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Megjelenik havonta

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Pósa Lajos
A magyar huszár
A huszár a világ első katonája,
Még az angyalok is mosolyognak rája.
Mikor összeveri pengő sarkantyúját:
Elpengeti rajta minden gondját, búját.
Ha fölveti magát gyors paripájára:
Repül a csatába... szél se ér nyomába.
Cikázó villám száll a kardja hegyére,
Azzal írja nevét a csillagos égre.

Hamarosan megjelenik a Törökszentmiklósi
képes lapok című könyv!
Radnóti Miklós
Március

>>
i
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
Vidám, kamaszfiús
Szellőkkel jár a fák alatt
S zajong a március.

A fázós rügy nem bújt ki még,
Hálót se sző a pók,
De futnak már a kiscsibék,
Sárgás aranygolyók.

A tartalomból
VAROSUNKBAN JÁRT A PÉNZÜGYMINISZTER

2. oldal

VELENCEI UTAZÁS FOTÓK SEGÍTSÉGÉVEL

5. oldal

NYUGDÍJAS KITÜNTETETTEK A BERCSÉNYIBEN

6. oldal

DÍSZELŐADÁS A TISZA MOZIBAN

8. oldal

BEMUTATKOZIK A „ZÖLD UTAT A TUDÁSHOZ" ALAPÍTVÁNY

9. oldal

INTERNET KÁVÉZÓ A VÁROS SZÍVÉBEN

10. oldal

TÁNC- ÉS DIVATGÁLA A PÓDIUMTEREMBEN
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HÍREK A VÁROS SPORTÉLETÉBŐL
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Miniszteri villámlátogs ás Törökszentmiklóson
Február 22-én Varga Mihály pénzügyminiszter a képviselőtestület és Herbály Imre országgyűlési képviselő jelenlétében aláírta azt a megállapodást amely a gázközművagyonbóli részesedést rögzíti: ennek megfelelően a várost
308,5 millió forint illeti meg. Emiek első részletét, 69.7 milliót a kormány rövidesen át is fog utalni a városnak, előlegként.
Ismert, hogy a gázközművagyon régóta vitatott a gazdasági és a politikai szférában, s csak a legutóbbi időszakra
került nyugvópontra: a törvényjavaslat elkészült, és már csak
a parlament igenje szükségeltetik. Persze előfordulhat olyan
helyzet - amire kicsi az esély hogy a honatyák nem szavazzák meg a törvényt. Ez esetben a városnak tizenkét részletben vissza kell fizetni az összeget.
A megállapodás hivatalos része után a pénzügyminiszter
elmondta, hogy a kormány nem kegyet gyakorol akkor, amikor ezt az összeget a településeknek kiutalja. Ez egy jogos
járandóság, ami megilleti az önkormányzatokat. Külön öröm
számára, hogy a kistelepüléseken kezdik az „elszámolást",
éppen ott, ahol a legnagyobb szükség van a pénzre. Reméli,
hogy a képviselőtestületek jól fognak sáfárkodni ezekkel az
összegekkel, s arra fordítják, ami a legfontosabb a településükön. „Miután az országban jól mennek a dolgaink, öröm az
is, hogy ezt a vitatott kérdést le tudjuk zárni, s ezt tolmácsolni megtisztelő számomra." - mondta a pénzügyi tárca vezetője.

Bakk Zoltán polgármester a képviselőtestület nevében garantálta, hogy e pénzügyi forrás a város legégetőbb problémáját, nevezetesen a munkahelyteremtést, az ipari park fejlesztését fogja szolgálni.
A képviselőtestület mind a pénzügyminiszter, mind a polgármester gondolatait élénk tetszéssel kísérte, ami teljesen
érthető.
Miután Varga Mihály pénzügyminiszternek még a délután
folyamán több településen hasonló, hálás teendője volt, minden
jelenlévőtől baráti kézfogással búcsúzva fejezte be villámlátogatását városunkban.
(H. M.)

HÍRLEVÉL 3
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. tájékoztatója
TISZTELT ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBAN ÉS FORGALMAZÁSBAN ÉRINTETT VÁLLALKOZÓK!

A 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelete értelmében a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-ellátással és -forgalmazással foglalkozó vállalkozóknak 2002. január 1-jéig kötelező a HACCP rendszert bevezetniük.

HACCP RENDSZER-ről
HACCP = Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok- rendszere.
Ez egy olyan rendszer, mely feltálja a gyártási folyamat és forgalmazás (gyártás, étkeztetés, csomagolás, forgalmazás, stb.)
alatt felmerülő veszélyforrásokat, és azok elkerülését illetve megoldását szabályozza.
A Gazdasági Minisztérium által kiírt Széchenyi terv (SZT-TU-8)-as pályázatán belül 50%-os támogatás nyerhető ennek bevezetésére.
$
80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről
Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény (a továbbiakban Étv.) 27. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:
1. § A rendelet hatálya a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállító és -forgalmazó tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezetekre [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], természetes és jogi személyekre, továbbá a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: vendéglátó, közétkeztető) terjed ki.
E rendelet vonatkozik a
> vendéglátásra,
> vendéglátó-termékekre,
> ételekre,
> cukrászati készítményekre,

>
>
>
>

fagylaltokra,
ételnyersanyagokra,
különleges táplálkozási igényeket kielégítő vendéglátó-termékekre,
hidegkonyhai készítményekre.

A HACCP rendszerről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. Szolnoki Irodájában és a törökszentmiklósi
HACCP BT-nél lehet érdeklődni.
Címek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht.
5000 Szolnok, József A. u. 83.
Tel.: 56/516-019

HACCP BT
5200 Törökszentmiklós, Fadrusz J. u. 20.
Tel: 06/30 312-5260

(x)
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TALLÓZÓ
Aki most lakást vesz, abban reménykedhet,
hogy olcsóbban juthat hozzá, mint egy esztendeje. Az utóbbi két évben lezajlott a
lakásárakat majdnem megduplázó ingatlanpiaci boomhoz hasonlóra már nem számítanak az ingatlanosok, de arról meglehetősen
eltérően vélekednek, hogy 2001-ben végül is
csökkennek, stagnálnak vagy lassan növekednek-e majd az árak. A lakáspiaci körképről az Ingó ingatlanárak című írásban olvashat a Heti Világgazdaság 2001. március
10-i számban 67. p.
A kergemarhakór után újabb járvány, a
ragadós száj- és körömfájás fenyegeti Európa
állattenyésztőit. Az Angliában észlelt betegség miatti intézkedések megosztották az EU
tagországait és már-már kereskedelmi háborúhoz vezettek. A magyar hatóságok szigorú
megelőző rendelkezéseket vezettek be, és
végső esetben elrendelhetik a veszélyeztetett
állatállomány beoltását. A kór emberre nem
veszélyes, de a húsexport leállhat. További
részletek a Ragadós a száj- és körömfájás
című írásban = Szabad Föld 2001. 9. szám
9. p.
A kormány a napokban elfogadta, s március
3-án megjelent a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Az agrárgazdasági
célok 2001. évi költségvetési támogatásáról
szóló 15/2001. (III. 3.) számú miniszteri
rendeletet. Az elmúlt évekhez hasonlóan a

jogszabályt a Magyar Mezőgazdaság ezút- elsősorban az élelmiszer elosztást uraló
tal is mellékletben adja közre 2001. március áruházláncok és gyorsétterem hálózatok
7. számában.
vették át, amelyek önálló minőségbiztosítási
rendszereket és ellenőrzést vezettek be, a
Élelmiszer-bizottság. Napjainkban egyre fogyasztói igények érvényesítésére. Minderinkább foglalkoztatja az embereket ez a ről részletesen olvashat az Új minőségbiztotémakör. Gondoljunk csak a kergemarha- sítási gyakorlat című írásban = Magyar
kórra, a dioxin mérgezésre, amelyek az Mezőgazdaság 2001. március 7. 20. p.
Európai Unió hústermelő országainak életét
nehezítik meg. S hogy mennyire nincs min- Az első diploma ingyenes: a főiskolai, egyeden rendben e területen Nyugat-Európában, temi hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük.
igazolja, hogy a svéd halászati és földműve- Egyebekben azonban még a legkiválóbb,
lésügyi miniszter asszony tavaly őszi buda- tehát a legmagasabb tanulmányi ösztöndíjat
pesti látogatásakor hangsúlyozta: 2001. élvező hallgatók is be-bekukkanthatnak
januárjától, amikor Svédország tölti be az EU szüleik pénztárcájába: akad-e benne néhány
soros elnöki tisztét, az élelmiszer-bizottság forint az újabb költségek fedezésére. A tankérdését kiemelten kezelik. Ez valóban így díjmentesség nem egyenlő a költségmentesvan, hiszen Németországban válságstábot séggel. A jegyzetek, tankönyvek árai akár a
hoztak létre a BSE elleni hatékonyabb véde- 100 000 Ft-os nagyságrendet is elérhetik
kezés érdekében. További részletek a Ve- egyes oktatási intézményekben. További
szélyes-e a marhahús fogyasztása = Ma- részletek a Tanulni, tanulni, fizetni = Teszt
gyar Mezőgazdaság 2001. március 7. 16. p. Magazin 2001. 3. szám 34-36. p.
ea
ea
Az elmúlt évtized második felében új minő- Február elsejével új díjszabást és számos új
ségbiztosítási gyakorlat terjedt el a nemzet- tarifacsomagot vezetett be a MATÁV. A lap
közi baromfiiparban. A korábbi, elsősorban a munkatársai utánaszámoltak, milyen hatással
baromfifeldolgozás területére koncentráló lesz mindez havi telefonszám-Iánkra, és
minőségbiztosítási
módszerek
(ISO, milyen új lehetőségek nyílnak a takarékosHACCP) új, komplex rendszerekkel egé- kodásra. Az új díjcsomagokról, változó
szültek ki, amelyekben a legfőbb motiváció a tarifákról az Ördög a részletekben című
fogyasztók folyamatosan erősödő nyomása írásban olvashat = Teszt Magazin 2001.
volt. Az egészséges, biztonságos élelmisze- március 48-50. p.
rek iránti igényt a fogyasztóvédelem mellett,
Polgár Lné

HÍRDETMÉNY
Tisztelt lakosság! Szervezetek!
Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2001, március 29-én (csütörtök) 15 órakor

kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó termében

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a település csapadékvíz elvezetésének helyzetéről.
A Képviselő-testület a témát a település lakosságának véleménye és javaslata ismeretében kívánja megtárgyalni.
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Amennyiben lehetséges, úgy kérem - az eredményes válaszadás előmozdítása érdekében -, hogy kérdéseiket, javaslataikat
a közmeghallgatást megelőző három nappal - írásban is juttassák el hozzám.
A közérdekű témát követően - az SZMSZ értelmében - mód
van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és javaslatok elhangzására is.
Bakk Zoltán
polgármester

SEGÍTSÜNK AZ
ÁRVÍZKÁROSULTAKON!
Emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat a tiszai
árvíz kíméletlen pusztítása miatt. Elkeseredve nézik amijit
elpusztul egy élet munkájának eredménye.
Kell, hogy legyen remény az újrakezdéshez! Erősítsük a hitet
valamennyien, hogy lesz otthona minden bajbajutott embertársunknak.

SEGÍTSÜNK!
Gazdasági társaságok és magánszemélyek támogatását egyaránt kéljük. Minden felajánlott forint jelentős segítség. Ha Ön
segíteni kíván, átutalással megteheti ezt a Magyar Államkincstárnál nyitott 10023002-01009349-50004009
számú alszámlára, hogy a Magyar Posta valamennyi fiókjában
megtalálható utalványon, amely tartalmazza a fenti számlaszámot.
Nyilatkozat
Az árvízkárosultak megsegítésére a Ptk 593-596 §-ai alapján
a magánszemélyek, jogi személyek} valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezi) gazdasági társaságok által nyújtott
pénzbeli támogatások közérdekű
kötelezettségvállalásnak
minősülnek Ennek alapján a Magyar Államkincstárnál megnyitott „ Segítsünk az árvízkárosultakon " elnevezésű számlára
befizetett összegek után adókedvezmény vezető igénybe a
közcélú adomány jogosultja által kiállított igazolás (az Szja.
Tv. 3. § 52. pontja, valamint a Tao. Tv. 7. § (7) bekezdése)
alapján.
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében:
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
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MAR NYOMDÁBAN A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KEPES LAPOK
Alig múlt 2 éve annak, hogy megalakult a Re Bene Gesta Kulturális és
Ifjúsági Egyesület Céljaikról, programjaikról, terveikről 1999 júliusi
számunkban be is számoltunk. Lapunk azóta is nyomon követte az
egyesület tevékenységét Rendszeresen beszámoltunk rendezvényeikről,
amelyek az idő múlásával egyre színesebbek, színvonalasabbak lettek. A
2 évvel ezelőtti cikkben az egyesület
elnöke Galsi Zoltán sok tervet, elképzelést megemlített, melyeknek nagy
része azóta megvalósult Az egyik
ilyen beteljesült elképzelés kapcsán
kerestem meg újra. Arra kértem őt,
beszéljen olvasóinknak a legutóbb
sikeresen megvalósult tervről, a Törökszentmiklósi képes lapok című
könyv elkészítésének körülményeiről.
— Milyen stádiumban van most a
könyv?
— Az utolsóban, ugyanis jelenleg a
nyomdában van.
— Mikor kezdődött el a konkrét munka?
— 1999 őszén? tehát kb. másfél évig
dolgoztunk rajta, hogy végre megjelenhessen.
— Honnan, hogyan sikerült egy könyvre
való anyagot összegyűjteni ?
— Egy felhívást tettünk közzé a városban, melyhez csatlakozott a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője Szabó Antal
úr és H. Tóth László kultúráért felelős
alpolgármester úr is. Elsősorban az
idősebb emberek segítségére számítottunk, mert úgy gondoltuk talán ők fogékonyabbak a régi dolgokra illetve valószínűleg több anyaguk is van.
— Mennyire volt fogékony a lakosság a
felhívásra?
— Nem csalódtunk. Olyannyira nem,
hogy úgy számoltunk karácsonyra meg
is jelenik a könyv. Ám az Agorában. és
a Törökszentmiklós és Vidéke Újságban szinte egyidőben megjelent cikkek
hatására és a Szolnok Rádiónál dolgozó
Turcsányi Jánosnak köszönhetően még
Szolnokról is jelentkeztek nemcsak
megrendelők, de újabb érdekes anyagokat felajánlók is. Például Tóth Sándor
törökszentmiklósi születésű bélyeggyűjtő, akin keresztül eljutottunk a
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének (MABÉOSZ) elnökéhez
Kurdics Sándorhoz (ő egyben az európai szövetség elnöke is), aki érdekes
módon szintén törökszentmiklósi, és
mindkettőjüknek rengeteg városi képeslapja volt. Sok képeslapot kaptunk
még a szintén bélyeggyűjtő Kassai

Árpádtól is. A nagy mennyiségű új anyag
szinte teljesen felborította az addig összeszerkesztett munkál. A bőség zavarával
küszködtünk, s nem volt könnyű válogatni
a temérdek érdekességből. Egészen át
kellett szerkeszteni az addigiakat, ami
azonban azért nem baj, mert így teljesebb,
kerekebb lett az egész.
— Úgy tudom az anyagban voltak a szerencsi Zempléni Múzeumból származó
képeslapok is, amelyekből néhányat az
egyesület reprint megjelentetett. Ide hogy
jutottatok el?

A régi képeslapok megjelentetését
egyben a könyv beharangozásának is
szántuk. Sok levéltárral, múzeummal
felvettük a kapcsolatot. A Magyar Nemzeti Múzeum fotótáránál is érdeklődtünk,
s itt Kiscsatári Mariann (aki szintén kötődik a városhoz, hiszen ide járt gimnáziumba) ajánlotta, hogy keressük meg a
Zempléni Múzeumot.
— Milyen a könyv felépítése?
— Előszóval kezdődik, ebben dióhéjban
olvasható a város és előtelepüléseinek
története. Ezután hét fejezetre tagolódik.
Az első fejezet címe: Előzmények és
jelképek. Ebben látható a legrégebbi
törökszentmiklósi irat, mely egyben Szolnok megye legrégebbi összefüggő nyelvemléke. Látható a település első ábrázolása, mely a balaszentmiklósi várat mutatja
be 1595-ből, valamint a településsel kapcsolatos régi térképek, pecsétek illetve az
Almásy család címere, mely a mai törökszentmiklósi címer alapja is.
A 2. fejezet címe: Miidóshoz kötődő
nagyjaink. Pánthy Endre, gróf Alniásv

Imre, Ipolyi Arnold, gróf Szapáry
Gyula és Kossuth Ferenc képei láthatók. Hogy hogyan kapcsolódnak a városhoz, az a könyvből kiderül.
Múltbéli barangolás a következő rész
címe. Ez a legbővebb része a könyvnek.
110 képen keresztül mutatja be a város
épületeit 70-100 évvel ezelőttről.
A 4. fejezet címe: A kultúra napszámosai. Ez egyházainkkal, iskoláinkkal
és óvodáinkkal foglalkozik.
Az 5. fejezet eklektikus, sok mindent
tartalmazó rész. Címe: Egyletek, körök, emberek, ünnepek, hétköznapok.
A családi képektől kezdve a foglalkozásokon át a bálok képei, katonaképek
találhatók, amelyek azért valamilyen
módon kapcsolódnak egymáshoz.
A 6. rész a Foto Markóczy címet kapta
és Markóczy Félix munkásságát mutatja
be. Ő a két világháború között volt
fényképész Törökszentmiklóson, s már
csak azért is sokan emlékezhetnek a
nevére, mert fia Markóczy György is itt
dolgozott városunkban orvosként. Az
ismert fényképész Debrecenben élő
unokáival sikerült felvenni a kapcsolatot, és ők is sok fényképet bocsátottak
rendelkezésünkre. Mivel Markóczy
Félix képeinek többsége alkotja a könyv
nagy részét, úgy éreztük megérdemel
munkássága egy külön fejezetet.
Az utolsó rész a szenttamási Almásy
kastélyt mutatja be.
— Milyen terjedelmű lesz ez a kiadvány?
— 184 oldalas, s ez közel 290 képet
tartalmaz. Külső megjelenésében is
reprezentatív, keményborítós kötet.
Szövege a magyar mellett angolul és
németül is olvasható.
— A fejezetekben van-e részletesebb
történeti áttekintés vagy csak a képaláírások olvashatók?
— A fejezeteken belül csak képaláírások találhatók, de a könyv végén van
egy függelék, ahol minden képnél felsoroltuk a legfontosabb tudnivalókat (tulajdonos, fényképész neve, stb.), de itt
olvasható bármilyen kiegészítés, ami a
kép alatt nem fért volna el. PL az épületeknél a tervező neve, hogy mikor
épült, milyen történelmi esemény kapcsolódik hozzá.
Volt-e aki az anyaggyűjtésben, válogatásban esetleg a szerkesztésben segített:
- Meg kell említenem H. Tóth Laci
barátom nevét, aki végig részt vett a
munkában, viccesen akár „segédszerkesztőnek" is nevezhetném. Rentka
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László és Edényi László lektorálták a
könyvet. Köszönetet kell mondanom a
maximális segítségnyújtásért mindhárom egyházunknak, az Ipolyi Arnold
Városi Könyvtárnak és Helytörténeti
Gyűjteménynek. Azt is el kell mondani,
hogy Törökszentmiklós Város Önkormányzatának anyagi támogatása nélkül
mindezt nem valósíthattuk volna meg.
— Mekkora volt az előrendelés?
— Közel 250 előrendelőnk van, amivel
azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk.
— Ha ilyen nagy volt az érdeklődés
elképzelhető, hogy akik nem voltak ilyen
előrelátók, utólag már hiába keresik
Mekkora példányszámban jelenik meg?
— Ezer példányban. Kereskedelmi
forgalomba - nem számítva az előjegy-

zéseket és tiszteletpéldányokat - kb. 450
példány kerül.
Hol lehel, majd megvásárolni?
Az Agora szerkesztőségében kapható
majd.
Lesz-e könyvbemutató ?
Március 15-én a Városi Művelődési
Központ galériájában lesz a régi
képeslapokat bemutató kiállítás. Ezt követően kerül sor a könyvbemutatóra, ahol
alkalom lesz a kötetlen beszélgetésre a
könyv létrejöttének körülményeiről egy
kis fogadás keretében.
- Vannak-e hasonló terveitek a későbbiekben?
— Természetesen, de erről még úgy érzem korai lenne nyilatkozni. Talán a legközelebbit, a legbiztosabbat említeném
csak. Tavaly jelent meg az első kiadvá-
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nyunk Törökszentmiklós Millenniumi
Napjára, ami a katolikus templom centenáriumi ünnepségéhez kapcsolódott.
Ehhez tartozott a mi kiadványunk is.
1900-ban megjelent egy füzet, ami a
templom építéséről és az egyház történetéről szól. Ezt mi megjelentettük
reprint. Ehhez hasonlóan még ebben az
évben szeretnénk megjelentetni a református templomot bemutató 1889-es
reprint kiadványt.
— Sok sikert a megvalósításhoz!
(Lapunk megjelenésekor a
Törökszentmiklósi képes lapok c.
könyv már megvásárolható lesz.)
(V. M.)

Velence 2000, Karnevál

„Velencében sikerült az időutazás. ez a jelmezes kavalkád
utazásra invitáljuk, ahol a képeket néÚgy tűnik megnyílt az idő és egy pillaA kiállítás megtekintőit egv képzeletbeli zegetve saját maszkjaikkal találkozhatnat alatt egy másik világ bűvnak szembe, a tükrök tükrékörébe estünk. Ottlétünk alatt
ben."
egy mesés álomba szendeAz iménti gondolatokat az a
rültünk és mivel a fantázia
beajánló tartalmazza, amely
nem ismer határokat, így
Árvái János fényképész kiálminden varázslat valósággá
lítására invitálja az érdeklőválhatott. A lehetetlennek
dőket.
tűnő cölöpvilágra épülő város
A kiállítást H. Tóth László
az emberi képzelet szélsőséalpolgármester nyitotta meg
ges megvalósulása. Ez a váfebruár 24-én, a Városi Műros, amely a semmi közepéből
velődési Központ Pincegaléemelkedett ki és képes volt
riájában és március 10-ig
arra, hogy a fantázia birodalláthatta a nagyközönség.
mának fővárosa legyen.
Bizonyára sokan látták.
Lenyűgöző nagyság, pompa Az alpolgármesteri megnyitó, a kiállító - Árvai János - és az Magam is megtekintettem,
több alkalommal: fölöttébb
és kicsiny, intim terek egyaérdeklődők
tetszett.
Tiszteletre és dicsé
ránt jellemzik ezt a közepes
retre méltó. Nem hétköznapi teljesítfalu nagyságú nagyvárost.
mény. Ezen túl is érdemes volt rácsoA múltban a karnevál szelepként szedálkozni az alkotásokra, mert szerzője
repelt. A fennálló állami rend maga
városunk szülötte, helybéli alkotója: s
tette ezt lehetővé, adott, pontosan beamit e kiállítási anyaggal „művelt",
határolt időintervallumban. A szegény
repertoárját művészi kivitelezését teemberek évente egyszer az álarc mögé
kintve a „magasabb kultúra" szférájárejtőzve átszellemülhettek egy másik
ban is megállja a helyét. Tehát állja a
életérzésbe, mert a varázslatos álarc
sarat a fotóművészet mérőserpenyőjéminden társadalmi egyenlőtlenséget
ben.
elsimított. A karnevál két évszázados
szünet után éled újjá 1980-ban. FilozóTudjuk jól, hogy a fényképezőgép
fiája megváltozott, hiszen igazodni kell
lencséje többet, s gyakran jobban lát,
a kor követelményeihez.
mint az emberi szem: a színeket különösen meggyőzően, sokkoló esztétikai
Hajdanán azért hordtak álarcot, hogy
hatást provokálva adja vissza. Nem is
titkolják kilétüket. Ma a világ kirakatábeszélve, ha ez a gép professzionális
ban tündökölnek szebbnél szebb ruhatechnika, s a mögötte álló ember pedig
költeményekben ugyanazok a hétközez esetben profi. Ezért váltak az elkénapi polgárok. Napjainkra a karnevál
szült karneváli portrék is azzá. Gratulevetkőzte a XVIII. századi attitűdjét. A
lálunk Árvái Jana. Ha teheted, vándofenyegető eltompulást felváltotta egy
roltasd a kiállítást! Megéri.
felismerés: az emberek játszani, ünnepelni akarnak. Bár tombol a szezonális
(H. M.)
kereskedelem, mégsem giccsesedik el
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/II. rész/
A Magyar Kultúra Napj án Bercsényi-emlékéremmel tüntették ki a gimnázium négy tanárát. Herczegh
Mihály
igazgatóhelyettes,
kollégiumi igazgatóval már
lapunk februári számában
közöltünk egy beszélgetést.
Most pedig megszólal a
három nyugdíjas tanár.
Elmondják pályájuk legszebb emlékeit, és betekintést engednek jól megérdemelt pihenőidejük tartalmas
eltöltésébe is.

Répási Bertalanná történelem-földrajz szakos tanárnő. Nem törökszentmiklósi
születésű, de itt érettségizett,
a gimnáziumban. Egyetemi
évei után nem került azonnal
Törökszentmiklósra..., de erről beszéljen inkább ő!
— Tanári pályámat Erdélyben kezdtem. Abaújszántó,
majd Hajdúszoboszló következett, csak utána érkeztem
vissza kedves diákéveim
városába. De még mindig
nem a Bercsényibe, hanem
először az akkori 604-es Ipari
Szakmunkásképző Intézetbe.
1971-78-ig dolgoztam ott és
csak utána lettem gimnáziumi
tanár.
— Szaktárgyainak - főleg a
földrajznak - szeretetét átvették a diákjai is. Milyen
kiemelkedő
eredményeket
értek el?
— A megyei versenyeken
1985 óta öten, az Országos
Középiskolai
Tanulmányi
Versenyeken 1980 óta pedig
tízen értek el jelentős helyezést. Ok felvételi vizsga nélkül mehettek az egyetemre.
Közülük négyen egyetemi
tanárok
1994-ben Xantus
János Országos Földrajzi

Verseny II. helyezettje is a
tanítványom volt.
— Egy-egy versenyre való
felkészítés igen nagy feladatot
ró a tanárra, amihez még a
nyári szabadságot is fel kell
használni. Felettesei hogyan
értékelték ezt, és általában a
több évtizedes igyekezetét?
— 1985-ben Miniszteri Dicséretet,
1995-ben pedig
„Arany Katedra" emlékplakettet kaptam.
— A kitüntetések sora ezzel
nem zárult le, mert a Magyar
Kultúra Napján megkapta a
Bercsényi-emlékérmet is. Hogyan fogadta?
— Nagyon jól esett, hogy a
volt tanáraim mellett én is
szóba jöttem és elfogadták a
jelölésemet.
— Nyugdíjazása után végképpen búcsút mondott az
iskolának?
— Óraadóként még két évig
visszajártam földrajzot tanítani úgy a gimnáziumba, mint a
Lábassy János Szakképző Intézetbe. Nehéz lett volna
rögtön elszakadni a pályától:
Tervemnek megfelelően felkészítettem nyáron két tanítványomat az országos versenyre, akik be is jutottak az
első húsz közé, és egyetemi
felvételt nyertek Szegedre ill.
Debrecenbe.
—- Mivel' tölti a nyugdíjas
napolcat?
— Igyekszem jól beosztani a
megnövekedett szabadidőmet.
Most már semmi kötöttségem
nincs, csak a család. Két fiúunokánk van: 12 és 9 évesek.
Távolabb laknak, de a szüneteket itt töltik, felváltva.
Szorgalmasan látogatom a
könyvtárat, rengeteget olvasok. Már csak azt sajnálom,
hogy nem vagyok tíz évvel
fiatalabb, hogy kipróbálhatnám az oktatásban megnyílt
új lehetőségeket. Hobbim a
kert, a sütés-főzés. Nyáron
sokat kirándulunk, utazunk,
de most már csak belföldön.
A TV műsorait nem szeretem,
kár az időt rájuk pazarolni.
Többet érnek a könyvek!

Három éve van színházbérletünk, ez is jó kikapcsolódás.
Szeretem a Törökszentmiklós
és Vidéke Újságot. Véleményem szerint több támogatást
érdemelne, mert szerkesztősége a jövőnek dolgozik.
— Ezt a megállapítást külön
is megköszönjük! Eredményekben gazdag tanári pályája után, a jól megszervezett „ őszidő "-ben is sok örömöt és még sok kedves érettségi találkozót kívánunk szeretett tanítványai körében!

Szerencsi József nyugdíjas matematika-fizika szakos
tanár debreceni születésű.
Kérdésemre, pályaválasztását
így indokolta:
— Különös szerencse folytán
tanáraim között mindig a
természettudományos tárgyakat tanítók voltak a legszuggesztívebb egyéniségek. Racionális gondolkodásuk, felkészültségük, tárgyszeretetük
vonzó volt számomra. Azt
hiszem, nem kell szégyellnem
kimondani, hogy szeretem
őket és úgy érzem, hogy ők is
szerettek engem. A matematikai gondolkodásmód, precízség közel állt hozzám.
Egy-egy új tétel megismerése
mindig élmény volt számomra. Még most is őrzöm azt a
korabeli újsággal gondosan
fedett matematika-fizika képletgyűjteményt, amit diákként
még 1947-ben vettem. A
kezdetleges nyomdatechnika,
a lapok gyenge minősége még
a háború utáni nehéz gazdasági körülményeket tükrözi.
(Valószínű, újságpapírra lett
nyomva.)
Ilyen előzmények után lettem
1953-ban a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem

hallgatója, és szereztem tanári
oklevelet 1957-ben.
— Hogyan került a Bercsényi
Miklós Gimnáziumba?
— Lakóhelyemhez közel tanári állást csak Szerencsen és
Törökszentmiklóson hirdettek. Szerencsről semmit nem
tudtam, Törökszentmiklósról
pedig csak annyit, hogy Budapestre menet átutaztunk
rajta. Szüleim ezt mindössze
annyival tudták kiegészíteni,
hogy a háború előtti időkben
a csomagolt liszt tasakján ez
volt olvasható: "Törökszentmiklósi finom rétesliszt!" ez
volt az a többlet, ami miatt
ezt az állást pályáztam meg,
és lettem a helyi gimnázium
tanára
— Milyen emlékeket őriz
több, mint negyven év távlatából?
— A fiatal középiskola falai
között fiatal testület fogadott.
Részben ennek köszönhető,
hogy az évtizedek során,
együttes munkával sikerült az
oktató-nevelő munka színvonalát a hagyományos, jónevű
gimnáziumokéhoz hasonlóra
emelni. De az eredmények
elérésében közrejátszott az is,
hogy mind a város, mind a
vonzáskörzet szülői társadalma magáénak érezte a „Bercsényi"-t. Voltak évek, amikor a nyolc tantermesnek
épült iskola padjait 16 osztály
tanulói koptatták. A mindenkori iskolavezetés a humán és
a természettudományos műveltség egységét vallotta. így
érthető, hogy a nyelvi tagozatos osztályok mellett éveken át fizika tagozatos is
működött. Ezekben az osztályokban külön öröm volt a
tanítás. A sikerélmény a tanárt és a tanítványt egyaránt
ösztönözte.
— Szívesen hallanánk valamit az eredményekről isi
— A legjobbak lelkesen és
sikeresen vettek részt a Középiskolai Matematika Lapok
pontversenyében, és éveken
át elsők voltak a megyei fizika versenyeken. így utólag
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jóleső érzés látni, hogy miiven sok tanítványnak tudtuk
az életútját úgy egyengetni,
hogy pályaalapozó tárgynak
válassza a matematikát és a
fizikát, majd pedig felső fokon tanulja ezt tovább. Egyegy érettségi találkozón öröm
hallgatni a volt tanítványok
beszámolóit életútjuk alakulásáról. A köszönet hangján
szólnak a nevelőtestület munkájáról és arról az indíttatásról, amit az iskola falai között
kaptak. Ilyenkor megelégedettséggel tölt el a gondolat,
hogy útravalójukhoz az én
ténykedésem is hozzájárulhatott.
— Nem csupán beosztott
tanárként dolgozott. Milyen
megbízatásai voltak?
— 1963-1966 között matematika szakfelügyelő, munkaközösségvezető, utána pedig
1983 -ig
igazgatóhelyettes
voltam, harminchét évet töltöttem el ebben az iskolában,
más munkahelyem nem is
volt.
— Hűségét és odaadó munkáját hogyan ismerték el?
— Kaptam miniszteri dicséretet tanítványaim sikeres
feladatmegoldásáért,
1965ben az „Oktatásügy Kiváló
Dolgozója" lettem, 1976-ban
a Megyei Tanács elnöki dicséretét, 1978-ban a „Kiváló
munkáért" miniszteri dicséretet vettem át. Most pedig
kitüntettek
a
Bercsényiemlékéremmel, amit nagy
megtiszteltetésnek érzek.
— Hét éve ment nyugdíjba.
Hogyan telnek a napok azóta?
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— Ma már kissé távolabbról
szemlélem az iskolát, de mint
négvunokás nagyapa, nem
szakadtam el tőle. (Meg a két
lányom is pedagógus!) keveset tanítok, annál többet tanulok, olvasok. Szerencsés
vagyok, mert azt a hihetetlen
fejlődést, amit a számítástechnika, az informatika és
általában a technika fejlődése
terén látni lehet, nem teljesen
laikusként szemlélem. Sőt, a
volt tanítványomtól tanulok,
hogy némi betekintést nyerjek
a legújabb dolgokba. A tavasz
közeledtével pedig a szellemi
mellé jól jön egy kis kerti
munka is!
— Köszönjük a beszélgetést
és még nagyon hosszú, értékekben gazdag
nyugdíjas
életet kívánunk a tanár úrnak,
szerettei körében!

Tóth Sándor kémia-fizika
szakos
tanár
tősgyökeres
miklósi. 1951-ben érettségizett
a Bercsényi Miklós Gimnáziumban. Csak a ' debreceni
egyetemi évek alatt volt távol
szülővárosától, ahova 1955-ben
vissza is tért, saját szavai szerint: „beosztott tanárnak s nem
prófétának."
— Hogyan emlékszik vissza a
kezdetekre?

— Egykori tanáraim nagy
szeretettel fogadtak. Szaktárgyaim tanítása mellett osztályfőnök lettem és 1955 szeptemberétől 1972-ig néptánc-tanár is
voltam. Ehhez a működési
engedélyt még egyetemista
koromban, a Debreceni Népi
Együttes tagjaként szereztem.
(Gimnazista korom óta táncoltam.) ideérkezésem után egy
évvel követett a feleségem, aki
hajdúhadházi születésű. O matematika-fizika szakos. Két
évig az akkori Rózsa Ferenc
téri Altalános Iskolában kapott
állást, csak utána lett bercsényis tanár, szintén nyugdíjazásáig.
— Melyek voltak a legnagyobb
eredményei a tanári pályán?
— Négyszer vettek részt tanítványaim Győrben az „Irinyi
János Tanulmányi Versenyben, ahol a legjobbak elérték az
országos 10., ill. 17. helyezést.
Egyikükből
vegyészmérnök
lett, a másik villamosmérnök,
de nagyon sokan hasznosították
későbbi hivatásukban a kémia
órákon szerzett tudásukat.
Nagyon jó érzés visszagondolni
arra is, hogy összesen nyolc
osztályt vittem végig és érettségiztettem le. Nyolc ballagás
kedves és megható emlékei
élnek bennem. 41 év és 304
munkanappal mentem nyugdíjba, ebbe bele vannak számítva
az egyetemi évek is. Utána már
nem dolgoztam tovább. Első és
utolsó munkahelyem "volt ez a
gimnázium, ftt éltem le az
életemet. 1979-ben megkaptam
az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója" címet. Büszke vagyok rá,
hogy a munkakönyvemet csak
akkor láttam, amikor leadtam

és amikor nyugdíj ázásom után
átvettem.
— A kitüntetés hírét hogyan
fogadta?
— Örömmel vettem át a postai
értesítést és megígértem, hogy
eljövök. Jól esett, hogy rám is
gondoltak egykori iskolámban.
Elégtételt érzek ezáltal, a gimnáziumban eltöltött évek alatti
munkámért. Nagy öröm volt
találkozni a régi és az újabban
érkezett kollégákkal.
— Hogyan telnek a napok
mostanában?
— Sokat tartózkodunk Debrecen-Józsán, a fiaink közelében.
Ok bent laknak Debrecenben.
Egyik gyógyszerész, a másik
fül-orr-gégész szakorvos. Öszszesen hét unokánk van, elkel
köztük a segítség, meg néha
egy kis korrepetálás ! Nekünk is
megnyugtató, hogy szükség
esetén elérhető közelségben
vannak a gyerekeink. Hobbim
változatlanul a kert és a szőlőművelés. A baráti körrel szívesen eljárunk színházba is, amikor tehetjük.
— Köszönjük, hogy vállalta a
beszélgetést és még legalább
annyi, szép nyugdíjas évet
kívánunk megérni jg egészségben, mint amennyit eltöltött a
miklósi gimnázium katedráján!
(A kitüntetett nyugdíjas tanárokkal Hajnal Józsefné
beszélgetett.)

Tisztelt Olvasóink!
Dr^ Boros László kutatóorvossal készült interjúnk
második részét áprilisi
számunkban olvashatják.
(a szerk.)

Csak a gyökér legyen erős
címmel szépirodalmi antológiát jelentet meg a Pro Bibliotheca Alapítvány a millennium alkalmából.
Az antológia régi hiányosságot pótol. Azoknak a szépíróknak a
műveiből ad válogatást akik Törökszentmiklóshoz kötődnek: itt
születtek, itt tanultak, vagy itt éltek, élnek. A válogatásnak természetesen keretet adott a terjedelem, így most nyolc költő, író megjelentetésére volt lehetőség.
Az antológiában szerepel Darvasi László, Dienes Eszter, Farkas
Kálmán, Iluh István, Rentz Mátyás, Szélpál Árpád, Vihar Béla és
Zsigray Julianna.
A kötetet Kádár László tanár szerkesztette, válogatta a lektori munkát pedig Körmendi Lajos író, költő végezte. A mű megjelenésével
nem titkolt célunk, hogy erősítsük az itt élők helyi kötődését.
A könyv nem jelenhetett volna meg ha az önkormányzattól nem
kaptunk volna hozzá jelentős támogatást, valamint ha a kötetben
szereplő szerzők illetve örököseik, és a közreműködők nem mondtak

volna le a szerzői jogdíjukról. Amit ezúton is köszönünk a törökszentmiklósi lakosok nevében. Ezáltal vált lehetővé, hogy az 1000
példányban megjelenő antológia ára jelképes, csak 950 Ft. Reményeink szerint így minden diák, család könyvespolcára oda kerülhet
ez a kötet.
A könyvbemutatóra 2001. április 7-én kerül sor a költészet napja
alkalmából.
Ezen a napon avatjuk fel Kő Pál Munkácsy-díjas szobrászművész
bronz plakett alkotását a könyvtár névadójáról Ipolyi Arnold püspökről, melyet a névadóról készített márványtáblán helyezünk el.
Mindkét rendezvényre szeretettel hívjuk és váijük a kedves olvasókat, érdeklődőket!
Szabó Ferencné
a Pro Bibliotheca Alapítvány titkára
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2001. márciu:

Díszelőadás a Tisza moziban

A Szalmabábúk lázadása címü film egyik jelenetének külső felvétele

Március 15-én 16 órai kezdettel díszelőadáson
mutatták be Szolnokon a Tisza moziban a
Páskándi Géza művéből készült Szalmabábul
lázadása cimíi müvet Palásthy György rendezé
sében. A filmnek törökszentmiklósi kötődése i:
van, hiszen a filmhez az embernagyságú bábo
kat városunkban készítették, a Sülye Károlyné
által vezetett, és immár nemzetközi méretűv<
vált Szalmatáborban. A Városi Művelődés
Központ ünnepi programsort állított össze már
cius 15-e délutánjára Szolnokra, melyhez bizto
sította az oda- és visszautazást is az érdeklődők
számára. A programban szerepelt a díszelőadás
megtekintése is.

A film stábja

Tisztelt Olvasóink!
Februári számunkban beszámoltunk arról a kezdeményezésről amely a város médiáinak összefogásával született
A „Törökszentmiklós tavaszra kizöldellhet!" felhívásra megkeresett bennünket a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Az Ipolyitéri épület tanulói és dolgozói Egy gyerek - egy virág jelszóval tett felajánlást. Ennek jegyében ők vállalják, hogy iskolájuk udvarát, környékét megszépítik, virágossá teszik.
Vállalásukat példa értékűnek tartjuk, s reméljük többen követik őket. Lapunk továbbra is várja az Önök ötleteit, javaslatait,
felajánlásait, mert ne feledjék: I la mindannyian akarjuk „Törökszentmiklós tavaszra kizöldellhet!"
Szerkesztőségünk címe: Törökszentmiklós és Vidéke Újság Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
A szerkesztőség tagjai az alábbi telefonszámon hívhatók:
Fehérné Kovács Ilona
392-032 Hajnal Józsefné
390-898
Herczegh Mihály
391-381
Polgár 1 .ászióné
391 -303 Varga Mária
390-855
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Bemutatkoznak a civilszervezetek

„Zöld utat a tudásnak"
Törökszentmiklóson számos egyesület, klub, alapítvány működik. Körülbelül két éve Mi van a civilszervezetek puttonyában? címmel a Művelődési Központ
találkozót szervezett számukra, ahol bemutatkozhattak. Lapunk is beszámolt a rendezvényről, s cikkünkben több mint húsz civilszervezetről szóltunk röviden.
Új sorozatunkban szeretnénk részletesen bemutatni
minél többüket, hogy alaposan megismerhessék, s
eldönthessék melyikük a legérdemesebb arra, hogy
segítsék, támogassák őket céljaik megvalósításában.
Elsőként az egyik legrégebben alakult szervezetet
választottuk ki. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
„Zöld utat a tudáshoz" Alapítványáról Szakái
Károlyné kuratóriumi elnökkel beszélgettem.
— Mikor, hogyan jött létre az alapítvány?
— 1993-ban Szűcs Sándor szülő jóvoltából alakult, s
a közelmúltban lett közhasznú alapítvány.
— Milyen célokat tűzött ki maga elé?
— Az köztudott, hogy az oktatási intézmények nehéz
anyagi helyzetben vannak. Az alapítvány szeretne
iskolánknak segíteni az oktatási és technikai eszközök
bővítésében, modernizálásában. Fontosnak tartjuk az
iskolának és környezetének egészségesebbé, esztétikusabbá tételét. Próbáljuk lehetőségeinkhez mérten
segíteni a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat, de nem szeretnénk megfeledkezni azokról a
diákjainkról sem, akik kiemelkedő teljesítményükkel
dicsőséget szereznek iskolánknak, így öregbítik intézményünk jó hírnevét.
— Milyen bevételi forrásai vannak az alapítvcmynak,
hogy afentieket meg is tudja valósítani?
— Az 1%-ból évente kb. 3-400 ezer forint a bevétel.
Ezen kívül cégek és magánszemélyek is támogatják.
Hagyomány már, hogy a tankönyvek árát részletekben szedjük már márciustól. Az összeget bankban
kamatoztatjuk. A kamatok évente 50-80 ezer forinttal
gyarapítják az alapítvány kasszáját.
— Sikerült-e a fent említett nemes célokat megvalósítani?
— Természetesen sok mindent elértünk, hiszen oktatási eszközeinket folyamatosan bővítjük, újítjuk. A
nyári táboroztatásokhoz sok rászoruló gyermeket
segítünk hozzá. így a hátrányos és veszélyeztetett
helyzetű tanulók is nyaralási lehetőséghez juthatnak.
Nem feledkezünk el a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó illetve a valamilyen téren kiváló munkát végző
diákjainkról sem. Minden második évben részt vehetnek az általunk szervezett Kölcsey túrán, melynek
során Szatmárcsekére és a Kölcsey emlékhelyekre
juthatnak el. A két napos kirándulás költségét teljes
egészében az alapítvány állja. Kölcsey Emlékérmet
alapítottunk, amivel 5000 forintos vásárlási utalvány
jár. Azok a tanulóink kaphatják, akik hosszú időn
keresztül végeznek kiváló munkát. Hogy a tehetséges,
de szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekeink
is kibontakoztathassák, kamatoztathassák tudásukat, a
versenyeken való részvételük költségét teljes egészében felvállalja az alapítvány.
— Az elmondottakból kitűnik, hogy az alapítvány
munkája sokrétű, tevékenységükkel jó célt szolgálnak,
hatékonyak. Érdemes tehát segíteni, támogatni őket.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a törökszentmiklósi civil szervezetek 2001. évi
támogatására
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet bíróság által bejegyzett, működő, törökszentmiklósi civil
szervezetek számára.
L szervezetek működési költségeinek támogatására,
2* országosan meghirdetett pályázatokon való részvéteihez szükséges pályázati önrész támogatására.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Kulturális Szervező és Szolgáltató
Irodájában beszerezhető lapon lehet.
Pályázatot nem nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek az előző évi
pályázati támogatásukkal nem számoltak el,
Pályázó a támogatást csak az elbírálók által meghatározott tevékenységre
fordíthatja.
:
Pályázat beadásának határideje: 2001. március 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kiemelt civil szervezeti státusz elnyerésére

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága pályázatot ír ki törökszentmiklósi székhelyű civil szervezetek számára
kiemelt civilszervezeti státus elnyerésére.
A pályázaton részt vehetnek azon szervezetek, amelyek az alábbi
feltételeknek megfelelnek:
- gyermek és iijúsági korosztály gondozásában, művelődési igényeinek
kialakításában fejtik ki tevékenységüket;
- hagyományok őrzésére, továbbadására, a korcsoport szabadidős tevékenysége lehetőségének megszervezésére irányuló tevékenységük;
- programjaikkal, tevékenységükkel a város közművelődési koncepciójában megfogalmazottakat szolgálják;
- legalább két éve folyamatosan működnek;
- érvényes bírósági bejegyzéssel, és alapszabállyal rendelkeznek;
- nincs köztartozásuk;
- az önkormányzati támogatással elszámoltak;
- rendezvényeikkel a város közművelődését szolgálják;
- programjaikkal a város hírnevét öregbítse;
- tevékenységük finanszírozását nem csak az önkormányzati támogatásra alapozzák;
- tevékenységük folytatásához részt vesznek különböző pályázatokban;
- tevékenységükről bármikor készek adatokat szolgáltatni az önkormányzat számára, együttműködnek.
A feltételek megléte mellett a pályázathoz csatolniuk kell:
• az elmúlt két év programjainak felsorolását: azok időpontját, helyszínét, résztvevők körét, résztvevők számát, a program össz. költségét,
össz. költségből pályázati úton történt finanszírozási részt;
• a szervezet szolgáltatott-e városi közintézménynek, kinek és milyen
szolgáltatást;
• a szervezet 2001. évi programtervét.
A kiemelt civilszervezeti státusz elnyeréséhez a feltételek együttes megléte szükséges. A státuszt elnyerő szervezetekkel az 1997. évi CXL. tv.
ide vonatkozó rendelkezése alapján az önkormányzat közművelődési
megállapodást kíván kötni.
A támogatás tervezett összege 1000/ezer forint mely a nyertes szervezetek között kerülne felosztásra.
A kiemelt státuszt nyert szervezetek más az önkormányzat által 200l-re
kiírt civilszervezeti pályázaton nem vehetnek részt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. március 30.
A pályázati űrlap március 12-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Kulturális
Szervező és Szolgáltató Irodájában.
(V. M.)
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Internet kávézó a város szívében
Néhány hete a városközpontban apró jeleit vehettük észre a változásnak. Aki nem eléggé figyelmes, annak talán fel sem tűnik, hogy
az évek óta használaton kívüli, lezárt nyilvános illemhely körül, de
főleg benn nagy a mozgolódás.
Kíváncsi lettem: Felújítják? Átalakítják? Utána jártam, s megtudtam: az egykori illemhely épülete hamarosan más célt szolgál majd.
Számítógépes, internetes „ k á v é z ó " nyílik benne.
A tervekről, a megvalósításról beszélgettem a kitaláló, létrehozó
majd üzemeltető Telek és Ingatlan Bt. tagjával, Szabó Tiborral.

— A fiatalok nagyrésze ismeri, használni tudja a számítógépet és az
Internetet. Mivel lehet vonzóbbá tenni azok számára, akiknek mindez
ismeretlen még, vagy minimális tapasztalatokkal rendelkeznek?

— Minden embert érdekel valami. Az Internet óriási ismeretteijesztési lehetőséget nyújt bármilyen érdeklődési körben. Ezt kell mindenkinek megmutatni, feltárni. Ha sikerül elérni, hogy lelátogassanak
hozzánk, mi bárkinek segítünk, hogy rátaláljon az őt érdeklő oldalakra.
Többeknek vonzó lesz talán az is, hogy ez az apró helyiség alkal— Honnan az ötlet, hogy egy nyilvános WC helyén internetes hálózat masnak tűnik - mint egy minigaléria - fotók vagy más képek kiállítására. Ezt a lehetőséget is megpróbáljuk kihasználni.
alakuljon?
— Talán hihetetlennek tűnik. Egyik nap a parkon mentem keresztül, — Mekkora a befogadó képessége ennek a helynek, illetve hányan
megálltam a Kossuth szobornál és néztem az épületet. Ekkor ötlött tudnak majd egyszerre gép mellé ülni?
fel berniem: Ez egész jő Internet kávézó lehetne. Abszolút alkalmas, — Egyenlőre 3-4 géppel indulunk, de természetesen többen is lejöhiszen nyáron hűvös, télen jól tartja a meleget. Jó helyen van.
hetnek majd egyszerre. Várakozás közben lehet majd számítástechnikai újságokat böngészni, beszélgetni. Később valószínűleg bővítjük
— Miért az Internet café nevet kapta?
— A neve UNDERNET CAFE. UNDER azt jelenti lent, a NET a hálózatot, de persze a helyiség mérete határokat szab.
hálózatot jelent, tehát lenti
Mekkora költségre számíthálózat, ha szó szerint fordítjuk.
sanak az érdeklődők?
— Na és a café? Itt egyben
— Óránként kb. 400 Ft-tal
kávéház is tesz?
kalkuláltunk.
— Igen, szeretnénk ha lenne egy
— Lesz-e lehetőség bérletkis büfé kávéval, esetleg teavaL
váltásra?
ropogtatni valóval. Lehet, hogy
— Alapvető dolog lenne a
mindezt egy automata szolgaibérlet. Nemcsak azért, hogy a
tatja majd.
hozzánk gyakran, rendszere— Milyen átalakításokat kellett
sen ellátogatok kis kedvezilletve kell végrehajtani?
ményhez jussanak, de azért is,
— Összenyitottuk a női és férfi
hogy az esetleges késői
részt* és teljes átalakítást vényitvatartásnál meglegyen a
geztünk. Csupán ka WC-t
biztonság.
hagytunk meg. Űj lesz a burko— Ilyen hosszú nyitvatartási
lat, a berendezés, stb.
idő lesz?
— Kik segítettek ebben a nagy
— Ezt rugalmasan alakítjuk
munkában?
ki. Menet közben is változhat
— Főleg a barátaimnak köszön-"
a vendégek igényeit figyehetek nagyon sokat, de külön meg kell említenem két nevet: Matykó lembe véve.
Sándort a SZEM-MA Kft-től és Balogh Sándort az ALOX Kft-től. — Mikor nyílik meg a kávézó?
Mindketten nagyon sokat segítettek.
— Remélem márciusban nyithatunk, bár lehet, hogy kezdetben csak
— Kiket vártok majd ide?
Internet használat nélkül, mivel a telefonvonalakra várni kell. Ez
— Szeretnénk minél szélesebb réteget megcélozni. Leginkább a azonban csak átmeneti időszak lesz, és bízom benne, hogy még a
fiatalokat, de jó lenne, ha az idősebb korosztályt is sikerülne meg- tavasszal teljes lesz a szolgáltatás.
nyerni. Szívesen látnánk azokat is, akik nem túl jártasak a számító- — Kívánom, hogy így legyen!
gép illetve az Internet használatában. Számukra is igyekszünk minden segítséget megadni.
(V. M.)
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A HÓNAP FOTÓJA: Óvjuk, védjük természeti értékeinket!
A Bocskai és a Batthyány út sarkán
álló fűzfán már régóta tanyázik egy
erdei fülesbagoly (Asio otus) csapat,
mostanság úgy harmincnyolcan. A
környékbeliek méltán lehetnek büszkék
erre, hisz' e védett madarak nappal
háborítatlan körülmények között szeretnek pihenni: s íme, ezt egy viszonylag forgalmas helyen meg is találták.
A bagolyalkatúakhoz tartozó, hajlott,
hegyes csőrű, egyébként békés természetű madarak a ragadozókra emlékeztetnek, jóllehet velük nincsenek közelebbi rokonságban.
Jellemző tulajdonságuk a szem körül
elhelyezkedő, tollakból álló un. arcfátyol továbbá a megnyúlt, hat tollból álló
„halántékdísz", amelyek fülszerű pamacsot alkotnak. Szárnyuk fesztávolsága 27-32 cm, hasuk tollazata harántrajzolatú. Miután tollazatúk lágy és dús.
szárnyvégük rojtos, így nesztelenül
tudnak repülni.
Sárgásvörös szemük előreálló, ami segíti a térbeli tájékozódást: a zsákmány távolságát és nagyságát pontosabban tudják rögzíteni. Szemük a szemgödörben nem
mozdíthatók el, s így fölöttébb mókásaknak tűnnek,
amikor a veszélyforrást követik nyakcsigolyájuk hurokszerű elfordításával: majd amikor már a csigolya tovább
nem enged, villámgyors rántással új alaphelyzetet vesznek fel.
Érdekes, hogy a felső szemhéj csukódik a szemre, nem az
alsó, mint a legtöbb madár esetében. Tág pupillájuk igen sok
fényt enged az ideghártyájukra, amelyben sok, gyér megvilágításra is érzékeny idegszál található, ugyanis éjjel járnak
élelem után. Segíti az éjszakai tájékozódást a rendkívül nagy
fulnyílásuk is: hallásuk kiváló.
Elsősorban kártékony kisemlősökkel, verebekkel táplálkoznak, ezért is hasznosak. A táplálékot egészben nyelik le, be-

gyük nincs. Az emészthetetlen részeket csontot, csőrt, tollakat - gömbszerű tömegbe összeragadva un. köpet alakjában
visszaöklendezik.
Nappal alszanak: szürke és barna tollazatúk miatt egyáltalán nem feltűnőek,
ráadásul gyakran ülnek olyan tartásban,
hogy csonka gallynak vagy nagyobb
kéregdarabnak tűnnek.
Általában kisebb csoportokba verődve
erdőkben, temetőkben, ritkán településeken jobbára magánosan fordulnak elő: az
itteni csoportos megjelenés tehát nem
általános.
Nem költ odúban, sőt a féli szekkészítés fáradságát is megtakarítja: más madarak elhagyott fészkében neveli fiait,
még a galambok laza építésű
költőhelye is megfelel számára.
Európa és az Atlasz-hegység
országainak ritkás erdeiben
tartózkodik, továbbá az ázsiai
erdőövben egészen Japánig,
valamint Kisázsiában és Észak
Amerikában.
Miután hasznos, védett madárról van szó, szép színfoltja
lehetne a városnak a tartós letelepedésük, dacára annak, hogy
némi „szemetet"' hagynak maguk után a járdán: ezt egy egyszerű, környezetbarát és ahhoz illeszkedő műanyagtetővel el
is lehetne hárítani. Sőt, egy kis táblácskát is megérdemelnének, amely felhívná a figyelmet a védettségükre. Bizonyára
meg is fogják hálálni az emberi gondoskodást a pocokinvázió
idején.
(Herczegh M.)

Szalagavatók a középfokú intézményekben
A Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
145 végzős diákja, valamint Ecsédi Erika, Kemmer Péter, Pipik
Judit, Patocskai László és Tóth Imre osztályfőnökök február 16án vehették át ünnepélyes keretek között a szalagokat az alsóévesektől. A rendezvényt a Városi Művelődési Központ pódiumtermében bonyolították le, ahol Zafír László igazgató köszöntötte az
ünnepelteket és a vendégeket. A szalagtűzés után Pethő Eszter
tanárnő rendezésében Örkény István Borék bohózatát mutatták be
a 11. G osztály tanulói, ezt követte a végzősök elegáns bécsi
keringője, amit Őz Laura és Bede Zsolt tanítottak be.
A Bercsényi Miklós Gimnázium szalagavatójára február 24én került sor az épület tornatermében. Az esemény állófogadással
kezdődött, ahol a harmadévesek megvendégelték a végzősöket,
hozzátartozóikat és a tanáraikat. A hagyományos négyosztályos
gimnázium 32 végzősének Fehér Imre, a harmadik évjárat 26
nyolcosztályosának pedig Csőkéné Felsőbényi Andrea osztályfőnökök tűzték fel a szalagokat. A zsúfolásig megtelt tornateremben Boldog Éva tanárnő rendezésében Rideg Sándor Indul a
bakterház-át mutatták be az alsósok. Az ünnepélyes külsöségű
rendezvényt a végzősök palotása, görög tánca és becsi keringője
zárta, melyeket Oláhné Molnár Anna, Némethmé Tolnai Edit és
Szalavári Anna tanítottak be. Most a görög tánc aratta a legna-

gyobb sikert, minden bizonnyal azért, - s ezt a szülők, vendégek
tapsa is érzékeltette - mert a „kisgimis" végzősök közel teljes
osztálya, temperamentumosán, vidáman, bájosan és jó koreográfiában tolmácsolták.
(H. M.)

Btmde#úz (Bolgár Viktória) es Konc bácsi ((iyörgy Berencj a bercsénvisek színielőadásából
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TÁNC- és DIVATGÁLA a Művelődési Központban
Március 3-án, szombaton közel 300 fellépővel rendezte tavaszköszöntőnek is
beillő nagyszabású műsorát a Dalma Dance Club. A több mint három és fél
órás programban bemutatkoztak GYŐRFY DALMA miklósi, mezőtúri és
kisújszállási csoportjai, s a helyi általános iskolások mellett a túrkevei művészeti iskola tanulói is. Ízelítőt kaphattak a nézők a modern- és a versenytáncokból, megismerhették a miklósi MARKOT KATA modelljeit, közben bűvészmutatványokon is szórakozhattak.
(A pódiumterem jóval a kezdés előtt — A középiskola megválasztása nálad
megtelt érdeklődő közönséggel, jópáran már elég céltudatos elhatározás lehetett,
bizony csak az ajtóból élvezhették a hiszen végül is ezt az irányt folytattad.
látványos, show-jellegű műsort. A Váro- — Már az általánosban is szerettem
si Művelődési Központ nagyterme most rajzolgatni, de később a ruhaipariban
aztán igazán szűkösnek bizonyult, sokan már az anyagokkal is játszogathattam.
be sem jutottak a nézőtérre, pedig még - A szüleimnek köszönhetem, hogy ena divatbemutatókon megszokott - kifutó gedtek kibontakozni. Bátran kísérletezsem kapcsolódott az amúgy nem túl gethettem, alakíthattam az anyagokat,
nem kaptam szidást, ha esetleg elrontotnagy méretű színpadhoz.)
GYŐRFY DALMÁVAL, aki a műsor tam, elszabtam a kelmét. így aztán minfőszervezője, háziasszonya is volt, ko- dig tovább próbálkoztam, közben persze
rábban már készítettem riportot (ezt tanultam, fejlődtem is, s egyre jobban
1999. novemberi számunkban Önök is megszerettem ezt a munkát.
olvashatták itt az újság hasábjain). Most A gyakorlati oktatóm is látta igyekezea műsor kapcsán a fellépő ruhákat és az temet, sokat segített, neki is köszönettel
egyedi modelleket tervező és készítő tartozom azért, hogy idáig jutottam.
MARKOT KATÁT, valamint az egyik — Bizonyára sokan nem tudják, hogy
közreműködőt, KARDOS DÓRÁT pontosan mit is jelent az általad használt, s a műsor plakátján is feltüntetett
kértem mikrofon elé.
divatstiliszta kifejezés. Bevallom, én is
KATA - a divatstiliszta
inkább csak ízlelgetem a szót, találgattam, de most már tudom, hogy nem igazán jól tippeltem. Kérlek, Te magyarázd
meg, valójában mit is takar ez a meghatározás!
— A stiliszta tulajdonképpen arculattervező, a vizuális összhang megteremtésével foglalkozik. Egy-egy öltözék,
ruhadarab megtervezésénél figyelembe
kell vennie az illető egyéniségét, karakterét, s vele egyetértésben kialakítani a
megfelelő fazont, kiválasztani a színt, a
formát, hogy az illetőn jól is álljon az a
ruha, hogy jól érezze magát benne.
Ez lényegében emberközelibb munka,
közvetlenebb kapcsolatot jelent, mint a
divattervezőé.
Szívesen állok azon hölgyek rendelkezésére, akik szakember segítségével szeA szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola
retnék kialakítani a külsejükhöz, egyénielvégzése után a Magyar Divatintézetségükhöz illő színeket, sziluetteket,
ben szerzett oklevelet 1998-ban. Képanyagokat, s így kialakítani alapruhazettsége szerint divat- és stílustervező.
tárukat, amelyet ötletesen variálva minTanára volt többek között a szakmában
dig lehet bővíteni és naprakésszé, divaeléggé közismert Vámos Magda. Vizstossá tenni.
gamodelljeit a Kongresszusi Központ—- Kitől indult e műsor ötlete?
ban megtartott záróbemutatón tekintValójában közös ötlet eredménye volt
hették meg az érdeklődők.
a mostani gála. Dalma is szerette volna
— E rövid életrajzból ítélve már korán
bemutatni a táncait, tanítványait egy
megmutatkozott, az érdeklődésed a ruönálló műsor keretében, én is vágyódtam
hák, a textil iránt.
egy városon belüli bemutatkozásra,
— Igen, már óvodás koromban nagyon
lehetőségre, amelynek nagyon örültem,
vonzottak a szép ruhák, de azt hiszem,
és köszönöm is mindenkinek, akit illet.
ezzel a legtöbb kislány így van.

- Mióta ismeritek egymást. Dalmá\>al?
— Körülbelül két éve van munkakapcsolatunk, ami ma már barátságnak is
mondható.
Azóta Te készíted nekik a fel lépőruhát?
— Igen, ez egy kalandozás is nekem,
izgalmas feladat, hiszen a hétköznapitól
eltérő színeket, fogmákat is felhasználhatok a munkámban. Egyeztetjük az
elképzelést, aztán megtervezem és kivitelezem a ruhákat.
— A mostani bemutatón több szép modellel szerepeltél.
— Ez volt az első nagyobb szabású bemutatkozásom. 80 darabot készítettem
el, ami kb. 40 komplett öltözéket jelentett. Három-négy modellel, a vizsgada-

rabjaimmal már részt vettem kecskeméti
és jászberényi bemutatón az intézetben
velem együtt végzettekkel közösen.
— Hogyan látod, van-e jövőd ebben a
kisvárosban?
— Azt gondolom, hogy szükség van
erre, amit én csinálok. Szerencsére egyre
többen ismernek meg, keresnek fel,
igénylik a tanácsaimat, a munkámat.
— Melyik korosztálynak dolgozol a
leggyakrabban ?
— A fiatalok vamiak többen, de idősebbek is jönnek hozzám, és most a bemutató kapcsán először foglalkoztam komolyabban gyermekruha-tervezéssel és
készítéssel. Ez új volt nekem, érdekes
feladat, ráadásul nem is könnyű, mert
ezek a picik meglepően nagy kritikusok.
Bátran megmondták, ha valami nem
tetszett nekik.
— A beszélgetés közben említetted, hogy
néptáncruhákat, is varrtál már. Ezek
szerint a régi „divattal", a hagyományokkal is foglalkoznod kellett.
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— Igen, sárközi viseletet készítettem, ez
a munka is tetszett, örömmel végeztem.
— A divatvilág nagyjai közül volt-e rád
valaki különösebb hatással?
— Én inkább úgy fogalmaznék, hogy
Chanel munkáit nagyon szeretem. Persze egy bizonyos szinten ismernünk kell
ezeknek a meghatározó egyéniségeknek
a munkáit, de valójában inkább közvetítő szerepünk van, tehát az a feladatunk,
hogy ezeket az irányzatokat közelítsük
az emberekhez, hogy összehozzuk őket.
— És a stílusok közül melyik áll hozzád
a legközelebb?
— En a nőies stílust kedvelem. Például a
szoknyát, a blúzt.
— Hogyan, mibcíl tájékozódsz a napi
divat, az új trendek felől, hiszen ez a
munkádhoz elengedhetetlenül fontos?
— Szerencsére ma már sok minden
elérhető az Interneten keresztül, s én ezt
ki is használom. Ismerem a nagy divatcégek, divatházak internetes megközelítési lehetőségeit, figyelem az ott megjelentetett ajánlatokat.
— Ezek nem titkosak?
--- Nem, egyáltalán nem.
— Van-e valami nagyobb terveá\ ami
elárulható?
— Igen, nem titkolom, hogy van egy
dédelgetett álmom. Szeretnék egy stúdiót létrehozni, aminek kialakulna a vendégköre, ahová szívesen jönnének a
hölgyek az elképzelésükkel, s megelégedve távoznának az elkészült ruhadarabbal, modellel, de várom az új feladatokat, kihívásokat is.
— Befejezésül arra kérlek így a nőnapon, hogy súgd meg nekünk, az olvasóknak, milyen lesz a tavaszi divattrend,
mire figyeljünk leginkább?
— A sokszínűség: a nőies, a sportos és a
klasszikus stílus egyaránt divat az idén.
Visszatér az örök divatnak számító fekete-fehér, de divatos lesz újra a pötty ös,
a csíkos különféle variációkban, sőt a
nagymintás is.
Elég széles a skála, gazdag a kínálat,
lehet válogatni.
— Megköszönve a beszélgetést kívánom,
hogy stúdióterved mielőbb megvalósuljon, s legközelebb már erről tudósíthassunk.

TINIPORTRÉ DÓRIRÓL
Karcsú, sudár termet, igazi manökenalkat Kardos Dóra a maga 172 centijével,
s mindössze 47 kilójával. Bájos vonások, amelyek diszkrét sminkkel, egy kis
rafinériával nővé varázsolják a 17 éves
bakfist.
A gálaműsorban fellépők között is kitűnt
kecses mozgásával, jó ritmusérzékévek
egész megjelenésével, pedig nem egy
harsány egyéniség..

Sőt. A vele folytatott beszélgetésünkből
is az derült k i hogy inkább csendes,
szerény, visszafogott természetű.
A Kölcseyben végezte az általános iskolát, most a Tiszaparti Gimnázium és
Humán Szakközépiskola tanulója.

— Hogyan kerültél ide a humán szakra?
— A szüleim javaslatára választottam
ezt az iskolát, s nem bántam meg. Erős,
jó iskola, érdekes tantárgyaink vannak.
— Mondj néhányat!
— Tanultunk egészségtant, életmód- és
társadalomismeretet, foglalkoztunk a
pszichológia több ágával, vagyis mindazzal, ami az emberekkel való összefüggésekben fontos és lényeges tudnivaló.
— Még csak harmadikos vagy, de tavaly
elvégeztél egy manöken- és modellképzőt, aminek most nagy hasznát vetted a
márc. 3-i rendezvényen.
Hogyan, milyen előzmények után kezdted el a tanfolyamot?
— Óvodásként rövid ideig balettoztam,
később néptáncra is jártam, de abba is
inkább csak belekóstoltam.
A modelleket már régóta csodálom, s a
barátnőm látta meg a felhívást az egyik
lapban. Tetszett a dolog, s együtt belevágtunk. Tíz hetes volt a képzés, hétvégeken négy órás foglalkozásokkal. Valójában egy fotóstúdióban tanultunk,
ahol már több éve folyik ilyen oktatás. A
tanfolyam egy divatbemutató-jellegű
vizsgával zárult.
— Miket tanultatok ezalatt a tíz hét
alatt?
— Magával a megjelenéssel is elég sokat
foglalkoztunk, aztán természetesen színpadi mozgást, kecsességet, kéz- és testtartást, gyakoroltuk a fotózáshoz szükséges pózokat.
— De számodra nem ért véget a Pestre
járás.
— Nem, mert meghívást kaptunk mindketten tanításra. Felkértek egy hasonló,
de kevesebb óraszámú tanfolvam veze-
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tésére, ahol továbbadhatom a korábban
megszerzett ismereteimet, s persze én is
továbbfejlődhetek. Emellett segítünk a
stúdióvezetőnek modellválogatásban egy
most készülő kiadványhoz.
Nem kis dolog 17 évesen tanítani.
Tudnak ezekről az iskoládban?
— Nem, dehogy. Mindössze két osztálytársamnak meséltem a képzésről és a
tanításról.
— Sejtettem, hogy nem vered nagy dobra, mert én is csak véletlenül szereztem
róla tudomást. De beszéljünk a másik
hobbiról is. Mikor kezdtél táncolni ?
— Újdonsült barátnőmmel mentem el
először a Dalma Dance Clubba. Valójában csak elkísértem őket, aztán egyre
jobban tetszett, és ottragadtam. A városban most léptem fel először a csapattal.
— Ügyesen mozogtál, nem látszott, hogy
Te még csak három hónapja táncolsz.
Mik a jövőbeni terveid, amelyek összefüggnek a tanítással, illetve a tánccal?
— Ameddig lehet, szeretnék táncolni,
mert nagyon megszerettem ezt a modern
táncstílust. De ha nem zavar a tanulásban, egyelőre vállalom a további tanításokat is, mert úgy néz ki, hogy igényt
tartanak a munkánkra.
— Kívánom, hogy sokáig szerezzen
örömet e két foglalatosság, legyenek
sikereid is szép számmal, és persze azt,
hogy jövőre sikerüljön az érettségi is.
F. K. I.
x x x x yx yx yx yx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx yx y ^

*
Szabó Lőrinc
x
X Nők, habzó májusi rózsák *

y mennyi ifjú
ifjú mohóság,
mohóság,
£ Ó
O mennyi
nők,
habzó
májusi
rózsák,
X nők, habzó májusi rózsák,
májusi
szerelem!
X májusi szerelem!
közt,
X Mily
Mily jó
jó könny
könny és
és nevetés
nevetés közt,
közt
£ selyemzizegésü
selyemzizegésü vetés
vetés közt
gyepen!
X heverészni
heverészni aa gyönge
gyönge gyepen!

Nők, gyönyörű tavaszi kancák,
rózsák, remegő fiatalság,
fiatal örömök nevetése!
Habos rózsákba haraptam kis melled sírt ma alattam,
sírt és kacagott remegése.
Habos rózsákba haraptam,
Mégis szomorú maradtam;
És lassan este lett
Fáj, fáj e tavaszi mohóság,
Most béke kellene, jóság,
Jóság és szeretet.
Szeretet kellene, jóság,
hogy ne hulljanak a rózsák,
lelkem rózsái, szegények és nyugalom, egy kis öregség,
hogy az Égieknek is tessék
e csöndes esti ének...

X
X
^
X
^
X
^
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SZÜLETÉSNAP A KLUBBAN
Már egy éve, hogy Bálint /Valentin /
napján megalakult a Városi Művelődési
Központban a NOK LAPJA KLUB. Ujságunk 2000. márciusi számában hírt is
adtunk róla. Kezdeményezője Sülye
Károlyné igazgató volt, első vezetője Csemány Béláné nyugdíjas
tanárnő lett. Ezt a feladatot január
óta Maróthy Eszter tölti be.
A kis közösség kiállta az idő próbáját. Egyéves születésnapjára már
céltudatosan működő,
,/elnőtt"
klubbá vált. Február 19-én vidám
ünneplésre gyűltek össze tagjai, a
roskadásig megrakott asztal körül.
Év elején Ígéretes programot állítottak össze, amiről az új klubvezető
tájékoztatást is adott:
— A közeledő tavaszra való tekintettel előadást fogunk hallgatni az allergiáról. Foglalkozunk a szépségápolással,
majd pedig a balai Tisza-parton gyógyfüveket gyűjtünk, egy kis szalonnasütéssel
„fűszerezve". Lesz még receptbörze, és
malomjáték-versenyt is fogunk szervezni,
szervezni.
Húsvét előtt dr. Györgyi Erzsébet néprajztudós segítségével hímes tojást festünk.

Részt veszünk a június 9-i, városi „Euró- dékozási és csomagolási ötleteket adunk át
pa-nap"-on is.
egymásnak.
A nyári szünet után jótékonysági bazárt
Munkatervlinkbe beépül még egv-egy
nyitunk, ahol saját készítményeinket áru- színházi, vagy operaelőadás, esetleg egy
budapesti képtár meglátogatása.
Bekapcsolódunk a most megindult mozgalomba is, a „Virágos
városa-ért.
Szeretnénk, ha minél többen
közénk állnának, friss ötleteket is
hoznának, és olyan jól éreznék itt
magukat, mint mi már egy év
óta! A fiatal kor nem akadály!
Minden második hétfőn találkozunk a Művelődési Központ 31es termében, 17 órakor. De van
egy másik összejövetelünk is:
minden hétfőn és csütörtökön 16
órakor egyórás tornát tartunk,
sítjuk.
szakember a m i jógán alapul és nagyon jó hatású sítjuk. Az
Az őszi
őszi almanapon
almanapon egy
egy szakember
ttart
a r t ismertetést a különböző almafajtákról,
ismertetést a különböző almafajtákról, fejezte be ismertetését a klubvezető,
és recepteket
belőlük
recepteket gvűjtünk-cserélünk
gyűjtünk-cserélünk aa belőlük
Reméljük, hogy a kedves hívás nem lesz
készíthető
ételekhez.
készíthető ételekhez.
hiábavaló, és mire a második gyertya
Évente
névnapja" lángja is fellobban a születésnapi tortán,
Évente egyszer
egyszer „Mindenki
„Mindenki névnapja"
címén felköszöntjük egymást, úgy novem- két asztal is kevés lesz a terítéshez!
ber közepe táján. Azután már jön a karáccsonyi
készület ideje.
ideje. MézeskalácsMézeskalács^ n y i készület
(Hajnal Jné)
karácsonyfát és díszeket készítünk, ajánFotó: Wolcsánszky Zs.

Kérdezze meg gyógyszerészét...

A hideg évszakban leggyakrabban a felső
légúti hűléses megbetegedésekkel keresik fel
a patikákat. Ilyenkor sokan meg is jegyzik:
„Náthás vagyok!"
De mi is a nátha? Az orr és a garat nyálkahártyájának különböző vírusok által kiváltott heveny gyulladása. Jellemzője az
enyhe lefolyás, a rövid időtartam és szinte
magától gyógyul.
Jelenleg több száz vírust ismerünk, amelyek a nátháért felelősek. Köhögéssel, tüszszentéssel a levegőbe kerülő kis fertőzött
cseppecskékkel, vagy az ujjakra tapadt váladékok közvetlen érintése útján könnyen
terjednek az egyik emberről a másikra.
A betegség tünetei a fertőzést követő 1-3
nap múlva lépnek fel, általában orr- és torokpanaszokkal, később tüsszögéssel, orrfolyással és rossz közérzettel párosulva. Láz általában nem alakul ki, de a tünetek megjelenésékor néha hőemelkedés léphet fel. Sok esetben
a köhögés is nehezíti a beteg életét. A tünetek 4-10 nap múlva eltűnnek, a köhögés
azonban a második héten is fennállhat.
A szövődmények megnyújthatják a panaszok időtartamát. Szövődmények lehetnek a
fül, a melléküregek vagy a légcső és a hörgők baktériumos felülfertőződése. Az asztmás és az idült hörghuruttal küszködő betegek nehézségei a fertőzés alatt és után súlyosbodhatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyszerű
nátha tünetei hasonlóak lehetnek egyéb,

súlyos baktériumfertőzések okozta tünetekhez. Ezért mindenképpen fel kell keresni a
kezelőorvost és kikérni a tanácsát.
Ha egyszerű nátháról van szó, fontos hogy
a beteg meleg, kényelmes környezetben
legyen, némileg elkülönítve, hogy megakadályozzuk a betegség terjedését. A szobában
gyakran szellőztessünk és gondoskodjunk
sok folyadék fogyasztásáról, mert így az
orrváladék hígabb marad és könnyebb kifújni: Párásítsuk a szoba levegőjét: ez segíti a
légúti váladék elfolyósítását, ami enyhíti a
mellkasi panaszokat.
Az, hogy valaki miért fogékonyabb a fertőzésre egy adott pillanatban, még nem teljesen
tisztázott. Valószínű, hogy az egyén általános
egészségi állapota, az orr- vagy a garat rendellenességei (pl. megnagyobbodott mandulák) nem jelentenek fokozottabb kockázatot,
azonban a kimerülés, az érzelmi megrázkódtatás, az orr- és a garat allergiás megbetegedése, valamint a nőknél a menstruációs
ciklus közepe hajlamosíthat a meghűlésre. A
lehűlés sem jelenti okvetlenül, hogy megnő a
személy fogékonysága a légúti vírusokkal
szemben.
Ha valaki mégis megfertőződött, a tünetek
enyhítésére számos, vény nélkül kapható
gyógyszer áll rendelkezésre. Fontos tudni,
hogy ha a kezdeti tünetek megjelenésekor
már azonnal kezeljük a torokpanaszokat,
ezzel megakadályozhatjuk a baktériumos
felülfertőződést, a vírus által legyengített

nyálkahártyán. Ezt a célt szolgálják az ún.
„szopogatás", száj- és torokfertőtlenítő
tabletták, a toroköblögető szerek. Hadrendbe állíthatók az orrcseppek, orrkenőcsök, a mellkasra kenhető, légzést könnyítő
kenőcsök, a főzéshez használható illóolajak
és a gyógyteák. Léteznek az orrdugulást,
tüsszögést szüntető kapszulák, oldatok,
amelyek csökkentik a váladékozást, így
elviselhetőbbé teszik a náthás napokat. A
kínzó köhögést - a köhögés milyenségétől
függően - köhögéscsillapítókkal és nvákoldó, köptető hatású tablettákkal, oldatokkal kezelhetjük.
Mindig szem előtt kell tartani, hogy a
meghűlés ellen az antibiotikumok hatástalanok, használatokat minden esetben orvosi
vizsgálat és javaslat előzze meg, mert indokolatlan felhasználás során kialakulhat a
rezisztencia veszélye: a baktériumok már
nem lesznek érzékenyek az adott gyógyszerre és súlyosabb baktériumfertőzések esetén
hatástalanokká válnak az addig jó hatásfokkal működő patikaszerek. Érthetően ez is oka
többek között, hogy az antibiotikum tartalmú
készítmények a vényköteles gyógyszerek
közé tartoznak: a patikákban csak vényre
adhatóak ki.
Várom kérdéseiket!
Majtényi Ilona gyógyszerész
Kígyó Patika T.miklós, Kossuth út 83.
Tel.: 390-037
(Szerk: H. M.)
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Rendőrségi hírek
Egy fegyverneki lakostól érkezett a
bejelentés, hogy lakásának melléképületébe ajtókifeszítés módszerével
hatolt be az ismeretlen elkövető,
ahonnan segéd-motorkerékpárt, kerékpárt, fűnyírót, horgászbotot tulajdonított el.
Figyeljenek jobban a melléképületek
megfelelő lezárására is, hiszen értékeik ott is vannak!
«a*
Figyelmetlensége tette sértetté azt a
törökszentmiklósi lakost, akinek a
háza előtt parkoló gépkocsiját ismeretlen elkövető feltörte. A személygépkocsi kesztyűtartójából egy tárcát
tulajdonított el, melyben személyes
iratok és 370 000 Ft készpénz volt.
Ismételten felhívjuk a személygépkocsival rendelkezők figyelmét, hogy
még rövid ideig se hagyjanak értéket
autójukban!

&

gépkocsi karosszériáját maró hatású
folyadékkal öntötte le. A helyszínen
találtak olyan tárgyat kollégáink, mely
feltételezi hogy az elkövető(k)nek
szándékukban állt a személygépkocsi
még ennél is nagyobb fokú megrongálása.
Lakossági bejelentés érkezett, hogy
Törökszentmiklóson a Fáy lakótelepen
működő Fehér Sas söröző ablaka be
van törve. Az elkövető ablakbetörés és
ajtókifeszítés módszerével jutott a
vendéglátó egységbe, ahonnan a játékgép feltörésével 200 000 Ft készpénzt „szerzett". A gyors rendőri felderítésnek köszönhetően a gyanúsított
személyt elfogták, aki e bűncselekmény elkövetésén kívül egy korábban
elkövetettet is beismert.

&

A téli időjárási viszonyok is közrejátszottak abban a balesetben, amely
Fegyvernek külterületén történt. Egy
budapesti lakos személygépkocsijával
nem az út- és a látási viszonyoknak
megfelelően választotta meg sebességét, megcsúszott a jeges úton és az
árokba borult. A baleset következtében a személygépkocsi három utasa is
könnyebb sérülést szenvedett.

Ez év februárjában kaptuk a bejelentést a martfűi vasútállomás forgalmi
szolgálattevőjétől, hogy ismeretlen
elkövető(k) Kengyel és Bagimajor
községek között a vasúti sínre, a nyílt
pályán egy betontömböt helyeztek el,
amellyel egy Szolnok - Szentes vonalon közlekedő vasúti szerelvény
ütközött, mellyel a vasúti közlekedés
biztonságát súlyosan veszélyeztette. Tiszaroff külterületén is személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset
Szerencsére sérülés nem történt!
történt. Egy 8 éves kisgyermek kerékA törökszentmiklósi öntöde biztonsági párjával az egyik útkereszteződésnél
őre jelentette kapitányságunknak, nagy ívben balra akart kanyarodni,
hogy számára két ismeretlen személyt kellő körültekintés és kanyarodási
látott kiugrani a kerítésen az öntöde szándékának jelzése nélkül, így az őt
területéről. A helyszínre azonnal kiér- kikerülni készülő személygépkocsi
kező járőreinknek a biztonsági őr elütötte. Sérülése 8 napon belül gyószemélyleírást tudott adni, így a gyors gyuló.
rendőri intézkedésnek köszönhetően,
kis idő elteltével, az alaposan gyanú- Sajnos a hétvégi házak, nyaralók a téli
sítható személyeket kollégáink elfog- időszakban is „felhívják" magukra a
ták, megtalálták náluk az öntöde terü- figyelmet. Az elmúlt időszakban két
letéről eltulajdonított alumíniumcsö- nyaraló feltörésről is érkezett bejelentés Tiszapüspökiből. Ezekben az esevet.
tekben sokszor az elkövetők a rongáA szeles időjárás miatt Fegyverneken lással nagyobb értékű kárt okoznak,
az egyik ház tetőszerkezetét a szél hiszen a hétvégi háztulajdonosok nem
megbontotta, a tűzfal pedig leomlott, tartanak nagyobb értéket ebben az
mely során a lakás egyik szobájának időszakban, a tulajdonukat képező
mennyezete átszakadt. A szobában nyaralókban.
tartózkodó gyerekek közül az egyik
megsérült, sérülése 8 napon belül A rendőrség a múlt hónapban 5 személyt vett őrizetbe, akiket különböző
gyógyuló.
bűncselekmények elkövetése miatt
Személygépkocsi rongálásról érkezett köröztek.
bejelentés február 12-én. A késő esti
(A híreket a rendőrségtől kaptuk
órákban Törökszentmiklós belterüleII M.)
tén ismeretlen elkövető egy személy-

Az én gyermekem
soha...?!
Az utóbbi években a kapitányság
ügyeletére hétvégenként az esti, éjszakai, hajnali órákban rengeteg telefon,
bejelentés érkezik a fiatalok garázda,
randalírozó magatartása miatt.
Sajnos magas azoknak a fiatalkorúaknak a száma (14-17 éves korosztály
tagjai), akik a hétvégi szórakozásaik
keretében elfogyasztott alkoholnak
vagy sok esetben az ehhez társuló baráti társaságnak köszönhetően válnak egyébként szolid, rendes gyerekből bűnelkövetővé vagy bűncselekmény
áldozatává.
A szülő elengedi gyermekét pénteken és
szombaton szórakozni, de nem ellenőrzi azt, hogy gyermeke kikkel, milyen
barátokkal és mivel tölti el az un. „szórakozásra engedélyezett" időt. Sok
esetben azt sem kéri számon a szülő a
14 éves lányától, fiától, hogy éjjel 1-2
órakor miért nincs még otthon.
Szinte minden hétvégén az éjszakai
szolgálatot ellátó kollégáink enyhén
vagy erősen alkoholos befolyásoltság
alatt lévő gyerekekkel találkoznak az
utcán, az éjszakában egyedül vagy
csoportokba verődve. Igazolja ezen
állításunkat a legutóbbi nagyfokú
rendőri ellenőrzés is.
Alkoholtól befolyásolt állapotban - a
baráti kör támogatását maguk mögött
érezve - sokszor tesznek meggondolatlan cselekményeket, mely rendőri intézkedést von maga után. Egy-egy ilyen
eset után a szülőtől sokszor halljuk:
99AZ én gyermekem? Soha nem csinálna
ilyet!" Látni az arcukon a döbbenetet, a
csalódást, a könnyeket: mintha nem is
ismernék azt a gyermeket, aki teljesen
megváltozott, kivetkőzött eredeti személyiségéből az alkohol hatása alatt.
Az ilyen és az ehhez hasonló esetek
megelőzhetők Ne értsenek félre bennünket, nem arra gondolunk, hogy a
fiatalok ne járjanak szórakozni, ebben
az életkorban van itt az ideje. Azonban
meg kell tanítanunk őket arra, hol van
az az erkölcsi határ, amit nem szabad
átlépni. Jókedvből, néha meggondolatlanul, másoknak bosszúságot, kárt
okozni. Ha szükséges, legyünk egy kicsit kérdőre vonóbb szülők! Azért,
hogy nyugodt szívvel mondhassuk:
én gyermekem soha!"
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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NEVJEGY KARTYA
Az emberi kapcsolattartásnak számtalan formája létezik. A telefonálás, a levélváltás mellett azt is megtehetjük, hogy egy meghívást úgy köszönünk meg, hogy névjegykártyánkat elküldjük,
amelyhez csokor virágot is mellékelhetünk. A névjegykártya
jelzi: kik vagyunk, mik vagyunk. Nem csak egy papírfecni, néhány elkenődött betűvel, számmal. Egy géppapírra fénymásolt,
manikűrollóval körülvágott, gyűrött, netán pecsétes papír semmiképp sem lehet érvényes belépő egy új kapcsolatba, legyen szó
barátságról, vagy akár valamilyen remélt közös munkáról.
A névjegykártya rövid üzenetek közlésére, meghívások megköszönésére, de bemutatkozáskor akár hasznos információval is
szolgálhat. Használhatjuk magán célra, de hivatalos alkalmakkor
is.
A magánnévjegy kártyánál nem tehetjük szóvá azt, hogy milyen színű, a banánzöldtől a liláig bármilyen lehet. El kell fogadnunk akkor is, ha pipacsvörös betűk harsogják a tulajdonos nevét,
elérhetőségét, de még azt is, ha a kártya közepén kacsintós fénykép árulkodik tréfás kedvű készítőjéről. Azért sem tehetünk
szemrehányást, ha annyi a titulus, cím meg a rang, hogy mire a
végére érünk, a névre már nem is emlékezünk. Ez magánügy, de
hogy mi mit gondolunk...
A hivatalos kártyák készítésénél vannak kialakult szokások.
Ilyen például a méret. Nem illik eltérni a 9x5 cm-től, már csak
azért sem, mert a mostanában divatos névjegy kártyatartók is
ekkora méretben készülnek. (A névjegykártyák mérete maximálisan 10x7 cm, minimálisan 7x4 cm.) Az üzleti célú kártya nemcsak a személyünkre vonatkozó adatokat tartalmazza, hanem
információt ad munkahelyünkről vagy vállalkozásunk adatairól
is. Elegáns fehér, jó minőségű papírból készült, amely lehet fényes, illetve matt felületű.
Milyen legyen az adatok elhelyezkedése? - középen a név és a
keresztnév, alatta a foglalkozás, beosztás, tudományos fokozat.
Ez alatt pedig a cég neve. A cég emblémája (ha van) a kártya
felső részére kerüljön, a bal alsó sarokba a cím, jobb oldalra a
telefonszám, fax. Mobilszámot csak akkor írjunk rá, ha nem
bánjuk, hogy akármelyik pillanatban is megcsörrenhet a készülék.
A betűtípus kiválasztásánál szabad a gazda. A lényeg, hogy sötét
és jól olvasható legyen. A névjegyeket ne dobáljuk szanaszét,
vigyázzunk az osztogatásával, nehogy mások visszaéljenek vele.
Ha a kártyán szereplő adatokban változás történik, célszerű újat

Kiss Zoltán rovata

Kukoricasaláta
Hozzávalók: 50 dkg kukoricakonzerv,
0,2 dl olaj, 4 dkg cukor, 1 citrom, lA
csokor kapor, l/2 fejes saláta, őrölt
fehérbors, só.
Elkészítés: A konzerv kukoricát sóval,
törött borssal, citromlével, finomra vágott kaporral ízesítjük, majd olajat öntünk hozzá. Összekeverve hűtőbe téve 12 óráig állni hagyjuk, majd salátalevélre
halmozzuk és vágott kaporral megszórjuk.

készíteni, mert a téves információk akadályozhatják a későbbi
kapcsolattartást.
És végül egy kis történet. Névjegykártyán régebben gyakoriak
voltak a rejtelmes rövidítések. Ezek ma már ritkák. De ha néha
mégis előfordulnak, jó ha az ember tudja, hogy hol lehet a rövidítésekjelentését megkeresni.
A p. p. rövidítés a francia nyelvből származik és a „pour
présenter" (bemutatkozásul) a jelentése. A rövidítés természetesen bemutatkozáskor használható. A kézzel írt p. p. betűket azonban nem maga a bemutatkozó, hanem a bemutatást közvetítő
személy írja rá a névjegykártyára. Vagyis ilyenkor két kártyára
van szükség.
• p. f. (pour féliciter) - szerencsekívánat
• p. r. (pour remercier) - köszönetnyilvánítás
• p. c. (pour condoler) - részvétnyilvánítás
• p. p. p. (pour prendre part) - ez is a részvétnyilvánítás egyik
formája
• p. p. c. (pour prendre congé) - búcsúvétel
• p. f. n. a. (pour féliciter nouvel an) - újévi jókívánságok
kifejezése
A p.p., p. p. c. és p. r. rövidítéssel ellátott kártyákra nem kell
válaszolni, a p.c., p. p. p. és p. f. rövidítésű kártyákra p. r. rövidítésű kártyával kell válaszolni, mert ez fejezi ki a köszönetet. Az
újévi jókívánságok - ha rögtön válaszolunk - szintén p. f. n. a.
rövidítéssel ellátott kártyával kell megköszönni. Ha nem azonnal,
hanem csak néhány nap múlva válaszolunk a p. r. p. f. rövidítést
használjuk, ami köszönetet és egyúttal jó kívánságokat is kifejez.
Ezért azután p. r. mindazoknak, akik a névjegykártyákat ismertető, kínaiul hangzó szakszövegen végigküzdötték magukat.
Egyébként névjegykártyát már a kínaiak is használtak, nem lapocska formájában. Akkor ott a névjegy nagysága az illető gazdagságától függött. A ranggal együtt a kártya is növekedett. Előfordult, hogy két szolga nyitotta szét az ajtót hogy beférjen rajta
az a cifra valami, amely hírül adta, hogy milyen előkelő és vagyonos úr érkezik. Azóta a névjegy világszerte nagy karriert
futott be. Magyarországon a század elején a látogató- vagy névjegykártya a társasági életben számos üzenetet, jelzést közvetített.
Mesterien finomították különböző sarkok behajtásával. Ez a kis
lapocska ma is tartja a pozícióját.
Pokár Lné

Paradicsomos gomba

Gyümölcspite

Hozzávalók: 40 dkg paradicsom, 10 dkg
gomba, 1 citrom, l - l csokor petrezselyem és újhagyma, 1 dl olívaolaj, 1
kávéskanál szójaolaj, 3 dkg cukor, 2 ek.
ecet, őrölt bors, só.
Elkészítés: Az újhagymát 1 cm-es
darabokra szeleteljük. A gombát nagyon
vékonyra vágjuk és meglocsoljuk a
citromlével. Keverőtálba öntjük az olívaolajat, hozzáadjuk az apróra vágott
petrezselymet, az ecetet, a cukrot, a
borsot, lassanként beleöntjük a szójaolajat és jól elkeverjük. A paradicsomot
kockára vágjuk, beletesszük a gombát és
az újhagymát, végül ráöntjük a fűszeres
olajat.

Hozzávalók: 20 dkg margarin, 20 dkg
cukor, 4 tojás, 20 dkg liszt, 30 dkg gyümölcs, csipet só.
Elkészítés: A margarint a cukorral habosra
keverjük, hozzáadjuk a tojássárgákat és a
lisztet. Végül lazán belekeverjük a habbá
vert tojásfehérjét. Az így összeállított
tésztát tepsibe tesszük, tetejére rászórjuk a
gyümölcsöt, középmeleg sütőben sütjük.

Betyárszelet
A kivert és sóval, őrölt borssal ízesített
hússzeleteket kevés zsiradékon megsütjük, majd a zsírjába cseresznyepaprikát
morzsolunk, hozzáadjuk az őrölt fokhagymát, paradicsompürével és kevés
vízzel átforraljuk és a hússal együtt
tálaljuk.
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Tavaszi rejtvénykoktél
Rakd helyes sorrendbe a virág szirmain lévő betűket! Ha ügyes vagy,
megtudod, hogy mit gyűjt a méhecske.

A kokárda
Eszter és Dóri beszélgetnek az iskolából
hazafelé tartva:
— Tudod, mi az a kokárda? - kérdezi
Dóri.
— Nem igazán. De utánanézhetnénk a
lexikonban, a tanár néni úgyis azt mondta,
hogy gyűjtsünk össze minden fontos dolgot róla - válaszolta Eszter.
Ekkor léptek be az iskolakönyvtárba, s
keresni kezdték.
— Nézd csak, Dóri! Itt azt íiják, hogy a
szó francia eredetű. Jelentése pedig olyan
rózsaalakú szalagcsokor, amelyet kalapra
vagy sipkára tűztek. Régen a politikai
pártok jelölésére szolgált, most viszont
nemzeti jelvényül használjuk.
— Tudtad, hogy Franciaországból terjedt
el egész Európára ez a szokás, sőt Amerikába is eljutott? És fémből is készítették közölte meglepetten Eszter.
— Franciaországban viszont a hadsereg és
az egyenruhás hivatalnokok használták.
— A mi nemzeti színeink a piros, a fehér
és a zöld, amik a zászlónkon is megtalálhatók, így a magyar kokárda színei is ezek.
Először az 1848-49-es szabadságharcban
szerepelt jelképként. Na, most már mindent tudunk!
— Készítsünk mi is! Nem kell hozzá más,
csak ilyen nemzeti színű szalag, tű, cérna
és akarat.

A betűvel jelzett képek közül melyik illik az üres helyre?

Ludányi Rita

A Városi Művelődési Központ április havi programelőzetese
ápr. 2. (hétfő)
ápr. 3. (kedd)
ápr. 6. (péntek)
ápr. 7. (szombat)
ápr. 7. (szombat)
ápr. 8. (vasárnap)
ápr. 13. (péntek)
ápr. 14. (szombat)
ápr. 20.
(péntek)
ápr. 21. (szombat)
ápr. 24. (kedd)
ápr. 26. (csütörtök)
ápr. 29. (vasárnap)

Húsvéti hímesek Vendég: dr. Györgyi Erzsébet muzeológus (pódiumterem)
Nemzeti Filharmónia hangversenye középiskolások részére (pódiumterem)
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványi rendezvénye (pódiumterem)
14.00
Húsvéti játszóház: Apáról Fiúra Alapítvány rendezvénye (pódiumterem)
20.00
Latin est: R. B. Egyesület rendezvénye (pódiumterem)
Húsvéti játszóház: Nagycsaládos Egyesület rendezvénye (pódiumterem)
Nyuszi buli - DIÁK DISCO (pódiumterem)
Fiatalok Zenei Egyesülete (3 l-es terem)
20.00
DIÁK DISCO (pódiumterem)
18.00
EGYÜTT-EST: R. B. Egyesülettel közös rendezvény (pódiumterem)
Gyermekműsor:
MASZK BÁBSZÍNPAD „A dióból lett várkastély"
10.00 és 14.00
Városi
Véradás
(több
helyiség)
14.00-16.00
Nagycsaládos Egyesület bálja (pódiumterem)
14.00
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SAKK
Februárban rendezték meg a megyei felnőtt
egyéni bajnokságot, amelyen igen erős és
népes mezőny indult, hatvan fó.
A Törökszentmiklósi Sakk Klub nyolc versenyzőt indított, köztük három ifjúságit.
Legeredményesebben K. Szabó Imre szerepelt, a hetedik helyet szerezte meg, s harmadszorra teljesítette a mesteijelölti szintet.
Értékes teljesítményt nyújtott Dancza János
és Molnár Gergely is, előbbi a tizenegyedik,
utóbbi a tizenharmadik helyen végzett. Az
első osztályú szintet mindketten teljesítették.

Az igazi szenzáció a tizenöt éves Pató Mihály versenyzése volt, aki a felnőtt másodosztályú szintet túlszárnyalva szintén a mezőny első felében végzett.
Március 3-án rendezték meg a megyei diákolimpia megyei egyéni döntőit, amelyen az
általános iskolás korosztály vett részt. A
Törökszentmiklósi Sakk Klub különböző
korcsoportokban indított versenyzőket. A
felső tagozatosok közül Vékony Zsolt a
kilencedik, ífj. Dancza János a tizenegyedik
lett. Előbbi a Bethlen Gábor Református Ált.
Iskola, utóbbi a Tiszatenyői Ált. Iskola ta-

ATLÉTIKA

Február 17-én, szombaton a szolnoki Véső úti futófolyosón találkoztak a serdülő
atléták, fedettpályás versenyen.
A Diák Atlétikai Klub 21 indulója a szolnoki MÁV-IDEÁL és további három,
rangos nevelő egyesület 13-14-15 éves atlétáival küzdhettek a helyezésekért. A 15
éves Szekeres Lajos eredménye kiemelkedett a mezőnyből, ugyanis távolugrásban
620 cm-es ugrással győzött.
További dobogós eredmények:
1986-os szül.: Szekeres Lajos
távolugrás
620 cm
I.
60 m gátf.
9,02 mp III.
Csizmadia Barna 60 m gátf.
9,01 mp
II.
távolugrás
558 cm
III.
1987-es szül.: Ladányi Katalin
magasugrás 135 cm
I.
60 m gátf.
10,64 mp II.
Barócsi Andrea
magasugrás 130 cm
II.
Tóth Bettina
60 m gátf.
11,53 mp III.
magasugrás 120 cm
m.
Bozsó Balázs
60 m gátf.
9,27 mp
II.
távolugrás
535 cm
III.
Bognár Miklós
60 m gátf.
9,48 mp III.
1988-as szül: Pozderka Dóra
magasugrás 125 cm
I.
60 m gátf.
11,85 mp III.
Nagy Éva
magasugrás 120 cm
II.
Hagyó Attila
60 m gátf.
9,58 mp
I.
távolugrás
III.
463 cm
Török Dávid
60 m gátf.
9,62 mp
II.
Anda Tibor
60 m gátf.
9,82 mp III.
A törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub gyermekkorcsoportos (10-11-12 évesek)
atlétái ez évi második és egyben befejező idényü fedettpályás versenyükön indulták a szolnoki, Véső úti futófolyosón.
Külön öröm a klub számára, hogy a 38 fos miklósi „gyereksereg" egyharmadát
már a múlt évben beiskolázott Petőfi Ált. Iskolás csoport adta, akik az első igazi
alapozásuk következtében egyre jobb eredményeket érnek el. A népes mezőnyben
kiemelkedően szerepelt Nagy Alexandra és Molnár Zsuzsa. A fedettpályás idény
befejeztével köszönettel tartozunk Füller Józsefnek, aki ezen versenyek utaztatását
szponzorálta.
Eredmények:
199l-es szül.:
Nagy Alexandra távolugrás
I. h.
60 m síkf.
II. h.
Kormos László magasugrás
III. h.
1990-es szül.:
Molnár Zsuzsa 60 m síkf.
I. h.
távolugrás
I. h.
Gaál Viktor
magasugrás
III. h.
1989-es szül.:
Bereznai Anna 60 m síkf.
II. h.
távolugrás
II. h.
Nagy Dóra
60 m síkf.
III. h.
Urbán Gábor
60 m síkf
III. h.

nulója. Az ötödik-hatodik osztályosok között
Balogh András (Bethlen), az alsósok között
Márton Kornél és György Ferenc (Petőfi úti
Ált. Isk.) a középmezőnyben végeztek. Ők
hárman még kezdőnek számítanak, hiszen
csak az idei tanévben kezdtek el sakkozással
foglalkozni.
Végül egy hazai verseny; városi sportok
Eredmény:
1. Pató Mihály
2. Kristóf Pál
3. Hendrik Zoltán
Simon Zoltán

Március 3-án, szombaton első alkalommal vettek
részt a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői a Dunaújvárosi fedettpályás serdülő atlétikai
versenyen.
A versenyen szinte valamennyi hazai utánpótlás
szakosztály képviselte magát, valamint a 40 fős
jugoszláv küldöttséggel 400 fő felett volt a résztvevők száma. Az egyes versenyszámokban 25-30 főt,
de távolugrásban a 35-40 főt is elérte az indulók
száma korosztályonként.
A hatalmas létszám ellenére igen jól szervezett verseny folyt, ahol a klub 9 fővel képviselte magát a
következő szép eredményekkel.
1988-as szül.:
Hagyó Attila
60 m gátf.
9,62 mp
I.
Anda Tibor
60 m gátf
9,88 mp III.
súlylökés
9,33 m
III.
1987-es szül.:
11,11 m
Bognár Miklós súlylökés
III.
12,51 mp III.
Bozsó Balázs
100 m síkf.
9,67 mp IV.
60 m gátf.

Két törökszentmiklósi atléta is a
dobogó első fokán az Olimpiai
Csarnokban
Március 4-én vasárnap még rangosabb versenyen és
helyszínen versenyzett a Diák Klub négy serdülő
atlétája, mégpedig Budapesten az Olimpiai Csarnokban.
Ezen a rangos helyszínen Pest megye fedettpályás
bajnoksága került megrendezésre, ahol komoly
eséllyel indult Szekeres Lajos és Csizmadia Barna
(ezért nem indultak az előző napi dunaújvárosi versenyen), és a várakozásnak megfelelően bajnoki
címet szereztek, letéve „névjegyüket" első Olimpiai
Csarnoki részvételükkel.
Eredmények:
távolugrás 595 cm I. h.
Szekeres Lajos
magasugrás 170 cm III. h.
Csizmadia Barna magasugrás 175 cm I. h.
távolugrás 525 cm
Bognár Miklós
távolugrás 539 cm
Bozsó Balázs
(B. I.)
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Kezdődik a bajnokság!
A s/okásosnál jóval hosszabbra nyúlt bajnoki
szünet után. 2001. március 10-én végre újra
felharsan a játékvezetői sípszó, cs ezzel kezdetét
veszi a 2000/2001. évi bajnokság második
félideje.
A Törökszentmiklósi LK labdarugói számára
különösen fontos ez a dátum, hiszen listavezetőként,
és a megyei í. osztály egyik bajnok esélyeseként
veszik fel a küzdelmet a megszerezhető bajnoki
pontokért!
Ebből az alkalomból beszélgettünk Szecsei József
vezető-edzővel.
Hogyan sikerüli a bajnokságra történő téli felkészülés?
2001. január 10-én kezdtük el a munkát. Amatőr csapat
lévén napi egy edzés mellett végeztük el azt a mennyiségű
munkát ami ebben az időszakban szükségszerű. A munka
többnyire szabadtéren folyt, teremben csupán heti egy alkalommal dolgoztunk. Az időjárás szerencsére ezúttal kegyes
volt hozzánk. Úgy érzem, hogy felkészülésünk jól sikerült a
játékosok végig partnerek tudtak lenni ebben a kétségkívül
nehéz időszakban.
— Történt-e jelentősebb változás a játékosok állományában?
— A játékos állományban szerencsére nem történt változás,
egy csapat életében úgy gondolom, ez számít a legnagyobb
erősítésnek. Örömmel tapasztaltuk, hogy az alapozó munkába
bevont saját nevelésű és igen tehetséges ifjúsági kom labdarúgóink milyen elszántsággal végezték a számukra cseppet sem
könnyű munkát. Ők a jövő reménységei, természetesen, már
most is számolunk velük. Az átigazolási időszak végén érke-

zeti vissza klubunkhoz Rezsó Tamás a több
poszton is bevethető játékos. Ő legutóbb
Kunszentmártonban a ..SÁMA-KUTE" NB l-es
csapatában szerepelt.
Tudjuk, hogy a csapat több előkészületi
mérkőzést is játszott, Ezek a találkozók milyen
tapasztalatokkal szolgáltak ?
Próbáltuk az ellenfeleket úgy megválasztani, hogy
ezek a találkozók megfelelő módon illeszkedjenek be
a felkészülési programunkba. Többnyire magasabb
osztályú csapatokkal játszottunk, úgy érzem, hogy ezek
a találkozók kifejezetten jól szolgálták a felkészülésünket.
Élvezetes, jó iramú mérkőzéseket vívtunk a Gvoma
valamint a Szajol NB III-as együtteseivel, de a többi
találkozón is elégedett voltam a mutatott teljesítménnyel.
Bár az eredmény ebben az időszakban másodlagos, de egyáltalán nem mellékes, hogy a magasabb osztályú csapatok ellen
győztesen hagytuk el a játékteret.
— Végezetül úgy gondoljuk hogy a közvélemény leginkább
arra kíváncsi, hogy a vezető-edző véleménye szerint a bajnokság végén a csapat hol végez a bajnoki táblázaton?
— Az elmondottakból valamint a bajnoki táblázaton elfoglalt
helyezésünkből úgy gondolom világosan kitűnik, hogy a csapatot dobogós hely elérésére feltétlenül képesnek tartom.
Ezért természetesen mindent meg is teszünk.
Tisztelettel kérem, szurkolóink kitartó buzdítását!
— Köszönjük a beszélgetést!
TMIKLÓSI/

Bertán Béla

RT.

¿2?

Zanussi gáztűzhely páraelszívóval
64 500 Ft - Zanussi ZC-450 gáztűzhely
Vesta 3 égős g.tűzh. üvegezett sütőajtóval 49 200 Ft - Vesta 4 égős gáztűzhely
Ignis mosógép AWF 505
65 990 Ft - Fagor elöltöltős mosógép
Net Haus mikrosütő
24 700 Ft - Samsung M. 633 mikrosütő
Hajdú mosógép
21 700 Ft - Hajdú centrifuga
Zanussi ZT 154 hűtőszekrény
54 000 Ft - 120 l villanyboyler
Orion audio center rádió + sztereó magnó 7 990 Ft - AIWA videomagnó
Kennex sétálómagnó sztereó
2 290 Ft - Kennex órás rádió
ETA porszívók
14 7 0 0 - 2 5 700 Ft - ETA kézi porszívó
- Zománcozott edények tetővel 3-7 l-ig
- Balkon ládák, görög virágtartók
- Kerékpár alkatrészek, köpenyek
- Asztali lámpák, oldalfal és mennyezeti világítótestek

45 000
49 300
54 800
32 800
21 900
37 700
43 500
2 690
17 200

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Várjuk kedves Vásárlóinkat üzletünkben!
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s Pánthy út 2. sz.
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RADIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
S : 56/390-676

Hétfő
06.00 - 08.00: Jó reggeli. 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 r- 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
Csütörtök

Fax.: 56/390-283

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: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 12.00: Turmix
12.00- 13.00: Sztárzene
13.00- 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Élő kívánságműsor
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Önkormányzati Magazin
19.00- 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Rég volt, szép volt
22.00 - 07-00: Zene mindenkinek
Szombat
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 11.00: Önkormányzati Magazin
1.1.00- 12.00: Koktél
12.00- 13.00: Sztárzene
13.00- 14.00: Szieszta
14.00- 16.00: Slágerlista
16.00 - 17.00: Telefonos játék
1.7.00- 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

r

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-paitv
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

((o^r *
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.

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!

HALOTTAINK
(febr. 8 - márc. 5-ig)
Deák Sándor (86 éves), Nagy János (75 éves), Ratkai
István (16 éves), Molnár István (58 éves), Darikó Pál
(83 éves), Deák Ferenc (61 éves). Szabó Sándorné Kiss
Ilona (88 éves), Libor F. Józsefné Balpataki Anna (71
éves), Pintér Lajos (ék éves), Murányi Andrásné Kürti
Ilona (85 éves), Boda János (59 éves), Gyenes Jánosné
Tóth Julianna (91 éves), Hoppál István (74 éves), Bata
Szabolcs (8 hónapos), Fülöp Lajosné Szöllősi Margit
(91 éves), Urbán Szabó Gáborné Szabó Eszter (80
éves), Bámer Katalin (34 éves), id. Horváth Imre (77
éves), Egyed Józsefné Pengő Erzsébet (84 éves).
Tiszapüspöki: Vincze Margit (89 éves), Suki István (59
éves), Tóth István (78 éves), özv. Hegedűs Béláné Hajnal Anna (88 éves).

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

POSTA

BT.

anyakönyvveztetés.
díjtalan!

ÜZLETEI:

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