mária (93 éves), Nagy József (70 
éves), Török Zoltán (44 éves), Fehér Andrásné Buru 
Erzsébet (74 éves), Tiszapüspöki: özv. Tombor Józsefné 
Nagy Mária (85 éves), özv. Molnár Istvánné Tóvizi 
Margit (73 éves), Tóth József (88 éves), Polyák 
Józsefné Nóvák Julianna (78 éves). -

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

TEMETKEZÉS 
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

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

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

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

Erdős 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. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE Kiadásért felelős: 
Független közéleti lap Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány 

Szerkesztőség: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 1.35. ISSN 0866-1839 
Főszerkesztő: Varga Mária Nyomdai munkák: 

Tördelőszerkesztő: Hoppáiné Bognár Ágnes REPRÓ STÚDIÓ SZOLNOK 


