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Megjelenik havonta

Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben
Búza, búzakalász!
véle szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.

Messze virítanak,
lenge szirmaikat
rázva vérpirosán,
mag felett magasan,
messze virítanak.

Színe még nem arany;
mint a fü, csak olyan.
Szerte búzamező
zöld színben repeső,
- színe még nem arany.

Tőlük piros a táj!
- „íme, itt van a nyár!"
Okét nézegetik,
szép csokorba szedik.
Tőlük piros a táj.

Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,
- könnyű kis pipacsok
szirma, lángja lobog,
amíg érik a mag.

A zöld búzamezők,
észrevétlenek ők!
De lehull a pipacs,
s felragyognak a nagy
érett búzamezők!
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Szinyei Merse Pál: Pipacs a mezőn
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Ki kicsoda a magyar SAPARD programban?
Kiegészítő gondolatok „A SAPARD program lebonyolításának várható nehézségei" című cikkhez
A címben hivatkozott cikk az Európai
Unió Mezőgazdasági Orientációs és
Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott, a tagjelölt országok számára kidolgozott SAPARD bevezetésének aktuális
magyarországi kérdéseit taglalja. A
SAPARD program eddig előzmények
nélküli kezdeményezését az Európai Unió
történetében, mivel az első olyan pénzügyi
forrás, amelyet az Unió nem tagországok
részére decentralizált módon tesz hozzáférhetővé. A programmal kapcsolatos
várakozások immár két éve foglalkoztatják
mind az annak kidolgozásában közreműködők, mind a végső kedvezményezettek:
az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés
területén tevékenykedők széles körét.
A program fogadásával kapcsolatban
rendkívül fontos, hogy a támogatási rendszer előkészítésén dolgozókon és a szakmai közvéleményen túl, a végső kedvezményezettek minél szélesebb köréhez is
időben eljusson a program jellegével,
céljaival és működésével kapcsolatos
lehető legtöbb és hasznos információ.
Ezért fontos ezen a fórumon is néhány
alapvető kiegészítés rögzítése a már
eddig kialakult félreértések tisztázása és
továbbiak elkerülése érdekében. A szerző véleményalkotási szabadságát tiszteletben tartva a jelen írás csak a tárgyszerű
pontosításokra tér ki, első sorban a hazai
vidékfejlesztés szakmai feladatait érintő
körben.

A SAPARD program célkitűzései
Az 1268/99 EK rendelet 1. cikk, 2. pontja
szerint a közösségi támogatás különösen
vonatkozik:
a) A közösségi vívmányok megvalósításának támogatására a közös agrárpolitika és
a hozzá kapcsolódó politikák vonatkozásában;
b) A csatlakozni szándékozó országokban a
mezőgazdasági szektor fenntartható átalakítására és a vidéki területekre vonatkozó prioritások és specifikus problémák
megoldására.
Az a) pontban megfogalmazott célkitűzés a
csatlakozás szempontjából elsődleges jogharmonizációs követelmények teljesítésének
elősegítését jelenti. Minden tagjelölt ország
agrárgazdasági csatlakozási tárgyalási anyaga tartalmaz olyan témaköröket, amelyek
nehézséget vagy akadályt jelenthetnek mind
az EU fogadókészségében, mind a tagjelölt
ország tárgyalási pozícióinak képviseletében.
A közösségi jogalany átvételének minél
szélesebb körű teljesítése - különösen a
minőségi követelmények, a növény- és állat-

egészségügy, a környezetvédelem területén mindkét tárgyaló oldal számára nagy jelentőséggel bír. Az EU számára az egységes belső
piac torzulásmentes és biztonságos bővítése,
a csatlakozók számára pedig egyes ágazatok
életképességének (piacképességének) megőrzése a cél. Ez tehát nem mellőzhető, sőt a
brüsszeli szakértők által folyamatosan hangoztatott célkitűzése a SAPARD program
meghirdetésének és felhasználásának.
A b) pontban megfogalmazott, sokat hivatkozott „fenntartható fejlődés" foglalja magába mindazokat a szempontokat és eszközöket, amelyek mára a Közös Agrárpolitika
(KAP) második pilléreként vidékfejlesztésnek neveznek. A vidékfejlesztés EU-s értelmezése azonban jóval tágabb, mint a
mai elterjedt szóhasználat szerint. Az
1257/99 EK rendelet egységes vidékfejlesztési intézkedéscsomagjában szerepel ugyanis
minden olyan támogatási intézkedés, amely a
piactámogatások mellett egyre növekvő
arányban célozza meg a termékek helyett a
termelők támogatását alternatív tevékenységek, földhasznosítási módok, fejlesztésiberuházási támogatások, vidéki szolgáltatásokat nyújtó, képzési vagy környezetvédelmi
célú támogatások stb. révén. A vidékfejlesztés európai uniós fogalma tehát magában
foglalja mind az agrárgazdaság versenyképességének - csökkenő terméktámogatások
melletti - megőrzése, annak szükséges szerkezeti átalakítása valamint a vidéki térségek
népesség-megtartó erejének erősítése érdekében igénybe vehető támogatási lehetőségeket.
A SAPARD programról szóló 1268/99 EK
rendelet az egységes EU rendelet speciális
adaptációja a tagjelölt országok részére.
Jelentős és beszédes különbségek vannak
azonban a két rendelet által felajánlott támogatási területek (intézkedések) között. A
mindkét rendeletben támogatott farm és
élelmiszeripari fejlesztések mellett pl. a
közösségi jogszabály már nem támogatja a
termelői szervezetek működését, a SAPARD
rendelet ezt lehetővé teszi. Különös jelentőséggel bírnak a vidéki terűletek adaptációs
képességének erősítését célzó speciális
támogatási intézkedések. Magyarország
SAPARD Tervében ezek az intézkedések:
falumegújítás, a vidék szellemi és kulturális
örökségének megőrzése; a tevékenységek
diverzifikációja, alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek támogatása; a vidéki infrastruktúra fejlesztése. A hétéves időszakban 39%60%-ot tesznek ki a teljes fejlesztési alap
felhasználásából. Ennek megfelelően az
agrárgazdaság fejlesztését és szerkezetátalakítását célzó intézkedések aránya 60%-kal
részesedik a program első évében, majd 40%
körüli nagyságrendre csökken 2006-ra Nem
helytálló tehát az a megállapítás, mely szerint
Magyarországon a SAPARD program kizárólag a közép- és nagybirtokok támogatására
készül.

A cikkben hivatkozott gazdasági életképesség mutató is kizárólag a „farmberuházások", vagyis a klasszikus árutermelő gazdaságok jelentős nagyságrendű épület- és gépberuházási típusú fejlesztési pályázataira
vonatkozik. Természetesen más-más értelemben és mutatók szerint minden egyes
pályázatnak - vonatkozzék az bármilyen
jellegű fejlesztésre - életképesnek kell lennie. Ahogy egy veszteséges vagy kihasználatlan termelő kapacitás fejlesztése nem
indokolt, úgy pl. egy közösségi hasznosítású
épület kialakítása sem életképes, ha annak
működtetése, fenntartása nem biztosított. A
SAPARD nem szociális alap és nem kohéziós alap. A SAPARD az EU Mezőgazdasági Főigazgatósága által koordinált és az
agrárköltségvetésből finanszírozott fejlesztési támogatás. Ennek nem mond ellent az,
hogy a vidéken élők alternatív jövedelemszerzési, - mint alapvető szociális elem -,
képzési, önszerveződési lehetőségeinek előmozdítását célozzák azok az intézkedések,
amelyek az agrárgazdaságból jelenleg kiszorulók vagy nem megfelelő jövedelemhez
jutók számára tudás- és munkaigényes, öszszefogáson, a természeti erőforrások körültekintő használatán, a minél nagyobb helyben
hozzáadott értéken alapuló minőségi termékek előállításának fejlesztését támogatják.
Természetesen a vidéki területek népességmegtartó erejének fontos eleme a megfelelő
szintű infrastrukturális és szociális feltételek
megteremtése, mindez azonban nem helyettesíti (már csak a SAPARD források nagyságrendjéből adódóan sem) a hazai központi
és egyéb források feladatkörébe tartozó
fejlesztések átvállalását.

Programozás
w

A fentiekben ¡felvázolt célok komplexitása,
az agrárgazdaság különböző ágazatainak és a
vidéki területek sajátos adottságainak megfelelő integrált, egymást erősítő fejlesztésének szükségszerűsége magában hordozza a
választ a kistérségi szintű programok készítésének szükségességéről vagy hiábavalóságáról. A legmegfelelőbb területi szinten elkészített hétéves program az 1257/99 és az
1268/99 EK rendelet alkalmazásának is
alapkövetelménye. Itt ismét szükséges néhány széles körben elterjedt félreértés tisztázása a magyar SAPARD előkészületekkel
kapcsolatban.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium a 6/1999 FVM rendeletben
„kistérségi agrárstuktúra és vidékfejlesztési terv" elkészítésére írt ki pályázatot, tehát
nem kistérségi SAPARD terv elkészítésére.
Természetesen mindez az 1999-ben az államigazgatás szintjén is megjelenő integrált
vidékfejlesztési szakmai tevékenység keretében, a SAPARD programra való előkészületek jegyében is történt. A több szakaszból
álló, folyamatos szakmai kontroll alatt ké-
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szülő dokumentumok elkészítése nem volt
kötelező, azt szándékosan területi megkötés (
statisztikai kistérség) nélkül tehették meg
mindazok, akik ennek közép- és hosszú
távon értelmét látták. így tehát a kistérségek
sem SAPARD kistérségek, hanem önkéntes programalkotó szerveződések, - korábban is működő, névvel, címmel rendelkező
vagy az FVM pályázati felhívása nyomán
vidékfejlesztési céllal alakult - társulások. A
pályázat szakmai kidolgozóit is meglepte és a helyi belső energiák rendkívüli dinamizmusát mutatja - hogy mára gyakorlatilag
Magyarország teljes területét lefedik az így
elkészített stratégiai és operatív programok.
A programok funkciója többirányú.
• A folyamatosan készülő stratégiai programok által felszínre hozott lehetőségek,
igények és elképzelések komoly alapot
szolgáltattak Magyarország SAPARD
Tervében a vidéki területek adaptációját elősegíteni hivatott intézkedések kidolgozásához.
• A kisebb-nagyobb, egyéni és közösségi,
beruházási és képzési jellegű fejlesztési
elképzelések egymást erősítő hatásának,
a megvalósulás biztonságának és hatékonyságának
kiaknázása
érdekében
rendkívül hasznos az adott térségi szereplők közti kommunikáció megindítása és ösztönzése. Ezt a célját a programkészítők többségének véleménye szerint egyre növekvő mértékben tudta betölteni a majd két éves folyamat. Nagyon
nagy szükség van ma hazánkban az
egyéni boldogulásba vetett vakhit helyett
az információcserén és a kölcsönös előnyökön alapuló valódi együttgondolkodás és együttműködés, a partnerség meghonosítására.
• Az alapos helyzetfeltáráson alapuló
stratégiai programok irányokat jelöltek ki
az adott kistérség fejlesztési adottságai és
elképzelései mentén, az operatív programok pedig már szinte indulásra kész fejlesztési projekteket tartalmaznak. (Nem a
programkészítőkön múlik, hogy erre az
indulásra hosszabb ideje kénytelenek
várni, mint azt bárki gondolta volna.) a
már korábban is készített sokféle stratégiához képest az operatív programok jelentősége abban áll, hogy kívánságlista
szinten megfogalmazott fejlesztési koncepciók helyett a stratégiai elgondolásokat a realitás talajára ülteti, ahol az
adott fejlesztés már „néwel-címmel",
saját forrás megjelöléssel jelenik meg.
Az operatív programok folyamatos tematikus feldolgozása egyébként azt mutatja, hogy azok jelentős arányban (átlag
70%) tartalmaznak versenyképes vagy
annak reális esélyét magukban hordozó
agrárgazdasági tevékenységet. Ezek egy
része nagyobb volumenű, már működő
gazdaságok fejlesztésére irányul, más része az alternatív jövedelemszerzés nagyságrendjébe tartozó speciális, különleges
vagy tovább feldolgozott agrártermék
előállításával kapcsolatos fejlesztésre
irányul.

•

Végül, de nem utolsó sorban: A kistérségi stratégiai agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programokhoz való illeszkedés
bekerült a jóváhagyott SAPARD tervbe,
mint az egyes pályázatok értékelésének
egyik szempontja. Természetesen legnagyobb jelentősége ott van, ahol közösségi
kezdeményezésű vagy hatású fejlesztések
várhatók (falumegújítás, infrastruktúra),
illetve ahol számos, önmagában kis léptékű, az egymással való kooperációt eleve igénylő fejlesztési tevékenységre irányuló pályázat várható (alternatív jövedelemszerzés), de megjelenik szinte az
összes többi intézkedés értékelési szempontjai között is.

A „120 fő/km2"
A SAPARD terv egyik sokat vitatott pontja a
vidéki területek lehatárolása Ennek mibenlétéről, az ezt eredményező kritériumrendszer részleteiről, a támogatás „látványos" hasznosulásán át a végső kedvezményezettek pontos körének meghatározásáig
több kötetet és konferenciát meg lehetne
tölteni a kérdés megvitatásával. A gyakorlatban Magyarország SAPARD Tervének elkészítésekor itt kapott legnagyobb hangsúlyt a
SAPARD program „tanulópénz" jellegének
érvényesítése: lehetőség szerint minél szélesebb pályázói körhöz eljuttatni egy új
típusú pályázati rendszer megismerésnek,
kipróbálásának lehetőségét.
Ahogy a lebonyolító igazgatási rendszernek,
úgy a lehetséges végső kedvezményezettek
körének is meg kell ismernie, és be kell
gyakorolnia azt a rendszert, amely a csatlakozás után sokkal nagyobb fejlesztési források elérését teszi lehetővé. A népszerűségi
átlag az EU tagállamokban is alkalmazott
ruralitás jelző (100 fo/km2, amely alól
egyetlen tagállam sem kapott felmentést!)
amely 10-15 gazdasági-társadalmi-infrastrukturális mutató eredőjeként áll össze.
Magyarország esetében a terv első változatában szereplő kistérségi lehatárolás az ország
területének 96, lakosságának 76%-át érinti.
Ez a változat a Bizottság képviselői számára
elfogadhatatlan volt. Alternatívaként felmerült, hogy válasszák ki a terv készítői az
ország lakosságának kb. egyharmadát befogadó néhány kistérséget. Ez a fenti prioritás
miatt a magyar fél számára nem jelentett
megoldást. Ezért vette át a kistérségi lehatárolás helyét a tervben egy ugyanezekkel a
paraméterekkel operáló „finomított", településre vetített változat, amely már a terület 83,
a lakosság 39%-át jelöli ki rurális térségként.
(Ennek tükrében Baranya megye messze az
átlag fölött részesül a kedvezményezetti
körben.) Ezt a változatot az Európai Unió
végül elfogadta (bár a brüsszeli fél minden
egyes fordulóban hangoztatta, hogy ez nem
fog sikerülni). A források hatékony felhasználásának biztosítéka ismét csak a pályázók
által tervezett fejlesztések közötti kapcsolatok (lásd: programkészítésről írottak) ösztönzése lehet

A kistérségi
menedzserek
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vidékfejlesztési

A két éve folyamatosan zajló önszerveződő
kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési
programok készítésében számos, már hoszszabb ideje tevékenykedő „hivatásos" és
„amatőr" vidékfejlesztő szakember vett részt.
Még többen vannak azok, akik most kapcsolódtak be a munkába, valódi kovászként
működve egy-egy térség gazdasági-társadalmi-önkormányzati szereplőinek megkeresésében, az adatbázisok összeállításában és a
dokumentációk kidolgozásábaa Többségük
részmunkaidőben vagy többé-kevésbé szabadidejéből áldozva vett részt az általa fontosnak tartott, saját lakókörnyezetük javáért
végzett munkában. Az így felhalmozódott
ismeretanyag, információ és tenni akarás
megtartása, a további felkészülésben az
információáramlás biztosítására ajánlotta fel
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az FVM hozzájárul főfoglalkozású vidékfejlesztési menedzserek működésének költségéhez.
A támogatási szerződés a korábbi programkészítésben szerződött kistérségek számára
kínált lehetőséget egy-egy főfoglalkozású
vidékfejlesztési menedzser alkalmazása
támogatásához történő hozzájárulásként
Ez a kistérség méretéhez igazodóan különböző nagyságrendű anyagi támogatást és a
folyamatos szakmai továbbképzést jelenti. A
vidékfejlesztési menedzser személyét a
társulást alkotó összes település konszenzuson alapuló közös javaslata alapján fogadta
el a minisztérium. A kistérségnek kell a
munkafeltételeket és a fenntartás további
költségeit vállalni. Amennyiben egy egészen
kicsi kistérség ezt nem tudja megoldani,
természetesen lehetősége van közösen foglalkoztatni egy menedzsert hasonló adottságú
szomszédjával. Ez ösztönzést is jelenthet a
hatékonyság irányába, az azonban teljesen
ellentétes lenne az eddig követett önkéntes
partnerségi elvvel, ha a támogató minisztérium „körzetesítené" a kistérséget.

SAPARD Hivatal és eljárásrend
A SAPARD program elindításának előfeltétele a kifizető ügynökség felállítása és
akkreditációja. Tekintettel arra, hogy ebben
a körben még számos jogszabály-alkotási,
módosítási valamint szervezetépítési és
eljárásrendi folyamat zajlik, ezzel a témakörrel kapcsolatban a rendelkezésekre álló
adatok birtokában (a cikk megjelenésének
időpontjában is már jó néhány elavult lesz)
ma még nem időszerű és semmiképpen
nem szerencsés bármiféle értékelést és
értelmezést kialakítani. Ez a továbbiakban
csak újabb fél-információk kiegészítésének,
helyesbítésének szükségességét vonná maga
után. A SAPARD program intézményrendszerének alakulásáról az FVM SAPARD
Hivatal valamint a Európai Integrációs Főosztály munkatársai készséggel adnak pontos
és naprakész információt.
(Sipos)
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2001. (II. 30.) számú
RENDELETE

2001. augusztus

Szőlő- és gyümölcsös
ültetvények összeírása
2001. június 1 -október 15.

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
és kötelező igénybevételéről szóló 9/2000. (III. 23.) Ör.
módosításáról
1§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és kőtelező igénybevételéről szóló 9/2000, (III. 23.) Ör. - továbbiakban R. - 13. § (1) bekezdés a.)
és f.) pontja hatályát veszti.
A Központi Statisztikai Hivatal ezúton is
2-§
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, a gazdálkodókat, hogy a törvény értelmében 2001.
3-§
május
31-i eszmei időponttal, szőlő- és
E rendelet 2001. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
gyümölcsös
ültetvény összeírást hajt végügyekben is alkalmazni kell.
re.
Feltétlenül szükség van arra, hogy hosszú
A lakossági és közületi hulladékszállítás, elhelyezés
idő után ismét teljes körű és a valós helyés konténerbérlet díjai
zetet híven tükröző adatsorok álljanak a
gazdák, a döntéshozók és valamennyi
1. 110 l-es kukatartályos szállítás
410 Ft/hó/kuka
érdekelt rendelkezésére.
2. Közületek és társasházak, szövetkezeti házak közös konténer használata
Hazánk
Európai Uniós csatlakozása során
a.) szállítás
410 Ft/hó/közület vagy lakás
a
felméréskor
nyert adatok alapján történik
b.) bérlet
85 Ft/hó/közület
a
magyar
mezőgazdaság
szőlő- és gyü3. Konténeres hulladékszállítás
3
mölcstermesztő
ágazatának
megítélése.
3750 Ft/forduló
a.) 2,5 m -es konténer
Az adatgyűjtés két ütemben történik, elő4704 Ft/forduló
b.) 3 m3-es konténer
ször -június 1. és 15. között - a szokásos
7350 Ft/forduló
c.) 5 m3-es konténer
statisztikai felméréseket végző számláló4. Konténer bérlet
biztosok
a szőlő- és gyümölcsös területek
a.) közületi tartós
2400 Ft/hó
használóinál
kopogtatnak, majd június lób.) lakossági tartós (társasház, lakásszöv.) 85 Ft/hó/lakás
tól
október
15-ig
szőlész és gyümölcsker5. Külön megrendelés (eseti) alapján történő konténeres hulladékszállítás és
tész
szakemberek
az ültetvényeken végzik
elhelyezés díja
3
az
adatgyűjtést.
a.) 2,5 m -es konténer
3750 Ft/forduló
Az adatfelvétel sikeres végrehajtása közös
b.) 3 m3-es konténer
4704 Ft/forduló
érdekünk, ezért kérjük az ültetvények
c.) 5 m3-es konténer
7350 Ft/forduló
tulajdonosait,
művelőit segítsék az igazol6. Hulladéklerakó telepen a nem szervezett szállítással összegyűjtött hulladék
3
vánnyal
rendelkező
összeírok munkáját, a
lerakási díja
784 Ft/m
3
3
helyrajzi
számok
pontos
felvételéhez szí10m felett
500 Ft/m
3
veskedjenek
a
dokumentumokat
előkészíPéntek, szombat és vasárnapi napokon a magánszemélyek az 1 m -t meg nem
teni.
haladó szilárd kommunális hulladékot díjtalanul rakhatják le.

Törökszentmiklós Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI RENDEZVÉNYEIRE
Augusztus 19. (vasárnap)
18*00 óra ÜNNEPI KÖNYVBEMUTATÓ
9.30 óra
A „Fejezetek Törökszentmiklós múltjából" című könyv be- 9.30 óra
mutatója a Helytörténeti Gyűjteményben.
SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
A piactéren:
16.00 óra Görkoris, gördeszkás és kerékpáros bemutató
19.00 óra
17.00 óra Rat Boys (ír-skót zenés játszó) együttes koncertje
18.00 óra Dalma Dance Club modern tánc show
19.00 óra Shotokan Karate bemutató
19.45 óra Straub Dezső és Szilágyi Judit zenés kabaré
20.45 óra Polgármesteri köszöntő
21.00 óra TŰZIJÁTÉK
21.15 óra Utcabál a Blue Sky együttessel
A Városi Művelődési Központ udvarán:
21.15 óra ORIGO Koncert

Augusztus 20. (hétfő)
Ünnepi Szentmise a Katolikus Főtemplomban
Szent István napi ünnepi megemlékezés,
kenyérszentelés és áldás az Ipolyi Arnold téren
Ünnepi szónok: Fejér Andor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés alelnöke
Ünnepi hangverseny
a Szolnoki Kamarazenekar előadásában
az Amicus énekegyüttes vendégszereplésével
a Katolikus Főtemplomban
Program:
Az Amicus énekegyüttes műsora
Mozart: A-dúr hegedűverseny
Szólót játszik: Bali Gábor
Mozart: C-dúr szimfónia (Jupiter)
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2001-től a társasági adó szabályaiban a
mikro-, kis- és középvállalkozások számára előnyős - adómegtakarítást eredményező - változások következnek be.
A változások elsősorban a fejlesztéseket
megvalósító vállalkozások
számára
jelentenek könnyítést. A mikro- és kisvállalkozások a vállalkozási tevékenységüket szolgáló új tárgyi eszközök érdekében elszámolt beruházási értéket az
adóalap meghatározásakor adózás előtti
eredménycsökkentésként vehetik figyelembe, illetve valamennyi kis- és középvállalkozás adókedvezményt érvényesíthet a tárgyi eszköz beszerzéséhez, pénzügyi intézménytől felvett hitel kamata
után. A továbbiakban e két kedvezmény
érvényesítésének a feltételeit ismertetjük, illetve bemutatjuk, hogy melyek
azok az adóalanyok, amelyek jogosultak
e kedvezmény igénybevételére.
A cikk címe, amelyben erről részletesen
olvashat A mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményei a társasági adóban = Adó 2001/7: számában a 18.
oldalon.
fa
Az Adó 2001. évi 7. számában ismertettük azokat a várható változásokat,
amelyekről a reprezentációs juttatásokkal, az üzleti ajándékokkal, illetve egyes
más természetbeni juttatásokkal kapcsolatban tárgyal a parlament. Azóta az
Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján elfogadta a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi ...
törvényt, amelynek 68-75. és 88. §-ai,
valamint 3. és 4. számú melléklete tartalmazza azokat az új szabályokat, melyek erre a juttatási formára vonatkoznak. A cikkben felhívjuk a figyelmet a
tervezethez képest bekövetkezett néhány
kisebb változtatásra, illetve a témával
kapcsolatban felvetődött jó néhány kérdésre adunk választ.
További részleteket a A reprezentációs
juttatások, üzleti ajándékok adózásáról
című írásban = Adó 2001. 7. szám. 10. p.
fa
A használt lakóingatlanok piaca évek óta
nem látott apátiába esett, a jócskán megdrágult építési telkeket szintén alig keresik, miközben az új építésű lakások még
viszonylag kelendőnek számítanak. Az
ingatlanfronton némi élénkülést hozhat,
hogy a kedvezményes hitelek ősztől még
szélesebb körben vehetők majd igénybe.
A kifulladt ingatlanpiacról további fontos dolgokat tudhat meg a Vásárlók
nélkül című írásból = Figyelő 200L
július 27. szám.
fa

A külföldiek földtulajdonszerzése ellen
hirdetett kormányzati kampány jogásziszakmai oldalról egyelőre alig értelmezhető, a mögöttes politikai szándékokat
pedig csak találgatni lehet. Az indulatokat felkorbácsoló retorika éppúgy lehet
egyszerű kampányfogás, mint a koalíción belüli kiszorítósdi része, az agrárvagyon klientúraépítő újraelosztásának
eleme.
További részletek a Zsebszerződések
célkeresztben - Joggal-körömmel című
írásban = Heti Világgazdaság 2001.
július 28. 79. p.
fa
Elvileg karácsonytól szabad a szolgáltatóválasztás a vezetékestelefon-piacon,
és bizonyosan olcsóbb is lesz a telefonálás. Első menetben azonban ez várhatóan csak a hatósági áraknak köszönhetően alakul így, az egységes hírközlési
törvény áldásos hatásai a szolgáltatók
szerint csak jóval később mutatkoznak
meg.
Az egységes hírközlési törvény várható
hatásairól részletesen olvashat a Vonalváltozás című írásban = Heti Világgazdaság 2001. július 28. 49. p.
£D
A csatlakozásig, s azt követően nem az
uniós átlaghoz, hanem az adottságainkhoz kell igazodnunk, hangsúlyozta Horn
Péter akadémikus a Fejér megyei Európai Napon megrendezett agrárfórumon
Martonvásáron, az MTA Mezőgazdasági
Kutatóintézetben. Mint mondta, az átlagra alapozott agrárszerkezettel légüres
térbe kerülhetünk. Az Európai Unión
belüli Magyarországon sokkal fontosabb
lesz a mezőgazdaság, az agrárgazdaság,
az agrobiznisz súlya, mint sok jelenlegi
tagállamban.
Az írás címe, amelyben erről részletesen
olvashat Adjuk magunkat! = Magyar
Mezőgazdaság 2001. július 25. 9. p.
fa
A kétszázhat lelket számláló Zala megyei Kálócfán tartotta kihelyezett ülését
a kormány. Orbán Viktort és a minisztereket Laki József polgármester fogadta.
Az agrárium legsürgetőbb kérdéseiről
Szabó Józsefiiek, a település egyik magángazdájának gépszínében tárgyalt a
kabinet.
A napirendre kerülő kérdésekről - a
családi mezőgazdasági vállalkozások
megsegítéséről, a földhasználati ellenőrzési rendszer kialakításáról, a szövetkezeti mezőgazdasági üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos kormányzati
intézkedésekről, a birtokrendezésről és a
Nemzeti Földalap felállításáról - az ülés
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után sajtótájékoztatón szólt a miniszterelnök.
A zsebszerződésekről részletesen olvashat a Kemény fellépés a zsebszerződésekkel szemben című írásban = Magyar
Mezőgazdaság 2001. július 25. 5. p.
fa
A szakemberek előrejelzése szerint az
idén a tavalyinál is jobbnak ígérkezik a
búzatermés. Ebbe az örömbe azonban
sok helyen üröm is vegyül, mert alighogy megkezdődött az idei aratás, máris
megjelentek a híradásokban a kigyulladt
kombájnokról, bálázógépekről, lángra
kapott gabonatáblákról szóló hírek.
Sajnos az élet minden évben megerősíti
azt a tényt, hogy a termény betakarítását
fokozottan tűzveszélyes technológiaként
kell kezelnünk. Éppen ezért minden
gazdálkodónak és betakarításban résztvevőnek érdeke és kötelessége a tűzvédelmi előírások betartása, illetve a tűzesetek megelőzése.
Részletesen minderről a A tűzesetek
megelőzése című írásban olvashat =
Magyar Mezőgazdaság 2001. július 25.
28. p.
fa
A forint-sávszélesítés bejelentését követő napokban pánikhangulat jellemezte
a mezőgazdaság exportorientált szereplőit. Nem csoda, hiszen a nemzeti valuta
mintegy 10 %-os erősödése hatályosan
érintette a magyar exportőrök csaknem
15 %-át A társaságok egyik pillanatról a
másikra úgy vélték, veszély fenyegeti a
4 milliárd dollárra becsült exportjukat.
Körkérdésünkben arra kerestük a választ, hogy mennyire volt váratlan a
forint megerősödése az állattenyésztési
ágazatban, az érintettek hogyan ítélik
meg a kialakult helyzetet, miként vélekednek a kompenzáció lehetséges módozatairól.
Az írás címe, és további részletek a Forinterősödés és kármentesítés = Magyar
Mezőgazdaság 2001. július 25. 21. p
fa
Naponta elhangzik a tény: az Európai
Unió kiemelt támogatást nyújt mezőgazdasági termelőinek. A következő, rendkívül tömör összeállítás célja, hogy
összegyűjtse az EU-ban nyújtott támogatások jogcímeit, röviden ismertesse
azok lényegét. Bővebb információk a
www.europa.eu.int/eurtex/ címen tölthetők le az internetről.
További információk az Uniós agrártámogatások című cikkben = Magyar
Mezőgazdaság 2001. július 25. 8. p.
Polgár Lné
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OTT SZABADON"
„KORLÁTOK KÖZÖTT
Értelmileg akadályozott fiatalok IV.
országos konferenciája.

Ez volt a jelmondata az Értelmileg akadályozott fiatalok IV.
országos konferenciájának, melyet június 27-29. között rendezett meg Pécsett a „Fogd a Kezem „ Alapítvány Szvaczekné
John Margit vezetésével. A konferencián a törökszentmiklósiak is részt vettek. Útjukról, élményeikről, tapasztalataikról beszélgettem Antal Anikó segítővel.
— Ez a negyedik konferencia. A miklósiák mindegyiken részt
vettek?
— Nem. A mi fiataljaink most először jutottak el erre a rendezvényre a segítőikkel, családtagjaikkal együtt.
— Mekkora csapat indult Pécsre?
— 13 gondozott, 2 segítő és 5 családtag.

Az érkezés pillanataiban a pécsi vasútállomáson
— Mi a célja ennek az összejövetelnek?
— A cél, hogy megismerjék egymás életét, gondjait. Fontos,
hogy önállóbbá váljanak, hogy minél jobban tudják képviselni
érdekeiket, hogy elfogadják másságukat. A kívülálló nem is
gondolná, hogy ezek a fiatalok mennyire látják a saját problémáikat, fel tudják mérni helyzetüket. Sok értékük van.
— Mi volt a program a 3 nap alatt?
— Korán indultunk, hogy a délutáni kezdés előtt szétnézhessünk ebben a gyönyörű városban, láthassuk a jelentősebb
nevezetességeket, eljussunk néhány múzeumba. Délután érkeztünk a többi résztvevővel a Hajnóczy József Kollégiumba,
ahol az első program az ismerkedés volt. Bemutatkoztak a
csapatok - akik az ország különböző részéről érkeztek - majd
megválasztották a konferencia elnökét és a csapatok képviselőit. Az este közös énekléssel, egyéni ismerkedéssel folytatódott.

Az igazi „munkanap" azonban másnap kezdődött a megnyitóval, ahol hagyományszerűen Göncz Árpádné, a Kézenfogva
Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket. Délelőtt előadások, viták folytak a megadott témakörök alapján, majd
lazításként részesei lehettünk egy úgynevezett ZENBU KAN
KEMPO karate bemutatónak.
Délután folytatódtak az előadások, kiscsoportos beszélgetések, műhelymunkák. Később közös istentiszteleten vehettünk
részt Máriagyűdön. Az este táncmulatsággal zárult.
Az utolsó nap délelőttje hasonlóan zajlott az előző napihoz, a
délután viszont a hazaindulás előtti készülődéssel telt.
— Milyen témák kerültek sorra az előadásokon?
— 6 témakör alapján mondhatták el gondolataikat az előadók:
így látom a világot, itt vagyok otthon Európában.
Én szeretlek téged, te szeretsz engem.
Isten igent mondott rám.
Egészséges testben, egészséges lélek,
így élek én!
Hogy ne legyünk vesztesek - az út tőlem feléd.
— Kik voltak az előadók?
— Külön fórum volt a segítőknek és a szülőknek. Az előadók
között voltak segítők és gondozottak is. Az előadók tanúbizonyságot tettek önállóságukról, véleményalkotási képességükről.
— Milyen volt a rendezés?
— Kiváló. Külön érdekessége ennek a konferenciának, hogy a
szervezésben, vendéglátásban maguk az értelmileg akadályozottak is részt vettek segítőikkel.
Nagyon jó, hogy van hely, ahol ezek a fiatalok megismerhetik
egymás életét, problémáját, elmondhatják véleményüket,
gondolataikat. Ők nagyon odafigyelnek egymásra, szinte
együtt élnek az előadókkal.
— Hogy érezte magát a csapat Pécsett?
— Azt hiszem gondozottjaink, családtagjaik és a magunk
nevében is mondhatom, hogy remekül. A fiatalokra nagy
hatással volt ez a programsorozat. Sok új ismeretség született,
a kapcsolattartás is megmarad levelezés formájában. Az ottani
vidám hangulatot hazahoztuk, még a következő napokra is
rányomta a bélyegét, itthon is érezhető volt a pozitív hatás.
— Mikor lesz a legközelebbi konferencia?
— Eddig is kétévente került megrendezésre, tehát várhatóan
legközelebb 2003-ban. Mivel azonban egyre nagyobb az érdeklődés és a pécsi alapítvány nem biztos, hogy tudja vállalni
ezt a nagyszabású rendezést, ezért valószínűleg vándorkonferenciává alakul. A következő, előreláthatólag Budapesten lesz,
és mi nagyon reméljük, hogy ezen is ott lehetünk majd.
— Kívánjuk, hogy így legyen!
V. M.
Az alábbiakban az egyik értelmileg akadályozott fiatal gondolatait olvashatják az önállóságról (változtatás nélkül):

ÖNÁLLÓSÁG
Nevem Katona Piroska Törökszentmiklósi Értelmifogyatékosok Napköziotthonából jöttem. Ebbe a napközibe 1997. december 1-től járok. Gyerekkoromtól 23 éves koromig intézetben nevelkedtem, így látom az intézeti és a civil élet közötti
különbséget. Nagyon szeretnék önálló lenni, én úgy érzem,
hogy nem teljesen vagyok önálló.
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,Bemutatkoznak a civilszervezetek...M
A kiállításról közölt beszámolóhoz kapcsolódva

BEMUTATKOZIK A TÓTH PÉTER
ALAPÍTVÁNY
adományaiból tartja fenn magát.
Az idén először részesülhettünk a
személyi jövedelemadók 1%-ából.
Még nem tudjuk, hányan rendelkeztek javunkra.
Ebben az évben kértünk az iparűzési
adóból civil szervezetek számára
felajánlható hozzájárulást néhány
vállalkozótól.
Ezúton köszönjük, hogy mindenki,
akit
felkerestünk,
megértéssel,
jószándékkal fogadott bennünket.

Városnézés közben a Dóm előtt
Én nem arra gondolok, ne segítsenek a
szülők, vagy bárki, én arra gondoltam segítsen a szülő, de viszont neveljék arra a
szülők a fogyatékos gyereket, hogy próbáljon önálló lenni.
Hagyja, hogy egyedül döntsön, és ha nem
jó akkor próbálják együtt csinálni mindent
és hagyják, hogy Ő próbáljon dönteni és
cselekedni. Együtt közlekedni, rátanítani
őket, hogy Ő intézze el a dolgait, előbbutóbb muszáj (kiállónak lenni. Teljesen
önállóak nem lehetünk, segítőkre szükségünk van. A napköziben szabadabbnak
érezzük magunkat, bizalom a segítők iránt,
van egy értelmes munka én szőnyeget
szövök, fontosnak érzem magam, pénzt is
keresek, fenn tudom tartani magam, rám
bízzák a keresztgyerekeimet, mert szeretnek velem lenni, játszaíii, és úgy látom,
hogy értek a gyerekek nyelvén, a család is
teljes nyugalommal rám bízza őket. Ez
nekem nagy boldogságot jelent. Mozgásterem hatalmasat bővült, otthonról ritkán
tudtam kimozdulni, most rokonokhoz,
kiállításokra, moziba, színházba, piacra
megyünk. Erre mindannyiunknak szükségünk van, a világot bejárni jobban megismerni.
Az én szüleim mindenhová elvisznek, de
van sok ember, szégyelli az ilyen gyereket,
nem megy vele sehova. Ahogy az én szüleim idősödnek, annál jobban hagynak
önállósodni, féltenek is annál jobban, de
arra is tanítanak, hogy minél önállóbb
legyek.
Nincsenek itt a szüleim és nagyon aggodnak, de mégis elengedtek ebbe a táborba a
többiekkel, holott távolabbi helyekre tolókocsival tudok eljutni, és itt szeretném
megköszönni nekik, hogy annyira szeretnek és bíznak bennem.
(Katona Piroska)

Tóth Péter rajztanár, festőművész,
aki megérdemelten kapott magas
színvonalú pedagógiai munkája elismeréseként Apáczai-díjat. Szakmai
tudását elsősorban a Bethlen úti
Általános Iskolában kamatoztatta, de
szívén viselte a városban zajló képzőművészeti rendezvények sorsát is.

Rendszeres támogatóink: az anyaiskolánk, a Soros Alapítvány és a helyi
Önkormányzat. Az idén első alkalommal, de reméljük nem utoljára a
Magyar LOGOSZ Alapítvány is
nyújtott anyagi segítséget számunkra.
A pályázatok útján hozzánk jutott
összegek általában csak átfutnak a
számlánkon, az alapítvány vagyonát
tehát nem gyarapítják. Vagyongyarapítási szándékkal felajánljuk mindenkinek, hogy csekken befizetett
adományaikat egy-egy gyönyörű
gyermekmunkával háláljuk meg.
Az alapítvány rendezvényeinek szervező és kivitelező munkájából a
kiskúti iskolaegység minden dolgozója kiveszi részét.

„Mindnyájunknak, akik normálisnak
valljuk magunkat, vannak fogyatékosságaink, és a szemmel látható
fogyatékos embertársainknak is lehet
ISTENADTA TEHETSÉGE! Ezért
vagyok itt."
Tóth Péter bácsit idéztem. Akkor
mondta ezt, amikor megkérdeztem
tőle: Miért segíti mindig olyan odaadással az eltérő tantervű tagozatos
gyerekek munkáiból készülő rajz- és
Most választottunk ballagó nyolcakézműveskiállítások megrendezését.
dikosaink tarisznyájába „elbocsájtó
Ezt az „istenadta tehetséget" tisztel- szép üzenet"-ként ismeretlen szertük mi is, amikor Péter bácsi halála zőtől egy idézetet:
után felesége, Katika néni támogatá- „ minél többet adsz,
sával létrehoztuk alapítványunkat Te magad annál gazdagabb ma1998-ban. Az alapítványt természe- radsz*"
Aki alapítványunknak, s ezáltal az
tesen róla neveztük el.
eltérő tanterv alapján tanuló tanítváCélunk, hogy a Hunyadi Mátyás nyainknak ad, valóban gazdagabb
Nevelési Oktatási Központ Kiskúti lesz ő maga is, nappalija, gyerekszoiskolaegységébe járó gyerekeket bája pedig szebb egy-egy képpel
segítsük.
vagy kézműves munkával, amely
Segítsük őket eljutni a sport-, mate- türelmet, szeretetet sugároz.
matika-, szavalóversenyekre, kirán- Köszönjük az eddigi támogatásokat,
dulásokra, színházba, stb., de ne- s a jószándékú segítséget ezután is
vünkből adódóan különös gondot várjuk.
fordítunk azokra a gyerekekre, akik a
rajz és kézművesség területén alkot- A Tóth Péter Alapítvány Kuratóriuma nevében Túrba Józsefiié
nak kiemelkedőt.
Az alapítvány pályázatok írásából,
Szerk.: F. K. I.
támogatók és jószándékú emberek

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

8

2001» augusztus

Ismét könyvbemutatóra készülünk

Helyreigazítás

Szűkebb hazánkban, szeretett kis városunkban ismét ünnepelni készülünk. A millennium évében Törökszentmiklóson, a város közéletéhez kapcsolódóan a harmadik önálló kiadvány bemutatójára kerül sor 2001. augusztus 19-én a Helytörténeti
Gyűjteményben. Örvendetes tény, hogy a Törökszentmiklósi képes lapok című
kötet, - amely Galsi Zoltán munkája, - szűkebb pátriánk életét mutatja be fotográfiák segítségével. A könyv nagy sikerét bizonyítja, hogy pillanatok alatt elfogyott,
ami azt is mutatja, hogy városunk lakóiban van igény arra, hogy múltjukat mindjobban megismerjék. A márciusi könyvbemutató után a Költészet Napja alkalmából került bemutatásra a Csak a gyökér legyen erős című kötet, amelyet Kádár
László szerkesztett, és a törökszentmiklósi szépírók munkásságát igyekszik bemutatni a város irodalomszerető közönségének. A kötet hiánypótló alkotás, nyolc
irodalmár novelláiban, verseiben idézi a múltat. Életképek, megélt élmények segítségével tárja elénk a törökszentmiklósiak életérzéseit. „Merítsünk erőt a múltból, ismerjük és értsük azt, hogy jelenünk ellentmondásaiból fel tudjunk építeni
egy szebb, jobb jövőt..." - írja a kötet bevezetőjében Bakk Zoltán polgármester.
Ennél tartalmasabb gondolatokkal én sem tudnám figyelmükbe ajánlani azt a
kötetet, amelynek bemutatójára a napokban kerül sor. Ugyanolyan hiánypótló
műről van szó Törökszentmiklós történelmének megismertetése terén, mint a fent
említett művek az irodalmi életben. A kötet címe - amelyről néhány mondatban
szeretnék csak szólni - Tanulmányok Törökszentmiklós múltjából. Dr. Selmeczi
László és Szabó Antal tanár úr szerkesztette, kiadója pedig Törökszentmiklós
Város Önkormányzata. A kiadvány fő támogatói az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Pro Bibliotheca Alapítvány. Az újonnan megjelenő kötet a millennium évében az augusztus 20-i ünnepsorozat keretében kerül bemutatásra, pontosan 2001. augusztus 19-én 18 órakor a Múzeumkertben, ahová minden érdeklődőt tisztelettel várnak a rendezők.

Előző számunkban a Darvasi László József Attila-díjas író, költővel készült cikkünkben tévesen jelent meg egyik regényének címe.
A mű címe helyesen: Könnymutatványosok legendája.
A könyvről szóló szövegrészlet így szól:
„Igazából olyan regényt írtam, aminek
nincs emberi főszereplője. Pontosabban a
könny a föszereplője, illetve öt legendaszerű figura, egy zsidó, egy dalmát, egy
szerb, egy magyar és egy bosnyák, akik
időkön és tereken vonulnak át, és a könynyeikkel
mutatványoskodnak...
Úgy
gondoltam, hogy ezt az öt figurát keresztül utaztatom ezeken az évtizedeken, és a
kérdés az, hogy kik a könnymutatványosok. Ki ez az öt titokzatos figura? A válasz megszületik a regény végén."
A hibáért az írótól és olvasóinktól is elnézést kérünk.

Millenniumi esték
E nagysikerű rendezvénysorozat keretében olyan neves alkotókkal találkozhatott
Törökszentmiklós irodalomszerető közönsége, mint Körmendi Lajos, Dienes
Eszter, Darvasi László, dr. Dajka Miklós, valamint e rendezvénysorozat része volt
a Csak a gyökér legyen erős című antológia bemutatója. Melyen az alkotók mellett
jelen volt a kötet szerkesztője Kádár László, valamint lektora, Körmendi Lajos. E
program része lesz az augusztusi könyvbemutató is, és az év hátralévő részében
még több hasonló rendezvény is szerepel.
Az irodalmat kedvelőknek 2001. szeptember 13-án Farkas Kálmánnal (író,
publicista) találkozhat, valamint 2001. november 15-én dr. Vihar Judit (Vihar
Béla költő lánya) irodalomtörténész és a költő unokája, Mártonfi Attila nyelvész
lesz az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár olvasóinak vendége. November hónapban
Rentz Mátyás írót is vendégül látja a könyvtár. A Millenniumi esték rendezvénysorozat fi5 támogatójá a Nemzeti Kulturális Alapprogram. Minden érdeklődőt
tisztelettel várnak a rendezők.
Polgár Lászlóné

színes f é n y m á s o l á s
A/4 és A/3 méret
nagyítás-kicsinyítés,
Fénykép minőségű
másolatok készítése
Polgármesteri Hivatal II. emelet 214.
Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a.
Telefon: 56/390-001/264; 590-621
Fax: 56/590-622
***

Megjelent a Törökszentmiklós és
Térsége című kiadvány,
amely ugyanitt kapható.
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A KATOLIKUS NÉPKÖR TÍZÉVES ÚJJÁSZÜLETÉSÉRŐL
Tíz éves az újraszerveződött Katolikus
Népkör. Tagjai és a meghívott vendégek
méltó módon ünnepelték meg a jelentős
évfordulót.
Július 15-én, vasárnap délben a zsúfolásig megtelt nagyteremben Markóth
József elnök köszöntötte s megjelenteket, majd röviden felidézte a kör történetét 1899-től kezdve virágzó élet folyt
itt rendezvényekkel, különböző összejövetelekkel, amíg működését be nem
tiltották az ötvenes évek elején.
1991. július 17-én 73 bátor és tettvágytól hajtott ember összegyűlt a kisteremben, hogy nagy elhatározását megvalósítsa: Szerveződjön meg újra a hajdanvolt Katolikus Népkör! Az egyházi
és városi vezetők segítségével el is tudtak indulni. Első elnökük Balpataki
Antal lett, aki rengeteg utánjárással
elintézte az épület használatba vételét.
Elköltözése után, - amit hamarosan
sajnálatos halála is követett,
- 1993-ban Markóth József
vette át a vezetést. Megindult a nagy munka. Legnehezebb a nagyterem viszszaalakítása volt, ami teljes
födémcserével járt. A teljes
belső felújítás végeredménye lett a mai állapot, így ¡f
alkalmassá vált mindenféle
rendezvény tartására. Megható volt az áldozatos hoz- VS
záállás, a rekkenő hőségben
végzett rengeteg fizikai
munka és az adakozás, |
1995. augusztus 20-án történt a felszentelés. Ezután
korszerűsítették a fűtést, szintén sok anyagi áldozat árán. Az elnök most ismételten köszönetet mondott mindezekért.
Dr. Laczkó Béla prépost plébános hozzászólásában a népkör jelentőségét
emelte ki. Civil szervezet, nem tartozik
az egyházhoz, ugyanakkor fontos szerepet tölt be rendezvényeivel úgy erkölcsi
és vallási értelemben, mint a rászorulók
segítésével. Kérte, hogy minél többen
legyenek segítő szellemű tagok.
Szabó József nagytiszteletű úr a Református Egyházközség köszöntését
tolmácsolta. Jelentős évnek nevezte
1991-et, amikor ők egyházi iskolát nyitottak, a katolikusok pedig használatba
vehették a népkör épületét. Nem volt
könnyű akkoriban kilépni az egyház
falai közül, de sikerült. Szívesen belépne
egyházközségük a pártoló tagok sorába,
aminek bizonyságául átadta ajándékukat
az elnöknek, a jelen lévők nagy tetszésnyilvánítása mellett.

Bakk Zoltán polgármester szerint is
nagy szükség van az ilyen szervezetekre,
amelyek segítik a települést az előtte álló
feladatok megvalósításában. Fontos,
hogy összefogják a családokat, neveljék
a fiatalokat. Elismerte a tíz év munkáját,
és jókívánságait fejezte ki a tagságnak és
a vezetőségnek.
Dögei Imre országgyűlési képviselő is
nagy elismeréssel szólt a népkör tevékenységéről. Emlékeztetett a II. világháború előtti időkre, amikor szabadon
működhettek a különböző körök. Terjesztették a kultúrát, tanulási és szórakozási lehetőséget adtak a lakosságnak.
Óriási kár lett a betiltásuk következménye.
Répási Bertalan nyugdíjas középiskolai tanár segített az ünnepi találkozó
lebonyolításában és néhány jó ötlettel is
szolgált a terem otthonosabbá tételéhez,
valamint a hosszú téli estéken megvaló-

sítható programokhoz.
Az alapító - és tagságukat azóta is folyamatosan fenntartó - tagok emléklapot
vehettek át a vezetőségtől, majd közös
ebéd és estig tartó zenés szórakozás
zárta az évfordulót.
Közben egy rövid beszélgetésre kértem Subicz Józsefné gazdaságvezetőt,
aki a következőkkel egészítette ki az
elnöki beszámolót:
— Matkóth József szerényen elhallgatta
saját szerepét és munkáját! Elnökké
választása óta a jó gazda gondosságával,
legjobb tudása szerint igyekszik irányítani, vezetni egyesületünket. Köszönjük
fáradságos munkáját! De külön köszönet
illeti azokat a tagokat és segítőket is,
akik most ugyan nem kaptak emléklapot, mert 1991 után léptek tagjaink sorába, de munkájukkal, adományaikkal,
szervező tevékenységükkel elősegítették
célunk elérését.

— Szeretnénk néhány nevet hallani a
„ hőskori" közreműködők közül!
— Szalontai Lászlóné és Kovács István,
a volt elnökhelyettesek, továbbá Árvái
Ferenc akkori káplánunk, Balázs Ferenc,
Csonka József, Holp János, Kiszel János, Nagy Gyula, Polgár József, Rabi
Ferenc, Sáros Árpád, Szécsi Márton, a
Katolikus Ifjúsági Csoport, - hogy tényleg csak néhányat említsek.
Hosszú lenne elsorolni a lelkes asszonybrigád tagjait is, akik a festést, szépítést,
gyűjtést vállalták. Itt Csór Erzsébet
nevét kell megemlítenem, aki a legnagyobb részt vállalta a zászló és az ülőpárnák elkészítésében. A Szentmiklósi
Híradó 2001. júniusi számában részletesen ismertettem az építés során kapott
nagyobb összegű adományokat.
— Jelen voltak nemrég egy jelentős
városi eseményen is. ilyen még nem volt!
— Igen, a Művelődési Ház udvarán
rendezett juniálison egy
szépen feldíszített sátorban
vártuk a vendégeket. Mindenkit pogácsával, üdítővel
kínáltunk, és tájékoztattunk
tevékenységeinkről. Ez volt
az első eset, hogy kiléptünk
a népkör falai közül és szélesebb körben is bemutatkozhattunk. Bár sátrunk amelyet Hendrik Zoltántól
kölcsönöztünk, - egy eléggé
félreeső sarokban kapott
helyet, mégis igen népszerű
volt. Vendégkönyvünket ötvenheten írták alá elismerő
vélemények kíséretében, de
ennél sokkal többen megfordultak nálunk.
A délutáni családi vetélkedő és
aszfaltrajzverseny a résztvevők nagy
megelégedésére igen jól sikerült. Ez
utóbbi nyomaiban még napokig gyönyörködhettek a járókelők. E rendezvénnyel, valamint a jubileumi tablók
elkészítésével kapcsolatban nagyon sok
segítséget kaptam elsősorban az idén
belépett új tagoktól és a vezetőségtől, de
nem utolsó sorban Sajtos Béla tanártól,
aki - mint mindig, - most is színvonalasan szervezte és bonyolította le a feladatokat. Mindenkinek köszönjük a munkavégzést és az anyagi támogatást.
— Köszönöm az olvasók nevében, hogy
betekintést kaphattunk a Katolikus Népkör életébe, munkájába és további szép
eredményeket kívánunk!
/Hajnal Jné/
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,,Egy percig sem unatkozom"

„Hogy tetszik lenni?" sorozatunk e havi részében egészen
„friss" nyugdíjast mutatunk be. Farkas Éva tanárnő még csak
most ízeledett bele a „kényelmesebb" életbe, hiszen csupán 2
éve ment nyugdíjba.

Tősgyökeres törökszentmiklósi, itt töltötte gyerekkorát, itt járt
gimnáziumba, és a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
biológia-földrajz szakának elvégzése után ide tért vissza tanítani.
— Miért pont ezt a szakot választottad?
— Gyerekkorom óta vonzott a természet, szeretek kirándulni.
A legfőbb oka mégis a növények és az állatok iránti érdeklődésem, mondhatni rajongásom volt, ami a mai napig megmaradt.
— A főiskola után visszatértél szülővárosodba. Ennyire ragaszkodsz Miklóshoz?
— Igen, ismerőseim, barátaim tudják, hogy nagy lokálpatrióta
vagyok. Örömmel jöttem vissza. A Petőfi Általános Iskolában
kezdtem tanítani. Nagy élmény volt úgy kezdeni a pályát,
hogy együtt dolgozhattam az általam nagyrabecsült egykori
tanáraimmal. Ők is örömmel fogadtak. Pedagógiai munkámban igen sokat jelentett Bihari Lajosné, dr. Balogh Lukácsné,
Szőllősi Istvánné és Galsi Lajosné segítsége, amiért most is
hálás vagyok. Szakái Károlyné Ilike - aki sajnos már nincs
közöttünk - is támogatott a pályakezdésnél. A közös munka
során szoros barátság is szövődött közöttünk.
— Meddig dolgoztál itt?
— 1963-tól 1968-ig. Azután úgy alakult, hogy egy évre a
Dunántúlra kerültem. Visszatérve, régi iskolámban már nem
volt hely, így az egykori Rózsa téri Általános Iskolába (mai
Kölcsey) kerültem, és itt is maradtam nyugdíjazásomig.
— Biológia-földrajz szakos vagy. Melyik a kedvenc?
— A biológiát szerettem jobban, és 'olyan szerencsém volt,
hogy egész pályám során főleg ezt taníthattam.
— A tanításon kívül mire emlékszel vissza szívesen?
— A szakomhoz kapcsolódott a vöröskeresztes munkám, ezt
nagyon szívesen végeztem. Sokáig a Városi Vöröskereszt
ifjúsági felelőseként dolgoztam. (Ezért a Vöröskeresztes
Munkáért kitüntetés aranyfokozatával ismerték el. - a szerk.)
Ebben kiélhettem szervező és kapcsolatteremtő képességemet.

//

Sokat jártunk a gyerekekkel versenyekre, ahol szép eredményeket értünk el.
Nagyon jó érzéssel emlékszem vissza a nyári táborozásokra,
amikor bejártuk az ország legszebb tájait.
Évekig vezettem a városi napközis tábort. Volt úgy, hogy
négyszáz gyereket táboroztattunk a kollégium udvarán. Ez
igen nehéz munka volt, de mára már ez is szép emlék.
Az utóbbi években kiemelt lett az oktató munkában a környezet- és természetvédelem. Mivel ez nekem is szívügyem volt,
igyekeztem bekapcsolódni a munkába. 4 éven keresztül szerveztem a Madarak fák napját, melyre a város többi iskoláját is
meghívtuk. Mindezekre nagyon szívesen emlékszem vissza,
de úgy gondolom, egy pedagógusnak mégiscsak az a legnagyobb őröm és dicsőség, ha a tanítványai sikeresek, és megállják a helyüket az életben.
— Úgy tudom igen sok tanítványod indult el biológiával kapcsolatos pályán.
— Sok olyan tanítványom volt, akit érdekelt ez a tantárgy, és
ezzel kapcsolatos pályát választott. Sokukkal máig is jó a
kapcsolatom, büszke vagyok rá, hogy megállják a helyüket
itthon és a határon túl is, mint biológiatanárok, biológusok,
orvosok. Közülük a leghíresebb dr. Boros László lett. O most
a Kalifornia Egyetem professzora, és a rákkutatásban elért
eredményeiért a közeljövőben kap meg egy olyan elismerést,
amit Amerikában a 40 éven aluli kiemelkedő munkát végző
kutatóorvosok kaphatnak. Vele is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Ha itthon van, szinte mindig felkeres. Becsülöm
benne azt is, hogy nagyon kötődik szülővárosához és egykori
iskolájához.
— Ezután a mozgalmas pálya után megszoktad-e már; hogy
nyugdíjas vagy?
— Nem okozott traumát a nyugdíjba vonulás és az átállás.
Szerencsés alkat vagyok, minden élethelyzetben feltalálom és
jól érzem magam, ha akarom.
Az egészségi állapotom ugyan egy picit megromlott, de ez
még mindig nem akadályoz abban, hogy kedvenc időtöltéseimnek hódolhassak.
— Mik ezek?
— Rengeteg jó ismerősöm, barátom van, akikre az eddiginél
jóval több időm jut. Ápolom a velük való kapcsolatot, igyekszem segítségükre lenni, ha kell. Édesanyámnak is egyre nagyobb szüksége van rám.
Gyakran utazgatok, rövid 1-2 napos kirándulásokon veszek
részt. Évente szervezek egy utat az olasz tengerpartra. Annak
őrülök legjobban, ha a pedagógustársaim megtehetik, és eljönnek erre az útra, hiszen ezek jó hangulatú, vidám együttlétek, nem is beszélve a sok szép látnivalóról. A hozzám közelállók tudják, mennyire szeretek szervezkedni. Amikor megkértek, hogy a hazai tájakra is szervezzek kirándulást, nem
kellett sokat győzködni, beleegyeztem. Az ötlet azonnal megszületett: Szeptemberben Győrbe, Pannonhalmára utazunk 4
napra a nyugdíjas kollégáimmal.
Ha itthon vagyok szívesen töltöm rejtvényfejtéssel az időt, de
nagyon szeretek olvasni is. Egy percig sem unatkozom. Bár az
elfoglaltságaim, feladataim más jellegűek, mint aktív koromban, ezeket ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel látom el,
mint a pedagógusi munkámat annak idején.
(V. M.)
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ÉLNI TELJES ELETET
Beszámoló a mozgássérültek helyi csoportjának kirándulásáról
Csak aki próbálta már, az tudja igazán, ritka természeti „csodát", mint pl. a kb.
hogy milyen összetett feladat egy autó- 20000 évvel ezelőtt talán éppen a mi
buszos kirándulás megszervezése. Bizony nem könnyű mindent pontosan
előkészíteni, kezdve az útvonal és a
program megtervezésétől az autóbusz
megrendelésén át a résztvevők megszervezéséig.
Hát még ha ezt a sokrétű munkát egy
mozgássérült ember vállalja, aki elsősorban éppen sorstársainak szeretne
örömet szerezni, a négy fal közül való
kimozdulásra, új élmények befogadására
ösztönözni őket, hogy aztán egy társaságban eltöltött kellemes nap emlékével
EGY ORIAS A MÚLTBÓL
gazdagodva gyűjtsenek erőt a szürke
Egy-egy
hím mamut súlya elérhette
hétköznapokra.
akár a 10 tonnát is.
Mészáros Erzsébet egyike a MEOSZ
(Mozgássérültek Országos Egyesülete) Alföldünkön sétálgató 4 m-es mamut
törökszentmiklósi csoportja alapítóinak, rekonstruált példányát, vagy a világ
akik idestova 20 éve kezdeményezték legnagyobb magjának számító sötét-egy maroknyi közösség létrehozását szürke Maldiv-diót, illetve a Jókai Mór
azzal a céllal, hogy a mozgásukban ajándékozta különös formájú egyméteres
kisebb-nagyobb mértékben korlátozottá kagylót.
vált emberek, amennyire lehet ne elszigetelten, magányosan éljék életüket,
hanem érezzék azt, hogy törődnek velük,
hogy egy közösséghez tartoznak, ahol
megpróbálnak segítséget is adni mindennapi életük emberibbé tételéhez.
Az első időszakban még nem volt elhatárolt a feladatmegosztás, de Erzsike már
akkor úgy gondolta, hogy kirándulások
szervezésével is megpróbálkozik.
Tervezések, levelek, telefonok, s egyre
bővülő ismeretségi kör jellemzi ezt a
közel két évtizedes munkát, meg persze
az eredmények: rengeteg közös emlék,
hálásan mosolygó emberek, s egy gazJÓKAI KAGYLÓJA
dag lista, hiszen ez idő alatt az évi egykét kirándulás alkalmával a fél országot A tárlat következő részében szinte Afribejárták. Többször részt vettek szolnoki kában érezhettük magunkat kafferbíés budapesti kulturális rendezvényeken, valyok, hiénák, gepárdok és orrszarvúak
de voltak már Ópusztaszeren, sőt a Mát- között, és bátran állítom egyikünk sem
rában is, és szinte minden évben eltölte- félt ezektől a vadállatoktól.
Utunk következő megállója a pilisvönek egy-egy napot Berekfürdőn.
rösvári Emil cukrászda volt, amely már
Legutóbb július 27-én Esztergom volt az külső megjelenésével, hangulatos körúti cél. A negyven fos társaságban nem- nyezetével is vonzza a látogatókat. Az
csak mozgássérültek utaztak, hanem édességkedvelő ínyencek kedvükre váloolyan kirándulni vágyók is, akik szíve- gathattak az ínycsiklandó és szemet
sen csatlakoztak a csoporthoz, s olykor gyönyörködtető sütemények, torták,
segítették is kissé nehezebben mozgó fagylaltkülönlegességek között.
embertársaikat a közlekedéssel járó apró Miután becsemegéztünk, jókedvűen
gondok megoldásában.
folytattuk utunkat a hegyek között Esztergom
felé.
A verőfényes napon útrakelt csapat
először Budapesten, a Ludovika téren Kora délután érkeztünk az ezeréves
található Természettudományi Múzeum városba, amelyet Géza fejedelem tett
állandó kiállítását tekintette meg. Itt meg az ország fővárosává, s a vár a
megcsodálhattunk több különleges és

magyar királyok székhelye volt az 1241es tatárjárásig. A vártól nem messze
magasodó bazilika, Magyarország legnagyobb temploma igazi turisztikai
látványosság. Ottjártunkkor egy japán
csoporttal találkoztunk, de németek és a
szomszédos országokból érkező vendégek mindennapos látogatók itt.
A mai épület a XIX. sz.-ban épült, de az
első esztergomi székesegyházat I. István
építtette 1010-ben.
A mai bazilika fél évszázadon át épült.
Hossza 118 m, magassága 100 m. a
kupoladobot 24 oszlop tartja. A főoltár
mögött a világ egyik legnagyobb vászonra festett képét csodálhattuk meg.
E nagy történelmi múlttal rendelkező
városban egy talán szintén történelmi
jelentőségű esemény zajlott aznap, amikor ott jártunk.
Reggel 8 óra tájt került a helyére a várost a szlovák Párkánnyal összekötő
Mária-Valéria híd utolsó „eleme", s mi
az elsők között láthattuk a több évtizedes
várakozás után elkészült (persze még
nem átadott) Duna-hidat.
A Zebegény nevű sétahajóra felszállva
búcsút intettünk a városnak, s megkezdtük négyórás dunai hajókázásunkat.
Az idő gyorsan telt, miközben egymás
után hagytuk el a Dunakanyar nevezetes
településeit: a festői szépségű Zebegényt, Nagymarost, a közkedvelt kirándulóhelynek számító Visegrádot illetve
Szentendrét, majd a délnek forduló Duna
mellett épült Vácot.
Most már a térkép szerint is valóban
lefelé csorogtunk a Dunán, s amikor az
első budapesti hajóállomásnál kikötöttünk, sajnálni kezdtük, hogy lassan vége
a hajókázásnak.
P
Kiszállás közben még egy-egy pillantást
vetettünk az Országházra és a Vigadó
impozáns épületére, majd igyekeztünk a
nem éppen szabályosan ránk várakozó
autóbuszunkhoz.
A hazafelé úton még mód nyílt egy-egy
jóízű beszélgetésre, az élmények felidézésére.
Jó hangulatban, élményekkel telve búcsúztunk egymástól.
Köszönjük a lehetőséget és a gondos
szervezést Mészáros Erzsébetnek és
Mészáros Sándornak; Rátkai Imre gépkocsivezetőnek pedig a biztonságos
utazást, a segítőkész hozzáállást és azt,
hogy épségben hazaszállított minket.
F. K. I.
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Táborról táborra I.
Unaloműzés a Mesék Birodalmában
A Kölcsey Általános Iskola minden szünidőben számos lehetőséget nyújt tanulóinak a nyaralásra.
A legtöbb táborunk, mint pl. a Békaporonty vagy a szomolyai,
már hagyománynak számít. Ilyen hagyományos tábor, az idén
ötödik alkalommal megszervezett „Unaloműző", mely sok
mindenben eltér a többitől. Például helyi (helye a Kölcsey Ált.
Iskola Ipolyi téri épülete), de napirendje, programja is más
mint a hagyományos értelemben vett táboroknak. Célunk,
hogy a szünidőben segítsünk a szülőknek gyermekük elhelyezési gondjának megoldásában, és hogy ráneveljük a táborozó
gyermekeket a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezen kívül szerettük volna, ha a gyerekek jól szórakoznak az „Unaloműző"ben, vidáman, élményekben gazdagon töltik a vakációnak ezt
a részét. Ennek érdekében ezen a nyáron a Mesék Birodalmában töltöttük a két hetet.
Délelőttönként manuális foglalkozásokon vehettek részt a
táborozók. Itt elkészíthették kedvenc meseszereplőjük báb
alakját, a csodás lényeket, állatokat megformálhatták
sógyurmából. Agyagból ékszereket készítettek. Ennél a munkánál Vas Áron fazekas volt segítségünkre. Nagy élményt
jelentett a várépítés óriásdobozokból, amit el is foglaltak.

A saját kezűleg készített óriásvár elfoglalása
Délutánonként akadályversenyeken, lovagi tornán, harci játékokon mérhették össze erejüket, ügyességüket, leleményességüket.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az „Unaloműzőbben a
gyerekek jól érzik magukat, amit az is mutat, hogy sok az
évről évre visszatérő táboros, még a felső tagozatosok is szívesen jönnek. A tábor népszerűsége terjed, már a város más
iskolájából is fogadtunk gyerekeket.
Támogatott bennünket iskolánk „Zöld utat a tudáshoz" Alapítványa, és nagy segítséget jelentett Törökszentmiklós Város
Önkormányzata Kulturális Bizottságának anyagi támogatása.
Ez lehetővé tette, hogy az előző évektől eltérően, a heti egy
egész napos kiránduláson túl, hetente még egy rövidebb kirándulást is beiktassunk. Jártunk Martfűn, ahol egy Micimackó kiállítást tekinthettünk meg, és kipróbáltuk egy játszópark
különleges játékait. Kecskeméten a Leskovszky Hangszergyűjtemény, a Játékmúzeum és a Vadaspark nyújtott remek
szórakozást. Mezőtúron és Tőserdőn pedig gyönyörű környezetben strandolhattunk.
Jövőre ismét találkozunk?!

Hegyek között, völgyek között
2. alkalommal szerveztünk tábort a Zempléni hegységben. A
táborba már márciusban túljelentkezés volt. így a tervezett 40
fő helyett 48 gyerekkel mentünk Mogyoróskára. Július 2-án
indultunk vonattal és dél körül már a szállásunkon voltunk. A
Napkelte Vendégház egy völgyben volt, gyönyörű kilátást
nyújtott a hegyekre.
Az első nap a szobák elfoglalásával és rendezésével telt. Az
esti órákban egy rövid kis gyalogtúrával felfedeztük a környéket. Akinek kedve volt, még lovagolhatott is. Az első napot
műsoros, ismerkedős tábortűzzel zártuk.
A 2. nap időjárása nem kedvezett a kinti programoknak, de
sikerült így is hangulatossá tenni ezt a napot is. 6 csapatban
különféle ügyességi, gyorsasági, gyakorlati, elméleti feladatokban mérték össze tudásukat a gyerekek. Mindenki nagyon
jól érezte magát.
Szerdán egész napos kirándulást szerveztünk Aggtelekre. A
buszozást élvezték a gyerekek. Sokat énekeltünk, nevetgéltünk. A cseppkőbarlangban töltött 1 óra mindenkit lenyűgözött. A legtöbb gyerek most volt ott életében először. Utána
egy fajátszótéren játszottunk. Ebéd után mindenkinek lehetősége nyílt egy kis ajándékvásárlásra. Az éjszakát és a másnap

Vidám pihenő Aggteleken
reggelt megkeserítette egy enyhe vírusfertőzés, ami már a
médiákból ismert. A táborban maradt gyerekek azonban továbbra is élvezték a tábor színes programját.
A csütörtök nagyrészt szabadidős tevékenységekkel telt. Udvari játékok, társasjátékok, stb...
Pénteken gyönyörű napsütéses időben megmásztuk a közeli
hegyet, és „bevettük" a regéci várat. A nagy túra után min-

Útban a regéci vár felé
denkinek jólesett egy kis pihenés. Délután megnéztük a
mogyoróskai tájházat. A tábor utolsó estéjét egy zseblámpás
sétával fejeztük be.
Szombaton élményekkel gazdagon tértünk haza a kora délutáni órákban.
(H. Tóthné Nagy Katalin, Görömbei Nóra,
(Varga Mária, Nagy Margit)
Reiff Aladárné és Takács Katalin)
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VIII. Békaporonty tábor
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolának
kiemelt pedagógiai programja a tanulók
természetismereti, környezetvédelmi nevelése. Az életkornak megfelelően magas szinten igyekszik megvalósítani ezt.
A felsős tanulók országos és megyei
versenyeken elért kiemelkedő eredményei is fémjelzik ezt.
A természet értékeire való odafigyelést, a környezetvédelmet már első osztályban elkezdjük. Lehetőségek szerint
az iskola falain kívül, valódi élő környezetben is.
Az Ipolyi téren tanuló alsós természetbarát gyerekeknek nyolcadik alkalommal szerveztük az igen népszerű „Békaporonty" környezetvédő és ismeretbővítő szaktábort Tiszapüspökiben az
Ördögszekér Oktatási Központ, - ahol
egy hétig laktunk, - gazdag szakmai és
felejthetetlen igazi tábori programok
helyszíne volt.
A túlélő próbán megfigyeltük a Tiszapart élővilágát. A fák, a cserjék, a lágyszárú növények, a vadvirágok, a Növény
és Állathatározó képei elevenedtek meg
előttünk. Megtanultuk a madárbefogás, a
madárgyűrűzés módját. Van aki a madárfütty üzenetét is érti már.
A természet egyik csodáját, a Tisza
virágzását is közelről láttuk - igaz, csak
videó filmen.
Ebihalat, halat mentettünk a mocsárból. Közben a piócák, csigák, lepkék és
más ott lévő kis élőlények táplálkozását,
életmódját is megbeszéltük.
Mikroszkóp alatt vizsgálhatta mindenki a Tisza vizét, a parányi élőlényeket, a
nőstény szúnyog félelmetes munkáját.

Igazi természetbarát gyerekek mentették meg Csiripke életét. Egy hétig etették, gondozták a kis fészkéből kipottyant
verébfiókát, míg végleg felépült.
Akinek sikerült pirkadatkor felébrednie, hajnali vadlesen, az erdő csendjében
figyelhette ki az őzek, vaddisznók, rókák

és nagyobb madarak életét.
A szakmai mellett, valódi tábori programok is voltak.
Az első osztályosok - és a tanító nénik
számára, talán a legizgalmasabb a bátorságpróba volt. Éjszaka, kicsi fénypontok
segítségével bizony embert próbáló
feladat - vaddisznóröfögés közepette - a
kijelölt célpont elérése. Az elemlámpás
játékbéka-gyűjtés is nagy ügyességet
kívánt.

Bár nagyon jó idő volt, csak az udvari
kis fürdőmedencében lubickoltunk. Az
élő Tiszát veszélyesnek ítéltük.
Voltak ügyességi-, sportversenyek sok-sok jutalommal. Nagyon sokat játszottunk, nevettünk.
A számháború, a vizipuskacsata, a sárkányeregetés is jó mulatság volt.
A tábortűz mellett a jelmezverseny a
karnevál után vígan roptuk a táncot.
Autóbusszal Abonyba, a Vadasparkba
kirándultunk egy napot. Lovagoltunk,
sétakocsikáztunk. Utána a vendéglői
ebéd, a fagyi nagyon jól esett.
Örömmel láttuk, hogy a szülők estálként szívesen jöttek látogatni. Köszönjük a sok gyümölcsöt, süteményt, fagyit,
amit a gyerekeknek hoztak. Bízunk
benne, hogy a kellemes élmények mellett a természet, a környezet védelme is
természetessé válik a gyerekek segítségével a családoknál.
Iskolánk alapítványa a „Zöld utat a tudáshoz" támogatásával az érdeklődő, de
nehezebb anyagi körülmények között élő
gyerekeknek is lehetőséget adtunk a
nyaraláshoz.
Táborozáskor, - mint minden évben ajándékot kaptak a gyerekek. Megbeszéltük, értékeltük a természetvédő
munkát, a kedves, türelmes, egymást
segítő magatartást.
Sok ismerettel, élménnyel gazdagodtunk az egy hét alatt. S talán a táborban
szövődő barátságok is segítenek a jövő
tanév munkájában.
(Török Andrásné és Kis Zoltánná
tanító nénik)

Millenniumi emléktábor Balatonbogláron
A Petőfi Sándor Ált. Iskola Millenniumi Emléktábora az idén
is Balatonbogláron töltött el 8 tartalmas és egyben kellemes
napot. A 41 fos 7-14 éves korú gyermekek tábori életét 3
pedagógus szervezte és felügyelte.
Programunkat a Millennium jegyében állítottuk össze.
Voltunk Keszthelyen a Történelmi Panoptikumban.
Megnéztük (a képen látható) Miskei Ilona néni 4,5 millió
pannon-csigából készült Parlamentjét. Jártunk Pécsett a történelmi Ó-városban, Szigetváron a Nagy-Szulejmán emlékműnél és az abaligeti cseppkőbarlangot is útba ejtettük.
Az ideálisnak mondható időjárás lehetővé tette a fürdést,
napozást és vizibiciklizést is. A Luna-Játszópark dodzsemjein
és hullámvasútján rekedtre sikítoztuk magunkat. Kulturális
programjaink közül a Szegedi Miniszínpad előadása és a
Nemzeti Cirkusz Las-Vegasi Víziparádéja aratott nagy sikert.
A vihar előtti hajóutunk és az éjszakai túránk jóleső izgalommal zárta le nyaralásunkat. A táborozó gyermekek nevében is
szeretnénk megköszönni a szülőknek és támogatóinknak,

hogy lehetővé tették számunkra az önfeledt, vidám pihenést.
(Kis Eszter)
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- Szalmafonás Nemzedékek találkozója
2001. július 9 és 15 között, 7 napon
át a Székács Elemér Szakközépiskola kollégiuma adott otthont a
szalmafonás szerelmeseinek. A több
mint félszáz résztvevő, - akik között
gyermek, felnőtt és idős korú ember
egyaránt részt vett (8-80 éves korig),
- egy héten át fűzte szorgosan a
koszorúkat, virágokat, szalmadíszeket. A tábor szervezésében jelentős
részt vállalt a Szalmafonók Országos
Baráti Köre, amely tíz éves fennállása óta minden évben megszervez
egy-két tábort. A táborlakók az ország különböző részeiről érkeztek,
Gyöngyösről, Debrecenből stb. Szép
számmal képviseltette azonban magát városunk hagyományt őrző, a
régmúlt emlékei iránt érdeklődő
iijúsága is. Erdélyből érkezett résztvevője is volt a tábornak, közöttük
túlnyomó részt a gyengébb nem
képviselői voltak jelen. A tábor lakói
közül többen részt vettek a Szalmabábuk
lázadása
című
film
embernagyságú bábuinak elkészítésében. A mű Páskándi Géza romániai magyar író alkotása, a belőle készült film bemutatója 2001. március
15-én volt Szolnokon, ahová külön
autóbusz vitte városunk érdeklődő
közönségét.
Ehhez a munkához, mármint a szalmafonás műveléséhez nem elég a
kézügyesség, kitartásra is nagy szükség van. Az egy hetes programban
azonban jól megfért egymás mellett
a több nemzedék, valamint az alkotók, és a szalmával még csak most
ismerkedők tábora.

A legutóbbi kérdés, ami eljutott hozzám,
talán már sokakban megfogalmazódott,
íme így hangzik: Mi legyen otthon a
házipatikámban?99
Általános, hogy minden háztartásban
vannak kötszerek, különféle kenőcsök,
tabletták. Ezek mennyisége az idővel nem
csökken, hanem inkább nő, és teljesen
átláthatatlanná válhat.
Még az is, aki azt mondja magáról, hogy
nem szokott beteg lenni, kell hogy tartson
otthon bizonyos gyógyszereket esetleg
egy éjjel fellépő láz vagy fájdalom csillapítására.
Fontos, hogy ezeket a házipatikákat igény
szerint, ésszerűen állítsák össze, megfelelően tárolják, olyan készítményeket
tartalmazzon, ami használható, és ne
legyen köztük lejárt szavatosságú: nem
szabad, hogy az orvos által felírt, fel nem
használt készítmények gyűjtőhelyévé
váljon. Igazi, úgynevezett alapgyógyszerkészletnek kell lennie.
Elsősorban a háztartásban elszenvedett
kisebb sérülések ellátásához szükséges
eszközöket, kötszereket vegyük szemügyre. Melyik háziasszonyt nem ért még
sérülés a hétvégi főzések, esetleg befőzések idején? Talán nincs is ilyen háztartás.
Ezért igen fontos, hogy megtalálható
legyen a házipatikában a ragtapasz, a
Polgárné kötszer, a vatta, az olló, a szálkacsipesz,
ami a kullancsok eltávolításakor is jól
jöhet. A sebek ellátásához szükséges
fertőtlenítőszerről is gondoskodni kell. Az
esetleges kisebb égési sérülések kezeléséhez tartsunk otthon égés elleni kenőcsöt,
ami nagyon hasznos egy-egy nyári napozás utáni leégés tüneteinek enyhítésére is.
Ne kerülje el figyelmünket a láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek beszerzése,
mivel egy fejfájás tönkre teheti az egész
napunkat, vagy ha a gyermekünk lázas, az
orvosi vizsgálatig csillapíthatjuk a lázát,
és rendszeresen ellenőrizhetjük a lázmérővel Szezonálisan kiegészülhetnek a
házipatikák nyáron a rovarriasztó és a
csípéseket enyhítő valamint a hasmenés
elleni szerekkel, télen a nátha elleni
készítményekkel

Ha valakinek krónikus betegsége van,
hasznos, ha az orvos által beállított
gyógyszerek nem fogynak ki, hiszen ha
ezeket nem megfelelően szedi, illetve
megszaporítja a szedését, azzal a terápia
hatékonyságát veszélyezteti. Ezek az
állandóan használt gyógyszerek külön
dobozba kerüljenek, ne keveredjenek
össze a családi házipatikával, mert nagyon
sok gyógyszeres doboz hasonló, és egy
kis figyelmetlenség komoly bajt okozhat.
A házipatikában helyezzük el a fontosabb
telefonszámokat, így a körzeti orvos
elérhetőségét, a mentők hívószámát, a
legközelebbi kórház címét, stb.
Az összeállított házipatikát óvni kell a
nedvességtől és a melegtől. Célszerű
fényvédett, hűvös helyen tartani, ahol a
hőmérséklet soha nem megy 25°C fölé!
Leginkább a hálószoba a legalkalmasabb
erre a célra. Ne tartsuk a konyhában vagy
a fürdőszobában, ahol nagy a levegő páratartalma, hiszen ez nem tesz jót a
gyógyszereknek.
Rendszeresen kell ellenőrizni, rendet
rakni a dobozban, hogy tudjuk mi fogyott
el, pótolhassuk és feltétlenül ellenőrizzük,
nem járt-e le valamelyik gyógyszer szavatossága.
Ha helytelen tárolás vagy egyéb ok miatt
a szavatossági időn belül megváltozik a
gyógyszer, a kenőcs külső megjelenése
(pl. elszíneződik), felhasználni már nem
szabad. Minden gyógyszeres dobozon
feltünteti a gyártó, hogy meddig szabad
felhasználni, ezért célszerű visszatenni a
gyógyszereket a saját dobozukba, és így
megőrizni.
A házipatikát mindig felnőttek kezeljék.
Zárható, magasan elhelyezett szekrényben
kell tartani az esetleges kíváncsi, meggondolatlan gyermekek elől jól elzárva.
Hasznos a házipatika nyári kirándulások,
túrázások idején, ilyenkor kiegészíthetjük
hasmenés elleni és görcsoldó szerekkel.
A házipatika összeállításában, ellenőrzésében segítséget nyújtanak a gyógyszerészek, forduljanak hozzánk bizalommal.
A megfelelő házipatika biztonságot, nagy
segítséget nyújt a családnak, az elhanyagolt, hiányos viszont bosszúságot, fölösleges idegességet okoz.
Várom további kérdéseiket, észrevételeiket!
Majtényi Ilona szakgyógyszerész
Kígyó Patika
Törőkszentmiklós, Kossuth 83.
Tel.: 56/390-037
(Szerk.: H. M.)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Július 3-án az egyik helyi kft biztonsági őre az éjjeli órákban idegenek
mozgását jelezte a telep területén:
mint kiderült, Zs. Sándor és M. János
helyi lakosok alaposan gyanúsíthatok
azzal, hogy a kerítésen átmászva,
mintegy három mázsányi kábelt és
alumíniumot pakoltak a kerítésen
kívülre, feltehetően az eltulajdonítás
szándékával.

Július hónapban a város és a környék több
vendéglátó egységébe törtek be ismeretlen
elkövetők.
Július 13-ra hajló éjszaka a kuncsorbai
Kunság bisztróba úgy jutottak be a betörők, hogy lefeszítették az ajtón lévő lakatot. Az egységből dohány- és italárut vittek el, valamint a játékgép perselyét a
benne lévő pénzzel együtt. A tulajdonos
kára 35 ezer forint.

Egy nappal később az Akácos út
egyik lakásának melléképületében
jártak tolvajok: az ajtót, illetve a
zárszelvényeket felfeszítették, s a
helyiségből egy kerékpárt, különböző kéziszerszámokat és búvárszivatytyút vittek el, 70 ezer forint értékben.

Ugyanezen az éjszakán a tiszagyendai
Vadász bisztrót is feltörték: az elkövetők
itt is dohány- és italáruval és a játékgép
készpénzével távoztak. A tettesek az ablak
kifeszítésével jutottak be a helyiségbe. Az
okozott kár értéke 330 ezer forint.
@
Július 20-án ugyanitt a Hörpintő nevű
kocsmában jártak tolvajok: az elkövetők a
játékgépet törték fel, és a benne lévő pénzt
elvitték. A rongálással együtt 45 ezer
forint kár keletkezett.

Július 8-án az esti órákban a Thököly út egyik házában gyermekkorú
tolvaj járt: az elkövető a tulajdonos
távvezérlését használta ki, majd a
bejárati ajtó törött üvegét pótló fóliát
benyomva jutott a lakásba. A gyer- Ugyancsak 20-án éjszaka a város Pánthy
mekkorú 60 ezer forint készpénzt vitt úton lévő sörözőjében jártak betörők: az
el a lakásból.
ablakon keresztül hatoltak be az „éjszakai
látogatók", és ezúttal is dohány- és italárut

illetve készpénzt vittek el. A kár hozzávetőlegesen 46 ezer forint,
Július 17-én a késő esti órákban két férfi
egy csónakot kísérelt meg ellopni a Szabó
Rektor út egyik házából. A lakossági
bejelentést követően röviddel a két elkövetőt fel is tartóztatták a rendőrök. A tettesek gyanúsíthatok azzal is, hogy korábban
több, hasonló bűncselekményt is elkövettek.
Július 20-ára virradóra Óballán, a Fő út
egyik házából két kecskét és két libát
loptak el ismeretlenek. A tettesek egy
nyitott melléképületből vitték el az állatokat, melyek értéke 24 ezer forint,
©
A kerékpárok továbbra is kelendők a lopott-áruk piacán: július 21-én éjszaka a
Vörösmarty út egyik házának teraszáról
vitték el a 20 ezer forintos kétkerekűt, egy
nappal később pedig Tisza-püspöki Fő
utcájának egyik zárt kertjéből lovasítottak
meg egy női MB-kerékpárt.
0
(A híreket a rendőrségtől kaptuk.
H. M.)

A NYÁRI VAKÁCIÓ VESZÉLYEINEK ELKERÜLÉSE
A naptár állása is mutatja, hogy elkezdődött és tart a megérdemelt nyári szünidő.
Az iskolai tanítási idő alatt a szülő reggelente nyugodtan mehet
dolgozni, mert tudja, hogy gyermeke a napjának nagy részét az
iskolában tölti, ahol a tananyag elsajátítása kellőképpen biztosítja
idejének hasznos eltöltését az iskola felügyelete alatt. A szünidő
tartama alatt megváltozik a tanévben megszokott, viszonylag
nyugalmas helyzet.
A gyermekek és fiatalkorúak a vakációval együttjáró felszabadultság érzésével egyre szertelenebbé válnak. Ez önmagában is
egy sor veszélyhelyzettel jár, a szülő pedig gondolkodhat azon,
hogy a szünidő alatt, hogyan fogja megoldani gyermeke felügyeletét, hiszen a szabadság időtartama mindig rövidebb, mint
az iskolai tanítási szünet. Éppen emiatt is veszélyhelyzet forrása
lehet a szabadidő ellenőrizhetetlen és értelmetlen eltöltése.
Ahogy megkezdődik a szünidő, megszaporodik azoknak a gyermekeknek a száma, akik szabadidejüknek nagy részét a játszótereken, utcán, parkokban töltik. Ez a helyzet különösen fokozott
veszélyt jelent abból a szempontból, hogy bűncselekmények
elkövetőjévé, vagy sértettjévé, áldozatává váljanak. Éppen ezért
fontos bizonyos magatartási szabályokat - mint követendő példát
- hangsúlyozni, mélyen elültetni a gyermek tudatában.
Ilyen tudnivalók lehetnek a következők, amelyekre célszerű
fokozottabban odafigyelni, ha beköszönt a vakáció:
^ Idegen személlyel a gyerekek ne álljanak szóba, ha mégis
megtennék, csakis olyan távolságról, hogy szükség esetén el
tudjanak szaladni.
Idegentől ne fogadjanak el semmit.
Idegennel ne menjenek el sehová, csak kizárólag rokonnal,
ismerőssel, de velük is csak akkor, ha szülő tud róla, és engedélyezi azt.

Szigorúan tilos egy idegen személy autójába beszállni,
stoppolni.
^ Szigorúan tilos idegen személyt beengedni a lakásba,
még akkor is, ha az a szülőkre vagy hivatalos ügyre hivatr
kozik (gázszámla, díjbeszedő, stb.).
^
Meg kell tanítani arra is a gyermeket, hogy ne dicsekedjen azzal, hogy egyedül tartózkodik a lakásban.
Ne hívja fel a gyermek a figyelmet - dicsekvéssel - a
lakásban található értékekre, pénzre.
A lakásban vagy a gyermeknél csak annyi pénz legyen,
amennyi feltétlenül szükséges.,
A szülők mindenképpen törekedjenek arra, hogy megismerjék gyermekük játszótársait, barátait és - ha lehetőség
van rá - azok szüleit, közösen döntsék el a gyermekkel,
hogy ebből a baráti körből kit engedhetnek be a lakásba.
Ezen hasznos figyelemfelhívó tanácsok mellett nem árt
átismételni, átismételtetni a gyermekkel azokat a KRESZ
szabályokat is, melyeknek ismerete elengedhetetlenül
fontos annak megelőzésére, hogy a gyermek közlekedési
baleset okozója vagy áldozata legyen. Ennek keretében
fordítsunk nagyobb figyelmet a gyermekkel való beszélgetés közben többek között: a közlekedési jelzőtáblák
jelentésének magyarázatára, irányjelzés fontosságára, elsőbbségadás szabályainak betartására, közlekedési jelzőlámpák utasításainak követésére, nem utolsó sorban a kerékpárokkal-segédmotorkerékpárokkal való biztonságos
közlekedéshez szükséges tudnivalók elsajátítására, kötelező tartozékainak a meglétére.
Bűn- és balesetmentes szép vakációt kíván:
a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
(Szerk.: H. M.)
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Tanuljunk viselkedni
A viselkedéskultúra történelmi áttekintése révén megállapíthatjuk, hogy nem azért kell tanulnunk, mert nem tudunk,
hanem sokkal inkább azért, mert a viselkedési szokások a
korral együtt fejlődnek, változnak, mindig az adott helyzettől
fuggnek. Mindig is voltak törvényes előírások, erkölcsi ítéletek, amelyekhez a gyakorlat változó hajlammal alkalmazkodott. Az i. e. 2-3 évezred indiai jogrendszerét rögzítő Manu
törvényei ékesen bizonyítják, hogy a jog, az erkölcs és az
illemszabályok szoros összefüggésben vannak. A törvényeken
és az erkölcsi szabályokon túl minden társadalomban jól érzékelhető a korra jellemző illemkódex megalkotása. Mai viselkedéskultúránk közvetlen alapjai a polgárosodás folyamatában
alakultak ki. Először a polgári tánciskolákban kezdtek illemszabályokat tanítani. Ezek az illemtankönyvek csak a kezdetet
jelentették. A magyar viselkedéskultúra történetének feldőlgozására először a Magyar Történelmi Társulat tett kísérletet,
a század első felében.
A kultúrált viselkedés szabályainak betartása elősegíti az
emberi együttélést mind a magán-, mind a közéletben. A jól
nevelt ember korrektül viselkedik, másokkal toleráns, és gondot fordít megjelenésére is. Mindenki számára fontos, mindenkinek érdeke, hogy magabiztos, sikeres és mások által
tisztelt, kedvelt emberré váljon. A jó modor első fokmérője
az, hogyan viszonyulunk környezetünkhöz. A jó modor az
emberekkel fenntartott tiszteletteljes és udvarias viszonyon
alapszik. Azt, hogy megtanuljunk a világgal bánni, otthon kell
elkezdeni. Ha bizalommal, udvariasan és együttérzően kezeljük családtagjainkat, valószínűleg kiegyensúlyozottan visel-

kedünk közvetlen környezetünkben, és megértjük, hogyan kell
bánni szűk kis világunkban a kívülállókkal. A jó modor lényege az udvariasság. A hatékony kommunikáció, a képesség
arra, hogy egymást megértsük. Érdemes megtanulni a gondolatok tiszta és érthető cseréjét. Amit mondunk, és ahogyan
mondjuk, fémjelzi személyiségünket,
Néhány jó tanács arra vonatkozóan, hogyan tehetjük civilizáltabbá a világot magunk körül:
> Az élethez álljunk tiszteletteljesen, és bánjunk mindenkivei figyelmesen!
> Minél civilizáltabban viselkedünk, annál nagyobb tisztelettel bánnak velünk is!
> Legyünk türelmesek a bennünket körülvevő világgal!
> Ne feledjük, hogy cselekedeteink hatással vannak a körülőttünk élőkre is!
> Mielőtt beszélnénk, gondolkozzunk!
> Az írott szó mélyebb nyomot hagy, mint a beszéd!
> A siker érdekében nem kell letiporni másokat még az
üzleti életben sem!
> Töltsünk több időt családtagjainkkal, barátainkkal, és
segítsünk, ha szükségtik van rá!
> Ha arra neveljük gyermekeinket, hogy megfontoltan viszonyuljanak a világhoz, ajándékot adunk nekik és környezetünknek is!
> Fontos eseményeken, rendezvényeken ne a részletek miatt
aggódjunk!
Polgár Lné

MINDENNAPI KENYERÜNK
Érdekességek a kenyérről
A kenyér ősidők óta a mítoszok forrása. Földöntúli
erőknek tulajdonították, hogy a primitív kemencében elhelyezett híg kása háromszoros nagyságú,
szilárd étellé vált. Ebből a hiedelemből következően a kenyérsütő helyiséget az istenek otthonának
tartották, ahol áldozatokat is bemutattak.
A babona szerint nem tanácsos új lakásba költözni,
amíg oda nem vittünk egy darab kenyeret a régi
otthonból. A kenyér hatalmas erővel bír minden
varázslás ellen. Állítólag elég az erszényben hordani három darab kenyérmorzsát, s máris megakadályoztuk, hogy gonosz varázslók eltüntethessék
belőle a pénzt.
A kenyér a világ legrégibb étele. Az első kenyeret mintegy tizenkétezer évvel ezelőtt készítették.
Az ősember a gabonamagvakat tüzes kőlapon
pirította, s azt rágcsálta, esetleg kővel szétmorzsolta a szemeket, és kását készített belőle. Az
újkőkorban találták fel a kenyér ősét, a ma már
csak a népmesékből ismert hamuban sült pogácsát.
Ennek a pogácsának eleinte rostálatlan, hántolatlan
gabonából készült pempő volt az alapanyaga, így
pelyvát és homokszemeket is tartalmazott.
Kb. 3000 évvel ezelőtt az egyiptomiak jöttek rá,
hogy a tésztában egy idő után gáz képződik, ettől
megkel, így könnyebb, lazább szerkezetű lesz.
Időszámításunk kezdete táján már pék ipartestület
is létezett.

A mindennapi kenyér a nemek harcában is
szerepet játszott: elmélyítette a hölgyek és
urak közötti szakadékot. Az ókorban ugyanis a férfi átvette a ház asszonyától a kenyérsütés feladatát azzal, hogy a tészta
dagasztásához férfierő kell. A férfi pékek
magas társadalmi elismertségnek örvendtek.
A kenyér azonban nemcsak jólétet hozott,
hanem olykor háborút és lázadást is kirobbantott. Európa legjelentősebb társadalmi
átrendeződését is a kenyér okozta: 1789-ben
a kenyérárak drasztikus emelése váltotta ki
a párizsiak tiltakozását. Marié Antoinette
királyné kijelentése (Ha nincsen kenyér,
miért nem esznek kalácsot?") pedig csak
olaj volt a tűzre. A felháborodott tömeg
megrohamozta a Bastille-t, és kezdetét vette
a francia forradalom.
A kenyér „édes gyermeke" a sör. Valószínűleg egy háziasszonynak a találmánya,
akinek nem volt szíve eldobni a kőkeményre szikkadt árpakenyeret, s felpuhítás céljából vizes agyagkorsóba helyezte. A ház ura
két nap múlva megízlelte a már habzó folyadékot, s kortyolgatás közben egyre jobb
kedvre derült. így született meg a világ
legsikeresebb itala, a „folyékony kenyér".
Megbízható források alapján
lejegyezte: F. K. I.

Polner Zoltán
Kenyértörés
Ebben a cipóban
friss, meleg cipóban
szavakat varázsló
erő van.
Piros lángon sütött kenyér
kicsim fölött
megkörözlek,
feje fölött
meg is törlek
jó beszéde,
vidám szava
legyen az én
csecsemőmnek!
Legyen, mint a búza, tiszta,
mint az eső fényes legyen
minden kis szó megzsendüljön
bokrosodjon termékenyen!
Ebben a cipóban
friss, meleg cipóban
szavakat varázsló
erő van.
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RECEPTEK

Szalmonella, a nyár betegsége

Halragu

Sajnos, az idén is sok híradás szólt szalmonella megbetegedésekről. A magas hőmérséklet rendkívül kedvez a kórokozók
elszaporodásának, és elég csak egy apró konyhatechnikai hiba
- és máris kész a baj.
A szalmonella baktérium igen életképes: a tojásban több hónapig, a csokoládéban másfél évig, a csapvízben 87 napig, az
ivóvízben 115 napig, míg a tengervízben 24-32 napig fertőzőképes.
Mivel az egyik legnagyobb veszélyforrás a tojás, fontos, hogy
ellenőrizzük frissességét. Friss a tojás, ha egy pohár vízben
lemerül, a vízben lebegő nem friss, de fogyasztásra még alkalmas, a felszínen maradó tojás viszont már nem fogyasztható.
1. Alaposan tisztítsuk meg a tojást száraz ledörzsöléssel, csak
úgy tegyük hűtőbe +10 °C alatti hőmérsékletre. Felhasználás előtt pedig alaposan mossuk meg.
2. A rántottát, tükörtojást addig süssük, míg a fehérje és a
sárgája is megszilárdul.
3. A fött tojást legjobb forrástól számítva 7-9 percig főzni,
hogy a baktériumok elpusztuljanak.
Nyáron inkább mondjunk le a lágytojásról.

Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg tengeri halfilé, 1 csokor
sárgarépa, 10 dkg morzsolt kukorica, 10-10 dkg brokkoli és
karfiol (mirelit is lehet), 1 dl tejföl, 1,5 dl tyúkhúsleves leveskockából, 1 ek. paradicsompüré, só, provence-i füszerkeverék.
Elkészítés: A sárgarépát csíkokra vágjuk, majd a fagyasztott
zöldségekkel együtt lábasba tesszük. Leöntjük a levessel, és
fedő alatt 10 percig pároljuk. Hozzáadjuk a feldarabolt halfiiét, és további 6-8 percig főzzük. A tejfölt összekeverjük a
paradicsompürével, a fuszerkeverékkel és sóval ízesítjük.
Ráöntjük a zöldséges halragura és összemelegítjük.

Rakott karalábé
Hozzávalók (4 személyre): 8 karalábé, 1 szál lángolt kolbász,
20 dkg rizs, 3 dl tejföl, 5 dkg márvány sajt, 3 dkg zsemlemorzsa, 2 dkg margarin, só.
Elkészítés: A rizst a szokásos módon megfőzzük. A megtisztított karalábét 1 cm vastag karikákra vágjuk, és forrásban
lévő sós vízben 2-3 percig előfőzzük. A kolbász héját lehúzzuk, és felkarikázzuk. A tejfölt elkeverjük a reszelt sajttal.
Margarinnal kikent tűzálló tálra rétegezzük a párolt karalábét,
a főtt rizst és a kolbászt. Minden réteget meglocsolunk sajtos
tejföllel. A tetejét meghintjük zsemlemorzsával, és forró sütőben ropogós kérget sütünk a tetejére.

Fűszeres disznósült

HÍREK
Guinnes-rekord
Az előre tervezett 2001 darabos palacsintát „túlsütve" állított
fel Guinnes-csúcsot Gyenes Csaba, Kunágota plébánosa. Az
egyházi férfi július 20-án, 13 órától, 24 órán keresztül állt
folyamatosan a serpenyők mögött, és készítette a finom csemegét: ez idő alatt összesen 3085 db palacsinta készült a szegedi EKO-parkban. Mindemellett még két másik rekordot is
magáénak mondhat. Az első félórában egyszerre 45, a másodikban 30 serpenyővel gyártotta a magyar ember egyik legkedvesebb csemegéjét. A harmadik rekordot az utolsó órában
teljesítette, 60 perc alatt 221 db lepény került ki a „konyhájából".

Hozzávalók (4 személyre): 1 kg lapos szelet sertéscomb (egyben), 8 dkg margarin, 1,5-2 dl tej, 2 gerezd fokhagyma, 1
teáskanál őrölt koriander, majoránna, babérlevél, só, bors.
Elkészítés: A jól kivert hús egyik oldalát sózzuk, borsozzuk,
zúzott fokhagymával és korianderrel megszórjuk. Feltekerjük,
és cérnával összekötözzük. Nagyobb serpenyőben, az olvasztott margarinban körben megpirítjuk. A tejet felforraljuk, és
ráöntjük a húsra, hogy ellepje. Lefedve egy és háromnegyed
óráig pároljuk. Egy óra elteltével a majoránnával, babérlevéllel megszórjuk. Amikor kész, kivesszük a húst a sütőből. A
szószt besűrítjük, átszűrjük, és ha szükséges, 1-2 teáskanál
liszttel sűrítjük. A hússal együtt kínáljuk. Zsemlegombóc illik
Sörivó-bajnokok
hozzá.
A cseh sör méltán világhíres. Most már a cseh sörivók is,
rengeteget képesek inni egy nap alatt. Persze sörből. Az ÉrcSajtkrémleves
hegység 24 órája. A szép elnevezés nem mást takar, mint egy
Hozzávalók (4 személyre): 10 dkg trappista sajt, 2 tojássárgá- Csehországban rendezett nonstop sörivóversenyt. A versenyja, 1 dl tejföl, 3 ek. olaj, 3 dkg liszt, 1 kiskanál ételízesítő, fél zők^) dolga semmi más nem volt, mint ülni az asztalnál, és
csokor petrezselyem, 1-2 szelet csípős vagy édes paprika, só, dönteni magukba a söröcskét. Mi tagadás, jól teljesítettek: a
bors.
győztes Tomas Krejci (20) nem kevesebb mint 22 litert
Elkészítés: Az olajon aranyszínűre pirítjuk a lisztet, felen- eresztett le a torkán.
gedjük 1 1 vízzel, felforraljuk. A reszelt sajtot, a tojássárgákat, A női mezőny címvédője a jelenlegi polgármesterasszony 4 és
a tejfölt elhabarjuk, sóval, borssal és az ételízesítővel ízesít- fél liter után feladta.
jük, tányérokba osztjuk, és rámerjük a forró levest. A tetejét
megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel és a paprikával.
Kiss Zoltán

Nyári bolondságok
Árnyékos udvar
— Miért nem ültet a háza köré néhány
lombos fát, szomszéd úr? Nyáron csak
hűvösre vágyik az ember.
— Ha én hűvösre vágyom, Helik úr,
akkor lemegyek a pincébe. Ott árnyék
is van, meg bor is.
©

Balatonon
— Miért kaptad a feleségedtől ezt a nagy pofont?
— Mert kimentettem azt a csinibabát a vízből.
— Ezért?
— Igen, mert az asszony akkor ért oda, amikor a
csaj fürdőruhájából éppen a vizet csavartam ki.

©

Horgászok
— Vannak, akik sportból - mondja
az egyik -, mások unalom miatt,
jómagam az idegeimet nyugtatom
így. Es ön?
— Én csupán halat szeretnék fogni.

©
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Nemes Nagy Ágnes
Égi fagylalt

2001. augusztus

Balatoni emlék
A balatoni nyaraláson Palkót két barátja is lerajzolta. A két kép között azonban 8 különbség
van. Megtalálod mindet?

Ég, ég, fényes ég,
óriási nyári kék.
most egy felhő felszalad,
csupa jég és csupa hab,
mintha látnál óriási
tejszínfagylalt-tornyokat.
Nem sokáig bírja nyáron
úszni kezd az égi tájon,
olvad, olvad, szétcsepeg,
itt a zápor, cseppre csepp.

Horgász kaland
Levente két halat is fogott, és
hazatérve büszkén mesélte,
hogy a nagyobbik hal fele öt
centiméterrel rövidebb a kisebbik halacska háromnegyed részénél. A két hal együttes hossza éppen egy
méter. Mekkora a két
ponty külön-külön?

Találd ki!
Az alábbiakban csupa olyan találós kérdést olvashatsz,
melyeknek a megfejtése a nyárral kapcsolatos. Próbáld
megfejteni ezeket a találós kérdéseket!
1. Mindennap süt, mégse eszik süteményt. Mi az?
2. Báránynak nevezik,
bár nem béget soha,
nincs szája, sem foga.
lába sincs és mégis
vándorol a nyájban,
tavasszal és ősszel,
s akkor is, ha nyár van.
3. Erdőn nő, vízben születik, tűzben hal meg. Mi az?
4. Egész nyáron vígan él,
cirip, cirip, így zenél.
5. Se nem eszik, se nem iszik,
kötélen áll, mégis hízik.

A Városi Művelődési Központ
szeptemberi előzetese
Nyári nyalánkság
Kata a nagy melegben igencsak megkívánta a fagylaltot, de
nem tudja, hogy melyik út vezet a fagyizóhoz. Te el tudnád
vezetni?

15-én
péntekenként

Kodály Zoltán Zeneiskola
évnyitó ünnepsége
udvaron
SÖRSÁTOR az udvaron
R. B. Egyesület rendezvénye
CLAAS-Nap
programokkal segíti a Műv. Közp.
pódiumterem Diák discó
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SPORT
Borsod megyében is letették Miklósi atléták a debreceni Ifi Világbajnoknévjegyüket a miklósi atléták ság helyszínén és a szombathelyi központi
serdülő edzőtáborban
Két héttel az országos serdülő összetett bajnokság
előtt - június 20-21-éti - Miskolcon vettek részt a
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői Borsod megye regionális serdülő összetett
bajnokságán.
Az első napi esős időjárást, másnap már napos
idő követte, ahol igen szép eredményeket értek el
a miklósi atléták, mégpedig négy első és két második helyezéssel az igen rangos mezőnyben.
Különösen értékelhető, hogy a győztesek több
száz ponttal teljesítették túl az aranyjelvényes
minősítéseket. Versenyszámonként egyéni csúcsokat értek el, ami igen biztató a július 2-i országos bajnokság előtt.
Eredmények:
15 évesek:
Szekeres Lajos nyolcpróba
4487 pont I.
100 m síkfutás 11,6 mp
távolugrás
612 cm
súlylökés (4 kg) 13,00 m
300 m síkfiitás 38,2 mp
100 m gátfutás 14,7 mp
magasugrás
175 cm
gerelyhajítás
38,62 m
1000 m
3.06,5 p
14 évesek:
Bognár Miklós négypróba „C" 1921 pont I.
Bozsó Balázs
négypróba „B" 1509 pont II.
Gonda Zsolt
négypróba „A" 1305 pont III
13 évesek:
Hagyó Attila
négypróba „B" 1674 pont I.
Török Dávid
négypróba „A" 1668 pont I.

Nagy megtiszteltetés érte a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub két
atlétáját - Szekeres Lajost és Bognár Miklóst -, ugyanis mindketten meghívást kaptak a debreceni Ifi Világbajnokság teljes időtartamára, edzői
kísérettel, melyet Karakas Ferenc látott el július 10-16-ig.
Két atlétánk július 11-én, a világbajnokság előversenyeként megrendezett
ötpróba válogatott viadalon is indult, melyre az ország legjobb versenyzői
voltak hivatalosak, megyénként 3-3 fiú illetve lány.
Versenyzőink kiválóan helytálltak, ugyanis Szekeres Lajos igen szoros
küzdelemben 984 ponttal a harmadik helyen végzett (mindössze 7 ill. 5
ponttal maradt el az első és második helyezettől), Bognár Miklós pedig
több egyéni legjobbját teljesítve végzett a 10 között a hatvan fos mezőnyben.
A ötpróbán belül külön díjazták a versenyszámokat, ahol 800 m-en Szekeres Lajos (2:08,2 p) a legjobb időt futotta a mezőnyben, melyért a dobogó
legfelső fokára állhatott. Lajost az a megtiszteltetés is érte, hogy az esti
világbajnoki megnyitó ünnepélyen Nagy-Britannia csapatának tábláját
vihette. Mindhárman gazdag élménnyel tértek haza erről az utazásról.
A 13-14 éves atléták részére a Magyar Atlétikáért Alapítvány évente központi 1 hetes edzőtábort rendez, melyre az összetett országos bajnokság 12. helyezettjei kapnak meghívást (75 fő az országból).
A Diák Atlétikai Klubból Bognár Miklós, Bozsó Balázs, Török Dávid és
Hagyó Attila kapott meghívást, és utazott a szombathelyi felkészülésre
július 30. és augusztus 4. között. Edzőtáboruk színhelye az újonnan átadott
Sugár úti Atlétikai Centrum műanyag pályája. Bízunk benne, hogy a kiváló körülmények sokat fognak segíteni a szeptember 20-21-i országos
bajnokságra való felkészülésben.
Bertán I.

Sakk
A Nyíregyházán július 7. És 15-e kőzött megrendezett sakkversenyen a Törökszentmiklósi Sakk Klubból hatan indultak
különböző csoportokban. Minden csoportban nagy létszámú,
erős mezőny alakult ki. A legerősebb (Fide) csoportban nemzetközi minősítést is lehetett szerezni. Ebben indult K. Szabó
Imre, aki 3,5 pontjával nem jutott be a mezőny első felébe, de
teljesítménye így is elfogadható. Játékában a kitűnő és az
érthetetlenül gyenge teljesítmények váltják egymást.

Az „A" csoportban Bencsik Péter 4,5 , Barta Ferenc 4 ponttal
a középmezőnyben végzett.
A , 3 " csoportban Balogh János meggyőző fölénnyel (8 pont)
nyerte a versenyt, teljesítménye a törökszentmiklósi sakkozás
egyik legnagyobb sikere az utóbbi időkben. Ugyanitt a fiatal
(15) Pató Mihály 4,5 pontos teljesítménye szintén értékes.
Vékony Zsolt (14) a neki még szokatlanul erős versenyen 2
pontot szerzett.
Simon Zoltán

Vidám sportpercek
Űszólecke

Daniból a szülei mindenáron versenyúszót
szeretnének faragni. A cél érdekében be is
íratják az úszóiskolába. Az úszómester és kis
tanítvány eléggé kínlódnak egymással. Az óra
végén a mester elbúcsúzik a jövendő bajnoktól:
— Mára elég lesz, holnap is találkozunk.
— Teljesen felesleges - válaszolja Dani. Ma én
annyit ittam, hogy még holnap sem leszek
szomjas.

Futballpályán

A játékost felvágják a tizenhatoson
belül, de a játékvezető továbbot int.
A játékos erre dühében eléáll:
— Nem látja, mi történt, hát vak
maga?
A bíró megáll előtte és kérdi:
— Mit mond?
Mire a játékos:
— Süket is.

Válasz
Legyek fociznak az asztalon. Az egyiküknek el kell repülnie, mert dolga van. Tíz
perc múlva visszajön, látja, hogy az összes
légy döglötten fekszik.
— Mi történt? - kérdezi egy arra járó darázstól.
— Lefújták a meccset.
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLOS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
8: 56/390-676, 56/590-555
Fax.: 56/390-283
Cím: 5200. Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.

Hétfő
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00-09.00: Juice
09.00 - 11.00: Rég volt, szép volt
11.00-12.00: Koktél
12.00-13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00 -16.00: Zenés lapozgató
16.00 -17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Sportmagazin
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Kedd
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00-09.00: Juice
Op.OO -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: DL. Stúdió
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 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: Zenés Turmix
16.00-17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek

Csütörtök

06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00-09.00: Juice
09.00 - 11.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
11.00- 12.00: Koktél
12.00-13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00-16.00: DJ. Service
16.00-17.00: Slágerözön
17.00-19.00: Kívánságműsor
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Péntek
0 6 . 0 0 - 08.00 : Jó reggelt, Törökszentmiklós!
0 8 . 0 0 - 09.00 : Juice
09.00- 12.00 : Zenés Turmix
1 2 . 0 0 - 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
2 0 . 0 0 - 07.00 : Zene mindenkinek
Szombat
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 11.00: Önkormányzati Magazin
11.00-12.00: Koktél
12.00-13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00 -16.00: Slágerlista
16.00-18.00: Slágerözön
18.00 - 19.00: Nemcsak 20 éveseké a világ
19.00- 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 -7.00: Zene mindenkinek

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00-10.00: Juice
10.00-12. 00: Szívküldi
12.00-13.00: Nóta/Operett
13.00-14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerözön
16.00 - 17.00: Rock az óra körül
17.00- 19.00: Zenevilág
19.00- 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 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.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Vasárnap
8— A pénteki adás ismétlése.

HALOTTAINK
(jún. 13-tól júl. 24-ig)
Nagy Sándorné Sarkadi Eszter (85 éves), id. Tákos Mihály (65 éves), Lovas Ilona (64 éves), Kiss Istvánné Urbán
Szabó Borbála (75 éves), Tóth Jánosné Ladányi Erzsébet
(89 éves), Szécsi István (75 éves), Hevesi Tóth Andrásné
Fehér Ilona (86 éves), Fehér Ferenc (81 éves), id. Hoppál
Zoltán (67 éves), Uhrin Vendel (57 éves), özv. Illés
Sándorné Récsányi Terézia (70 éves), Balogh László
IBudapest! (64 éves), özv. Tekse Mihályné Majzik Mária
(91 éves), özv. Jancsó Péterné Hornyák Erzsébet (88
éves), özv. Karsai Bálintné Németh Mária (95 éves), Holp
Mihály (54 éves), Hajdrik György (45 éves), Kiss János
(61 éves), Hámori János (55 éves), Annus Mihály (62
éves), Fehér József ITiszaterryőI (67 éves), özv. Szabó
Antalné Erdei Erzsébet ITiszaterryőI (82 éves), Németh
Katalin (39 éves), Hevesi István (57 éves), özv. Németh
Ferencné Szabó Rozália (88 éves), özv. Erdős Jánosné
Bereczki Ibolya (89 éves), özv: Kontos Józseftié
Turcsányi Mária (81 éves).
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